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Förkortningar

a. = adjektiv adv. = adverb akt. = aktivum Antigone, se Sofokles Apg = Apostlagärningarna arab. = arabiska
aram. = arameiska arkit. = arkitektur astron. = astronomi bf = bestämd form biol. = biologi bl.a. = bland annat,
bland andra bot. = botanik cm = centimeter D = Rolf Dunås da. = danska dep. = deponens Det andra kvädet om
Helge Hundingsbane, se Eddan Det första kvädet om Gudrun, se Eddan Det första kvädet om Helge
Hundingsbane, se Eddan dial. = dialektal DN = Dagens Nyheter E = engelska Eddan = Den poetiska Eddan i B.
Collinders övers. eg. = egentligen ekon. = ekonomi; förvärvslivet enl. = enligt ex. = exempel F = franska f. =
femininum f = L forma fam. = familj(en) f.d. = före detta fi = finska filos. = filosofi finl. = finländsk svenska f.kr.
= före Kristus fno. = fornnorska (fornisländska) fornind. = fornindiska (sanskrit) fsv = fornsvenska fys. = fysik
förk. = förkortning G = (forn)grekiska gen. = genitiv geogr. = geografi geol. = geologi geom. = geometri ggr =
gånger gr = gram GT = Gamla Testamentet göt. = götisk svenska Hamlet, se Shakespeare Havamål, se Eddan
hebr. = hebreiska herald. = heraldik hist. = historiskt holl. = holländska I = italienska idr. = idrott (sport) isl. =
isländska (ny-) jap. = japanska jfr = jämför Julius Caesar, se Shakespeare jur. = juridik jv = järnvägsdrift
Kalevala: B. Collinders översättning kem. = kemi kines. = kinesiska km = kilometer Kon. = Konungaboken Kor.
= Korinterbrevet Kung Lear, se Shakespeare Kung Oidipus, se Sofokles Köpmannen i Venedig, se Shakespeare l
= liter l. = eller L = latin l.d. = eller dylikt log. = logik lp = lapska (samiska) lT = lågtyska (plattyska) m = meter
Macbeth, se Shakespeare mat. = matematik matl. = matlagning med. = medicin (läkarvetenskap) meteorol. =
meteorologimetr. = metrik m.fl. = med flera mil. = militärväsen mkt = mycket mska = människa mus. = musik
myt. = mytologi N = nordligt språkbruk naut. = nautik ngn = någon ngt = något; någonting no. = norska norrl. =
norrländskt språkbruk nr. = nummer NT = Nya Testamentet oböjl. = oböjligt oeg. = oegentligt ordn. = ordning
Othello, se Shakespeare pers. = persiska pg = portugisiska pl. = pluralis pol. = politik prep. = preposition pron. =
pronomen prs = presens prt = preteritum (imperfektum) psyk. = psykologi ptc = particip R = ryska rekl. =
reklam(teknik) rel. = religion Romeo och Julia, se Shakespeare S = sydligt språkbruk s. = substantiv SAOB =
Svenska Akademiens Ordbok SAOL = Svenska Akademiens Ordlista sek. = sekunder sem. = semitisk sg =
singularis Shakespeare: B. Collinders övers. Skirnesmål, se Eddan sms = sammansättning(s-) Sofokles: B.
Collinders övers. SOL = Svensk Skolordlista sp. = spanska Sprl = B. Collinder, Svensk språklära sprv =
språkvetenskap Ss = skåneländskt språkbruk stav. = stavelse(n); -stavig Stenfelt = Gustaf Stenfelt, Svenskt
nautiskt lexikon stil. = stilistik SV = sydvästligt språkbruk sv. = svenska SvD = Svenska Dagbladet Sången om
Sigdrifa, se Eddan sälls. = sällsynt särsk. = särskilt sörml. = sörmländskt språkbruk T = tyska tekn. = teknik teol.
= teologi t.ex. = till exempel tjeck. = tjeckiska turk. = turkiska typ. = typografi ung. = ungerska UNT = Upsala
Nya Tidning uppl. = uppländskt språkbruk urspr. = ursprungligen v. = verb vet.med. = veterinärmedicin zool. =
zoologi ä. = äldre Ö = Olof Östergren övers. = översättning

Ljudbeteckning

ç = tje-ljud. ng betecknar äng-ljud. rl = l-ljudet i uppsvenska ärlig. rn = n-ljudet i uppsvenska örn. rt = t-ljudet i
uppsvenska ört. š = sje-ljudet i uppsvenska kors. ž betecknar den tonande motsvarigheten till sje-ljudet i
uppsvenska kors. æ = det vidöppna ö-ljudet i uppsvenska ört, öra.

Kolon (:) anger att det närmast föregående vokaltecknet eller konsonanttecknet uttalas långt (och att den närmast
föregående stavelsebildande vokalen är tryckstark).

' (akuttecken) anger att ordet uttalas med entoppig tongång, (gravistecken) anger att ordet uttalas med tvåtoppig
tongång. (Dessa tecken anger alltså inte tryckförhållanden.)

Tecken som ej avser uttalet



Asterisk (*) anger att ett ord ej rekommenderas till allmänt bruk. ~ står i stället för upprepning av uppslagsordet.

A

1. a sjätte tonen i den diatoniska c-durskalan

2. a 1 om. 10 Ramlösa ~ 1:30. 2. en; till. 8 ~ 10; en 8, 10 stycken; 8 till 10

3. a, se 2. an-

A = ampere (fys.)

A = argon (kem.)

abakus /a:b-/ L (arkit.) pelarkrönplatta

abalienation 1. avhändande; avhändning. 2. avsöndring

abandon F 1. otvungenhet; ledighet. 2. vårdslöshet

abbas senL (av aram. härkomst), gen. abbatis (Fröding) abbot

abbatis, se abbas

abbé F titel som tillkommer medlem av det andliga ståndet bland katolikerna

abbedissa klosterföreståndarinna

abbot` klosterföreståndare

abbreviation, se abbreviatur 1

abbreviatur 1. förkortning. 2. förkortningstecken

ABC-stridsmedel (av E Atomic, Biological, Chemical) stridsmedel för atom, biologisk och kemisk krigföring

abderit invånare i den antika staden Abdera i Trakien. Har givit upphov till ordet abderitisk

abderitisk enfaldig; befängd

abdikation tronavsägelse

abdikera avsäga sig tronen

abdomen /å:/ -et 1. underliv; buk. 2. bakkropp. 3. (skämtsamt) ända; stuss

abdominal a. se abdomen

abduktiv a. mittlinjefjärmande

aber T svårighet; hinder. Ett ~

aberration avvikning; avvikelse

abessinier etiopier

abessiv (sprv) "utan"-kasus, t. ex. fi maksutta gratis (maksu avgift)

abilitet färdighet; anlag; begåvning

abiturient avgångselev; avgångare

ablativ (sprv) kan stundom återges med frånkasus



abnorm 1. regelstridig. 2. naturstridig; onaturlig. 3. missbildad

abnormitet 1. regelstridighet. 2. naturstridighet; onaturlighet. 3. missbildning

abolition 1. upphävande; avskaffande. 2. åtalseftergift. 3. benådning; nåd

abolitionist slaverimotståndare

abonnemang tingning (jfr abonnera)

abonnent tingare (jfr abonnera)

abonnera beställa (ngt som skall fås ut upprepningsvis); tinga. ~ på hålla

abort /abårt:/ 1. missfall. 2. fosterfördrivning

abortiv 1. förkrympt; ofullgången; hämmad. 2. ofruktsam; gall. 3. felslagen; misslyckad; fruktlös. 4.
fosterfördrivande; missfallvållande. 5. ~ sjukdomsbehandling stävjande bot; avvärjande behandling

abortör fosterfördrivare

abradera nöta bort; nöta av

abrakadabra -n besvärjelsesvammel; ordröra; meningslöst pladder

abrasion havsnötning

1. abrupt a. plötslig; tvärplötslig; tvär

2. abrupt adv. plötsligt; plötsligen

abscess varhärd

abscissa (geom.) x-värde

abscissaxel x-axel; liggaxel

absens s. (skov eller anfall av) sinnesfrånvaro

absent a. 1. frånvarande. 2. själsfrånvarande

absentera avlägsna sig; rymma; smita; hålla sig undan

absentera sig, se absentera

absent friends E frånvarande vänner

absid, se apsid

absint malörtslikör

abskissa, se abscissa

abskons -et (senlatinskt ord) skärm; ljusskärm. Din skugga reses som ett huldt ~ (Karlfeldt)

1. absolut a. fullständig; fullkomlig; oinskränkt; i och för sig (utan jämförelse) gällande; obetingad

2. absolut adv. 1. bestämt; avgjort. 2. alldeles. 3. nödvändigt; obetingat. 4. allra

absoluta nollpunkten – 273° C

absolution avlösning; (synda)förlåtelse

absolutism 1. envälde. 2. helnykterhet. 3. (filos.) den uppfattningen att ngt står orubbligt fast som fullständigt



odiskutabelt

absolutist 1. avhållsman; helnykter. 2. (sällan:) enväldesivrare

absolutistisk 1. enväldessinnad; enväldesfrämjande. 2. helnykterhetsfrämjande

absolut röstövervikt mer än hälften av rösterna

absolut temperatur temperaturen i C° + 273absolvera klara av; avlägga (examen)

absorbera 1. suga upp; upptaga; införliva. 2. sluka; uppsluka; förtära. 3. uppfånga; dämpa (stöt l. ljud). 4. ta helt
i anspråk; sysselsätta; fånga. 5. uppväga; täcka. Det är tänkbart att kostnadshöjningarna kan absorberas

absorberad betyder ibland 'försjunken; helupptagen'. Vad gör du? Verkar så ~

absorption (upp)sugning

absorptionsförmåga sugförmåga

abstinens avhållsamhet

abstinent avhållsam; återhållsam

abstrahera 1. bortse; tänka bort. 2. allmänliga

abstrakt a. 1. allmän; allmän-. 2. oåskådlig; innehållsfattig. 3. begrepps-; begreppslig; begreppspräglad. 4.
tanketinglig; tanketings-. 5. (tänkande:) allmänligande. 6. (oegentlig användning:) svårfattlig.

abstraktion 1. (det) att abstrahera. 2. ngt abstrakt

abstrus svårfattlig; dunkel; mörk

absurd orimlig

absurdism en sentida (av)art av konst och dramatik (typen Det växande liket i garderoben)

absurdistisk, se absurdism

absurditet orimlighet

abundans överflöd

abundant överflödande; rågad; riklig

abusiv missbruklig

Ac = grundämnet aktinium

accelera i stället för accelerera bör undvikas

acceleration fartökning; (på)skyndning; fortning

accelerator fartökare

accelerera 1. bli snabbare; påskyndas; öka farten. 2. påskynda

accelererad påskyndad; fartstegrad; fortande

accelererande fartökande; påskyndande

accelerometer instrument att mäta ett flygplans snabbhet

accent betoning, dynamisk ~ tryck; tryckfördelning; musikalisk ~ tongång

accentuera 1. betona. 2. lägga vikt på



accepisse (L) mottagningserkännande; mottagningsbevis; kvitto

accept 1. godkännande; godkännelse; godtagande. ... drev han dessa ifrån den ståndpunkt de ... intagit och kom

sedan till riksdagen med deras "accept". 2. erkännande; gäldåtagande. 3. skuldförbindelse; påtecknad växel;
påtecknad räkning

acceptabel godtagbar

acceptant infriare; den som är närmast till att inlösa en växel

acceptera 1. godtaga; godkänna; gå med på. 2. erkänna. 3. skriva på (på tvären). Uttalet /asephte:ra/ har skapat
en samhällsklyfta

accession (ny)förvärv

accessit (L) andrapris; tröstpris. Han fick nöja sig med ett ~

accessoarer pl. tillbehör; tillsatser; bifigurer

accessorisk 1. åtföljande. 2. bidragande. 3. övertalig. 4. bisaklig

acciaccatura omkring 1700 använt ornament inom klavermusiken i fördystrande syfte. Man slår an en ton med
lägre klang tillsammans med grundtonen, men släpper den genast

accidens oväsentlighet; tillfällighet

accidenstryck -et tillfällighetstryck

accidentiell /aksidänsiäll/ oväsentlig; tillfällig

accis /aksi:s/ 1. saluskatt; försäljningsskatt. 2. tillverkningsskatt. 3. avverkningsskatt

acedia /e:/ L(G) håglöshet; viljelamhet

acetat -et salt av ättiksyra

aceton -et CO3COCO3

acetyl den envärdiga radikalen C2H3O

acetylen -et kolvätet C2H2

acetylsalicylsyra ett smärtstillande medel, som säljs under flera namn

achiver pl. (forn)greker

ackja (fi ahkio) båtformad släde

acklamation 1. ropröstning. 2. (till)rop; bifallsrop. Under en växande publiks acklamationer

acklamatorisk 1. ~ röstning ropröstning. 2. bifallande; bifalls-. Högsta sovjet är en ~ församling

acklimatisera landvänja; ortvänja; hemvänja; anpassa; ~ sig (även:) göra sig hemmastadd. Under tiden passade

de amerikanska lärarna på att ~ sig på Biskops-Arnö

acklimatiserad landvand; ortvand; hemvand; anpassad

ackommodation 1. anpassning. 2. (med.) avståndsanpassning

ackommodationsväxel låneväxel

ackommodera lämpa; avpassa; anpassa; jämka



ackompanjatris (mus.) ledsagerska

ackompanjatör (mus.) ledsagare

ackompanjemang ledsagning

ackompanjera ledsagaackord -et 1. beting. 2. skuldprutavtal 3. (mus.) samklang

ackordera 1. köpslå; pruta; underhandla. 2. avtala; träffa avtal; överenskomma; göra upp. 3. se inackordera

ackordion /akå:rdiån/ -et dragspel

ackreditera ge fullmakt (åt); fullmäktiga; öppna kredit åt

ackrediterad 1. fullmäktigad. 2. (väl l. illa) anskriven

ackreditiv -et 1. fullmakt. 2. tillgodohavande i (särskilt angiven utländsk) bank

ackulturation kulturanpassning; kulturpåverkan

ackumulation hopning

ackumulator -n 1. kraftsamlare. 2. elupplagrare. 3. (gas)~ (acetylen)behållare

ackumulera hopa; lägga på hög; lagra upp

ackurat adv. alldeles; till punkt och pricka

ackuratess noggrannhet; punktUghet; omsorg

ackusativ det direkta objektets kasus t. ex. i T och L. Paulum är ~ i Petrus accusat Paulum (Per anklagar Pål)

ackuschör förlossningsbiträde; (i en del främmande länder:) förlossningsläkare

ackuschörska barnmorska

ackvirera 1. förvärva. 2. anskaffa; värva

ackvisition 1. förvärv. 2. anskaffning

ackvisitör 1. skaffare. 2. värvare

a conto, se a konto

acquaintance E bekantskap; kännedom

acre E 2/5 hektar

actor, se aktor

a.d. = a dato

A.D., se anno

ad acta L lägga ~ lägga till handlingarna. Jfr 1. akt

adagio I (mus.) (mycket) långsamt

adaptation 1. anpassning. 2. (med.) anpassningsförmåga. 3. jämkning. 4. omstuvning; bearbetning

adapter E anpassare; anpassningsdon

adaptera lämpa; avpassa; anpassa

adaption, se adaptation



adaptiv a. anpasslig

adaptör anpassare; avpassare; bearbetare

a dato L från i dag; från utgivningsdagen

ADB = automatisk databehandling

add. = adde L (med.) tillsätt!

addend 1. hopläggstal; hopläggsuttryck; det som skall läggas till. 2. tillägg

addenda pl. L, se addend 2

addera 1. lägga till. 2. lägga ihop; lägga samman

addition sammanläggning; hopräkning

1. additiv -et tillsats.

2. additiv a. 1. tilläggs-; tillskottsgivande. är ~ tillfogar ngt; lägger ngt till; ger ngt nytt. En konstprodukt, som är

en efterhärmning, är icke ~ och därför obehövlig. 2. (dåligt språkbruk:) akademiskt ~ som dessutom har goda
vitsord från universitetet

adducera mittlinjenärma

adduktiv a. mittlinjenärmande

adekvans (E adequacy) 1. (full) täckning. 2. tillräcklighet. 3. motsvarighet. 4. överensstämmelse. 5. fullgodhet.
6. lämplighet. 7. riktighet

adekvat fulltäckande; tillräcklig; fullgod; motsvarande; lämplig; rätt; riktig

adekvation 1. likvärdighet; motsvarighet. 2. jämn fördelning. 3. utjämning. 4. likställande

aden(o)- G körtel-

adenoid a. körtel-; körtelliknande

adept 1. (under medeltiden:) guldmakare. 2. invigd. 3. (invigd) lärjunge; ämnessven

adessiv (sprv) "vid"-kasus, t. ex. fi Tampereella i Tammerfors ("vid dammen")

adhesion 1. vidhäftning; vidlådning. 2. häftkraft

adhesiv a. vidhäftande; vidlådande

adiaforon /adia:fårån/, pl. adiafora G ngt som varken gör till eller från; sedligt likgiltig handling

ad interim L tills vidare

adjektiv -et egenskapsord

adjektivisk adjektiv-; som är ett adjektiv

adjoint F medhjälpare

adjudicera tilldöma

adjudikation tilldömning

adjungera bikalla; tillkalla

adjunkt 1. läroverks~, seminarie~ lärare med lägre lön och flera undervisningstimmar än en lektor. 2. pastors~



biträdande präst; hjälppräst

adjunktion, se adjungera

adjunktur adjunktstjänst; adjunktsbefattning

adjutant (mil.) chefsbiträde

adjö /ajö:/ låter i mångas öron inte riktigt vänligt (adjö adjö är mindre stötande)

ad kalendas Graecas L till domedags otta; på obestämd tid

ad libitum L efter gottfinnande; efter skönadministration 1. förvaltning. 2, företagsledning

administrativ a. 1. förvaltnings-

administrator -n förvaltare

administrera förvalta

admiratör beundrare

admittans ledningsförmåga

admittera släppa fram (till nattvarden); släppa igenom (nödtorftigt i examen)

admittitur /-itt-/ L (föråldrat) med tvekan godkänd

admonition 1. tillrättavisning. 2. varning

ad notam L till efterrättelse

adobe (sp.) soltorkat tegel

adolescens ungdom(stid); uppväxttid; ynglingaålder

Adonai (hebr.) (min, vår) herre; Herren

adonis /o:/ 1. underskön yngling. 2. (bot.) gossen i det gröna: A. vernalis m. fl. arter av släktet Adonis

adoptant ättförare; släktförare; valfader; valmoder

adoptera ättföra; släktföra

adoption ättföring; släktföring

adoptivbarn ättfört barn; släktfört barn

adoratör tillbedjare; beundrare

adrenalin -et ett binjurehormon

adress kan bytas ut mot: 1. tillskrift; utanskrift. 2. bostad. Vad har han för adress? Var bor han? Var vistas han?
3. häntydan: syftning. 4. skrivelse; hänvändelse; (hyllnings)skrift. 5. mål; måltavla

adressat kan vanligen bytas ut mot mottagare

adressera 1. ställa; rikta. 2. sätta utanskrift på

adressera sig rikta sig. De verk, som adresserar sig till eftervärlden

adsorbera suga till sig

adsorption tillsugning



adstringerande a. sammandragande; hopdragande; åtdragande; snörpande

aducera 1. mildra. 2. färska

advektion värmeöverföring genom en luftström

advent (advän:t/ -et 1. ankomst. 2. tillkommelsetid (de fyra veckorna närmast före jul)

adventist tror att Kristus skall komma tillbaka snart

adventiv a. (E adventive) 1. (senare) tillkommen. 2. övertalig. 3. oregelbundet l. tillfälligt förekommande

adverb -et "omständighetsord": partikel av typen här, då, därför

adverbial -et (i satsläran:) adverb eller annat uttryck som gör samma tjänst som ett adverb, t. ex. i vårt land; på

det sättet

adverbiell a. adverb-

advers -en åtsida; framsida

adviser E rådgivare

advocera 1. föra (annans) talan. 2. tala spetsfundigt; nyttja rättsknep; vränga lagen

advokat sakförare; rättsombud; förespråkare; försvarare; (i Sverige:) medlem av advokatsamfundet

advokatfiskal tillsynsman i hovrätterna, kammarrätten och kammarkollegium

advokatorisk advokatmässig. Jfr advokatyr

advokatyr rättsknep; spetsfundigheter; svepskäl; lagvrängning

aerob (3-stav.) a. luftlevande; syrekrävande

aerodrom /aerådrå:m/ flygplats

aerodynamik luftrörelselära; gasrörelselära

aerogram -met flygkortbrev

aerolit, se meteorit

aerologi luftlära

aeronautik flygkonst

aeronautisk flyg-; flygkonst-

aeroplan -et flygplan

aerostatik gasjämviktslära

aetos /a:etås/ G gavel(fält)

afasi -n: akustisk ~ ordminnesdövhet; motorisk ~ ordminneslamhet; optisk ~ ordminnesblindhet

afatisk språkdöv; språklam; språkblind. Jfr afasi

afelium, afeliet (största) solfjärmning(en)

affekt 1. sinnesrörelse; upphetsning. 2. lidelse

affektation tillgjordhet



affektera låtsa; hyckla; ge sig sken av

affekterad tillgjord. ~ bör ej nyttas i betydelsen "upprörd" (E affected)

affektion 1. tillgivenhet; bevågenhet. 2. sjukdomsretning; sjukdomstillstånd. Förblandning av ~ och affektation:

Koreografen har ett sätt att gå rakt in på sitt ämnes kärna som utesluter all affektion och tar fram det
meningsfyllda

affektionsvärde -t känslovärde; pietetsvärde

affektiv a. känslo-; känslopräglad; känslomässig. ~a kontakter med verkligheten

afferent nerv inåtnerv

afficiera 1. påverka. 2. (med.) angripa

affidavit (E "L") skriftlig ed

affinage -t (F), se affinering

affinering skedning (jfr skedvatten); utskiljande av ädel metall (särskilt guld) från annanmetall på kemisk väg

affinitet 1. frändskap. 2. (föråldrat:) valfrändskap

affirmativ a. jakande. ~ sats jaksats

affisch kan ofta återges med anslag

affischera 1. anslå; sätta upp anslag. 2. ge tillkänna genom anslag. 3. ropa ut; basuna ut

affischeringstavla affischtavla; anslagstavla

affischör anslagsklistrare

affix -et (sprv) osjälvständig betydelsebärare som fogas före (prefix), efter (suffix) eller inuti (infix) en ordstam

affliktiv a. ~a straff kroppsstraff

affrikata (sprv) förbindelse av ett spärrljud och ett med (åtminstone tillnärmelsevis) samma organställning bildat
gnidljud, t. ex. ts (med samma tidsvärde som ett enkelt medljud)

affront F skymf

afoni (med.) kavheshet

aforism 1. kärnsats. 2. tankespån; tankenöt (-en)

afrikaans (holl.) kapholländska språket

afrikand vit sydafrikan

afro- afrikansk; Afrika-

afroamerikan svart amerikan; amerikansk neger

afroasiater pl. (sammanfattande namn på) afrikaner och asiater

afroasiatisk, se afroasiater

afrodisiakon /afrådisi:akån/ -et, pl. afrodisiaka G kåtmedel

after-shave-crême -n EF rakbalsam

afterski E 1. brasafton (efter skidåkning). Till ~ skall det vara anorak av ... After-ski-dress. 2. brasaftonklänning.



Resklänning eller ~

aftnas (opersonligt) bli afton

aftning: i aftningen när det aftnas (Pelle Molin)

ag s. (vanligen:) halvgräset Cladium mariscus

Ag = argentum silver

1. aga -n 1. handgriplig bestraffning. 2. ligga på ~ sova med föresatsen att vakna vid en viss tid

2. aga (turk.) överhetsman i det gamla turkiska riket

3. aga: agaljus blinkljus av typen AGA

agap /-a:p/ -en kärleksmåltid i den äldsta kristna församlingen; sammanskottsmåltid; knytkalas

agar(agar) /a:gar/ algextrakt som brukas för att bereda näringssubstrat för bakterieodling

agat ett slags halvgenomskinlig ådrad halvädelsten (se under kalcedon)

agenda -n (L) 1. föredragningslista; dagordning. 2. anteckningsbok. 3. gudstjänstordning; kyrkohandbok

agens, pl. -er l. agentier 1. verkande kraft. 2. påverkningsämne

1. agent /j/ 1. ombud; fullmäktig. 2. spion

2. agent /g/ (sprv) handlingsutövare, t. ex. (av) domstolen i Medlare utses av domstolen

agent provocateur F, se provokatör

agentur en agents företag (firma) och verksamhet

agera 1. spela; föreställa. 2. verka; gälla som; (vilja) gälla för; ge sig ut för (att vara); uppföra sig som. 3. handla;
göra ngt. 4. medverka. 5. verka; sträva. ~ nyttjas över hövan

agerande -t handlande -t; handlingssätt; uppträdande -t; åtgärder

1. agga -n 1. vågens återfallande kraft; sug. 2. dyning

2. *agga v. plåga (om själskval)

3. *agga v., se mynda

aggfri 1. som inte hyser agg (mot ngn). 2. fri från samvetsagg osv

aggfull som hyser agg

agglomerat -et gytter

agglomeration hopgyttring

agglomerera gyttra ihop

agglutination 1. hopklibbning. 2. vidhäftning; vidlimning

agglutinerande a. vidhäftande; vidlimmande. ~ språk kännetecknas av att affix fogas till stammar utan att vare
sig stammen eller affixet förändras i fogen

agglutinin -et ämne som klibbar ihop sig i en vätska

aggregat -et 1. sammanhopning; hop. 2. maskinknippe

aggregation, se aggregering



aggregationstillstånd tillvaroform. Flytande ~ vätskeform; gasformigt ~ gasform

aggregering 1. anhopning. 2. flockbildning. 3. samling

aggression 1. angrepp; angreppshandling. 2. hatinställning; hätskhet

aggressionsmentalitet angreppsanda; hätskhet

aggressiv 1. pågången. 2. anfallslysten. 3. hätsk

aggressivitet 1. pågångenhet. 2. se aggression 2 aggressor angripareagil vig; smidig

agilitet vighet; smidighet

agio /addjå/ I uppgäld; mellangift; kursvinst; överkurs

agiotage -t /adjåta:š/ 1. börsspel. 2. uppgäldsocker

agitation vigling; ivrig verksamhet för att sprida en åsikt l. påverka den allmänna meningen

agitator viglare; en som bedriver agitation

agitatorisk a. viglande; agitatorsmässig

agitera vigla; verka ivrigt för att sprida en åsikt l. påverka den allmänna meningen

agitering, se agitation

agnat fädernefrände

agnatisk (tronföljd) manlig; på manssidan; på svärdssidan

agnosticism ovetlighetslära. Jfr agnostiker

agnostiker /ås:/ en som håller före att man inte kan veta om det finns en gud osv

agnostisk, se agnostiker

agoni -n 1. dödskamp. 2. (själs)kval. Mr Soames' själsliga agonier

agorafobi -n torgskräck; torgrädsla

agraff spänne; häkta; krampa; krok

agrafi /i:/ (graf-, grapt-skriva) (med.) förlust av skrivförmågan

agrar 1. lantman; jordbrukare. 2. agrar- lantmanna-; jordbrukar-; jordbruks-

agrarisk a. jordbruks-; åkerbruks; åker-

agrikultur åkerbruk

agrikulturell a. åkerbruks-

agrimonia (Karlfeldt) ett släkte av fam. Rosaceae. ~ eupatoria småborre

agronom /agrånå:m/ utbildad jordbrukare; en som har gått igenom ett lantbruksinstitut

agronomi -n jordbrukslära

AIDS (aquired immune deficiency syndrome = förvärvad immunbristsjukdom) sjukdom, huvudsakligen mellan
homosexuella

aikido /i:d/ (3-stav.) en japansk självförsvarskonst



air F 1. fläkt. En ~ av lyx och raffinerad livsnjutning ... det är XYZ, juvelen bland parfymer. 2. uppsyn; utseende;
min; skick; sätt. Knappt har hyn begärligt absorberat Skin Dew, så har den redan en helt annan ~. 3. stil. 4.
tycke. Den otvetydiga ~ av lekstuga för teoretiker ... som nu skämmer de nya djärva målen. 5. visa; låt; melodi

air- E flyg-; luft-

air bus E luftbuss

air cleaner E luftrenare

airconditioning E konstluftning

airdaleterrier E(-) en stor terrierart med hårt krulligt hår

air-dropping E flygnedsläpp

air freshener E luftuppfriskare

air letter E, se aerogram

air lift E 1. luftbro. 2. flygbiljett utan bokning

airminded E flygsinnad

airway E luftled

1. à jour F genombruten; genombrutet arbete

2. à jour F: hålla sig ~ med ngt följa dag från dag. l. ständigt

ajournera /ašorne:ra/ uppskjuta. ~ sig ta uppskov; göra uppehåll

ajustera /ašyste:ra/ ordna; jämka till; lämpa; avpassa; anpassa

akademi -n 1. lärt, vittert 1. konstnärligt samfund. 2. universitet

akademiker /e:m/ 1. ledamot av l. lärare vid en akademi. 2. en som har akademisk examen. 3. en som studerar
vid ett universitet

akademisk 1. se akademi. 2. hävdenlig; formbunden. 3. verklighetsfrämmande. En ~ fråga

akademist ledamot (l. anhängare) av franska (l. svenska) akademin. 2. en som går på konstakademin

akantus (G)L 1. björnkloört. 2. björnkloblad; taggblad; lövsirning (på pelarkrön)

Akasa (fornindiska äkäça) rymden; (himla)rymderna. ~s ljus (Fröding)

akatalektisk versrad ostympad versrad

akedia, se acedia

akilleshäl dödsblotta; det sårbara stället

akillessena hälhävsena

akkadiska assyrisk-babyloniska (det äldre semitiska fornspråket i Mesopotamien)

akne (med.) röd hudknottra vållad av talgkörtelinflammation; finne; finnar

a konto I i avräkning

akosmism sinnesvärldsförnekelse

akribi -n (vetenskaplig) noggrannhet; sorgfällighet



akrobat konstgymnast; cirkusgymnast; lindansare

akrobatik konstgymnastik; cirkusgymnastik; lindansarkonst; (Tegnér) lindansarmöda

akrobatisk, se akrobat

akromatisk färglös; ofärgande

akronym uddstavkortning, t. ex. AID för Agency of International Development

akropol /akråpå:l/ borghöjd; stadsborg

akrostikon /akrås:tikån/ -et dikt där radernasförstbokstäver bildar ett l. flere ord

1. akt, pl. -er` högtidlig förrättning; symbolisk handling. En ~ av furstlig nåd (Fröding)

2. akt, pl. -er` (bild gjord efter) naken modell

3. akt, pl. -er` (sällan akta, se ad acta (skriftlig) handling, aktstycke i en rättssak osv

4. akt, pl. -er` huvudavdelning av ett skådespel

5. akt (oböjligt) 1. uppmärksamhet. 2. uppsåt. I ~ och mening att ...

6. akt (oböjligt) fredlöshet(sdom)

aktie /ak:sie/ lott; andel

aktiebolag bolag där delägarna svarar endast med sina insatser för bolagets förpliktelser

aktiekapital -et namnvärdet på ett bolags samtliga aktier

aktinium ett radioaktivt grundämne

aktion 1. drabbning. 2. åtgärd; ingripande. 3. åtal; käromål. 4. (i talarkonsten och skådespelarkonsten) föredrag

aktionsradie gångvidd; räckvidd; verksamhetsområde

aktionär aktieägare

aktiv självverksam; verkande. Se också under handelsbalans

aktivera, se aktivisera

aktivisera verksamgöra; göra verksam

aktivitet 1. flit; iver; D id. 2. handlingskraft. 3. kraftutveckling. 4. (affärs)omsättning. 5. verksamhet;
förehavande. Kommunala aktiviteter. 6. åtgärd. 7. se drive och kampanj 3

aktivitetsvara (för en kort tid) prissänkt vara; drivevara

aktivum L (sprv) verbets s-lösa former (och former med motsvarande funktion). Jfr passivum

aktningsframgång succés d'estime

aktor (jur.) 1. åklagare

aktris skådespelerska

aktualisera 1. göra dagsgill; göra brännande (aktuell). 2. komma (ngn) att tänka på (ngt). 3. förverkliga

aktuarie 1. tjänsteman som har hand om inkommande och utgående handlingar. 2. försäkringsmatematiker

aktuell 1. dagsgill; dags-; nugill. 2. nuvarande; just nu. Det ~a förhandlingsläget inom EEG. 3. dåvarande. Det

uttunnade språkbegrepp som Whitney gav uttryck åt visade sig vara ändamålsenligt för forskningens ~a stadium.



4. föreliggande. 5. verklig. 6. viktig; brännande. 7. ~t dags. Det blir snart ~t för mig att flytta

aktör skådespelare

akupunktur (med.) nål(sting)behandling; punktnålning

akustik 1. den fysikaliska läran om ljud. 2. ljudverkan; hörbarhetsförhållanden i rum

akustisk ljud-; hör-; hörsel-

akut a. 1. häftig; skarp. 2. (med.) kortvarig; ej stadigvarande (jfr kronisk). 3. överhängande; förestående. 4. ~
accent (i grekiskan:) högton; (i rikssvenskan:) entoppig tongång; enstavighetsaccent

akvamarin ett slags ljusgrön beryll

akvanaut djup(havs)dykare

akvarell vattenfärgsbild

akvarellist vattenfärgsmålare

akvarium, akvariet, pl. akvarier vattenbur, glasbehållare för levande vattendjur

akvatisk a. vatten-; i vatten

akvatint (av L aqua tincta "färgat vatten") kopparstick där man nyttjar en hartslösning jämte salpetersyra:
påminner om tuschteckning l. akvarell

akvedukt (stor)vattenledning ovan jord; brokanal

akvilin a. örn-

Al = aluminium

à la F på (...'s) sätt; liksom

alabaster -n 1. (vanlig ~) marmorgips (halvgenomskinligt kalciumsulfat). 2. (orientalisk l. antik ~)
golvdroppstensmarmor (kalciumkarbonat)

à la bonne heure F för all del! må vara! gärna det!

à la carte F att välja på; valrätter

à la Daumont F: fyrspann ~ fyrspann med stångridare

aladåb 1. dåb; kall maträtt i stelnat gelé. 2. i gelé. På F heter det à l'aspic; F à la daube betyder 'stuvad'

alagreck (F à la grecque) vinkelvågslinga. Jfr meander

à la mode F på modet

alan, pl. -er ett forntida folkslag i kaukasusområdet

alant /an:/ ålandsrot, Inula helenium

alarm -et 1. utryckningssignal; varningssignal. 2. larm; uppståndelse; oväsen

alarmera ge alarmsignal (åt ngn)

alarmerande a. oroande osv

alarmism skrämseltaktik

alba -n (L) (vanligen:) mässkjorta



albatross stormfågeln Diomedea exulansalb-alk

albüio, pl. albiner en som är vitlett i följd av medfödd pigmentbrist (sägs om djur och växter också) albinism
vitletthet Albion England

albit /i:/ vit, grå eller blåaktig fältspat (jfr

månsten) album -et sammelbok albumin -et äggvita albuminat -et äggviteämne albuminuri -n äggvita i urinen
albuminös 1. äggvitehaltig. 2. äggviteartad albyl, se acetylsalicylsyra aldehyd (förkortning av Alcohol
dehydrogena-tum) \ en alkohol blir till ~ om man avlägsnar två atomer väte. Metyl-^ CH2O. Formaldehyd
myrsyrans ~ alder N /a^^d.er/ -n gråal, Alnus incana. Håll i

höjd med alderhultet (Kalevala) aleatorisk a. (av L alea 'tärningsbägare') tär-

ningsmässig; slumpmässig; slump-alemanner (pl.) en sydtysk folkstam alert /alä^t:/ påpasslig; på sin vakt;
vaksam; var. F alerte av I alV erta ("upp på branten!") giv akt; stare all' erta vara på sin vakt. Vara på alerten är
militär jargong alexandrin sexfotad rimmad vers i 3/4 takt med

upptakt och taktvila efter sjätte stavelsen alexandrit en sorts krysoberyll, som är grön i

solljus, men eljest röd alfa 1. grekiskt a. 2. största stjärnan i en stjärnbild

alfabet -et bokstavsräcka (i hävdvunnen följd) alfabetisk 1. bokstavs-; bestående av bokstäver.

2. i bokstavsordning alfastrålar pl. radioaktiva ämnens positiva strålar

al fine I (mus.) ända till slutet *alfkors, se alvkors alfons /alfån:s/ skökovärd; hallik alfresko I våtkalkmålning;
våtkalkmåleri algebra kan i vardagslag kallas bokstavsräkning

algolog /-g-/ algforskare; algkännare algologi algforskning; alglära algoritm /g/ räknemönster alias (L) annars;
också

alibi -t 1. frånvaro; bortovaro. 2. frånvarobevis. Förete ~ styrka att man inte var tillstädes när brottet begicks
alienabel avhändlig; avytterlig alienation 1. avhändande; avyttring. 2. ute-

stängdhet; främlingskap; främlingskänslor. 3. vantrevnad; vantrivsel alienera 1. avlägsna; fjärma; stöta bort.... är
han så mycket av marknadsgycklare, att han tänkes kunna — även de minst sofistikerade av storstadsväljarna. 2.
göra (ngn) främmande alienera sig ställa sig utanför. Då tröttnar plötsligt Gun-Britt på ... världens split och kiv.
Hon alienerar sig och stannar hemma från mötena

alienerad 1. gemenskapsfrämmande. 2. utestängd; utesluten. ... att många färgade i Amerika känner sig mera
besvikna, alienerade och uteslutna från den amerikanska drömmen

alifatisk a. fett(ämnes)-alika Ss kaja

aliment -et, pl. -er (jur.) (ådömt 1. överenskommet) underhåll(sbidrag) alimentation uppehälle; underhåll
alimentär a. närings-

alisarin -et krapprött (från klängväxten Rubia

tinctorum), C14H8O4 alkaisk/ka:/: (metr.) (efter forngrekiske skalden Alkaios) ex.: Vad trollmakt binder
vandrarens själ vid dig, / du underbara, tjusande, stilla sjö?

alkali -t, pl. -er soda och pottaska (och ammonium)

alkalimetaller: kalium, natrium, cesium, litium,

rubidium alkalisk a. alkali-

alkaloid ämne som liknar alkali till sina egen-skapr

alkemi guldmakarkonst alkemist guldmakare alkograf spritmångfaldigare alkografering spritmångfaldning
(kopiering) alkogram-met ett slags kopia (se alkografering)



alkohol (arab. "blyglans; ögonsmink"; betydelsen 'sprit' infördes av Paracelsus: alcohol vini) 1. = etylalkohol,
C2H5OH. 2. sammanfattande namn på en stor grupp med liknande byggnad, t. ex. metylalkohol ("träsprit"),
CH3OH. alkoholiserad försupen alkoholisk a. sprit-; alkoholalkoholism 1. superi; spritmissbruk; försupenhet. 2.
spritskador; spritförgiftning; sjuklig sprittörst

16alk-alt

alkoholist drinkare; en som har hemfallit åt alkoholism

alkoholometer-n spritprovare; spritprovnings-apparat

alkotest -et spritandningsprov; spritblodprov alkov /å:/ sovsmyg

♦all: varda ~ ta slut. Den stråle, ur diktens källa

sprang, skall varda ~ (Snoilsky) aUah /alla:/ (arab.) Gud aUativ (sprv) "till"-kasus; "åt"-kasus alldagssanning
truism allé kan stundom bytas ut mot lövgata allegat -et bilaga

allegretto I (mus.) ganska raskt; rätt livligt aUegro I (mus.) raskt; livligt allekumenisk, se ekumenisk.
Komminister L.B. ledde den gudstjänsten i Arvika

1. allel /e:/, pl. -er alternerande (i arvgången utbytbart) anlag

2. allel a.: alternerande anlag på ett och samma ställe i viss kromosom sägs vara ~a till varann

allenhetssträvan totalism

allergen /g/ a. överkänsliggörande

allergi /g/ -n sär(över)känslighet; överkänslighet.

Jfr idiosynkrasi allergisk a. sär(över)känslig; överkänslig allgemenskap promiskuitet 3 allgill allmängiltig allians
förbund

allierad a. förbunden; förbundsbroder; bundsförvant alliera sig sluta förbund

alligator -n (sp. lagarto ödla) (liten) amerikansk

krokodil allitteration stavrim; uddrim allittererande stavrimmande; uddrimmande allmänbeblandelse promiskuitet
1 allmänbild (psyk.) schema allmänfattliggöra popularisera allmängill allmängiltig allmänliga förallmänliga;
generaUsera aUmänligande s. förallmänligande; generalisa-tion

allmäiinamn, se appellativ

allmänning mark i samfälld ägo: härads-, socken-

, hyallmänning allmännåd amnesti allmänprevention, se prevention allmän varuskatt omsättningskatt allnyckel
passepartout(nyckel) F(-) allod /alo:d/ -et odal(jord). Tag den i besittning,

din blåa utmark till vårt grå ~ (Karlfeldt) allogami (bot.) korsbefruktning allokera/k/1. tilldela; anslå; anvisa. 2.
fördela. 3.

ortfästa; anbringa aUokution tal (till ngn) allonge -n F förlängning allongepenik /alång:§/ lång(lock)peruk
allopati -n homeopaternas namn på den gängse medicinen

allotropi innebär att ett (grund)ämne uppträder i skilda varianter med skilda fysiska egenskaper

all right E betyder bl. a. 'gärna för mig; det gör ingenting'. Han är ~ det är inte något fel på honom

allround E allsidig; mångsidig. ~ båt allbåt allsats (Marc-Wogau) sats som uttrycker ett

universellt (icke-partikulärt) omdöme allstot T ropar man när villebrådet är dräpt allström (fys.) lik- och
växelström alltvivel skepticism alltvivlare skeptiker alludera anspela; syfta (på) allusion anspelning; hänsyftning
alluvial upplandad; avlagrad alluvium, alluviet svämland; upplandning; tilllandning allyrer pl. låter; åthävor



aUöda totalförstöra

alma mäter L den hulda modern: ens eget

universitet alme -t almvirke; almved alogisk förnuftsfrämmande alp, pl. -er^ (hög)fjäll (i sydligare länder)

1. alpacka 1. ett sydamerikanskt lamadjur. 2. garn av alpackadjurets ull (ofta förfalskat). 3. tyg med varp av
bomull och inslag (väft) av alpackagarn

2. alpacka ett slags nysilverlegering

al pari I 1. av samma värde. 2. till namnvärdet alpin a. fjäll-; alp-alpinism fjällklättring

alpinist fjällklättrare; fjällbestigare; fjällkari alruna (bot.) mandragora, giftig växt, vars drog använts i medicinen.
Dess rot lär se ut som en mskokropp alstringskra^ig produktiv alstringslös improduktiv; steril altan utsiktstak;
vilotak; takterrass altare -t offerhärd; offerbord; Herrens bord alteration uppskakelse alter ego L (ngns) andra jag

17alt-ami

altererad uppskakad

1. alternativ s. ting att välja; (val)möjlighet; väg att välja; utväg; väg; D valfall. Skogsnäringen skall bara lägga
företagsekonomiska aspekter på sitt val av transport^. Skriv: bör välja det forslingssätt som lönar sig bäst. 2.
annan väg; annan möjlighet. 3. ståndpunkt. ... skulle nu fem av presidiemedlemmarna vara för det "orubbliga" '--
et

2. alternativ a. 1. att välja; möjlig. 2. annan (att välja). 3. omväxlande; turvis

alternera skifta; gå i skift; byta av varann; avlösa varann

altfiol ett stråkinstrument, något större än violinen, stämt i c, g, d^, a^ altist 1. altfiolspelare. 2. en som spelar
altsaxofon

altitud höjd (över synranden); höjdvärde

altniism oegennytta; osjälviskhet

altruist osjälvisk människa

altniistisk oegennyttig; osjälvisk

alumin -et (Nordenstreng) aluminium

aluminera överdra med aluminium

alumn 1. fosterbarn; skyddsling. 2. lärjunge;

ämnessven aliin -et kaliumaluminiumsulfat alv den lösa jorden under myllan alvar (rimmar i folkets mun på
kalvar) -et det i nordsydlig riktning utsträckta mittlandet på Öland ... en jämn, ofruktbar slätt ... inom vilken ...
berggrunden ofta ligger ... blottad i dagen (E. Erdmann). Det finns ~ på Gotland också

alveol /å:/1. hålighet. 2. lungblåsa. 3. tandhåla;

tandkista; tandficka; pl. -er tandvall alveolar (sprv) tandvallsljud alveolarpyorré -n, se parodontit ♦alvkors
pentagram alwegtåg enskentåg

amalgam /-a:ni/ -et kvicksilverstöp; kvicksilverlegering

amalgamera 1. blanda (en metall) med kvicksilver (till en legering). 2. (bildligt:) blanda ihop (två ting) till ett (så
att beståndsdelarna inte kan urskiljas) amanuens ett slags lägre (vanligen ung) tjänsteman i ett lärdoms-1.
förvaltningsverk amarant 1. växtsläktet Amarantus. 2. en sägenblomma som aldrig vissnar. 3. (ett slags)
purpurfärg amason /å:/ kvinnokämpe; sköldmö amatör en som utövar en konstnärlig, vetenskap-

Hg 1. idrottslig verksamhet utan att vara yrkesman amatörism, se amatörskap amatörskap det att vara amatör



amauros /å:/ (med.) helblindhet amazonit /amasåni:t/, se mikroklin ambassad beskickning av första klassen
ambassadris ambassadörsfru ambassadör diplomatiskt sändebud av första

klassen; ambassadchef ambidexter ömsehänt; både vänster- och höger-

hänt; Uka vig i bägge händerna ambiguitet dubbeltydighet ambition 1. ärelystnad; ärekärhet. 2. samvets-
grannhet; skötsamhet. 3. stora ~er högtsyf-tande planer ambitiös 1. ärelysten; ärekär. 2. samvetsgrann; skötsam.
3. allvariigt strävande. 4. allvarligt menad

ambivalens 1. tvehåg; dubbelinställning. 2. två-

tydighet. -^en hos själva ordet museum ambivalent tvehågad; dubbeUnställd ambra 1. ett välluktande vaxartat
grått ämne. 2.

gul ~ bärnsten ambrosia /o:/ GL gudamat; gudaspis ambulans 1. sjukskjuts. 2. sjukhämt. 3. sjukvård

under fälttåg ambulansbil sjukbil ambulatorisk flyttande; farande; röriig ambulera gå (av och an); gå omkring;
vandra;

lustvandra; fara omkring; flytta amendemang-et 1. förbättring. 2. ändring. 3. tillägg (till Förenta Staternas
grundlag). 4. ändringsförslag. 5. motförslag. 6. tilläggsförslag. 7. nyförslag amendment E, se amendemang
amenorré -n (med.) menstruationsbortfall; månadsreningens uteblivande ametist en ädelsten: violett bergkristall
amfibie 1. landochvattendjur. 2. groddjur amfiboli -n dubbeltydighet amfibrakys /i:/ G versfot: kort-lång-kort;

svag-stark-svag amfiteater 1. rundskådeplats; rundskådehus. 2.

sluttskådeplats; sluttsal amfora /am:fåra/ GL tvåörad urna; öronkruka; öronkrus

ami /i:/ -n (ytter)halsduk; kragskyddare amid /i:/ (kem.) 1. förening som uppkommer genom att en väteatom i
ammoniak byts ut mot ett grundämne 1. en radikal; t. ex. NaNH2. 2. = sur ~ förening som uppkommer

18ami-ana

genom att en 1. flere väteatomer i ammoniak byts ut mot en sur radikal amin -et sammanfattande namn på
ammonium-föreningar där en, två 1. tre väteatomer ersätts av envärdig kolväte aminosyror organiska syror som
innehåller NH2;

~na är proteinmolekylernas byggnadsstenar amiral 1. sjöofficer av högsta graden. 2. titel nyttjad om och till
sjöofficer av någon av de tre högsta graderna 1, vice~, konter~) amiralitetet = alla amiraler 2 Ammon
fornegyptisk gud (i hellensk tro = Zevs)

Ammons son (Fröding) Alexander den store

ammoniak /o:/ (kem.) NH3

ammonit ammonshorn (en fossil huvudfoting

med vindlande skal) ammonium (kem.) den positiva radikalen NH4 ammunition skottvirke; skott (pl.) amnesi-n
minnesblindhet; minneslöshet; minnesförlust amnesti -n allmännåd amnestisk: ~ afasi ordglömska amnion
/aminiån/ G fosterhinna amontillado (sp.) en sherrysort amok /amåkk/ (malajiskt ord) bärsärksgång amor L 1.
kärlek; älskog. 2. kärleksguden amoralisk /o/ morallös; moralfrämmande amorbåge pilbågsläpp amorf /å/1.
formlös; oformad. 2. oformlig amorin (bild av) liten kärleksgud amortera döda; avbetala; betala av amortering
avbetalning

amorös 1. förälskad; kärlig; kärvänlig. 2. kärleks-; älskogs-amour F, se amur amovibel avsättlig amp. = ampere

1. amper , pl. amplar s. 1. hänglampa. 2. häng-kruka; hängskål

2. amper a.: ampla lovord rikligt beröm amper a. 1 skarp; sträv. 2. sträng ampere /ampä:r/ (fys.) strömstyrkeenhet
amperemeter, pl. -metrar strömstyrkemätare amplifiera 1. utvidga; öka. 2. förstärka. 3.

framställa vidlyftigt; utveckla; utbrodera; brodera ut amplifikation, se amplifiera amplitud 1. (fys.)



svängningsvidd. 2. (astron.) solbåge; den uppgående solens vinkelavstånd från öster; den nedgående solens
vinkelavstånd från väster

ampull 1. flaska. 2. (rör)blåsa

amputation kapning. Jfr amputera

amputera (med.) kapa; ta av

amt -et län (i Danmark)

amtman landshövding (i Danmark)

amulett (L amuletum) magiskt skyddsting som

man bär på sig amur kärlek. Ordet har fått sin vigning i Karl-

feldts Minnesång och bör inte tröttköras amurös, se amorös

amusant /amysang.t/ roande; underhållande amusera /y/ roa

amusisk 1. omusikalisk; främmande för tonkonsten. 2. utan konstsinne. 3. utan skönhetssinne

amygdalin -et bittert ämne i mandelkärnor osv amylalkohol (kem.) en illasmakande oljig vätska,
huvudbeståndsdelen i finkelolja amyotrofl, se myatrofi amöba formlöst mikroskopiskt urdjur

1. an T till (godo)

2. an- G icke; o-

ana- G upp-; igen; ånyo

anabaptist vederdöpare; omdöpare (under

reformationstiden; jfr baptism) anabaptistisk a. vederdöpar-anabolism (biol.) uppbyggande ämnesomsättning

anaerob /å:/ (4-stav.) a. (i vid mening:) ej-

syrekrävande; (i snäv mening:) ej-syretålig anafor /å:/ (sprv) 1. upprepning. 2. tillbakasyftning

anaforisk, se anafor anagga, se anamma anagram -met bokstavsomkastning anakolut /u:/ (sprv) oföljsamhet;
satsurspåring, t. ex. Krinolinen ligger ej längre borta i tiden att ej många ibland oss ännu ihågkomma den.

anakolutisk, se anakolut anakonda jätteorm anakoret /e:/ världsflykting; eremit anakreontisk a. i Anakreons stil;
Anakreon-anakronism 1. tidsbrott; tidsomkastning. 2. kvarleva; otidsenlighet. Mot denna bakgrund framstår den
vita befolkningen i Rhodesia som en ~

anakrus /u:/ (metr.) upptakt

anal- tarmöppnings-; röv-

analeptikon, pl. analeptika/äp:/ G (med.) veder-

kvickningsmedel; upplivande medel analfabet /e:/ s. läsokunnig

19ana-ang

analfabetism läsokunnighet analgesi /g/1. smärtdövning. 2. smärtsinnesför-lust

analgetikon /e:/, pl. analgetika G smärtstillme-del

analog /å:/ a. motsvarande; motsvarig; likartad analogi motsvarighet; överensstämmelse; (del)ükhet

analys 1. upplösning; sönderdelning; särning. 2. särgranskning; utredning. 3. (mat.) oändlighetsräkning;
gränsvärdeslära analysera upplösa; sönderdela; sära; särlägga;

särgranska; bena upp; utreda; förklara analytisk a. 1. sönderdelande; uppdelande (jfr syntetisk). 2. särgranskande.



3. (sprv) böj-ningsfattig. 4. ~ geometri ekvationsgeometri

anamma ta(ga); ta emot; Fan ~ fan ta(ge) ... anamnes (med.) sjukdoms(för)historia; sjukbikt

anamnestisk a. anamnes-

ananke G nödvändighet. Marmorkall, meduselik

Ananke (V. Rydberg) anapest (metr.) ww- kort-kort-lång;

svag-svag-stark; tatatäm anarki-n 1. ingenmansvälde; överhetslöshet. 2.

laglöshet anarkisk, se anarki

anarkism rörelse som går ut på att avskaffa all överhet

anarkist 1. en som tror att det inte behövs någon överhet, t. ex. Peter Krapotkin. 2. våldsinrik-tad överhetshatare,
t. ex. han som mördade kejsarinnan Elisabet anarkistisk a., se anarkism anartri /i:/ oförmåga att få fram ljud och
stavelser

i rätt ordning, när man talar anastas (åter)uppståndelse anastatisk: tryck (oförändrat) avtryck; zinkomtryck

anatema G 1. förbannelse; bannlysning. 2. förbannad; bannlyst. Alltsom smakar höger är ~ för de liberala
studenterna anatolier en som bor i Mindre Asien anatolisk a. mindreasiatisk anatom /å:/ en som sysslar med
anatomi anatomi -n 1. (konsten) att skära upp en organism (särskilt människans kropp) i vetenskapligt syfte. 2.
läran om organismers (särskilt människokroppens) byggnad. 3. (en organisms) byggnad anatomikum /å:/
anatomisk institution

anatomisal rum där man bedriver dissektion anatomisk se anatomi

anblåsa v. driva in en luftström (i ett blåsinstrument t. ex.) anciennitet rangålder; åldersrang ancylustiden /an:s/
omkring 6900-5000 f.kr. ♦and skörd(etid); bärgningstid andante I (mus.) gångtempo andantino I (mus.)
påskyndat, livligt gångtem-po

andeingiven inspirerad andhåll -et 1. paus. 2. (det) att hålla andan andningsmaskin respirator andradit /i:/ en
vanlig art av 3. granat röd, gul, grön, svart; den gröna räknas som ädelsten andreaskors X-kors

androgen I]l a. manvulenhetsfrämjande; som

stimulerar de manliga könskaraktärerna androgyn /g/ tvekönad

andrologi (med.) läran om mannens sjukdomar

andtid skördetid; bärgningstid. En ung flicka, som vid ^en "tog upp" efter honom, när han gick och skar havre
(Fröding) andur-n, pl. andrar den på undersidan med hårhud klädda högerskidan. Ex. under glidträ

andöva hålla (båten) mot strömgång anekdot /å:/ ytterst kort berättelse, avsedd att roa

1. fängsla anekdotisk a., se anekdot anemi -n blodbrist

anemisk a. blodfattig; blodbrist-; blodsvag; svagblodig anemon /å:/ (bot.) sippa anemometer -n, -metrar
vindmätare aneroid(barometer) barometer utan vätskepelare

anestesi 1. smärt(be)dövning. 2. (smärt)okäns-lighet

anestesiologi (med.) bedövningslära anestesist bedövningsläkare; sövläkare anestetisk (med.) (be)dövande
aneurysm -et (puls)åder(ut)vidgning anfang T sirad börjbokstav anförvant frände angelo- G budbärare

angelus L 1. bönen Angelus Domini (Herrens ängel), som fromma romerska katoliker läser morgon, middag och
afton. 2. kvällsringning; aftonringning

20ang-ano

angina /i:/ L halsfluss. angina pectoris hjärtbe-



klämning angio- /ngg/ G kärl-

angiografi -n (med.) röntgning av blodkärl angiokardiografi röntgning av blodkärl och hjärta

angiologi läran om kärl

angiosperm gömfröig växt

angli(ci)sm (sprv) engelskhet

anglikansk (i England:) statskyrko-; kyrkan

engelska statskyrkan anglisera v. förengelska anglist engelskforskare

1. anglofil s. engelskvän; englandsvän

2. anglofil a. engelskvänlig; englandsvänlig anglofob /anglåfå:b/ s. engelskhatare; englands-

hatare

1. angloman /-a:n/ s. engelskvurmare; englands-vurmare

2. angloman a. engelskvurmande; englandsvur-mande

anglosachsisk a. 1. fornengelsk. 2. engelsktalande; engelskspråkig angöra /anggå:ra/ (efter Turkiets huvudstad

Ankara), se angoragarn osv angoragarn garn av angoragetens ull 1. angora-

kaninens hår (oftast uppblandat) angoraget Capra (Hircus) angorensis, med lång, silkeslen ull

angorakanin ett slags kanin med långt, silkeslent hår

angorakatt ett slags långhårig katt

angoraskinn skinn av angoraget

angoratyg lätt damtyg, som bl. a. innehåller

angoraull och hår av angorakanin angostura barken av Cusparia (Galipea) febrifu-

ga

angry young man E vred yngling; arg ung man:

en som ger luft åt sitt samhällsmissnöje -angiilär -vinkUg anhalt T hållplats

anhydrid kemisk förening som skiljer sig från en annan genom att den inte innehåller vatten (H2O)

anilin -et en tjärprodukt som man gör färger av

animal, se animalisk

animaler pl. köttföda och fiskföda; föda ur djurriket. En prisförskjutning ... från vegeta-biler till förmån för
Varför inte animalierl Är det därför att vegetabilier heter vegetables på E?

animalisk a. 1. djur(rikes)-. 2. djurisk animation, se animerad 3 animera liva; uppmuntra; muntra upp animerad 1.
livlig. 2. upplivad. 3. (film:) tecknad

animism den tron att ting har själ animistisk a., se animism animositet agg

ai\jon (fys. kem.) negativ jon anledning bör nyttjas endast på tal om uppsåtlig handling. Det var en oljeledning
som av ännu okänd — sprang läck. Skriv: orsak annaler årsböcker. (Entalsformen annal dyker

upp ibland) annalist en som skriver annaler annalistik /-i:k/, se annalist annamit invånare i Annam annamma, se
anamma annangången = anngången annektera 1. inlemma. 2. (klandrande:) slå

under sig; lägga sig till med; tillägna sig annex -et 1. bihang; vidhäng -et. 2. sidobyggnad;

tillbyggnad. 3. se annexförsamling annexförsamling: när ett pastorat består av flera församlingar, kallas vanligen



den där kyrkoherden bor för moderförsamling och de övriga för ~ar

annexion 1. inlemmande; införlivning. 2. landrån

anngången andra ringningen till gudstjänst annihilation förintelse; upphävande; ogiltigförklaring

annihilera tillintetgöra; förinta; upphäva; förklara ogiltig

anno (av L annum) år. Anno Domini år ... efter

Kristi födelse. ~ dazumal T på den tiden annonsera 1. tillkännage osv genom annons. 2. ge tillkänna; förkunna.
Sedan regeringen som --ts i budgeten, nu har skaffat sig nya legala möjligheter att kontrollera inkomster. 3. ge
vid handen; ge intryck av "'annor (föråldrat) annan: ~ man en annan man

*annorledes annorlunda; på annat sätt annotation anteckning; uppteckning annotera anteckna; uppteckna annuell
1. årlig. 2. ettårig annuitet årsinbetalning

annullera 1. upphäva; ogillförklara; avgilla. 2.

återkalla. 3. utplåna anod /o:/ (fys.) pluspol anodstrålar positivt laddade elektroner

21ano-ant

anomal a. oregelbunden; avvikande anomali -n avvikelse; regelbrott; (sprv) undantag

anonym a. 1. (skrift) onamnad D; av onämnd författare. 2. (författare) onamngiven; onämnd anonymisera göra
anonym anonymitet namnlöshet; onämndhet Anopheles träskfebermygga anor pl. (kända) förfäder (och
förmödrar) anorack (eskimåord) huv jacka D anore» -n (med.) matleda; aptitlöshet anorganisk icke-organisk;
livlös anormal icke-normal anoxemi -n (med.) syrebrist i blodet anoxi syrebrist (i kroppsvävnaderna) anpasslig
opportun; opportunistisk anpasslighet opportunism anpassling opportunist

ansjovis /o:/1. en liten sillart, Engraulis encrasi-cholus. 2. kryddad skarpsill (Clupea sprattus) 1. (små exemplar,
ungar av) sill (C. hareng-

US)

anstucken smittad

ansvarighetsförsäkring drullförsäkring ansvaring 1. en som är ansvarig (för ngt). 2.

ansvarig utgivare ansvarsdryg (finl.) mycket ansvarsfull ""ansäga (Karlfeldt) anmäla; tillkännage; kungöra

antagonism 1. motstånd. 2. motverkan. 3. fiendskap

antagonist motkämpe; motståndare; vederdelo-man

antagonistisk fientlig. Ett ~t sinnat land antarktisk a. sydpols-; vid (kring) Sydpolen ante- L framför; före; förut
antecedentia L = antecedentier pl. föregåenden;

gångna gärningar; (ngns) förflutna antecipation, se anticipation antecipera, se anticipera antedatera
förutdagteckna; fördagteckna antediluviansk förflodstida; (C.J.L. Almqvist) förflodisk; från tiden före
syndafloden; urfö-råldrad

anteludium, anteludiet förspel antenn 1. (känsel)spröt. 2. tråd som fångar upp radiovågor

antependium, antependiet altarkläde; altarför-hänge

antepenultima L nästnästsista (stavelsen) anti- G mot-; -fientlig

ant(i)afrodisiakon (G) kättjestillare; kättjestil-lande medel Priapism botas med antiafrodi-siaka (Strindberg)
antiamerikanism 1. avoghet mot Amerika. 2. avoghet mot Förenta Staterna ... blomstrar ~ en ... i Latinamerika
antibakterieil bakteriedödande antibarbanis språkreningsbok antibiotikum, pl. antibiotika bakteriehämmande

ämne av organiskt ursprung antibiotisk a., se antibiotikum antibyråkratisk mot ämbetsväldet. En viss reducering



av statstjänstemännens antal och andra ingrepp

antichambre F förrum; väntrum. Göra ~ sitta i

förrummet; vänta på företräde antichambrera = göra antichambre. ~ saknas i F. Det går tillbaka på faire
antichambre i betydelsen 'sitta i väntrummet (hos ngn)' anticipation 1. föregripande; föregripning. 2.

förkänsla; aning anticipera 1. föregripa. 2. ana antidepressiv a. missmodshävande. Jfr depression

antidumpinglag lag mot dumpning antiepos -et smädeepos

1. antifon /å:/ växelsång

2. antifon öronpropp antifoni -n se 1. antifon

antigen /je:n/ (med.) motgiftsalstrare

1. antik s.: --en den grekisk-romerska forntiden

2. antik s. antikt konstverk; fornkonstverk. Vår främste samlare av grekiska och romerska ---er

3. antik a. 1. forntida; forngrekisk 1. fornro-mersk. 2. gammal; ålderdomlig

antikisera efterbilda antiken (1) antiklerikal prästfientlig; kyrkofientlig antiklimax, pl. -ar (sprv) plattfall; en
stegrad förväntans missräkning (berget nedkommer med en råtta); jfr klimax antikonceptionell
befruktningshindrande antikonstitutionell 1. grundlagsfientlig. 2. grundlagsvidrig; mot grundlagen antikontagiös
a. smittohindrande Antikrist frälsarens motkämpe antikristisk kristendomsfientlig antikritik motkritik; försvar
mot kritik antikropp (med.) motkropp. Jfr antigen antikultur okultur; kulturlöshet; vildmänsklighet. Världen är i
dag full av motsättningar:

22ant-apo

överflöd och fattigdom kultur och ~ antikva L (latin)ståstil antikvariat, se antikvarisk 2 antikvariatbokhandlare en
som säljer och köper

upp gamla böcker antikvarie 1. (föråldrat) fornforskare. 2. ämbetsman som har översyn över fornfynd och
fornsaker: riks'--, lands'^ antikvarisk 1. forn(saks)-. 2. ~ bokhandel affär

där man köper och säljer gamla böcker antikverad föråldrad antikvitet 1. fornsak. 2. gammal sak antilogaritm: om
b är log a, är a antilog b antimakass soffryggsöverkast antimalpreparat -et mal(bekämpnings)medel
antimeritokratisk förtj änstväldesfientlig antimilitarism, se antimilitarist antimilitarist 1. världsfredskämpe. 2.
försvarsfiende

antimon en spröd metall antinarkotikakampanj knarkbekämpningsdriv antinomi -n (filos.) begreppsmotsägelse
antipati -n motvilja; motkänsla antipatisk 1. motbjudande; förhatlig. 2. ohuld;

fientlig; avog antiplanerare planläggningsmotståndare antipod /o:/ 1. en som bor på andra sidan jordklotet;
motfoting, pl. motfotsfolk. 2. pl. trakter på andra sidan jordklotet antirobot /antiråbbåt/ robotbekämpningsvapen
antisemit judemotståndare; judefiende antisemitisk judefientlig antisemitism judefientUghet antiseptik /-i:k/
smittodödningskonst antiseptikum, pl. antiseptika smittodödande medel

antiseptisk smittodödande

antisocial samhällsfientlig

antistatmedel medel mot elladdning i tyg

antistrof /å:/ motstrof

antitankvapen vapen mot stridsvagnar

antites 1. mot-sats. 2. motsatsframhävning

antitetisk a. motsats-; motsatsframhävande



antitoxin -et motgift

antiviral a. virusdödande

antologi -n (dikt)urval(sbok)

antonym (sprv) motsats(ord)

antracit kolblände; den bästa sortens stenkol

antropo- G människo-

antropocentrisk ensidigt människoinriktad

antropofag människoätare

antropoid /antråpåiid/ människoapa

antropologi läran om mskan. Jfr social^ antropomorf 1. människoliknande. 2. förmänsk-ligad

antropomorfisera förmänskliga antropomorfism s. gudsförmänskligande; guda-förmänskligande;
förmänskligande uppfattning

antroposofi -n ett slags (tysk) teosofi anuri -n urinavsöndringens upphörande anus L tarmöppning; röv använda
nyttja

använda sig av göra bruk av; utnyttja. Undvik -

om ni menar 'nyttja' användning kan bytas ut mot nyttjande 1. nytt-jan

aorist (sprv) anger i G att verbskeendet inträdde 1. nådde en avslutning (imperfekt anger att det pågick)

aorta -n (stora) kroppspulsådern

apagogisk /å:/: ^t bevis indirekt bevis som

styrker att satsens motsats är falsk apanage /apana:§/ -t kostgärd; underhåll till

kungUga personer och deras hov apart /pa:/ sär(egen); avskild; ovanlig apartheid (holl.) (ras)särlevnad; särning;
särlev-nadstvång

apartment, se apartmenthotell. Välkända Skånegården inreds nu till Ni kan nu flytta in i egen våning
apartmenthotell E våningshotell apati -n känslofrost; känslolamhet; själsför-slappning; okänsUghet; känslolöshet;
slöhet; viljeslappning; viljedvala apatisk känslolam; känslofrusen; känslolös; slö;

viljeslapp apatit kristalliskt kalciumfosfat aperitif (F apéritif) matretare; aptitretare; magborstare; sup apertur
öppning aphelium, se afelium apikal (sprv) tungspets-apiko- (sprv), se apikal aplomb /å/ (själv)säkerhet
apodiktisk tankenödvändig; oemotsägligt bevis-1ig

apogeum /ge:/ (den största) jordfjärmning(en)

apokalyps uppenbarelse

apokalyptisk a. uppenbarelse(boks)-. Smattra

din apokalyptiska drill! (Karlfeldt) apokatastasis G återställelse apokope /apå:kåpe/ (sprv) slutbortfall

23apo-apr

apokryf s. (på tal om bibliska böcker), se apokryfisk

apokryfisk omtvistad; tvivel underkastad; tvivelaktig

apollinsk som bär Apollons insegel. Se under

dionysisk apologera /g/ försvara (religionen) apologet trosvärnare; trons försvarare apologetik (den kristna) trons



försvar apologi -n försvar(stal); försvarsskrift apomixis G okönlig förökning apoplektisk a. slag-; slagvarslande
osv. Jfr apo-plexi

apoplexi -n slag(anfall)

aposiopes /apåsiåpe:s/ s. tvärtystnande

apostel -n, pl. apostlar (en av) Jesu personliga

lärjungar; trosspridare a posteriori L på grund(val) av rön aposteriorisk röngrundad apostlaskap (det) att vara
apostel apostolisk a., se apostel

apostrof /apåstrå:f/ kommatecken ovanför raden; sloptecken apostrofera 1. vända sig till; rikta sig emot. 2.
framhålla; framhäva; nämna. Utrymmet tillåter inte ett omnämnande av varje deltagare. Jag inskränker mig till
att ~ tre deltagande damer

apotek-et 1. läkemedelshandel; läkemedelsbutik. 2. läkemedelsförråd apoteos /apåteå:s/ gudsblivande;
förgudning;

himmelsfärd apoteosera förguda

apparanser pl. 1. utseende; sken. 2. vån; förhoppning; hopp; utsikt. Sauvera apparanser-na rädda skenet, apparat
redskap; organ

apparatur (obrukligt i E, F, T) apparatutrustning; apparater apparey redskap apparent a. skenbar

apparition 1. utseende; yttre. 2. framträdande;

uppträdande appeal E lockelse; dragningskraft appeasement E blidkande; blidkepolitik; eftergifter; eftergivenhet
appell 1. vädjan; vad; kallelse; maning. 2.

förmåga att göra sig åtlydd appellant en som vädjar; klagande; en som klagar

appellationsdomstol vädjodomstol; överrätt appellativ -et (sprv) allmännamn; klassnamn

appellera vädja

appendicit(is) /si:t/ blindtarmsinflammation appendix -et bihang

apperception uppfattning; det att uppfatta appercipiera uppfatta appetizer E aptitstärkande spritdryck applicera 1.
anbringa; lägga på osv. Dorothy Grays nya puderunderlag ovanligt lätt att 2. tillämpa

applikation 1. påläggning; påsättning. 2. påläggs-

söm(nad) applåd handklappning appointment E träff; avtalat möte apportegendom som likvid vid aktieteckning

godtagen nyttighet som inte är pengar apportera hämta; bära fram apposition (sprv) tillfogning; tillfogad
bestämning. Jfr Sprl appositionell, se apposition appreciera 1. sätta värde på; uppskatta. 2. uppvärdera; höja
värdet av; höja priset på; uppskriva (en valuta) appreciering (värde)uppskrivning: se revalvering 1

appretera bereda (tyger med preparat för att

göra dem mjukare 1. fastare) appretering, se appretera appretyr det som man appreterar med approach E sätt att ta
itu (med ...); närmande; inställning; grepp; första steg(et); ansats; tillstymmelse approbabel a. godtagbar;
godkännelig approbation s. godkännande approbatur L godkänd approbera godkänna; godtaga approchera nalkas;
närma sig; komma närmare; komma till... Det var Baker som ^de med en förfrågan ... appropriativ a. tillägnelse-.
En stegring av den

~a impulsen hos ... lusthusfåglarna appropriera tillägna sig approximation tillnärmning; (upp)skattning
approximativ a. tillnärmehg; närme-approximativt adv. tillnärmeligt; (upp)skatt-ningsvis

approximera skatta; beräkna tillnärmelsevis aprimavista I från bladet; vid första påseendet

apriori L rönlöst; utan erfarenhet. Syntetiska omdömen ~ rönlösa kunskapsvidgande omdömen (enligt Kant)



apriorisk a. rönlös

24à-|hnark

à-pris -et F- pris per enhet (t. ex. kg) apropå 1. lägligt; väl tillpass; i rättan tid. 2. på tal om ...

apsid /i:/1. fondrundel. 2. altarnisch. 3. solnärm-

ning(spunkt); solfjärmning(spunkt) aptera 1. avpassa; anpassa; anbringa. 2. tillägna sig. Sverige snabbt
amerikanska metoder aptit matlust; lust à quatre mains F fyrhändigt ar -et 100 m^ Ar = ar gon (kem.)

arabesk prydnadsranka; prydnadsslinga arabisera göra (mer) arabisk arabisk: -a siffror de hos oss brukliga
(snarare indiska)

arameiska ett semitiskt språk; Jesu modersmål)

araukanska ett sydamerikanskt indianspråk arbetarkommun huvudsakligen politisk sammanslutning av
fackföreningar (och vissa socialdemokratiska föreningar, t. ex. Labore-mus) på en ort arbetsavstängning lockout
arbetsdryg (finl.) arbetskrävande; mödosam arbetspaus rast; vilostund arbiter /ar:/, pl. arbitrar (L) skiljedomare.
— elegantiarum L (hist.) tongivande man i det fina nöjeslivet arbitrage/-a:§/ -t 1. skattning. 2. skiljedom. 3. (i
börsfrågor) kursjämförelse. 4. valutaaffärer i syfte att utnyttja kursskillnader på olika marknader 1. bankorter
arbiträr a. godtyckhg; skönsmässig; sköns-ardent a. ivrig; eldig. Hr E.E., väl känd och ~

debattör area (L) yta; fält; område areal 1. (yt)vidd. 2. yta areell a. områdes-; fält-; yt-areka (pg, från tamil), se
betel arena 1. fäktarbana osv. 2. tävlingsbana. 3.

utescen. 4. helöppen scen. 5. skådeplats areometer (fys.) sänkvåg (att mäta vätskors

specifika vikt med) areopag 1. en efter krigsguden Ares uppkallad flat bergkulle i Athen. 2. Athens högsta
domstol i forntiden argon /å:/ -et en ädelgas argonaut kallades var och en av dem som följde med Jason ombord
på Argo för att hämta det gyllene skinnet argot F (sprv) yrkesslang argument -et 1. bevisgrund; skäl. 2. (mat.)
stor-

het som en viss annan storhet är en funktion av

argumentation, se argumentera argumentera stödja sin mening; föra bevis; ge skäl

argusblick spanande, vaksam blick aria I (stort) solosång(nummer) i en opera ariadnetråd räddningstråd; ledtråd
(i en labyrint)

arian (hist.) kristen som tror att Jesus inte är gud,

utan endast lik Gud arianism, se arian ariansk, se arian

arid a. 1. torr; förtorkad; förbränd. 2. ofruktbar; kal

Ariel ett ädelt andeväsen i Shakespeares Stormen

arier var för de forntida indoeuropeiska indierna och iranema (perserna) namnet på dem själva. På 1800-talet var
~ liktydigt med indoeuropé. För Fröding betydde ~ ungefär 'forntida indoeuropé', för de tyska nazisterna 'vit
icke-jude' Aries L (astron.) Väduren arioso I (mus.) uttrycksfull sats (fras) i ett

instrumentah verk 1. i ett recitativ arisk a., se arier. Av ^t blod, det ädlaste och äldsta, till svensk jag vigdes av en
vänlig norna V. Rydberg) ariska språk indoiranska språk aristofanisk a. i Aristofanes' stil aristokrat 1.
högadelsman. 2. adelsväldesman. 3. ädling. Intelligensaristokrat en tankens ädling

aristokrati-n 1. högadel. 2. adeslvälde aristokratisk a. 1. högadlig. 2. adelspräglad. 3.

[-adelsväldesaritmetik-]

{+adelsväldes- aritmetik+} 1. räknekonst. 2. tallära; talteori aritmetisk: ~ serie progression) jämnskill-nadsserie.
medium, se under 2. median



1. ark 1. skepp: Noaks 2. förbundsark forn-judarnas hehga kista, där lagens tavlor förvarades

2. ark -et ett en, två 1. flere gånger vikt blad som beståndsdel av en bok osv.

1. arkad 1. valvrad. 2. båggång; valvgång

2. arkad invånare i Arkadien. —er hos --er och lakoner hos lakoner (Fröding)

arkadisk a. som hör hemma i bonde- och herdelandskapet Arkadien, i diktningen framställt som ett av stadslivet
osmittat lyckoland

25ark-art

arkaisera skriva gammaldags; uttrycka sig ålderdomligt

arkaiserande, se arkaisera och arkaistisk arkaisk fornåldrig arkaism (sprv) ålderdomlighet arkaistisk ålderdomlig;
fornpräglad arkanum -et lönnmedel arkebusera avrätta med skjutning arkebusering skjutavrättning arkeolog
fornforskare arkeologi fornforskning

arkeologisk a. fornforsknings-; forn; fornfor-skar-

arketyp 1. urskrift. 2. urtyp; urbild arketypisk a. ursprunglig; urgammal; uråldrig; fornåldrig

arkiater, pl. arkiatrar (förste) livmedikus arkimedisk a. som har att göra med den grekiske

ingenjören osv Arkimedes (200-talet f.Kr.) arkipelag 1. övärld. 2. skärgård. 3. öhav arkitekt byggkonstnär (med
ingenjörsutbildning)

arkitektonik 1. byggkonst. 2. byggart. 3. systemlära

arkitektonisk byggnads- osv

arkitektur 1. byggnadskonst. 2. byggnadssätt;

byggnadsstil. 3. (upp)byggnad arkitrav bindbjälke; (tak)bärbjälke; bärslå arkiv -et kan stundom bytas ut mot
något av följande ord: 1. urkundsamling. 2. urkundshus. 3. urkundsverk; urkundsämbete. 4. tidskrift

arkivalier pl. (skrivna) urkunder; aktstycken (i

arkiv) arkivalisk a. arkiv-

arkivarie 1. arkivtjänsteman. 2. arkivchef arkont (stats)styresman i fornhellenska republiker

arktisk a. nordpols-; nordpolsländernas; kring

(vid) nordpolen arla adv. tidigt; bittida. Igår morse, ~ iden första ottan

armada (sp.) 1. örlogsflotta. 2. en massa båtar. Flygplan kraschade i Öresund. ~ sökte överlevande i natt
Armageddon, se Harmageddon armatur 1. lampram(ar). 2. tillbehör. 3. förstärkning. 4. utrustning armé kan ofta
bytas ut mot här armékår, se kår 2

armera 1. väpna. 2. förstärka. 3. utrusta armerad betong stålbetong

armkrok: gå i ~ gå arm i arm amaut (hist.) alban arom /å:/ smakdoft; vällukt; krydda aromatisk a. väldoftande;
välluktande; kryddoftande

arousal E uppiggning; uppryckning arpeggio I (mus.) ackord där tonerna följer på varandra

arrak en spritdryck, vanligen ris-1. kokosbränn-vin

arrangemang-et /ng§/ 1. anordning. 2. tillställning. 3. bearbetning (se arrangera 2) arrangera 1. ordna; anordna;
ställa till med. 2. (mus.) bearbeta (t. ex. orkesterstycke för piano). 3. tillrättalägga arrangör anordnare; bearbetare
arrendator -n förpaktare; arrendetagare arrende -t 1. upplåtelse av jord på viss tid mot ersättning (avgift); (avtal
om) nyttjanderätt till annans egendom (särskilt jordbruksfastighet). 2. (jord)lega; avtalad årlig avgift för ~ 1



arrendera nyttja annans fastighet mot årlig ersättning, arrendera ut upplåta (fastighet) åt annan mot årlig
ersättning arrest 1. fängsligt förvar. 2. häkte arrestant förvaringsfånge; arrestfånge arrestera ta i fängsligt förvar;
sätta in i häkte arrhytmi osv, se arytmi osv arrivera komma sig upp; göra lycka arrivist samhällsklättrare
arriärgarde -t eftertrupp arrogans övermod; snorkighet arrogant a. övermodig; dryg; snorkig; förmäten

arrondera avrunda; utvidga arronderad avrundad

arrondering avrundning; utvidgning. Det kan icke vara ur ^ssynpunkt som krav framförs på en ändring av lagen,
då möjligheter finnes att genom byten förvärva mark för --ens skull arsenal rustkammare; förråd arsenik 1. ett
halvmetalliskt grundämne (As). 2.

~ nyttjas även om flere As-föreningar arsin -et (kem.) en förening av samma byggnad som ett amin, men med
arsenik i stället för kväve; t. ex. trimetyl-, (CH3)3As art director E bildredaktör. Ervaco söker

modernt tänkande ~ artefakt -et konstprodukt; verk av människohand

artesisk brunn (efter landskapet Artois i Frank-

26art-asp

rike) borrad rörbrunn som sprutar upp vatten

artikel /ikk/, pl. artiklar 1. uppsats i tidning 1. tidskrift. 2. (föråldrat:) kort avdelning av en text, t. ex. trons
artiklar. 3. vara; varuslag. 4. (sprv) a. obestämd ~, t. ex. det trycksvaga en i en underlig företeelse, b. fristående
bestämd t. ex. den i den siste mohikanen, c. bestämd slut ~ (= bestämdhetsändelsen), t. ex. -ni månen. d.
infinitivartikeln att, t. ex. att sova. e. bisatsartikeln att, t. ex. Jag trodde att han sov

artikulation 1. (biol.) ledgång; ledbildning. 2.

språkljudsbildning; (tydligt) uttal artikiilatorisk a. som har att göra med frambringandet av språkljud artikulera 1.
leda, prt -de; bilda (en) ledgång. 2. bilda språkljud; tala rent; tala tydligt; uttala, uttrycka (om språkljud:) bildas;
uttalas. 3. (ny betydelse) uttrycka sig artikulerad tycks i likhet med E articulate kunna betyda 'talför; som kan
uttrycka sig klart; som kan vinna folks öra'. I följande uttalande betyder det kanske lika mycket 1. lika litet som
sofistikerad: Själva hans person ... uppväcker den latenta elakheten hos ... människor artilleri -et
grovskytte(vapen) artiodaktyla /dak:/ pl. G (biol.) partåiga artist konstnär; konstidkare artistisk konstnärlig;
konstskickUg; konstnärsart nouveau, se jugendstil artotek -et konstsamhng för utlåning; konstlåne-samling

artrit /i:/ (med.) led(gångs)inflammation artsney -et T (Karifeldt) läkemedel artär pulsåder

arvfejd (Tegnér) arvfiendskap; vendetta arvgivningsvis adv. testamentariskt. ~ uttalad önskan

arvoda (T. Johannisson) ge arvode (åt); honorera

arvodera 1. arvoda. 2. betala arvoderad 1. lönad. 2. betald. 3. arvodes-; arvodad

arvodering bör ej nyttjas i stället för arvode. Det är [på institutionsnivån] ^ar främst borde utgå

arvodist arvodesanställd; en som tjänstgör mot

arvode arvsfejd strid om arv arvsägen, pl. arvsägner tradition

arytmi -n (med.) rytmrubbning (i hjärtverksamheten)

arytmisk orytmisk; rytmrubbad As = arsenik (grundämnet) asar pl. (sg as) den manstarkare och mäktigare av de
två fornnordiska gudakretsarna (jfr vaner)

asbest ett trådigt eldfast mineral, kalcium- och

magnesiumsilikat (osv) asbestgarn till brandskyddsdräkter spinns av asbestfibrer

ascendent s. frände (fränka) i rakt uppstigande led

aseptik smittorening(skonst) aseptisk a. smittoren asexuell könlös



asfalt 1. jordbeck. 2. stenkolsbeck asfaltera asfalt(be)lägga Asgård de fornnordiska asagudarnas hemvist ashram,
se asjram

asimut /u:/ (arab.) vinkeln vid zenit mellan en

stjärnas vertikalcirkel och meridianen asjram /a:§ram/ (indiskt ord) världsflykt(möte). Ett 100-tal personer deltar
i ett ~ i Tällberg i Allhelgonahelgen. Jfr retreat A-skatt tas ut omedelbart från bruttolönen askes /ske:/ späkning;
späkelse; avhållsamhet

från njutningar och överflöd asket späkare; botövare osv asketisk a. 1. strängt återhållsam; botövande. 2.

botövnings-; späkelse-asketism späkelseliv osv askorbinsyra C-vitamin

asocial a. osamhällelig; samhällsfrämmande;

samhällsfienthg asocialitet osamhällelighet; samhällsfientlighet

1. asp (bot.) Populus tremula

2. asp (zool.) Aspius rapax, en stor långsträckt fisk av ordn. Karp- och malfiskar

aspekt 1. anblick; utseende. Ett lampskydd av mindre luguber 2. vettning (riktning). 3. uppenbarelseform; sida. 4.
synpunkt; synvinkel. Hr S. säger sig ha bedömt frågan helt ur sanitär 5. planeters inbördes lägen sådana de ter sig
för en åskådare på jorden. 6. (sprv) verbskeendets tidsart (inträdande, fortgång, upphörande osv) i den mån den
kommer till uttryck i böjningen (jfr under aorist) aspirant en som (tjänstgör och) genomgår vissa

prov för att få anställning; prövling aspirata (sprv) spärrljud med aspiration

27asp-ata

1. aspiration, se aspirera. En jämförelse mellan de ungerska och de tjeckoslovakiska folkens ~er

2. aspiration (sprv) Ä-liknande tonlös vokal som avslutar k, p, ti svenskan (hörs i ko, men inte i sko)

aspirator (fys.) luftförtunnare aspiratör sädesfläkt

aspirera önska; hoppas; räkna med 1. vänta sig

(att få ngt) aspirin -et acetylsalicylsyra assassin /i:/, -er ("haschischman") islamska fanatiker på 1100- och 1200-
talet. Jfr F assassin lönnmördare assaut F utfall (i fäktning) assemblé (F) 1. sammankomst; sällskaplig
aftonunderhållning; stämma. 2. församling (av ombud). De nybildade regionerna som tack vare lokala --er skall
utöva en viss självstyrelse

assertorislc a. själwiss; villkorslös (om omdömen i logiken)

assessor 1. bisittare. 2. adjungerad hovrättsledamot (av lägsta graden) assiett /aSätt/ liten tallrik assignant /ngn/
en som utställer en (betal-

nings)anvisning assignera se assignation assignation (betalnings)anvisning; invisning assimilation 1. likdaning. 2.
insmältning. 3.

införlivning assimilera 1. Hkdana. 2. insmälta. 3. införliva assistans 1. bistånd. 2. (förr:) pantbank assistens, se
assistans 1

assistent 1. anställd (1. utsedd) medhjälpare;

(vetenskapligt skolat) biträde. 2. se mixer 3 assistera biträda

association 1. sammanslutning; sällskap; bolag. 2. förknippning; se idéassociation. 3. anslutning. 4. anknytning
associationsavtai 1. anslutningsavtal. 2. anknytningsavtal associativ a., se associera associera 1. uppta; ta in (i ett
sällskap l.d.); ansluta. 2. — sig slå sig ihop; ingå förening. 3. förknippa; förbinda assonans 1. inrim. 2. halvrim
assonera, se assonans

assorterad välförsedd; mångförsedd; allförsedd assortiment -et, se sortiment as such E som sådan. "Student-as-



such"'begreppet

assuradör försäkrare; försäkringsgivare assurans försäkring assurera försäkra

assyrier-n 1. invånare i det forntida akkadiska riket Assyrien i norra Mesopotamien. 2. en östarameisk folkspillra
i (och från) den trakt där Turkiet, Iran och Irak stöter samman asteni -n kraftlöshet asteniker /e:/ en som är
astenisk astenisk kraftlös

asterisk /-is:k/ stjärna; stjärntecken: * asteroid /i:/ dvärgplanet; småplanet astigmatiker /a:t/ en som har
astigmatism astigmatisk a., se astigmatism astigmatism oregelbunden ljusbrytning i ögon-linsen

astma andtäppa; tungt bröst

astmatiker tungbröstad; som har andtäppa

astmatisk a. 1. andtäppt; tungbröstad. 2. and-

täpp-; tungbröst-astrakan 1. en äppelsort (egentligen från Astrakan vid Volgas mynning). 2. ett slags fint
lammskinn astral a. st järnastralkropp (enligt teosoferna:) den osynliga

kropp som är själens bärare astro- st järnastrolog stjärntydare astrologi stjärntydning(skonst) astronaut rymdfarare
astronom, se astronomi

astronomi vetenskapen om himlakropparna osv

astronomisk a., se astronomi, —a tal svindlande stora tal

astronomiskt år den på sekunden angivna tid det

tar för jorden att gå ett varv kring solen asur, se azur

asyl 1. fristad; tillflykt. 2. vårdhem asylrätt fristadsrätt asymmetri olikhalvighet asymmetrisk a. olikhalvig
asymptot (mat.) närmelinje: en rät linje som en kurva oavlåtligt närmar sig utan att sammanfalla med den.
Hyperbeln har två ~er asyndes /e:/, se asyndeton asyndetisk a., se asyndeton asyndeton /asyn:detån/, pl. asyndeta
G (sprv) bindeordslöshet, t. ex. Andersson, Pettersson, Lundström ataktiker /ak:/ (med.) fummelsjuk; fumlare. Jfr
ataxi

28ata-att

ataraxi -n själsro

atavism (L atavus förfader i fjärde led) (biol.) 1. anlagsåterfall; arvsåterfall; återuppdykande anlag. 2. fornanlag;
förfadersarv; an-arv; fornarv. 3. en som brås på hädangångna anor; anlagsgengångare atavistisk förfadersärvd
osv ataxi -n (med.) sjuklig fumlighet ateism (3-stav.) den tron att det inte finns någon gud

ateist en som inte tror att det finns någon gud

ateistisk a. gudsförnekande osv

ateyé-n arbetsrum; arbetslokal; verkstad (för

konstnär 1. fotograf 1. filmare) atenieim hyllbord aterom /å:/ -et (med.), scflenhus at home E hemma. Fru A. är ^
Fru A. tar emot

(gäster; besök) atlant (arkit.) valvbärare (som föreställer storjätten Atlas) atlantisk: —a oceanen (mellan Gamla
och Nya världen öster om Amerika)

1. atlas, pl. -er' (förr också atlanter /an:/) 1. kartbok; kartsamling. 2. planschverk; bildverk. 3. översta (främsta)
halskotan

2. atlas ett glänsande tyg med varp av silke och inslag av bomull

*atlask, se 2. atlas



atlet /e:/ 1. tävlingskämpe. 2. brottare. 3. (jät-

te)stark karl atletisk kämpalik; jättestark; atletatmosfär 1. luftkrets. 2. luft. 3. lufttrycksenhet.

4. stämning; anda atmosfärisk a. atmosfär-; luft-. ~ elektricitet luft-el

atoll ringrev -et; ringformig korallholme atom /å:/ den minsta del av ett grundämne som är

bärare av dess kännetecknande egenskaper atomenergi -n den i atomer bundna energin atomfysik läran om
atomernas byggnad osv atomizer E dimspruta

atomkärna atomens positivt laddade innerdel atomvikt: ett grundämnes ~ (specifika tyngd) är förhållandet mellan
vikten på en atom av det ämnet och 1/16 av en syreatoms vikt atomvärde -t: ett grundämnes ~ är det antal
väteatomer eller därmed likvärdiga atomer (1-8) som en atom av det ämnet kan förena sig med

atomvärme-t produkten av ett grundämnes atomvikt och dess specifika värme

atonal a. tonartslös; icke tonartsbunden; ton-

stegsobunden atoni -n (med.) muskelförslappning à tout prix F till varje pris

1. ATP = allmän tilläggspension

2. ATP (kem.biol.) = adenosintrifosfat, den viktigaste energikällan i organiska celler

atrium, atriet (L) 1. förgård; innergård; hall. 2.

(med.) (hjärt)förmak (— cordis) atresi /i:/, -n (biol.) sammanväxning av ett rör 1.

hål i en levande organism atrofi -n avtäring; avtyning altroflerad förtvinad atrofieras förtvina atroflsk /å:/ a., se
atrofi atropin -et giftämnet i växten Atropa belladon-na

attaché beskickningstjänsteman av den lägsta

diplomatgraden attacherad anställd (som attaché) attack anfall; ansats

attackera 1. anfalla. 2. ge sig på; ansätta; antasta

attentat-et 1. (öppet) mordförsök; (öppet) mord. 2. (mot ngt:) angrepp (på, mot); försök att tillintetgöra attentator
en som gör attentat attenuation minskning; försvagning; dämpning attenuationskorrigera dämpa (jämna till) (en
frekvenskurva) genom att i bägge ändarna ("svansarna") slå ihop (addera) de två lägsta y-värdena attest intyg

attestera 1. (skriftligen) intyga; vitsorda. 2. godkänna

attika /att/ överbyggnad över triumfbåge osv attila /att/ husarjacka attiraU utrustning; tillbehör attisk
hemmahörande i Attika i Grekland. är saltet på biskopens tunga, och tankarna komma direkt från Athen
(Fröding) attityd inställning; hållning, att inta en mera förstående ~ gentemot Sovjet att ställa sig mera förstående
till Ryssland attrahera dra till sig; (ut)öva dragningskraft på attraktion 1. dragning(skraft). 2. lockelse
attraktionskraft dragningskraft attraktiv a. 1. dragkraftig D. 2. tilldragande;

lockande; tilltalande attraktivitet dragningskraft; lockelse attrapp 1. trolleritiUbehör. 2. skämthölje;
gyckelomslag. 3. skämtsak. 4. vette. 5. sken-
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bild; efterbildning. 6. ersättning attrappera 1. träffa; ta på kornet; uppfatta träffsäkert; lyckas härma; återge
(träffsäkert) ; tillägna sig. 2. ta på bar gärning; komma på (ngn med ngt). 3. komma över; få fatt på

attribuera 1. tillskriva. 2. upphovsbestämma attribuering upphovsbestämning ... har Frances-co Zueci ständigt fått
stå som tecknare och denna traditionella ---finns det ingen anledning att bryta

attribut-et 1. (sprv) bestämning till substantiv. 2. sinnebild. 3. kännemärke. 4. föremål; tillbehör; lösöre; bohag;
husgeråd. ^kammaren på Stora operan (Strindberg) Au = aurum guld



aubergine F äggväxt; äggplanta, Solanum escu-lentum

audiens företräde; mottagning audifon /å:/ hörförstärkare audiogram -met (med.) hörsel(provs)kurva audiologi -n
läran om hörseln audiometer hörselmätare audiovideoteledatasystem fjärrsehörskola; fjärr-hörseskola: ett slags
undervisningsautomat för utvecklingsstörda audi(o)visuell a. Ijudbildhg D; hör- och- se-auditorium, auditoriet 1.
åhörarskara; åhörar-

krets; åhörare (pl.) 2. hörsal auditiv a. hörsel-; hör-auditör lagfaren krigsrättsledamot auerstrumpa tygbrännare i
gaslampa augiasstall /i:/: Augias' ladugård (för 3 000 djur) hade inte blivit mockad på 30 år. Herakles ledde en å
genom den och gjorde den ren på en dag

augment -et 1. tillökning; tillskott. 2. prefix som anger gången tid, t. ex. e- i G eferon jag bar {]fr ferö jag bär)
augmentation tillökning; utvidgning augur /-u:r/ (2-stavigt) 1. fågelskådare. 2. spåman; siare

auktion utropsköp; ropköp; ropsälj -et. Säg inte

/ak§o:n/! auktionera sälja på auktion auktionist auktionsförrättare; (auktions)utropa-re

auktor -n 1. författare. 2. upphovsman. 3. sagesman; hemulsman auktorisation stadfästelse; bemyndigande
auktorisera 1. stadfästa; gilla; knäsätta; godkänna. 2. rättfärdiga

auktoritativ 1. myndig. 2. tillitsvärd; pålitlig; trovärd(ig)

auktoritet 1. myndighet. 2. hemul; D tillitskälla. 3. D tillitsvärde. 4. tillitsman; hemulsman. 5. fackman; kännare
auktoritetstro tillitstro; blindtro auktoritär a. 1. myndighetspräglad. 2. befallande. 3. maktfullkomlig; allom
bjudande. ~ stat påbudsstat

auktorskap -et att vara författare 1. upphovsman till ngt

aula (G)L festsal; samlingssal; (stor)hall au naturel F på enklaste sätt; som (den) är; utan

tillsats; otillredd au-pair-flicka F- matochrumflicka (som gör rätt

för sig genom att hjälpa till i huset) aura L1. fläkt. 2. utstrålning (i psykisk mening). 3. (med.) en förnimmelse
(känsla) som av en kall fläkt som går till huvudet från ngn kroppsdel

aureomycin -et (med.) ett kraftigt antibiotikum

auri- L 1. guld-. 2. ör(on)-

aurignacrasen F en förhistorisk människoras

(yngre än neandertalrasen) aurikel -n prydnadsväxten Primula auricula auripigment -et gul svavelarsenik auro- L
guld-

auskultant 1. tjänsteman som får utbilda sig genom att åhöra förhandlingar osv. 2. lärarkandidat som får åhöra
lektioner. 3. lantmäteri-- lantmätarbiträde auskultera 1. lyssna; höra på (jfr auskultant). 2.

(med.) undersöka genom att lyssna auspicium, pl. auspicier (L) 1. järtecken. 2. (pl.)

ledning; hägn. 2. (pl.) omständigheter australiensisk australisk

1. autarki-n (G autarkeia) självförsörjning; att vara sig själv nog (oberoende av utrikeshandel)

2. autarki (G autarchia) självhärskardöme; envälde

autenticitet äkthet

autentisk a. 1. äkta. 2. säker; pålitlig; trovärdig

autism självförsj unkenhet autistisk a. självförsj unken

1. auto- G själv-

2. auto- (G) bil-



autobiografi självlevnadsteckning; levnadsminnen

autodafé (pg) trosnitsbål -et; kättarbål; kättar-bränning
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autodidakt s. självlärd; självlärling autograf 1. namnteckning. 2. handstilsprov. 3.

urskrift autoklav högtryckskokare autokrat självhärskare; envåldshärskare autokrati -n självhärskardöme;
en(sam)välde

1. autokton /-å:n/ s. jordäkting; inföding

2. autokton a. jordäkta; infödd

automat apparat som verkar med dold drivkraft

och såtillvida ter sig självständig automatik /i:/ självstyrning; självreglering automation 1. självdrift. 2. åtgärder
för automatiserad tillverkning automatisera göra automatisk automatisk självgående (jfr automat) automobil
(föråldrat) bil autonom /-å:m/1. självständig; självbestämd. 2.

självstyrande; med självstyrelse autonomi -n 1. självständighet; självbestämdhet.

2. självstyrelse autopilot (tekn.) självstyre; automatiskt styre autopsi -n 1. självsyn. 2. (sällan:) liköppning;

obduktion autoritär, se auktoritär autostrada motorväg

autotelisk a. självändamåls-. ... meddelat ett ~t värde även åt de lägsta konstyttringarna. Bättre vore kanske:
egenvärde autotypi -n ljustryck med hjälp av nätfotografering: tonkliché (nyanskliché) aux mains F tillhanda AV,
se audiovisuell

avaUable E 1. tillgänghg; till förfogande. 2.

gällande; giltig; gill aval /-all/ på växel eller check tecknad borgen avance /avang:s/ (jfr E advance) framsteg;
befordran; förkovran. Dåliga ---möjligheter har lett till att de mest begåvade sydamerikanerna utvandrar
avancemang -et upphöjelse; uppåtstråt avancera 1. rycka fram; gå framåt. 2. stiga

(upp)

avancerad 1. vidarekommen; framskriden; långt kommen; långt hunnen; långt gången; utvecklad. 2.
vänsterpräglad; vänstervriden avans vinst

avantgarde (F) förtrupp; förtrav; förvakt; försprångsflock avantgardist förtravsman; förelöpare; försprångsman
avatar (indiskt ord) reinkarnation avbedja be om tillgift för; be om överseende med

avböjning (i fäktning) parad avdankad 1. (föråldrat) uttjänt; avgången; överårig. arm och grå (Runeberg). 2.
avsigkommen

ave-t ängelshälsning {Ave, Maria 'Hell dig,

Maria') avec F kaffekrök aveny -n bredgata

1. avers /avä§:/ s. åtsida; framsida

2. avers a. avog; motvillig aversion motvilja; vedervilja; avsky aversiv a. motbjudande; olustig

avertera 1. varsko. 2. underrätta. 3. tillkännage. De skrytsamma anordningar genom vilka en jägare sina
framgångar för folket i byn avfallspapper makulatur avfatta (T abfassen) (en skrivelse l.d.:) utforma

avfattare formulator avfrostare defroster

avfärda v. 1. (ngt) skicka i väg. 2. (göromål 1. ärende) klara av; bli färdig med. 3. (ngn) avvisa

avglorifiera avhärliga; ta bort strålglansen ifrån



avgäld avgift för innehav av viss fast egendom avhållsman 1. nykterist. 2. en som avhåller sig

från ngt avhållsrörelse nykterhetsrörelse avhändlig alienabel avhävdad preskriberad avhävdning preskription avi
/i:/ -n 1. (kort skrifthgt) (tjänste)meddelande.

2. underrättelse. 3. vink aviatik flygkonst aviatiker /a:t/ flygare aviatris kvinnUg flygare aviatör, se aviatiker
aviditet 1. iver. 2. begär; lystnad avisa^ /i:/ (ålderdomUgt, nedsättande:) tidning avisera underrätta; varsko;
varsla. Den nu ~de

försvarspropositionen a vista I 1. från bladet. 2. vid uppvisandet avitaminos /å:/ vitaminbristsjukdom avkall -et
avstående; resignation. Avstå i natt; och detta skall förläna ett slags lätthet åt nästa ~ (Hamlet) avkyrkad
sekulariserad 1 avköna v. unsex. ~ mig och späcka mig ... med

gruvlig grymhet! (Macbeth) avlat /a:vla:t^ / (teol.) befrielse från tidsbundet syndastraff
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avled (sprv) affix

avleda v. parera (en stöt i fäktning) avledd 1. deriverad. 2, sekundär avläggare sättkvist; telning avminera 1.
minrensa; minrö(d)ja. 2. (till sjöss:) minsvepa

avmäla kontramandera; ge återbud (om) avnämare mottagare; förbrukare; köpare avog: bära - sköld vända
skölden åt orätt håll;

strida mot sitt eget folk avokado (sp. av aztekisk härkomst) frukten av

det västindiska trädet Persea gratissima avokato, se avokado

avpersonalisering, se avpersonifierad. ~ bör undvikas, ty det förknippas lätt med personal. Den ökade
institutionaliseringen medför en Förslagsvis: De allmänna inrättningarnas tillväxt minskar utrymmet för den
enskilde avpersonifierad 1. personlighetsdämpad. 2. per-sonlighetsdämpande. 3. opersonlig.
Beteendeterapeuterna bekänner sig till ~ behandling genom ett slags mekanisk inlärning (W. Sjöstrand)

avpollettera avhysa; göra sig av med avpoUettering avhysning. Nkrumas dramatiska

avrad /a:vra:d/1. årlig arrendeavgift. 2. avkastning

avsalta laka saltet ur

avskriva 1. (jur.) lägga ner ett tvistemål utan dom. 2. ta bort (en skattepost) ur en uppbördsmyndighets böcker. 3.
räkna av (t. ex. förslitning av maskiner) från en inkomstpost

avsmak leda, äckel

avstasa (med.) ombinda (så att pulsåderflödet däms upp). Vid operationen hade benet med s. k. Esmark-binda
avstressande a. vilsam; lugnande avstressning vila; uppvilning avstymmelse (dial. åstymmelse) torftig återstod;

ruin (ej om byggnad) avsätta, prt avsatte 1. skilja (ngn) från ämbetet 1. tronen. 2. sälja; bli av med. 3. (en
penningsumma:) lägga i förvar (för ngt ändamål). 4. (mat.) rita; teckna en vinkel. 5. (geol.) avlagra. 6. (kem.)
utfälla AVTD = audiovideoteledatasystem avtinga avbeställa avtjänsta entlediga; suspendera avtjänstning
suspension avvik -et avvikelse

awita a. tokig; galen

avväga adv. avsides. Då köpte han Frötjärn, som

ligger ~ (Hj. Bergman) awärjning (av stöt i fäktning) parad avytterlig alienabel avägna expropriera ' avägnelse
expropriation axelbälte gehäng axial a. (vrid)axel-axiell a., se axial axiU axelhåla axiologi (filos.) värdelära
axiom /å:/ ursats; självklar sats; självklarhet axiomatisk a. självklar; självfallen azimut, se asimut

aztek, pl. -er gammalt kulturfolk i Mexiko osv azur/a:sur^ /1. himmelsblått; klarhögblått. 2. det blå; den blå



himmeln; den blå rymden
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B

1. b (mus.) tonen h sänkt med ett halvt tonsteg

2.h = b (mus.) förtecken som anger att en ton skall sänkas ett halvt tonsteg

B = bor (kem.) Ba = barium (kem.)

babian /-a:n/ en apart av släktet Cynocephalus babord (naut.) vänstra sidan (när man ser mot fören)

baby E spädbarn; (barn)unge; dibarn; lindebarn; småtting; Ullen; lillan; pl. småbarn. I reklamspråket nyttjas ~
ofta utan bestämd-hetsändelse, som om det vore ett egennamn. Pl. babyar är obekväm, och likaså gen. pl. bf
babiesens babylift E barnkasse D babysitter E 1. barnvakt. 2. ett slags barnstol bacill (i snäv mening:)
stavbakterie bacillbärare en som bär på farsotsbakterier utan att visa sjukdomstecken

1. back, pl. -ar försvarare (i bakersta linjen i fotboll)

2. back 1. matbunke. 2. låda; lådfack; behållare

3. back bakslag; motgång

4. back (naut.) främsta övre däcket

5. back (tekn.) backväxel (i bil)

6. back adv. baklänges; tillbaka; bakåt. Dynamisk högtalare. Snabbspolning fram och ~

backa, se backa upp

backanal 1. backusfest. 2. supgille; vilt dryckeslag

backanis 1. bockrot (Pimpinella saxifraga) förr använd som läkeväxt bl. a. mot hosta och variga sår

backa upp (E back up) (under)stödja; hålla om

ryggen; bistå backOsch T halvvuxen flicka; flickslyngla backhand E: slag (i tennis osv) med handryggen vänd
framåt (motsatsen till forehand) backibroder dryckesbroder backlash E återstudsning; bakslag; bakrapp;

baksnärt; motstöt Backus (G)L vinets gud backusfest, backanal 1

bacon E (rökt) bräckfläsk

baddfisk fisk (t. ex. id) som baddar sig (1.

"badar") på grunt vatten badfisk = baddfisk

bad löser E en som inte kan bära ett nederlag

badminton E fjärderboll(stennis)

bad will E mothåll; (E. Tengstrand) ogunst

baedeker (bä.deker/ resehandbok

bag E bärsäck; handsäck; väska

bagage /baga:§/ -t resgods; packning

bagatell småsak; struntsak

bagatellisera förringa

baggböla v. (hist.) olovügen avverka (kronans 1. andras) skog; stjäla timmer i stor myckenhet

baggbölare, se baggböla baggböleri, se baggböla



bahytt kvinnlig huvudbonad, som har brätte framtill och sitter på nacken och är knuten under hakan baissa /bäsa/
spekulera i baisse baisse F kursfall (på börsen); lågläge; lågkurs.

Borde skrivas bäs. Jfr hausse bajadär indisk danserska (i nöjesbranschen) bak ytvedsbräda

bakarv -et arv som går baklänges i släkten (till

rygga i ätten) bakelit ett elisolerande konstharts bakgrundsmusik, se musak bakhand (Ossian-Nilsson) reserv
baksjisj (pers.) drickspengar bakspår: när jakthundarna har mist vittringen och springer åt orätt håll, är de på Så
glatt de hojtar på sin falska kosa; ni är på vrånga danska hundar! (Hamlet) baksträvare s. reaktionär baksug -et
sug i bakström (eda). Jfr 2. sug \ baktal -et förtal

baktericid /-si:d/ s. bakteriedödande ämne bakval skyddstak som tillfälligt nattly för jägare,

herdar och långväga slåtterfolk balalajka trekantigt ryskt stränginstrument balance of power E maktjämvikt;
styrkejämvikt. Englands möjligheter att kunna manipulera med sin gamla ~ politik balanit /i:/ (av G Balano-
'ollon') (med.) inflammation på manslemmens ollon balans, som har betytt 'våg (med två skålar)', har i
affärsspråket fått två motsatta betydelser. 1. jämvikt; 2. brist på jämvikt (mellan debet och kredit). När ett
ämbetsverk inte hinner avverka sina ärenden, blir det eftersläpning;
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när verket har för få tjänstemän, föreligger en brist. Skriv inte ~ i sådana fall! Aktiv handels— utförselöverskott;
passiv handels— införselöverskott. 3. motvikt. 4. vågarm; våg-balk

balansera 1. vara i jämvikt; (bi)behålla jämvikten. 2. vagga, röra på fötterna för att inte falla (omkull). 3. hålla i
jämvikt; väga upp; motvä-ga. På vår teaterverksamhet tjänar vi aldrig pengar. Den ena teatern får ~ den andra. 4.
förete brist; visa överskott balanserad avvägd; lagom. En perfekt ~ hy väl

avvägd (varken för fet 1. för torr) balansläge jämviktsläge

balansräkning räkenskapssammandrag som visar ett företags tillgångar och skulder vid årsslutet balbutism
(med.) stamning baldakin 1. tronhimmel. 2. bärhimmel. 3. sänghimmel bale (bäddformat) rede; bo balett 1.
konstdans. 2. konstnäriig dansföreställning. 3. musikledsagad danspantomim (som konstverk). 4. danstrupp;
danskår balkong liten (balkburen) utbyggnad på yttervägg en trappa upp eller högre upp, försedd med bröstvärn
och tillgänglig inifrån ballad /bala:d/ känsloburen berättande dikt i

korta strofer ballerina I danskonstnärinna; konstdanserska ballistik /i:k/ läran om skottbanor balloptikon -et, se
episkop ballotage /balåta.S/ -t /balåta:§et/1. kulröstning.

2. sluten omröstning ballotera 1. kulrösta. 2. rösta slutet bally-hooE 1. utropsskrän. 2. förhandspuff;
förhandsreklam. 3. livat; trevligt; roligt; tjohej balneologi badlära; badkunskap baltisk a. 1. (om länder, folk)
östersjö-; östersjö-ländsk. 2. (om länder, folk) estnisk-lettisk-Htauisk. 3. (om språk) litauisk-lettisk-forn-preussisk

baluster, pl. balustrar kort rundpelare som

smalnar av upptill balustrad /-a:d/ bröstvärn; räckverk; räck(e) balägg = boägg *banise(far) björn (Kalevala) ban,
se hammarban banal a. alldaglig; alldags-; platt; nött banalisera göra vardaglig; framställa 1. utföra på

ett platt sätt banalitet, se banal

bandage /banda:§/, -t /banda:§et/ förband; binda. Hårda ~ hårda tag; hårdhänt framfart; hårdhänthet

banderilla (sp.) bandprydd pil banderoll 1. vimpel. 2. trumpetsnöre. 3. band; inskriftsband. 4. omslagsremsa; (på
en cigarr) maggördel. 5. duk; skynke; fana; tvåstångs-duk

bandit /i:/ (stråt)rövare; bov bandolär, se bantlär

bandotek /e.7 -et bandarkiv; inspelningsarkiv bandsko mjukskaftad pjäxa med band som lindas

om vristen och smalbenet bandy spelas med ett slags i ändan böjt slagträ. Jfr hockey



1. bane 1. (ngns) dråpare; baneman. 2. orsak till ngns död. 3. (ngns) död

2. bane (oböjl.): d ~ på färde; i gång; på tal baner /e:/ -et fälttecken; fana banerförare 1. fanbärare (i fält). 2.
förkämpe

1. bang, pl. -ar knall; storsmäll

2. bang a. (oböjl.) rädd; ängslig bange s., se bånge

1. bank, pl. -ar någorlunda slät och brant, i förhållande till utbredningen 1. längden låg (naturlig 1. konstgjord)
upphöjning över marken, sjöbotten, en vattenyta, synranden 1. en fästningsvall. Väg—. Doggers—. Ån rinner
mellan höga —ar. I betydelsen 'hög strand' 1. 'strandbrink' bör ~ handhas varsamt. När det gäller västbanken (:
området närmast väster om Jordan) skiljer sig åsikterna

2. bank, pl. -ar = banke tvärbalk i vagnsunderrede

3. bank, pl. -er" penning- och kreditinrättning

4. bank s. (oböjl.): över en — (alla) utan åtskillnad; i en slump

1. bankett festmåltid

2. bankett vägren; slänt; vägkant; avsats bank holiday E söckendag då bankerna är stängda. I Sverige är lördag,
påskafton, midsommarafton och julafton inte förfallodagar för växlar osv

bankir -(e)n växel- och penninghandlare (som ej får nyttja ordet bank i firmanamnet)

1. banko (föråldrat:) halvannan

2. banko- bank-; riksbanks-bankofullmäktig, pl. -e förtroendemän, utsedda

av riksdagen att förvalta riksbanken bankomat /a:/ sedeluttagningsautomat

1. bankrutt betalningsinställelse; konkurs

2. bankrutt ruinerad; konkursmässig; på obe-
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stånd. Se också insolvent banknittera bli bankrutt bann-et uteslutning ur (1. avstängning från)

kyrklig (1. politisk) gemenskap bannlysa utesluta; lysa i bann banta magra planenligt

bantamvikt näst lägsta viktklassen (för brottare osv)

bantlär -et axelhäng

bantu' /ban:tu/, pl. ^negrer; språk en sydafrikansk folk- och språkgrupp baobab apbrödsträd, Adansonia digitata
baptism kristen trosriktning som föreskriver

vuxendop baptist, se baptism

baptisterium, baptisteriet (L) dopkyrka

1. bar matställe med diskservering

2. bar lufttrycksenhet = 10 dyn/cm2

3. -bar a. möjlig att . . . barack lägerhydda

barbar /barba:r/ 1. (hist.) (från hellensk synpunkt:) icke-grek; (från romersk synpunkt:) en som varken var grek 1.
romare. 2. ociviliserad, rå, vild mska barbari -(e)t vildmänsklighet; råhet; vildhet; bf

det vilda tillståndet barbera raka

1. bard, pl. -er^ (ålderdomligt:) skald; sångare



2. bard, pl. -er" valtand (av hornämne) bardisan /-a:n/ korslans

bardun /u:/ (naut.) stödUna som går snett akteröver från en mast barege /barä:§/ ett slags lätt, tunt kamgarn.

--lapp (Strindberg) barett 1. (platt)mössa; en uppåt vidgad mössa utan skärm. 2. bask(er). 3. prästmössa. 4.
platthatt; låghatt bariton, se baryton

barium en vit metall, som ej förekommer i

naturen i fritt tillstånd bark, pl. -ar 1. = barkskepp tremastare med råsegel på för- och stormasten och gaffelsegel
på mesanmasten. 2. småfartyg av skilda slag bama v. göra (en kvinna) med barn barncentrerad, se centrerad.
Hem där mödrarna var

bamfolor (tjockt /) (pl.) beteende som kännetecknar barn bamfödd född och uppvuxen (t. ex. i Lund) bamhyllt:
röda, kinder (M. Koch) baro-, se bary

1. barock s. (Louis XIV) den yppigt frodiga

byggnads-, konst- och klädstil som på 1600-talet avlöste renässansen och på 1700-talet avlöstes av rokokon 2.
barock a. 1. besynnerlig; underlig; befängd.

2. (stundom) barock- (se 1. barograf lyfttryckskrivare barometer, pl. -metrar lufttrycksmätare barometerminimum
kan ibland bytas ut mot

lågtrycksområde baron /o:/ 1. (hist.) riksomedelbar länsherre.

2. (närapå liktydigt med) friherre baronessa (ungefär) friherrinna

1. barr, pl. -er" gymnastikredskap som består av vågräta stänger

2. barr, pl. -er" fyrkantig guld-1. silverstång barrikad spärrbråte

barrikadera bråtspärra; spärra (av); bomma för.

~ sig förskansa sig barriär skrank; hägnad; bom; räck(e); bröstvärn; skyddsmur barrströ -t s. (M. Koch) på
marken liggande barr (pl)

bartender E baruppassare; barman; barhållare; barmästare

bartolomeinatt /e:/ 1. natten till den 24 augusti.

2. mordnatt(en 23-24/8 1572) bary G tung

baryt -en (geol.) tungspat; bariumoxid baryton /barrytån/ mansröst mellan tenor och bas

1. bas, pl. -ar arbetsförman av lägsta graden

2. bas, pl. -ar 1. (sångare med) djup mansröst.

2. låg 1. lägsta stämma i flerstämmigt stycke.

3. den lågstämda delen av ett musikinstrument, t. ex. pianot

3. bas, pl. -er" 1. ett föremåls grundval, understa del, fot. 2. en geometrisk figurs (t. ex. en triangels) vågräta
grundlinje. 3. (mil.) stödjepunkt (t. ex. flott--, operations--). 4. (kem.) ämne som kan tränga ut hydroxyl (HO) ur
vattenlösning

4. bas- F låg-; basrelief /bareljäff/ flatvälvd; lågrelief; halvupphöjt arbete

basa mjuka upp över eld 1. i vattenånga (vidjor, 1.

virke som skall böjas i tving) basai a. bas- (3)

basalt en svartaktig vulkanisk bergart basar /basa:r/ (pers.) 1. = shopping center.

2. välgörenhetsförsäljning basera 1. grunda; stödja (på . . .) 2. grunda sig; stödja sig (på . . .). 3. föriägga (till den



1. den basen, om krigsfartyg)
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basera sig bygga. Vi baserar oss på gängse

föreställningar basfiol, se kontrabas

basilika L (G) 1. hall(hus). 2. kyrkobyggnad av fornkristen typ. 3. kryddväxten Ocimum basi-licum

basilisk s. 1. (i antik folktro) ett slags kräldjur vars blotta blick troddes vara dödande. 2. ödlesläktet Basiliscus
basisk a. (kem.) motsatsen till sur; jfr 3. bas 4 basist (mus.) 1. bas(sångare). 2. basfiolspelare basket(ball) E
korgboll basrelief, se 4. bas-

bassäng 1. simdamm; baddamm. 2. springbrunnsdamm. 3. brunnskar. 4. innerhamn. 5. (geol.) bäcken; älvdal; dal
basta I det räcker; (det är) nog! bastant 1. stor; kraftigt tilltagen; grov. 2. stadig;

mäktig. 3. hållbar; varaktig bastard 1. blänning; blandföding; blandrasing.

2. oäkting. 3. biandart bastardera korsa (jfr bastard) bastingering (naut.) 1. relingsskoning. 2. relingsränna bastion
vinkelskans; hörnskans; förskans bastonad prygel; risbastu basun /u:/ (mus.) metallblåsinstrument med vid

mynning basuna ut förkunna högljutt basunera, se basuna batay fältslag; strid

batat sötpotatis, rotknöl av Ipomoea (Convolvu-lus) batata

batik /i:/ ett från Indonesien inkommet sätt att

åstadkomma färgmönster på tyger batist mycket fin linne-1. bomullsvävnad batometer djupmätare;
djupmätningsredskap batong (kort) slagstav; kort poliskäpp (vanligen

av hårdgummi) batrackie groddj ur battens E småplank

batteri -(e)t 1. grupp av 4-6 samverkande kanoner. 2. underavdelning av en artilleridivision (som i sin ordning är
underavdelning av ett a.-regemente). 3. kanonskansverk; styckevärn. A. flytande ~ bestyckad farkost av enkelt
slag. 5. två rader av kanoner (en på vardera sidan av ett örlogsfartyg), uppställda i var sin öppning (port). 6.
grupp av seriekopp-lade elelement. 7. (på tal om flaskor:) . . .ser på brickan, ~ vid ~ (Fröding). 8. (mus.) slagverk
i orkester

batterist (mus.) en som sköter slagverk

batymeter = batometer

batyskaf djupdykbåt

bautasten fornnordisk minnessten

bauxit /i:/ järnaluminiumhydroxid

bazooka (mil., amerikansk slang) pansarskott

(vapen som förstör stridsvagn) be- kan ofta strykas i bebåda, bedåra, bedöva, befinna, befjädra, befläcka,
befrämja, bekläda, bekransa, bekröna, bepansrad, bepryda, beskugga, besmitta, bestraffa, beströ, bestyrka,
besudla, besvika, betrygga, bevingad, beväpna

beacb-gown E strandrock; badrock beach-la-mar (E) pidginspråk på Söderhavsöar-na

beach-party E strandfest beagle E (zool.) tämligen kortbent, kort- 1. strävhårig engelsk stövare med medellång
svans

beakta v. lägga märke till; ta hänsyn till beatnik (E- -R) knytnävsestet; kafévilde beatus possidens, pl. beati
possidentes L en som är i besittning av (har hävd på att inneha) ngt som en annan äger beauty-box E
skönhetsskrin beauty cream E hudkräm bébé F, se baby



bebop E /i:/1. meningslösa stavelser; ljudmåleri. 2. en av Monk, Gillespie och Parker införd form av s. k. svart
jass. 3. intrumentellt improviserande med människorösten bebåda förutsäga beckhänt tjuvaktig bedarra (om blåst)
stillna; mojna bedsideundervisning E- (med.) sjukrumsundervisning

beduin ökenströvare; ökennomad; strövarab beediga gå ed på; edstyrka; styrka med ed) beefeater E biffätare;
välfött tjänstehjon; livgardist; vaktmästare i Towern begeistrad, se entusiastisk begeistring, se entusiasm beggar
my neigbbour E (leken) gå till grannas

(byta hemman) begivenhet är ett lätt klandrande ord för 'böjelse' 1. 'åhåga' (att vara begiven på ngt). I betydelsen
'händelse' är - ett föga lyckat lån från da. Hans Othello är en av de mest storartade begivenheterna i vår tids
musikteater begynna är en icke önskvärd norskdanskhet. Skriv börjande i stället för begynnande och

36nybörjare i stället för begynnare begynnelse- bör kunna bytas ut mot börj(e)-.

Begynnelsestadiet börj(e)skedet behaviorism E en psykologisk riktning som återför själsliga förlopp enbart på
kroppsliga retningar och beteenden beige /bä:§/ F vållar trassel med uttal och

stavning. Skriv gärna grågul bekläd behäftad; ansatt; (lindrigt) plågad bekomma v. få. (I den betydelsen är ~
föråldrat)

bel /bäll/ Ijudstyrkeenhet. (Varför inte bell efter

den frejdade Bell?) belemnit fossilt (inner)skal av ett slags bläckfisk; Ss vätteljus

belladonna (I) (bot.) giftkörs, Atropa belladon-na

bell-boy E hotellpojke

beUetrist (skönlitterär) författare; skriftställare

belletristik skönlitteratur

belling den ludna huden från en nederskånk

Bellona /å:/ den fornromerska krigsgudinnan

belvedär utsiktsbyggnad

belägget 1. vittnesbörd. 2 fall. e. förekomst. 4.

sovel (på smörgås) ben: ta till bens springa sin väg (Pelle Molin) benedia v. (Karlfeldt) välsigna bénéfice F
förmån

beneficeföreställning (teater)föreställning till

förmån för ngn (1. ngt) benefik: ---t avtal förmånsavtal; löfte gåvolöfte; förmånslöfte bengal /a:/ invånare i
Bengalen 1. Bangladesh bengaliska eldar färgfyrverkeri benign /bening:n/ (om svulst osv) godartad beiyamin
yngsten; minsten *benling, se belling

benmellan N mellan benen. Hunden lade svansen

^benrad (1620; Tegnér; Fröding) skelett bensen /e:n/, se bensol bensin flyktigt destillat av bergolja bensoe
/bän:såe/ ett välluktande harts från trädet Styrax benzoin 1. busken Benzoin odoriferum (Lindera benzoin) bensol
det färglösa kolvätet QH^ bentyl /y:/ blandning av bensol och sulfitsprit berama 1. fastställa; överenskomma. 2.
förbereda

berber /bär:ber/ hamitiska folk i västra Nordafrika, t. ex. kabyler och tuareger berberspråk talas i Marocko och
Algeriet

berceuse F vaggvisa

bergamott (av turk. härkomst) ett slags runt päron

bergnötning, se korrosion 2



beriberi (singalesiskt ord) (med.) ett slags vattu-

sot, vållad av B-vitaminbrist berlock /åkk/ kedhänge berså lövsal

beryll ett slags blek (ljus) smaragd beryllium ett metalliskt grundämne beråd kan sägas ha två motsatta
betydelser: det utsäger att man vet vad man vill 1. att man inte vet vad man vill. ~ har ett stöd i uttrycket med
berått mod (där mod inte har sin vanhga innebörd) 'uppsåtUgen' (motsats: i hastigt mod 'oöverlagt'). 1. uppsåt.
Med (fullt) 2. vållande; tillskyndan; ingivelse. På eget 3. färd; begrepp (= ngns själsläge när han skall sätta ett
uppsåt i verket). Jag stod i ~ (med) att kasta ankar var i färd med; stod i begrepp att ...). 4. tvekan; villrådighet.
Jagstår i ~ om jag skall göra det ""beså v. S kesa besick ett kortspel (för två) besitta v. inneha (laghgen, med 1.
utan äganderätt). ~ bör inte nyttjas på tal om själsegenskaper. Det modet har EJ. inte visat sig Skriv ha 1. äga
besk malörtsbrännvinssup '('beska s. beskhet beskällare avelsdjur

besman -et (R från turk.) ålderdomlig våg med

rörligt handtag bessemerblåsning ett sätt att färska tackjärn besserwisser T bättrevetare; förnumstling; viktigpåse;
viktigpetter bestialisk omänsklig. (Med den innebörd ordet har är det orätt mot alla djur att återge det med
'djurisk') bestialitet 1. omänsklighet. 2. (E. Westermarck)

djurumgängelse bestick-et 1. märke (markering på sjökortet) som anger var fartyget befinner sig. 2. fastställandet
av fartygets läge (och kurs). 3. etui osv för små instrument. 4. instrument som man kan föra med sig, t. ex. cirkel-
- (passare m. m.) 5. kniv, gaffel och sked best man E bästeman; (brudgummens) marskalk

bestrida v. 1. neka till; förneka; avvisa. 2. gälda; ta på sig; stå för (en kostnad) 3. sköta (en befattning)
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bestridlig diskutabel; kontroversiell bestseUer E bästsäljare; bästsalubok; storsälj-bok

besvuren edfäst. Ett besvuret fördrag besäts T 1. besättning. 2. överstycke bet förlustinsats i kortspel

1. beta s. bit (bröd 1. mat). Uttrycket efter den betan syftar på den brödbit som Jesus gav Judas

2. beta bokstaven B (b) i den grekiska bokstavsraden

betalningsbalans omfattar ett lands samtliga ekonomiska avslut med utlandet (under ett år i regel)

betastrålar (fys.) ett slags radioaktiva strålar

(med stor genomträngningsförmåga) betatron /å:/ (fys.) partikelpåskyndare beteendemönster-mönstret 1.
handlingsmönster; handlingsnormer. 2. gärningsskick betel indisk tuggbuss: nöten av palmen Areca catechu
omlindad med ett blad av Chavica betel

betong blandning av cement och sand bett-et 1. enstaka bitande. 2. märke efter bitande 1. stick. 3. alla tänderna i
munnen. 4. bitförmåga; huggförmåga; skärförmåga. 5. egg. 6. munlag (: den del av betslet som hästen har i
munnen). 7. fast roddarbänk; toft. Hilma drumlade ner på akterbettet ♦bette -n = bett 7. Han satte sig ner på
betten

(Strindberg) ♦bettjäm eggjärn bettla tigga bettleri -t tiggeri

betuttad a. förtjust; betagen (jfr tutta på) betweener E byxgördel

bevandrad a. hemmastadd (i ngt); förtrogen (med ngt)

beviUning de pengar som riksdagen tillåter regeringen att ta ut av folket för att den skall kunna klara statens
utgifter bias E 1. awikning. 2. skevhet. 3. ensidighet. 4. fördom

bibelkonkordans, se konkordans biblicism 1. (sprv) bibliskt uttryck. 2. bibeltrohet; bibelbundenhet bibliofU s.
bokälskare; bokvän bibliografi-n 1. skriftförteckning. 2. bokvetenskap; bokkännedom biblioman /a:/
bokvurm(are) bibliotek kan stundom bytas ut mot boksamling 1. bokhus



biblist bibelforskare; bibelkännare bibUstik bibelforskning

biceps L (biol.) (vanligen:) överarmens böj muskel; tvåhövdad (över)arm(s)muskel bidé -n sitt-tvättställ; sitt-
tvättfat bidevind (naut.) kan återges med snett mot

vinden 1. (med) halvmotvind biedermeier den borgerliga stil som avlöste empiren

bienn /biänn/1. tvåårig; tvåårs-. 2. som kommer

vartannat år biennal s. vartannatårsutställning osv bifokal (om glasögon:) med övre delen slipad för
långhållsseende och nedre delen för läsning bifurkation tveström; tvärström; ågrening; tvär-å

bigami -n tvegifte

big business E 1. storföretag. 2. storföretagen. 3.

storindustri. Elektronik är ~ i Japan bigott 1. formelfrom; vidskeplig(t from); from-

lande. 2. skenhelig bigotteri-(e)t 1. formelfromhet; fromleri. 2.

skenhelighet big science E storforskning byouterier /§/ smycketing; nipper byouterivaror smyckevaror; nipper
bikarbonat -et surt kolsyrasalt bikini -n baddräkt bestående av bysthållare och

kortkortbyxor bikonkav a. dubbelskålig; tveskålig; urholkad på bägge sidor

bikonvex a. dubbelkupig; tvekupig; kupig på bägge sidor

bikvadrat dubbelkvadrat; fjärde digniteten (a4)

bilabial (sprv) tvåläpps-, b och p är ~fl spärrljud

bilateral 1. tvåsidig; tvåparts; sär-. Om inte var och en av de europeiska staterna sluter ~a avtal med USA. Medan
denna Kekkonens tanke missförståtts, är det skäl att betona, att den blott rör arrangemang mellan Finland och
Norge. Skriv: att den blott rör (avtal mellan) Finland och Norge. 2. ömsesidig bilattest intyg om ett skepps
storlek och var det

har byggts och av vem bilboké -n leksak: skaftskål med kula som hänger

i ett snöre bilingval s. tvåspråking bilingval a. tvåspråkig bilingvism tvåspråkighet biliös a. gallsprängd
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biijett 1. inträdeskort. 2. färdkort. 3. (föråldrat:)

brevlapp; kort skrivet meddelande biyettör biljettförsäljare bUl, pl. -er^ (E) lagförslag bUUg skälig; tillbörlig.
Har - skräck för Satan

(Karlfeldt) billigbok, se pocket-book billion 1012 (i Frankrike och Förenta Staterna

109) ♦bütog fredlös

bUäger (föråldrat:) (furste)bröllop bimetallism dubbel (guld- och silver-)myntfot binamn (sprv) adjektiv 1.
osjälvständigt pronomen. t. ex. din binationell a. tvåfolks-. En ~ lösning av Palestinafrågan

bind -et smal upphöjning på tvären av (läder) bokrygg

binda nät tillverka nät (för hand) bingo -t bricklottspel

bini L två i sänder; två av samma slag (jfr binär)

biiyure en insöndringskörtel (en vid vardera njuren)

binokel /binåkkel/, se pincené binokulär a. för bägge ögonen binom -et /å:/ (mat.) tvåtermsuttryck {a + b) binär a.
tvåledad; tvåbas-bio- G 1. liv(s)-. 2. levnadsbiocid /biåsi:d/ utrotningsgift biodynamik läran om de allmänna
livsyttringarna



biodynamisk 1. (på tal om odling) kemfri (utan konstgödsel och biocider). 2. (på tal om läkemedel) giftfri
biofysik livsyttringsfysik biogas sms, se metan

biogen /j/ a. 1. naturlig; naturalstrad. ^t kvicksilver. 2. livsuppkomsts-biogenetik, se biogen 2

1. biograf levnadstecknare

2. biograf bio(lokal)

biokemi de levande organismernas kemi biolog, se biologi

biologi läran om levande organismer biologisk a. se biologi. ~t barn eget barn (i motsats till adoptivbarn och
fosterbarn). ~ bekämpning: man utnyttjar skadevarelsernas fiender

biometri mätning och räkning i biologin biopsi /psi:/ (med.) mikroskopisk undersökning av ett parti levande
kroppsvävnad

biosfär varelserna i deras naturliga omgivning biotop /biåtå:p/ landskaps(typ). Den allmänna

näringsrikedomen i dalens biplanet /bi:plane:t" / måne; drabant bipolarisering tvåpartimotsättning bipolaritet 1.
tvåpolighet. 2. motsättning (motsatsförhållande) mellan två. 3. överensstämmelse mellan nordpolstrakternas och
sydpols-traktemas djurvärld

1. bipolär /ä:/ a. som lever kring nord- eller Sydpolen

2. bipolär a. (fys.) som har två elpoler bis L två gånger; en gång till

bisam /bi:sam' /1. skinnet av bisamråttan (Fiber

zibethicus). 2. mysk bisarr a. underlig; besynnerlig; konstig; nyckfull

bischoff /biSSåf/ bål av (röd)vin, socker, pome-

rans och vatten biscuit E 1. käx. 2. skorpa. 3. sockerkaka bisektris /-i:s/ vinkelmittUnje bisexuell tvåkönad;
sexuellt dragen till båda könen

1. biskvi /-i:/ oglaserat porslin; Ö statyporslin

2. biskvi, se biscuit 3 bissera v. ta om; upprepa bistro snapskrog bisträcka v. bistå; hjälpa

bisturi-n kirurgkniv (påminnande om en rakkniv)

1. bit E (= basic indissoluble information unit) måttenhet för en underrättelses (ett meddelandes)
upplysningsvärde och tydlighet

2. bit E (= binary digit) siffra (sifferförekomst) i ett binärt talsystem, dvs ett system byggt enbart på
teckenenheterna O (noll) och 1

bitumen -et L beck m. fl. kolväten bituminös a. beckblandad; beckig; beck-; asfalt-.

Föreningen för beläggningar bivack /-akk/ uteförläggning bivackera 1. slå läger ute. 2. ligga i uteförläggning

bivalent (kem.) tvåvärd(ig) bivuak (Runeberg), se bivack bjugg -en korn (sädesslaget). Bjuggkorn granum hordei

bjärthyllt a. med klar, lysande hy björklake björksav som dryck black-and-tan E svartochbrunfläckig; svartoch-

brunskäckig blackmail E utpressning black-out E 1. mörkläggning. 2. (fullständig)
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själsfrånvaro; medvetenhetsglapp; D sinnesglapp; D minnesglapp black power E svart makt bladsnärp-et (på
gräs:) hinnartad utväxt på ovansidan av örtbladen, på gränsen mellan slidan och skivan blaggarn tyg vävt av
blångarn (se blånor) blague F dravelsprat; skrävel blam /a:/, se blamage

blamage /blama:§/ (ej F) skam; utskämning blamera skämma ut



blanchera 1. lägga i kallt vatten och ge ett uppkok. 2. göra läder jämnt och blankt med s. k. blancherkniv
blancmanger F efterrätt (grädde, socker, gelatin,

vanilj) blanco, se blanko

blandekonomi innebär att statsdrift och enskild

företagsamhet består jämsides blankett /ngk/ 1. tomblad; (fyrkantigt pap-pers)blad av ett visst format, avsett att
skriva på; t. ex. helarks—, visitkorts-^-. 2. (pap-pers)blad med vissa tryckta ord som anger syftet med och den
allmänna innebörden av den text som i varje enskilt fall skall skrivas där; t. ex. telegram—, växel—. Ur formulär
blanko, se in blanko blankofullmakt oinskränkt fullmakt blankokredit /i:/ kredit utan säkerhet (pant 1. borgen)

blankoöverlåtelse skriftlig överlåtelse av värdehandling utan angivande av vem som får den

blasé F, se blaserad

blaserad avtrubbad; övermätt; utledsen; liknöjd

blaserthet hknöjdhet. De unga flickorna försökte göra sig bemärkta genom att visa fram sin — blasfemi -n
hädelse blasfemisk hädisk

blasonera 1. tyda (ätt)vapen. 2. rita (ätt)vapen blazer E uddarock

1. blecka, S bleka s. till vägledning osv inhugget märke i en trädstam

2. blecka, S bleka v. hugga in märken i trädstammar (bl. a. till vägledning i villande skog)

blend E blandning blessera såra blessyr sår

blid: det är blitt över fryspunkten blida s. blidväder blind date E, se date

blindering (mil.) täckt ställning blinding 1. blind varelse. 2. /blinning/ blindbroms blindivrare fanatiker blini (R)
boveteplättar

blinker, pl. blinkrar 1. blinkljus. 2. körriktnings-

visare med blinkljus "'blistra v. vissla blizzard E snöstorm

blockad avspärrning och liknande åtgärder för att lamslå en motståndares färdsel, försörjning 1. verksamhet
blockera 1. se blockad. 2. ta i anspråk till förfång

för andra (t. ex. en telefonledning) blockmark terräng översållad med stenblock och

vassa stenar blodfus blodtörstig blodgång blodstörtning; hemorragi blodserum, se serum

blodsnitisk fanatisk. ... skulle ... falla offer för samtidens blodsnitiska vargalynne (O. Högberg)

blodtransfusion blodöverföring blodung (finl.) helt ung; purung blodvatten serum (som beståndsdel i blodet)
♦blodvåg (Strindberg) puls blommografera (låta en blomsterhandlare) ordna med blomsterhyllning till ngn som
bor på annan ort blommogram -met, se blommografera blondera bleka ner (håret) blot -et (hedna)offer;
offer(guds)tjänst blothus (nordiskt) hednatempel blotpall hedniskt altare. Varje altare och - är hos oss belamrad
nu med fåglars och med hundars frat (Antigone) blottare exhibitionist

blue baby E blåsotsbarn; nyfödd med ett livshotande blodomloppsfel blues E ("vemodiga") 1. världsligt
motstycke till (negro) spiritual: ett slags svårmodig synko-pisk visa av 12 (1. 16) takters längd. 2. en långsam
sällskapsdans i 4/4-takt blåblick blå(nande) ghmt. En — av himlen, då

allting var grått (Karlfeldt) blåman (föråldrat) neger. De mordiska blåmän

(Karlfeldt) blåneka neka ihärdigt; neka i sten blångarn garn av blånor (huvudsakligen) blåning (O. Högberg)
blånande berg; avstånd till ett blånande berg
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blånor pl., smskasus blån- avfall från häckling av

lin 1. hampa blår = blånor ... att åter jag sute i häktet och

nappade ~ (Fröding) blåshalskörtel omsluter mannens urinrör omedelbart intill urinblåsan blåväder (O. Högberg)
vackert väder bläcka, se blecka bläda v. repa löv av (träd)

1. bläddra s. (vatten)blåsa

2. bläddra s. (ring)block i jättestorlek som nyttjas vid undervisning i stället för svart tavla

bläiming en som är av blandras; bastard; hybrid

blära (bot.) Lychnis. Nattens pudrade ~ (Karl-feldt)

bläs 1. långsmal vit fläck i pannan på häst osv. 2.

häst med ~ 1 blötmalm kopparmalm, vars bergart utgörs av

svavelkis 1. magnetkis BNP = bruttonationalprodukt boa 1. ogiftig (tropisk) stororm, som kväver sitt byte. 2. löst
nerhängande päls-1. fjäderkrage för damer

1. board E nämnd; styrelse

2. board E 1. tunn planka; bräda. 2. träfiberskiva. 3. (pärm)papp

boasera brädkläda; brädfodra bobin /båbi:n/ spolrulle; spole; bom bob(sleigh) E styrkälke

bockbent a. som har (fram)benen framåtbuk-tade

bodega (sp.) vinstuga

bodmeri -t sjölån (mot säkerhet i last 1. fartyg) body E 1. samfund. 2. huvudstyrka. 3. stomme. ...att ledarskiktet i
nära nog alla rörelser av det här slaget rekryteras utanför den grupp som är den stora bodyn i rörelsen (G. Svärd)
body-building E (biol.) muskelbyggande body-guard E livvakt body language E åtbördsspråk; gestspråk boer
(föråldrat) holländsk vit sydafrikan boett (F botte) 1. (förr:) (om)hölje. 2. lock

(baktill på fickur) bofall ekonomisk ruin; ekonomiskt sammanbrott

boföra flytta med boskapen. ~ sig installera sig. Han boförde sig i kvarnkammaren med ... många böcker (O.
Högberg) bogen a. redo Ty hon [jorden] var ~ som ett tidigt sto (Karlfeldt). Jfr ä.sv. Så tin åker tå han är och skär
honom tå han är mogen

boggi-n (E) vridbart underrede på järnvägsvagn

bogsera /bokse:ra/ ta i släptåg; dra i släptåg; dra på släp

bogspröt -et (naut.) segelbom som går förut från förstäven

bohem (fattiga) konstnärer som lever från dag till dag

bohemisk, se bohem

1. boj, pl. -ar (naut.) flytande förankrat sjömärke 1. förtöjningsfäste

2. boj, pl. -ar, se livboj

3. boj tvåskaftat, valkat, lätt ruggat ylletyg, nyttjat till möbeltyg osv

bojar /båja:r/ en som hörde till den gamla ryska högadeln

bojkott utfrysning; avstrypning. ~ innebär samfällda oblodiga åtgärder för att öva tvång mot ngn genom att störa
1. hindra honom i hans verksamhet 1. spärra av honom från samhäl-lehg 1. poUtisk gemenskap bojkotta v. (en
mska, en grupp, ett företag, ett land), se bojkott

1. boka krossa (malm för smältning, 1. jordkokor)



2. boka (E book) 1. (personligt objekt:) platsfö-ra; bokföra. 2. (sakobjekt:) tinga

bokdomare (O. v. Dalin) recensent; kritiker

boke -t bokvirke; bokved

boken a. halvskämd. Blås ut det unkna och

boknaf (Karlfeldt) bokfaren (O. v. Dalin) beläst; boksynt bokfolk (C.A. Hagberg) litteratörer bokfästa kodifiera 1
bokhus (1538) bibliotek bokhågad litterärt intresserad bokinist (F bouquiniste) gatubokhandlare bokman
htteratör. (Jfr G. Cederschiöld, Om

kvinnospråk 105) bokna surna och angripas av röta. Golvet

under bädden (Kalevala) bokstavligen (nyttjas stundom felaktigt) enligt

ordalydelsen bokstavera säga (1. läsa) bokstavsvis bokvärld litteratur. Vår inhemska ~ (V. Rydberg)

*bola v. (IT) hora; bedriva otukt ♦bolare horkarl ♦bolde /å/ böld; bulnad

bolero (sp.) 1. kort jacka. 2. spansk national-dans

bolid /i:/ stor meteorit
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bolin /boli.n/ (naut.) sträcktåg för råsegel. På lösa

bombasm svass; svulst(ighet) bombast, se bombasm bombastisk a. svassande; svulstig bomdirk (naut.) tåg, som
bär upp yttre ändan av en bom

bomärka (ett fördrag:) parafera bona officia L medlings(tjänster) bonbon F karamell; konfekt(bit); namnam
bonboiyär /bångbånjä:r/ konfektskål bon-chrétien F ett slags stort päron bond E skuldsedel; obligation bonitering
1. värdeskattning. 2. godleksskatt-ning

bonitet 1. värde. 2. godlek; kvalitet bonjour /bång§o:r/ långrock bonmot /bångmå:/ kvickhet; vits bonne F
bamfröken

bonus E(L) 1. belöning. 2. tillägg. 3. (vinst)ut-delning; vinsttillskott. 4. återbäring. 5. gott-görelse. 6. rabatt
bonvivant F vällevnadsman; goddagspilt bookmaker E yrkesvadhållare; vadförmedlare; vadmäklare

boom E 1. (snabbt) uppsving; storuppsving; jätteuppsving; (upp)blomstring. 2. kraftig prisstegring. 3. lysande
tider boot E 1. känga; stövel. 2. hovskydd av gummi

bop E, se bebop bor /å:/ ett grundämne borat -et borsyrasalt borax Na2B407

bordeaux-vätska (kopparsulfat och släckt kalk)

ett växtbesprutningsmedel bordeU /bordäll/ skökohus; glädjehus börder E gräns; gränsland bordereau F
(hjälp)lista bordlägga v. (en fråga:) omedelbart uppskjuta boreal a. nordlig boren, pl. borna /å:/ född *borgad 1.
lånad. 2. burgen. 3. präktig. Ett snyggt och borgat pränt (Karlfeldt, pastisch) borgen: gå i ~ förbinda sig att om så
behövs

betala ett lån i stället för en annan borgensman en som går i borgen borgenär fordringsägare boricka /o/ (liten)
åsna de lärde vände om som

åsnor och borickor (Bellman) bomera skumma; fradga bomerad inskränkt

bornit /i:/ Cu5FeS4 "brokig kopparmalm" bornyr skum; fradga

borre 1. kardborre. 2. ollonborre, Melolontha melolontha (vulgaris) och andra bladätande skalbaggar av
ordningen Melolonthinae. 2. sjöborre, havsigel, Echinus esculentus, och andra tagghudingar av klassen
Echinoidea borsjtj (R) rödbetsoppa med surgrädde bortavarande a. som vistas annorstädes. De besvuro de ~ att
komma med E.H. Thörn-berg)



bortavistelse (Thörnberg) vistelse på annan ort bortblandad (finl.) förryckt; sinnesrubbad bortnast adv. längst
borta bosniak /a:/ invånare i Bosnien boss, pl. -ar ledare; pamp; chef; förman botaniker /a:/ T, se botanist
botanisera 1. ta växter; samla växter; undersöka (levande) växter. 2. (gå och) leta; välja och vraka

botanist kan ibland bytas ut mot växtkännare.

Hovrättsrådet C. är en framstående ~ botgåva medfödd terapeutisk talang botlig (Andreas Rydelius; finl. t. ex.
Wilhelm

Bolin) icke-obotlig; reparabel botråd medicinsk ordination; botemedel. Dig kan ej något världens botråd gagna;
du lever ej en timme (Hamlet) botten etage, t. ex. nedrebotten, övre botten bottenbrott uppstår då havsbottnen
blottas i gropig sjögång. ... steg det dånande ett eko djupt från själens ~ (K. Asplund) bottenlån lån mot säkerhet
av inteckningar som (i regel) ligger under 60 % av taxeringsvärdet

bottin yttersko

bottle-green E flaskgrön; buteljgrön bottle-neck flaskhals

botulism förgiftning från toxinet av botulinbak-

terien, bl. a. i skadade konserver botvån utsikt till att bli botad; utsikt till att kunna

bota (ngn 1. ngt) bouclé F1. effektgarn med öglor 1. noppor av ull,

bomull 1. rayonull. 2. damkapptyg av ~ 1 boiiillabaise F ett slags fisksoppa boulevard, se bulevard bouquet F
doft; smakdoft; smak bourbon E majs-1. rågvisky bourbonros uppstod på ön Bourbon som korsning mellan
damascenerros och skär kinaros bourgoisie /borSoasi:/ borgarstånd; borgare (pl)
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bourgogne /borgån:j/ burgundiskt vin; burgun-der

boutique F är en nymodig stavning, som låter förstå att det är "exklusivt" att handla t. ex. i Jumperboutiquen. för
det smarta gardet, för popfrälsta, för flickljuva, för den sofistikerade damen bowler E kubb; plommonstop (hatt)
bowling E kägelspel (med fingerhålsklot). Säg

inte /bauling/! box /å/ låda; skrin; ask; dosa; kappsäck boxer pl. boxrar /å/ ett slags bulldogg boxkalv /kl ett slags
finare kalvläder boy E betjänt

boyfriend E den unge man en flicka håller ihop med

boyscout (E "spanargosse; spejargosse") scout av mankön

boägg ägg av porslin 1. vitmålat trä som läggs ut

för att hönan skall ligga på det Br = brom bracelett armband

bragd, se fiskebragd. Men den fisken få de icke,

för vars skull de bundit bragden (Kalevala) brailleskrift /braj:-/ den gängse blindskriften brain drain (på tal om att
svenska forskare och

tekniker utvandrar) hjämsug brainstorming E idéyrväder (när en arbetsgrupp sammanträder för att utgrunda ngt
och var och en kläcker ur sig vad som faller honom in)

""braka s. spricka i järn brakial /-a:l/ a. arm-; till armen hörande brakiopod /brakiåpord/ armfoting; tvåskalsblöt-
djur med två fångstarmar som föser in föda i munnen brakté (bot.) stödblad

brakteat tunt gammalt mynt (präglat på ena sidan)

brakycefal s. kortskalling

bram /bram:/ (naut.) gränsen mellan mastens



andra och tredje led nedifrån räknat braman /-a:n/1. brahmapräst. 2. en som hör till

den högsta kasten (prästkasten) i Indien bramarbas /ar:/ storskrytare; skrythals bramarbasera skrävla; storskryta

1. brand (med.), se gangrän

2. brand (bot.) (i säd) brandsvamp

3. brand E märke; sort; varumärke *brandbär N hallon

brand image E märkesbild brandstod ersättning för brandskada

brandstodsbolag brandförsäkringsbolag brandy E konjak

branog' ganska; nog så. En ~ lång bro bransch kan ofta bytas ut mot gren, fack 1. yrke

brask -et skrävel; gaskonnad braska v. skryta; yvas; pråla

1. brass, pl. -ar (naut.) tåg som man styr segel med

2. brass (mus.) mässing(smusik)

1. brassa v. (naut.) rikta; styra (segel)

2. brassa elda

3. brassa ihop ryka ihop (och slåss) brassie E träklubba nr. 2 i golf bravad 1. bragd. 2. skrytbragd

bravissimo I: stegringsgrad (absolut superlativ)

av bravo bra! bravur 1. tapperhet; käckhet; dödsförakt. 2.

mästerskap breakdown E sammanbrott break-even-point E när ett företags produktion måste ha en viss
omfattning för att vara lönsam, anger ~ den mängd som behövs för att vinst skall uppstå breccia I bergart:
marmorflisor sammanhållna av kalk

breddtäUare längdbreddindex; index cephali-cus

bredskruten (Martinson) mycket skrytsam breeches E knäbyxor

breitschwanz T pälsverk av nyfött 1. för tidigt fött lamm

bresiUa (pg brasil = glödkol) rött färgämne av

Caesalpinia echinata bretonska det keltiska språket i Bretagne breviarium, breviariet (L) bönbok brevistyl a.
kortstiftig (brev)omslag konvolut; kuvert brevsynt (O. Högberg) som kan läsa brev; läskunnig

brevvän pen friend; pen pal; brewäxlare; korrespondent

briar E 1. pipvirke av roten av ljung (Erica arborea). 2. Ijungrotspipa

1. brid (med.) bandliknande bildning vid sjuklig sammanväxning

2. brid- (E breed-) avels-

briderreaktor (E breeder 'uppfödare, avlare') kärnreaktor som alstrar mera plutonium än den förbrukar briefing
E1. anvisning(ar); instruktion. 2. orderutdelning. 3. snabbkurs; blixtkurs

43brigad består av minst två regementen och högst tre regementen + en bataljon

brigadgeneral är närmast under generalmajor

brigadör (i frälsningsarmén) mellan överstelöjtnant och major

brigant rövare

brigantin (naut.) ett slags skonert med fem råsegel på förmasten



brigg (naut.) tvåmastare med råsegel på bägge masterna och gaffelsegel på stormasten

brikett 1. stycke av sammanpressat (kol)pulver. 2. torvkaka. 3. malmkaka

brikoll (mil.) murstuds; (i biljard:) vallstuds

briljans glans; lyskraft

1. briljant s. fasettslipad diamant med slät över- och undersida

2. briljant a. glänsande; lysande

briljantin -et en sorts pomada

briljera lysa; glänsa; prunka; utmärka sig

brink s. (jfr bräcka) kort (brant) backe

brio I liv(lighet); eld; glöd

brisad häftig explosion

brisans explosionskraft

brisant högexplosiv

brisera explodera häftigt

broa v. lägga bro

broccoli I italiensk grönsak: en grövre varietet av blomkål

*brock lockbete (vid rovdjursfångst)

brodera 1. sy mönster på tyg med vitt eller färgat garn. 2. utlägga en text på ett mångordigt sätt

broderi -(e)t, se brodera 1

brodyr kantband av vitt tyg, broderat med s. k. engelskt vitbroderi med langett i kanten och hålmönster

broiler E grillkyckling; gödkyckling

1. brok, pl. -ar (naut.) grovt tåg, vars bukt läggs om ett föremål för att hålla fast det

2. *brok byxor; byx. Maken till ~en' (S -en`) en till av samma sort (jfr dock 3. brok)

3. *brok (även broke) brokig (skäckig) oxe

1. brokad siden l. sammet med invävt guld l. silver

2. brokad ett mönstrat (vanligen blommigt) möbeltyg (företrädesvis av natursilke)

broker E mäklare; förmedlare

brom /å:/ ett icke-metalliskt grundämne som hör till saltbildarna (halogenerna)

bromism kronisk bromförgiftning

bronk luftrör(sgren)

bronkit /brångki:t/ (med.) luftrörskatarr; luftrörsinflammation

brons /brång:s/ legering av koppar och tenn

bronsera v. bronsfärga; överdra med bronsfärg



broschyr småskrift; ströskrift

brotsch stålredskap för att jämna till och vidga hål i metall; upprymmare

1. brott -et brottsjö

2. brott förbrytelse

3. *brott underlag (stöd) under en tvåarmad hävstång

4. brott: ligga på ~ (om björn) ligga några dygn och bevaka trakten innan den går i ide

brottspel (naut.) ett slags ankarspel med trävals

brottsprevention, se prevention

brottsstämpla kriminalisera

brouillera /broje:ra/: ~ sig råka i delo; bli osams

brouillerad osams

browning E (flerskotts)pistol

browsa /brausa/ (E browse) beta; avbeta

brudelin brudkläder; brudståt

*brudfrämma hon som hade hedersvärvet att kläda bruden

*brudsäta, se brudfrämma

*brudvärjare bröllopsfunktionär som skulle freda brudparet mot allt ont

bruljera, se brouillera

brunera överdra med brunt rostskydd

brunett brunhårig; mörklett

brunna v. vara i parningstagen

brutal a. (djuriskt) rå

brutalisera förråa

brutalitet råhet

brutto adv. utan avdrag

bruttonationalprodukt, se nationalprodukt

bruttovikt: omslag osv. inräknat

bry -et huvudbry; bryderi

2. bry v. försöka göra (ngn) generad l. förlägen; genera

brydd förbryllad; konfunderad; generad

brygga s. nyttjas stundom oriktigt i stället för bro

brylépudding karamellpudding (av ägg och brynt socker)

brylling fyrmänning. Sysslingars barn är ~ar



brylå glögg

bryn -et 1. kant; rand. Bergens ~ (Karlfeldt). 2. ögonbryn

bryna v. 1. göra brun. 2. göra vass; vässa

bryologi mosskunskapbry-bun

brysk häftig; het; tvär; grov; barsk; snäsig bråddöma (Jesper Swedenberg) döma överilat;

fälla ett förhastat omdöme brådfång N (O. Högberg) raskt grepp; hastig vändning. Ett torp och en huld maka
släpptes ej i ^et brådkommen plötslig

brådlust häftig lystnad. Brunst och hrånad och ~

Skirnesmål) brådlynt som skiftar lynne hastigt brådrädsla plötslig förskräckelse brådsint kolerisk brådskapa
improvisera

brådsticken (Laurentius Petri; Jesper Swedberg)

snarstucken brådtid, se kampanj 4

bråka s. redskap att bråka (grovrensa) lin med: ett slags bänk med (minst) två på kant ställda skivor av hårt trä,
mellan vilka man har infällt (minst) en knivformad träskiva med handtag i ena ändan och fäst vid en vridtapp i
andra ändan, så att den kan fällas ner mellan falsarna Uksom bladet i en fällkniv. Fosterlandet slapp gå igenom
utskottskvarnen, kanslisikten, rikshackelsekistan, klubbskäktan och tidningsbråkan (Strindberg) bråktalsdel
(mat.) mantissa bråtskog skog som är svårframkomUg på grund

av vindfällen osv bräck-et skada 1. förlust genom krossning 1.

sönderslagning ^bräcka s. backe bräckage -t, se bräck

bränna s. plats där skogen har brunnit; gammal sved

bräsch muröppning; murbrott bräss, se tymus

^bröins = broms (Tabanus osv) bröstsmäck, se smäck 1

B-skatt den form av källskatt som främst näringsidkare gäldar bubon /å:/ lymfkörtelsvullnad bubonpest böldpest
buckram E styv kanfas (till bokband) buckskin E ("läder av hjort osv.") ett slags ylletyg av kardgarn,
företrädesvis vävt i 8-skaftad satängbindning (jfr satäng) buda v. ge bud; skicka bud buddism den från Buddha
utgångna religionen buddist anhängare av buddismen budget /bud:jet/ (inkomst- och utgifts)stat budgeterad (i
staten) förutsedd. Gruppens

omsättning blev 9 procent lägre än den budgetär a. (E budgetary) i fråga om rikets utgifter osv. En ~
återhållsamhet är nödvändig om USA skall kunna minska underskottet ... Skriv: Det blir nödvändigt att knappa
in på statens utgifter budoar litet damrum buffa I, se opera buffa buffert stötfångare

bufifertstat neutralt rike som ligger mellan inbördes tävlande stormakter buffra v. (B buffer) dämpa; hämma. [På
tal om försurning av vatten genom svavelhaltiga rökgaser] sjö- och flodvattnens ~ nde egenskaper

*bugna v. bågna buké, se bouquet

bukett 1. blomsterkvast. 2. (matl.) kryddbunt av

ex. timjan, körvel, dragon, gräslök bukoUsk /å:/ herde-

bukoliker /å:/ en som skriver herdedikter bukrev -et kolik; häftiga magplågor. I de värsta födslovåndor, med sitt
heta, bittra ~ (Kaleva-la)

bulb, pl. -er" (den yttre, synliga delen av) ngt

kulformigt, t. ex. ögonglob bulbjärn plattjärn med ena kanten utvidgad och



rundad bulbul (pers.) näktergal buldan /a:/ säckväv

bulen a., pl. bulna (Karlfeldt) bulig; bulnande bulevard /a:/ bred trädplaner ad gata bulig a. som har en bula 1.
bulor bu^ong kokspad av kött, fisk 1. grönsaker bulk (B) 1. löslast; oförpackad last. 2. förhållandet mellan
(skeppslastens) omfång och (dess) vikt; skrym, skrymmet bulklast oförpackad last bulla (påvlig, kejserlig)
förordning bulldogg en halvhög hund med stort brett huvud, kort nos, grov muskulös kropp och kort slät päls

bulldozer B (stor) grävskopa; schaktmaskin bulletin (F) dagmeddelande; dagmäle; dagsredogörelse; kort rapport
^buUig rund(ad). ~ fot (enligt Karlfeldt:) platt

fot (utan hålfot) bulvan /a:/ 1. vette; lockfågel. 2. lönnombud;

smygombud bumerang /-ang:/ (australiskt) kastträ bungalow B (hindi "bengalisk") liten enkel (indisk)
sommarvilla
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bunker, pl. bunkrar 1. (naut.) kolbox. 2. (mil.)

täckt stridsvärn bunkra v. kola; ta in drivmedel (kol 1. olja) buntläder grovt sulläder buntmakare, se körsnär

burdus 1. plötsligt; tvärt. 2. plötslig; brådstörtad.

3. plump burgen a. välbärgad

1. burgunder, se germanska folk 1

2. burgunder, se bourgogne

1. burlesk/äs:/s. tokrolig, grovkomisk framställning osv

2. burlesk a. tokrolig; grovkomisk (av arab. härkomst)

burnus /-u:s/ mantel med kapuschong Burows lösning utspädd aluminiumacetatlös-ning

burschikos lo:l studentaktig; studentyster burskap borgarrätt

burspråk-et husutsprång; överbyggd balkong; Ö hängtorn

busa s. halmen i hundkoja 1. stia. Hunden får ej

dåsa hemma, valpen ej i ^n vila (Kalevala) buschman, pl. buschmän med hottentotterna

besläktat folkslag i Sydafrika bush E vildskog; vildmark business E 1. affär; företag. 2. affärer. B ig ~

jätteföretag; trust(er) business-minded E affärssinnad buskage (-a:§/ -t (busk)snår buss 1. rask karl. 2. (duktig)
krigsman. 3.

kamrat bussarong arbetsblus

bussning rörformat metallfoder i axellager bustrofedon /bustrofädånn/ G, se plogfårevis butan -et kallas två mkt
eldfängda kolväten med

den empiriska formeln C4H10 butikskedja består av butiker som hör till ett och

samma företag butler E hovmästare: (över)betjänt butta (zool.) piggvar butterfly E rosett; "fluga" buttig a. S
trind; fyUig buzz session E smågruppsdryft i'by(a)mellan: fara ~ färdas (fram och åter) från

by till by. For att färdas ~ (Kalevala) byalag-et 1. (förr:) byamännen (hemmansägarna) i en by som
förvaltningsenhet. 2. (numera:) samfund som vill skydda bygnadsminnen i den kommundel där samfundets
medlemmar bor

»byffé 1. skänk(skåp). 2. kallskänk

bygga: - nät laga (reparera) nät byggkonst byggnadskonst ♦byggnation/o:/1. byggnadsverksamhet. 2. bygge



bygång (friare)besök hos flickor byke -t pack; hy de

by night E nattetid; om natten. Grönköping ~

nattlivet i Grönköping byrett mätrör

1. byrå /by:rå:^ /, pl. -ar möbel med utdragslådor

2. byrå /byrå:/ 1. ämbetsrum; arbetsrum. 2. avdelning av ämbetsverk

byråkrat (formsträng) ämbetsman byråkrati -n skrivardöme; ämbets(manna)väl-de

byråkratisk a., se byråkrat och byråkrati Bysans' /y:/ det forntida Istanbul (Konstantinopel)

bysantin invånare i Bysans bysantinare, se bysantin bysantinism är ett förklenande namn på samhällsföreteelser
som anses kännetecknande för det östromerska kejsardömet bysantinist kännare av det östromerska kejsardömet
och dess kultur byst 1. bröstbild (skulptur som avbildar huvud

och skuldror osv). 2. barm bysättningshäkte gäldstuga (avskaffades 1879) bytesförhållande, se terms of trade

1. byting (avledning) 1. bortbyting (en som ett troll troddes ha lämnat i stället för ett stulet barn). 2. barnunge

2. byting -et (sms) (hist.) en bys rådplägande (1. dömande) församling

♦byxlomme /o/ (Strindberg), se lomma s. båd -et 1. bud(skap). 2. uppbåd. De stora make-doniska härbåden, till
vilka även ... värvade regementen hörde (A. Boethius) båda s. klippa i havsbrynet; skär; grund både s., se båda

båk 1. ett större på fast mark uppfört sjömärke.

2. fyrbåk (liten fyr) bål 1. (zool.) kropp (djur 1. människa) 2. (bot.)

växtkropp (hos kryptogamer) ♦bålnad (Karlfeldt) uppsvälld; svällande bålverk skyddsvärn

1. *bång (Karlfeldt) ängslan; räddhåga

2. ♦bång, se bånge

bånge, mest i pl. bångar smäcker krokvuxen långved

*bås -et fälla för björn, varg, räv, järv, lo
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båta v. gagna; nytta; hjälpa båtlänning, se länning båtstad landningsplats med sjöbodar bäckstråk -et
landsträckning längs en bäck bäddjacka (E hed-jacket) sängkofta *bägar (karlfeldt) bägare ♦bäle (Hj. Bergman),
se bale bälg 1. blåsbälg; handbläster. 2. avflådd ouppskuren djurhud bälga i sig dricka glupskt bänd: i ~ i kläm;
fast bärhimmel, se baldakin 2 bärig 1. (om båt:) lastdryg; som bär bra. 2.

lönande; som bär sig bäring den kompassriktning i vilken ett föremål

ligger från en viss punkt sett bärko ko som ej är gall

bäriing lång stör, med vilken man bär av en båt från land 1. stakar sig av ett grund. ~ stakar baki aktern
(Kalevala) bärnsten ett dyrbart fossilt harts bärsärk jättestark fornnordisk kämpe som brukade råka i vilt raseri
under striden bärvidd skottvidd. Joukahainens båges ~ (Kalevala)

♦bäse (Fröding), se bässe '^bässe gumse

bättra förbättra; ställa till rätta

bävergäll -et castoreum; körtel hos bävern, förr

nyttjad i medicinen böj, pl. -ar (tekn.) rörknä; knäböjt rör böyepapp vellpapp bö^eplåt korrugerad plåt
bö^eskiimboren: den Böljeskumborna den ur

havet uppstigna Afrodite bönhas kallades på skråväsendets tid en man som utövade ett hantverk utan att ha



lagUg rätt till det

börda v. lösa (arvejord)

bördsrätt skyldemans rätt att lösa pantsatt 1. såld egendom

1. börs, pl. -ar penningpung

2. börs, pl. -er", se fondbörs börting N laxöring

bösta v. bulta *böste -t S skinka

47 c-cat

C

c första tonen i c-durskalan och c-mollskalan C romersk siffra = 100 C = carbo, kol (kem.) C = Celsius, E
Centigrade (fys.) C-14 metod att tidfästa fornfynd Ca = kalcium (kem.) cab E (föråldrat) enspänd droska cabin E
1. hytt. 2. kajuta. 3. salong cable transfer E telegrafisk överföring; telegramanvisning cabotage F kustfart; sjöfart
mellan hamnar ca'caiiny E ("kör försiktigt!") maskning; uppsåt-

ligt söl i arbetet cad E, se cash against documents caddie E hantlangare; klubbpojke (i golf) caesium, se cesium

café au lait F kaffe med (varm) mjölk cafeteria kaffebar D; kafé caimterrier raggig skotsk terrier (gäliska cairn =
gryt)

calando (mus.) avtagande

Caliban ett ondskefullt andeväsen i Shakespea-

res Stormen californium (kem.) syntetiskt radioaktivt grundämne

caliga L (soldat)stövel. Mitt namn var stämplat på var ~ som ... gick fram på lik otaliga (V. Rydberg)

callgirl E telefonlärka; trådlärka; sköka som

man kan ringa upp från hotellet camouflage F, se kamouflage

1. camp s. E (tält)läger; fritidsläger

2. camp a. E gammaldags; gammalmodig campa v. 1. tälta; leva tältliv; bo i tält. 2. slå

läger; bo i läger campagna I, se kampanjan campare tältare; lägerbo camping E tältning; tältliv; fritidslägring
campingutrustning E- tältningsdon (pl.) camp-meeting E friluftsmöte; lägermöte; tältmöte. Negrernas
campmeetings campiis L universitetsområde (i en stad) cancer, se kancer

cancerogen /kanseråje:n/ a. kräftframkallande; kanceralstrande

candela /e:/ L ljusstyrkeenhet cannabis (L "hampa") hampgift Canossa: gå till ~ göra avbön (på sina bara knän)

cant E 1. rotvälska; tjuvspråk. 2. hyckel (smicker)

canvassing E 1. kundvärvning. 2. röstvärvning.

3. (val)vigling; agitation canzone I visa; kväde. Vinden är en ~ Karl-feldt)

1. cape E udde

2. cape E rundskuren kappa caput L huvud

caput mortuum (L 'dödskalle') (kem.) slagg cardigan E (sticke)kofta care of E hos; för vidare befordran genom
carpetbagger E politisk lycksökare (i sydstaterna

efter nordamerikanska inbördeskriget) carte blanche F helfullmakt; handlingsfrihet cartesian /-a:n/ anhängare av
Descartes filosofi case E fall; sak; mål

casestudy (psyk.) undersökning av ett enskilt



(typiskt) fall cash E i reda pengar; kontant cash against documents E kontant mot skriftbevis

cash and carry ("betala och hämta!") snabb-

gross -et (Kr. Beckman) cash before delivery E förskottsbetalning cash flow E (rörelse)överskott. De
nationaliserade industrierna skall visa 8-%-ig avkastning på en diskonterad ~ för alla nya investeringar

cash on delivery E kontant vid överlämnandet cassa pauperum fattigkassa. Se under illusorisk casting E
kastspöfiske; spökastning

1. casus L (jur.) våda; händelse; tillfällighet

2. casus fall, se 1. kasus

3. casus (sprv), se 2. kasus

casus belli L krigsanledning; krigsorsak; krigsfall

casus obliqui pl. L (sprv) alla kasus utom grund-kasus

casus rectus L (sprv) grundkasus catch-as-catch-can E fristilsbrottning catering E (mat)anskaffning; (mat)inköp;
mathållning

Caterpillar E 1. (fjärils)larv; kålmask. 2. stridsvagn; larvtraktor, bandtraktor. 3. en utmärkelse tilldelad flygare
som har räddat sig med fallskärm catgut, se kattgutt
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catsup, se ketchup

cauciis E 1. förberedande valmöte. 2. valorganisation; valkommitté. 3. politisk organisation; partimaskin caiise
célèbre F märkeshändelse; märkligt fall CC = corps consulaire F konsulskåren Cd = kadmium (kem.) CD = corps
diplomatique F diplomatkåren Ce = cerium (kem.)

cedera (bonis L) avägna sig; avstå (sina tillgångar

vid konkurs) ced^j: c med ~ med krok (9) cedrooya citronolja Celadon /e:/ herdenamn i herdedikter celeber
/selerber/ namnkunnig; ryktbar celebrant gudstjänstförrättare celebrera fira; högtidlighålla. ~ mässan. Skriv:

förrätta mässan 1. hålla gudstjänst celebrering firande; firning; högtidlighållande celebritet 1. namnkunnighet;
ryktbarhet. 2. (om

mskor) berömdhet; (pl.) namnkunnigt folk celest a. himmelsk; himmels-; himmelens celibat -et ogift stånd; enliv

1. cell, pl. -er 1. trångt rum för en mska (särskilt i kloster 1. fängelse). 2. vaxpipa 1. liknande upplagsmm hos bin
och andra insekter. 3. mikroskopisk uppbyggnadsdel i levande organism. 4. hemlig innästlingsgrupp i en
förening osv

2. cell- = cellulosa, t. ex. i cellull cellfor -et cellulosafoder

cellist violoncellspelare cello, se violoncell

cellofan -et en genomskinlig cellulosaprodukt cellskräck se enrumsskräck cellstoff -et cellulosavadd cellidl
cellulosafibrer

celluloid /i:/ ett hornartat hårt ämne som man framställer genom att pressa ihop salpetersy-rad trämassa och
kamfer cellulosa 1. cellämne. 2. trämassa celokurin /i:/ -et (med.) ett muskelavslappnings-medel

celsiusskala (fys.) hundragradsskala celsiustermometer den vanUga 100-gradiga termometern celt, pl. -er
förhistorisk yxa cembalo /säm:/ -n (mus.) föregångare till pianot

(med strängarna i tangenternas riktning) cement -et (på tal om en viss begränsad förekomst, t. ex. ett ~golv,
stundom -en) 1. murbruk osv (för det mesta bestående av lera



och kalk som hårdnar när man tillsätter vatten). 2. marmor-- bränd gips tillsatts med alunlösning. 3. tand--
fyllningskitt osv cementera 1. överdra med cement 1; cementa. 2. färska (stångjärn) till stål genom upphettning i
kolpulver osv cenakel, cenaklet 1. matlag. 2. (kloster)matsal.

3. (förklenande:) nykterhetsförening cendré askblond; mörkt ljuslett cendrillon F askunge cenotafium L, se
kenotaf cenozoisk /så:/ ~ a eran omfattar tertiär- och

kvartärperioden censor /sän:sår/ (L) -n, pl. -er' /sänso:rer/ 1. (i det forna Rom:) den av de högsta
riksämbetsmännen som hade hand om skatteväsendet. 2. (i länder med begränsad tryckfrihet:) den som granskar
skrifter innan de får tryckas. 3. (1864^1968) statsutsedd övervakare av studentexamen i Sverige. 4. statsutsedd
filmgranskare

censur förhandsgranskning av tryckalster och

filmer (se censor 2, 4) censurera utöva censur (på tryckalster 1. film) censurmotion misstroendeyrkande (: motion
om

misstroendevotum) census L 1. inkomststreck; förmögenhetsstreck. 2. (på tal om utländska förhållanden:)
folkräkning; mantalsskrivning cent hundradels dollar centaur, se kentaur

1. center -n 1. (pol.) mittparti. 2. (idr.) mittspelare

2. center, centret, se centrum centerbord -et sänkköl

centerborr borr med två skär mittemot varann centercourt E den tennisbana där man brukar ha

de viktigaste tävlingarna. i Båstad centesimal- hundradels-; hundradelad centi- hundradels

centifolia (hundrablad) rosenform, som man lyckades fullkomna i Holland i början av 1800-talet

centilong måttenhet för färdigsydda kläder centimalskala hundragradersskala centner (föråldrat:) drygt 2/5
deciton; i Storbritannien drygt 1/2 deciton cento L, se centon

centon /å:/ lappverksdikt; dikt hopfogad av små

brottstycken ur ett annat diktverk 1. *centra, se centrum
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2. centra v. passa (bollen) mot planens mitt 1. till en medspelare

1. central s. 1. medelpunkt (för en verksamhet). 2. = centralstation huvudbangård. 3. = tele-foncentral
knutpunkten för telefonnätet på en ort

2. central a. medelpunkts-; i (1. nära) mitten; i det inre; samlad; från ett gemensamt centrum kommande 1.
utgående; sammanhållande; huvud-; riks-; väsentlig

centralbank har rätt att ge ut sedlar centraldirigerad medelpunktsstyrd centralisera medelpunktsamla centralism
maktsamling(ssträvan) centrallyrik kämlyrik

centrera 1. rikta in. 2. samrikta. 3. kraftsamla. 4.

sätta (ngt) i mitten centrerad 1. inriktad. 2. samriktad. 3. kraftsam-

lad. 4. samlad centrering 1. inriktning. 2. samriktning. 3. kraftsamling. "I centrum för skolans verksamhet står
den enskilde eleven ..." Elevcentrering, inte kunskapscentrering skulle vara den nya skolans lösen. - En mer
övergående ~ av intresset till vänstervridningen i OBS-magasi-net

centrifug vridslungare

centrifugal a. mitt(punkt)flyende; utsträvande centrifugalkrafl utsvängningskraft Ö centring, se centra v.

centripetal a. mittsökande; medelpunktssträvande



centrisk a. 1. = central a. 2. -centrisk som har en (så 1. så belägen) medelpunkt; inriktad (på ngt)

centrum L 1. mittpunkt; medelpunkt. 2. (stads)kärna. Där ~ inte lämpligen kan försvenskas, bör det kanske bytas
ut mot center, centret

centrumborr, se centerborr centurion /o:/ (hist.) hundrahövding cerat -et ett slags hård (läpp)salva cerealier pl. 1.
spannmål. 2. brödsäd; spannmålsföda

cerebral a. 1. hjärn-. ~ pares 11:1 spädhjärnskada. 2. tankepräglad. romaner cerebrospinal a. som hör till hjärnan
och ryggmärgen (centrala nervsystemet) cerebrospinalsystemet hjärnan och ryggmärgen

med utnerver ceremoni -n hävdvunnet för högtidliga tillfällen

(noga) föreskrivet beteende (med 1. utan tal)

ceremoniallag -en rör gudstjänst och fasta osv

1. ceremoniell s. -et föreskrift(er) om ceremoniers rätta utförande

2. ceremoniell a. ceremoniceremonimästare en som har ansvaret för ceremoniers rätta utförande

ceremoniös a. (småaktigt) noggrann i fråga om

det yttre uppträdandet; kruserlig cerise (F) körsbärsröd cerium ett metalliskt grundämne cemera innesluta;
avspärra cemering inneslutning; avspärrning cert typ; sort

certeparti -t skriftligt fraktavtal certificate of origin E ursprungsintyg; ursprungsbevis

certifikat -et intyg; tillståndsbevis

cenissit /i:/ (jfr L cerussa 'blyvitt') (geol.)

mineralet PbC03 cervixcancer kräfta i livmoderhalsen cesarisk a. kejsar-; kejsarlik; envålds-cesarism envälde i
folkets namn cesium ett metaUiskt grundämne cess (mus.) c sänkt ett halvt tonsteg cession 1. avägnelse;
frånträde. 2. fordringsöverlåtelse

cessionant 1. en som gör cession 1.2. överlåta-re

cesur (metr.) (rörlig) taktvila ceteris paribus L under i övrigt lika omständigheter; när allt annat är lika chador
(pers.) vid, fotsid, långärmad svart muslimsk kvinnodräkt, upptill avslutad med kapuschong som gör tjänst som
dok chagräng hårdknottrigt färgat läder chaine F kedja

chalet F enfamiljsvilla (i schweizisk stil); enfa-miljskåk

challenge E 1. maning; uppfordran. 2. krav. 3. utmaning. Prof. Ph. ser det som en utmaning (^y att få
mikrobiologien erkänd som hasve-tenskap

chambrière F stallmästarpiska; inkörningspiska. En cirkusdirektör, ty en sådan liknade Esping i sin
palmsöndagstoalett. Det saknades bara i hans hand (Nilsson-Piraten) chamotte F ett slags eldfast bränd lera
chamottetegel F-, se chamotte champagne /§ampan:j/ sprudelvin (från Champagne i Frankrike)
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champion E mästare; mästerskapsinnehavare changemang -et /§ang§emang:/ förändring; scenväxling

changera /§ang§e:ra/1. mista färgen; bli urblekt.

2. (sällan:) skifta chans /§ang:s/1. tillfällighet; slump; händelse. 2.

tillfälle; vån; utsikt chanson F visa; sång chansonett /§angsånätt/ vissångerska chapeau-claque F (= chapeau
mécaniqué) fäll-hatt

char (tvåhjuls)vagn

char-à-bancs F (föråldrat) långbänksvagn; vurst



character mdelebilis L outplånlig prägel osv. Att

vara präst är enligt katolsk lära ~ charad /§ara:d/ stavelsegåta charcoal E träkol. Beauty-box ... i dekorativ

alabastervit eller --^blå färg charge /§ar:§/ tjänst; syssla; ämbete chargé d'affaires F diplomatiskt sändebud av

lägre rang än envoyé chargera /§ar§e:ra/ överdriva chargerad överdriven charism E, se karisma charisma, se
karisma charismatisk, se karismatisk charivari F (larm, väsen) (ljudmålande) kattmusik; kattkonsert chark
köttdisk (i livsmedelsaffär 1. varuhus) charkuteri -t köttvaruhandel; köttbod charlatan /-a:n/ kvacksalvare; skojare
charlatanen -t kvacksalveri; skoj; humbug Charlotte F 1. hög, slät metallform att grädda

efterrätten i (i ugn). 2. rätt lagad i ~ 1 charm kan ofta bytas ut mot tjuskraft, tjusighet 1. tjusning

charmant /§armang:t/ förtrollande; hänryc-kande; hänförande; tjusande; bedårande; förtjusande; intagande;
behaghg; utsökt artig charmera tjusa

charmeiise F ett slags trikåvävnad (förr: ett slags

helsiden) charmör tjusare; förtjusare chamer, se scharner charpi /§arpi:/ -t linneskav charter E 1. urkund. 2.
stiftelsebrev. 3. se

privilegium. 4. fraktavtal. 5. hyr(es)avtal charterer E hyrare; befraktare chartertrafik E- hyr(plans)körsel;
hyr(plans)-färdsel

chartism /5a'"tis:m/ användning av diagram l.d.

för att följa och förutspå kursförändringar på fondbörsen chartra Iqdi.HxdJ v. hyra; tidsbefrakta chartreuse F en
likör (ursprungligen från klostret

La grande ~) chassi /§asi:/ -t 1. underrede; (bil)ram. 2. instrumentdelen av en radioapparat chateau F slott i
Newport, Rhode Island (SvD)

chateaubriand F har blivit försvenskat till slottsbiff

chaufför /§åfö:r/ bilförare. Låt inte det ordet bli

klasskil j ande! chaussé (F chaussée) storlandsväg chauvinism /§å-/ skrytfosterländskhet; rytfoster-ländskhet

chauvinist skrytfosterlänning; rytfosterlänning chauvinistisk skrytfosterländsk check /gäkk/ en skriftlig order till
en bank att betala ut ett belopp till undertecknaren 1. ngn annan

checka 1. granska; se om det stämmer. 2. ~ m

visa biljetten och lämna in resgods checkpoint E kontroll(punkt); spärr chef-d'æuvre F mästerverk chefideolog
högsta (politiska) läromästare; högsta teoriledare chemis (F chemise) skjorta; linne; särk chemisett 1. (för
kvinnfolk:) isättning. 2. (för

män, föråldrat:) skjortbröst chenille F, se snilj cherry brandy E körsbärslikör chevaleresk /§/ ridderlig

chevelyr/§/kamning. Din ~ har blivit derangerad

din kamning har råkat i oordning cheviot /§e:viåt/ ett slags medelgrovt kamgarns-

tyg

chevreau F, se chevrå

chevrotera sjunga med vibrerande röst

chevrå /§evrå:/ getskinn; getläder; killingskinn;

killingläder; kidläder chiasm /9ias:m/ korsställning; abbaställning,

t. ex. den unge Frithiof och Bele den gamle chic F stilig; stilfull; flott chief E (naut.) maskinchef chiffer, chiffret
(arab. härkomst) lönnskrift chiffrera lönnskriva; överföra till chifferskrift chiffong (av arab. grundstam) ett slags



tunt

kräppartat siden chiffoiyé klaffbyrå

1. chikan /§ika:n/, pl. -er L rättsmissbruk. 2. utskämning; vanrykte

51chi-cit

2. chikan oböjl. a. (i kortspel:) som saknar trumf

chikanera skämma ut; vanrykta chilen (^ilern) invånare i Chile chilesalpeter natriumnitrat chimär /§imä:r/
inbillning(sfoster) chimärisk inbillad; bedräglig chinchilla (sp.) /gin^illa/ pälsskinn av vissa sydamerikanska
gnagare (chilekatt, peruekorre)

chiiyong /Sinjång:/ hårkorg; hårpung. Vår drottning älskar bön och sång; hon har ett kors i sin ~ (nidvisa från
1870-talet) chintz /9ints/ (hindi-ord) färgrikt glatt (i regel vaxat) bomullstyg med påtryckta blommönster

chips E: potatis— potatisspånor. Se också pom-mes frites

chock /§åkk/1. kavallerianfall med inbrytning. 2. anlopp av beriden polis för att skingra en folkhop. 3. tillfällig
nervrubbning i följd av förskräckelse 1. kroppsskada osv chocka v. 1. vålla chock (3). 2. = chockera chockera
uppröra; göra ett stötande intryck;

väcka anstöt choka E- v. strypa (motorn i bil) choke E startspjäll cholesterin, se kolesterin chosa v. /§å:sa/ göra
sig till chosefri a. /§å:s-/ okonstlad; ledig choser pl. konster; åthävor chosig tillgjord; förkonstlad chow-chow
/t^autgau/ kinesisk spetshund Christian science: Christian scientists E amerikanska fromma som tror att man kan
bota sjuka med tro och böner chuck (E) anordning för att fästa ett stycke som

skall borras 1. svarvas; spännhylsa osv CIA = Central Intelligence Agancy Förenta

staternas nationella underrättelseorgan ciceron /o:/ kan ofta bytas ut mot främlingsledare 1. förevisare

ciceronskap: under N.N:s ~ vägledda av N.N.

Utöva ~ visa (folk) omkring -cid -dödande; -dödare cider fruktvin; äppelvin

cif = cost, insurance, freight E (i köpeskillingen

ingår) priset (på varan), försäkring, frakt cigarill cigarrcigarett

cikada sångstrit (en i varma länder levande vingad insekt; honan är stum, hannen har ett visslande läte)

cikoria örten Cichorium intybus, vägvårda, i gamla tider använd som lyckobringare och läkeväxt, sedermera som
kaffesurrogat cilie 1. ögonhår. 2. gissel = rörlig trådlik utväxt

på cell. 3. flimmerhår cimbrer ett forntida nordgermanskt folk cineast filmbiten mska; filmkännare cinerarium L
urnnisch cinnober /sinårber/ röd kvicksilversulfid circulus vitiosiis L 1. krets(gångs)bevis. (Man utgår från det
som skall bevisas.) 2. kretsgång, ond cirkel cirka omkring; vid pass; ungefär cirkapris -et av förlaget föreslaget
bokhandelspris

cirkel, pl. cirklar 1. plan sluten kroklinje med konstant radie (avstånd från medelpunkten). 2. yta begränsad av ~
1. 3. rundel; ring. 4. kretslopp; kretsgång. 5. sällskap(skrets). 6. passare som man ritar cirklar (1) med cirkelbevis,
se circulus vitiosus cirklad 1. avrundad. 2. avmätt. 3. tillgjord cirkulation 1. omlopp; kretslopp; omsättning;

blodomlopp; växelbruk; växtföljd cirkulera 1. kretsa; fara runt. 2. vara i omlopp. 3.

hålla sig i rörelse; röra på sig cirkulär -et rundskrivelse; rundbrev cirkum- L kring-; om-

cirkumflex (sprv) 1. tvåtoppig tongång inom en

stavelse. 2. tvåtoppstecken (") cirkus 1. (i det forna Rom:) (ringformad) tävlingsbana. 2. lokal för akrobatik,
clowneri, ryttarkonst osv. 3. tjurfäktningsarena cirros, se levercirros cirrusmoln fjädermoln cisalpinsk a. (i
antiken) söder om alperna ciselera v. mejsla; driva ciselör en som ciselerar ciss (mus.) c höjt med en halv ton



cisterciens(er)orden avläggare av benediktinor-

den, grundad i C^teau nära Dijon cistern /ä:/ (stor) behållare för vätskor citadell -et 1. borg; fäste. 2. kärnfäste;
kärnborg;

borgkärna citaröd /ö:/ citterspelare citat -et anföring; anfört ställe citationstecken anföringstecken citera anföra
citrat -et citronsyrasalt citrin gul bergkristall

citrus L (bot.) det släkte som apelsinträdet och citronträdet hör till

52cit-€om

dttra (mus.) stränginstrument med (vanligen) fem melodisträngar och 26-37 ackompanjemangsträngar city E =
(amerikanska) downtown stadskärnan;

köpstan; handelskärnan (i en stad) citydress (E) svart kavaj och svarta byxor med

smala vita långränder citypräst präst som är verksam i innerstan i en

storstad. ~ i Jakobs församling civil a. 1. icke-militär; icke-uniforms-; ickeprästerlig; icke-kyrklig. (Till ~ klädsel
räknas ej läkarrock, randiga sjukhuskläder, fångdräkt, dykardräkt osv.) 2. (jur.) som gäller rättigheter, plikter,
egendom, rättstvister osv

civilekonom är utexaminerad från handelshögskola

civilingenjör har tagit examen vid teknisk högskola (förr i världen odlades ingenjörsvetenskapen av militärerna)
civilisation levnadsförkovran och själsodling i

det mänskliga samhället civilisatorisk a. som avser civilisation civilisera bibringa civilisation civilist s. icke-
militär civilkurage, se kurage civilmål (jur.) tvistemål (Kari XII) civilprocess, se civilmål

civil rights, E medborgarrättigheter; medborgerliga rättigheter civilrätt (jur.) allmän privaträtt (familje-,
förmögenhets-, bolags-) civil service E statsförvaltning; civilförvaltning civilstaten omfattar rikets icke-militära
ämbets-

och tjänstemän civilstånd gift, ogift, skild, änkling, änka civilt krig (E civil war) inbördeskrig civiläktenskap
avslutas inför en statsämbetsman

(utan kyrkUg vigsel) claque F, se klack

clair-obscur F ljusdunkel; ljusmörker claudicatio L (med.) hälta claiistrofobi, se klaustrofobi clean E ren(ad)

cleaner E renare; reningsmedel; tvättmedel. Jfr

vacuum cleaner cleara E- verkställa clearing clearing E avräkning; (betalnings)utjämning clearing-house E
avräkningsverk clinch E fastlåsning (i boxning): gå i ~ låsa fast sig

clinker E, se klinker

dip E s. 1. klämma. 2. klämsmycke clips E s., se dip

clochard (F 'en som haltar') luffare; tiggare close E tätt. Nu komma de dängande. . . ~ akter

om oss (Strindberg) clou F glansnummer; dragspik clown, se klaun c/o = care o/E hos; genom Co = cobaltum
koboh (kem.) Co. = company E

coach s. E 1. ett slags limousine. 2. privatlärare;

tränare; idrottslärare coat E rock. Duffel ~

cockney E 1. londoninföding. 2. londondialekt; londonmål

cockpit E1. tuppfäktningsarena. 2. förbandsrum på örlogsfartyg. 3. rorgängarplats; rattplats. 4. (styr)hytt på
flygplan; förarhytt; framdurk. Den andra värdinnan gick fram i ~ och talade omför piloten att det var klart i



kabinen. Skall det månne heta cockpi? cocktail E blandare; bianddryck cocktail party E drinkbjudning; drinkträff
code F, se kod codex, se kodex

codex ter scriptus L "tredjegångshandskrift": palimpsest vars text har plånats ut och ersatts med ny text;
omskraphandskrift coexistens (4-stavigt), se koexistens coffee E kaffebrun coil E spole

coitus L /kå:itus/ samlag cold cream E kylsalva collage, se kollage

college E 1. (i Storbritannien:) högskola utan examensrätt; fackhögskola; (vid universitet av hävdvunnen typ:)
stiftelse där både lärare och studenter bor (t. ex. the House - Christ Church ~); (enstaka) högre läroverk (t. ex.
Eton 2. (i Förenta Staterna:) ett fullständigt universitets lågstadium med 4-årig lärogång; lägre universitet utan
påbyggnad collie E (långhårig) skotsk fårhund coUier F, se koljé columnist E, se kolumnist come-back E
(huvudtryck på 1. stav.) återkomst;

återinträde; komigen coming man E framtidsman commando E: ~ trupp stormtrupp; stöttrupp commedia dell' arte
I en folkUg lustspelsart (uppkommen i Neapel). Jfr harlekin ochpulcinel-la

53comme ci comme 9a F si och så; någorlunda comme-il-faut F som sig bör; passande commercial s. E 1.
reklamfilm. 2. (i radio:) reklamsändning

1. commonplace s. alldagssanning; (nött) fras

2. commonplace a. E alldaglig; vardaglig; nött; sliten; platt

common sense E sunt förstånd; bondförstånd commonwealth E 1. (fritt) samhälle. 2. samvälde. the British ~ (of
Nations) commune bonum L allmängods company E bolag; bolagsmän; delägare complet F1. klänning och jacka.
2. (kaffe, te) ~

med smör och bröd och marmelad compoboard E hoppressade träskivor (1. pappskivor)

Computer E 1. räknare. 2. dator; datamaskin comte F greve comtesse F grevinna con prep. I med con amore I av
hjärtans lust conc. = concentratus L koncentrerad; o(ut)spädd

concept-konst E- en avart av non-figurativ konst: begreppskonst, t. ex. ordet BILD inramat i en kvadrat

conceptual art E, se concept-konst condensed E förtätad; sammanträngd; förkortad. / ~ upplaga. (Ej att förorda)
conditio sino qua non L oeftergivligt villkor;

nödvändig betingelse condottiere, pl. condottieri I, se kondottiär conférencier F, se konferencié confiture F, se
konfityr

conquistador /då:/ (sp.) spansk 1. portugisisk

erövrare (i Amerika) consensus L 1. samstämmighet; överensstämmelse. 2. växelverkan. 3. åsiktsgemenskap. 4.
värdegemenskap. Consensus' struktur en värdegemenskaps uppbyggnad (H. v. Schwerin). ~ omnium allmän
enstämmighet; allenstäm-mighet

consommé F, se konsommé container E 1. behållare; kärl. 2. storlåda; fraktlåda; fraktkista; packlår. I fackkretsar
nyttjar man en förkortning som sammanfaller med det från fi komna kont. pl. -ar 'ryggsäck av näver'

containerisera kontforsla; konta. Virkestransporterna blir --de containerisering kontfrakt(ning) containment E
återhållning; hejdning . . .

uttrycket som syfte för den amerikanska politiken mot sin forna allierade contra prep. L mot

contradictio in adjecto L motsägande bestämning

convict E straffånge; brottsling

cool E kyUg; kallblodig. En lagom ~ och

världsvan pose slår bäst (SvD) copilot E biträdande flygplansförare copper E koppar(färgad) copy E 1.



manuskript; utskrift. 2. reklamtext. 3.

exemplar Copyright E förlagsrätt copywriter E textman; D (text)skrivare coram populo E i (allt) folkets åsyn cord
E, se kord corned beef E saltkött i burk corner 1. hörn; vrå. 2. ring; sammanslutning som

köper upp varor i spekulationssyfte com flakes E majsflingor cornu copiae L ymnighetshorn corny E 1.
gammaldags; gammalmodig. 2. sentimental; känslodrypande; pjunkig corona L, se korona coroner E
Ukbesiktningstjänsteman corporate image E företagsprofil; det som kännetecknar ett (visst) företag corps F kår

corps consulaire F konsulskår corps-de-logi F /kår-delå§i:/ -t manbyggnad corpus, se korpus

corpus delicti L föremål osv. som hör samman med ett brott(mål), t. ex. en yxa med fingeravtryck

corrida (sp: ~ de toro) tjurfäktning. Corridor

och konstnärer (UNT) corso I, se korso cortes (spanska) riksdagen cosinus, se kosinus cosy corner E pratvrå
cottage cheese E sötost couche F, se kusch

coueism (med.) Coués självsuggestionsmetod:

"Jag bhr bättre och bättre dag för dag" coulomb /kolåm:b/ elmängdsenhet coimt E greve countess E grevinna
county E grevskap; län coup de gråce F nådestöt coupe F glass i glas

coupe-téte skarprättare; en som hugger huvudet av folk

54cou-cyn

cour s. F, se 4. kur courage F, se kurage

courage de son opinion F mod att stå för sin

mening courtage F, se kurtage courtoisie F artighet cowboy E ridherde

covercoat E melerat kyperttyg till herrockar och

damkappor Cr = krom (kem.)

1. cracker E (hård) käx

2. cracker E (fys. kem.) (molekyl)spjälkare crashlanding E nödlandning; buklandning;

olycksfallslandning crawl E kastsim crawla E- kastsimma

crazy E tokig; förryckt; snurr-. ~ komedi cream-soda E glass-soda credo (L "jag tror") -t trosbekännelse crème de
la crème F finaste gräddan (på tal om mskor)

cremonesare dyrbar fiol från Cremona

1. crépe F ett slags tunnpannkaka

2. crépe, se kräpp

crescendo I (mus.) styrkeökning crew-cut E fångklippt; tättklippt; snaggad. ~ frisyr

crime passionnel F svartsjukedråp; svartsjukemord; svartsjukebrott croissant F giffel; vetebröd i månskäreform
Cro-Magnonrasen F- en förhistorisk människoras

croquis F snabbutkast; snabbteckning cross-examination E korsförhör cross references E korshänvisningar;
hänvisningar i texten croupier F (rulett)spelledare crowd E trängsel cnide E råolja cruise E kryssning; sjöfärd
cnish-proof E okrossbar; kross-säker cruzeiro brasiliansk myntenhet Cs = cesium (kem.) csårdäs (ung.) en
ungersk dans Cu = cuprum koppar (kem.) cui bono? L (jur.) Vem har brottet gagnat? ciilpa L (jur.) vållande cum
L, se cum laude

ciim granö salis med ett saltkorn; inte efter bokstaven



cum insigniori L, se insigniori cum laude

cum laude (approbatur) L med beröm godkänd; AB

cumulusmoln, se kumulusmoln cup E bägare Cupido /i:/ L Venus' son curacao /kyrraså/ likör gjord på
pomeransskal (ursprungligen från en holländsk ö i Karibiska sjön)

cura posterior L senare omsorg; senare bekymmer

curare, se kurare

curia L den påvliga regeringen

curie F strålningsenhet

curiosum, se kuriosum

curium (kem.) ett grundämne

curling E isidrottsspel med handtagsförsedda

tämligen flata långrunda stenar curriculum vitae L levnadslopp; självbiografi i

kort sammandrag curry E (tamil) indisk kryddblandning cyan-et förening av kol och kväve, CN 1. C2N2

cyanväte blåsyra, HCN cybernetik, se kyhernetik

1. cykel, pl. cyklar tramphjuling; velociped

2. cykel, pl. cykler' 1. krets. 2. omlopp; omloppstid. 3. följd (t. ex. roman^)

cyklamen alpviol cyklisk, se periodisk cyklism cykelåkning cyklist cykelåkare

cyklistisk, se cyklisk. Marxistisk maktutvidgning ett ~t återkommande fenomen (Fria Ord)

1. cykloid s. /sykloi:d/ (mat.) kurva som en punkt på en cirkelperiferi beskriver när cirkeln rullar längs en rät
linje

2. cykloida. (med.) (ommanisk-depressivmska) på glid

cyüometer varvmätare cyklon /å:/ virvelstorm

cyklop /å:/ mittöging; enögd jätte med ett runt

öga mitt i pannan cyklopöga dykarmask (ögonskydd) cyklotron /-å:n/ (fys. kem.) jonsnurra cyklotym a. rundlynt;
lynnesrund cylinder, pl. cylindrar (mat.) den tredimensions-figur som bildas när en rätvinklig fyrhörning vrider
sig ett varv kring en av sina sidor cylindrisk a. cylinderformad; stavformad cynegetisk, se kynegetisk cyniker /y:/
1. cynisk mska. 2. se kyniker

55cyn-cyt

cynisk a. plumpt saklig; hänsynslöst frispråkig; stötande 1. sårande ogrannlaga (: de egenskaper som man i
förklenande anda har tillskrivit de kyniska filosoferna)

1. cynism, pl. -er cynisk uttryck

2. cynism egenskapen att vara cynisk cypress barrträdssläktet Cupressus, särskilt C.

sempervirens cypriot /o:/ invånare på Cypern cyrillisk, se kyrillisk

cysta (G)L (med.) 1. blåsa. 2. vätskesvulst cystom (med.) svulst uppbyggd av cystor cyto- (G) (biol.) cell-
cytologi cell-lära

cytostatisk a. cell(till)växthämmande

56 d-dat



D

d andra tonen i den diatoniska c-durskalan

D romersk siffra = 500

da capo, se dakapo

dadaism en naivistisk konstriktning

dadaist, se dadaism

dafne tibast; källarhals(buske), Daphne dag: ~ och väg lagom tid (nätt och jämnt) för att hinna fram. Vi har bara
dag och väg till kyrkan dag(a)karl daglönare

dagerrotypi en gammal fotograferingsmetod daglös a. odagtecknad; odaterad dagmäle -t bulletin

dagrand 1. gryningsstrimma. 2. horisont dagsgill a. (dags)aktuell dagsklar evident dagskost (dags)ranson

dagsmeja upptinande solvärme på senvintern; soltö

dagstrött (Karlfeldt) trött av dagens arbete dagstycke /dak:s-/ mode dagtal datum. (Om ordets tidigare förekomst
talar G. Cederschiöld, Om kvinnospråk 103. Ad. Noreen nämner det bland döda ord) *dagtalsrund s. kalender;
dagarnas årliga följd. Må den onda stunden för alltid stå fördömd i --en!

dagtjuv lat arbetskari; lätting *dagvard (tidig) lunch

daimonion /må:/ G den inre röst som avrådde Sokrates då han tvekade

1. dakapo /daka:på/ tas om!

2. dakapo -t omtagning

daktyl (metr.) lång-kort-kort; stark-svag-svag

ex.: stjärnorna kvittar det (lika) (Ferlin) dalailama (tibetanskt uttryck) de tibetanska

buddisternas överhuvud dalk 1. valk (i handen 1. på foten). 2. klump; snorklump

damascenerros gamla väldoftande rosor, införda

i Europa under korstågstiden damaskenerstål damaskerat stål; vatterstål damasker (pl.) Ö ytterstrumpskaft;
benläder damaskera åstadkomma vattring 1. mönster på metallytor

damaskerad kan biland bytas ut mot vattrad damast /dammastV enfärgat tyg med invävt mönster i samma färg,
men med annorlunda garn

damejeamie F storflaska; jätteflaska (ända upp till 80 liter)

damoklessvärd: tyrannen Dionysios' gunstling fick på egen begäran sätta sig på härskarens hedersplats. När han
tittade upp, såg han att det hängde ett blottat svärd i en tråd rakt ovanför hans huvud damnum L (jur.) skada;
förlust dan, pl. -er', se germanska folk 1 dana v. (jfr -dan isådan) 1. forma; bilda. 2. fostra

danaarv (jur.) arv som det inte finns arvingar till

danaidema /i:/ var systrar som mördade sina män; de dömdes till att evigt försöka fylla såll med vatten

1. dandy E sprätt; snobb

2. dandy a. E finfin; utmärkt; förstklassig dangia är en variant av dingla

danism (sprv) danskhet

dank s. ljus stöpt av dålig (grumlig) talg

dannebrog(en) Danmarks flagga



1. dansant /dansang:t/ a. danskunnig

2. dansant F med dans. Thé ~

3. dansant i dansavseende; för dansens vidkommande . . . gestaltar han en dramatiskt logisk och ~ utmärkt prins
(i Svansjön)

danse macabre F dödsdans dansklappra kastanj ett(er) dansspel balett

dansör 1. danskonstnär. 2. dansare; danskavaljer

dansös danskonstnärinna; danserska dare-devil E gåpåare; våghals; dödsföraktare;

dödstrotsare; helvetestrotsare dark horse E mörkhäst; svart häst; en som segrar

oväntat darling E älskling

1. dart (föråldrat) kortsvärd; dolk

2. dart E pilkastning

darwinism Ch. Darwins härstamningslära '1'dasa dåsa; vara dåsig; vara slö . . . att ligga slö

och ~ ut Karlfeldt) dashboard E instrumentbräda dat pl. -er 1. T (samma ord som dåd) bragd; dåd

data, se datum datamaskin dator
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date E träff; avtalat möte. Blind ~ E avtalat möte med en person av motsatt kön som man inte känner (till
utseendet) datera 1. dagteckna. 2. tidfästa; tidsätta datera sig härröra. Det svenska artilleriets

berömmelse daterar sig från 1600-talet dativ (sprv) kan stundom återges med åtkasus datja /dat:§a/ (R) villa på
landet dato dag; dagtal. Till(s) ~ tills nu; till i dag dator datamaskin datorerad datorstyrd datortomografl -n ett
slags hjärnröntgen datum L, pl. data 1. dagtal; tidpunkt. 2. dag; dag i månaden; dag på året. 3. (mest i pl.)
händelse. 4. (mest i pl.) uppgift; omständighet; sakförhållande; sannrön; rön. Polisen har inga data att gå efter. ~
är ett av de L ord som har blivit ohanteriiga. Man skriver bf 1. ^en, pl. bf data, datana 1. datumen. I stället för ett
~ skriver mången ett data de- L av-; från-

deadline E fristgräns; sista dagen (timmen, klockslaget). Senare ~ för ändringar av planeringen deadlock E
dödläge; bakvatten dead-pan-humour E djupt allvarlig torrolighet deaktivera (minor) oskadliggöra debacle (F
débàcle) -t stornederlag; sammanbrott

debarkera 1. gå i land. 2. landsätta debarkering 1. landstigning; landning. 2. landsättning

debatt tvist; (ord)strid; dryftning; ordskifte;

meningsskifte debattera tvista; dryfta debattör ordfäktare debauche F utsvävning debenture E skuldsedel; (privat)
obligation debet L 1. är skyldig (ngn ngt). 2. skulder. 3. ett

kontos vänstra sida debetsedel skattsedel

debil a. förståndssvag; förståndsklen; efterbliven

debitera 1. gäldföra; skuldskriva. 2. bokföra på ett kontos vänstra sida. 3. påföra (skatt) i uppbördslängd debitor L
skuldeman; gäldenär debridera (med.) skära igenom sjukliga sam-manväxningar, hinnor 1. d.; vidga samman-
lödda sår och fistlar (jfr 1. brid) debut /u:/1. (om konstnär osv.) förstuppträdan-de; förstframträdande; första
uppträdande;

elddop. 2. (om teaterstycke osv) förstafton debutant förstuppträdare; förstframträdare;

först(a)gångsman; förstagångare debutera uppträda första gången; göra sitt första

framträdande; börja deceleration fartminskning; (av)saktning decennium, decenniet årtionde decentralisera



sprida ut; fördela decbarge /de§ar:§/ 1. lossning. 2. avlossning. 3.

ansvarsfrihet; ansvarsbefrielse decbiffrera tyda deci- tiondels

decibel /desibäll/ Ijudstyrkeenhet decibell, se decibel

deciderad 1. avgjord; utpräglad. 2. bestämd. 3.

besluten decimal tiondelssiffra

decimalbråk -et har till nämnare 10 1. en själv-

gångring av 10 decimalsystem tiotalsystem decimalvåg armvåg där det vägda är 10 gånger så

tungt som motvikten decimera 1. ta blodstionde av. 2. nedbringa; gallra. 3. decimeras smälta ihop; minskas; bli
färre. Umeå stads riksbekanta björkar decimerades åtskilligt (genom en storm) déconfiture F, se dekonfityr
decorum L, se de korum decouragera /dekora§e:ra/ modfälla decrepitus /re:/ L senil; åldersskröplig decrescendo I
styrkeminskning dedicera tillägna dedikation tillägnan dedikationsexemplar tillägnat exemplar deducera härleda
deduktion härledning

deduktiv a. härledningsmässig; härledande deeskalera minska (gradvis); nedbringa deeskalering minskning;
krympning; nedbringande

de facto L i sak; i själva verket

defaitism /fät/ nederlagsanda; uppgivelseanda;

nederlagstro defaitist 1. misströstare; nederlagstroende; nederlagskorp. 2. uppgivelseman; undfallen-hetsman;
underkastelseman defaitistisk 1. nederlagstroende. 2. uppgivelse-; uppgivelsepräglad. 3. nederlagsinställd;
inställd på nederlag. E. hade en ~ syn på problemet

1. defekt s. 1. brist; ofullständighet. 2. fel; skada
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2. defekt a. ofullständig; bristfällig; skadad; sön-

drig; felaktig defektiv ofullständig

1. defensiv s. motvärn; försvar. Hålla sig på undvika att gå till anfall. År på mot kritiker i hemlandet. . mot
sociala grupper som pressar på .. . Skriv: Är på försvarsfot 1. värjer sig

2. defensiv a. 1. försvars-. 2. avvärjande defensivallians försvarsförbund defibrillering (med.) innebär att man
hejdar

hjärtflimmer deficit (L "det fattas") (kassa)brist; underskott.

Ett stort ~ defilé -n trångpass defilera tåga förbi; tåga fram definiera 1. särbestämma; ange vad ngt är till
åtskillnad från allt annat. 2. känneteckna. 3. (sällan:) fastställa; fastslå; sannfästa. Underjordiska kärnvapenprov
kan ej med hundraprocentig säkerhet 4. bestämma. En självständig, av egna förutsättningar personlighet. 5.
utpeka. Det gäller (på tal om de svältande folken) att få fram direkt sympati och ~ motståndaren definit a.
bestämd

definition /defini§o:n/ betydelseavgränsning;

(begrepps)bestämning definitiv a. slutlig; slutgill; slutgiltig. Ett definitivt slut

definitivt betyder 'slutgiltigt' (E definitively). Många engelsmän förblandar definitive(ly) med definite(ly)
bestämd (bestämt), avgjord (avgjort). Hos oss har det tyvärr blivit rätt vanligt att skriva ~ i stället för avgjort.
XYZ-crème förvandlar ~ torr hud till normal. De tre hyllas ~ inte som några hjältar här deflation 1.
penningvärdestegring; allmän prissänkning. 2. (geol.) vindens bortförande av sand och lös jord defiationär a.
penningvärdestegrande . . . kan en avmattning i U.S.A. få en långt mera ~ inverkan på .. . Europa defiektor /äk:/



(naut.) ett instrument för justering av kompasser defioration sprängning av mödomshinnan deformation 1.
missbildning. 2. vanställelse;

vanställande; vanställning deformera vanställa; göra vanskaplig deformitet vanskapthet; vanskaplighet;
missbildning defrosta avfrosta

defroster E avfrostare

degel -n, pl. deglar eldfast kärl; smältskål

degeneration I]l urartning; vansläktelse; förfall;

försämring degenerera urarta; vansläktas; förfalla degenererad urartad; vansläktad; förfallen degradera 1.
rangberöva; gradberöva; avgrada; nedgrada. 2. nedsätta. 3. förnedra. 4. vanära

degression nedgång; avtagande; minskning degressiv a. avtagande; minskande. ~ skatt, se skatt

de haut en bas F nedlåtande dehumanisering avmänskligande; förråelse. Humanisering och ~ i ett samhälle
behärskat av den moderna tekniken deiktisk /äj:/ (sprv) (ut)pekande deism (2-stav.) den tron att Gud inte befattar
sig

med världen som han har skapat deist, se deism

deja 1. lagårdsförestånderska. 2. lagårdspiga. 3.

hushållerska (på en stor gård) déja vu F ("redan sett") en illusion (vid uttrött-

ning): "det här har jag upplevat förut" dejeuné (F déjeuner) (andra) frukost; lunch dejlig 1. skön; fager. 2. ljuvlig;
härlig; ljuv dejour /de§o:r/ (finl.) vakthavande dejsa (naut.) sacka efter de jure L rättsligen; rättslig deka- G tio-

dekad /a:/ 1. tiotal. 2. årtionde dekadans /-ang:s/ förfall; urartning; förslappning

1. dekadent, pl. -er jagtillvänd Utterär skola som framträdde mot slutet av 1880-talet

2. dekadent a. förfallen; urartad; förslappad dekadisk a. tio-; tiotals; tio(tals)grundad; tio-

byggd

dekaeder s. (4-stav.) tioyting dekalkera överföra bilder på glas, porslin osv dekalkomani (metod att göra)
plastavdragsbild; plastbildsfästa. Jfr dekalkera. En finlänning har föreslagit/östo (SvD 74-12-02) dekalog -en tio
Guds bud; de tio budorden dekanat -et dekan(us)ämbete dekantera avhälla; hälla av dekan(us), pl. dekaner
betyder vanligen 'fakultetsordförande' 1. 'sektionsordförande' dekapitation halshuggning dekapitera halshugga;
kapa halsen på; skära av

halsen på; göra ett huvud kortare; nacka dekatera ta bort ytglansen på (tyg); avglansa
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dekis: på ~ förfallen. Jfr dekadans deklamation 1. framsägning. 2. utgjutelse deklamatorisk a., se deklamation
och deklama-tör

deklamatör framsägare

deklamera framsäga; framföra (dikter)

deklarant uppgiftslämnare

deklaration uppgift; anmälan; tillkännagivande;

kungörelse; förklaring; redogörelse deklarera 1. förklara; ge tillkänna; tillkännage. 2. anmäla; uppge; redovisa. 3.
lämna skatteuppgifter deklassera nedklassa

deklasserad 1. nedklassad. 2. avsigkommen deklination 1. (fys.) (kompass)missvisning. 2. (astron.)
världsbreddgrad. 3. (sprv) (no-men)böjning. 4. (sprv) nomenböjningsklass. 4. (E decliné) förfall deklinera 1.



(sprv) böja. 2. gå tillbaka; försämras; förfalla dekokt -en avkok dekoUetage /a:§/ -t urringning dekolleterad
urringad dekomposition sönderdelning; upplösning dekonfityr misslyckande; nederlag; missräkning

dekontenansera bringa ur fattningen; förvirra dekor /dekå:r/ utsmyckning; utstyrsel dekoration 1. utsmyckning. 2.
prydnad. 3. inredning; utstyrsel. 4. ordenstecken; hederstecken

dekorum /dekårrum/ (L) (yttre) anständighet;

det passande; det som passar sig dekrement -et (mat.) minskning; avtagande dekrepitus, se decrepitus dekret -et
påbud; förordning dekretera 1. påbjuda; stadga. 2. avgöra; bestämma. 3. förkunna dekryptera avlönna; tyda
dekuragera /§/, se decouragera del., se delineavit

delabialiseras (sprv) (om vokal) mista läpprund-ningen. I G har y delabialisets och blivit till i

delbetyg = 3. kredit

delcredere(-) /e:d/1 1. osäkra fordningar(s); för osäkra fordringar. 2. garanti som ngn lämnar för avtal som ingåtts
av annan part dele- L utplåna; tillintetgöra deleatur (typ.) L 1. stryk! ta bort! 2. stryktecken

delegat ombud; fullmäktig

delegation ombudsflock; ombudsnämnd de lege ferenda L (jur.) på tal om att ändra lagen

de lege lata L (jur.) på tal om gällande lag delegera /g/1. överlåta (en befogenhet); överflytta (en skuld). 2.
fullmäktiga; ge fullmakt åt; skicka som ombud deletär a. fördärvlig; förödande delfin /i:/ ett slags tandval (i snäv
mening släktet Delphinus, särsk. D. delphis; i vid mening familjen Delphinidae) delfisk från Delfi

delge sms v. 1. (jur.) på sätt lagen bjuder överlämna en handling till ngn som berörs av den. 2. berätta (ngt för
ngn) deliberativ a. överläggande; rådplägande délice F ljuvlighet; läckerhet; läcker mat deliciös a. 1. ljuvlig;
utsökt. 2. läcker delikat a. 1. utsökt. 2. läcker; välsmakande. 3.

ömtålig; kinkig delikatess 1. läckerhet; läckerbit. 2. finkänslighet

delikt -et förbrytelse; brott; förseelse delineavit L tecknad av

delinkvent gärningsman; den brottsUge; den

felande; brottsHng delirant s. fyllgalning delirium (tremens) L fyllgalenskap delkraft (fys.) komposant
delkredere, se delcredere delmotsats konträr motsats delskara 1. kontingent 2. delta-t 1. grekiskt d. 2.
mynningsupplandning demagog /å:/1. folkförledare. 2. folkledare. En

stor ~ i stil med general de Gaulle demagogi-n 1. folkförledarkonst. 2. folkförle-

darstyre(lse) demagogisk a. folkförledar-demarche (F démarche) åtgärd; (pl.) åtgöranden; mått och steg
demarkationslii^je gränslinje; rågång demarsch, se demarche

demaskera /sk/ rycka masken av; avslöja; blotta

dematerialisera frigöra från det stoffliga; förandliga

démélé F gräl; tvist; handgemäng; närstrid demens /demän:s/ (med.) svagsinthet dementera 1. osanna; avneka;
bestrida; neka till;

gensäga. 2. vederlägga dementi-n 1. bestridande; gensaga. 2. vederläggning
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dementia L 1. dårskap; dåraktighet. 2. svagsint-het

dementia praecox L en art av schizofreni dementerande a. förtjänstminskande Demeter G åkerbrukets gudinna
demilitarisera fredlägga; fredlysa; militärutrymma

demilitariserad militärutrymd; militärfri demimond 1. halwärld. 2. halwärldsdam; kurtisan



demisec F halvtorr

demission avskedsäskande; ämbetsnedläggelse;

avgång demissionera avgå demissionering avgång

demiurg (enligt gnostikerna) världsdanare; världens byggmästare; världsalltsmed demo- G folk-

demobilisera 1. sätta på fredsfot. 2. hemförlova.

3. övergå till fredsfot demograf! befolkningslära; befolkningsstatistik demokrat folkväldesman. Jfr demokrati!
demokrati-n 1. "folkvälde", "folklig styrelse"; folkstyrelse innebär att den till myndig ålder hunna befolkningens
flertal tid efter annan i fria val avgör vilka som skall styra riket och stifta lagar; varje valman har en röst. 2. rike
där det råder ~ 1. 3. (enligt kommunistiskt språkbruk:) despoti, där alla får rösta, men det endast finns ett parti att
rösta på. 4. samma fortkomstmöjligheter för alla medborgare. 5. Ur företagsdemokrati demokratisera 1. bringa i
överensstämmelse med folkstyrelsens grundsatser. 2. göra (t. ex. den högre utbildningen) lika tillgänglig för alla.
3. jämlikrikta demokratisk, se demokrati demolera riva ner, jämna med marken, skjuta

sönder och samman; förstöra; skövla demon /demå:n/ (ond) ande. Jfr dämon demoni -n (själslig)
påverkningskraft; trollmakt demonisk a., se demon demonologi -n läran om demoner demonstrant
meningsyttrare; deltagare i meningsyttringståg demonstration 1. visning. 2. uppvisning. 3. påvis-

ning. 4. meningsyttring(ståg) demonstrativ a. 1. påvisande. 2. avsikthgt uppseendeväckande. 3.
meningshävdande; åsiktshävdande. 4. (sprv) visande. 5. (filos.) bevis-; härledd. ~ kunskap den kunskap om en
sats som vinns genom att satsen härleds

från andra (Marc-Wogau) demonstratris viserska; visningsdam demonstrera 1. visa. 2. uppvisa; förete. 3. påvisa.
4. meningsyttra. 5. gå i meningsyttringståg. 6. ~ mot uppträda mot demontera 1. kasta ur sadeln. 2. ta isär;
avrusta; göra obruklig. 3. avstränga (musikinstrument)

demoralisation 1. sedefördärv. 2. (hos trupp)

modlöshet; upplösthet demoralisera 1. fördärva (moraliskt). 2. upplösa

manstukten. 3. göra modlös demoskopi -n folkmeningspejling. Jfr gallup demostenisk Demosthenes-liknande
demotejp inspelningsband för gatudemonstrationer osv

demotisk: ~ skrift senfornegyptisk skrift denarius 1. fornromersk myntenhet. 2. penny denarius weight E, se dwt.
och penny weight denaturalisera, se depatriera denaturera (sprit) göra odrickbar denaturerad odrickliggjord
dendrolog /dändrålå:g/ trädkännare dendrometer träd(höjd)mätare denier F (förk. den 1. din) finleksenhet (anger

garnets vikt i gram per 9 km) denim /änn/ E (F serge de Nimes) grovt kyprat

bomullstyg; blåtyg; jfr jeans denobilitera avadla denominal a. (sprv) nomenavledd denotation sakinnebörd;
huvudbetydelse. Jfr

konnotation denotativ a. som avser denotationen denotera beteckna; betyda (jfr denotation) densitet (fys.) täthet
dental tand-

denudation blottläggning denudera blottlägga; blotta

1. deodorant luktdödare D

2. deodorant a. luktborttagande; luktdödande deodorisera ta bort lukten (från); luktrena deontisk (filos.) böra-;
som gäller börat deoxy- (kem.) som har en syreatom mindre än en

viss annan förening deoxyribonukleidsyra se DNA departement-et 1. regeringsavdelning med ett statsråd som
chef. 2. verksamhetskrets. 3. (i Frankrike) län. 4. (civil)avdelning av vissa förvaltningsgrenar inom krigsmakten
depatriera ta ifrån (ngn) medborgarrätten depensera ge ut; kosta på (pengar) depensiv a. kostsam; dyr
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depesch (F dépèche) snabbmeddelande; (bråd)-skrivelse. Die Emser Depesche T (hist.) telegrammet från Ems
deplacemang, se deplacement deplacement-et (vikten av) den vätskemängd som en fast kropp (t. ex. ett
skeppsskrov) tränger undan; skrovsänka deplacerande a. vattenklyvande (om fartyg; motsats: planande)
deplorabel a. 1. beklagansvärd. 2. bedrövlig deponens /å:/ (sprv) L verbum ~ verb som endast har passiva former
(s-former), t. ex. väsnas deponent 1. nedsättare. 2. insättare deponera 1. nedsätta; lämna till förvaring. 2.

sätta in (på bank) deponerat gods, se depositum deportation förvisning, tvångsförflyttning deportera förvisa;
tvångsförflytta depositarie förvarare

deposition 1. nedsättande (i förvar); inlägg. 2.

insättning. 3. = depositum depositum /o:/ L inlag; nedsatt (till förvaring

lämnat) gods; (föråldrat:) inlagsfä depositär, se depositarie deppa s. = depression 5 deppad a. deprimerad

depravation (sede)fördärv; (smak)förskämning depraverad fördärvad; förskämd depreciera nedvärdera; sänka
värdet (av); sänka

priset (på); nedskriva. Jfr devalvera depreciering, se depreciera och devalvering 1 de préférence F, se par
préférence depression 1. lågtryck. 2. (astron.) negativ höjd. 3. djupsänka; dal under havsnivån. 4. tryckt läge;
betryck; lågskede; dåüga tider. 5. ned-tryckthet; förstämdhet; modfälldhet; missmod. 6. matthet; kraftnedsättning;
förslappning; svaghet depressiv a. 1. nedtryckande. Upphromsningen i de anglosachsiska länderna kan få en
mera ~ effekt på den europeiska kontinenten än man räknat med. 2. se manisk-depressiv deprimera modfälla;
modstjäla; nedstämma deprimerad modfälld; modstulen; nedtryckt;

glädjestulen deprivatisering 1. socialisering. 2. indragning

(till staten 1. kommunen) deputation ombudsmän; ombudsflock; sände-nämnd

deputera utse (till ombud); fullmäktiga deputerad, pl. -e ombud; fullmäktig; sände-

depå-n nedlag; nederlag; upplag; förlag; förråd

derangera /ng§/ 1. oordna; bringa i olag. 2.

omaka; störa derangerad, se derangera derby E /da:rbi/1. /dæ:bi/ (eg.) hästkapplöpning i

Epsom i England (vid pingsttiden) derivat -et (kem.) produkt derivata (mat.): om y är en funktion av variabeln X,
är derivatan av y med avseende på x lika med gränsvärdet för förhållandet mellan y och X när X närmar sig noll.
Exempel: om y = x^ och (3 X är ett variabelt tillskott till x, är y + 6 y = (x + (3 x )2 = x2 -H 2\dx + (6x)2, men
eftersom y = x^, bür dy = 2x^x -H (àx)2 och^ = 2x + ($x, och när öx går mot

noll, blir ^ = 2x <$x

derivation, se derivera

derivera härleda; avleda

dermatolog hudläkare

dermatologi -n hud(sjukdoms)lära

dervisch (pers. motsvarighet till arab. fakir)

muslimsk fattigmunk desarmera 1. avväpna. 2. oskadliggöra; avladda

desatellitisering lydstatsfrigörelse; övermaktsuppluckring; tvångsväldeslindring desavuera 1. ogilla. 2. ej
vidkännas. 3. jäva descendens härstamning descendensteori härstamningslära descendent avkomling; ättling;
ättelägg desegregation osärning; särningsupphävning; avskaffande av rassärning desekvilibrerad jämviktsstörd;
som har råkat ur jämvikt

desensibilisera 1. avkänsla. 2. befria från (sär)-



överkänshghet desensitivering känslohärdning; känslo(av)-trubbning

desertera rymma (ur krigstjänst); svika fanan desertering rymning (från krigstjänst); fanflykt desertör
(knekt)rymling; krigsrymUng; fanflyk-

ting; smitare deshabillé -n (F deshabillé) nattdräkt; morgonrock

desideratum L 1. brist. 2. önskemål design E 1. form; utförande ... ett reliefporträtt av engelska drottningen med
samma -- som Storbritanniens nya decimalmynt. 2. ritning. 3. utkast; skiss. 4. plan. 5. formgivning
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designa E- v. 1. teckna; rita; forma; utforma. 2.

tänka ut designer E formgivare

designerad /njV 1. påtänkt. 2. utsedd. Vem är ~

till hans efterträdare? desillusion missräkning desillusionerad missräknad; vingbränd desinfektera, se desinficiera
desinfektion smittrening desinf!c(i)era smittrena

desinflation 1. se deflation. 2. dyrtidsbekämp-ning

desinformation lögnupplysning; falsk upplysning; falsknytt; nyhetsfalskning; nyhetsförvanskning

desinformera falskupplysa; missleda. Ett medvetet försök att ~ allmänheten (SvD) desinsektion avlusning;
ohyreutrotning; insektsutrotning desintegration, se disintegration desintegrera, se disintegration desintresserad 1.
osjälvisk; oegennyttig. 2. opartisk; oväldig. 3. utanförstående; obunden. 4. likgiltig desirabel önskvärd
deskription beskrivning deskriptiv a. beskrivande desodorisera, se deodorisera desorganisation upplösning;
sönderfall; förfall desorganisera bringa i oordning; upplösa desorientera 1. leda vilse. 2. förvirra . . . tjeckerna
inte skall låta dupera och ~ sig desoxidation (kem.) syreborttagning desperado (sp. desesperado) vettvilling
desperat 1. förtvivlad. 2. ursinnig. 3. vettvill. 125 mil körde en ~ och rattfull 23-åring undan tvä polisbilar i hög
fart desperation förtvivlan; hopplöshet; misströstan despot/å:t/1. envåldshärskare; självhärskare. 2. förtryckare

despoti -n envälde; envåldsrike; förtrycksvälde;

envåldsmakt; våldsmakt despotisk a. 1. envälde. 2. enväldes-. 3. egenmäktig. 4. härsklysten

1. dess -et (mus.) den med en halv ton sänkta tonen d

2. dess böjningsform av pron. den, det, ex. till dess till den tidpunkten; dessförinnan, dessutom, desslikes

destiUat -et genom destillation renad vätska. Det

pura ~ (Karlfeldt) brännvinet destillera är att förgasa en vätska, leda gasen

över i ett annat slutet kärl och kyla av den till vätska där. Jfr rektificera. Torrdestillera är att utan lufttillträde
upphetta ett i fast tillstånd varande ämne (t. ex. kol), så att det avger vätska (t. ex. tjära) 1. gas (t. ex. lysgas)
destination 1. bestämmelse; syfte; mål. 2.

bestämmelseort; färdmål destinerad 1. färdbunden. 2. bestämd; förutbestämd. Av fadern ~ att göra politisk
karriär. Jfr predestinerad desto dess destroyer E jagare destruera förstöra

destruerande a. förstörande; nedrivande destruktion förstörelse; förstöring; upplösning; fördärv

destruktiv a. förstörande; nedrivande; fördärv-lig

desultorisk a. ostadig; ryckig; flyktig detachement -et (mil.) avdelad trupp detachera avdela; avskilja detachör
fläckborttagare; fläcktvättare detaU enskildhet; (små)del deta^erad ingående; enskildhetlig detaUhandel affär
som säljer till förbrukarna detektering uppdagning; uppdagande. Seismolo-

gisk ~ av atomsprängningar detektiv spanare; brottspanare detektor -n ("avslöjare") maskindel 1. anordning som
ger hörbart 1. synligt utslag för skeenden som eljest inte skulle uppfattas. ~n i en radiomottagare gör



högfrekventa svängningar hörbara. Jfr lögndetektor detergent ytspänningssänkande medel (ingår

som beståndsdel i rengöringsmedel) deteriorera bli sämre; försämras determinant 1. (mat.) summan av
produkterna av enheter

i ett kvadratiskt system av typen I exemplet består varje produkt bib2b3 av tre faktorer, representerande C1C2C3
tre olika rader och kolumner, t.ex. aib2C3, aib3C2, och produkterna får plus- 1. minustecken alltefter faktorernas
ordningsföljd i ~en. 2. (sprv) avledningsändelse med förbleknad innebörd determination bestämning

1. determinativ -et, se determinant 2

2. determinativ a. (sprv) framåtsyftande, t. ex. den i Den som lever får se

determinera bestämma determinerad bestämd
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determinism (filos.) viljetvångslära; viljetvångs-tro

1. detonation 1. (kem.) förpuffning. 2. (mil.) avbrinning. 3. knall

2. detonation (mus.) tonsjunkning

detonera 1. (kem.) förpuffa. 2. (mil.) brinna av.

3. knalla till; smälla detronisera avsätta (en härskare) deuce E 40 lika (i tennis) deus ex machina /ma: kina/ L
kulissgud; scenhiss-gud (som gjorde slag i saken i antikt skådespel)

deuterium, deuteriet (kem.) tungt väte Deuteronomion /däuterånå:miån/ G Femte Moseboken deux-battants F, se
döbattang devaluera, se devalvera devalvera nedskriva; sänka värdet på (valuta) devalvering 1. nedskrivning. 2.
värdeminskning

deverbal a. (sprv) verbavledd

deviation 1. avvikelse; awikning; avvik. 2. (fys.)

missvisning deviationist: religiösa -^er särtroende deviera avvika devis valspråk; tänkespråk devontid /däwån-)
tiden mellan silurskedet och stenkolsskedet (då uppträdde de första landväxterna)

devot a. 1. gudelig. 2. undergiven; ödmjukt följsam

devotion gudelighet; undergivenhet dextran -et en amorf klibbig högervridande substans: C^HioOs dextrin -et
(kem.) ur stärkelse bildat gummilik-nande vattenlösligt (men ej spritlösligt) kolhydrat; stärkelsegummi dextros
/å:/ -en 1. dextroglykos: det slags glykos som är högervridande i polariserat ljus. 2. druvsocker di- G två-; tve-

1. dia (förk. av diapositiv) = diabild

2. dia v. ta di. I Auerbachs Svensk-tyska ordbok står det med rätta att dia betyder 'saugen', dägga 'säugen'. Ö
anger som mindre vanligt (och knappast om djur) dia 'ge di'. Dägga betyder enligt Ö jämväl 'dia; suga (moderns
spenar)'

3. dia- G genom-

diabas (geol.) ett slags mörk grönsten diabetes (be:/ (med.) sockersjuka diabild genomlysbild

diableri-et 1. djävulskap. 2. skådespel 1. tavla

där djävlar uppträder diaboliker /å:/ smådjävul; illfunding diabolisk /å:/ djävulsk

diabolitet djävulskhet. En fullständigt gränslös ~ (DN)

diadem -et änneband; pannsmycke

diadoch, se diadok



diadok /å:/ arvtagare; efterföljare

diafragma -t G 1. mellangärde. 2. skiljevägg. 3.

(i kamera) bländare diagnos /å:/ sjukdomsbestämning diagnostiker sjukdomsbestämmare diagnostisera 1.
bestämma; utröna (vad det är för

sjukdom). 2. fastställa diagnostisk, se diagnos och diagnostiker

1. diagonal s. (mat.) hörnförbindningslinje; hörnbindlinj e; sneddlinj e

2. diagonal s. krysstyg; med diagonala linjer åstadkomna med hjälp av bindningen 1. med olikfärgat garn i varp
och inslag

3. diagonal a. hörnförbindande diagonalt på snedden; från hörn till hörn diagram -met 1. mycket enkel bild av ett
ting, ett

förhållande 1. en förändring. 2. en linje som åskådliggör en föränderlig storhets beroende av en annan föränderlig
storhet (exempel: en feberkurva) diagrammatisk a. diagram-mässig diakon /å:/ prästbiträde; (vanligen) en man
som är utbildad och invigd till att hjälpa sjuka (och fattiga)

diakoni -n kyrklig hjälpverksamhet diakonissa den kvinnliga motsvarigheten till en diakon

diakritisk 1. (med.) (om symptom:) kännetecknande; utslagsgivande (för en viss sjukdom). 2. (sprv): tecken
särtecken, t. ex. det som skiljer 9 från c dialekt (G dialektos tal; samtal; ordalag; uttryck; talesätt) 1. underart
(varietet) av ett språk, t. ex. eolisk, dorisk, jonisk, attisk forngrekis-ka. 2. vardagstalspråk som nyttjas jämte
högspråket (skriftspråket), t. ex. schweizer-tyska. 3. bygdemål (ofta obegripligt för utomstående) som talas i ngn
landsända (landskap, härad, socken). 4. skriftspråksvarietet som kännetecknar ett visst diktverk 1. en viss diktart,
t. ex. den homeriska ~en. 5. orts-1. bygdefärgat sätt att tala högspråket (riksspråket). Hur kan ni veta att jag är
från Söderköping? - Det hörs ju på er ~
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dialektal a. munartlig. Jfr dialekt dialektik 1. ordstridskonst; samtalsvetenskap. 2. motsägelsefullhet; inneboende
motsägelse. (I filosofin nyttjas ~ i flera olika betydelser) dialektisk a. 1. till ordstridskonsten hörande. 2.
motsägelseladdad; s j älvmotsägelsediger. Skriv inte ~ i stället för dialektal! dialektologi folkmålsforskning;
landsmålsforskning

dialog/å:/1. samtal; replikskifte. 2. tankeutbyte; dryftning. "Dialogen" med den europeiska marknaden är
viktigast, ansåg Tanzanias utrikesminister dialys 1. (kem.) frånsilandet av kolloidala beståndsdelar i en lösning
från de icke-kolloidala. 2. (med.) avgiftning dialysera, se dialys dialytisk a., se dialys

diamant färglöst kristalUskt kol med hårdhetsgraden 10

diamantbröllop firas på 60-årsdagen av giftermålet

diamantstil den minsta tryckstilsorten diameter (mat.) rät Unje som går genom en cirkels medelpunkt och
förbinder två punkter på omkretsen; storiinje diametralt motsatt rakt motsatt diapositiv-et 1. fotografisk
(positiv)bild på

genomskinligt underlag. 2. se 1. dia diarium, diariet (L) dagbok; dag från dag förd lista över inkomna (och
avverkade) mål och ärenden

diarré kan i vissa stilarter bytas ut mot utsot diaskop /å:/ -et projektionsapparat för diabilder

diaspora /diaspåra:/ G (särskilt om judar) i ~ i förskingringen: (här och var) i främmande land

diastas 1. (kem.) ett kvävehaltigt jäsämne (i en knopp 1. ett sädeskorn i gronongstiden) som kan förvandla
stärkelse till socker. 2. (med.) särglidning av ben(knotor) 1. delar av brutet ben

diastole /dias:tålä/ G (biol.) (hjärtats) utvidg-ning(sfas)



diatermi -n (med.) djupvärmebehandling; elvärmebot

diates /e:/ (sprv) aktivum ~ passivum, ex.: bagare använder jäst ~ jäst användes av bagare

diatonisk /o:/ ~ skala hel- och halvtonskala; tonföljd med enbart skalegna toner

diatrib stridsskrift dibbelmaskin gruppsåningsmaskin dibbla v. gruppså

didaktik undervisningslära; undervisningskonst

didaktisk a. undervisande; läro-

die-hard E en som säljer sitt liv dyrt; en som ej

ger sig; fanatiker dieresis /e:r/ G {diairesis) (metr.) fast taktvila

(som t. ex. i alexandrin) dieselmotor trycktändmotor diet/e:/kost; kosthåll; matordning; kostordning;

sjukkost dietetik kostlära dietetisk a. kost-; matordnings-diffamera vanrykta; förtala; smäda diffamering
vanryktande differens skillnad; skiljaktighet different a. skild; skiljaktig; olik; annorlunda differentialkalkyl
/n(t)s/ (mat.) gränsvärderäkning; derivatkalkyl differentialpsykologi är inriktad på individer differentia specifica
L artåtskillnad. Jfr genus

proximum differentiera särskilja; särprägla; sära differentierad 1. uppdelad; särad. 2. särmejslad. 3. olika; flere.
farter olika fartgränser; flere fartgränser differentiering 1. uppdelning; särning. Försök till fartdifferentiering efter
vägarnas kvalitet. 2. särprägling. 3. förgrening; artuppdelning; verksamhetsklyvning. 4. särskilj ning differera 1.
avvika. 2. skilja sig åt difGcil svår; besvärlig; omedgörlig; ogin diffraktion (fys.) ljusets böjning diffus oklar;
dimmig; virrig diffusion spridning diffusitet oklarhet; virrighet difteri -n (med.) svalgröta diftong (sprv) tveljud;
två vokaler efter varann i

samma stavelse diftongisk a. (sprv), se diftong digel, pl. diglar (typ.) tryckplatta digerera (biol.) smälta digestion
/g/ matsmältning digestiv /g/ a. matsmältnings-digit E (jfr L digitus 'finger') siffra digital a. siffer-

digitalis L (bot.) fingerborgsört digitalspråk fingerspråk (dövstumsspråk) dignitet /ngn/ 1. värdighet. 2. (mat.)
självgång-

ring(sgrad) dignitär värdighetsman; värdighetsbärare
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digression utvikning; avvikelse Dike G rättvisans gudinna dikotomi -n tudelning; tvedeining dikotyledon /-å:n/ s.
tvåhjärtblading dikt adv. tätt (intill) dikta v. täta

1. (en) diktamen (L) föresägning (av ngt som skall skrivas 1. upprepas)

2. (ett) diktamen (L) (kungs)yttrande (till statsrådsprotokollet)

diktat-et 1. föresägning. 2. påbud diktator-n enhärskare. I den äldre romerska republiken var ~n en
envåldshärskare som tillsattes på kort tid i nödläge. Sulla var den förste ~n på obegränsad tid, Caesar den andre. I
vår tid har bibegreppet av självtill-satt våldshärskare diktatorisk a. diktators-; diktatorsmässig diktatur 1.
diktatorsvälde; -styre. 2. diktatorsstyrt rike

diktera v. 1. föresäga. 2. fastställa; bestämma;

föreskriva. 3. orsaka diktion 1. framsägningssätt; uttal. 2. framställningssätt; stil diktionär s. ordbok dilatabel a.
utvidgelig dUatabilitet utvidgelighet dilatation (fys.) utvidgning dilatationskoefficient (fys.) utvidgningstal
dilation uppskov; frist

dilemma-t, pl. -n (G) 1. svårt val; valnöd;

valknipa. 2. knipa; klämma dilettant icke-fackman dilettanteri -(e)t klåp(ande) dilettantisk a. ofackmässig;
klåparaktig diligens /dili§ang:s/ (föråldrat:) hästdragen postvagn osv dUuvial(-) issjö-



diluvium L 1. issjötiden; kvartärtidens första

skede. 2. syndafloden; storöversvämning dimension 1. mått; omfång; storlek. 2. utsträckning. 3. grundriktning;
led; ledd -dimensionell: en-, två-, tre—. Tredimensionellt koordinatsystem treriktat (treleddat) koordinatsystem

dimensionera bestämma storleken på (ngt) dimeter-n, pl. dimetrar (metr.) tvåtaktsvers diminuendo I (mus.)
styrkeminskning 1. diminutiv-en (sprv) minskord; förminskningsform, t. ex. T Löchelchen ett litet, litet hål

2 diminutiv a. mycket liten; heh liten

dimission 1. entledigande. 2. avgång. 3. (finl.)

skolavslutning dimorf a. tvåformig, tvågestaltad säger man att en varelse 1. ett ämne är som företer två olika
former på grund av någon växlande fysisk faktor dimorf|, se dimorf dimorfism, se dimorf dimspnit spray

dinar /a:/ jugoslaviskt och irakiskt mynt diné middag; middagsbjudning dinera äta middag

dingo (australiskt ord) vild 1. halvtam australisk hund

dinosaurie-er GL förhistorisk (skräck)ödla diod /o:/ (fys.) likriktare; likriktningsrör dionysisk a. som bär
Dionysos' (vingudens) prägel. Motsättningen mellan det dunkelt känslomättade ~a och det klart tankeinrik-tade
apollinska i människans håg förkunnades av Nietzsche i Geburt der Tragödie diopter insyftningsdon

dioptri (fys.) (Ijus)brytningsenhet; brytkraftsen-het

dioptrik (fys.) Ijusbrytningslära diorama -t, pl. -n rundmålning diorit -en (geol.) ett slags grönsten, bestående av

hornblände och fältspat dioskurerna Zevssönerna Kastor och Pollux

(Polydeukes) dioxid (kem.) oxid med två atomer syre, t. ex. CO2

diploid /-i:d/ (om cell) med två kromosomupp-sättningar

diplom /å:/ -et 1. värdighetsurkund; belöningsurkund. 2. (föråldrat:) urkund diplomat 1. beskickningsledamot 1.
ämbetsman i utrikesdepartementet. 2. (i överförd mening:) underhandlare osv diplomatarisk a. bokstavstrogen
diplomatarium, pl. diplomatarier urkundssamling

diplomati-n 1. av utrikestjänsten och dess ledning bedriven (politisk) verksamhet. 2. konsten att bedriva sådan
verksamhet. 3. skicklighet i att bedriva sådan verksamhet. 4. diplomaterna överhuvud diplomatik urkundslära;
urkundsforskning diplomatisk a. 1. diplomat-, t. ex. den banan. 2. '^a förbindelser genom diplomater
upprätthållna förbindelser. 3. (i överförd mening:) ett svar artigt; försiktigt osv
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diplomera belöna (utmärka) med diplom dipodi-n (metr.) två versfötter som utgör en enhet

dippa v. (E dip) doppa. Välj Dip Mix. Dippa: chips, cheeze-doodles. Man dippar olika snacks. (Bodsvenska)
dipsa G törst

dipsoman /a:/ en som lider av dipsomani dipsomani -n sjuklig sprittörst; spritbesatthet diptyk 1. (fäll)skrivplån. 2.
dubbeltavla directoire F 1. femmannaregeringen i Frankrike 1795-1799. 2. klädmode osv som uppkom då

director L, se direktor

1. direkt s.: på genast; tvärt; omedelbart. "Hade han sagt att han velat skänka oss siffrorna . . . hade vi nappat på
^en"

2. direkt a. 1. omedelbar. ~ skatt, se skatt. 2. genomgående. 3. oavbruten. 4. rak. 5. (sprv): ~ anföring ordrätt. 6. ~
objekt, se 2. objekt

3. direkt adv. 1. omedelbart. 2. genomgående. 3. oavbrutet. 4. rakt

direkthet rättframhet; omedelbarhet. . .att världen av kyrkan. . .väntar. . . mänsklig godhet, uppriktighet, närhet
och ~ direktion 1. styrelse. 2. ledning. 3. riktning direktiv-et 1. anvisning. 2. rättesnöre; ledtråd; riktlinjer



direktkontakt 1. omedelbar beröring. 2. omedelbar känning direktor -n chef. Märk L director musices
universitetskapellmästare direktorium, se directoire 1 direktris kvinnlig chef osv direktör chef; föreståndare;
(stundom:) styrelseledamot

dirigent /g/ anförare; orkesterledare dirigera /g/ på tal om musik, eljes /§/ 1. leda; anföra; styra. 2. rikta. 3. ange
vägen. 4. skicka. 5. tvångsförflytta. Dirigeringen av unga balter . . . Många tvingas att bosätta sig i andra . . .
delar av Sovjetunionen ♦dirra (från danskan) dallra; darra; skälva '^dirring (V. Rydberg), se dirra dirttrack E
jordbana; gräsfri (kapplöpnings-)-bana; stybb

1. ♦dis, pl. -er^ (icke välsinnad) ödesvarelse av kvinnokön; (i poetisk fornstil:) kvinna

2. dis- L sär-; isär

disagio (I) 1. växlingsförlust. 2. kursförlust; underkurs. 3. underpris. 4. mellangift

disblå disigt blå. De ~ opålitliga ögonen Martinson)

discessus L särgång(sröstning)

discipei -n, pl. disciplar lärjunge; ämnessven

disciplin /si/1. manstukt; krigslydnad; skoltukt;

skollydnad. 2. forskningsgren; läroämne disciplinarisk a., se disciplinär disciplinera bibringa disciplin 1
disciplinerad lydaktig; lydig disciplinär a. disciplin-. ~ bestraffning utan åtal (och dom)

disc-jockey E skivpratare; skiv(program)värd disfavör men; ogagn; nackdel disgraciös klumpig

disharmoni -n 1. missklang; missljud. 2. missämja; oenighet; tvedräkt; söndring disharmoniera 1. stämma illa
samman; skorra

(mot varann). 2. vara oense; inte sämjas disharmonisk 1. missljudande. 2. misstämd. 3.

oenig; söndrad disintegration upplösning; splittring; särglid-ning

disjunktion /s-j/ åtskiljande; åtskiljning; åtskil-

jelse; söndring disjunktiv /s-j/ a. åtskiljande; särskiljande.

omdöme antingen-ellersats diska v., se diskvalificera diskant s. 1. överstämma. 2. (på piano och orgel) högerhälft

diskbråck (med.) fel på broskskivor i ryggraden

diskjockey, se disc-jockey

diskofil s. skivspisare; skivsamlare; en som

samlar inspelad musik diskont, se diskonto

diskontera 1. dra av (låne)ränta i förskott. 2. lämna ut lån mot förskottsränta. 3. ta upp lån (på växel) och gälda
räntan i förskott. 4. ta förskott på (ngt); ta ut i förskott. Det inflationsdrivande kompensationstänkandet beror i
hög grad på att man nya socialdemokratiska skattehöjningar (SvD) diskontering, se diskontera diskontinuerlig
avbruten; osammanhängande diskontinuitet avbrott; brist på sammanhang diskonto-t 1. den av riksbanken
fastställda räntan vid belåning av prima varuväxlar. 2. det ränteavdrag som bankerna gör vid belåning av växlar
(diskontering) diskontör en som diskonterar yrkesmässigt diskordans (geol.) olikformig lagring; skevlagring
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diskordant a. olikformig diskos G, se diskus

diskotek-et 1. skivsamling. 2. lokal där man

spelar skivor 1. tonband diskotekdans skivdans diskreditera, se misskreditera diskrepans oöverensstämmelse;
motsägelse;



oförenlighet; avvikelse diskret 1. tystlåten; förtegen. 2. grannlaga. 3. avgränsad; särad (: storheter, t. ex. hela tal, i
motsats till kontinuerliga). 4, lågsmält; stillsam; mild. (1,2,4 = E discreet; 3 = E discrete)

diskretion 1. tystlåtenhet; förtegenhet. 2. grann-lagenhet

diskrimination 1. särbehandling; åtskillnad. 2.

mannamån. 3. missgynnande; missgynning diskriminatorisk a. missgynnande; med mannamån . . . när det gäller
att anställa äldre arbetskraft. Han ansåg de offentliga institutionerna t. o. m. vara mer diskriminera 1.
särbehandla. 2. öva mannamån

(mot). 3. missgynna. Sverige norsk fisk diskriminerande a. 1. missgynnande. 2. manna-

månspräglad diskriminering, se diskrimination diskurs 1. samtal; prat. 2. meningsskifte diskursiv a. stegvis
fortskridande; tankemässig.

Jfr intuitiv diskus kastskiva

diskussion 1. dryftning; D dryft -et. 2. meningsskifte; ord(a)skifte. 3. överläggning diskutabel a. omstridlig;
omtvistlig diskutera 1. dryfta. 2. utbyta åsikter; skifta

meningshugg; talas vid diskvalificera 1. lysa ogill. 2. utesluta; utestänga.

3. (med saksubjekt:) göra (ngn) olämplig; göra ogill

diskvalificering 1. ogillförklaring; ogillförklaran-

de. 2. uteslutning; utestängning diskvalifikationsanledning 1. ogillhetsgrund. 2.

uteslutningsskäl dislokation 1. (geol.) förskjutning (av berglager i höjdled). 2. (med.) rubbning; förskjutning (av
ben i en ledgång osv). 3. (mil.) fördelning av trupp på olika förläggningsorter. Att bevara en förbands^ som
passade under 1930-talet,

4. flyttning (av statliga verk osv) ut i landsorten

disparat a. olikartad; oensartad disparitet ohkhet; skillnad dispasch haveriutredning

dispaschera göra haveriutredning dispaschör haveriutredare dispens /dispang:s/ fritagelse; frisägelse; särlov
dispensera frisäga; ge särlov (åt) dispensär hjälpbyrå för tbc-sjuka; lunghälso-värn

dispergera /g/ sprida dispersion spridning; finfördelning displaced person E landsfördriven display B visning;
uppvisning; utställning; skyltning

disponent bolagschef; driftschef; förvaltare disponera 1. förfoga över; ha. 2. indela; ordna; lägga upp

disponerad 1. (om penningmedel l.d.) anbragt; ej förfogbar; ej tillgänglig. 2. så 1. så till hälsan. (Jfr
indisponerad.) 3. beskaffad. 4. skickad; lämpad (för. . .). 5. hågad; benägen; villig; upplagd (för . . .). 6. mottaglig
(för ...)

disponibel a. tillgänglig; förfogbar; som står till förfogande

disponibilitet: i ~ ej tjänstgörande . . . har allt

toppbefäl försatts i ~ disposition 1. förfogande. 2. åtgärd. 3. anordning. 4. uppläggning; plan. 5. form; stämning;
sinnesförfattning. 6. mottaglighet dispositiv icke-påbjuden

disproportion missförhållande; ohov (jfr 1. hov) ; ohöve -t (jfr no. uh0ve); oöverensstämmelse

disproportionerlig, se oproportionerlig disputabel omtvistlig disputation (offentligt) meningsskifte disputera 1.
tvista; ordväxla. 2. ~ på (offentligen) försvara (en avhandhng för doktorsgrad)

dispyt ordstrid; ordkast; tvist; träta; gräl

1. diss -et (mus.) tonen d höjd ett halvt tonsteg



2. diss -en (universitetsslang) = dissertation dissekera stycka; skära upp; särlägga dissektion (lik)styckning;
(lik)uppskärning; sär-

läggning

dissektor (med.) en som har till uppgift att dissekera

dissenter särkyrkoman; frikyrkoman; frikyrklig dissertation avhandling; doktorsavhandling dissident, se dissenter
dissimilation olikdaning dissimulation förställning dissimulera 1. hemUghålla; undanröja; skyla. 2. förställa sig
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dissipera 1. sprida. 2. förskingra. 3. slösa bort; förslösa

dissociation splittring; klyvning; särning; upplösning. Elektrolytisk ~ elbadsklyvning dissociera upplösa (i
beståndsdelar) dissonans missklang; missljud dissonerande a. missklingande; missljudande; skärande

distans avstånd; sträcka; våglängd; håll distansera 1. lämna (långt) bakom sig. 2. gå om (ngn). 3. avlägsna. En
hygienisk åtgärd, varigenom dessa vidriga skadedjur en gång för alla -s (B. Lidforss) distansera sig 1. avlägsna
sig. 2. ta avstånd distansminut 1852 m disten /e:/ -et (kem.) mineralet Al2Si05 distilcon, pl. distika G (metr.)
tvåradigt versmått;

hexameter + pentameter disting -en /is:/ marknad i Uppsala distingera/ngg/1. särskilja. 2. göra åtskillnad. 3.
utmärka

distingerad 1. fin; belevad; förnäm. 2. framstående

distinkt a. 1. åtskild; avgränsad. 2. tydlig; klar distinktion 1. (sär)skillnad. 2. utmärkelse distinktiv a. utmärkande;
särmärkande; kännemärkande; åtskiljande

1. distorsion förvridning; förvrängning

2. distorsion (med.) enkel ledvrickning distrahera 1. störa. 2. göra tankspridd; avleda

uppmärksamheten. 3. förströ distrait F, se disträ

distraktion 1. tankspriddhet; förströddhet. 2.

förströelse distribuent spridare; utdelare distribuera dela ut; fördela; sprida distribunal varuspridningslager;
storspridlager;

fördelningslager -lagret distribution spridande; spridning; fördelning; utdelande

distributioneli a. fördelnings-. En dylik funktionell, på ~ basis etablerad beskrivning av ett språks
uttrycksresurser (B. Malmberg) distributionscentral, se distribunal distributionsvänlig lättspridd. Boken har ju
fördelen att vara en ovanligt ~ produkt om man ser till storlek, vikt, form och utförande distributiv a. fördelande;
spridande distributör, se distribuent distrikt -et område; krets disträ a. tankspridd; förströdd disutility E
skadlighet; ngt skadUgt; onytta

disör framsägare disös framsägerska

dito (I detto, ä. ditto) av samma slag; ytterligare

dityramb festhymn; hänryckningskväde diures le:/ urinutsöndring diva s. (L "[den] gudomlig[a]") (firad) stjärna;
storstjärna (om sångerska, skådespelerska osv)

divan /a:/ (pers., av sumerisk härkomst) 1.

lågsoffa. 2. konselj. 3. diktsamling divergens /g/ 1. särgående; särglidning; spridning. 2. skiljaktighet;
meningsklyvning divergent a. särgående; särglidande divergera gå isär; gå åtskils; ghda isär; avvika inbördes

diverse oböjl. a. ömse; varjehanda; allehanda; allsköns

diversification E, se differentiering 3 diversifierad mångfaldig; mångskiftande; mång-



förgrenad diversifiering, se differentiering 3 diversion (mil.) skenmanöver; förvillningsrörel-se

divertissemang förlustelse; nöje; förströelse dividend 1. (mat.) täljare. 2. (ekon.) utdelning dividera 1. dela. 2.
resonera; divla divination spådomskonst; siarkonst; siande divinationsförmåga spådomsgåva; -gåvor; siar-gåva

divinatoriska. 1. djupanande; aningsdiger. 2.

spådoms-; siar-divinera 1. spå. 2. gissa. 3. utgrunda. Hur mycket den vänstra hände härvid vet om den högras
åtgöranden . . . torde endast kunna i de innersta cirklarna divis /-i:s/ bindestreck divisibel a. delbar

division 1. delning. 2. indelning. 3. avdelning. 4. (armé)fördelning. 5. artilleri^, se under batteri 2. 6. (i flottan)
förband av upp till 6 (likadana) stridsfartyg. 7. den lägsta förvaltningsenheten i flygvapnet. 8. avdelning av
hovrätt

divisionsansvar uppdelat ansvar divisor /vi:/ (mat.) nämnare dixieland E 1. sydstaterna. 2. (mus.) sydstatsspel;
sydstatsstil djonk, se junk

djungel, pl. djungler vildskog; urskog; snårskog

djungle E (Fröding), se djungel
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djuppsykologi, se psykoanalys 4iäkne (ålderdomligt) gymnasist djärvögd (Laurentius Petri) som ser sig omkring
oförskräckt

DNA = deoxyribonucleic acid deoxyribonukle-idsyra; det verksamma urstoffet i arvsmassan i form av en räcka
nukleotider, som var för sig representerar ett genetiskt kodtecken i hela arvsmassan (jfr genetiska koden)
dobbelgök hasardspelare docent på begränsad tid anställd vetenskaplig

lärare med lägre rang än professor docentur docentbefattning docera orda i självgod undervisande ton dodekaeder
/e:d/ (mat.) tolvyting dodekafonisk a. tolvtons-

1. doft -en T (väl)lukt. I överförd mening: en ~ utav den fina världen

2. doft (ett stoftgrand; dyft Icke ett mjöldoft fanns i hans tjäll (Grafström)

dogcart E ett slags hög vagn (kärra) doge /då:djä/ hertig (statschef) i det forna Venedig

dogm, pl. -er trossats

dogma -t G, se dogm. Från ~ till evangelium (E.

Linderholm) dogmatik troslära; läran om den kristna tron dogmatisera förkunna lärosatser utan bevis dogmatisk
trosbunden; lärobunden dogmatism 1. tros(läro)bundenhet. 2. att hålla fast vid lärosatser 1. åsikter utan att pröva
dem

do-gooder E världsförbättrare *dogse /å:/ duglig; dugande. Jfr dågsen. Du är ~ och ej en slapp och förbrukad oxe,
fastmer en blomstrande man (Karlfeldt). Karlfeldt kan ha fiskat upp ordet ur Dahlgrens Glossarium och tagit
miste på uttalet *dogsnad (Karlfeldt) mannakraft; potens do-it-yourself E gör det själv doka v. beslöja

doktor 1. en som har förvärvat högsta lärdomsgraden vid ett universitet. 2. {heders--) den som ett universitet (en
fakultet) har förlänat den högsta lärdomsgradens titel och värdighetstecken. 3.läkare doktorand en som skall bU
doktor 1 doktorat -et doktorsvärdighet; doktorsgrad doktorskap -et (Olaus Petri) det att vara doktor

(inte detsamma som doktorat; jfr slavskap) doktrin lära; förkunnelse; lärosats; (H. Franck) riktsats.
Monroedoktrinen presidenten Mon-

roes princip(uttalande 1823) mot europeiska makters inblandning i politiken på den amerikanska kontinenten osv
doktrinär a. lärobunden dokumentalist en som sysslar med dokumentation

dokumentarisk a. urkundsstödd dokumentarism urkundstrohet. Lo-Johanssons



~ kommer till korta mot dokumenten dokumentation 1. urkundsbevis. 2. urkundsbevisning. 3. urkundsupplysning
dokumentera 1. skriftstyrka; skriftUgen styrka. 2. oeg. styrka; (be)visa. ~ sig som visa sig vara

dokumentär (dokumentär) a. 1. urkundsstödd; urkundstrogen. 2. vittnesbörds-; aktstyckes-; vittnesmåls-;
upplysnings-; vittnesgill dolce (mus.) ljuvt; milt dolce far niente I IjuvUg sysslolöshet dolikocefal s. långskaUing
dolin /i:/ (geol., R dolina 'dal') karsttratt; jordtratt; slukhål. Jfr karst dolomit /i:t/ mineral, kalcium-
magnesiumkarbo-nat

dolus (jur.) uppsåt

dom /å:/ domkyrka

dombjällra (dov) storbjällra

domedagsotta (domedags otta) tidpunkten för

yttersta domen.Det får du vänta på till ~ domesticera tämja, göra hemtam L domestik s. (föråldrat) tjänare;
tjänarinna; pl. tjänstefolk

2. domestik ett slags grovt bomullstyg; vanUg

bomullsväv i tvåskaft domestikation tämjning; att tämja domfästa bekräfta genom domstolsutslag domför a. (om
domstol:) beslutför domicil-et 1. hemvist. 2. inlösningsort (för växlar)

domiciliera ange inlösningsort (för växel)

1. dominant s. (mus.) kvint

2. dominant a. 1. övervägande. 2. härskande; rådande

dominera 1. härska; råda. 2. behärska. 3. ligga

högre än . . . dominikan svartbroder dominion E självstyrelsestat dominium, dominiet 1. välde. 2. herravälde. 3.
äganderätt

1. domino /dåmminå/ (sp.) 1. maskeradsläng-kappa. 2. en som bär -- L

2. domino läggspel med små avlånga brickor
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domkapitel stiftsstyrelse (med biskopen som

ordförande) domkval -et klandrande yttrande om dom som

har vunnit laga kraft domptera tämja domptör (djur)tämjare

domsgill a. i stånd att fälla dom; omdömesgill domslöst adv. utan rannsakning och dom domställe (jur.) instans;
forum domvilla (jur.) orätt dom genom misstag; domarmisstag

domän 1. kronoäga; kronojord; kronans mark.

2. (jord)egendom; (stor)gods. 3. område domänintendent förvaltar statens fastigheter (i ett län)

1.don /å/ (titel) 1. (i Italien:) pastor. 2. (i Spanien:) herr

2. don, -et 1. redskap. 2. (pl.) materiel

1. *dona giller

2. dona v. syssla; knåpa donation storgåva donator (L) givare donatrix L givarinna donera ge; skänka

Don Juan den mönstergille förföraren. Jfr

Mozarts opera Don Giovanni donkey E = donkeypanna hjälpångpanna donkeypump E ångpannepump;
pannpump donläge ett malmlagers sidolutning donna I 1. fru. 2. fruntimmer donquixoteri -et



verklighetsfrämmande ovist nit

(se Cervantes' roman Don Quixote) dopa v. (E. dope) se dope dope E är ett slangord som betyder 'smörja,
trögflytande smörjmedel, grötigt opiumpreparat, narkotika'. Verbet dope betyder 'ge rusgift (särskilt åt en
kapplöpningshäst); ge underhandsupplysningar (särskilt om hästar)'. Därav har man bildat handlingssubstantivet
doping, som har fått insteg i den svenska pressen. Jfr narkos doping E, se dope

doppsko metallbeslag i ändan på käpp dor(er), pl. dorer den forngrekiska folkstam som

spartanerna hörde till dorisk a., se dorer dormitorium, dormitoriet (L) sovsal dorn /å:/, pl. -ar (T) 1. stålten (-
dubb) som nyttjas till att upprymma (vidga) ett borrat hål i ett metallstycke. 2. stålkäma som man smider ett rör
omkring. 3. pigg i lås. 4. spänntorn i sölja

1. (sprv) dorsal tungryggsljud

2. dorsal a. 1. rygg-. 2. tungryggs-

dos, pl. -er kan ofta återges med sats 1. giv

1. dosera /o/ avmäta dosen av (ett läkemedel)

2. dosera, se dossera

1. dosering, se 1. dosera

2. dosering, se dossering dosis G, se dos dossera sidslutta; slänta dossering slänt(a) dossié se dossier dossier F
aktbunt dotation gåvofond dotera, se donera

dotterbolag (i en koncern): ~ets aktiemajoritet

innehas av moderbolaget doublé, se dubblé down E nergången; nere downperiod E- nergångsskov downtown, se
city

downward blow E slag under bältet doxologi lovprisning

doyen F den (rang)äldste; den i tjänsten äldste

(bland jämlikar; särsk. bland diplomater) doyenne F (den) rangäldsta (damen) DP = displaced person

1. drabant (ständig) medlem av kungens livvakt

2. drabant biplanet

dragant gummi från vissa arter av växtsläktet Astragalus

dragé (F dragée) mandel, nötkärna, frö 1. d. med

sockerhölje; pastill med sockerhölje dragera kringgjuta med sockerhölje. Jfr dragé dragoman /-a:n/ 1. tolk. 2.
språkkunnig främlingsförare

1. dragon ett slags kavallerist (ursprungligen: en som färdades till häst, men stred till fots)

2. dragon nyttoörten Artemisia dracunculus dragplåster-plåstret 1. smärtlindrande plåster.

2. ngt (1. ngn) som har stor dragningskraft 1. är mkt lockande dragster E motorfordon som går 400 m på 8-10
sek.

drakma grekiskt mynt drakonisk skon(ing)slös; grym

1. dram /a:/ -en, se drama

2. dram /dramm/ -men snaps; sup

drama -t, pl. dramer' 1. skådespel (företrädesvis allvarligt). 2. skakande, sorglig händelse (med dödUg utgång)
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dramatik 1. skådespelsdiktning. 2. (dramatisk)

spänning (jfr dramatisk 3) dramatiker /a:t/ skådespelsförfattare dramatisera 1. framställa i skådespelsform;
omarbeta för teatern; överbetona den känslomässiga innebörden av (ngt) dramatisk 1. skådespels-; teater-. 2.
lämplig för teatern (om diktverk 1. litterärt ämne). 3. verkningsfull; spännande dramaturg 1. se dramatiker. 2.
lektor (2) med

befogenhet att bearbeta manuskript osv dramaturg! 1. skådespelsdiktning. 2. skådespelslära. 3.
skådespelsgranskning dränk 1. urkokt mäsk. 2. dåligt brännvin drapa-n 1. (i fornnordisk diktning) strofisk
hyllningsdikt med omkväde. 2. (friare:) lovk-väde; åminnelsedikt drapé -n ylletyg av fint kamgarn av merinoull
(till frackkostymer); valkas och stryks i streck-ruggmaskin drapera 1. ordna i veck. 2. insvepa draperi -(e)t i veck
arrangerat tyg; förhänge; tyggardin

drastisk 1. kraftig; drivande. 2. kärv; grov. 3.

ohöljd; som går rakt på sak drav 1. den fasta återstoden efter mäskningen (se mäsk), sedan sockerlösningen har
blivit avsilad; nyttjas till foder. Jag levde i främmande land av drav (Fröding). Att svinen ratar det fodret stämmer
inte, och Vulgata talar inte om utan snarare om johannesbröd(träd), Ceratonia siUqua (~en kom in genom
Luther). 2. (oeg.:) usel mat; skräp dravelsord 1. (M. Koch) nedsättande, smädligt

tal. 2. (pl.) struntprat dravidaspråk en språkätt i södra delen av Främre Indien

draw E 1. drag. 2. oavgjort

drawback E 1. avbräck; hinder. 2. olägenhet. 3.

återgångstull drawing-room E förmak; salong dreja 1. vrida; sno (ngt). 2. vrida (lervaror) på en snurrande skiva
(drejskiva) när man gör lerkärl. 3. (utan objekt) snurra runt. Vinden .. .lät. . .flöjlarna ~ (Karlfeldt). 4.-6/ (om
fartyg) stanna (brassa back) i öppna sjön dress, pl. -ar dräkt; kostym; klädsel dressa v. khstra varpgarn dressera
(tvångs)öva; öva upp; öva in; drilla;

uppfostra dressin s. (jv) tralla dressing E kall sås; salladsås
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dressing-gown E kamkofta; morgonrock; nattrock

dressing shaker E såsryst -en. Jfr shaker dressyr (tvångs)uppövning; (tvångs)inövning;

drill; uppfostran dressör en som dresserar

1. drev -et: hundar (och karlar) driver villebråd inom skotthåll

2. drev-et repat tågvirke l.d. att täta nåt 1. med

drever -n, pl. drever = dacksbracka, 35 cm hög

långsträckt hund dribbla föra fotbollen undan motspelaren med små sparkar

1. drill, pl. -ar snabb följd av inbördes närliggande toner

2. drill, pl. -ar smal såningsbädd mellan två fåror

3. drill, pl. -ar = drillborr smäcker borr som drivs medels en påsittande mutter

4. drill sträng, noggrann inövning drilling trepipigt gevär; trepiping

drink s. 1. sup. 2. bianddryck. 3. läskedryck ^drinkmixer E groggvatten drip E dryp -et

dritter , pl. drittlar smörkagge 1 driv: på driven på drift; på avvägar 2. driv = E drive s.

drive s. E driv; stort anlagd säljkampanj, penningsinsamling osv. Den ^ för SSU-anslutning som skett under
senaste tiden drive in E inkörs-; bil-. ~ dans på värdshuset Ugglan



drivevara E-, se aktivitetsvara

1. drog /å:/ råämne ur växtvärlden (nyttjat som apoteksvara osv)

2. drog, se dråg drogist droghandlare

dromedar enpucklig kamel; enpuckling dront den utdöda fågeln Didus ineptus. Jag har

skjutit en ~ (Harriet Löwenhjelm) drop in s. tittin /titinn/

drop-out E 1. (i fotboll) utspark. 2. avbrytare. ... att två av fem negerelever kommer att bli "-s", dvs vara nödgade
att avbryta sina studier utan avgångsexamen. M.I.T. har den minsta procenten ^s drop-out-grupp E-
utbölingsgrupp; awikar-grupp

droppa v. (E drop) sluta upp med; upphöra med; låta (ngt) falla osv. Vissa högkyrkliga kretsar beslöt för några år
sedan att ^ kvinnoprästfrå-gandro~duo

dröps E ett slags syrliga karameller drossel T (dämp)spole

drots /å/ (hist.) en högsta rangens riksämbetsman

drott (ålderdomligt) härskare ♦drottsvek högförräderi druid /i:/ fornkeltisk präst, siare osv drums pl. E trummor;
slaginstrument drunkometer apparat som visar hur pass berusad ngn är

1. dnis, pl. -er' en politisk-religiös folkgrupp i Libanon

2. dnis, pl. -er' kristallgytter: ett aggregat av på ett gemensamt stöd 1. underlag invid och på varandra utbildade
mineralkristaller (E. Erd-mann)

druvsocker enkel sockerart, C6H12O6

1. dry E torr

2. dry- träd; ek (urbesläktat med trä) dryad trädnymf; skogsnymf

dry cargo E torrgods dryckesrörd (finl.) berusad dr^ -et D diskussion dryftare resonnör

dryga v. (1581) dryga ut; göra dryg drygsel egenskap att vara dryg, att räcka länge dråg -et (Strindberg) smal
långsträckt glänta (i lövskog)

dräktig 1. a. (om djurhona:) havande; gravid. 2.

(om fartyg:) som kan bära så och så mkt dräll 4-16-skaftad väv med större 1. mindre

geometriska figurer dränera 1. täckdika; grunddika; avdika. 2.

awattna. 3. (sår:) avvara dualis L tvåtal(sform)

dualism 1. tvåfald. 2. motsättning; motsatsförhållande. 3. världsuppfattning som tillgriper två motsatta
förklaringskällor (t. ex. ande och materia 1. Gud och djävulen) dualistisk a., se dualism (2,3) dubba 1. slå (till
riddare). 2. nyljudsätta (film) dubbel kan ibland bytas ut mot tvåfaldig 1. tvefaldig och dubbelt mot tvefalt.
Mycket vänare det vore, vore tvefalt, trefalt bättre att få stå i furuskogen (Kalevala) dubbelgöpen så mycket som
ryms i båda händerna när man håller upp dem som en skål. Gjut du göpenvis med tårar, gjut dem du i dubbel-
göpnar! (Kalevala) dubbelinställning ambivalens dubbla fördubbla

1. dubblé dubbelträff (skott ur bägge piporna)

2. dubblé oädel metall överdragen med guld 1.

silver dubblera dubbla

dubblett 1. (lägenhet som består av) två sammanhängande rum. 2. dubbelexemplar; ett exemplar till (av
tryckalster, kvitton, nycklar osv). 3. dubbelform duchatel F, se dyscha ducka huka sig

dudaim pl. (hebr.) kärleksäpplen (frukterna av



Atropa mandragora) duell tvekamp (i hederssak) duenna (sp. duenà) sällskapsdam; förkläde duett musikstycke
som skall utföras av två dufifel ett slags grovt luddigt ylletyg (ursprungligen från Duffel nära Antwerpen)
duffelboot E filtkänga; filtstövel dugnad mannamod och fasthet dukagång konstvävnadsteknik, som vävs i tus-

kaft, mönstret plockas in eller trampas in dukat (föråldrat) ett guldmynt duke E hertig

dukt, pl. -er' (naut.) de delar (31. 4) som ett tåg

är flätat av duktibel, se duktil

duktil /i:/ a. smidbar; böjhg; töjlig (om metall) dulcinea käresta (se Cervantes' Don Quixote) *dumb stum. Du de
-a fiskars gud (Karlfeldt) dumbe en som är stum

dumdumkula gevärskula som sliter upp kroppen

dumlöje dumt flin; dumflin dummy E 1. skyltdocka. 2. (i kortspel:) trä-kari

dumpa (E dump v.) 1. stjälpa av; stjälpa ut; tippa. 2. sälja till underpris i konkurrenssyfte

dumping E underutbud; dumpning dumsäker (W. Grebst) dumdryg och inbilsk '"duna s. (bl. a.) mjölke,
Epilobium angustifoli-um. Ljunghedens glans och ^ns prakt (Karlfeldt) dunbräm plymasch

dunkelskimmer (O. Högberg) clair-obscur

1. dunkla (brukligt från 1600-talet in på 1800-talet) fördunkla; göra mörk. Vägen dunklas (Bo Bergman) Det
mörknar över vägen

2. dunkla (Stiernhielm; Bellman) mörkna. Det

in i valv av gran (Karlfeldt) duo-n 1. musik för två. 2. grupp av två; tvågrupp

73duo-dåv

duodecimalsystem (mat.) talsystem som har 12

till bas i stället för 10 duodenit (med.) inflammation i tolvfingertar-men

duodes /e:/ tolftedels(ark) duopol /duåpå:l/ -et tvås ensamrätt. Supermakternas ~ dupera överlista; narra; lura
duplett = dubblett 2, 3 duplex- L dubbel-duplicera mångfaldiga duplicering mångfaldning; mångfaldigande
duplikator mångfaldigare

1. dur (mus.) tonartsslag: med stor ters och ren kvart

2. dur 1. (göt.) surr; brus; entonigt ljud. 2. (uppl.) silregn; regndimma; fint duggregn

1. dura v. 1. (göt.) surra, brusa. 2. (uppl.) silregna; regna fint och tätt; slumra

2. Ldura v. 1. uthärda. 2. (fort)vara durabel varaktig; hållbar

duraluminium en hård, hållfast aluminiumlegering

dura mäter L hårda hjärnhinnan

1. durk 1. förvaringsrum 1. liknande mindre utrymme ombord på fartyg. 2. golvet i ~ 1 och i rummen ombord. 3.
gick i ~ föll i sken (om häst)

2. durk- (T durch-) genom-

durka v. 1. falla i sken; skena. 2. rusa durkdriven fullfjädrad; utstuderad. En ~ skälm

durkslag -et stor kökssil duroplast härdplast

durra s. -n negerkorn, Andropogon sorghum

1. dus tvåa i tärningsspel

2. dus: dricka ~ dricka duskål



dusa S 1. halvsova; dåsa. 2. ~ av slumra till dusk -et (tätt) duggregn duska v. duggregna

duskap -et det att vara du (med ngn 1. inbördes) duskig, se dusk dussin /us:/ -et tolft

1. dust E stoftstänk. En lätt ~ puder i en nyans ljusare än underlaget

2. dust (tve)kamp dusör drickspenning

duva v. (om fartyg:) sätta backen (halvdäcket

längst förut) under vatten i motsjö duvna bli duven

dvärgsnät (Karlfeldt t. ex.) spindelnät; spindelväv

dwt. E = denarius weight. En dryckesbägare med

... en vikt av 18 ~ (SvD) dyad/a:/1. tvågrupp. 2. (kem. biol.) tvåvärding.

3. (mus.) tvåtonsackord dyckert spik utan egentligt huvud dyholme flytande dyflak (jordflak) dykdalb (F duc
d'Albe) hoptimrad bottenfast

förtöjningspelare dymling, pl. -ar träplugg, som håller samman

bjälkar i timmervägg (jfr träkläpp, dymbel dymmelonsdag onsdagen före Påsk (i den stilla veckan ringde man
med träkläpp, dymbel

1. dyn, pl. -er" klitt; flygsandsås vid havet

2. dyn (fys.) kraftenhet

dynamik 1. (fys.) rörelselära. 2. (mus.) tonstyr-kelära. 3. kraftspel; drivkrafter. 4. fart; takt. Det sagda ger en
uppfattning om ---en i utvecklingen. (Dvs det rör sig, det går fort) dynamisk 1. kraft-. 2. rörelse-. 3. tryck-. 4.
tonstyrke-. 5. kraftladdad. 6. rörlig. En ~ personlighet. 1. kraftig; verksam dynamit degartad
nitroglycerinblandning dynamo elkraftmaskin dynamometer kraftmätare dynasti -n härskarätt dynga v. gödsla
(med naturgödsel) dyrd gloire; ära; härlighet. "Riddersman, din ätt och börd jag skänja kan, men ej din ~ och
vänder (Karlfeldt). (Om ordets förekomst före V. Rydberg talar G. Cederschiöld, Om kvinnospråk 101) dyrgrip,
pl. -ar klenod

dyscha vilsoffa . . . köpte . . . efter greve C.J. Duchatel.. .en soffa och uppkallade den efter greven (Kar de
Mumma) dysenteri (med.) rödsot dyslexi (med.) läsrubbning; lässvårigheter dyslogism klanderord

dyspepsi -n (med.) matsmältningsrubbning; dålig mage

dystrofi -n (med.) undernäring; näringsbrist dyvelsträck ett stinkande växtharts, förr nyttjat

som läkemedel dyvika tapp; propp dågsen a., se dogse dågsnad s., se dogsnad '''dår(e)snack -et idiotiskt 1.
vanvettigt prat dårfars slapstick 2 dåven, pl. dåvna lat; maklig

74däc-döv

däcker den del av selen som vilar på hästens

rygg

däcker^ 10 skinn (hudar)

dädan därifrån. ~ bragtes brudesätan, ~ ha vi

statt den sälla (Kalevala) dägga ge di (åt). Jfr dia v. diga, se deja däka S flicka; tös dämme -t fördämning dämon
/dä:mån/ ande(väsen) dämpare (mus.) sordin

dänka v. stänka; bestänka (särsk. tvättkläder

som skall strykas) '"därhos 1. dessutom; därjämte. Jag målar en ros



och en lilja - (Karlfedlt). 2. därvid dätta, prt datt falla omkull (baklänges) dävert, pl. -ar^ (naut.) ett slags liten
lyftkran

ombord dävna v. bli däven

döbattang(dörr) flygeldörr; dubbeldörr döding gengångare

dödkropp lik. Och då fick en se den otaliga hopen

av '-ar (O. Högberg) dödsredd beredd att dö dögling (zool.) näbbval

döl s. dalinvånare; dalbo (på tal om norska förhållanden) . . . i färd med att bortsopa . . . denna
övergångscivilisation samt med alla äldre - seder (Fröding) döUnamn pseudonym döUsman en som döljer ngn 1.
ngt; hälare döysmål: gå i ~ gömma sig (för en längre tid); "gå under jorden". Savolaks har stora skogar dit en
man kan gå i ~ för att sona sina nidverk (Kalevala)

1. dön -et dån; dunder

2. dön (Fröding) = döden

döna ljuda kraftigt och klangfullt. När . . .

himlabasunen har (Wallin) döra s. (bot.) Arabis albida döva (egg på vapen) göra slö och obrukbar

75 e-€ga

E

e tredje tonen i den diatoniska c-durskalan

E = East E, ost; öst(er)

E = erbium (kem.)

early warning system E varselspaning

eau-de-cologne F kölnvatten

eau-de-vie F folkkonjak

ebba v. sjunka; minska; avta. Mörk är min sång,

. . . sin tid och flödar (Karlfeldt) ebenholts' kärnveden av Diospyros ebenum;

svartträ; stenträ ebonit hårdgummi

ecclesia militans L den stridande kyrkan echaufferad HkfJ upphettad; varm echelong (mil.) 1. avdelning'i
trappstegsformigt ordnad trupp. 2. marscherande grupp som följer en annan på bestämt avstånd ecklesiastik /i:/ a.
kyrkUg; kyrko-éclair F chokladgräddbakelse economizer E förvärmare (för en ångpannas

matarvatten) écnisilke F- råsilke

ed -et näs = landsträcka mellan två vatten ed. (L) 1. edition; upplaga. 2. utgiven av . . . eda 1. kretsande vatten
under fall 1. fors 1. eljes där strömmens hastighet avtar. 2. bakström; bakvatten

edd. (fornno.) (L) utgiven av (mer än en)

edelweiss T fjällväxten Leontopodium alpinum

edfäst besvuren; bekräftad med ed

Eden lustgård; paradis (se Första Moseboken)

edera ge ut (en text)

edifierande (E edifying) uppbygglig



edikt -et påbud; förordning; härskarbud

edil /i:/ -er två slag av fornromerska (polis)-

tjänstemän edition 1. utgåva. 2. upplaga editio princeps, se princeps edsband edUg förpliktelse edstyrka v. styrka
(bekräfta) med ed; beediga edsöre-t 1. ed; med edgång styrkt 1. med ed likvärdigt löfte. Så blir de då brutna å
bägge sidor, ädlingarnas (Beowulf). 2. (hist.) de av konungen med ed styrkta medeltida frid-slagama (hemfrid,
kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid)

edukation (god) uppfostran; fostran; utbildning

edukationsprocess (upp)fostringsgång

EEC = European Economic Community Den

gemensamma marknaden EEG = elektroencefalogram efedrin -et en astmalindrande alkaloid efemerid tabell
(dagbok) över en himlakropps lägen

efemär a. kortlivad; endags-; dagslände-; ovaraktig; flyktig effekt 1. verkan. 2. (fys.) arbete (utvecklad
energimängd) per tidsenhet (vanligen sekund). 3. pl. resgods effektgam garn som tvinnats under olika spänning
och därför blivit ojämnt, t. ex. noppgarn, öglegarn

effektiv a. verksam; verkningskraftig; verkningsfull; verkningsrik effektivering verksamgörande; verksamgöring;

skärpning effektuera verkställa effeminerad förkvinnligad; förvekhgad efferent nerv utåtledande nerv; utåtnerv;

ut(ströms)nerv efGlera fjäderklippa (håret) efonis /e-.fårus/ (G)L (föråldrat:) biskop som

tillsynsman över läroverk efterboren /å:/ född efter faderns död efterdagteckna postdatera efterfest nachspiel

efterkiiltur 1. eftersådd (som ger efterskörd). 2.

utfyllande skogssådd efterleverska (1500-talet; Karlfeldt) änka (efter ngn)

efterlåten a. undfallande; slapp

efterlön (tjänste)pension

efterlöna ge pension; gälda pension till (ngn)

efterlönad pensionerad

efterlönsman pensionär

efter(mid)natten den del av natten som hör till

det nya dygnet eftertid (O. Högberg) den följande tiden; tiden därefter

eftertida oböjl. a. senare levande eftertillvaro postexistens efterträde succession

efterträdesrätt survivans; rätt att få en syssla

efter innehavaren EG = Europeiska gemensamma marknaden egaliserad utjämnad egalisering utjämning

76ega-eku

egalitarism jämlikhetsnit egalitet 1. likhet. 2. likställdhet; jämlikhet egalitär a. jämlikhets-egalt /a:/ sak samma;
likgiltigt égard F aktning; undseende; hänsyn egenbilsförsäkring kaskoförsäkring egendomsgemenskap innebär
att flera tillsammans äger ngt som ej kan delas upp egenhandsrätt (jur.) självtagen rätt egeimytting egoist eggelse
sporre; incitation eggelsemedel incitament egg-head E tankekläckare; kloking egid /i:/1. sköld. 2. skydd; hägn;
ledning

1. ego% /e:/ se ägo

2. ego' L jag; Jag. Samma gamla ~ (Fröding) egocentricitet jagbundenhet; jagiskhet; själv-



upptagenhet egocentrisk jagbunden; jagisk; självupptagen egoism själviskhet; egennytta egoist egennytting
egypter, se egyptier egyptier invånare i Egypten egyptolog kännare av det forntida Egyptens

språk och kultur egyptologi, se egyptolog eho /eho:/ (föråldrat:) ~ som vem det vara må som

*ehuniväl (Strindberg) fast(än); ehuru eidetiker /e:t/ mska som har åskådHga synminnen osv

eidetisk 1. synbildartad. 2. se eidetiker einherjar pl. (fno.) i strid fallna kämpar som kom till Oden

ej -et s. det negativa. När nu --et frätt det milda

bort (Fröding) eja (föråldrat) ack; nåväl; seså! ejakulation (biol.) sädesutgjutning ejakiilera spruta ut; slunga ut
ekarté kortspel för två (med 32 kort) eke -t ekvirke; ekved ekfras /a:/ beskrivning EKG = elektrokardiogram
ekinos /eki:nås/ G pelarkrönvulst; kapitälvulst

(under abakus) ekipage/-a:§/-t 1. (herrskaps)åk; (Hj. Bergman) herremansåk; häst och vagn. 2. ride -t; häst och
ryttare

ekipera 1. bekläda; utstyra. 2. (fartyg:) bemanna

ekipering 1. beklädnad; utstyrsel. 2. bemanning. 3. beklädnadsaffär; klädaffär

ekivok /å:/ slipprig; tvetydig eklampsi -n (med.) förlossningskramp eklatant a. 1. slående; påfallande. 2. uppenbar
eklatera offentliggöra; (ut)lysa eklatt: förlova sig ~ ringförlova sig eklekticism 1. plock; åsiktsplock; stilplock. 2.
plockåsikt; plockstil. Jfr eklektisk och eklektiker

eklektiker /äk:t/ en (konstnär, författare, filosof) som har smält samman drag hämtade från skilda riktningar
eklektisk 1. som har hämtat drag från skilda riktningar; medlande och föga självständig. 2. (om konst osv)
påverkningspräglad eklips förmörkelse (mån-; sol-) ekliptika /ip:t/ jordbansplan -et eklog /å:/ herdekväde
eklärera festupplysa; festbelysa eklärering festlyse; festbelysning ekocid miljöförödelse; miljödödning ekolod -et
apparat för lödning medels ljudvågor,

elmagnetiska vågor ekolog, se ekologi

ekologi (läran om) förhållandet (relationerna)

mellan levande varelser och deras omvärld ekologisk a., se ekologi

ekonom 1. hushållare. 2. penningnyttjare. 3.

hushållningskännare ekonomi -n 1. hushållning. 2. hushållningskonst. 3. huslig ~ (läran om) allt som åligger en
husmor. 4. (god 1. dålig; välordnad 1. illa ordnad) försörjningsställning ekonomiförpackning sparpack D
ekonomirätt (jur.) näringsrätt ekonomisera hålla utgifterna nere; göra inbesparingar osv

ekonomisk a. 1. som gäller ekonomi; hushållnings-; penning-. 2. hushållsaktig; inställd på sparsamhet och vinst
ekosfär /-svä:r/ 1. (astron.) ett område kring solen som varken är för hett 1. för kallt för att det skall kunna finnas
liv där. 2. de levande varelserna och deras värld ekosofl -n omtanke om det allgemensamma livsrummets
fortbestånd ekosystem (kort e-) kraft- och ämnessamspel

mellan levande varelser och deras omvärld ekotyp (trycksvagt e) (en organisms) anpassningsform till en viss
miljö ektoderm -et (biol.) ytskikt; yttre groddblad ekumene (G) (hela) den bebodda världen ekumenik
allkyrkorörelse; världskyrkorörelse

77eku-eli

ekumenisk a. 1. världsomfattande; allmännelig.

2. världsenings-; världsenande; allkyrklig ekvation (matematiskt tecknad) likhet ekvator dagjämningslinje
ekvidistans samma avstånd ekvilibrist balanskonstnär; lindansare ekvilibristik lindansarkonst; (Tegnér)
lindansar-möda

ekvilibristisk a., se ekvilibrist



ekvinoktial(-) dagjämnings-

ekvinoktium (L) 1. dagjämning. 2. dagjämnings-

punkt ekvipoilens liktydighet ekvipollent a. liktydig ekvivalens likavärde; likvärdighet

1. ekvivalent s. motstycke; motsvarighet; mot-värde

2. ekvivalent a. Hk(a)värd; likvärdig el -et (Nordenstreng) elektricitet elaborera utarbeta

elaborerad utarbetad; genomtänkt; sinnrik elaka s. elak kvinna. Den (Martinson) élan F fart; flykt; hänförelse
elasticitet 1. spänst; fjädring. 2. (oeg.:) töjbarhet

elastisk a. 1. spänstig; fjädrande. 2. (oeg.:) töjbar

elativ s. (sprv) "ur"-kasus, t. ex. fi Helsingistä

från Helsingfors elbowing E armbågstackling (i ishockey) eldberg vulkan; eldsprutande berg *eldfänge -t (O. v.
Dalin) eldtände eldhimmel empyré eldhåg (V. Rydberg) entusiasm eldhågad entusiastisk; itänd eldkäft hätsk och
grälsjuk mska. Som min stränga svärmors piga, tjänstehjon åt denna ~ (Kalevala)

eldorado (sp.) -t (sägenomspunnet) guldland eldtände -t töresticka 1. annat som man tänder på

för att få veden att fatta eld med det eleat, pl. -er' en forngrekisk filosofskola som

förnekade rörelse och förändring elefantiasis /i:/ elefantsjuka; hudåkomma som vållar att det sjuka stället liknar
elefanthud elegans s. förfining; finhet; smakfullhet; otvungen sirlighet; vackra välsydda kläder

1. elegant s. välklädd (ung) man av värld

2. elegant a. förfinad; prydlig; otvunget sirlig elegi /g/ -n vemodsdikt; klagodikt; längtedikt elegiker /le:/ en som
skriver elegier elegisk vers (metr.), se distikon

elektor 1. (utsedd) väljare; valman. 2. (hist.)

kurfurste (i Tyska riket) elektorat -et valmansnämnd elektrakomplex -et (psyk.) (hos kvinnor:) fadersbindning
och fientlig inställning till modern elektricitet el(kraft) elektrifiera el(ut)rusta elektrisera 1. elladda. 2. liva; elda;
hänföra elektrod /o:/ elladdad (metall)ände som mynnar

ut i vätska 1. gas elektrodynamik /i:/ elrörelselära elektroencefalogram, -met hjärnelbild elektrofoni -n elmusik
elektrokardiogram -met elpulsbild elektrokiiltur elspänningsodling elektrolys sönderdelning av kemisk förening

genom elström; elklyvning elektrolytisk dissociation sönderdelning genom elektrolys

elektromyografi /i:/ -n registrering av elverksam-

heten i muskler elektron /å:/ minusladdad atomdel el(ektron)l\|ärna tankemaskin; dator; konstgjord hjärna
element-et 1. grundämne (enligt Empedokies jord, vatten, luft, eld; numer över hundra). 2. livsluft osv (vattnet är
fiskens rätta luften örnens). 3. beståndsdel. 4. (företrädesvis pl.) grundbegrepp i vetandet; grunder. 5. se radiator
1

elementarbok grundlärobok; nybörjarbok elementarpartikel atomdel; (materie)urdel elementär a. 1.
grundläggande; grund-. 2. enkel.

3. grundämneselev läring; lärling

elevation 1. (mil.) uppåtriktning. 2. (i den katolska mässan:) upphöjande; lyftande. 3. polhöjd. 4. lyftning;
upphöjdhet elevationsvinkel höjdvinkel elevator 1. hiss. 2. den del av tröskverket som för säden till magasinet. 3.
den del av självbindaren som för grödan från duken till bindaren. 4. anordning för stackning av hö och halm
elfenbenstorn verklighetsfrämmande självbe-

dräglig avskildhet elidera, se elision eligibel a. valbar elimination, se eliminera eliminera ta bort; skräda bort;
utesluta; avlägsna; utrensa; slopa; avskaffa. (Ordet hort~ är ej att förorda) elision (sprv) bortfall (utelämning) av



vokal (1.

78eli-emf

stavelse) i slutet av ord. 1. sammansättningsförled eMt urval(sflock)

elit- utvald; urvals-; handplockad

elitistisk: det samhället urvalsmänniskornas

samhälle elitkår urvalskår; kärntrupp elixir -et (arab. ord med bestämd artikel, troligen av G härkomst) 1. (förr i
världen) de vises sten (som troddes kunna förvandla ringa metaller till guld). 2. livs^ medel som förlänger livet
över gängse mått; undergörande läkemedel; hälsodryck. 3. kraftigt, upplivande extrakt

1. ellips (mat.) den kurva som uppstår när en cirkulär kon helt skärs av ett plan som bildar sned vinkel mot basen

2. ellips (sprv), se 2. elliptisk

ellipsograf apparat att teckna ellipser med. Stick två nålar i ett bord och fäst vid dem en tråd som är längre än
avståndet mellan dem. Spänn tråden med en blyertspenna och för pennan runt tills ändarna av blyertsspåret möts

1. elliptisk a. (mat.) ellipsformad (se 1. ellips)

2. elliptisk (sprv): ~ förkortning av en sammansatt betydelsebärare innebär att den mister en av sina
betydelsebärande delar utan att betydelsen (innebörden) ändras, t. ex. när flygvapnet kallas flyg

elman elektriker. Låt oss skotta igen klassklyftan

mellan /eläk:triker/ och eläktri:ker/! elmseld luftelvågor. Den som blossar över en

mast, när det kvällas på hav (Fröding) eloge /elå:§/ lovord; lovtal Elohim /i:/ (hebr.) Gud

elokution 1. framföringssätt; framsägningssätt.

2. (föråldrat:) framställningssätt elokvens vältalighet

elongation 1. (en planets) avståndsvinkel. 2. (en

pendels) utslagsvinkel eloxera, se eloxering eloxering oxidering i elbad elnista elektrifiera

elsevir bok utgiven av den holländska firman

Elzevier omkring 1580-1680 eltoalett eltorrdass

eludera 1. gäcka. 2. undvika; kringgå. 3. göra om

intet eluera utlösa

eluvial a. 1. bortspolad. 2. urlaknings-elysé -(e)n, se Elysium

elyseisk a. (t. ex. Stagnelius). se Elysium Elysien, se Elysium

elysisk a. (t. ex. Stagnelius), se Elysium Elysium (G)L den elysiska (elyseiska) slätten, de

saligas hemvist (enligt fomgrekisk tro) elytron /e:lytrån/, pl. elytra G täckvinge elzevir, se elsevir emaceration
utmärjling

emay 1. färgad 1. ofärgad glasfluss (se fluss 2) som i smultet tillstånd anbringas som yttäckning på metall 1.
lervara; hårdsmälta. 2. målning med glasfluss (~måleri). 3. det hårda ytöverdraget på tandkrona emanation
utflöde

emancipation frigörelse; befrielse (ur träldom) emancipera göra fri; frigöra; befria (ur träldom)

emanciperad 1. befriad; frigjord. 2. fri av sig

emanera härröra; utgå (ur ngt)



emballage /ambala:§/ -t 1. omslag; förpackning;

hölje. 2. inpackning. 3. packarlön emballera slå in; packa in; förpacka embargo /rg/ kvarstad; beslag; förbud.
Lägga ~

på (ngt) lägga vantama på embarkera /am/ gå ombord; inskeppa sig embarras F svårighet; besvär; förlägenhet
embarras de richesse F rikemans trångmål; överflödets trångmål; överflödsbesvär embellera /angbel:era/ bli
vackrare; växa till sig

emblem -et sinnebild; (känne)tecken

emblematisk sinnebildUg

emboli -n (med.) sjukdom orsakad av vandrande

blodpropp (embolus) embonpoint F fyllighet; frodigt hull; frodhull embryo-t 1. tidigt foster. 2. växtämne. 3.
tillstymmelse; frö embryologi -n fosterutvecklingslära embryonal a. foster-emendation (text)rättelse emendera
förbättra; rätta; ändra emergency E nödfall; nödläge emeritus/-e:-/1. fulltjänt; uttjänad. 2. efterlöns-man

emfas /a:/ eftertryck; känsloladdning; meningsladdning; framhävning. Orden lydde: "Han var finne." (Runebergs
dikt Munter. Det korta eftermälet innebär att sådan var den finske soldaten när han var som bäst) emfatisk
eftertrycklig; uttrycksmättad; menings-laddad; känsloladdad. ~ konstruktion (sprv) framhävande ordställning
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emfysem /-e:-/ (med.) gasblåsor; luftblåsor (i

kroppsvävnad) emigrant utvandrare emigration utvandring emigrera utvandra eminens titel för kardinaler
eminent a. högtstående; framstående; utomordentlig

emir (arab.) 1. muslimsk furste 1. fältherre. 2.

titel för ättlingar av Muhammed emissarie utsänding; sändeman; sändebud; skickebud

emission 1. utsläppande; utgivande; utgivning. 2. utsläpp. . . . skulle trots en föreslagen reduktion av
ledningsoljornas svavelhalt svavelemissionerna snarare komma att ökas än minskas

emittera släppa ut; ge ut; bjuda ut emma -n pl. emmor ett slags länstol emmentaler (en) schweizerost emollition
uppmjukning; förmjukning emolwnent -et intäkt; förmån; fördel emotion känsla

emotionalistisk känslobetonande; känsloframhä-vande. Den konstförklaringen den läran att konsten har sin
ursprungskälla i känslan emotionell känslopräglad; känslo-emotiv a. känslomässig; känsloempati -n
(med)inlevelse

empir kejsarstil (konststil osv i början av 1800-

talet) empire F, se empir empiri -n rönkunskap; erfarenhet empiriker /i:r/ en som stöder sig på erfarenheten

empirisk a. 1. rönstödd; rönstyrkt. 2. (kem.) ~

formel som ej anger molekylens struktur empirism (filos.) den åsikten att all kunskap

kommer genom erfarenheten empirist, se empirism

emplojera (F employer) 1. nyttja; använda. 2.

sysselsätta; ha i sin tjänst employé F tjänsteman; biträde empyem -et (med.) varsamling empyré eldhimmel (i
forngrekernas trosvärld) empyreisk a. som hör hemma i empyrén. Med ~

eftertänksamhet (P.E. Wahlund) emu stor australisk fågel, släkt med kasuaren emulgera /g/ slamma upp emulsion
(fys.) kollodialt system: vätska löst i

vätska emöt (F émeute) upplopp



1. en ungefär (vid grundtal). Det blir en trefyra stycken

2. -en (trycksvagt) man. ~ föds och föröds tills ~ dör (Fröding)

3. -en, -na, -et, -t = honom, henne, det bör få nyttjas i skrift också (i den gamla kyrkobibelns efterföljd), men -rom
(= dom) har ett lågt stilvärde. Slå'n i väggen!

1. ena (föråldrat:) i ~ bot (till straff) i ett för allt

2. ena pl. av obestämda artikeln. Nu hade käringarna i landet alltid varit ~ Herrans gudsris (O. Högberg)

enbam enda barnet

enbet: åka ~ åka efter en häst

en bloc F i klump

enbo en som bor ensam för sig själv encefalit hjärninflammation encefalografl -n hjärnröntgen; luftskalle
encelling encellig organism encyklika /sykk/ (påvlig) rundskrivelse; rundbrev

encyklopedi -n allvetverk encyklopedisk allomfattande; allvet-end E: to the bitter ~ ända till slutet; till det
yttersta

endemi -n ortfast 1. inhemsk sjukdom (jfr epidemi)

endemisk 1. (med.) landrotad (jfr endemi). 2.

inhemsk; landsbunden; ortsbunden endivia växten Cichorium endogami -n ingifte; inavel endogen /ändåje:n/
inifrån kommande; av inre

upprinnelse endokrin a. (biol.) insöndrande; insöndrings-endokrinologi -n läran om inre sekretion endosmos
/ändåsmå:s/ en vätskas inträngande

genom osmos endosperm -et (bot.) frövita endossat en som en växel överlåts på endossatarie, se indossatarie
endossent, se indossent

endossera 1. överlåta. 2. teckna på baksidan (av

en växel); bakteckna endotermisk (fys.) värmekostande; värmetagande

1. ene, ena: den ~ bör ej nyttjas på tal om fler än två

2. ene -t enträ; enved

energi /enärSi:/ -n 1. handlingskraft; arbetsförmåga; viljedrift; arbetsiver. 2. (fys.) (mätbar) förmåga att uträtta
(utföra) arbete
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energisk /enär:gisk/ viljekraftig; handlingskraftig; verksam; driftig; eftertrycklig enervera 1. förslappa. 2. ta på
nerverna en face F1. framifrån. 2. (ovanligt:) ~ med (öga

mot öga) inför (ngn) enfamille F 1. i familjens sköte. 2. i vardagslag

enfant terrible F ("rysligt barn") anstötligt uppriktig mska en flagrant délit F, se in flagranti engageanter
/angga§ang:er/ pl. (föråldrat:) rynkade vida ärmar. ~ flor och fransar (Bell-man)

engagemang /anggaSemang:/ 1. anställning. 2. åtagande. 3. avtal. 4. förbindelse; förpliktelse. 5. känslobindning;
medlevelse. 6. delaktighet; deltagande engagera 1. anställa; leja; städja; fästa. 2. få (ngn) med. 3. förplikta. 4.
fängsla; fånga; känslobinda engagerad 1. anställd; lejd; stadd. 2. delaktig. 3. med (på ngt). 4. fängslad; fången;
känslobun-den

engagerande a. fängslande; eggande; väckande; manande; gripande . . . ger filosofen sin mest mänskligt ~
intervju engelskt skinn allehanda tunga vävnader för



skyddsrockar 1. d. engift monogam (till levnadssättet) engiftessinnad monogam (till läggningen) engram -met
(omedvetet) minnesintryck; intrycksspår; minnesspår; hjärnbarkspår en gros F i stort; i parti engudstro
monoteism

engudstrænde 1. monoteist. 2. monoteistisk engångsord hapax eiremenon; hapax legome-non; ord som
förekommer bara på ett ställe (en gång)

enharmonisk: toner (mus.) toner som på pianot motsvaras av en och samma ton, t. ex. h och cess enigmatisk a.
gåtfull; gåtlik eiyambemang /angäang-/ -et (metr.) överkliv-

ning; versbindning enkannerligen adv. i synnerhet enkla v. (naut.) ta bort alla utom en. ~ förtöjningarna gör man
en stund innan man avgår från kaj, så går det fortare att komma iväg (Stenfelt)

enklav /ängkla:v/ område som är helt omgivet av

främmande område; inlycke -t enkUtikon -et /U:/ (G) vidhäng(sord)

enklitisk a. vidhängd

enkät, se enquete

enled enkelriktad väg

enlevera /ang-/ föra bort; röva bort

enlevering 1. brudrov. 2. bortrövande. av

amerikanska flygplan till Kuba enliv celibat en marche F på väg

en masse F massvis; i massa; i flock; i klump

en miniature F i smått

enmäle -t monolog

ennead niogrupp

enorm ofantlig; oerhörd

enquete (F enquéte) rundfråga; rundfrågning

enrollera /ang-/1. värva. 2. skriva in; rullföra

enrumsskräck klaustrofobi

enrättsinnehavare monopolinnehavare 1

ensaluföretag monopol 4

ensalurätt monopol 2

ensamrätt monopol 1

ensamrättsföretag monopol 3

ensemble F 1. samspel; samsång. 2. (tea-

ter)trupp. 3. de uppträdande. 4. dräkt ensign E fänrik

ensilage -t /angsila:§/1. /änsila:§/1. pressfoder. 2.

foderinläggning ensittare ensling; ensamboende enskentåg alwegtåg ensten 1. monolit. 2. se solitär 1 ensäU -et
monopol 2

ensä^are (ä.sv.) ensamförsäljare; monopolinnehavare 2 en suite F i följd; i rad entag -et (isl. eintak) exemplar
entalpi /i:/ (fys.) värmeflöde till ett slutet system



vid oförändrat tryck entente F 1. samförstånd. 2. (hist.) inringnings-makter: -n (förk. av entente cordinale F
'hjärtligt samförstånd') Frankrike och Storbritannien osv entertainer E 1. värd; värdinna. 2. underhållare; roare

entertainment E 1. underhållning; nöje. 2. (nö-

jes)tillställning entitet väsen; ting entlediga 1. avskeda. 2. ge avsked entomolog /äntåmålå:g/ insektforskare
entomologi läran om insekterna entoppig tongång (sprv) akut accent (som i

bönder). Jfr tvåtoppig tongång entoptisk: ~ förnimmelse som framkallas av synorganet utan yttre retning
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entré /angtre:/1. inträde. 2. ingång. 3. inträdesavgift. 4. (mati.) förrätt entrecöte F (uttalet /angtrekå:/ är ej att
förorda)

(matl.) mellanrev entre nous F oss emellan entreprenad /ang-/ åtag; åtagande entreprenör åtagsman; åtagare
entresol F mellanvåning; halwåning entresoU /angtresåll/, se entresol entropi -n (G entropia 'invikning,
invikelse') (fys. osv) 1. (schematiskt uttryckt:) förhållandet mellan en kropps (ett systems) värmemängd och dess
absoluta temperatur (celsius-grader -f- 273). Om en kropp A, som har den abs. temp. T^, förlorar en ringa
värmemängd Q till en kallare kropp B, som har den abs. temp. Tg, utan att ngn del av Q förvandlas till annan
energi, förblir A:s och B:s sammanlagda energi lika stor som förut. A:s - minskas med O/Ta, medan B:s ~ ökas
med O/Tb-Eftersom Tg är mindre än Ta, är O/Tg större än O/Ta, dvs. 0/Tb - O/Ta är större än noll. Alltså ökas
A:s och B:s sammanlagda 2. mått på graden av oordning hos ett materiellt system. 3. en funktion proportionell
mot logaritmen för ett slutet systems sannolikhet entusiasm itändhet; eldhåg; hänförelse entusiast ivrare; eldsjäl
entusiastisl^ a. itänd; eldhågad; hänförd entymen -et (log.) förkortad slutledning enumerativ a. uppräknande
enumeratorisk a., se enumerativ enures /re:/ -en (med.) ofrivilligt urinerande envarelse individ enveten envis;
orubblig environg /ang-/ (mest i pl.) omgivning en vogue F i ropet

envoyé F diplomatiskt sändebud av andra rangen

envåldsherre envåldshärskare

enväldesivrare absolutist 2

enzooti-n /änsoåti:/ (med.) ortfast 1. inhemsk

djursjukdom; djurlandsot -en enzym -et jäsämne; organisk förening som vållar kemiska förändringar hos levande
organismer (utan att själv förändras) enär eftersom; emedan eocen /eåse:n/ tertiärtidens första huvudskede eo ipso
L därigenom; i och med det eol(i)er en forngrekisk folkstam eolin (Karlfeldt) en av kammarorgelns föregångare

eolsharpa ett slags stränginstrument, som anblå-

ses av vinden eon/å:/1. (omätligtlångt) tidsskede; världsålder; evighet. 2. världsålder(sskede) tänkt som ett väsen
(en varelse) Eos /e:ås/ G morgonrodnaden(s gudinna) eosin -et ett rött anilinfärgämne EP = extended playing

epexegetisk genitiv (sprv.) t. ex. Stockholms stad

= staden Stockholm epicentrum L (geol.) det ställe som ligger rakt ovanför en jordbävnings utgångspunkt;
ytcenter, -centret epideiktisk /äj:/1. -a tal (i den forntida talarkon-sten) konsttal; skönhetstal. 2. (sprv) ^t
pronomen osv utpekande epidemi -n farsot epidemioiogi -n läran om farsoter epidemisk a. farsots-;
farsotspräglad epidemiologisk a. 1. farsots-. 2. smitto-. ~ forskning rörande de halter av bly som förekommer hos
svenska medborgare epidermis G överhud

epidiaskop /å:/ -et skioptikon för ogenomskinliga

och genomskinliga bilder epidot /å:/ (geol.) mineral innehållande aluminium, järn, mangan, kalcium, silicium. 2.
ett vanligen grönt 1. svartgrönt mineral epifenomen /me:/ -et ledsagande företeelse; bifö-reteelse

epifor /å:/ (sprv) slutupprepning epifys (biol.) tallkottkörtel epifyt växt som gror och växer på en annan växt (utan
att hämta näring från den); Ö påhäng-växt



epiglottis G struplock

epigon /å:/1. senfödd; efterkomling. 2. efterföljare; efterklangsman; eftring epigraflk inskriftkännedom epigraflsk
a., se epigrafik epigram -met kort dikt som mynnar ut i ett infall

1. en skämtsam vändning epik /i:/ berättande dikt(ning) av stort omfång epiker /e:-/ 1. eposdiktare. 2. berättare i
den stora stilen

epiknré -n 1. en som tror på Epikuros' läror. 2. en som lever enligt Epikuros' lära (i strävan efter sinnesjämvikt).
3. (i vardaghgt språkbruk:) njutningsmänniska; vällevnadsmänniska; hedonist epikurism, se epikuré epilepsi -n
fallandesot
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epileptiker /läp:/ en som har fallandesot epileptisk a., se epilepsi

epilog /å:/ 1. slutord; slutdikt; slutkväde. 2. efterspel

epinikion G, epinikiet /ni:/ segersång; segerk-

väde; segerhymn episk 1. se epos. 2. berättande episk dialekt den blandning av eolisk och jonisk dialekt som de
homeriska sångerna är avfattade på

episkop /å:/ -et projektionsapparat för ogenomskinliga bilder; bildspeglare episkopal a. biskoplig; biskops-
episkopat -et 1. biskopsämbete. 2. biskopsdöme.

3. biskopskår; (bf) biskoparna episod /o:/ 1. (i den forntida epiken:) inskott (t. ex. skeppskatalogen i Iliaden). 2. (i
de forntida sorgespelen:) samtalsscen. 3. bihän-delse; sidohändelse; sidohandling; inskott. 4. småhändelse
episodisk a. inskjuten; inflätad; tillfällig epistel, pl. epistlar brev epistemologi -n kunskapsteori; kunskapslära
epistemologisk a. kunskapsteoretisk epistolär a. brev-; i brevform epistyl, se arkitrav epitaf 1. minnestavla. 2.
gravskrift epitafium L, se epitaf epitel /te:/ -et hud(cellvävnad) epitet-et 1. efterställd adjektivisk bestämning
(attribut) till egennamn. Karl den store. 2. substantiviskt attribut till egennamn. Prins Gustaf

epithalamion G bröllopssång

epitome /i:/ G sammandrag

epizoisk /episå:isk/ a. djur-; geno, (av, med) djur

(t. ex. om växters spridning) epizooti -n /episoåti:/ djurfarsot epok /å:/1. hållpunkt för tideräkning. 2. skede;

tidevarv epokal a. se epokgörande epokgörande skedesbildande; tidevarvsskiljande

epopé -n episk dikt; hjältedikt; epos epos /e:pås/ -et G 1. berättande dikt som är så lång att den ej kan läsas hel
och hållen mellan två måltider. 2. lång storslagen berättelse epoxi -n härdplast epålett axelklaff; axelstycke equity
accoimting E ett aktiebolags vinstredovisning innefattande jämväl dess andelar av vinsten i andra bolag där det
äger 20-50

procent av aktiekapitalet era 1. (stor)skede. 2. (geol.) huvudperiod. 3.

tideräkning, t. ex. den kristna erbarmlig /ärbarm:Ug/ a. eländig; ynklig erbium en sällsynt metall erektil a. som
kan resa sig osv (se erektion). fjädrar

erektion (biol.) ansvällning; resning; stånd eremit ensittare; (from) ensling; jfr anakoret eremitage /-a:§/ -t 1.
eremitboning; enslingstillhåll. 2. lustslott; jaktslott erfara /ä:/, prt erfor 1. få veta (genom sinnenas

förmedling). 2. röna; (oeg.) känna erfarenhetsbank upplagsställe för rön och fakta

erg /ärg/ (fys.) arbetsenhet; måttenhet för arbete

ergograf apparat för mätning och registrering av

muskelarbete och uttröttning ergometer (fys.) arbetsmätare ergonom /ärgånå:m/, se ergonomi ergonomi -n



arbetsvetenskap; arbetsfysiologi;

arbetsteknik ergotism mjöldrygeförgiftning erigera framkalla erektion erinny /eriny:/ G (sg sälls.), pl. -er
hämndgudinna (jfr furia 2) erisäpple tvedräktsäpple erodera nöta (av); fräta erogen /-je:n/ a. lustkittlig; kåtkittUg
(om vissa

delar av kroppsytan) Eros /e:rås/ G kärleksguden; (den sinnliga) kärleken

erosion jordnötning; (av)nötning; frätning

erosiv a. nötande; frätande

erot /ero:t/ kärleksgud

erotik älskog; kärieksliv

erotisk a. älskogs-; kärleks-; sinnlig

erotoman älskogsgalen

erratisk: erratiskt block flyttblock; stor sten som

har följt med en istidsjökel erratum, pl. errata L tryckfel ersatz T, se surrogat enidition lärdom eruption
(vulkan)utbrott eruptiv a. 1. uppkommen genom vulkanutbrott.

2. hetsig; vredlynt; lynnig erytrofyll -et bladrött (jfr klorofyll) eskader, pl. eskadrar 1. flottstyrka (minst tre
divisioner). 2. underavdelning av flygdivision

eskalation stegring (gradvis)
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eskalera stegra

eskamotera (bort) trolla bort; smussla undan eskapad 1. felsprång; snedsprång. 2. skälmstycke; streck. 3. utflykt.
4. skolk(utflykt) . . . att medicinens vapensmedjor överges och raseras till förmån för välmenande men halvdana -
-er i terrängen eskapism verklighetsflykt; livsskygghet eskapistisk a. verklighetsflyende; livsskygg eskarp (mil.)
innerbrant; innersluttning (i fästningsverk)

eskatologi -n (teol.) läran om de yttersta tingen

eskimå -n, pl. -er arktiska utkantsfolk från Grönland västerut till Sibiriens nordöstra hörn eskort 1. ledsagning. 2.
följe; ledsagare (pl.) eskortera (skydds)ledsaga; åtfölja eskiilap (skämtsamt efter Aesculapius L, Askle-

pios G läkekonstens gud) läkare esoterisk a. inre; förborgad ~ lära lära för de invigda

esparsett (bot.) spansk klöver; helghö, Onobry-chis sativa

espartogräs (sp. esparto snöre) ett slags säv (Macrochloa tenacissima), "spanskt gräs", som flätas till tåg, korgar
osv esperanto ett mellanfolkligt konstspråk, framlagt

av L. Zamenhof 1887 esplanad trädradsgata; bred trädgata espresso I (oljerostat) bryggkaffe espri (F esprit)
kvickhet; (fint) vett esprit d'escalier F senkommet infall; efterkvick-het; trappkvickhet

1. ess-et högsta kortet (högre än kungen) i kortspel; (bildUgt:) mkt framstående mska; storpamp

2. ess -et (mus.) den med en halv ton sänkta tonen e

essay E, se essä

esse L: i sitt ~ i sitt rätta element; som fisken i vattnet

essens (/1,3,4 äsang:s/, 2 äsän:s/) 1. alkohollösning 1. destillat av ngt välluktande ämne ur växtvärlden. 2. (filos.)
det väsentliga i ngt som bärare av dess egenskaper. 3. det bästa och finaste i ngt. 4. smakämne; doftämne
essentiell väsentlig



essiv s. (sprv) kasus som kan återges medels "i

egenskap av" osv essä /ä:/ -n (kort) litterärt utformad uppsats om

ett vetenskapligt 1. historiskt ämne essäist essäförfattare

establishment E 1. inrättning. 2. företag. 3. kår. 4. det bestående; de makthavande . . . att han inte försökte bilda
en anti-vit koalition och att han inte var emot vita amerikaner endast mot det vita ~ som styr landet. Skriv: den
vita samhällsmakt ester, pl. estrar (fritt myntat ord, jfr T Essigäther

'etylacetat') alkoholsalt estet 1. konstkännare; konstforskare. 2. en som

sysslar med estetik. 3. skönande esteticism överbetonandet av det sköna på

bekostnad av det goda och det sanna estetik vetenskapen om skönt och fult och närbesläktade föremål för
värdeomdömen (t. ex. det sublima) estimat-et 1. skattning; uppskattning; beräkning; värdering; överslag. 2.
skattat värde estimera 1. sätta värde på; uppskatta; bry sig om.

2. skatta; beräkna (till så och så mkt); anslå estrad /a:/, pl. -er upphöjd avsats (i ett rum);

höggolv. Jfr lave et L och -et, se -en

etablera anlägga; inrätta; upprätta; stifta osv. ~ en affär grunda ett företag; öppna en bod. ~ ett slagsmål sätta i
gång (med) ett slagsmål. ~ sig som bokhandlare öppna egen boklåda etablerad nyttjas liktydigt med Maktägande
osv. En försvarsmanöver från grupper då samhällsomvandlingen hotade deras egen maktställning etablissemang-
et 1. inrättning; anläggning; stiftelse osv (jfr etablera). 2. se establishment. 3. det bestående. Det där med lag och
ordning är ju ändå bara ett reaktionärt påfund för att skydda '--et

etage /eta:§/ -t våningsplan -et; bjälklag; botten;

skikt; lager etagär (F étagère) hyllbord etalong s. Ukare

etamin mkt glest (stundom merceriserat) gardintyg av 2-1. flertrådigt bomullsgarn etan /a:/ kem. kolvätet C2H6
etanol, se etylalkohol

etapp 1. förrådshus. 2. vägstycke. I ^er ett (väg)stycke i sänder. 3. (mil.) försörjningsområde

etatism (jfr F état 'stat') statsförmynderskap (jfr

F état) etc. = etcetera

etcetera L och så vidare; med mera

84et consortes L och likasinnade; med anhang; jfr konsorter

eten /ete:n/ -et = etylen

eter -n 1. (fys.) det ämne som antas uppfylla hela världen. 2. himmel; himlarymd. 3. (kem.) etyloxid (C4H10O).

4. (kem.), pl. etrar oxid, klorid, sulfid osv av C2H5 l. ngn annan alkoholbas

eterisk a. 1. lätt; luftig. Det dansar på yra, ~a tår (Fröding). 2. (kem.) flyktig; lättavdunstande

eternell evighetsblomma

eternit asbeststen; ett ljusgrått, skifferliknande taktäckningsstoff

etik sedelära

etikett 1. namnlapp osv. 2. umgängessed; umgängesregler

etikettera sätta etikett på; förse med påskrift osv

etiologi 1. (filos.) orsakslära; orsakshärledning; orsaksutredning. 2. (med.) läran om sjukdomsorsaker; (utredning



om) en sjukdoms orsak(er)

etiop(ier) invånare i Etiopien

etiopiska s. hör till de sydsemitiska språken

etisk a., se moralisk

etnisk särfolklig; folk-; folklivs-. ~ kontinuitet samma folk(slag) hela tiden

etnocentrisk egenfolklig (jfr etnocentrism)

etnocentrism egenfolklig fördomsfullhet

etnograf naturfolksforskare

etnografi -n naturfolksforskning

etnologi -n folk(livs)forskning; socialantropologi

etolog (djur)beteendeforskare

etologi -n (djur)beteendeforskning

etologisk a. (djurbeteende-

etrusk /etrus:k/ pl. -er' forntidsfolket i Toscana (Etrurien)

etruskologi -n vetenskapen om etruskernas språk och kultur

ettkörs- non stop

ettvärd(ig) (kem.) monovalent

etui -(e)t hölje; skrin; ask

etyd (mus.) övning(sstycke)

etyl (kem.) kolvätet C2H5

etylalkohol vanlig alkohol, C2H5OH

etylen (kem.) kolvätet C2H4

etyleter (kem.), se eter 3

etymo- G sann; äkta

etymolog, en som sysslar med etymologi 1

etymologi 1. ordhärledning; ordhistorisk (jämförande) forskning. 2. (ords) ursprung (härkomst). Vad har fiasko

för ~?

etymologisk a., se etymologi. ~ ordbok

eu- (1-stav.) G väl-

eucharistisk a. nattvards-

eudaimonism, se eudemonism

eudemonism lyckodyrkan; välfärdsdyrkan; välfärdslära

eudemonist lyckodyrkare; välfärdsdyrkare



eufemism skönord; fagerord; täckord; täckuttryck; försköning

eufemistisk a. förskönande; omslöjande; förmildrande

eufoni -n välljud; välklang

eufonisk /å:/ välljudande; välljuds-

eufori -n 1. hälsokänsla. 2. bedräglig känsla av välbefinnande hos en som är mkt sjuk

euforisk /å:/ se eufori

eugenik arvhälsovård; rasförädling(slära)

eukalyptus (feber)gummiträd

eulogism se honnörsord

eumenid: eufemism för erinny

eunuck snöpt haremsväktare l. kammarherre l. ståthållare

eupatrid (Fröding) ädling; adelsman

Eurasien Europa + Asien

eurasier 1. avkomling av europeisk man och asiatisk (indisk) kvinna. 2. en som är av gulvit blandras

europium (kem.) ett sällsynt grundämne

eurytmi -n 1. (arkit.) god storleksanpassning mellan delarna av en byggnad. 2. (med.) jämn puls. 3. rytmisk
anordning. 4. rytmisk rörelse

eustachisk: ~a röret örontrumpeten

eutanasi -n 1. lätt död. 2. dödshjälp

euthanasi, se eutanasi

evad /a:/ (föråldrat) 1. vad än. 2. vare sig; antingen

evakuera 1. folktömma; tömma. 2. flytta bort

evakuerad, pl. -e 1. utrymling. 2. bortflyttning

evaluera 1. värdesätta; fastställa värdet på; värdebestämma. 2. utvärdera. 3. skatta; uppskatta. 4. omräkna (i
annan valuta osv)

evalvera, se evaluera 3, 4

evangeliebok innehåller de delar av evangelierna som man läser upp vid gudstjänst

evangelisk a. 1. som håller sig till evangelium. 2. luthersk

evangelist 1. (traditionellt uppgiven) evangelieförfattare (Matteus, Markus, Lukas, Johannes). 2. kringresande
predikanteva-exe

evangelium, evangeliet (L) NT:s kärna, det goda budskapet (om frälsningen) enligt Matteus osv

evaporation 1. avdunstning. 2. indunstning

evaporera 1. avdunsta. 2. indunsta

evar /a:/ varhelst; var det vara må



evart /evart:/ varthelst

evasiv a. undvikande

evenemang -et storhändelse

eventuell a. möjlig; som kan inträffa (ske,

komma osv) eventuellt möjligen; till äventyrs

1. ever-green E outslitlig; oförbrännelig

2. ever-green E (mus.) örhänge; (gammal) schlager

evertebrat ryggradslöst djur; ryggradslösing evidence E 1. se evidens. 2. vittnesbörd; bevis;

bevismedel; tecken. 3. vittne evidens /evidänrs/ uppenbarhet; påtaglighet; tydlighet; självklarhet evident
uppenbar; påtaglig; tydlig; självklar ♦evidera (E evidence) styrka; ådagalägga; visa. Abortprofessorer ^de djupet i
sin åsiktliga originalitet eviggrön ständigt grön; ovissnelig evighetshiss paternosterhiss evinnerlig adv. evigt; i
evighet evoe de antika backosdyrkarnas jubelrop evokation framkallande; frambesvärjning evolution utveckling;
framåtskridande evolvera utveckla. Hade sin allgud-het till en kompromiss med kristendomen (Strindberg)
evärdelig /ä:/ obegränsat varaktig; evig

1. e(x) L ur; från

2. ex- L före detta; förutvarande

1. exakt a. 1. noggrann. 2. punktlig. 3. riktig. 4. pålitlig

2. exakt adv. just; alldeles; noggrant; på pricken. För - ett år sedan. Skriv: jämnt

exaktityd noggrannhet osv exaltation hänryckning; överspänning; överspändhet

exalterad hänryckt; överspänd; överretad examen L 1. prövning; förhör. 2. lärdomsgrad examination 1. prövning.
2. granskning. 3. (bot.) bestämning

examinatorium, pl. examinatorier (L) förhörsundervisning; förhörskurs examinera 1. pröva; förhöra. 2. granska;
skärskåda. 3. (bot.) bestämma excathedra L (på tal om påven) å ämbetets vägnar

excavator E grävskopa

excellens titel som tillkommer riksmarskalken

och utländska sändebud excellent a. förträfflig; utmärkt; ypperlig; mästerlig

excellera utmärka sig; vara ypperlig; vara förträfflig; vara mästerlig excelsior L högre

excenter, pl. excentrer skiva som vrider sig kring

en axel som inte går genom medelpunkten excentricitet, se excentrisk excentrisk a. 1. (mat.) som inte har samma
medelpunkt; osammittig. Cirklarna A och B är 2. (mat.) icke-cirkelformig; långrund; skevtrind. 3. (om snurrande
hjul osv) som vrider sig kring en annan punkt än medelpunkten; svajrullande. 4. (om mska) säregen; sär;
avvikande; annorlunda exceptionell a. 1. undantags-; undantagspräglad; undantagsmässig. 2. ovanlig; sällsynt;
alldeles särskild; enstaka excerpera göra utdrag (ur); plocka ut excerpist en som gör excerpter (t. ex. till en

ordbok) excerpt -et utdrag; urplock excess 1. övermått. Nödvärns— (jur.) större våld än nöden krävde. 2.
övervåld; våldsdåd. 3. utsvävning(ar) excessiv a. ytterlig; ytterlighets-; överdriven. F. n. tycks regeringen i
London ej vara villig att ändra sin ståndpunkt exchequer E 1. skattkammare. 2. riksräken-skapsverk. Chancellor
of the Exchequer (ungefär) finansminister excitation upphetsning; upprördhet excitera egga; sporra; elda; reta
(upp); göra upprörd

exeges /-ge:s/ textuttydning; textutläggning exeget 1. en som sysslar med exeges. 2. bibeltolkare

exegetik 1. tolkning; uttydning. 2. bibeltolkning



exegetisk a., se exeges och exegetik exekution 1. (doms)verkställelse. 2. utsökning; utmätning; indrivning (av
skuld). 3. avrättning

exekutionsbetjänt biträdande utmätningsman

1. exekutiv (E executive) verkställande myndighet

2. exekutiv a.: --auktion ropsälj där en skuldemans ägodelar bjuds ut genom en myndighets försorg
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exekutor-n 1. domsverkställare. 2. {under

utmätningsman exekutör framförare (se exekvera 1) exekvera 1. utföra; framföra; föredraga; spela

(ngt); sjunga (ngt). 2. verkställa. 3. avrätta exempel, exemplet 1. belysande fall; prov(styc-ke); bevisställe;
motstycke. Till ~ till dömes; till märkes. 2. övningsuppgift. 3. förebild; föredöme; efterdöme. 4. statuera ett ~
straffa i avskräckande syfte exemplar -et ex; stycke; styck; entag exemplarisk a. 1. förebildlig; mönstergill. 2.
avskräckande; ländande till varning (jfr exempel 4)

exemplifiera ge exempel på; (sär)belysa exemplifikation, se exemplifiera exercera 1. vapenöva. 2. vapenöva sig.
3. fullgöra sin värnplikt exercis 1. vapenövning. 2. övning. 3. bestyr exercitiemästare /i:ts/ övningslärare exergi
/exärgi:/ (fys.) den procent av en energikälla, som i en viss omgivning kan tillgodogöras

exhibitionism blottarsjuka

exhibitionist blottare

exhumation uppgrävning (av lik)

exigibel om fordran som kan tas ut genom

exekution; utsökbar exil /i:/ landsflykt; landsförvisning existens 1. tillvaro. 2. (nödtorftig) utkomst. 3.

{urspårad, misslyckad stackare existensberättigande -t tillvarorätt existensminimum -L 1. nödtorft. 2. svältgräns;
nödgräns

existentialism /ns/ (filos.) livsångestlära

1. exit E utgång(sdörr)

2. exit L går (ut); går sin väg; därmed är det slut med . . .

exklamation utrop exklav utäga exkludera utesluta

exkludering uteslutning . . . vilket realiter nästan

är liktydigt med ur världsorganisationen exklusiv a. 1. (krets av mskor:) sluten; avgränsad; snävgränsad;
utestängande. Deras allians med Mitterand är dvs den förbjuder vänsterfederationen att hålla utkik efter andra
bundsförvanter. 2. (smak osv:) kräsen. 3. (vulgärt om en vara 1. en offentlig tillställning:) fin; förnäm. 4.
(intervju l.d.:) med ensamrätt. 5. ensam-. Den kontroversiella paragrafen nr 32 som ger arbetsgivareföre-

ningens medlemmar ~ rätt att leda och fördela arbetet

exklusive utan; utom; förutom; undantagandes; . . . oinräknad; ... ej medräknad; . . . tillkommer. Nu är hela
svenska kusten ~ skärgårdarna detaljinventerade (SvD) exklusivt uteslutande; endast; enbart; bara; blott.
Diskussionen om restriktionerna är inte något som ~ angår bankerna eller företagarna (SvD)

exkommunicera utesluta; bannlysa; lysa i bann exkommunicering uteslutning; bannlysning exkommunikation, se
exkommunicering exkorporering när område avsöndras från en kommun

exkrementer pl. uttömningar; träck exkret -et utsöndring(sämne) exkretion utsöndrande; utsöndring exkurs
utvikning (från ämnet) exkursion uflykt exkvisit a. utsökt exlibris /i:/ -et bokägarmärke exobiologi förmodanden



om "bebodda världar"

Exodus (G)L ("utgång, uttåg") Andra Moseboken

ex officio L å ämbetets vägnar exoftalmi -n (biol. med.) utstående ögon exogami -n utbölingsgifte; utgifte (jfr
endogami) ~ innebär att man inte får gifta sig med ngn som tillhör samma grupp (stam, klan osv) exogamisk a.,
se exogami. Två grupper kan sägas vara ~a i förhållande till varann om medlemmar av den ena får gifta sig med
medlemmar av den andra. Ofta är en australisk stam indelad i två fratrier exogen utifrånkommande, yttre
exorbitant gränslös; oerhörd exorcism besvärjelse; djävulens bortdrivande exorcist (djävuls)besvärjare exordium,
exordiet (L) inledning exosfär atmosfärens näst yttersta skikt exosmos /äksåsmå:s/ utsippring genom osmos
exostos /äksåstå:s/ bensvulst; benutväxt exoterisk a. yttre; utåtvänd; allmänfattlig. ~ lära

yttre förkunnelse; lära för de oinvigda exotermisk a. värmegivande; värmeutvecklande

exotisk fjärriändsk

exotism fjärrländskhet; fjärrlandssträvan expander E töjhantel

expandera 1. utbreda. 2. utvidga. 3. breda ut sig.
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4. utvidga sig; (ut)vidgas; tilltaga. Det oerhörda befolkningsöverskottet, som nu ~r med explosiv dynamik
expanderande a. växande; i tillväxt stadd; vidgande; i utvidgning stadd; tilltagande expansibel utvidgelig; vidgbar
expansibilitet utvidgelighet; vidgbarhet expansion utvidgning; (ökad) utbredning expansionism vidgningssträvan
expansiv a. 1. vidgbar; tänjbar. 2. vid(sträckt). 3. utvidgnings-. Expansiva åtgärder utvidgningar. 4.
utvidgningslysten. 5. öppen(hjärt-1ig). 6. växande; som vidgar (ut) sig. Eskilstuna - ett centrum för industrier
expatriera 1. landsförvisa; fördriva. Expatrierad

landsfördriven. 2. utvandra expediera 1. utfärda; avfärda; avsända; skicka; befordra. 2. utlämna. 3. klara av;
uträtta; verkställa; göra ifrån sig. 4. (kunder:) betjäna. 5. göra slut på; skaffa ur världen; ta livet av. 6. (utan direkt
objekt) sälja. Är det ingen som här?

1. expedit s. biträde; (i bokhandel:) medhjälpare

2. expedit a flink; snarfärdig

expedition 1. utfärdande; avfärdande. 2. avsän dande; avsändning; utsändning. 3. utlämning 4. forskningsfärd;
forskningsresa. 5. krigsfö retag. 6. utfärdad handling; utgående hand Ung; ämbetsskrivelse; tjänsteskrivelse. 7
tjänsterum. 8. utsändningsavdelning. 9 (samtliga) deltagare i ~ 4 expeditionschef den högste
förvaltningsämbetsmannen (under chefen) i ett regeringsdepartement (utom utrikes-) och vid
riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen expektoration 1. utgjutelse. 2. (med.) upphost-ning

expektorera (med.) hosta upp expektorerande medel slemlösande medel expektorera sig utgjuta sig (t. ex. i
tacksägelser)

expenser pl. omkostnader; småkostnader expensiv a. dyrbar; dyr; kostsam experiment -et försök; frest -et; rön
experimentell a. försöksgrundad; försöks-experimentera anställa experiment; göra försök

expert sakkunnig; fackman expertis 1. sakkunskap. 2. sakkunnigutredning; fackmannasyn; syneförrättning. 3. bf
sakkunskapen = de sakkunniga. 4. (ny betydelse:)

fackman; specialist. Telefonledes kontaktades en --på festligheter av liknande slag. Jodå, hon lovade komma
explanativ a. förklarande explanatorisk a. 1. förklarande; upplysande. 2. förklarings-

explementvinkel varvfyllnadsvinkel. Vinkeln A:s

~ är 360^ - A explicera, se explikera

1. explicit a. öppen; rättfram; oförbehållsam; uttrycklig



2. explicit adv. = explicite . . . behandlar detta tema, visserligen inte men genom det material den framlägger (G.
Schildt)

explicite /pli:/ L adv. uttryckligt; uttryckhgen explikation utläggning; förklaring; (i skolan:)

översättning explikera, se explikation exploatera 1. utnyttja och bearbeta (en naturtillgång). 2. utnyttja (ngt) över
hövan, till snöd vinning, på ett oskäligt sätt 1. till förfång för objektets uppgift i folkförsörjningen exploatering
utnyttjande -t exploatör 1. utnyttjare; bearbetare (av en fyndighet osv). 2. utsugare explodera sprängas; springa i
luften; springa i

tusen bitar; fatta eld med en knall explorera, se explorering explorering 1. utforskning. 2. undersökning. 3.

(försöks)grävning explosion, se explodera

explosiv a. som exploderar lätt; lättsprängd;

sprängningsfarlig; spräng-explosiva s. (sprv) spärrljud (t. ex. p, d) expo /äk:spå/ utställning; visning exponat -et
utställningsföremål exponent 1. målsman; företrädare; typiskt exempel (på) 1. uttryck (för ngt). 2.
självgångsrings-tal. a2 = a-a exponentialfunktion (mat.), t. ex. a* exponera 1. utställa; ställa ut; visa (jfr expo). 2.
blotta. 3. utsätta (ngn för ngt). 4. utsätta (ljuskänslig plåt 1. hinna) för ljuset; ljusblotta

exponering, se exponera 1, 4. Självservering ger

kunden . . . tydlig ~ av vad som serveras export utförsel; utskeppning exportera utskeppa; utföra; föra ut (ur
landet) exportlicens utförsel(sär)lov exportpremie utförselbidrag exportör utskeppare

exposé -n 1. framställning; redogörelse. 2. över-
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sikt. 3. (i dåligt språkbruk:) visning; utställning. Vår ~ av danska möbler exposition 1. utställning; visning. 2.
uppläggning; inledning. 3. = exposé 1, 2. 4. utsättning (det att man blir utsatt för ngt) ... att--- för vissa typer av
luftföroreningar har något att göra med frekvensen av bronkiter och cancer. 5. påverkan. Att en relativt låg bly^
skulle kunna påverka livstidens längd. Skriv: att en jämförelsevis ringa mängd bly skulle kunna förkorta livet

1. express s. ilbud; iltåg

2. express adv. med ilbud; som ilbrev expression (mat.) uttryck; formel expressionism en omkring 1900
uppkommen

riktning i målarkonsten, skulpturen, musiken och litteraturen, kännetecknad av en strävan att framhäva
själstillstånd på bekostnad av naturtrohet och hävdvunna formregler expressis verbis L rent ut; uttryckligen
expressiv a. 1. uttrycksfull; uttrycksmättad. 2. eftertrycklig. 3. färgstark. omdömen av typen att u-länderna inte är
"betjänta" av lånen. 4. (sprv) ord får sin fulla innebörd utan sammanhangssyftning 1. utpekning ex professo L
som fackman expropriation tvångsinlösen (se expropriera) expropriera tvångsinlösa (subjekt: staten 1.
kommunen)

exprä (F exprès) 1. utan dröjsmål. 2. enkom exsickat -et (bot.) torkad växt (som är för tjock

för ett herbarium) exsickator ett slags torkapparat exspektans väntan; avvaktan exspektant en som har löfte om
att få efterträda

en annan i tjänsten exspiration utandning exspiratorisk a. utandnings-exstirpera (L stirps 'stam') se extirpera
exsudat -et (med.) utsipprade blodbeståndsdelar

vid inflammation extas /a:/ hänryckning; känslobesatthet; världs-

frånryckthet extatiker /ta:/ en som lätt kommer i extas ex tempore L oförberett

extemporera 1. (i skolan:) översätta utan förberedelse. 2. tala (konstprosa 1. vers) fritt, på rak arm; improvisera
extended playing E 45-varvare extension 1. tänj ning; utvidgning. 2. utsträckning; omfång



extensionsinstrumentarium (-L) (med.) sträck -en

extensiv a. 1. vittutbredd; vidsträckt; omfattande. 2. utåtriktad. 3. (om jordbruk 1. boskapsskötsel) skrymmande.
~ renskötsel kräver mycken mark men föga övervakning (motsats: intensiv) extensor L (biol. sträckmuskel;
sträckare exteriör 1. utsida; yttre. 2. ytterbild; utomhus-bild

1. extern /äkstä:rn/ s. lärjunge som bor utanför (internat)skolan osv

2. extern a. 1. yttre; utvärtes; utländsk. ~ informationsverksamhet. 2. utomstående; utanför varande. 3. glesorts-.
Tung ~ industri borde koncentreras till så få platser som möjligt. 4. en annans; andras. Licenstagare, som köpt in
~ innovation, gör en investering som först om kanske ett par år blir vinstgivande. Tiden mellan investering och
avkastning blir ändå mestadels kortare än vid egen intern innovation. Hellre: Den som köper nyttjanderätt till en
annans uppfinning får kanske vänta ett par år innan det går med vinst; men för det mesta tar det längre tid om
man skall uppfinna själv. Jfr innovation, 2. intern 3. investering

externa! a., se 2. extern

externat-et skola där lärjungarna inte bor; dagskola

exterritorial a. ej underkastad landets lagar exterritorialitet, se exterritorial exterritorialrätt utlandsrätt. Jfr
exterritorial exterritorialvatten fritt hav exterritoriell, se exterritorial extirpator rotryckare

extirpera rycka upp; avstjälka; avlägsna; ta bort; utrota

extra 1. utöver det fastställda, vanliga osv; ytterhgare osv. 2. utomordentlig. Det är ngt alldeles 3. utomordentligt.
^ fin. 4. extra-ordinarie extradition utlämnande extragalaktisk (astron.) utanför vintergatan extrahera dra ut

extrajudiciell a. utomrättslig; som är utanför rättsordningen. ~ bestraffning disciplinstraff extra kontant genast;
när man har fått varan extrakt-et 1. utdrag. 2. utkok extraktion 1. utdragning; uttagande. 2. utlak-

ning. 3. härkomst extramundan a. utomvärdslig
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extraordinarie (en som) ej (är) uppförd på

ordinarie stat extraordinär ovanlig; sällsynt; utomordentlig extrapolation, se extrapolera extrapolera på grundval
av (statistiska) data räkna ut värden som ligger utanför räckan av data

extrasensorisk. a. utomsinnlig extraterrester, pl. -terrestra utomjordisk extrauterin a. utomkveds- (jfr 1. kved)
extravagans 1. överdrift; överdåd; omåttlighet. 2. slöseri. 3. frigjordhet; tygellöshet. 4. dårskap. 5. frihet (som
man tar sig); snedsprång. Denna juridiska offensiv utgjorde ett klart brott mot den rådande vapenvilan, som inte
medgav dylika militära --er extravagant a. 1. överdriven; omåttlig. 2. slösaktig. 3. frigjord; tygellös. 4. dåraktig
extravagera /g/ slå på stort osv. Jfr extravagans extravasat -et (biol.) blodutådring

extravert, se extrovert

1. extrem s. 1. ytterlighet. 2. ändpunkt

2. extrem a. 1. ytterlig; ytterliggående; överdriven. 2. gräns-. 3. ofantlig; utomordentlig

extremism ytterlighetsriktning. Vänsterextremis-

men yttersta vänstern extremist ytterlighetsman; utkantsman extremitet 1. ytterlighet. 2. lem (arm, ben)
extremposition gränsfall; gränsart; gränsavart.

Nyvänstern är bara en ~ av det bestående extremt adv. ytterst; till ytterlighet; utomordent-

hgt. Ett ~ mekaniserat samhälle extrovert /äkstråvä^t:/ utåtvänd; utåtriktad exuberant a. ymnig; överflödande;
översvallande

exiiltation jubel; stor fröjd



eye appeai E, se eye catcher

eye catcher E (rekl.) blickfångare; lockbete

eyeliner E ögonlocksmink; ögonstreck

eye stopper E, se eye catcher

90 F

f fjärde tonen i den diatoniska c-durskalan F = Fahrenheit (fys.) F = fluor (kem.)

fabel/ pl. fabler' 1. djursägen. 2. sägen. 3. amsaga. 4. skröna; påfund; påhitt. 5. handling; tråd (i ett diktverk)
fabelaktig 1. = fabulös. 2. oerhörd; förbluffande. 3. sagoomspunnen faber L s. tillverkare

fabianist tillhör Fabian Society, uppkallad efter Quintus Fabius Maximus; revisionistisk socialist

fabla prata (ditt och datt, hit och dit). Jfr

fabulera fabricera tillverka

fabrik stor verkstad där man gör varor med hjälp

av maskiner fabrikant tillverkare fabrikat -et tillverkad vara; tillverkning fabulera berätta; hitta på (historier)
fabulös a. sagohk; otrolig; vidunderlig facevalue E åsätt värde; namnvärde facial a. (biol.) ansikts-facies L
skepnad; ansikte facil a. 1. billig. 2. medgörlig. 3. lättköpt;

lättvunnen facile princeps L ostridigt den främste facilitet 1. billighet. 2. medgörlighet. 3. anordning osv. En lag
som banar väg för nya djuphamnsfaciliteter (DN) facit (L) svarlista; lösningar(na); svar(en) factoring E förvärv
av annans fordran för indrivning. ~ innebär vanligen att ett företag till ett s. k. factoringbolag överlämnar
bokföringen av reskontran och kreditprövningen och inkasserandet av fordringar fading E (i radiosändning)
borttoning; svaj fadäs dumhet; platthet; groda (som hoppar ur munnen)

faeces (med.) exkrementer; avföring -fag G -ätare

fagocyt bakterieätande cell

fagott 1. basen bland träblåsningsinstrumenten.

2. en orgelstämma. 3. prisse; kuf Fahrenheit en termometerskala där noll grad C

f-fak

motsvaras av 32° och 100® av 212°. F förvandlas till C enligt formeln (a - 32)|. C förvandlas till F enligt formeln
a • | -h 32 faille F taft med markerade tvärribbor fair E redbar; rättvis

fair chans E- 1. goda utsikter; god vån. 2. goda möjligheter (att lyckas). 3. tillfälle (att göra ngt). Om de angripna
får en ~ att försvara sig

fairing E marknadsgåva (present som man har

med sig hem från en marknad) fair play E rent spel; ärligt spel fairtrial E opartisk prövning; oväldig granskning

fait accompli F fullbordad sak; (av)gjord sak fajans ogenomträngligt poröst lergods med glasyr

f^jt (E fight) s. slagsmål; boxningskamp; strid

f^jtas (E fight) slåss; kämpa

fakir /ki:/ 1. tiggarmunk. 2. självplågare. 3.

trollkarl faksimil /i:l/ -et avtryck faksimile /si:/ (L), se faksimil fakticitet det att vara verklig; verklighetsprägel;

sannrönthet; verklighet faktion parti; anhang faktisk a. verklig; sannrönt faktor (L) 1. teknisk arbetsledare i ett
tryckeri. 2. arbetsförman i timmerhuggnings- och brädgårdsbranschen. 3. (t. ex. hos Selma Lagerlöf) en som har



hand om varutransport. 4. (i utlandet) föreståndare för ett faktori. 5. ngt som delvis (i sin mån) orsakar ngt;
delorsak; (del)betingelse. 6. (mat.) faktorerna i ett tal är de tal som multiplicerade med varandra ger det talet

faktori -(e)t 1. varunederlag. 2. (utomeuropeisk) handelsplats; handelsstation. 3. gevärs-^ gevärsfabrik faktotum -
et hjälpreda; (ngns) allt i allo; (ständig) medhjälpare; hjälphand faktum, pl. fakta L sakförhållande; sannrön
faktur 1. (upp)byggnad. 2. utförande; utförings-sätt

faktura förteckning över levererade varor 1.

utförda tjänster fakturera 1. upprätta faktura. 2. åsätta pris (på varor)

fakturering 1. se fakturera (1, 2). 2. omsättning. Med nuvarande pris- och löneutveckling behöver --en fördubblas
i stort sett under en åttaårsperiod. Skriv: omsättningen

91fak-far

fakultativ a. frivillig; valfri

1. fakultet fackavdelning av universitet

2. fakultet (mat.): 4! = fakultet 4 = 2 gånger 3 gånger 4 = 24

fal a. till salu; som kan köpas ♦fala slätt. Hembygdens ~ och hed (Karifeldt) falang 1. fingeried; tåled. 2. (hist.)
slagordning, särsk. den kilformiga fornmakedoniska. 3. avdelning (särriktning) inom ett politiskt parti osv

falaska lätt, vitaktig aska {]tx falna) falkenerare 1. falktränare; falkskolare. 2. en som

jagar med falk falkonett (mil.) liten skeppskanon fall-et 1. (naut.) tåg som man hissar ett segel med. 2. brant
sluttning ormbunkssnår (Heidenstam). 3. kalhuggen mark i skog. 4. se solfall

fallera 1. slå fel; misslyckas. 2. fattas. 3. utebli fallissemang -et betalningsinställelse fallos G manslem

1. fall-out E tvist; gräl

2. fall-out E1. (ut)fällning (särsk. radioaktiv). 2. biprodukt

fallsjuk a. epileptisk fallsjukling epileptiker falna /fa:/ bli urblekt; blekna falsarium, pl. falsarier (L) förfalskning;
svek; bedrägeri

falsett upp-pressad röst med tunn klang falsifiera 1. förfalska. 2. förklara för falsk. 3. vederlägga. Ett påstående
som kan genom att man finner motbevis falsifikation 1. förfalskning. 2. vederläggning. Den ursprungliga
hypotesens verifikation eller

falska v. förfalska

falskdom flärd; det att vara oäkta. Alltsammans

var humbug, taskspeleri, ~ (E. Didring) falskvittnare en som vittnar falskt farna L ryktet

famiy 1. grupp som för det mesta består av man, hustru och barn. 2. ätt; grupp av mskor som räknar släktskap
genom gemensamma förföräldrar (och ingifte). 3. (bot.) naturlig grupp av växtsläkten famiyaritet förtrolighet;
närgångenhet famiyär 1. förtrogen. 2. förtrolig. 3. hemtam; husvarm. 4. (ej att förorda:) familje-. problem (F
problèmes familiaux) familjeproblem; svårigheter i familjen famös /å:/ T storartad; präktig; utmärkt

famulus L medhjälpare; assistent famös a. ökänd; beryktad. 2. (efter E famous) namnkunnig; ryktbar

1. fan djävul; djävel

2. fan -et en fågelfjäders bladformade del, bestående av vid skaftet fästa strålar, förbundna inbördes genom
bistrålar

3. fan E svärmare; dyrkare; tillbedjare; tillbe-djerska; vurmare; vurmerska. En långhårig Beatles-fan. Fanklubb -
beundrarklubb. ~ mail E beundrarpost



1. fana flagga som bärs framför militär enhet

2. fana (föråldrat:) rytterienhet

3. fana (på hund) lång hårbeklädnad på svans 1. ben

fanatiker /na:/ trosgalning; blindivrare fanatisera hetsa upp (till blindiver) fanatisk a. troshetsig; blodsnitisk;
iverbländad fandango (sp.) en livlig spansk dans i 3/4 takt faner /e:/ -et tunn skiva av (påkostat) trä osv. till

beläggning 1. inläggning. Jfr kryss faner fanera anbringa faner fanerogam s. fröväxt fanflykt desertering

fant, pl. -ar 1. tattare. 2. landstrykare; luffare. 3. fattigslarver. Han är fin så han skiner, den fattige --en (Fröding)
fantasi-n 1. inbillningskraft; förmågan att samordna enstaka föreställningar till en helhetsbild i metvetandet.
Skapande 2. skapelse av inbillningskraften, t. ex. det schweiziska landskapet i Schillers Wilhelm Tell. 3. varelse
1. ting som finns endast som föreställning, t. ex. Näcken 1. de vises sten. 4. (mus.) stycke som inte följer ngt
fastställt formschema fantasmagori -n skenbild; gyckelbild; bländ-verk

fantasteri verklighetsfrämmande hugskott fantastisk a. 1. overklig. 2. sällsam; vidunderlig.

3. oerhörd; otrolig. 4. utmordentlig fantisera 1. svärma; drömma; fabla. ... så du och andas gravluft i livets vår
(Wenner-berg). 2. se fantasi 4. Han satt vid flygeln och -de

fantom /å:/ -et (även -en) 1. spöke; våldnad;

skenbild. 2. drömbild far-et 1. färdsel; trafik. 2. färdselstråk; trafikstråk

farad /a:d/ (uppkallat efter Faraday) enhet för

elkondensatorers kapacitet farao, pl. faraoner fornegyptisk envåldshärska-
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fardag (föråldrat) lagstadgad flyttedag (för tjänstehjon); av- och tillträdesdag farfäderne -t farfaderns sida i
släktledningen farin -et brun(strö)socker farisé -n, pl. fariseer ett slags judiska teologer

som Jesus avskydde fariseiska. 1. lagisk. 2. högmodig. 3. självgod. 4.

hycklande iarm, pl. -er" bondgård; gård på landet farmaceut apotekare 1. receptarie farmaci -n
läkemedelsberedning farmacia /i:/ (G)L = farmaci. Gen. farmacie,

t. ex. farmacie licentiat farmakologi -n läkemedelslära farmakon, pl. farmaka G läkemedel farmakopé-n
läkemedelsförteckning; läkemedelsbok

farmare bonde; förpaktare; jordbrukare famöte (föråldrat:) (res)sällskap; följe fars, pl. -er" skrattretande lustspel
farsartad (grov)gycklig; skrattretande farsor 1. farsförfattare. 2. farsskådespelare fartdifferentiering, se
differentiering farthållare pacemaker fartmätare speedmätare; speedometer 1 faryngal a. svalg-faryngit /nggi:t/
svalgkatarr

1. fas, pl. -er" (F av G härkomst) 1. den solbelysta ytbild en närbelägen himlakropp företer. Månens faser. 2.
skede. 3. (tids)del i en periodisk rörelse En tvåfasgenerator lämnar två växelströmmar med en inbördes
förskjutning av en kvarts period 1. 9(f. Faller ur fasen (takten, om en maskin)

2. fas (F av L härkomst; jfr en face) 1. ansikte; framsida. Kroppen huvudet profil (E. Wettergren). 2. avsneddad
kant {\ir fasa av snedhugga)

fasad /-a:d/ framsida

fascikel /faSikkel/, pl. fasciklar 1. häfte. 2. bunt

fascination 1. tjusning. 2. tjuskraft. 3. hänryckning; förhäxelse; förhäxning. När uppmärksamheten koncentrerats
till sin yttersta grad, kan den t. o. m., som det är fallet vid ^en, fullkomligt förhindra uppkomsten av den
livsbevarande rädslan (Y. Hirn) fascinera förhäxa



fascism /§/ det av Mussolini i Italien införda

korporativa enpartiväldet fascist, se fascism. ~ missbrukas som tillhygge mot konservativa demokrater

fascistisk a., se fascism och fascist fascistoid /-i:d/ a. fascistartad; fascistmässig fasett slipruta fasettera fasettslipa

fasetterad 1. fasettslipad. 2. fasettbyggd; fasett-

formad. 3. skiftningsrik fashionabel /fa§ona:bel/ a. på modet; fin faskin (mil.) /fa§i:n/ risknippe; pl. risbädd fason
/o:/1. form; skapnad. 2. pl. sätt att vara. Betydelsen 2. förekommer numera snarast i ogillande yttranden, men inte
så förr: Vad . . . gudinnor ha '-er som är bra! (Sköna Helena) fasonerad mönstrad

1. fasta s. 1. period då man inte äter t. ex. kött. 2.

fastlagen; de sex veckorna före Påsk

2. fasta v. låta bli att äta. På --nde mage innan man ätit ngt på dagen

3. fasta s. laga ~ (föråldrat:) lagfart fastage /-a:§/ -t tunna; vinfat; brännvinsfat fastländsk a. 1. fastlands-. 2.
kontinental ^"fatabur 1. klädkammare; klädmagasin. 2. förråd

fatala. 1. (numerasällan:) ödesdiger. 2. olycklig;

olycksalig; ledsam; förtretlig fataliedag förfallodag

fatalier pl. laga förfallotid; utsatt (förfallo)tid fatalism ödestro

fatalist ödestroende; ödesdyrkare fatalitet olyckshändelse; missöde fatamorgana hägring: "fen Morgana" (kung
Arthurs syster) är namnet på ett slags hägringar i Syditalien ^fatburshustni (Heidenstam), se deja 3 fattlig
begriplig

fattningsålder (O. Högberg) den ålder då förståndet når sin mognad faiikal /-a:/ (2-stav.) a. svalgfaun, (enstav.)
pl. -er" skogsgud; följesven till skogsguden. (Egentligen egennamn: L Fau-nus, en fornromersk skogsherdegud, i
senare tid förblandad med grekernas Pan, en luden skogsgud med horn och bockfötter, och hans följeslagare,
kallade [pl.] panes). Med ~ och gratie och sångmö på en gång (Tegnér) fauna (2-stav.) djurvärld faunistik /-i:k/
(3-stav.) djurvärldskännedom;

djurbeståndsbeskrivning faute F (fel)steg

fauxpas F felkliv; felsteg; (Fröding) snedkliv-ning; snedsprång

93fav-fes

favon /å:/ (L favonius) västanvind; vårvind. Du

falska (Karlfeldt) favorisera gynna

favör 1. ynnest, pl. ynnestprov. 2. förmån. 3.

fördel; gagn FDC, se first day cover

fe -n, pl. -er" : feerna var småväxta kvinnliga sagoväsen, som troddes ha inflytande på mskors själsgry och öden
Fe = ferrum järn

feature E 1. stornummer; huvudnummer; glanspunkt; dragspik. 2. sär artikel; specialartikel; fackartikel (i tidning
osv) febril 1. feberaktig. 2. febrig; hetsig; jäktande federal a. 1. (i Europa:) förbunds-. 2. (i Nordamerika:) riks-. 3.
förbundsstats-federation 1. förbund. 2. förbundsstat feedbackl. återkoppling. 2. återföring. En sådan kontroll av
en maskin på basis av dess verkligen utförda arbete, och inte dess avsedda arbete, kallas återf öring (N. Wiener)
feeder E matare; matarledning feederlii^e E- 1. bibana; biled. 2. matarledning feeling E känsla. De tjeckiska
vapnen! I denna fråga har det gått mycket av Skriv: Den frågan har blivit starkt känsloladdad feeri-(e)t 1.
sagospel. 2. trollsyn. 3. trollspel fegling feg mska; pultron; ku jon feje -t putsmedel fejka(E/flÄ:e) förfalska fejs,
se/ä/s



fekal a. exkrement-; avföringsfel oböjl. a., se Spri § 107 Anm. 1

1. *fela fiol. Du skall spela på denna goda ~ (Fröding)

2. fela v. -de, -t saknas. Det är bara du som felar (Bo Bergman)

fellah -n /fäla:/ (arab.) egyptisk bonde feminin a. kvinnlig; kvinn-; honlig; hon-; av

kvinnkön; av honkön femininum L1. kvinnkön; honkön. 2. (sprv) (i L) substantiv som kan förbindas med haec, t.
ex. domus; (i T) ... med die (inte med der 1. das), t. ex. Luft; (i F) ... med une, t. ex. nation

feminism 1. kvinnosaksiver. 2. kvinno(saks)rö-relse

feminist kvinnosakskvinna; kvinnosaksman femoral a. (biol.) lår-50-procentigt till hälften femuddskors
pentagram femyting pentaeder

fenacetin -et en acetylförening som nyttjas mot

feber och huvudvärk fender (E) 1. föremål av trä eller tågvirke, som hängs utombords på ett fartyg för att skydda
dess sida från skamfilning; friholt. 2. stöt-fångare. 3. eldgaller. 4. stänkskärm fennisk a.: språk finskan och de
med den

närmast besläktade språk fennism (sprv) finskhet fennoman /a:/ finsksinnad; finskhetsman fennomani -n
finskhetsrörelse Fennoskandia omfattar Skandinaviska halvön,

Finland, Ryska Karelen och Kolahalvön fenol (kem.) karbolsyra; se karbol fenomen /fenåme:n/ 1. företeelse. 2.
under;

stormärkvärdighet fenomenal a. underbar; häpnadsväckande;

utomordentlig fenomenaUsm (filos.) en kunskapsteoretisk lära: endast sinnesförnimmelsernas innehåll ger
kunskap om verkligheten fenomenologi (filos.) läran om tanketing betraktade som företeelser fenotyp (biol.)
företeelsetyp; utformningstyp;

(en individs) egenskapssumma. Jfr genotyp ♦fenster T (Karifeldt) fönster fenyl (kem.) kolväteradikalen C^H^
feodal a. länsväsens-; länsherre-feodalism länsväsen; vasallväsen ferie, pl. -r (sg föga nyttjad) långlov; friveckor
fermat {Ifermata 'uppehåll; rast') (mus.) utdrag-

ningstecken ferment -et jäsämne

1. fernissa /fä^nissa' / ytlack

2. fernissa v. ytlacka

feromon -et (biol.) doftämne som avsöndras av vissa insekter och påverkar artens medlemmar. Med
spårferomoner visar myrorna vägen till födan och till stacken. Könsferomoner lockar motkönet ferri- (kem.) med
trevärdigt järn ferro- (kem.) med tvåvärdigt järn fertil a. fruktbar. 2. fruktsam. 3. fruktbärande;

sporbärande fertilitet 1. fruktbarhet. 2. fruktsamhet fess -et (mus.) den med en halv ton sänkta tonen f

festarrangör festordnare

festina lente L skynda långsamt!

festival/a:/1. (stor)fest. 2. årsfest. 3. musikfest.

4. festspel (pl.) festivitas L festprägel; festlighet

94fes-fil

festivitet, se festivitas

festkorag festledare

festlyse -t illumination



feston F, se festong

festong blomslinga; bladslinga

festång (Karlfeldt höstfestång), se festong

fetal a. foster-; fosterlivs-

fetaliebröder pl. sjörövare på Östersjön under

senmedeltiden fetera fira; högtidlighålla fetisch /feti§§/ tinggud; ting dyrkat som gud fetischism 1.
tinggudsdyrkan. 2. (med.) könsdriftens särinriktning på ting (t. ex. skyltdockor)

fetna bli fet 1. fetare (om kroppsdel) fettgump steatopygi fetus L (biol.) foster

feiiilletonist (F feuilletoniste) litterär medarbetare; vitter tidningsman (som skriver prosa) fez /fe:s/ mössa i form
av stympad kon (uppkallad

efter staden Fez i Marocko) fl (mil. förk.) = fienden

fial /a:/ litet smalt prydnadstorn på gotisk byggnad

fiasko /fjas:ko/ -t (stor)misslyckande. Göra ~

misslyckas fullständigt fiber' -n, pl. fibrer' (L fihrä) växttråd; muskel-tråd

fibrill (mkt) fin tåt i en fiber fibrin -et (biol.) koagulerande trådämne i blodet

flbrinogen /-je:n/ (biol.) äggviteämne i blodet fibrom /å:/ -et (med.) trådig svulst; ink fibros /å:/ s. (med.) sjuklig
tillväxt av trådig kroppsvävnad

1. fibiüa spänne; sölja

2. fibiila (biol.) vadben

fickning punktbekämpning av enstaka träd

genom insprutning i ett jack i stammen fideikommiss -et enarvsgods; enarvsegendom fideikommissarie
enarvstagare fldibus papperstände -t; tändpapper fidiis (L 'trofast') (idr.) otippad häst med chans

fiendsk a. fientlig; avog. Allt är --t! (Strindberg)

fifty-fifty E. 1. jämnt; lika. 2. hälften var fighter E 1. (slags)kämpe; boxare. 2. hårding. Hans ^betonade politiska
temperament hans politiska kämpalynne figliting spirit £ stridsanda figur 1. ett visst slags linje 1. linjeknippe, t.
ex. en

hyperbel; en på ett visst sätt avgränsad yta, t. ex. en kvadrat; en på ett visst sätt avgränsad geometrisk kropp, t.
ex. ett klot; (om mskans kropp:) hel- hela kroppen; halv-- övre halvan; (i överförd mening om spelkort:) kort med
bild på = målare (dit räknas esset också); skepnad; gestalt; kroppsbyggnad; individ som synlig företeelse, t. ex.
Vad är det därför en underlig beståndsdel i linjemönster 1. rörelseschema, t. ex. --åkning; (på tal om bildliknande
företeelser i den livlösa naturen:) Hos oss bilda molnen lustiga --er (A. Jensen, övers.) 2. bild; illustration. 3.
(log.) slutledningsform. 4. (stil.) konstgrepp, t. ex. antites, tautologi. 5. (mus.) särskild utformning av tongrupp 1.
ackord figural a. figur-

figurant 1. dansare som uppträder i en grupp 2. statist. 3. en som spelar en framträdande (men oviktig) roll i
samhället. Lundin . . . kände väl de främsta —erna i den tidens Sverige figurantska danserska som uppträder i en
grupp

figuration utsmyckning

figurativ a. 1. bildlig; symbolisk; sinnebildlig. 2.

avbildande; bildformande figurera 1. förekomma; vara med; uppträda; te sig. 2. utföra vissa danssteg 1. turer (t.
ex. i fransäs) figurlig a. bildlig



fiken, pl. fikna a. ivrig (att få ngt); lysten ^fikonpalt (Karlfeldt) (matl.) fikonmassa fiktion 1. ngt uppdiktat;
uppdiktning; dikt. 2. inbillning. 3. hjälpantagande; hjälposanning: ett antagande som uppställs och fasthålles trots
insikten om dess falskhet 1. motsägande karaktär (Marc-Wogau) fikus, se homofil 1

1. fil N 1. tätmjölk. 2. det feta översta skiktet på tätmjölk

2. fil rad; räcka

3. -fil s. -vän

filament -et (biol.) trådformig bildning filantrop /å:/ människovän filantropisk /å:/ a. människovänlig; välgörande;
välgörenhetspräglad; välgörenhets-. Med tanke på de många utsökta illustrationerna måste priset betecknas som -
t filateli-n 1. frimärkssamlande. 2. frimärkskun-skap

filatelist 1. frimärkssamlare. 2. frimärkskänna-re
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filatelistisk a. frimärkssamlar- osv file E, se dossier filé (matl.) innerhare fdfras T järv

filharmoniker /o:/ medlem av filharmonisk orkester

filharmonisk a. prydnadsord för en stor orkester

filhellen /-e:n/ grekvän; greklandsvän; hellasvän

filial, pl. -er (L filius 'son') underavdelning;

dotteranstalt filibuster E ("fribytare") 1. = obstruktion 1.2.

dödläge filigransarbete fintrådssmide filipin 1. dubbelmandel. 2. ett slags vad(lek) filippik anfallsskrift;
angreppstal; stridsskrift. Cicero uppkallade sina stridstal mot Antonius efter Demosthenes' tal mot Filip(pos) II
filisté, pl. filisteer ett forntida folk i sydvästra

Palestina, arvfiender till judarna filister, pl. filistrar bracka filiströs a. brackig filler (E), fiUret fyllnadsmaterial
film E har börjat förekomma med betydelsen

'hinna; beläggning' filmatisera (för)filma; göra (en) film av. (Myntat

efter dramatisera) filmös filmskådespelerska. (Bildat efter dansös) fil(o)- G -vän filolog, se filologi

filologi -n 1. språkforskning tillämpad på studiet av texter. 2. litteraturforskning som kräver språkvetenskapüg
skolning filologisk, se filologi filosemit judefrämjare filosof, se filosofi filosofem -et filosofisk lärosats filosofera
idka filosofi; grubbla filosofi (1) innefattar alla försök att med vetenskapliga metoder lösa de allmänna problem
som de olika (sär)vetenskapernas målsmän i ett visst tidsskede har avstått från att gripa sig an med. 2.
levnadsvisdom. 3. lära. 4. inställning; insikt. Vi måste vaa rädda om våra antibiotika och bruka dem restriktivt.
Det är en ursprungligen svensk ~ (SvD) filosofisk a., se filosofi fils F son

1, filter, filtret silmassa; silpapper

2. filter, se filtron

filtra sig in innästla sig

filtrat -et vätskemängd som har gått igenom ett füter

filtron G kärleksdryck. Där tusen drogers heta ~

ångar (Karlfeldt). Jfr kärleksfilter filtrum L, se filter 1, 2 filur skojare; skälm fimbul- stor; kuslig; övernaturlig
*fimbulflod väldig översvämning; syndaflod. Fanns det ett skede sedan ^en, då du blott hade en namnkunnig
man? (Julius Ceasar) "^fimbulnatt ödesnatt. ~en nalkas, nu må bålet brinna! (V. Rydberg). En ~ som i hedenhös
(Karlfeldt)



""fimbulträd övernaturligt stort träd. Inte lär du

vara lämpad till att fälla --et (Kalevala) fimbulvinter 1. sträng vinter som sägs skola vara i

flera år. 2. förhistoriskt köldskede fimmelstång dragstång mellan parhästar

1. final s. 1. sista satsen. 2. slutkamp. 3. slut. Lugn semester-- för svenska folket (SvD)

2. final a. 1. avsikts-; syftes-. 2. ändamåls-finalistisk a. syftesinriktad

finans /ang:s/ (jfr F finir i särbetydelsen 'betala slutgiltigt')

finanser pl. penningställning; penningtillgång;

affärsställning finansiell a. penning-; tillgångs-; förmögenhets-finansiera 1. anskaffa pengar till. 2. bekosta
finanstull avser främst att ge staten inkomster finera finbränna; rena (metall) genom att bränna

finering finbränning

finess 1. finhet. 2. sinnrikhet. 3. slughet. 4. skicklighet. 5. grannalagenhet. 6. finurlig detalj

fingera /ngg/ uppdikta; låtsa fingerfara palpera fingerfaming palpering

finish E är ett ohanterligt ord. Skriv slutkamp, slutstrid, slutspurt, avslutning, slutscen, slutputs, avputsning,
avfilning alltefter sammanhanget. ... har man tillverkat nära 100 000 stötfångare, och här avsynar ingenjör G. F.
en av dessa innan den går in för den slutliga ---en

finit (sprv): --a former (i motsats till de infinita) är de som nyttjas som predikat i huvudsatser

finitism oändlighetsförnekelse finker brännvin som innehåller amylalkohol och andra hälsovådliga alkoholer
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finlandism (sprv) finlandssvenskhet

finnbär som man kan finna. Han söker klaraste

uttryck för sina tankar (E. Wellander) fint s. 1. skenstöt; skenanfall (i fäktning). 2.

knep;trick finväyande a. selektiv 3

fiolblock -et (naut.) har formen av en fiol och har två blockskivor, den ena placerad över den andra (Stenfelt)
fioritur /fjåritu:r/ (mus.) utsmyckning firmament -et (himla)fäste; himlavalv firmus L a. fast

ffirn T fjolårssnö; issnö; kornsnö first day cover E förstadagsbrev first rate E första klassens first-strike-förmåga
E-: USA.s ~ att Förenta

Staterna kan slå till först fisch (F fiche) spelmark

fischy /y:/ damhalsduk som läggs över axlar och barm; spetsduk. Korkskruvslock och spets---(Fröding)

fisk (naut.) 1. hål i däck för mast 1. pump. 2. den tjocka delen ovanpå däck omkring ~ 1

1. fiskal s. är vanligen liktydigt med (allmän) åklagare. Jfr dock hovrätts fiskal

2. fiskal a., se fiskalisk

fiskaliska. 1. skatte(verks)-. 2. fiskals-. ~ aktion åtal som anställts i hovrätt mot tjänsteman för tjänstefel
fiskebragd, pl. -er fiskeredskap fisklig a. 1. fiskrik (om fiskevatten). 2. som ger

mycket fisk (om fiskedon) fiskråk-et avfall efter fiskrensing (huvudsakligen innanmäte och gälar) fiskus (L)
statskassa

fiss -et (mus.) den med en halv ton höjda tonen /

fissil a. klyvbar



fission klyvning; atomklyvning; kärnklyvning

fissur s. spricka

fister , pl. fistlar vargång

fit a. E i skick; i form; för. Tävlings^ i

tävlingsform. (Hur böjer man ~?) five o'clock tea E eftermiddagste; fem-te fix a. 1. fast; stadig; orubblig; orörlig.
~ idé

tvångstanke. 2. ~ och färdig alldeles färdig fixa ordna; åstadkomma; skaffa fixera 1. fastställa; bestämma. 2. göra
(en fotobild osv) ljusbeständig. 3. skyddsspruta (teckning); skyddslimma 1. skyddsfernissa (färg på trä osv);
permanenta. 4. titta skarpt på; spänna ögonen i (ngn)

fixerad kan ngn gång bytas ut mot/fl^rfcört/. . . . där ungdomar redan är hårt fixerade i kriminalitet

fixer(ings)bild gömbild (insmugen i en större bild)

fixtur fast uppspänningsanordning Qolgammal (finl.) från i fjol; av i fjol

1. Qoll -et fjollig mska

2. (joll -et fjolleri; fjolligt påfund Qunålder (Ossian-Nilsson) pubertet Qädertång pincett

Qädra 1. sätta styrfjäder i ändan på (pil). 2.

(straff.) tjära och ~ tar and feather Qällflåg -et kal, stupande fjällbrant ♦Qällra v. pillra

Qällrodnad (H. Ekhammar) Alpenglühn

Qällskal -et (tjockt /) pass i fjäll

Qälster, Qälstret S korvskinn

Qär a. avvisande, stursk

Qära strandremsan mellan högsta och lägsta

vattenståndet (vid havet) *Qärdingskonung tetrark '"Qärdingsväg inemot 3 km = 1/4 av en gammal svensk mil

♦Qäm a. avlägsen; fjärran. Tro ej, vårtid, din

tjusta oro är mig ~ och forn (Karlfeldt) "'Qärna v. avlägsna; fjärma ♦Qärnt adv. fjärran; långt borta. Är ock
lyckan ~ belägen (Fröding). Orrspel höres ~ (Karlfeldt)

fjärranväga (Karifeldt) långt bortifrån Q ärr blockering (jv) fj ärrväxling QärrQärran mkt lång borta. Annars
räknade de

till och med Växjö som ~ (Martinson) Qärrfrände avlägsen släkting Qärrglas kikare

Qärrhåll (Ossian-Nilsson) mkt långt avstånd Qärrkänning telepati

Qärrläge (E.H. Thörnberg) situation som ligger

långt borta Qärrlägen (P. Engdahl) mkt avlägsen Qärrländsk exotisk

♦Qärrskott pil. Han har kogret fullt med ~

(Kalevala) Qärrskrivare teleprinter

1. Qäs -et fjäsk; krusande

2. Qäs -et (nedsättande:) ansikte. Jfr vargfjäs Qät-t 1. fotspår; märket efter en fot. Trampa

fäders fjät (Lidner). 2. steg. Med tunga ~ (Fröding)

Qättra s. upprätt stötta som förbinder slädmeden med den bärande stommen
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Qöl bräde (särsk. sittbräde på lantligt avträde)

♦Qös -et (Pelle Molin) fähus

Qösbent a. som har fjäderklädda ben (om

fågel) f-klav (mus.) basklav Fl = fluor (kem.). Jfr F

1. flabb käft; trut

2. flabb fjantig 1. hållningslös man

3. flabb -et (dum)skratt; (dum)flin

flack s. -et ut i sjön längs stranden gående

undervattensgrund flagellant /g/ gisslare; självgisslare. ^tåg gisslar-tåg

flageolett/flaSålätt/ "flöjtton" frambragt med ett

stråkinstrument flaggofflcer (mil.) amiralsperson flagrant 1. påtaglig; uppenbar. 2. skriande flak -et öppna havet;
öppna sjön flakbro på sank bark vilande bro flake fälla; giller för skogsfågel och fyrfota vilt flambera sveda;
bryna hastigt; avbränna med konjak osv

flamingo storkliknande sydländsk fågel av släktet Phoenicopterus flamländare belgare med holländskt (flamskt)
modersmål

flamländsk a. som hör till den delen av Belgien

där man talar holländska flamländska holländska språket som inhemskt i

Belgien flamsk a., se flamländare flanell ett lätt och mjukt ylle-1. bomullstyg, som genom kraftig valkning har
fått en luddig yta

flanellograf tyghäfttavla (ersättning för svarta tavlan)

flank, pl. -er' sida; (på däggdjur:) slaksida flankera/k/1. (mil.) betäcka i sidled. 2. bestryka

(beskjuta) från sidan flanör dagdrivare; asfaltlejon; danker, pl. dank-rar

flapper E tonårstös; slyna flark -et fläck av öppet vatten i stor myr flarn -et nätflöte (ofta av tallbark); ngt lätt som
flyter på vattnet

1. flasa s. fastsittande flaga 1. fragment av trasigt läder 1. d. Allt kalvskinnet hängde i flasor

2. flasa v. gå sönder så att det blir flasor. De sönderflasade skinnbeslagen

flat E 1. lägenhet; våning. 2. (fraktterm) storflak

flathand handflata; flata handen. Slår mig där

bak med --en (Hj. Bergman) flatna bli flat(are) flattera smickra flatterande smickrande flatvälvd ngt litet buktig
(om yta 1. kropp) flau (enstav.) a. T matt; svag; trög; slö flaiisch tungt mjukt tyg till damkappor, i bästa fall vävt
av kardgarn av ren ull

1. flax, pl. -ar ostadig 1. flaxig karl

2. flax -et flaxande

3. flax tur (i spel osv.)

flebit /i:/ (med.) blodåderinflammation

flebo- G blodåder; ven



flegma -t tröghet; sävHghet; kolugn

flegmatiker /a:/ sävling

flegmatisk a. tröglynt; sävlig

flekterande språk språk med stamböjning (t. ex.

grekiska och hebreiska) flektion, se flexion

1. flen tunt islager på lavmark osv

2. flen rörflen; strandgräset Phalaris (Baldinge-ra) arundinacea

3. flen magflen; magkatarr; magsyra

4. flen = flenhus (med.) talgsvulst, särsk. i huvudets hårbeväxta del; aterom(cysta)

5. *flen = flinade (av flina) flenhus, se 4. flen

1. flep våpig karl

2. flep -et våpighet; våpigt uppträdande flepa klema (med ngn)

flepig a. våpig; klemig. Ser hjärtans ~ ut och

kärlig (Fru Lenngren) flergifte -t polygami

flertalig (i pl.) av flere slag. Prestigens källor voro

-a (E. H. Thörnberg) flexa sprida arbetstiderna. Det statliga kontorskomplexet Garnisonen fick flextider bl. a.
med motiveringen att det var SL:s enda chans att frakta de 5 000 som arbetar där. Tvångs-- hela Järva enda
chansen! flexibel a. böjlig; smidig; anpasslig; anpassbar.

Flexibla arbetsutrymmen flexibilitet böjhghet; smidighet; anpassbarhet flexion /fläk§o:n/ (sprv) böjning flexivisk
a. böjnings-flexor L (biol.) böj muskel flexur (geol.) böjning; buktning (i bergskikt) flimmerhår (biol.) tunt
hårliknande utskott (på en cell)

flimmerskotom -et (med.) ögonmigrän flinter: gå i ~ gå upp i limningen; bli alldeles utom sig
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flintglas starkt ljusbrytande glas flirt, se flört

flitkonst konsthantverk. Borgherren såg forn-männens ~ för första gången (Beowulf)

1. flo -n S trave; skikt; lager; varv

2. flo -n, se myrflo. Där rörde sig en svart prick över blåvita snöhavet till en lappländsk ~ (O. Högberg)

3. flo -n floränna; gödselränna; gödselgång floa S trava (ved osv)

floating E svävning; böljegång. En genom centralbanksinterventioner styrd ~ flocka v. gruppera flockhåg
kollektivism

flod stigvatten; hastigt stigande vattenstånd (vid havskusten)

flodgång tidvatten; ebb och flod. I mänskolivet röjer sig en som uppströms tagen leder fram till lyckan (Julius
Caesar) flog, se/Zdg

""flolägrig skiktad; varvig floor-show E föreställning utan egenthg scen flop E 1. duns; plattfall. 2. fullständigt
misslyckande; fiasko. 3. (helt) misslyckad bok 1. teaterpjäs

1. flor -et ett slags tunt, genomskinligt (silke-1.) bomullstyg

2. flor blom(string). Står i sitt ~



floréal F blomstermånad. I livets och känslornas

- (Karlfeldt) florera 1. blomstra; frodas. 2. vara gängse. De för ej länge sedan ---nde ryktena om att påven skulle
avlägga ett besök i Uppsala florett övningsvärja med knapp i ändan florettsilke avfallssilke

florilegium, florilegiet (L) 1. valda stycken av poesi osv. 2. provkarta på hos en författare påträffade misstag och
språkfel osv florist växtkännare

floristik vetenskapen om floran i en viss trakt florshuva rus

florygg smal sträckning av fast mark tvärs över våt myr. På vindsvept näs, på farlig ~ (Beowulf)

flosker, pl. floskler' ordblomster; (pl.) tomma

ord; tomt ordsvall floskulös a. blomstrande; svassande; svulstig flossa vävnad av knutna, avklippta trådar flossad
a. flossaliknande; luddig flotation anrikning (av malm) flottholme fritt flytande jordflak; dyholme flottiy 1.
torpedfartygsförband, bestående av två

1. tre divisioner. 2. avdelning av frivilliga motorbåtskåren. 3. (friare:) samlad grupp av båtar. 4. Svenska
flygvapnet består av tolv ~er

flottist örlogsmatros flottyr stekflott

flottör flöte; flytkropp (t. ex. under pontonbro 1. hydroplan)

fluency E 1. jämnt flöde. 2. talflöde. 3. talfärdighet. 4. språkbehärskning; färdighet i att tala ett främmande språk
fluent E flytande

fluffig 1. luddig; dunig; fjunig. 2. dunlätt. 3. (len

och) burrig; uppburrad flugvikt (idr.) lägsta viktklassen i boxning fluidisera 1. smälta (ngt). 2. förgasa (fast
kropp)

fluidum /flu:-/ L 1. vätska. 2. dryckesvara. 3. flöde. Genom det hela går det hemlighetsfulla ~ som är oskiljaktigt
från Zolas verk (Frö-ding)

flukt oböjl. s. 1. / ~ med i rak linje med. 2. få ~

på få upp (villebråd) fluktuation böljegång; växling(ar)

1. fluor /fluåir/ (kem.) ett grundämne, som hör till saltbildarna (halogenerna)

2. fluor /flu:år/ L (med.) flytning fluorescens (fys.) den företeelsen att vissa kroppar under påverkan av ljus 1.
ultravioletta strålar sänder ut ljus av annan våglängd

fluorescera sprida fluorescensljus fluoridera fluorsätta; tillsätta med 1. fluor

1. fluss (med.), se katarr

2. fluss 1. lättsmält ämne som man tillsätter vid smältning av metaller. 2. lättsmält glasmassa

(glas-)

fluster, flustret ingången till bikupa 1. duvslag;

vågrät bräda framför den fluvial a. älv-

fluviatil a. vattendrags-. processer fluxmeter (fys.) magnetflödesmätare

1. fly-et (zool.): efterled i åtskilliga namn på fjärilar och andra insekter, t. ex.gamma--, stink--

2. fly -et gungfly

3. fly -et spadformat plåtstycke i ändan på arm av ankare 1. dragg. Och så fick vi draggen i honom och när tog i
ryggen så ... (Strindberg)



4. fly a. = flyhänt; jfr/o^>'

5. fly a. odryg; skryp

6. fly v. överlämna; räcka; ge (ngn ngt)
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7. fly oböjl. förstärkningsord. Är du ~ förbannad?

flygbniten flyghaverist

flygel /y:/ 1. (mil.) vardera sidodelen av en i slagordning stridsberedd här 1. flotta. 2. (pol.) utkantsparti;
utkantsgrupp. 3. (arkit.) genom lägre höjd 1. på annat sätt särpräglad sidoled av en långsträckt byggnad. 4.
(arkit.) bibygg-nad som hör samman med närliggande huvudbyggnad. 5. dörrflygel. 6. vardera av träluckorna i ett
altarskåp. 7. (mus.) vingformat stort piano med vågräta strängar i tangenternas längdriktning flygeldörr
döbattang

flygför a. som kan flyga. Där är fantasi, men

ingen som är ~ flygg a. flygfärdig; som (redan) kan flyga flyhänt a. fortfärdig; flink flying start E flygande start
flytprov, se ordal 3

flytte-t flottarlag. Slutflyttet = rumpan sista flyttarlaget, som tog hand om de kvarblivna stockarna och rensade
älven och sjöstränderna

flytthåg, se flyttningshåg

flyttningshåg (E. H. Thörnberg) benägenhet för

att ömsa boplats; lust att utvandra *flyttstjäma (ä. sv.) planet

1. flåg, se fjällfläg

2. flåg, se nedflåg och uppflåg

3. flåg -et krampanfall 1. krampHknande anfall; jfr ryggflåg

flågröiin parasitisk rönn flåhacka v. hacka bort ytjord flått, pl. -ar fästing, Ixodes ricinus fläckfeber, se fläcktyfus

fläcktyfiis en mkt smittosam farlig utslagssjukdom

fläng -et flängande (se 1. flänga)

1. flänga rusa (runt, hit och dit)

2. flänga 1. fläka loss. 2. flå. Här flänges ål (Karlfeldt)

fläns, pl. -ar utstående list på rör, plåt osv (E flange)

1. flänsa förse med fläns

2. flänsa (en val) skära av späcket i stora snitt flärd 1. fåfänglighet; prål. 2. falskhet fläskhare köttet utanpå
revbenen i ryggen på

svin flättja lättsinne flög s., se flöj

flöj, pl. -ar flöjel bestående av en lång, smal.

spetsig påse av flaggduk, som placeras på en kaltopp på fartyg; väderstrut flöja, prt flöjde hoppa över stängsel

1. flöjer , pl. flöjlar vindvisare (jfr flöj)

2. flöjel (da.) sammet

flöjlande a. med vindflöjel. Under ~ gula röst (Karifeldt)



flört är kärleksnärmandets värjsalut och förpostfäktning flöts skikt; lager FN = Förenta Nationerna fnalla v. 1.
gnaga; knapra. 2. krafsa fnas -et 1. nöthylsa. 2. skav; ngt som är avskavet

1. avskalat. 3. mjäll; fnassel fnask 1. lappri. 2. dyft; dugg. 3. sköka fnatt, se furufnatt fnugg -et fjun; ludd

fnurra ouppsåtligt uppkommen knut på en tråd

fnyk-et S grand; skräp; (i nekuttryck:) dyft; dugg

fo (mil.) försvarsområde fo^é i^foyer) förhall foam B skum; fradga FOB fritt ombord

-fob /å:/, pl. -fober en som hyser fobi (gentemot

ngt)

fobi -n 1. skräck. 2. haträdsla; hat och fruktan. 3. särhat. Han har sina --er. 4. avsky. 5. hatföremål

fodergiva portion (mål) vid utfodring fodermarsk, se 1. marsk 3

1. fog, pl. -ar ställe där två fasta delar av ngt är tätt sammanslutna

2. fog oböjl. s. skäl. med allt ~

3. fog tjocka; dimma fogsvans ospänd handsåg Foibos G Apollon fokal a. brännpunkts-fokalisera, se fokusera

fokus 1. brännpunkt. 2. (med.) (sjuk-doms)härd

fokusera 1. (en lins osv:) ställa in; skarpinställa; rikta in. v4. tillät sig att låta kameran svepa över anslagstavlan
och ~ en liten skylt fokusering skarpinställning; avståndsinställning. Fokuseringen på Turkmenistan ger ett
säkrare perspektiv på Moskva folder E 1. vikblad. 2. samlingspärm foliant helarksbok

folie' 1. bladmetall (guld, silver, tenn, aluminium). 2. bakgrund
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1. foliera (spegelglas) bladhyda

2. foliera (affärsbok) uppslagsnumra foUo helark

foliiim, se folie

folkegen a. för nationen kännetecknande *folkfolor (tjockt O, pl. folkvett. Jfr/o/or folkhiishållning rikets
förseende med förnödenheter

folklore E folkdiktning. — folkdikts-folklynnesforskning the study of national charac-ter

folklämpor pl. civiliserat beteende

folkmaterial -et folkvirke

folkprägel nationalitet. Desse män voro av olika

~ och tungomål (V. Rydberg) folkvetenskap (Strindberg) etnologi folkways E hävdvunna seder; traditionsgivet

levnadssätt folkyimest popularitet

follikel /fålikkey 1. (zool.) liten påsformig veckbildning i huden 1. ngn av kroppens inre ytor. Hår- hårsäck. 2.
(bot.) ett slags frukt som består av ett enda fruktblad folor (tjockt /) N, foror S beteende(mönster)

1. fon /å:/ (fys.) Ijudstyrkeenhet

2. fon /å:/ (sprv) (enskild, enstaka) förekomst av språkljudsenhet (lika gott vilken)

1. fond /fångd/ (nyttjas knappast i pl.) 1. bakgrund. 2. bakre vägg; bakvägg. 3. bakre del. 4. bortre del

2. fond /fångd/, pl. -er" 1. grundsumma; grundbelopp. 2. insats; huvudstol; kapital. 3. (pen-ning)stiftelse. 4.
tillgång; förråd. 5. (pl.) statspapper; (som förled:) värdepappers-. 6. -er (jfr E funds) dyker nu upp i betydelsen



'tillgångar, (penning)medel, pengar' ... att universiteten mellan 1953 och 1963 fick 4,8 gånger större fonder av
regeringen än förut

fondbörs marknad för handel med aktier och

obhgationer osv fondemission ökning av aktiekapitalet genom överförande av icke utdelade vinstmedel 1. genom
uppvärdering av bolagets anläggningstillgångar fondera avsätta till en fond fondnmdel = apsid 1

fonem-et 1. (sprv) språkljud som utgör en (betydelseskiljande) enhet i ett språks (ett idioms) Ijudssytem. 2. talat
ord. 3. betydelsebärande (ljud 1.) Ijudföljd fonematisk (sprv) 1. fonem-; av fonemnatur (om språkljud). 2.
betydelseskiljande

fonetik vetenskapen om språkljuds bildning och

egenskaper osv fonetiker /e:t/ en som sysslar med fonetik fonetisk a. 1. se fonetik. 2. (om stavning:) Ijudenlig

foniater, pl. foniatrar en som botar talfel foniatri -n konsten att bota talfel foniatrisk a., se foniatri

1. fono- (G fone) ljud

2. fono- G mord

fonograf apparat för upptagning och bevarande

av tal och musik fonogram -met ngt som är upptaget med fonograf

fonologi -n (sprv) ljudlära fonomani (med.) mordgalenskap fonotek-et skiv- och bandsamling (jfr fonogram)

fons, font L 1. källa. 2. dopfunt fontanell s. springa mellan huvudskålsben (hos spädbarn)

fontän 1. springbrunn; vattenkonst. 2. springvattenkran

foolproof a. B toksäker; helpålitlig (om apparat

osv) force F styrka

force de frappe F atomvapen(makt) force msgeure F händelsetvång; händelsernas tvång

forcera 1. påskynda; driva på. 2. betvinga. 3. tränga fram igenom (ngt); ta sig igenom. 4. bryta upp (t. ex. ett lås).
5. storma (ngt) forcerad 1. påskyndad. 2. ansträngd. 3. våldsam;

med våld genomförd fordom /fo:rdom/ förr i världen fordomtima (föråldrat:), se fordom forechecking E (i
ishockey:) att stäcka motståndarens framlopp på hans eget försvarsområde

forehand E framhand: slag (i tennis osv) med handflatan (göpnen) vänd framåt (motsatsen till backhand) forell
bäcköring, (företrädesvis) Salmo trutta fario

forensisk a. rätts-; domstols-forfeit E vite

1. forma s. (tekn.) öppning genom vilken man blåser in bläster i en smältugn osv

2. forma s. L form. Jfr pro forma formaldehyd form, förk. av Lformica 'myra'

och aldehyd) myrsyrans aldehyd H CHO, färglös giftig gas
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formalin -et (kem.) vattenlösning av formalde-hyd

formaliteter L 1. formellt; till formen. 2. formligen; uttryckligen formalist formridare; formryttare; formskärare;

formivrare; formträl formalitet formsak; form formant (sprv) kännetecknande ton som ingår i

en vokalklang format -et storlek(styp)

formation 1. gestaltning; (form)bildning. 2. (geol.) avlagringsslag som kännetecknar ett visst skede i
jordskorpans utveckling, t. ex. kritformationen (kritsystemet). 3. (geol.) samlad förekomst av ett visst



avlagringsslag, t. ex. jura^y pl. —er. 3. (mil.) se formering former, pl. formler' 1. en sats 1. följd av satser som
förkunnar 1. påbjuder ngt och som skall nyttjas vid vissa högtidliga tillfällen. 2. (mat.) en regel uttryckt med
algebraiska tecken. 3. (kem.) beskrivning i kemiska symboler och siffror av en kemisk förenings sammansättning
osv

formell a. 1. i överensstämmelse med gängse sed 1. umgängeston, men stel, opersonlig 1. kän-slolös. En ~
bugning. 2. enligt lagens bokstav osv. ~ kompetens. 3. avseende förmågan att uttrycka sig. ~ begåvning. 4.
avseende själsanlagens odlande. ~ bildning. 5. (sprv) (tanketomt) subjekt. Det regnar formera 1. bilda. 2.
(bekantskap) stifta. 3.

(penna) vässa; spetsa formering (mil.) ordning; uppställning formidabel a. fruktansvärd; förfärlig; gräslig formido
L fasa; hemskhet formol /fårmå:l/ svag formaldehydlösning för

desinfektion och konservering formstickad fully fashioned formulator avfattare; meningsformare; ordfin-nare

formulering avfattning; utformning formulär -et 1. text som dikteras för en 1. flera till att eftersägas oförändrad
1. med små ändringar som inte förvanskar dess sakliga innebörd; t. ex. eds--. 2. (tryckt) textförlaga avsedd att i
varje särskilt fall fyllas ut 1. jämkas allt efter de föreliggande omständigheterna; t. ex. ansöknings^. Gränsen
mellan ~ och blankett är oskarp

fom a. forntida; förgången. Ex. under fjärn fomdyrgrip forntida dyrgrip. De --ar, som

försten gav mig, har jag gäldat i örlig (Be-owulf) fomgrip, se fomdyrgrip fomskriftslära paleografi
fomskriftsläsare paleograf fomtidsfolket de som levde i forna tider fomyrdislag-et (fno. metr.) ett fornnordiskt
versmått (t. ex. i Völvans spådom i Eddan) foror, se folor forsera, se forcera först- T skog(s)-fort /å/ -et
fästningsskans forte I (mus.) starkt

fortel /å/, pl. fortlar (typ.) stående (bevarad) trycksats

fortepiano -t I (mus. "som man kan spela både

starkt och svagt på") piano fortifikation 1. befästningskonst; befästningsväsen. 2. --en arméns ingenjörkår fortis L
(sprv) 1. huvudtryck. 2. (på tal om

konsonant) spänd. Jfr lenis fortissimo I (mus.) mkt starkt fortkomst /saknar pl./ utkomst; framgång fortning
acceleration fortskaffa /o:/ T forsla; frakta forum, pl. fora L (i det forntida Rom:) marknadstorg; salutorg osv; ~
Romanum stora stadstorget (medelpunkten för stadens offentliga liv). 2. vederbörlig domstol; domställe {rätt 3.
härd; tummelplats. Akademiska klickbildningar kan ... bli fora för intellektuell inavel och inbördes beundran
forward E anfallsspelare fosfat -et salt av fosforsyra fosfor' (kem.) ett icke-metalliskt vaxliknande grundämne

fosforescens icke-värmestrålande ljus som vissa kroppar avger i mörker ständigt eller sedan de blivit belysta;
fosforglim; efterglim -met fosforescera glimma i mörker (jfr fosforescens) fosforsyra (kem.) H3PO4 fosgen /fås-
je:n/ -et den giftiga gasen COCL2 fossil -et djurförstening; växtförstening foster /o/, fostret 1. i livmodern
levande barn 1. unge. 2. alster; produkt, t. ex. inbillningsfoster

fot, pl. fot (ålderdomligt längdmått:) 0,297 m fotangel, pl. fotanglar (mil.) stormhinder bestående av fyra
förenade spetsiga spikar: tre vilar på marken, den fjärde pekar uppåt fotfly a. rask på foten. Berget fuUt med ~
boskap (Kalevala)
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fotgikt podager

fothiis ficka för fötterna i en fäll fotmanövrerad fotstyrd foto- G ljus-

fotocell apparat som formar om ljus till el

1. fotogen /fåtå§e:n/ lysolja

2. fotogen /j/ a.: ~ bakterie lysbakterie



3. fotogen /j/ a., se fotogenis k fotogenisk a.: är ~ tar sig bra ut på foto fotogravyr ett slags ljustryck

fotomontage /-a:§/ -t bild sammansatt av fotobitar

foton /fåtårn/ 1. Ijusretningsenhet (som träffar

näthinnan). 2. energikvantum vid strålning fotostat apparat som kopierar fotografiskt fototropisk /fåtåtrå:pisk/ a.
som böjer sig 1. vrider

sig under ljuspåverkan. Jfr heliotropisk fototypi -n streckbild; streckkliché fotpedal, se pedal

fotställ sockel; piedestal; postament fotviss säker på foten foulard F ett slags tunt mjukt sidentyg foulé F ett slags
mjuk, svagt luden yllevävnad foundation (cream) E grundkräm; (puder)un-derlag. Veiled Radiance international
beige (Annons) fournera, se furnera foursome E 2 mot 2 (i golf) fovea (centralis) L (biol.) gula fläcken
foxhimting E engelsk räv jakt foyer F, se foajé fra I broder . . . ♦frack a. duktig; rask fragil /§/ a. bräcklig; skör;
skröplig fragilitet bräcklighet; skörhet; skröplighet fragment-et brottstycke; spillra; splittra fragmentarisk a.
brottstyckeartad; spUttrad fragmentation sönderfall fragmenterad brottstyckepräglad. (På tal om kubism:) . . .
formerna har fått en prismatisk, ~ karaktär

fraktion 1. särflock; grupp. 2. bråkdel. 3. (oriktigt nyttjat) = fraktur 2. Frånsett mindre kollisioner, fraktioner efter
fall och några akuta hjärtbesvär (SvD) fraktkista = container 2

fraktur 1. bruten (tryck)stil; gotisk stil; tysk

tryckstil. 2. (med.) (ben)brott framarv bröstarv; arv som går rakt nedåt i släkten

framfart 1. vådlig 1. våldsam åtfärd; hänsynslöst beteende. 2. Ö fart i sig och lycka med sig. 3.

(ej att förorda:) framfärd; färdsel ... att de nordiska regeringarna tar initiativ till att säkra stora fartygs ~ framfus
a. framgångsinriktad; "framåt" framfusing en som är framfusig framfärd uppträdande; beteende framlopp -et
attack ♦framman adv. (Karlfeldt) framtill framprovocera frammana framsagd, se outspoken

framsynt 1. som kan se in i framtiden. 2.

förutseende framsäga recitera; deklamera framsägare recitatör; deklamatör framtalig a. frispråkig; fritalig framte
förete; visa upp framtoning da. sätt att te sig framträde -t (K. Himmelstrand) enstaka framträdande

franc /frang:/ myntenhet i Frankrike, Belgien

och Schweiz franciskan, pl. -er' gråbröder: munkorden stiftad av Franciscus av Assisi franc-tireur F friskytt;
partisan; friskareman frangiilabark /ngg/ barken av brakved, Rhamnus frangula (laxermedel)

1. frank, pl. -er' en fornvästgermansk stam och dess avkomlingar i Tyskland (Franken) och Frankrike

2. frank a. frimodig; hurtig; obesvärad; dristig; ogenerad

frankera frimärka

franko 1. (förr:) postavgift; porto. 2. portofritt frankotecken 1. frimärke. 2. fristämpel fransos (F frangois)
(föråldrat, nedsättande:) fransman

fransysk a. (föråldrat) fransk. ~ visit mkt kort besök

1. fransyska fransk kvinna

2. fransyska (matl.) ländstycke på nötstek fransäs /frangsä:s/ en kontradans med minst ett

halvt dussin turer frappant s. slående; påfallande frappera v. 1. slå; göra ett starkt intryck på (ngn). 2. vara
påfallande. 3. iskyla (en dryck osv)

frapperande, se frappant. ~ mkt elefanter fras, pl. -er" 1. avsnitt mellan två uppehåll i ngns tal, sång 1.
musicerande. 2. talesätt; stående uttryck. 3. besked där språkdräkten inte förmår att dölja tankens (1. känslans 1.
hågens) torftighet
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frat -et skräp; smulor; rester av ett djurs måltid.

Ex, under blotpall fräter L broder

fratria (G)L underavdelning av en (folk)stam

osv. (Ex. under exogamisk) fredbinda pacificera (en befolkning) fredliggöra pacificera fredlysa neutralisera 1
fredlägga pacificera (ett område) fredsäll a. fredlig; fredsälskande freelance E frilans

frejd 1. gott anseende. 2. ryktbarhet. 3. (föråldrat:) (jur.) medborgerligt förtroende frejdig käck; frimodig

frekvens /frekvän:s/ s. 1. talrikhet. 2. vanlighet. 3. (på tal om periodisk rörelse:) fastäthet; hastighet

frekvent 1. ofta (titt och tätt) återkommande (upprepad). 2. vanlig. 3. (på tal om periodisk rörelse:) hastig; snabb.
Jfr högfrekvent och lågfrekvent frekventera besöka (ofta) frenesi -n ursinne frenetisk a. ursinnig frenolog, se
frenologi

frenologi-n läran om att huvudskålens knölar

kan avslöja själsegenskaper freon /å:/ -et firman Duponts varunamn på vissa

hårsprutmedel fresk(o), se alfresko frest /e/ -et försök

fresta försöka; bjuda till. ~ duger det skadar inte att försöka

freudiansk a djuppsykologisk (i S. Freuds anda)

fribord fartygsskrovets överdel (ovan lastvattenlinjen)

fribordsmärke plimsollmärke

♦friborg (hist.) befäst plats som innehades med

äganderätt av enskild man fribrev 1. skrivelse, genom vilken ngn frihet 1.

förmån ges åt ngn. 2. portofritt brev ♦frid a. skön (särsk. om kvinna) fridiand reservat fridsflagg(a)
parlamentärflagg(a) frigid /g/ a. 1. könskall. 2. (känslo)kall; kylig; frigidarium L kallrum frigiditet 1. könskyla. 2.
känslokyla frigång 1. (om bil:) gång med motorn avkopplad. 2. innebär att en intern får vistas utanför det
avspärrade området

frihand rätt att följa eget skön då man utför ett uppdrag

friholt (naut.) stycke av en trästock som hänger

utombords för att skydda fartygssidan frikadell Uten (sopp)köttbulle frikant /fri:-kan:t/ marginal frikassé kokt
kött i sås frikativa (sprv) gnidljud (t. ex. v) friktion 1. (fys.) gnidning(smotstånd). 2. (i umgänget mskor emellan)
slitning; misshällig-het; fnurra

friktionsarbetslöshet omställningsarbetslöshet (vållad av företagsnedläggelser, driftsinskränkningar osv)
frilans(are) 1. (hist.) legoknekt. 2. en som är sin egen herre. 3. en som medarbetar i massmedia utan att vara
anställd. 4. (pol.) vilde frilistning avveckling av importhinder (utom

tullar) för en viss vara frilla, pl. frillor älskarinna; bihustru frimärkera (Föreningen Norden), frankera!

1. fris, pl. -er' en som talar frisiska

2. fris, pl. -er^ (prydnads)bård; (vägg)krön

3. fris ett grovt, tjockt, långhårigt ylletyg frisera 1. kamma; lägga upp (hår); locka; lägga i

lockar; krusa. 2. snygga till; lägga till rätta; försköna frisisk, se 1. fris

frisiska s. ett närmast med E besläktat språk i Frisland och längre norrut längs kusten till danska gränsen



friskalare s. en som springer hit och dit friskjuts hitchhiking; lift fristadsrätt s, asylrätt fristgräns deadline
fristkrav ultimatum

frisyr 1. kamning. 2. (hår)uppläggning;

(hår)uppsättning. 3. krusning fritalig a. frispråkig; outspoken frite F, se pommes frites fritera flottyrkoka frityr
stekflott

frivi^elära (filos.) indeterminism friviUetroende (filos.) indeterminist frivol /å:/ a. 1. lättsinnig; lättfärdig. 2.
flärdfull; fåfänglig

frivolitet 1. se frivol. 2. -er ett slags spetsarbeten av linnetråd

frodvuxen a. luxurierande; yppig; som växer fort och kraftigt

frodväxt s. luxuriering (motsatsen till nödväxt) fromage F ett slags efterrättskräm
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fromleri hycklad fromhet from soiinds to things E är en uttröskad vändning. Skriv hellre från ord till sak 1. till
saken!

frond motståndsflock; revolterande grupp frondera resa motstånd; revoltera (mot regeringen 1. det egna partiet)
fronderi -et det att man fronderar frondör en som fronderar front, pl. -er" 1. framsida. 2. framdel. 3. (på plagg:)
framstycke. 4. (meteor.) luftmassas främre gränsyta ex. kall'--. 5. främsta ledet. 6. trupp i uppställning. 7.
tillvändning; hälsningssteg. 8. stridslinje. 9. stridsavsnitt frontal 1. pann-; pannans. 2. fram-frontalkolüsion, se
frontalkrock frontalkrock rak sammanstötning frontalkrocka v. stöta samman rakt. Invalidbilen

som --de med bussen frontespis 1. framsida (på ett hus). 2. mittut-språng. 3. fönsterutsprång. 4. titelblad. 5.
titelbild frontispis, se frontespis frontlob pannlob

fronton /fråntå.n/ gavelröste; fönsterröste frontong, se fronton

frontparti framdel; för. Ett skräckexempel på hur amerikanska bilfabrikanter nonchalerar säkerhetstänkandet när
det gäller utformningen av '--erna frosch (mus.) T tagelhållare frotté nopptyg: bomullsvävnad som genom sär-
förfarande vid tvinning och vävning får s. k. frottéöglor

frottera gnugga; gnida ~ sig med gnida sig emot

fnigal a. tarvlig; torftig; enkel; sparsam frugalitet, se frugal

fruktbar och fruktsam kan inte bytas ut mot varann. Jord är fruktbar, kvinnor fruktsamma. Oriktigt: ... 100 000 av
totalt 2,3 milj. par i fruktbar ålder (SvD) fruktos /å:) fruktsocker

frustration 1. missräkning; besvikelse. 2. gäckel-se; gäckande; snöplig motgång; snöplig med-fart. 3. motgångens
bitterhet; missräkningens förödmjukelse frustrera 1. (ett förslag 1. en plan:) hindra; göra om intet. 2. korsa. 3.
(hopp, förhoppningar:) gäcka; svika; bryta. 4. stäcka (ngn); göra missräknad; göra besviken. 5. behandla snöpligt;
förödmjuka

frustrerad 1. missräknad; gäckad. 2. stäckt; vingklippt; vingbruten. 3. hopplös; förtvivlad. Fattiga negrer i ghettot
(SvD) frustrerande a. modfällande; modstjälande; betryckande; beklämmande. Barnet tvingas att avstå från (att
suga på) sin tumme och detta innebär en oerhört ~ upplevelse. Verka ~ bli en missräkning ♦frustu- = frustugu-
(se frustuga). De kyska

frustulammen (Karlfeldt, pastisch) ^frustuga kvinnornas dagrum fryna v., prt frynte S rynka (på näsan) fryseri -
(e)t fryshus; frysanläggning frågemål -et utfrågning; förhör frågestäUare interpellant ""frågetempel (O. Högberg)
orakeltempel frågodag (vid prästval:) dag då man får framföra

vissa anmärkningar fråndrag -et subtrahend fråndragning subtraktion frånhäst högerhäst (i ett par) frånstöta (fys.)
repellera frånstötningskraft (fys.) repulsionskraft fråntal (mat.) negativt tal frälsarkrans (naut.) livboj med lång



lina frändeflock (den närmaste) släkt(en). När du hör att jag gått hädan . . . och skilts ut från frändeflocken
(Kalevala) frändeland land med besläktad befolkning frändetycke släkttycke

1. fräs, pl. -ar fräsmaskin

2. fräs fart: i full-

3. fräs -et fräsande; brus

4. fräs -et halskrås

fräsch /frä:§/ a. 1. frisk. 2. ny; onyttjad; som ny

fräschör skulle kunna bytas ut mot fräschhet (fräsjhet) 1. friskhet. Guvernören upprepade för hundrade gången
gamla lustigheter med en ~ som publiken måste tro vara improviserad frässe hankatt. Brukligt i norrländsk
högsvenska. Jfr kattfräs (O. Lind 1749). Vem .. . vill för en padda, läderlapp och ~ dölja så viktig kunskap?
(Hamlet) frö v., prt -dde N ömkyla; frostskada frögömme -t skydd och hölje kring frön fröjdestulen
glädjeberövad; deprimerad frökorn sädeskorn

frön a. mkt skör; spröd; som lätt faller sönder »frösa v. S = frö ftalsyra (kem.) (C8H6O4

fuchsia /ks/ (efter L. Fuchs) Kristi blodsdroppar
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(krukväxt, vanligen med röda blommor) fuchsin -et ett djuprött färgämne som består av den organiska basen
rosanilin fuga (mus.) musikstycke där ett tema som tas upp av en stämma upprepas av de övriga på olika tonhöjd
fukolog algkännare fukologi alglära; algkännedom fuksin, se fuchsin *fuktel´ (T)1. (mans)tukt;lydno. 2. slag med
flat klinga; prygel fula ut framställa i ofördelaktig 1. förhatlig dager fullbordad sak (O. Högberg) fait accompli
fullföljd s. (jur.): ~ av talan innebär att man överklagar (en dom) fullföljdsgräns (jur.) summa revisibilis fullgill
a. fullgod; fullvärdig. "~ är min faders visdom" (Kalevala) fullhågad a. som har mod och beslutsamhet nog
fullkväden a. klart uttalad. Hörde du inte ~ visa idag, så vet jag inte vad! (O. Högberg) fullmäktig: banko~
tjänsteman av högsta graden i riksbankens huvudkontor. polis~ biträde åt pohsmästaren. stats~ ledamot av
statskonto rets styrelse. telegraf~ föreståndare för ett redovisningsområde i ett av televerkets trafikdistrikt
fullmänsklig a. av oomtvistlig mskotyp (ej på ngt vis apliknande) fullrönt a. bevisad; styrkt genom rön full size E
naturlig storlek; kroppsstorlek fullstyrkt a. fulltygad; till fullo bevisad fullviss a. alldeles säker; evident fully
fashioned E formstickad fulländningsivrare perfektionist fulna bli ful fulslag -et (med.) hagelbulnad fundament -
et grund(val) fundamental a. 1. grundläggande; grund-. 2. fullständig. Fundamentalt okunnig fullständigt
okunnig; helt okunnig; grovt okunnig fundamentalism (teol.) bibeltrohet fundamentalist s. bibeltrogen
fundamentalprincip huvudgrundsats; urgrund- sats fundamentum divisionis L indelningsgrund funder` pl. ränker
knep; (onda) anslag funder` pl. (jfr fynd) ränker; knep; (onda) anslag

funest a. 1. dödsbringande; dödlig. 2. olycksb-

ringande; förödande. 3. olycks- 4. sorglig. 5. ruskig; ryslig. 6. avskyvärd fungera /ngg/ göra tjänst; tjänstgöra;
verka fungibel /nggi:/ a. förrättningsduglig fungibilitet förrättningsduglighet; förmåga att göra tjänst funkis, se
funktionalism

funktion 1. förrättning; tjänst. 2. livsyttring. 3. (mat.) en variabel storhet i dess storleksförhållande till en annan
variabel storhet. y = x2 anger att y är x gånger x funktionalism borde ha försvenskats till nyttostil 1.(som R.
Nordenstreng föreslog 1930) förkortats till funk. Ordet funkis är ej att förorda funktionalistisk, se funktionalism
funktionell a. 1. nyttopräglad. Ämnets ~a syfte. 2. syftespräglad; syftesbetingad. 3.ändamål- senlig. 4.
uppgiftspräglad; uppgiftsbetingad. 5. ~ musik är ej avsedd att avlyssnas. Jfr musak funktionera, se fungera
funktionär tjänsteman; tjänstförrättare; förrättningsman funt, pl. -ar skål osv för dopvatten 1. vigvatten furage -t
/a:s/ (häst)foder furagera skaffa ((häst)foder furia L 1. raseri. 2. = erinny. 3. rasande kvinna; argsint käring;
satkäring furie, se furia 2, 3 furir (mil.) är närmast över korpral furioso I (mus.) häftigt; stormande furiös a.



ursinnig; rasande; vilt upphetsad; utom sig furnera förse (ngn med ngt); anskaffa; leverera furnissör anskaffare;
leverantör furnör, se furnissör furor(e) /å:/ I väldig framgång; stormande lycka. Göra ~ furufnatt ekorre. Djur
syntes inte till, undantagandes ~ar och annat småskrap (Hj. Bergman) furunkel, pl. furunklar (med.) finne fus (ä.
sv.) ivrig att komma åstad (ngnstans). Jfr framfus, hemfus, utfus fusel´ finkel; finkelbrännvin fusion /s/ 1.
sammansmältning; sammanslagning fusionera smälta samman; sammanslå fusionering, se fusion fusionskraft
(fys.) atomenergi som utvecklas när
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man smälter samman atomer vid mkt höga temperaturer fiistanella I karlkjoi; kortkjol futhark /fu:tark/ runrad
futU a. futtig; småttig

futUitet 1. futtighet; småttighet. 2. struntsak futural a. framtidsangivande; framtids-; futu-rum-

futurism en kortlivad traditionsfientlig riktning i diktning och konst, grundad av italienaren Marinetti 1908
futurist, se futurism futurolog framtids(ut)forskare futurologi framtids(ut)forskning futunim L (sprv) verbets
framtidsform fux, pl. -ar rödhäst (brunröd med rödaktigt

tagel) fyk -et S, se fåk

fyka, prt fykte S ryka; yra (om snö 1. sand) fyle -t pack; slödder

fylgia, fylgja (fno.) övernaturlig ledsagare (led-sagerska) i skepnad av ett djur 1. en mska (företrädesvis en
kvinna), vanligen synlig endast för synska mskor 1. i drömmen. En mskas ~ kunde bringa varsel om förestående
händelser, enkannerligen om mskans död fylka sig ställa upp sig (i slagordning) fylke -t län (i Norge) fylkesman
(no.) landshövding fylle -t (månens) helfas. . . . gled månen över

skogskammen i sitt rätta ~ (O. Högberg) fylloxera /åk:s/ vinlus, Phylloxera vastatrix fylogenes /-jene:s/ växt- och
djurstammars

utveckling fylogenetisk a., se fylogenes fynda v. göra fynd. Kom in - prova - fyndaf fyndlön (fsv) hittelön

1. fyr, pl. -ar gosse; karl

2. fyr, pl. -ar byggnad 1. d. med ledljus för sjöfarande

3. fyr eld. ~ och flamma

4. fyr upptåg; nojs. Han har haft ngt ~ för sig fyrmänning N: inbördes är tremänningars

(syssUngars) barn fyrskäft fyrskäftad (fyrskaftad) vävnad fyrtermslut quaternio terminorum fyrverka bränna av
raketer (i fyrverkeri). Han liknar Tegnér i sättet att ~ med tankar och bilder (Fröding) fyryting (mat.) tetraeder

1. fysik vetenskapen om materia och energi

2. fysik (en mskas) kroppsbeskaffenhet

fysikalisk a., se 1. fysik

fysiker /y:/ en som sysslar med 1. fysik

fysiQera, se arkebusera

fysiognomik anletstolkning; lynnesläsnings-konst

fysiograf, se fysiografi fysiografi ett landskaps naturbeskrivning fysiokrat (hist.): ~erna höll (i motsats till merk-
antilisterna) före att jordbruket är grundvalen för all folkförsörjning fysiokratisk, fysiokratism, se fysiokrat
fysiolog en som sysslar med fysiologi fysiologi livsyttringslära fysiologisk, se fysiologi fysionomi -n uppsyn;
utseende fysionomik, se fysiognomik fysisk a. 1. fysikahsk. 2. naturvetenskaplig; natur-. ~ geografi naturgeografi
(motsats: kulturgeografi). 3. kroppslig; kropps-; materiell. 4. överensstämmande med (enligt) naturlagarna. 5. --
person (levande) människa (som rättssubjekt, i motsats till juridisk person) fyto- G växt-



fytografi -n växtbeskrivning fytotron /fytåtråin/ växthus med konstgjort klimat

fåaste, superlativ av få. Därför sade han det mesta

möjliga i ~ ord (O. Högberg) fåfänglighet (intig) onytta fågelvin-et skogsfåglars parningslek. Jag vill vittja ^et,
bärga brunstig fågelfänad (Kaleva-la)

fåk -en (1. -et) (Öland, Gotland) fint damm 1. snö som flyger med vinden; yrväder(svind). Lyssna .. . tills fåken i
snö dansar fram på din grav (Karlfeldt) fåkunnig a. 1. (allmänt) okunnig. 2. enfaldig

(och inbilsk) fållbänk enkel träsäng som kan skjutas ihop i längdriktningen så att den ser ut som en skänk eller en
låda med lock på

1. fång -en (vet. med.) hov- 1. klövinflammation

2. fång -et famn = omfånget mellan de framåt-utåt sträckta

3. fång -et (jur.) förvärv, laga ~ köp, arv, gåva, byte 1. d.

fånggevaldiger -T fångförare ♦fåra S tacka; honfår ♦fåralår (Karifeldt) fiol. Jfr fårfiol fårfiol torkad fårbog; torkat
fårlår
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fårfrom oförarglig; snäll

fåstädes (Rob. Wikman) på få ställen

fåt, se faute

fåtöU länstol

fåvitsk a. dåraktig

fåvitsko: i ^ dåraktigt

fäbless svaghet. Jag har en viss ~ för henne Jag är

lite svag för henne *fäbot skadestånd i varor (in natura) fäda v. (E fade) tona bort (jfr fading) fägnesång sång till
glädje och underhållning ♦f^s fähus

fälad Ss (gemensam) betesmark fälb ett slags sammetstyg med tilltryckt (liggande) långludd fàUbåt hopfällbar
kanot (T Faltboot) fälle -t 1. vindfälle; kullfallet träd. 2. sved; plats

där man har fällt träd för att svedja fällhatt chapeau-claque; F chapeau mécanique fältmarskalk officer av högsta
graden (högre än general)

fältskär pl. -er" (hist.) en som var utbildad och förordnad till att utföra enkla kirurgiska förrättningar fältspat
(geol.) silikat av Al och K, jfr gnejs

silika av Al 1. K, jfr gnejs fältväbel, pl. -väblar (före 1833) fanjunkare fänrik 1. (under medeltiden) fanbärande
officer. 2. (i nyare tid) officer av lägsta graden. 3. (från 1914) officer närmast under löjtnant *fänta jänta
färdbiinden destinerad färdeman, se färdman färdemedel samfärdsmedel färdigsytt konfektion

färdman 1. resande; resenär. 2. reskamrat;

medresande färdmål destinationsort; destination färdsel trafik färggivning kolorit färgverkan kolorit

färla (L ferula) klappträ 1. ris att utdela handplagg med. Tidens son, den feberns ~ jäktar (Karlfeldt) färm a. flink;
hurtig; rask färmitet flinkhet; hurtighet; raskhet; snabbhet; fart

färskning (tekn.) (det kolrika) tackjärnets förädling till smidesjärn 1. stål ""fästegiiU förlovningsring *fästel\jon
(pl.) trolovade fästenål säkerhetsnål

fäsör dikthantverkare; konsttillverkare fätera, se fetera "^fätå -t inhägnad fästig; fägata fävett (sunt) bondförstånd



födelsekontroll barnbegränsning födlighet nativitet

födoråd -et underhåll som man förbehåller sig då man frånträder en gård på landet; avtalat underhåll i varor och
tjänster födslolem, se födsloredskap födsloredskap genitalia (feminina) fö^a upp (E follow up) följa fram
föydtanke (idé)association (föreställning som

frammanas av en annan föreställning) föUesven 1. ung ledsagare. För den blinde finns det ingen annan kosa än
hans (Antigone). 2. page föyetong tidningsroman

fön, pl. -ar varmluftskam (-borste) att lätta upp

och våga håret med fönsterkläde gardin. Det vita en sällsynt

prydnad i fattigmäns hus (O. Högberg) för a. rörlig och arbetsduglig; i (ständig) god

kondition förbemäld nyssnämnd förbiledning shunt 2 förblommerad förtäckt; omslöjad förebyggelse prevention
föregångsfall precedensfall förenhetliga (T vereinheitlichen) enhetliga; en-hetliggöra

företagsdemokrati innebär att arbetarna i ett

företag har medbestämmanderätt företeckna anticipera 1 förfall, se menföre 2 förförra, se förrförra

♦förgiva förgifta. Rädd att bli förgiven (Hj. Bergman)

för gott (E for good) 1. på allvar. 2. för alltid; slutgiltigt. 3. en gång för alla. 4. alltid; ständigt. Dosen ör större än
den man skulle få om man satt ~ på stängslet utanför en kärnkraftsanläggning ♦förgyllande (romantiskt ord)
gyllene; förgylld förhet s. kondition 3

förhoppningsvis adv. som man får hoppas förhängd a. (sprv) proklitisk förhängsord (sprv) proklitikon föristida a,
preglacial förlagslån lån utan särskild säkerhet förlorare (E löser) : 1. är en god ~ kan smälta ett nederlag; är sin
lyckas överman (Tegnér); är
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en dålig ~ kan inte bära en motgång. 2. (i kortspel) värdelöst kort förlovad: det landet löftets land; löfteslandet.

Livets förlovade land (Bo Bergman) *förlåta (Karlfeldt) överge; lämna för(imd)natt natthalvan före midnattt
fornas. 1. (visset) fjolårsgräs. . . . snabbt som

sno ken snor i föming mat som medförs som gåva fömuftstrotsande a. paradoxal förnämitet 1. förnämhet. 2. pl.
honoratiores förorena orena förrförra närmast före förra förselväg transportväg förskyUd själv(för)vållad förskära
/ä:/ v. spritblanda (vin) förslagsmening 1. hypotes. 2. förslag till formulering förstadliga urbanisera
förstadligande s. urbanisering förstahandsprägel primör 2 förstahandsstoff primärmaterial 2 förstaårsstudent
recentior; (i Lund) novis förstbokstav initial förstemansrätt s. prioritet förstgräns terminus post quem; se under
termi-

nus ante quem förstone: i ~ i början förståring novis *förstäck (T) gömställe

förställsam (O. Högberg) som gärna förställer sig

försvar kunde förr ha särbetydelsen "förhållanden som tryggade mot behandling som lösdri-vare", närmare
bestämt "dels innehavande av allmän 1. enskild tjänst, dels idkande av studier 1. ngt visst yrke, dels att
bevisligen genom egna tillgångar 1. andras vårdnad äga sin bärgning, dels slutligen att genom behörigt intyg vara
känd som den där iakttager ordning och sedlighet i sitt leverne samt söker efter förmåga sig ärligen försörja." Var
har du ditt (Runeberg). Så tag mig upp och giv mig ~ (Karlfeldt)

försvarslös, se försvar. Jag är en diktens vaga-

bond, ~ i andens rike (Karlfeldt) försäte -t presidium

*försöna v. neka; vägra; avslå. Vad långa år försummat och försönt, står upp vid vädrens lekar friskt och grönt
(Karlfeldt) förtida, se eftertida förtiUvaro, se föruttillvaro



förtjänstlista meritlista förtjänstminskande demeriterande förtimg a. framtung (om farkost) förtänkt a. /fæ:rtängkt/
a. förtänksam; förutseende

föruttillvaro preexistens förvarna /fæ:r-/ varsko

förvimnen /unn/ överbevisad. En ~ brottsling förädlingsvärde marknadspriset på ett företags produktion med
avdrag av vad som har köpts från andra företag
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G

g (mus.) femte tonen i den diatoniska c-durska-

lan g = gram

Ga = gallium (kem.)

gabardin: äkta ~ är ett kypertvävt tyg av kamgarn 1. med kamgarnsvarp och bomullsinslag

gabbro' I (geol.) bergart, som påminner om granit, består främst av plagioklas, pyroxen, olivin

*gack gå! t. ex.: ~ du och gör sammaledes gadda v. stinga; sticka; reta gaddig stingande osv gadolinium (kem.)
en sällsynt jordmetall gael /gä:l/, se gäl

gag E 1. improvisation (2). 2. vits. 3. tokinfall. 4. skoj trick; skämttrick. Pantomimens och de fyndiga sens
mästare gagat /-a:t/ ett slags becksvart stenkol, nyttjat till smycken

gage /ga:§/ -t lön (till konstnär som är anställd) gaj, pl. -ar (naut.) tåg. 1. kätting som stöttar en

bom 1. en dävert i sidled gala s. 1. festdräkt. 2. gala- fest-; prakt-galaktisk a. (astron.) vintergats-galakt(o)- G
mjölk

galaktos /å:/ en enkel sockerart som ingår imjölk-

socker, C6H12O6 galalit ett slags konsthorn (ämne) galan /-a:n/ T (F galant) fruntimmerskarl; kurti-sör. Under
aftonens almar --erna smyga och edligt betyga sin härliga glöd (Karlfeldt) galant a. 1. (om manfolk:) artig;
belevad; ridderlig; flörtig. 2. (om kvinnfolk:) (min) gamla väninna; käresta; hustru. 3. (om manfolk och
kvinnfolk:) rejäl; bra; utmärkt; hederlig; redbar; pålitlig. 4. (i förhållande till det andra könet:) lättfärdig. 5. (om
mänskliga relationer:) öm; kärlig. ^a äventyr. 6. (adver-biellt) utmärkt; utan svårighet. Arbetet går

galanteri-(e)t artighet (mot det täcka könet);

kurtis; flört; älskogssmicker galanterivaror pl. prydnadsvaror; nipper galat, pl. -er invånare i det forntida Galatien

(landskap i norra Mindre Asien med invandrad keltisk befolkning) galax /-ak:s/, pl. -er (astron.) "vintergata";
stjärnsystem utanför vintergatan; slutet stjärnsystem galder, pl. galdrar 1. trollsång. 2. trollformel;

besvärjelse. 3. trolldom galderbinda v. binda, hämnas 1. tvinga med besvärjelser. Galderbinder så den bäste, att
han blir den sämste sångarn (Kalevala) galderskydd s. magiskt skydd. Jag njuter ~ - mig

når ej någon av kvinna född (Macbeth) galdra v. sjunga 1. kväda galdrar; öva trolldom galeas /-a:s/, pl. -er (naut.)
tvåmastat fartyg med

två gaffelsegel galeja (föråldrat) galär *galgenfrist galgfrist

galilé -n invånare i det forntida Galiléen (nordligaste Palestina) gall a. ofruktsam; steril. Marken bar varken snö
eller gräs, det var som en ~ april (Karlfeldt) galler, se gallier galleria I innegata

gallhumle (Karlfeldt) hanstånd av humle Gallia (L), Gallien, se gallier gallicism (sprv) franskhet gallier (jfr L
Gallus) keltisk invånare i det forntida GaUia, dvs Frankrike och Belgien och nordligaste Italien gallimatias
meningslöst snack; tokenskap; meningslösheter gallionsflgur stävprydnad; stävbild i fartygsför gallisk, se gallier.
Stundom är ~ liktydigt med fransk



galliska det keltiska språket i det forntida Gallien

gallko ko som aldrig får kalv

galloman /-a:n/ franskvurmare

gallomani -n franskhetsvurm

gallup åsiktsundersökning

galläpple (bot.) knölbildning på ekblad

galma v. (Karlfeldt) skrika; hojta

galmeja (kem.) zinkkarbonat ZnC03

galon /o:/ 1. guldband; silverband. 2. vävplast;

plastvävnad galonerad guldbandsprydd; silverbandsprydd galopp 1. fyrsprång. 2. ett slags dans i 2/4 takt

1. galt -en, pl. -ar (zool.) vuxen svinhanne

2. galt -en, pl. -ar (tekn.) torkugn vid bygge

3. galt -en, pl. -ar tackjärnsstycke galvanisera överdra med metall på elektrolytisk

väg; galva
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galär (hist.) roddkrigsskepp galärslav (hist.) roddarträl gamascher pl. hästbenskydd gambit' /am:/ spelöppning i
schack med uppoffrande av en bonde gambler E hasardspelare; dobblare; vågspelare.

Professionella och hookmakers (SvD) game E 1. spel. 2. lek. En både gammal och

erfaren räv i ^t garnet /e:/ könscell

gammayänta till åren kommen ogift kvinna gammalpojke, se gammalungkarl gammalungkarl till åren kommen
ogift man gammastrålar pl. särsk. genomträngande radioaktiv strålning gammel- = gammal-

gammelfolket de gamla = den äldsta generationen

gamäng gatpojke; (dubbelbottnat:) tjuvpojke ♦gan, -er' gäl '''gana v. gäla (fisk)

ganasch /-a§§/, pl. -er' (vardera) underkäkshalvan på häst ""gandskott trollskott; häxpil *gandspö trollspö

ganglie nervtrådsknut; liten knutliknande ansvällning i nervsystemet osv ganglion G inflammerad svullnad kring
en senknut 1. d.

gangrenös /ngg/ a. (med.) brandig (se gangrän) gangrän /ngg/ kallbrand gangster, pl. gangstrar (E) gängbov
""gantas skalkas

ganymed /e:/ (efter Ganymedes, gudarnas munskänk enligt fornhellensk tro) kypare; uppassare ♦gaper s. gaphals
gapig skränig gapinandning inhalation ^gapskjul = bakval gara v. rena; färdigbereda garage /a:§/ -t bilskjul;
bilstall garant trygdman; hemulsman; borgensman garantera gå i god för; trygga; trygda; ge trygd åt

garanti trygd; borgen gar^on F, se garsong

gard 1. färdigställning (vid fäktning och boxning). 2. skyddsställning garden party E trädgårdsbjudning;
trädgårdsfest

gardera skydda, bevaka

gardera sig skydda sig; ta sig till vara garderob /å:/ 1. klädkammare. 2. klädförråd;

(ngns) kläder garderobier F klädvårdare; en som tar hand om



ytterkläderna garderobiär klädvårderska; påkläderska gardist soldat osv i en gardestrupp gardjäm /a:/ järn som
skyddar lok genom att

rensa spåret gargantuansk a. påminnande om den storslukan-

de jätten Gargantua (hos Rabelais) garnera v. bräma; kanta; bekläda; besätta;

smycka; pynta garnison 1. förläggning. 2. förläggningsplats;

förläggningsort. 3. besättning gamityr 1. sats. 2. uppsättning. 3. pynt garrottera 1. strypa. 2. ta stryptag; ta
struptag garsong 1. prisse. 2. uppassare gartner T trädgårdsmästare

1. gas tunn, mkt gles (1. genombruten) vävnad

2. gas, pl, -er' vilket ämne 1. vilken stoffblandning som helst som befinner sig i det helelastiska
aggregationstillståndet

gasackumulator stålbehållare för komprimerat acetylen

gascognad /gaskånja:d/, se gaskonnad gasel ett persiskt lyriskt versslag. Se Frödings En ghasel

gasell ett slags antilop, Gazella dorcas gaskonnad (stor)skryt; brask -et gasolin -et blandning av lysgas och luft
gasometer 1. gasmätare. 2. gasklocka

1. gast, pl. -ar menig sjöman

2. gast, pl. -ar spöke; gengångare; vålnad gastera ge gästroll(er); gästspela *gastgrå (Selma Lagerlöf) spökaktigt
grå gastrisk (med.) mag-

gastronom /gastrånå:m/ matkännare; matlagningskännare gastronomi -n kokkonst; matlagningsvetenskap gat, se
2. gatt

1.gatt-et 1. trångt farvatten. 2. hål 1. liten öppning på ett fartyg

2. gatt = gitte (prt av gitta)

gauche F tafatt; oskicklig; bortkommen; hjälplös

gauge /geidj/ E1. likarmått. 2. grovlek; finlek. 3.

grovleksmått; finleksmåt gaut, pl. -ar, se germanska folk 1 gavial en mkt långnosig krokodil (släktet Gavia-lis)

Gd = gadolinium (kem.)
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geatisk forngautisk; forngötisk. - kämpe (Ordfläta)

gebit -et (T) område; fack gecko(ödla) ett slags ödla med hud mellan tårna

gedigen /i:/1. ren; oblandad. 2. äkta; vederhäftig; redbar; helgjuten gefundenes Fressen T godbit; mat för Måns
Geheima (bränngropen i det forntida Jerusalem)

helvetet; helvetets eld gehäng /jehäng:/ -et axelrem; axelbälte gehör-et 1. öronmått; tonöra. 2. gensvar; bifall

geigermätare ett instrument att mäta radioaktivitet med

geirsodd /gäj:rs-ådd/ (fno.) spjutudd. Rista sig ~

ta sig av daga (Runeberg) geisha /g/ (jap.) japansk danserska geist T eld; liv(lighet)

gejd /gäjd/ (E guide) ledskena; styrskena; styrlinjal

gejser /g/ (isl.) het springkälla

gel -et (fys. kem.) geléartat stoff bildat genom en



kolloidal vätskas koagulering gelatin -et /§/ rent benlim gelatinös a. 1. som innehåller gelatin. 2. geléar-tad

gelé /§/ -t stelnad bär-, frukt- och köttsaft; stelnat

kött-1. fiskspad osv gelike /jeli.ke/1. /je:li:ke/ (veder)like gelning (naut.) rundning (i kanten på segel)

1. gem /gämm/, pl. -mer (L gemma knopp på vinträd osv; ädelsten; snidad 1. ristad [-[graverad]-] {+[grave-
rad]+} halvädelsten; sigill; signet; signetring; pärla) 1. smycke av halvädelsten (1. ngt ringare hårt ämne, t. ex.
elfenben, korall, glasfluss) i ristat arbete (djupgravering) 1. upphöjt arbete (reUef). 2. örhänge som inte är av
metall; örklämma. 3. pappersklämma (vanligen av järn-1. mässingstråd). Jfr kamé

2. gem /e:/ -et, se 1. gem 3

3. gem /e:/ -et, se 2. game

gematri -n ett slags talmystik (bokstavsnummer-mystik)

gemak /jema:k/ -et sal; slottsrum

1. gemen /jeme:n/: i ~ i allmänhet; på det hela taget

2. gemen /jeme:n/ a. 1. nedrig; lågsinnad; (moraliskt) usel. 2. vidrig; vedervärdig. 3. eländig. 4. (mil.) menig. 5.
man (det enkla) folket. 6. (i föråldrat allmogetal:) okonstlat lättillgänglig och fri från överklassåthävor i

umgänget med menige man. 7. (typ.) småbokstäver gemenligen vanligen; i allmänhet

1. gemenskap gemensamhet; (innerlig) förbindelse; enighet

2. gemenskap (de) meniga. Att det icke skulle bli det lättaste att tillskansa sig en ställning som korporal, där --en
var äldre i gården (Strindberg)

geminera (sprv) 1. (för)dubbla. 2. parställa. Substantiv s mindre ofta än ord av andra ordklasser (G. Bendz)
gemm, se 1. gem gems, se gäms

gemål /jemå:l/ (en furstes) maka

1. gen, pl. -er' arvsenhet

2. *gen ge! (pl.) Nu ~ mig mitt orlov och sägen mig an som en dugande dräng (Karlfeldt)

genant /§enang:t/ besvärande; pinsam gendarm /§angdar:m/ poUssoldat; fältpolis; lant-polis osv

gendarmen -(e)t gendarmkår; lantpolis(kår) gendriva motbevisa; vederlägga genealog I]l släktforskare genealogi
1. släktforskning; ättledning. 2. stamtavla; ättartal genealogisk a. släktforsknings-; härstamningsgeneral 1. armé-
och flygofficer av högsta graden (dock lägre än fältmarskalk). 2. titel nyttjad om och till armé- och flygofficerare
av de tre högsta graderna (~ 1, —löjtnant, ~major) generalagent agent med ensamförsäljningsrätt

på ett stort område, vanligen ett rike generalbas (mus.) (före 1800-talet) basstämma i ett flerstämmigt
musikstycke över vars noter övriga stämmors noter antyddes genom siffror 1. andra tecken generalisation /§/
allmänligande generalisera /§/ allmänliga generaliserbar möjlig att generalisera generalisering, se generalisation
generalissimus I]l överbefälhavare generalist /§/ motsatsen till specialist: 1. mång-frestare. 2. tusenkonstnär. 3.
allmänvetare. 4. läkare utan särfack; allmänpraktiserande läkare

generalrepetition I]l slutövning generation I]l 1. släktled; ätt(e)led; led. 2. släkte. 3. mansålder (vanligen tre på ett
århundrade)

generatio spontanea L uralstring

generativ I]l a. alstrande; alstrings-; fortplant-
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nings-; utvecklings-; härlednings-. ~ grammatik en 1957 uppkommen avart av språkforskning



generator I]l (L) kraftkälla; kraftalstrare;

elströmskälla generatris /i:/ (mat.) punkt, linje 1. yta som tänks genom att röra sig alstra en linje, yta 1. kropp;
alstringspunkt; -linje; -yta generell /§/ a. 1. allmän. 2. allmängiltig; allmän-gill. 3. obegränsad; oinskränkt.
Generellt sett i stort sett; i allmänhet generera I]l alstra; framkalla; utveckla; härleda;

ladda upp genererande a., se själv genererande generisk /jene:risk/ a. släkt-; släktes-; allmän generositet /§/ a. 1.
givmildhet; rundhänthet. 2.

ädelmod; storsinthet; storsinne generös/§/ a. 1. givmild; rundhänt. 2. unnsam. 3. vidhjärtad; storsint; storsinnad;
ädelmodig; ädel. (Annonssvenska: öHrödvinsglas - ett utmärkt glas med vacker form och ~ kupa. Ett fetare stift
från XYZ. ^are lyster än ni någonsin sett) genes /jene:s/ uppkomst; tillblivelse genesis /je:/ G, se genes. Genesis
Första Moseboken

genetik I]l ärftlighetslära; ärftlighetsforskning genetisk a. 1. ärftlighets-; uppkomst-; tillblivelse-

. 2. historisk genetiska koden (biol.) medfödd plan (anordning) för cellernas utveckUng och funktioner. (Jfr
DNA)

genett I]l skunkdjuret ginstkatt. Genetta genetta

genever /§enä:ver/ enbärsbrännvin genfordran /je:n-/ (jur.) motfordran *genfärdsfolk gengångare; dödingar;
gastar. Mycket mera makt har om natten ~ än på ljusan dag (Det andra kvädet om Helge Hundingsbane) gengas
/je:nga:s/ framställs genom ofullständig

förbränning av fast bränsle gengångare, se genfärdsfolk geni /§eni:/ -et snille genial /jenia:l/ snillrik genialitet
snille; snillrikhet genie /je:nie/ (skydds)ande genitalier I]l pl. könsorgan genitiv /jeniti:v/ binamnsformen av
namnord,

t. ex. namnsy hans genkäromål -et (jur.) talan som svaranden väcker mot käranden

genmanipulation experiment som syftar till att

ändra arvsanlagen genmäle -t motmäle; motinlägg; avvisande svar genocid /jenåsi:d/ (be)folk(nings)mord
genocide E, se genocid

genomblödning (biol.) en kroppsdels blodförsörjning genomflyttare transmigrant genomförsel transito

genomgången a. som har gått igenom mycket ont. Den genomgångnes kalla slöhet (O. Högberg)

genomgångsnim 1. rum som man måste passera igenom. 2. (mil. stabskvarter) rum, där man går igenom och
redogör för stridsläget genomtränglig a. permeabel genotyp I]l 1. anlagstyp. 2. ärftlig beskaffenhet genre/§ang:er/
(F) 1. art; slag; konstart; diktart. 2. stil. 3. {--målning, skulptur) konstverk där konstnären framställer mskor inte
som namngivna individer, utan som ett slags mskor 1. som mskor i en viss situation, t. ex. Meuniers
Hamnarbetare, Millets Angelus genrep /je:nre:p/ -et, se generalrepetition gensaga/je:n-/ bestridande; invändning;
protest;

reservation gensagoledes reservationsvis genstörting /je:n-/ genstörtig mska gensàgare /je:n-/ reservant gentaga
/je:n/ upprepa

gentianarot /jäntsia:na-/ baggsöterot (magstärkande) av Gentiana lutea gentil /§angti:l/ a. 1. fin; ädel. 2. rundhänt;

givmild. 3. fint klädd; välklädd gentleman /jän:tleman' /, pl. gentlemän 1. hederlig, ordhållig och ridderlig man,
som vet att skicka sig bland folk. 2. man som idkar en (kostsam) sport utan uppdrag och utan tanke på vinst

gentlemen's agreement E hedersavtal gentry E 1. lågadel. 2. högre medelklass genues(are) invånare i Genua
genuin /jenui:n/ 1. äkta; oförfalskad. 2. medfödd. 3. infödd. 4. utpräglad genus /je:/ L, pl. genus (1. genera) 1.
släkte. 2. kön (maskulinum, femininum). 3. rangklass (varelser ~ ting). 4. växlingen -(e)n/-(e)t i bf. (e)n ~ (e)t i
bf. 5. Se maskulinum, femininum, realgenus, neutrum genus proximum L (log.) (begrepps)släkte (vid definition).
En rapp är en svart häst (häst är ~, svart differentia specifica)
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geo- I]l G jord-

geocentrisk a. med jorden (Tellus) som mittpunkt. Jfr heliocentrisk geodesi -n fältmätningskonst geodet /jeåde:t/
fältmätare geofysik vetenskapen om jordskorpans, havens, sjöamas och luftkretsens fysikaliska egenskaper och
förhållanden geofysiker /y:/ en som sysslar med geofysik geofysisk a., se geofysik geograf en som sysslar med
geografi geografi -n vetenskapen om jorden (Tellus) och det inbördes förhållandet mellan jorden och dess
invånare geolog en som sysslar med geologi geologi -n läran om vår planets byggnad, verksamhet och utveckling
geologisk, se geologi

geometri-n matematisk rumslära (om linjer,

ytor och kroppar) geometriker /e:t/ en som sysslar med geometri geometrisk, se geometri. ~ serie (progression)
gångringsserie. -rwe^/mm faktormedeltal (se under 2. median-) geopolitik läran om geografiska faktorers
inverkan på staternas utveckling och verksamhet geopolitisk, se geopolitik georgier /jeårigier/, pl. - den inhemska
befolkningen i Georgien georgin /jeårji:n/ dahUa

georgiska språket hör till den sydkaukasiska

(kartveliska) språkätten geoteknik, se tektonik 2 gepard /jepa:^^d/ jaktleopard, Cynailurus juba-tus

gepid /jepi:d/, pl. -er' se germanska folk 1 gepäck -et (T) resgods (som man för med sig); packning

geriatri /g/ -n (med.) behandling av ålderdomskrämpor

geriatrik (med.) läran om ålderdomskrämpor geriatrisk a., se geriatri. ~ kost åldringskost gerilla /g/ (sp. guerilla)
1. småkrig; smygkrig; fri-skarekrig; partisankrig. 2. friskara; friskaror. 3. friskarekrigare; småkrigskämpe;
partisan; krypskytt. Pl. bör heta gerillor. Utbilda . . . vältränade krypskyttar och framför allt goda gerillas
gerillakrig, se gerilla 1

gering /je:ring/ 1. fogvinkel (vanligen 45°). 2.

hopfogning i vinkel. 3. avsneddning german /järma:n/, pl. -er' 1. en som har ett

germanskt språk till nedärvt modersmål (på fädernet och mödernet). 2. en som på goda grunder anser sig
(huvudsakligen) härstamma från ngt germanskt fornfolk germanisera förtyska

germanism (sprv) tyskhet, t. ex. anÄfl/r hållplats,

gesant sändebud germanist 1. en som utforskar de germanska

språken. 2. en som utforskar tyska språket germanistik en forskningsgren: se germanist 1 germanium (kem.) ett
grundämne germansk, se german

germanska folk 1. (i forntiden:) burgunder, daner (danskar), gautar (geater, götar), gepi-der, goter, kimbrer,
kvader, langobarder, markomanner, sveber, svioner (svear), teuto-ner, vandaler m. fl. 2. folk som huvudsakligen
har ngt germanskt språk till modersmål. (Hit hör engelska folket). 3. folk som (huvudsakligen) härstammar från
ngt germanskt fornfolk. (Hit hör inte engelska folket) germanska språk: nordiska språk (sv., no., danska, isl.,
färöiska); östgermanska; gotiska (och en del stendöda språk, t. ex. vandaliska), västgermanska: engelska, frisiska,
högtyska, judetyska (jiddisch), plattyska, holländska (med flamländska och afrikaans) geront, /gerån:t/ pl. -er'
åldring; (ur)gubbe gerontiatrik (med.) ålderssjukdomslära gerontologi ålders(sjukdoms)forskning genmdium L
ett slags kasusböjd infinitiv. I uttrycket in statu nascendi, 'i födelsetillståndet; i uppkomstögonblicket', tjänstgör
nascendi som om det vore gen. av nasci 'födas'

gerundivum L ett slags verbadjektiv, t. ex. amandus 'värd att bli älskad, älskansvärd' (jfr Stagnelius' Amanda)
Gesamtkimst T helhetskonst; allkonst (som

t. ex. Wagner försökte skapa) gesant (T) sändebud



geschäft T -et (förklenande 1. tadlande:) affär gesims, /jesim:s/ pl. -er' (arkit.) kranslist gest /§äst/, pl. -er åtbörd
gestalt /jestal:t/, pl. -er' form; skepnad gestalta ge form åt

Gestapo /gä§ta:på/ = Geheime Staatspolizei tysk

hemlig polis gestik /§ästi:k/ åtbördsspel; åtbörder. En påfallande smidighet i ~en gestikulera åtbördas; göra
åtbörder; fäkta med armarna

114gesr^o

gestikulerande -t åtbördande (se gestikulera)

1. gesvint a. rask

2. gesvint adv. raskt; flinkt

gesäll (fram till 1846) utbildad hantverkare 1. d. som inte har gjort mästarprov och blivit "sin egen" geta v., se
gäta

getto /gättå/1. /gätto/ (I ghetto) -t 1. judeslum; judestadsdel; (bf) judestan. 2. negerslum; negerstadsdel
gevaldiger, se fånggevaldiger gevalt T: med all ~ med all makt ghanan, /-a:n/ pl. -er' invånare i landet Ghana i

Afrika ghasel, se gasel ghetto, se getto

ghibellin /g/ (hist.) kejsartrogen; kejsarvän, pl. -vänner

ghost-town E övergiven stad; spökstad ghost-writer E hjälpskrivare; spökskrivare gibbonapa /g/ långarmad apa
av släktet Hyloba-tes

gid, se guide

giflfast a. immun mot (ett) gift

giftorätt s. (jur.) ena makens rätt till hälften av

vad den andra äger 1. giga, pl. gigor 1 T (ett slags) fiol .2. giga v. (naut.) hala upp skothornen på ett segel, sedan
man kastat loss skoten

3. giga- (en) milliard (10^) ► gigant /gi-/ (forn)jätte

gigantisk a. jättestor; jättelik

""gigare fiolspelare, med honor och ~ drog jag

(Fröding) gigolo /jiggålå/ hyrkavaljer gigtåg (naut.) tåg 1. talja, varmed skothornen på ett råsegel halas upp till
rån 1. stående liket på ett gaffelrån halas in till masten (Stenfeldt) *gi<ja 1. fria (till ngn). 2. fria till (ngn) *giUan
(Karlfeldt) giljande; frieri giyotin /giljåti:n/ fallbila giyotinera avrätta med fallbila giU a. giltig; vederbörlig; rätt;
god; fullgod; kompetent. (Faèthons spann) störtar hän från den -a stråten (V. Rydberg) gillhet kompetens
*gininier s., se gimmerlamm ^gimmerlamm -et tacka som inte har lammat; ettårstacka

gimmick /g/ E påhitt; fint; manick . . . den lilla ---en, det lilla finurliga påhittet. . . Här är det mannens svarta
ögonlapp . . . Den ögonlap-

pen hade trolldom i sig-skjortkampanjen blev en jättesuccé gin /jinn/, -nen (E) enbärsbrännvin

1. gina v. gena; gå närmaste vägen

2. gina s. (naut.) ett slags stor talja

ginbalk (herald.) bjälke från övre högra hörnet

till nedre vänstra på en vapensköld gingival /a:/ (sprv) bildad med framtungan mot

övre tandvallen ginnungagap (fno.) (enligt Völvans spådom i Eddan) ursvalget före skapelsen



1. gip, pl. -ar djup inbuktning i ett skogsbryn

2. gip, se gipp

gipp, pl. -ar 1. gupp; knyck. 2. (naut.) vändning

undan vinden gipyr /g/ ett slags spetsar bildade av snoddar gir, pl. -ar (naut.) kurs(för)ändring; awikningur

kursen; riktningsförändring gira v., se gir

giraff /§/ den långhalsade idisslaren Giraffa

cameleopardis. Jfr okapi girera överföra från ett bank-1. postgirokonto till ett annat

girland /girlang: d/ blomsterranka; lövranka; ranka

girl-friend E väninna; flamma giro' 1. överlåtelse av en växel. 2. överföring av penningbelopp från ngns konto
till ngn annans. 3. se -^räkning. 4. se post'---giroräkning 1. bankräkning utan räntegottgörel-se. 2. bankräkning
som man kan ta ut på utan uppsägning

giss -et (mus.) den med en halv ton höjda tonen g

gissig a. skicklig i att gissa rätt gissloman gisslan; (manlig) pantfånge '^gissug, se gissig

gist, pl. -ar torkställning för nät och notar

1. '"gista s., se gist

2. gista v. 1. hänga upp på gist. 2. torka (malt) gisten a. otät; gles (särsk. om båt 1. laggkärl som

har torkat) gistgård S = gistvall gistna bli gisten

gistvall plats (företrädesvis strandsluttning) där

det står gistar gitter /g/, gittret (T) (fys.) ett slags galler med ytterst fina jämnlöpande springor; (böjnings)-galler

giva s. (en) portion kreatursfoder gjorda (Runeberg) spänna (fast); omgjorda; omgjorda sig med
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glacéhandske glansskinnshandske glad /glasi:/1. fältvall. 2. pansarfot. 3. stensätt-ning

glacial a. nedisnings-; istids-; istida glacis F, se glad glaciär jökel

glaciärhydrologi (geol.) jökelvattenlära ♦glad -et glänta

gladiator L fäktspelskämpe; svärdkämpe gladiolus L sabellilja gladmält a. som för ett muntert tal glamorisera 1.
ge glans åt (ngt). Hon saknar mannens förmåga att ~ sysslorna. 2. förhärliga

glamorös a. glansfull; tjusande glamour E tjusning; förtrollning; trollglans. ~ girl tjusflicka; charmtroll

1. glan -et tittande; gloende. Då var hon säkrad från gubb^ i buskarna (Martinson)

2. *glan a. gällen

1. glana v. titta; glo; stirra

2. '''glana v. gällna; bU gällen glander , pl. glandier körtel; hårkörtel glandulös a. (hår)körtelbärande '^glanig
gällen

glansk a. blank; glänsande glasera v. glans(för)hyda glasstiUa (W. Grebst) blickstilla (om vattenyta)

glasyr glans(för)hydning glasål (genomskinlig) ålunge glatta v. slinta; halka

"^glattande a. (enligt meddelande från Karlfeldt till J. Mjöberg) förbaskad; sakramentskad. ~ fan

glaubersalt (efter J.R. Glauber) (kem.)

(neutralt) natriumsulfat glaukom /å:/ -et grön starr glav, pl. -ar 1. svärd. 2. (föråldrat:) spjut glaven' = glav



glee-club E litet sångsällskap; (mans)kvartett osv

♦glesa s. glest ställe; glänta glete -t: (kem.) blyoxid gletscher jökel

♦glidträ skida; (särsk.) den glatta vänsterskidan (glidskidan; jfr andur). Snidar glidträt hela hösten, holkar andurn
hela vintern (Kaleva-la)

glima isländsk brottning

glimrig 1. glimmerglänsande. 2. glimmerhaltig

1. glinder, glindret glindrande -t

2. glinder, glindret metall-agn (för fiske)

1. ♦glindra s. glänta

2. glindra v. glänsa ojämnt 1. ostadigt

3. glindra v. fiska med glinder 2 gliom /å:/ -et hjärnsvulst

glip -et smal öppning (t. ex. mellan halvorna i ett

draperi) glipa v., se glip glittersten (SOL) strass glob, pl. -er" klot

global a. världsomfattande; jordomfattande; klotomfattande; alljordisk; världs-; världens. Den försörjningskrisen
världens försörjningskris

globetrotter E världsvandrare; världsfarare globin-et ett äggviteämne som bildas när en hemoglobinlösning
utsätts för luftens inverkan

globulin-et ett slags äggviteämne (lösligt i utspädda neutrala saltlösningar, men inte i rent vatten) glopp -et
snöglopp; snöslask gloria 1. strålkrona; strålkrans; (Almqvist) strål-

ring; Ijusring. 2. glans; ära glorifiera förhärliga gloriös a. ärorik glorrik, se gloriös

1. glosa s. 1. ord som behöver förklaras. 2. hånsord; speglosa. 3. (sprv enligt Ad. Nore-en) medvetandeinnehåll
som uttrycks med ett ord osv

2. glosa v. visa vitögonen; bliga glosögt (jfr glosögd)

glossa (G) ordförklaring; förklarande (rand)an-märkning

glossarium, pl. glossarier (L) ordbok; (sär)ord-

bok; (sär)ordlista glossolali -n tungomålstalande (se Första Korinterbrevet 14) glosöga 1. utöga; utstående
ögonglob; exoftal-mi

glosögd a. 1. med (stora) utstående ögon; utögd

glottal a. stämbands-; stämspringe-; struphu-vuds-

glottis G ljudspringa; röstspringa (i struphuvudet)

gliikos, se glykos

gluten' /u:/ -et (L) de i vatten olösliga (klibbiga)

kvävehaltiga beståndsdelarna i brödsäd glutin /i:/ -et lim glutinös a. klibbig; limartad
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glutta v. 1. glo. 2. ge en hastig blick; ge ett ögonkast

glycerin -et ett slags alkohol, en tjockflytande,

söt, färg- och luktlös vätska glycin blåregn. Vistaria (Glycine) sinensis glyf-, glypt- v. G rista; skära ut glyfisk a.



ristnings-glyk(o) G söt

glykogen /-je:n/ -et leverstärkelse glykol etylenglykol; frostskyddsvätska glykos /å:/1. druvsocker. 2. gemensamt
namn på sockerarter med formeln QH12O6: dextros, lävulos osv glyptotek -et skulptursamling ♦glysa v.
(Fröding) titta kisande glytt, pl. -ar liten, späd gosse; parvel. Allting gammalt är så nytt för en liten fattig ~ som
kom igår till världen (Harriet Löwenhjelm) *glädjedon -et musikinstrument. Harpospel hörs

ej, tyst är -et (Beowulf) gläns -et ngt som glänser. Vattnet blir mörkare, får skuggor av bly i det järngrå —et (M.
Koch)

glömskelån reminiscens 2 glöta v. rota; gräva

gnag-et 1. gnagande; skavande. 2. gnat ♦gnaU (Fröding) gnällde gnarr, pl. -ar (P. E. Wahlund) kverulant "^gnava
v. gnaga

gnejs (geol.) en skiktad kristallinisk blandning av fältspat, kvarts och glimmer

1. gnet, pl. gnetter lusägg

2. gnet, pl. ar gnetig mska; (grinig) pedant gnid^ud -et (sprv) t. ex. /, v, s

gnista v. telegrafera utan tråd

1. gnom /å:/, pl. -er' jordande; dvärg. Än i mina dalar bo milda —er (Karlfeldt)

2. gnom, pl. -er' tänkespråk; levnadsregel gnomisk /å:/ ~ diktning tänkespråksdiktning gnosis G (djup, förborgad)
kunskap gnosticism en sammansmältning av kristendom

och grekisk-österländsk tro gnostiker /ås:/ anhängare av gnosticismen gnostisk a., se gnosticism gnu -n, pl. -er' ett
slags antilop, Connochaetes

(gnu) gnylta v. gnälla

gnåla v. (L.O. Lennermalm) "ett ljud som uppstår genom gnidning (lägre frekvens än gnissel och gnäll, starkt
som ett vrålande), det ljud som uppstår när hud gnids mot vattensmord badkarsplåt"

gnägg -et (enstaka) gnäggande gnöl -et gnölande (se gnöla) gnöla v. (små)gnälla; klanka; klaga go s. E
framåtanda go ahead! E fortsätt! gå på! gobeläng konstnärlig vävtapet med bilder go-cart B 1. gångstol. 2.
barnvagn. 3. leksaksvagn. 4. handvagn; dragkärra. 5. liten racer-bil. Tillstånd till körning på —banan i Har g
godföre -t N gott före

godlik a. (ganska) god; duglig; god nog; duktig

nog; istånd (till . . .) godlynne (Bengt Berg) godlynthet god man, pl. gode män opartiskt ombud i civilrättsliga
mellanhavanden godtalig välvilligt pratsam godväder N vackert väder goffrera krusa; vecka goggles E
skyddsglasögon; storbrillor

1. golf, pl. -er" havsvik

2. golf ett skotskt bollspel golgiapparaten (biol.) den organell som sammanbinder äggvitemolekyler som bildas i
cellen (cellens "packningscentral")

goUk a. (Strindberg), se godlik golvdroppsten stalagmit

gon /å:/, pl. -er vinkelmåttsenhet = 1/100 av 90°

gonad /gåna:d/ könskörtel

gondol /gåndå:l/1. flatbottnad roddbåt med höga

stävar. 2. ballongkorg; luftseglarkorg gonggong, pl. -er' (malajiska gong) slaginstrument och signaldon: en
kantvikt metallbricka, som man slår med en läderklädd hammare gonia G hörn; vinkel goniometer vinkelmätare
gonit /gåni:t/ -en (med.) inflammation i knäleden



gonokock, pl. -er gonorrébakterie

gonorré smittosam könssjukdom, ofta utan

symptom, kan botas med antibiotika good-will (huvudtryck på 2. stav.) E 1. godvilja; välvilja; uppskattning;
ynnest. 2. kundkretsvärde

gordisk /å:/: i Gordion i Mindre Asien fanns det en sele med en hårdknut; den som kunde lösa knuten skulle bh
Asiens herre. Alexander högg sönder den gordonsetter E, pl. -settrar långhårig fågelhund

(svart med gulbruna tecken) Gorgo, se gorgon. Min vers vill ned till — och Medusa (Fröding)
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gorgon /gårgårn/, pl. -er' 1. Gorgo(n), en av Jordens döttrar. 2. pl. Medusa och hennes två systrar

gorgonzola /gårgånså:la/ ett slags fårost (från G.

nära Milano) gorilla 1. Gorilla gina (Gina gorilla), den största

av alla apor. 2. (ett stycke) livvakt gorr, -et /å/1. den halvsmälta födan i tarmkanalen. 2. blöt, mjuk lort; gyttja. Gå
och trampa ~ i träsket (Kalevala). 3. S var (i sår) go slow E sölstrejk; trynsabotage gospel E 1. evangelium. 2.
suggestiv religiös

musik, utvecklad ur blues gospel-night E nattgudstjänst; nattmöte got, pl. -er' en utdöd germansk folkstam Gothic
novel E rysroman gotik /i:/ spetsbågestil

gottskriva räkna tillgodo; bokföra som någons

tillgodohavande gouache F, se 1. tempera 2 gourmand, se gurmand gourmé, se gurmé goutera, se gutera

grace (F gräce), pl. -r 1. behag. 2. ynnest. 3. behagsgudinna; huldgudinna. (3 endast i pl.; jfr gratie)

gracil /i:/ a. smal; smäcker; tunn; spenslig graciös a. behagfull; smidig; intagande

1. grad s., pl. -er" (trapp)steg; (indelnings)enhet vid mätning 1. skattning av avstånd i sidoled 1. höjdled och (i
överförd mening) på tal om samhällsställning, sinnesintryck, känslor och egenskaper; t. ex. 50°N; 37°C;
kommendörkapten av 1. graden; i högsta grad överraskad. Han tog graden (blev doktor) vid 23 års ålder. De
flesta a. har tre jämförelsegrader (kompa-rationsgrader): grundgrad (positiv), mergrad (komparativ) och mestgrad
(superlativ)

2. grad, pl. -er" s. (rak) kam 1. fåra på ytan av en fil osv

3 grad a. (T) rak; jämn; plan

gradation 1. gradindelning. 2. värdesättning. 3.

ordnande; klassning. 4. skiftning gradera 1. gradindela. 2. gradavläsa. 3. värdesätta

gradient 1. sluttning; lut -et (jfr medlut, motlut). 2. sluttningsgrad; lutningsgrad. 3. graden av en variabel storhets
ökning 1. minskning i ett visst tidsavsnitt 1. på en viss punkt av den kurva som avbildar variationen gradstegring
(sprv) komparation gradualavhandling doktorsavhandling

graduate school E högstadium (vid universitet) graduell a. gradvis skeende; gradvis; stegvis

skeende; stegvis graduera tilldela doktorsgrad gradäng (på cirkus:) åskådarplats graf, pl. -er' 1. (mat.) kurva som
framställer (utvisar) en funktion 1. en ekvation. 2. (sprv) (enskild, enstaka) förekomst av ett skrivtecken (vilket
som helst) grafem -et skrivtecken

graffito, pl. grafliti I 1. väggklotter; konstlös murinskrift. 2. ett sätt att dekorera porslin osv genom att skrapa i
ytskiktet grafik /i:/ 1. alla slags tvådimensionella konstverk utom målningar. 2. konsten att från ristad 1. på
liknande sätt behandlad platta framställa och mångfaldiga bilder grafisk a. 1. se grafik. ~ konst grafik. 2. som rör
bokframställning osv från boktryckarsyn-punkt. Grafisk Faktorstidning. 3. som rör skrivkonsten. 4. ~



framställning ordlös framställning: genom kurvor och andra linjer, ytfigurer, färger osv grafit pulverkol;
blyerts(ämne) grafolog handstilstolkare (som tolkar handstilar

psykologiskt) grs^ologi, se grafolog grafomani -n skrivklåda grahamsnyöl sammalet vetemjöl grammatik 1.
språklära. 2. (ett språks) byggnad

grammatikalisk a. språkriktig grammatiker /gramattiker/ utforskare 1. författare av grammatik grammofon
/gramåfå:n/ apparat för återgivning av tal, sång och musik medels nål och skiva gramse oböjl. a. förargad;
uppbragt gran -et 0,05 g

granadör (Runeberg), se grenadjär

1. granat ett litet träd med röda frukter (~ äpplen), Punica granatum

2. granat, pl. -er 1. ett slags kanonprojektil med sprängladdning. 2. = handgranat spräng-kropp som slungas med
handen

3. granat, pl. -er flere mineraler, företrädesvis röda, men också gula, bruna, gröna 1. färglösa, Fe2Al2Si30i2 1.
Mg Al2Si30i2

granatäpple, se 1. granat

1. grand, pl. -er' medlem av Spaniens högsta adel

2. grand smula; stoftkorn

3. grand a. EF stor
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grand danois F (dansk) ulmerdogg grandezza I värdighet; storlater grandios /å:/ storartad; storslagen grandold
man E (det 1. det landets) store

åldring E: -s ~ -s store åldring grand prix F stora priset grand seigneur F storherre granit en massformig
kristallinisk blandning av fältspat, kvarts och glimmer (1. hornblände). Jfr gnejs grann: lite se 2. grand ^grannas:
till ~ till granngården; till grannen;

hos ~ (Hj. Bergman) hos ngn av grannarna *grannasfar (Karlfeldt) far i granngården grannelag -et
grannförhållande; grannars inbördes (sämjo)förhållande granneligen (efter fsv gränder) noggrant grannhälle -t
grannskap = granngårdar grannbord a. som har lätt för att urskilja

(särskilja) olika ljud grannlaga oböjl. a. 1. försiktig. 2. hänsynsfull. 3.

(om ärende) kinkig; svårbrassad grannsynt kritisk; noga granskande granntyckt nogräknad graniil /u:/ korn; hten
partikel granulation 1. se granulering. 2. (med.) kornig

bindväv vid sårkanter (under läkning) granulera 1. finfördela. 2. (med.) korna sig (jfr

granulation 2) granulös a. kornig granum L korn

grapefniit E en beskt syrlig citrusfrukt grappa I itaUenskt brännvin grassera 1. bråka. 2. fara (våldsamt) fram. 3.
härja

gratial /ts/ -et (föråldrat:) understöd (från allmän

kassa); pension gratialist (föråldrat) en som får gratial gratie /gra:tsie/ grace 1, 3 gratifikation 1. lönegåva. 2.
belöning; hederslön

gratin, se gratäng

gratinera ugnsgrädda

gratis kostnadsfritt; oköpandes; oköpes



gratiös /s/, se graciös

gratulant lyckönskare

gratulation lyckönskan

gratulera lyckönska

gratäng i ugn lagad maträtt, bestående av fisk, kött, grönsaker 1. frukt, täckt med äggsås 1. riven ost 1. stötbröd
grav a. 1. vägande. 2. allvarlig; allvarsam. 3.

svår. 4. ~ accent tvåtoppig tongång gravamen-et (L) 1. klagomål. 2. belastning gravationsbevis inteckningsbevis;
inteckningsintyg

gravationsfri, se ograverad

1. gravenstein(er) en äppelsort, ursprungligen från Gråsten (T Grauenstein) i södra Jylland

2. gravensteiner en alkoholfri läskedryck

1. gravera rista; inrista

2. gravera (om intecknad skuld:) tynga; belasta

graverande 1. belastande; tyngande. 2. svår;

besvärande; (om beskyllning:) allvarlig gravid /i:/ a. havande; dräktig graviditet havandeskap; dräktighet gravis L
(sprv) tvåtoppig tongång; tvåstavighets-

accent t. ex. källa, tuva gravitation tyngdkraft gravitationslag tyngdlag gravitera 1. dras; attraheras. 2. sträva. 3.
luta. 4. kretsa

gravitet (tungt) allvar; värdighet gravitetisk tungt allvarlig; högtidlig; värdig gravor /o:/ (föråldrat:) nedhängande
snibb 1.

slöja: smäck och ~ (se smäck 3) gravyr 1. (in)ristning. 2. stick. 3. bildtryck gravör en som (1) graverar;
(metall)ristare grecism (sprv) grekiskhet; grekiskt drag grecist kännare av (forn)grekiska språket osv gredelin a.
(röd)violett; lila(färgad) gregoriansk musik enstämmig, icke taktindelad katolsk kyrkomusik. Uppkallad efter
Gregorius I (omkring 540-604) gregoriansk tideräkning nya stilen (jfr juliansk tideräkning)

1. gren s. skrev -et. Byxorna har hål i --en

2. ♦gren = grinade

♦grena v. skreva (se 1. gren)

1. grenadin -et tunt (halv)sidentyg

2. grenadin -et fruktsaft av granatäpple grenadjär (förr:) granatkastare, (—regementena

är numera vanliga infanteriregementen) grenledning shunt 3 grepad a. försedd med grepe greppa v. få grepp om.
Hur den europeiska problematiken ska ^s - den frågan är ... föremål

greuelpropaganda T skräckskrönor; skräckpropaganda (lögner om tyska krigsmakten under första väridskriget) 1.
greve är den högsta adelsgraden i Sverige
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2. greve (sälls. i sg) osmulten återstod vid skir-

ning av ister greyhoimd E vinthund

griffel, pl. grifflar IT (L graphiolium) (skif-

fer)stift att skriva med grifl gravkammare gri^era, se grilla



1. grill, pl. -ar halstringsugn; halstringshärd

2. grill, pl. -er' (sälls. i sg) inbillning; hugskott; vurm (eg. 'syrsa', ]h fluga)

grilla halstra; rosta griller, grillret glinder; flimmer grillfängerier pl. (underliga) hugskott (jfr 2. grill)

grillra v. ghndra; flimra grimas /a:/ (ill)grin grimasera illgrina grimera rollsminka grimlig (smuts)randig (i
ansiktet)

1. grip, pl. -ar ett sagodjur: lejon med örnhuvud och vingar

2. grip, se dyrgrip och forngrip

grisett (föråldrat) flicka som sammanbor med en

ung man grisser pl. grisslar brödspade

1. grissla ett simfågelsläkte, Uria. Jfr tobisgriss-la

2. grissla, se grissel

grizzly bear E gråbjörn, Ursus horribilis grobian /a:/ grovhuggare; lurk

1. groda groddjur

2. groda ovanligt olämpligt uttalande

groggy E1. skakig; ostadig; vacklande; bensvag.

2. yr (i huvudet) grogrund groningsgrund grogröt läkande 1. bölddrivande omslag av gröt 1.

växtdelar grohuU -et (gott) läkkött groma s. L fältmätarstång gromatik /i:/ fältmätningskonst grondera brumma;
muttra; grumsa groom B ridknekt; hästsven

1. gross -et 12 dussin; 144

2. gross: i ~ i stort; i parti (jfr minut 4) grossess havandeskap

grosshandel storhandel; partihandel grosshandlare partihandlare grossist, se grosshandlare 1. grotesk s. pl. -er
målning, teckning 1. relief med msko-, djur- och växtmotiv i fantastisk blandning

2. grotesk s. (typ)linjär bokstavsform med alla linjer jämntjocka

3. grotesk a. I (pittura grottes ca 'grottmålning, grottbild') oformlig, förvriden; underlig; befängd

grottekvarn fabrikshelvete. Se Grottesången i Eddan och V. Rydbergs Den nya grottesången

ground hostess E markvärdinna ground stewardess E, se ground hostess group E grupp. Jfr pressure group
grovna bli grövre

grtimmel, gnimlet ngt grumligt. Annars var det bara som ett ~ av krutrök och havsdis (O. Högberg) grunda, se
grunna grundera grunda; grundmåla

1. grundlag, pl. grundlagar de lagar som tillsammans utgör den svenska statsförfattningen: regeringsformen,
successionsordningen, tryckfrihetsförordningen (före 1974 även riksdagsordningen)

2. grundlag -et grundval grundlynne temperament gnmdomsättning (biol.) en fastande människas

kaloriförbrukning i fullständig vila grundsatslig principiell I grundsatsmässig, se grundsatslig grundskrift
grundtext; original grunna fundera; meditera. Farfar (Strindberg)

gruppera flocka; gruppindela; gruppa gruppering, se gruppera. Oriktigt: Den största företrädes av de s. k.
fritidsföreningarna (SvD). Skriv: gruppen grusharpas. 1. grussåll. 2. (skämtsamt:) hopfäll-

bar säng med sålliknande botten grusin, se georgier

gruta avredning; mjöl 1. annat som man tillsätter



vid avredning gruvelse (O. Högberg) gruvlig, hemsk händelse

gruvsam 1. gruvlig; förfärlig. 2. fallen för att

gruva sig gruvstöttor pl. pitprops gry -et anlag; medfödd själsutrustning ♦grynna (undervattens)grund gryt-et 1.
lya. 2. stenkummel gråhund, se under jämthund *grålysmng (A. Bondeson) gryning 1. gråna v. 1. bli grå. 2.
skymma; börja skymma. Det sägs att solen sänks, att dagen —r (Teg-
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nér). Märken I ej att det -r åter till medeltid? (Karlfeldt)

2. gråna v. ljuda (dovt) . . . när förförelsearian hade -t ut mellan kobbarna (Strindberg). Skall det ~ mot
blommande skyar en märgfull och hednisk musik? (Karifeldt) gråvacka (geol.) bergart bestående av småbitar av
kvarts och fältspat l.d. inbäddade i en grå sedimentär massa gråverk vinterskinn av ekorre gråvinter snöfattig,
regnig vinter gräftas. (jord)hacka. Med^, spett och spade han

sökte dag och natt (Heidenstam) gräll a. 1. bjärt. 2. gäll

gräng (F grain) skrovlighet; ojämnhet. Struktur rullas på. Samtidigt som Ni rullar på färgen trollar Ni fram den
vackra "grängen" gränsnytta det högsta mått av gagn som en mska (t. ex. i drunkning stadd) kan tänkas ha av ngt
(t. X. en livboj) gräsa (om kula:) träffa marken och rikoschette-ra

grästov S tovigt gräs; tovig grässvål grätten S sparsmakad; granntyckt grönsten (geol.) gemensamt namn på
diabas, diorit m. fl. grönaktiga amfibol- och pyroxen-förande bergarter

1. gröpa v. gräva ur /u:r/

2. gröpa v. mala till gröpe; grovmala

gröpe -t grovmalen foderspannmål (havre, korn,

ärter, bönor 1. blandsäd) gröpt (ptc av 1. gröpa) konkav grötväta mjölk 1. ersättning för mjölk att ätas
tillsammans med gröt; (skämtsamt:) försörjning; dagligt uppehälle guano /a:/ (sydamerikanskt ord)
(sjö)fågelspill-

ning; fågelgödsel gucka v. (Strindberg) gala; låta (om göken) gudasvar orakelsvar gudavigd gudahägnad; helgad;
helig guding ejderhanne gudslån (lite) mat gudstjänstlig sakral 2

guelf /gälf/, pl. -er' (hist.) påvetrogen; påve vän; pl. -vänner

gueridon F (efter en farsfigur) litet bord på en fot

guffar 1. gudfar, manlig fadder. 2. åskan. Ett dån

som när går (Fröding) guida /gaj:da/ (E guide) v. ledsaga; visa vägen; visa omkring

guide E, F1. vägvisare; turistförare. 2. resehandbok. 3. vägledning guidning /gajd-/ ledsagning; visning osv
guinean /ginea:n/ invånare i Guinea gula febern smittosam sjukdom, eg. hemmahörande i Centralamerika, sprids
av myggan Stegomyia calopus

1. gulasch /gollas/ (ung.) köttstuvning med tomater, lök och paprika

2. gulasch /gula§:/ (förk. av --baron) 1. grosshandlare som kom sig upp under första världskriget; krigsnyrik
affärsman. 2. de nyrika

gulaschbaron /gulas:-/ (dansk) grosshandlare som sålde köttkonserver till Tyskland under första världskriget

1. gulden' s. holländskt mynt

2. gulden^ (ålderdomligt:) gäldad; betald. Den som kräver annan å gäld den han vet ~ vara. Om han blöder,
förgyller jag de männens drag med blod, och så blir skulden ~ utav dem (Macbeth)



guldkantad: guldkantat är ett värdepapper som

anses erbjuda en mkt god säkerhet gulf s. E, se 1. golf gulmetall mässing, koppar, zink gum E (tugg-)gummi
gummera v. gumma; fästa med gummi gummi^ -t 1. = (senL) ~ arabicum: klistergum-mi: vattenlösligt
bindemedel som fås av åtskilliga träd och buskar. 2. = (senL) ~ elasticum: i vatten olösHg, i fria luften stelnande
saft från vissa tropiska träd (Ficus elastica, Siphonia elastica osv). Jfr kautschuk. Segt som ~ elasticum. 3. sudd--,
rader-- stycke av ~ 2 att radera (sudda) med. 4. tuggummi en sentida amerikansk ersättare för tuggkåda
gummidragant, se dragant gummigutta (huvudtryck på 3. stav.) ett gummiharts, nyttjat som avföringsmedel och
till gul vattenfärg

gummilacka (efterleden kommer från hindusta-ni) ett mörkrött hartsskal som avsätter sig på vissa träd som blivit
stungna av insekten Coccus lacca. Jfr shellack gummös s. gummiartad

gunrum 1. gunnrum officersmäss på örlogsfartyg

gurmand /-ang:d/ 1. läckergom. 2. matvrak;

storätare gurmandis /i:/ finsmakarglädje gurmé -n finsmakare
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guru -n (sanskritord) lärofader gustavian (känd) man på Gustaf III:s tid

1. gut s. no., se 1. gutt

2. gut (E), se 2. gutt gute gotlänning

gutera uppskatta; sätta värde på; gilla gutnisk a. forngotländsk

1. gutt (no. gut, pl. gutter) pojke

2. gutt (E gut) 1. tarm; tarmtråd. Jfr kattgutt. 2. genomskinlig, tunn metrevstafs av silkes-massa

guttaperka /är:/ ett slags hårt gummi guttural a. strup-

gutår (eg. gott år 'god årsväxt') = skål! guvernant huslärarinna; hemlärarinna guvernement -et län

guvernör 1. chef för delstat i Förenta Staterna. 2.

(förr:) styresman över koloni, provins osv gyllenhjaltad (om svärd:) med gyllene 1. förgyllt fäste

♦gylta s. (ung)sugga gymnasieskola gymnasium gymnasist lärjunge i gymnasium gymnasium, gymnasiet (L)
hade till 1849 en fristående ställning mellan skola och akademi (universitet); sedermera: de fyra (1. tre) högsta
klasserna i läroverk gymnast 1. en som bedriver gymnastik. 2. en som har fått vederbörlig gymnastikutbildning.
3. gymnastiklärare gymnastik /i:/ 1. kroppsövningskonst. 2. (planmässiga) kroppsövningar gymnastisera idka
gymnastik 2 gymnastiserad uppövad 1. stärkt genom gymnastik 2

gymnastisk a., se gymnastik 2

"^gymnisk a. (V. Rydberg) gymnastisk

gymno- a. G naken

gymnosperm s. (bot.) nakenfröing

gymping E motionsgymnastik inomhus (vantlig-

tvis till musik) gynandromorf s. hanhondjur gyne, gynik- G (av samma grundstam som 1.

konä) kvinna gynekolog kvinnoläkare

gynekologi -n kvinnoläkekonst; kvinnosjukdomslära gyrokompass, se gyroskop gyroskop /gyråskå:p/ -et
roterande hjul som mekaniskt ställer in sin axel i nordriktningen

gytter, gyttret konglomerat



i trottoar

gångcity -E stadskärneområde där man inte får köra

gångra v. multiplicera gångstad, gångstan, se gångcity gårding (naut.) tåg varmed stående Hk och underlik av ett
råsegel halas upp på rån, då det ska bärgas (Stenfelt) gårdmellan N: fara ~ ranta mellan gårdarna *gårkök tarvUgt
matställe; lågklassig matservering

gåse S gåskarl; gåshanne; hangås

gåt, -en pl. -ar (stående) dörrpost 1. fönsterpost.

Jfr rev gåvoträl, se gävträl

gäcksam a. (Fröding, Ossian-Nilsson) mockant; spefull

gäl /g/, pl. -er' 1. keltisk skotte. 2. irländare som

räknar sig som kelt gälbgjutare sysslar med mässingsarbeten gäld (penning)skuld

gälda v. betala. ~ bot betala böter; erlägga

skadestånd gäldbunden (mkt) skuldsatt ♦gäldedag förfallodag (för en skuld) gäldenär skuldeman; debitor
gäldföra debitera

gäldstuga (hist.) häkte för gäldenärer gällska, se keltiska språk

1. gäll -et pastorat

2. gäll, se hanegäll

3. gäll, se bävergäll

4. *gäll, se hjällstång

5. gäll a. 1. (om ljud:) hög och genomträngande. 2. bjärt

6. *gäll a., se gällen

1. gälla, prt gällde 1. äga giltighet. Den biljetten gäller inte längre. 2. väga; ha verkan; inverka. Hans ord gäller
mycket på högsta ort. 3. vara värd; motsvara (ngt) i värde. Vad gäller det turkiska pundet i dag? 4. angå; röra sig
om (ngn 1. ngt). Det gäller livet. 5. (opersonligt) vara av vikt; vara (mkt) önskvärt; vara av nöden; vara (ngns)
avsikt. Det gäller att så en ädel säd

2. gälla, prt -de kastrera; snöpa (med kniv) gällen a. halvsur (om mjölk)

gällna v. bli gällen gällning kastrering (med kniv) gälltupp kapun

gäms /g/, pl. -er' stenget; alpget, Capella rupi-capra (Rupicapra tragus)
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gängse 1. vanlig; bruklig. 2. hävdvunnen. 3. gångbar

gärd, pl. -er 1. yttring; bevis. 2. arbetsinsats,

prestation. 3. skatt, pålaga gärda v. inhägna '"gärdeglinder, se gärdesglinder gärdesglinder,-glindret i skolskenet
dallrande spindelväv på en gärdsgård. Gärdeglindrets flammor (Karlfeldt). Den formen kan K. ha fiskat upp ur
Dahlgrens Glossarium gärdsel, gärdslet gärdsgårdsvirke, särsk. det som

läggs mellan störarna gärdsla hägna gärdsgård gärningsskymf realinjurie gäspig 1. sömnig; sömndrucken. 2.
urtråkig gässling S gåsunge

gästbåd -et kalas för grannar 1. andra som hjälper

till med skörd l.d.; (fi) talko gäta v. valla; vakta (boskap) *gätöga kasta ett ~ på barnet titta till barnet (då och då);



kasta en blick på barnet (då och då)

gäv a. duktig; präktig; förnäm; ansedd. Blott ett barn är dottern hemma, hon blir ~ vid giftermålet (Kalevala)
gävträl (hist.) en som av armod drivits till att

göra sig till en annans träl *göjemånad 1. februari. 2. (fordom:) tiden från

mitten av februari till mitten av mars gök, se kaffegök

gökotta kafferep en tidig morgon ♦gökskälla (Karlfeldt) backsippa, Pulsatilla vul-garis

göl, pl. -ar 1. stor grop i sjöbotten 1. havsbotten. 2. hten tjärn. Då näckrosen sträcker sin krona ur glimmande ~
göling (naut.) hissanordning med en lina och ett enkelblock

gömme -ti. gömsle. I skogarnas ~ (M. Koch). 2.

gömma. Leta i sina 3. se frögömme ♦göpa lo, Felix lynx. Det är ... ingen ~

(Kalevala) *göpen' /jö:pen' /, pl. göpnar handfull ♦göpenvis adv. (mätt och räknat) i göpnar. Ex.

under dubbelgöpen ♦gördelsölja bältespänne. Stackars gyllne

Kalervoinens ende ättling! (Kalevala) görlig a. praktiskt möjlig; utförbar. Uttrycket i görligaste mån är inte att
förorda. Skriv hellre: så långt det är görligt

1. gös, pl. -ar tackjärnsstycke

2. gös, pl. -ar liten (örlogs)flagg

1. göt, pl. -ar invånare i Götaland

2. göt -et (jfr gjuta) gjutet järn- 1. stålstycke; gjutkanal

götisk a. 1. som avser Götaland 1. götarna. 2. som avser en beundrad svensk 1. nordisk forntid, 3. (föråldrat:)
gotisk
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H

h sjunde tonen i den diatoniska c-durskalan h (fys.) E (hour) timme H = hydrogenium (kem.) väte ha = hektar

habe-, habu-, habit- v L hava habil skicklig; smidig; anpassiig habilitera sig styrka sin skicklighet (kompetens)

habilitet 1. skicklighet; smidighet; anpasslighet. 2. (jur.) handlingsförmåga (t. ex. att man kan föra sin egen talan
inför domstol) habit (F) dräkt

habituation tillvänjning; invänjning habitué F stamgäst; vardagsgäst habituell a. (sed)vanlig habitus L utseende;
hållning; skick hacienda (sp.) lantegendom; stor gård på landet

hack -et 1. trä(varu)avfall. 2. hackat (ris)bränsle osv

hackapelit /i:/, pl. -er finsk (1. estnisk) krigare

(under trettioåriga kriget) hackelse-n hackad halm (l.d.) till kreatursfoder

Hades G 1. dödsriket. 2. dödsguden hafnium (kem.) ett metalliskt grundämne ♦hag-et 1. stängsel. 2. hage hagalen
/ha:ga:len/ a. besatt av åhåga efter ägodelar

""hagastör gärdsgårdsstör. Solkiga, svarta dräkter, illa sittande på de vanvuxna kropparna som hud på -- {O.
Högberg) hagio- a. G helig

hagiografi -n helgonskildring; helgonhistoria hagled -et öppning i gärdsgård (stängs och öppnas medels skjutbara
liggande trinda slanor) haiku (metr.) japansk strofform: 5+7-1-5 stavelser

h^k (E hike) s. fotvandring



hakkors rätvinkligt kors med rätvinkelböjda

liklånga armar halali /i:/ -t rop och hornsignal vid avslutningen

av en jaktritt half-breed E halvblod; halvbloding halkyonisk /å:/ a. lugn; stilla; fridfull

1. hall -en 1. stor sal. 2. förrum. 3. stort halvöppet utrymme, t. ex. pelar-. 4. stort slutet och täckt utrymme för
köpenskap, utställningar osv. 5. övertäckt (del av) bangård

2. hall hälleberg; klippa; hälla. Zemlas öde ^ar

haUeluja /-a:/ (hebr.) Prisa (prisen) Gud! hallick, pl. -ar sutenör halling folkdans i 2/4-takt hallstämpel 1. (förr:)
hallrättens kontrollstämpel. 2. prägel; kännemärke hallucination sinnesvilla (synvilla; hörselvilla) hallucinogen
I]l a. hallucinationsskapande hallux L stortå. ~ vulgus: stortån pekar mot 1.

över den närmaste tån hallåa /å:/ programvärdinna halma ett slags brädspel halo' /ha:lo/ -n, pl. -r (G) 1. solgård;
solring. 2. mångård; månring. 3. ljusgård (kring en ljusstark stjärna). 4. "klotformigt moln av äldre stjärnor och
förtunnad 1. plasma 4 som sannolikt omger galaxer med spiralstruktur" (Wallenquist). 5. se gloria 1. 6. mörk ring
kring ögonen. 7. vårtgård: den starkare pig-menterade delen kring bröstvårtan. 8. den röda gården kring en
inflammationshärd halogen /-je:n/ (kem.) saltbildare: klor, fluor,

brom, jod, cyan haloid /i:/ (kem.) halogensalt, t. ex. koksalt, NaCl

1. hals, se myrhals. En stor öppen myr, som avsmalnar till en myrhals

2. hals (naut.) 1. tåg 1. kätting som håller fast främre hörnet på ett segel under segling. 2. den tjockaste delen av
ett bogband

3. hals 1. hals på axel. 2. vinkel på ett knä halsa 1. (med 1. utan objekt) hälla i sig ur en

flaska utan att hälla upp. 2. (med objekt, finl.) falla (ngn) om halsen; (ömsesidigt:) halsas halvback, pl. -ar" första
försvaret i fotboll halvfransk: bokband har rygg och hörn av skinn

halvgenomtränglig a. semipermeabel halvklassiker (föråldrat:) en som läser latin i

gymnasiet, men inte grekiska halvkvädare en som inte sjunger ut, som låter det

stanna vid halvkväden visa. Jfr fullkväden halvläckt (Strindberg) som har gistnat och läcker

obetydhgt (om träkärl) halvmesyr halvgärning; halvåtgärd halypelare pilaster halvtjänstelig halvofficiell; officiös
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halwiinnen till hälften vunnen. Carlsson fann för gott vara nöjd med halvvunnet spel (Strindberg)

""halvväxing en som är halvvuxen hamit /i:/ en som har ett hamitiskt språk till modersmål (eg. ättling av Noaks
son Ham) hamitiska språk berberspråk och kusjitiska språk

hamla v. hugga av grenar osv på (träd); stympa;

lemlästa; misshandla hammam (arab.) varmbadhus hammambad (Tusen och en natt), se hammam hammarban,
pl. -er slagyta på hammare hammarpen, pl. -ar kilformad överdel på hammare

hammartå, pl. -r tillplattning av tårnas framytor.

~ kommer av för korta skor hammer , pl. hamlar (snöpt) bagge hammock, pl. -ar (E) gungsoffa hammondorgel
elorgel

ham(n), pl. hamnar 1. (förbytt) skepnad; förklädande hölje (t. ex. fågelham). En okänd andekrafts fördolda ham
(Fröding). Han är den lösa hamn som flyr för dag och lärksång rädd (Karlfeldt). 2. skepnad; gestalt; kontur . . .
såg Carlsson ute i månskenet två manshamnar (Strindberg) hampa sig falla sig; råka bli; råka inträffa; slå in. Där
ser man hur ett skämt kan — (Romeo och Julia) hampus en äppelsort hams-et 1. slarv; hafs. 2. struntprat
hamskifte -t gestaltömsning: se ham(n) hamster pl. hamstrar gnagaren Cricetus frumen-tarius



hamstra v. köpa på lager åt sig (utan att tänka på

andras behov) hanbjälke (arkit.) vågrät bjälke som förbinder

två mot varandra stående taksparrar handduk: kasta in '--en (eg. om boxare som ger

sig) ge upp (kampen osv) handelsbalans handelsjämvikt. Aktiv utförselns värde överstiger införselns. Passiv
införselns värde överstiger utförselns handelsbolag -et bolag där delägarna ''en för alla och alla för en" svarar för
bolagets skulder. Jfr aktiebolag och kommanditbolag handfara behandla (med händerna); handskas

med (ngt) handgranat, se 2. granat 2 handikapp -et 1. (i idrott:) chansutjämning; vån-

utjämning. 2. lyte; kroppshämning; vanförhet

handikappad 1. lytt (kroppslytt; själslytt). 2.

vanför. 3. (kropps)hämmad. 4. vanlottad handklaver, se klaver

handlägga (eg. 'lägga hand vid') behandla; klara av

handräckning 1. biträdande medverkan vid sådan förrättning som kräver yrkesmässigt handlag. 2. manskap som
utför ~ 1. 3. (jur.) ingripande som en utsökningsmyndighet gör mot en skuldsatt mska utan att det finns skäl att
göra utmätning hands off E bort med händerna! lägg av! hands up E upp med händerna! handsöl -et den första
försäljningen för dagen; det som gäldas då. (Köparen ger säljaren får

handtacka v. (O. Högberg) tacka med handslag

hane 1. hanne. 2. tupp

hanegäU tuppens galande. Första ^et (den tid i

ottan) då tuppen gal första gången hangar /hangga:r/, pl. -er' flyghall hangla v. vara krasslig hang-over E bakrus

1. hank, pl. -ar gärdsgårdsvid ja

2. hank, pl. -ar 1. handtag (på hink). 2. hängare (på rock 1. handduk)

3. hank, pl. -ar underavdelning av pasma hanrej, pl. -ar bedragen äkta man

hansan bf politiskt förbund mellan nordtyska

handelsstäder i senmedeltiden hanseat, pl. -er 1. medlem av hansan. 2. köpman i hansestad

hapax legomenon = hapax eiremenon G en-

gångsord haplo- G enkel haplograf! -n enkelskrivning haploid /i:/ a. (biol.) som har endast ett av de

dubbla arvsanlagen haplologi-n enkelsägning (att man försummar

omedelbar upprepning) (t. ex. mineralogi) happening E 1. händelse; tillfällighet; slump. 2. uppträde. 3. dårpjäs. 4.
(förryckt) practical joke . . . vem som har målat den lille havfrue (i Köpenhamn) blåvit. Är det vandalism,
demonstration eller en artistisk happy end(ing) E lyckligt slut the happy few E det lyckliga fåtalet; de få gynnade
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harakiri /k/ (jap.): begå — skära upp magen på sig

harang, pl, -er' 1. ordflöde. 2. lovtal; lovprisande tilltal

harangera /ngg/ hålla lovtal till; munhedra hardangersöm ett slags konstsömnad (utdragssöm)

hardedge E en 60-talsriktning i bildkonsten, kännetecknad av skarptecknade utlinjer; hårdkant

hardware E 1. järn-, metall-, smidesvaror. 2. ammunition; vapen. 3. hårdgods. 4. (särsk. i datorhanteringen:) ting;
materia harem -et (arab.) 1. kvinnoavdelningen i en gift muslims bostad. 2. haremsdamerna (en muslims hustrur)
(1-4) harg -et (hist.) av stenar uppfört hedniskt offeraltare; fornhednisk helgedom haricots verts F turska bönor;



gröna bönor

1. *harka s. kratta. Hamra mig en koppar^ (Kalevala)

2. *harka v. kratta

harlekin /ha:rlekin' /1. /harleki:n/, bf -en /harle-ki:nen/, pl. -er' /harleki:ner/ (F arlequin) gycklartyp (motsvarande
I policinello) i com-media dell' arte Harmageddon (platsen för) den sista striden mellan goda och onda makter
(Uppenbarelseboken 16:16) harmlig förtretüg; som man måste gräma sig

över; gränüig harmoni -n 1. (välljudande) samklang. 2. (mus.)

ackord. 3. överensstämmelse. 4. enighet harmoniera samklinga; stämma; stämma överens

harmonisk a. 1. samklingande; välklingande. 2.

välawägd harmonium, harmoniet kammarorgel harpest (sms) tularemi harpist harp(o)spelare; harp(o)spelerska
harpiin /u:/, pl. -er' hullingspjut harpy(j)a 1. (i den forngrekiska sagovärlden) ett slags vingat kvinnligt väsen,
som kunde röva bort folk så att de försvann spårlöst; överna-turiig kvinnlig plågoande. 2. avskyvärd ondskefull
kvinna; satmara ""harskla v. harkla harskår harmynthet hart: -- när nästan alldeles hanispex, pl. hanispices L
inälvskådare has, pl. -or 1. (på husdjur:) den del av ett bakben, som ligger mellan skånken och sken-

benet. 2. (på mska, endast bf pl.) ben (som man går med); häl

1. hasa v. (gå och) röra sig släpigt

2. hasa v. skära av hassenorna på (en häst) hasard (arab.) 1. slumpspel; äventyrligt spel. 2.

vågspel. 3. slump hasch -et, se haschisch

haschisch (arab.) (rusgift tillrett av de späda delarna av) indisk hampa, Cannabis sativa f. indica

hasp, pl. -ar (dörr)hake att stänga med. Uppfor han då, fick kläder på och lyfte på haspen se'n (Hamlet)

haspla v. 1. härvla; vinda upp (garn), vanhgen i lagom längder för härvor. 2. ~ av urladda sig (i en ordström); ~
ur sig ge ifrån sig (i en ström av ord) hassena sena i hasled

hat trick E (idr.) tremål (samma man gör tre mål

i samma match) hauhits, pl. -ar' (tjeck., mil.) kort kanon med

stor utgångshastighet hausse /å:s/ F kursstigning; uppgång; högkurs, högläge (på fondbörsen). Om uttalet /hå:s/
inte kan stävjas, bör man skriva hås haut /å:/, f. haute /å:t/ F hög haute couture F finskrädderi haute-finance F
penningfurstar; finansadel haverera lida skeppsbrott; bli skeppsbruten haveri-(e)t 1. skeppsbrott. 2. sjöskada
haverist s. 1. skeppsbruten. 2. flygbruten. 3.

bilbruten. 4. vrak havshryn -et den sträcka där skärgården upphör

och öppna havet tar vid havsgatt -et "remna" i skärgården, med utblick

åt öppna havet havsnöd sjönöd på havet havsnötning abrasion H-bomb vätebomb He = helium (kem.) headline E,
se rubrik 1 hearing E 1. förhör. 2. föredragning heat -et E 1. sats; tag; omgång. 2. löpning; lopp.

3. uttagningstävling; uttagningslopp hebe^ uppasserska (Hebe skänkte i vin åt de

olympiska gudarna) hebraism (sprv) hebreiskhet; hebreiskt drag heden a. förhåller sig till hednisk ungefär som

kristen till kristlig hedenhös oböjl. s. hednatid(en) hederlös a. 1. vanhedrad. Den som agalös lever och lagalös,
han ~ dör. 2. vanhederlig
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hederslön belöning. Hon som ej lät sin egen bror, som föll i strid, få ligga obegraven är hon ej värd att få en ~ i
guld? (Antigone) hederslös, se hederlös hedjra, se hedsjra hedone G njutning; lust hedonisk a. njutnings-; lust-



hedonism (filos.) lustlära; njutningsfilosofi hedonist en som håller före att sinnlig njutning är

det högsta goda hedsjra (arab.) Muhammeds flykt från Mecka 622 (utgångspunkten för den muslimska
tideräkningen) hegelian anhängare av Hegels filosofi hegelsk som har att göra med G.W.F. Hegel

(1770-1831) och hans lära hegemon /å:/ ledare . . . ingrep Sparta som

grekernas ~ hegemoni-n 1. övervälde. 2. ledarskap. 3. ledning

hejduk, pl. -ar hantlangare; handgången man;

redskap; passopp hekatomb (G) 1. hundranötsoffer. 2. storoffer.

3. hundra nöt; hundra oxar hektar /a:/ -et 100 ar hektik /i:/ tärfeber

hektisk a. 1. lungsots-; tärsots-. 2. feber-; febe-rartad; febrig. 3. het; hetsig. 4. trånande. 5. osund

hektografering, se alkografering hektograf(eringsapparat), se alkograf helbrägda frisk, inte längre sjuk helgd (pl.
saknas) helighet; egenskapen att vara

föremål för religiöst präglad vördnad helgonlämning relik efter ett helgon ♦helgvett -et den bästa espri man kan
uppbjuda Så som du strör ditt ~ till hans lov (Köpmannen i Venedig) helhysing en som är inackorderad helik(o)-
G vindling, spiral helikopter, pl. helikoptrar /åp:/ flygplan med

vågräta propellrar; skruvflyg helio- G sol-

heliocentrisk a. med solen som mittpunkt. En ~

världsbild heliofob /å:/ a. (sol)ljusskygg heliografi -n ljustryck

1. heliotrop /å:/ s. en välluktande växt, Heliotro-pium

2. heliotrop ett kvartsmineral (halvädelsten) heliotropisk a. som böjer 1. vrider sig under

påverkan av solljuset. Jfr fototropisk

heliotypi -n 1. en bild som man får medels en med kaliumbikromat känsliggjord gelatinhinna, som utsätts för
belysning genom ett fotonegativ. 2. det ovan beskrivna förfarandet helium (kem.) ett grundämne (ädelgas)
helklassiker (föråldrat:) en som läser latin och

grekiska i gymnasiet hellen /häle:n/ grek

hellenism den forngrekiska kulturens slutskede

(efter Alexander den stores tid) hellenist en som sysslar med forngrekiska språket osv

helmintologi -n läran om (inälvs)maskar helmotsats (log.) kontradiktorisk motsats; ej-

motsats helmöte -t plenum

helna /e:/ gå till läkning (om sår osv) helot /o:/, -er' livegen i det forntida Sparta osv help yourself E ta för dig!
helslakt stamping-out

'''helsot -en dödlig sjukdom. Måtte helsot hinna

lappen! (Kalevala) helst betyder i finl. ofta 'åtminstone' helsyn (Gustav Sundbärg, Hans Ruin) helhetssyn

heltalsdel (mat.) karakteristika heltäckare plastrong Helvetia L Schweiz

1. helvetisk a. helvetes-

2. helvetisk a., se Helvetia he-man E karlakarl hematit /i:/ blodsten(smalm) hematom blodsvulst

1. hembud (i rel. språkbruk): få ~ bh hädankal-lad; dö

2. hembud (jur.) man blir erbjuden en egendom, som man har förköps- eller inlösningsrätt till



hemfärdsbunden homeward bound; destinerad

till hemorten 1. hemlandet hemföding (Grubb 1678; O. Högberg) tidsbun-

det fosterbarn; minderårigt sythjon hemförd arvedelar som ges då son 1. dotter

lämnar föräldrahemmet för alltid hemi- G halv-

hemiplegi -n ensidig lamhet; högerlamhet; vänsterlamhet hemisfär /sv/ halvklot hemistik /-i:k/, pl. -er' (metr.)
halvrad hemknutarna (finl.) hemmet och dess närmaste

omgivningar hemkär a. 1. som älskar att vara hemma. 2. (om
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platser och ting:) förtrolig; som talar 1. vädjar till känslan för hem och hembygd. Mig lockar mer ^t en knarrande
lund (Karlfeldt) ^hemmalaget (O. Högberg) familjekretsen osv hemo- G blod-hemofUi -n blödarsjuka
hemoglobin -et färgämnet i blodkropparna hemorragi -n (med.) blödning; blodstörtning hemorrojd (nyttjas mest
i pl.) -er (med.) blodåderansvällning i sätet hemostatisk a. blodstillande hemsamarit av kommunen anställd
person som vid behov regelbundet biträder pensionärer osv i hemmet samarithemställan anhållan hemställare
petitionär; supplikant hemur 1. möjlighet, förmåga (1. skyldighet) att styrka laga fång (att man har kommit i
besittning av ngt på lagligt sätt). 2. auktoritet; tillitskälla. 3. fog; grund hemiila /he:mu:la" / 1. försvara en
avyttrad sak mot annans påstående om bättre rätt till den 2. ge berättigande åt 1. styrka (ett anspråk) hemulsman
1. en som efter att ha avyttrat en sak styrker (med vittnesbörd) att förvärvaren har rätt till den (jfr hemula). 2.
sagesman; auktoritet; en som kan styrka att det man säger är sant; garant

hemväiya v. vänja ngn (t. ex. en hund) vid

hemmet; acklimatisera ♦hen, pl. -ar brynsten; bryne ♦henig a. (om mjukbröd:) som har stålrand hemia (arab.) röd
hår-1. nagelfärg av blad och rot

från busken Lawsonia alba (inermis) hepar, hepato- s. G (biol.) lever heparin -et hormon som motverkar blodets
lev-ring

1. hepatit /i:/ -en (med.) inflammation i levern; smittosam gulsot

2. hepatit -en avart av tungspat (baryt) hepta- G sju-

heptaeder (4-stav.), pl. heptaedrar sjuyting heraldik /i:/ sköldemärkeskunskap heraldiker /al:/ en som sysslar med
heraldik herba L ört

herbarium, herbariet (L) (press)växtsamling herbicid, pl. -er ogräsgift; växtutrotningsmedel herdaföUd:
herdaföljden från Jesu lärjungar: den

apostoliska successionen ♦here Ss (Martinson) 1. gosse. 2. = hemföding hereditet ärftlighet hereditär a. ärftlig

heresi -n irrlära; kättarlära; kätteri heretisk a. irrlärig; kättersk heritabilitet ärvbarhet. Avelsforskningens resultat
visar ungefär dubbelt så hög ~ för fetthalten som för mjölkhalten herkulisk a. herakles-; jättestark osv herm, pl. -
er' pelare (företrädesvis fyrkantig)

med manshuvud hermafrodit, pl. -er' tveköning hermafroditism tvekönthet hermelin, pl. -er' lekatt, Mustela
erminea (särsk.

på tal om vinterdräkten och pälsverket) hermeneutik /i:/ (4-stav.) (text)tolkningskonst hermetisk a. lufttät hemia
(med.) L bråck hero /å:/, pl. -er' hjälte

heroin /i:/ -et rusgiftet dietylmorfin (diamorfin),

C21H23NO5

heroisering hjälteförklaring; hjältedyrkan . . . förekommer så mycken ~ även av de mindre tilltalande utslagen av
denna ungdomsrevolt heroism hjältemod; hjälteanda heros /he:rås/ G 1. hjälte. 2. halvgud herostratisk ryktbarhet:



Herostratos satte eld på

Artemistemplet i Efesos för att bli ryktbar herp- G krypa; kräla

herpes G ett elakartat hudutslag; omkring sig

frätande bulnad herredjur (zool.) däggdjursordn. Primates: mska, apor

hermhutare "de evangeliska bröderna", en tysk

luthersk sekt grundad på 1700-talet hertig 1. (hist.) man av fursterang, som förde befäl i en del av riket. 2. (hist.)
(om vissa främmande länder) ett slags regerande furste. 3. Prins Bertil är till namnet ~ av Halland hertz (fys.)
enhet för frekvens 3 herul /u:/, pl. -er' (enl. forntida författare:) en

nordgermansk folkstam heninter (Runeberg) T utför; nedför hesitation tvekan hesitera (Wennerberg) tveka hesna
v. bli hes

hesperid, pl. -er nattens tre döttrar, som vaktade en trädgård med gyllene äpplen vid berget Atlas

hesperisk/e:r/ a. västerländsk; aftonländsk; väs-

[-terhavs-hespero--]

{+terhavs- hespero-+} G (L = vesper) afton-hetero- G annan; olika heterodox annorlunda troende; irrlärig
heterogen /-je:n/ oensartad; oenhetlig
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heteroklisi -n (sprv) stamslutsväxling i substantivböjningen av typen L femur 'lår', gen. feminis

heteroklitisk böjning, se heteroklisi

heterokromi -n olikfärgning

heteronom /å:/ a. bestämd utifrån; osjälvständig

(motsats: autonom) heterosexuaiitet rättkönthet; dragning till det

andra könet heterosexuell a. rättkönad; normalkönad heterotematisk 1. ~ böjning flerstamsböjning, t. ex. E go,
prt went. 2. olikstammig. Jfr homotematisk heterozygot (biol.) zygot bildad av två olika gameter

hetlynt a. hetlevrad; hetsig till lynnet hetman /a:/ kosackhövding hetna bli het

hettit /i:/, pl. -er' ett indoeuropeiskt fornfolk i

Mindre Asien hettitiska språket hettiternas språk hetvägg (IT) 1. fettisdagssemla. 2. (hist.) fettis-dagsaga

hetär 1. (i antiken:) kvinna som umgicks fritt och kamratligt med män; väninna; älskarinna. 2. kvinna som ligger
med vem som helst heume L ve mig; aj!

heuristisk lärogång: man leder lärjungarna till att på egen hand söka sig fram till problemlösningarna hexa- sex-
(6-)

hexaeder /e:d/ (mat.) sexyting

hexameter, pl. hexametrar /a:m/ (metr.):

hexametrisk a. /e:t/, se hexameter

Hf = hafnium (kem.)

Hg = hydrargyrum (kem.) kvicksilver

hialös Ss a. orolig; rotlös

hiatus L 1. lucka; gap. 2. (sprv) helvokalmöte



hickory E det hållfasta trät av ett amerikanskt

träd av släktet Carya hidalgo (sp.) adelsman

♦hide S ide. Jag har legat i ~ hela vintern (Tegnér)

hidös (F hideux) 1. gräsHg; hisklig. 2. vedervärdig; avskyvärd *hie S, se hyde

hierarki-n 1. prästvälde; prästadöme. 2. äm-

betsvälde. 3. rangordning(ssystem) hierarkisk a., se hierarki hieratisk skrift fornegyptisk fortbildning av hie-
roglyfskriften

hiero- G helig

hierofant överstepräst i Demeters tempel i Eleu-sis

hieroglyf fomegyptiskt (bildartat) skrivtecken hi-fi (high fidelity) E Ijudtrogen highball E viskygrogg

1.highbrow s. E 1. (lovordande:) högintellektuell mska; intellektuell överdängare; tänkarnatur;
intelligensaristokrat. 2. (förklenande:) intellektuellt högdjur; kloking (jfr egghead); intelligenspumpa; pl.
intelligentsia; kulturklick

2. highbrow a. E 1. högintellektuell; intelligensaristokratisk. 2. förnumstig; högtravande; lärdomsdryg

♦high fidelity, E Ijudtrogen high life E 1. livet på höjderna; livet på samhällets höjder. 2. livets glada dagar
hyaeker E rånare; stråtrövare hillebard spjutyxa

himlaboren /å:/ a. (Tegnér) av himmelsk börd;

himmelsk. Jfr boren ♦himmerdagar dagar(na) kring höstdagjämning-en. Säg, hvi bleka ~ härska i min håg ändå
(Karlfeldt)

himself E själv. ... upptäckte jag att det var

Charlie Chaplin ~ (SvD) hindersmäss 19 januari (dagens namn är Henrik,

Finlands apostel) hindersmässa vintermarknad i Örebro hindertyg ländrem på sele hindi riksspråket i republiken
India hindu /u:/, pl. -er' 1. främre-indienbo som har ett från fornindiskan härstammande språk till modersmål. 2.
anhängare av brahmareligio-nen

hindustani, se urdu ♦hingstridare (Karlfeldt) ridknekt hinsides på andra sidan; bortom hinterland T uppland;
inland hippo- G häst

hippodrom /hipådrå:m/ 1. rännarbana. 2. cirkus

hippokamp, pl. -er' sjöhäst 1. ett sagoväsen: framtill häst, baktill delfin. 2. ett slags småfisk med huvud som
påminner om hästhuvud hippolog /hipålå:g/ hästkännare; hästkarl hippologi -n hästkännedom hird (fno.) en
härskares ständiga följe; hans

vapenföra hovmän hirs Panicum miliaceum (och en del andra sädesslag)
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hirschfängare jaktdolk

hiss -et (mus.) den med en halv ton höjda tonen h

histamin -et aktiv substans i cellvävnader histo- G vävbom histologi (cell)vävnadslära historia 1. (pl. historier)
berättelse. 2. (pl. historier) (berättad) händelse; händelseförlopp. En trist sjukdoms--'. 3. hävdateckning;
hävdaforskning. 4. hävd(er); (ett folks osv) öden. 5. (pl. historior) bok om ~ 4 historicitet 1. (om ngt som
berättas:) att det verkligen har hänt. 2. (om en historisk uppgift:) sanning historiett 1. kort berättelse. 2. anekdot
historik /-i:k/ historisk översikt historiograf enkom anställd hävdatecknare historiografi-n 1. historieskrivning. 2.
hävda-forskningshistoria ; hävdaforskningsbeskriv-ning



historisk a. 1. som verkligen har funnits 1. hänt. 2. märklig för långa tider 1. minnesvärd för alla tider. En ~
personlighet. 3. som inte kommer vår tid vid: t. ex. av enbart intresse. 4. berättande; som följer händelsernas
gång; beskrivande från förändringens synpunkt

histrion /o:/, pl. -er (dålig) skådespelare

1. hit E fullträff. 2. topplåt

2. hit E, se heat

hitchhiking E friskjuts; snålskjuts; snyltåkning hiva (naut.) 1. vrida ett ankarspel l.d. 2. kasta, t. ex. lodet

lyalt-et svärdsfäste. I fno. nyttjades (och i arkeologiska skrifter nyttjas alltjämt) ~ dels om parerstången, dels om
knappen i ändan på fästet; pl. nyttjades om fästet i dess helhet *lyaltband portepé ^lyaltstång parerstång

lyon-et 1. tjänare (/ego-, tjänste-). 2. (föråldrat) en som vårdas av andra (syt--). 3. pl. äkta makar

|lönelag-et äktenskap. Finns här inga — att

stifta? (Karlfeldt) lyällstång, pl. -stänger stång upphängd vågrätt

under taket för torkning av hålkakor *lyälmig a. som har helt eller delvis vitt huvud

(om kreatur) lyälphand assistent; faktotum lyälplista promemoria

lyälpredare (O. Högberg) intendent; manager lyalpvärd s. toastmaster

^l^ärtefinger ringfinger. Fatta det med hjärtefing-ret och den vänstra handens tumme (Kaleva-la)

l^ärtegrund sinnelag; mentalitet

l^*ärtfast a. bofast i ens håg och sinne

ly ärtrörande a. (Svenska Tungomålsgillets

handlingar) rörande; gripande lyärtskrivare (med.) kardiograf

1. lyärtslag -et pulsslag; slag som hjärtat slår

2. lyärtslag -et hj ärtförlamning

3. lyärtslag -et (vid slakt) nedre delen av strupen med vidhängande hjärta och lungor

l^ärtsten, se under 1. rå l^ärtstilla s (bot.) 1. Leonorus cardiaca. 2. (Karlfeldt) tidlösa, Colchcium autumnale

1. ho -n, pl. -ar 1. trågliknande avlångt lågt kärl för vatten 1. lättslafsat foder. 2. vattenho: under slipsten 1. för
tvättning 1. för vattning av kreatur

2. ho -n, pl. -ar hopplåda att fånga lax 1. laxöring med

3. ho -n, pl. -ar holiknande lävfåra; kanjon

4. ho pron. (ålderdomligt:) vem. ~ vet?

5. ho pron. (dial.) = hon

6. ho ljudmålande interjektion, stundom sub-stantierad

Ho = holmium (kem.) hoax E 1. skoj. 2. (tidnings)anka; skröna hobby E -n fritidsgöra; käpphäst; fritidsid;
nöjesverksamhet hock rhenvin

hockey E spelas med ett slags vinkelträ hofifähig a. T hovgill; som får umgås vid hovet hokuspokus -et (1. hokus
pokus) (förvrängning av nattvardsorden Hoc est corpus 'Detta är [Kristi] lekamen') 1. (meningslös) trollformel. 2.
(meningslöst) magiskt förehavande. 3. trollkonster; taskspeleri. 4. fuffens. 5. infall; fukter

hol, pl. -ar kulle; skogsbacke. Potatisen blommar



i -en (Karifeldt) holdingbolag E-, se holding company holding company E ägarbolag; förvaltningsbolag;
kontrollbolag holdupE överfall; (hot)rån holism (filos.) helhetslära holk, pl. -ar 1. hylsa; (på spjut:) ringskoning i
framändan på stången (där udd järnet är infällt). 2. rund tvättbalja (av trä). 3. fågel--konstgjort fågelbo. 4. sterila
högblad runtomkring ett blomhuvud. 5. byx- föriängning (till vristen) av byxben
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hoUandaise F sås gjord på kryddavkok med

citron, redd med smält smör och äggulor holly E järnek, Ilex aquifolium holma v. ringa (en björn som ligger i
ide);

inringa; omringa holmgång (hist.) ett slags duell som utkämpades på en liten holme 1. (vanhgen) på en tydligt
avgränsad stridsplats. Det kunde också gå så till att kämparna stod på en fäll som var omgiven av fyra
hasselkäppar. Att avgränsa en sådan stridsplats kallades att hassla vall holmig a. holmrik

holmium (kem.) sällsynt jordmetall, namngiven

efter Stockholm holo- G hel, fullständig

holocen /hålåse:n/ (geol.) skedet efter den senaste istidens slut holografera,se hologram holografl-n 1. (konsten)
att ta hologram. 2. (C.F. Reuterswärd:) att med laserstråle och kamera ta en sant tredimensionell bild hologram -
met tredimensionell (fotografisk)

bild; djupfoto holokaust brännoffer (när man brände hela

offerdjuret) *homeja S vindskupa

home-made E 1.hemgjord; hemmagjord. 2.

inhemsk; inländsk homeopat en som behandlar sjuka enligt regeln "lika botas med lika", nyttjande läkemedel i
utomordentlig utspädning homeopati -n, se homeopat homeopatisk a. 1. se homeopat. 2. ytterst utspädd;
försvinnande liten (t. ex. dos); utomordenthgt ringa home-party E bjudning som en firma anordnar i

försäljningssyfte homerisk a. 1. som har att göra med Homeros, den föregivne upphovsmannen till IHaden och
Odyssén. 2. löje hejdlöst skratt homespun B 1. hemvävd (kan också nyttjas bildligt om mska). 2. hemvävt (tyg),
numer erfterbildat i fabriker homeward bound E på hemväg homilet /håmile:t/ predikant; andhg talare osv
homiletik /-i:k/ predikokonst homiletisk a., se homiletik homilia L, se homilie homilie /i:l/ bibelutläggning;
predikan hominisering människoblivande *homma, se hämma

hommage F 1. hyllning. 2. hyllningsgåva; hyllningsgärd

homme d'afraires F (affärs)ombud; fullmäktig homme de lettres F, se man of letters

1. homo, homin- L mska; man

2. homo a. G 1. samma. 2. lik; likadan. 3. förenad. 4. gemensam

homo alalus L mskan utan språk homo faber L hantverkarmskan; den verktygskunniga mskan

1. homofil s. 1. karl som håller sig till karlar. 2. (mindre brukligt:) kvinna som håller sig till kvinnor

2. homofil a., se 1. homofil homofon a. /håmåfå:n/ likaljudande homofoni -n ljudlikhet

homogen /håmåje:n/ a. ensartad homogenisera göra ensartad homogenitet ensart

1. homograf, pl. -er' (sprv) ord som skrivs likadant; likaskriving; t. ex. hov /o:/ och hov /å:/

2. homograf a. (sprv) som skrivs likadant; lika-skriven

homolog /håmålå:g/ a. motsvarig; likvärdig; (på tal om organ när man jämför olika djur:) likabelägen homologi,
se homolog

homoludens L den lekande mskan; mskan som



lekfull varelse betraktad homo-mensura-satsen (homo 'mska', mensura 'mått') (filos.) sofisten Protagoras' lära att
mskan "är alltings mått"

1. homonym, pl. -er s. (sprv) likalydande betydelsebärare; Uklyding

2. homonym a. (sprv) likalydande; liknamnig homo sapiens L Linnés namn på mskan homosexualitet passion för
det egna könet homosexuell a., se homosexualitet homotematisk a. (sprv) motsatsen till heterote-

matisk. ~ böjning enstamsböjning homozygot s. (biol.) zygot bildad av två likadana gameter

homunculus L konstgjord liten mska som medeltida alkemister drömde om att kunna åstadkomma; retortmska
honduran invånare i Honduras honduransk a. Honduras-honett a. hederlig; redlig; redbar; anständig
honnettemang anständigtvis honneur, se les honneurs
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honnör, pl. -er' 1. hedersbetygelse (med handen till mössan, skottlossning, musik). 2. (i kortspel:) ngt av de bästa
korten. 3. honnörs-heders-

honnörsord ord med lovprisande innebörd

honor s. L heder

honorabel a. hedervärd

honorar -et arvode ; omakslön

honoratiores pl. L högt uppsatta; mer ansedda;

mest ansedda; spetsar honorera 1. infria; inlösa; tillgodose. Våra önskemål kommer att 2. fullgöra. 3. betala

honoris causa L: doktor ~ hedersdoktor honorar a. heders-

honved /hån:ve:d/ (ung. honvéd) lantvärn hook E krok(slag). Långa swinglika vänsterho-oks

*hopagöra s. sådant arbete som utförs av flere i

samverkan; grupparbete; team-work hopskriden hopsjunken i följd av hög ålder hopstuvare kompilator

1. hora G (års)tid; timme

2. hora v. G se

hord /å:/, pl. -er" (av turk. härkomst) skara; hop;

härflock; härskare; ryttarskara; stam horisont 1. synrand; himmelsrand; himlarand. 2.

föreställningskrets. 3. fattningsförmåga horisontal a. vågrät

hormon /hårmå.n/ -et inresekretoriskt retämne hormoslyr (bot.) växtutrotningsmedel av fenox-isyratyp

homblände-t (geol.) 1. en grupp vattenhaltiga silikater. Vanligt ~ är mörkgrönt eller svart med glasaktig glans
homist hornblåsare

homkiyft (vet.med.) tvärspricka i howäggen (på häst)

hommina (mil.) vattenmina med utskjutande

tändhylsa horo- s. G gräns

horoskop /håråskå:p/ -et stjärnöde; (astrologisk) spådoni

horribel a. förskräcklig; rysansvärd horrorvacui L tomrumsavsky ("Naturen ryser

för tomrum") horrör /håræ:r/, pl. -er' gräslighet; ryslighet horsconcours F 1. utom tävlan. 2. oslagbar;

ouppnåelig horsd'æuvre F smårätt(er); förrätt(er) horsgök (Karlfeldt) beckasin horst, pl. -ar (T) förkastningsberg



hortativ a. uppmaningshortensia prydnadsväxten Hydrangea hortensia hortikultur 1. trädgårdsskötsel. 2.
trädgårdskonst

hortikulturell a. trädgårds-hortikultör trädgårdsodlare hortonom /-å:m/ en som har gått igenom en högre

trädgårdskurs hortus L trädgård hosianna: (hebr.) 'hjälp!' ♦hosor pl. byxor; strumpbyxor (byxor och strumpor i ett
stycke). 5^5/lön friger. . . viftande med vida ~ (Kalevala) hospital -et mentalsjukhus hospitant tillfällig elev. Jfr
auskultant hospitera följa undervisningen tillfälligt hospits -et gästhem hostia L nattvardsbröd; oblater hotch-
potch (E) soppa på får och stuvade grönsaker hotkrav ultimatum

hot money E lättrörligt, kortfristigt kapital; heta pengar

hot pants E kortkortbyxor (för kvinnor) hottentott, pl. -er' ett sydafrikanskt infödingsfolk

hottentottiska språket har flere smackljud houri /håu-.ri/ (2-stav.) -n, pl. -er' (pers. från arab.; bör ej uttalas /ho:ri/)
skön svartögd älskogsnymf i muslimernas paradis housewarming party E tomteboöl

1. hov /o:/ måtta; förmåga att hålla måttan, att bedöma vad som är lagom. Han har inget magahov han saknar
förmågan att bedöma hur mkt han bör äta

2. *hov /å:/ -et hednatempel

3. hov = hävde (prt)

hovans /hovang:s/ skryt; brask(ande) hovera sig braska; brösta sig; skryta hoveri /håveri:/ -et (hist.)
dagsverkstvång hovfnintimmer, -timret hovets (uppvaktande) damer

hövlig /o:/ a. lagom stor; proportionerlig hovmarskalk kallas vissa höga hovämbetsmän. l:e -en sköter den inre
hushållningen vid kungens hov hovra /o:/ (E hover) sväva; ryttia hovrättsfiskal föredrar besvär i brottmål hovsam
/o:/ a. måttfull

hovsnö den snö som sparkas upp av hästen när

man åker släde howitzer E haubits
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HSB = Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening

hubertusjakt jakt(fest) den 3 november

hudstryka hudflänga; gissla; spöa

hug 1. sinne; håg. 2. mod; manligt sinnelag

hugenott (hist.) protestant (i Frankrike)

hugfällas, se hå^ällas

hugfästa v. bringa i varaktig åtanke

huggare (mil.) 1. huggvärja. 2. baddare; över-

dängare *huggyäm -et sköld (Beowulf) "^hughård a. modig och energisk huglös a. försagd; modlös hugna v.
glädja; fägna hugsot melankoli; hypokondri hugstark, se hugstor hugstor tapper; hjältemodig hugsvala v. trösta;
lisa hugsvalelse tröst; lisa hujus L i den här månaden huldra, pl. huldror (i folktro:) karllockande

farlig kvinnovarelse huligan /-a:n/ 1. ligist; buse. 2. bandit; yrkesbrottsling "^hulka v. Ss (Martinson) snyfta hull-
et 1. kött (på den levande kroppen). 2.

fruktkött. 3. frodighet; fetma hullhår fint kort hår på (msko)kroppen; lanu-

go(hår) huUig som är vid gott hull hullmg spets (på pil, metkrok, tagg) med vass

spärrhake hult -et liten skog; skogsdunge



1. human a. 1. mskovänlig; mänsklig; välvillig; hygglig. 2. skälig

2. human- msko-. Humangenetik (msko)rasbio-logi

humaniora L språkforskning, historiska vetenskaper, filosofi osv humanisera göra mänsklig(are); göra mild(are);
hyfsa

humanism 1. en i medeltidens slutskede verksam strävan till kulturförnyelse på den antika odlingens grund. 2.
själsodUng adlad av rättrådighet och hjälpsamhet humanist 1. målsman för humanisim (1). 2. en som är präglad
av humanism. 3. en som ägnar sig åt humaniora humanistisk a. 1. som sysslar 1. har att göra med humaniora, --a
fakulteten. 2. som har att göra med humanism. 3. som har att göra med den

grekiska och latinska forntiden osv. Svenska förbundet

humanitär a. människovänlig; medmänsklig;

barmhärtighets-; välgörenhetshumbug: pl. -ar' 1. skoj; bluff; bedrägeri. 2.

skojare; bluffmakare; bedragare humifiera förvandla till mull; förmulla

1. humor s. tankepräglat skämtlynne utan elakhet

2. humor (ny användning:) lustig; löjeväckande. Till och med de trasiga skaklarna ser ~ ut (Dagerman)

humoresk s. skämtsam berättelse 1. dikt osv humorist 1. mska med humor. 2. skämtare (med

humor) humus L mylla; matjord humör lynne; lynneskast. På gott (dåligt) Ta ~ bli arg

hundare -t gammal svealändsk motsvarighet till härad

hundbit matsmula som man ger en hund. Själv kan en få sätta sig vid dörren som en tiggare med en usel ~ (O.
Högberg) hundraprocentig fullständig. Denna ^ahämnd hundsfott/hun:svått/1. usling; lymmel. Jirsvott. 2.
(föråldrat:) litet baksäte på släde (för kusken). 3. (naut.) en liten stropp fäst kring en blockstropp för fastgöring av
taljelöparens fasta part. 4. (naut.) ögat på tampen av ett pyntat tåg hundsfottera hunsa

*hundsommar (Karlfeldt) rötmånad: 24.7-24,8 hundstjärnan Sirius

hundstrand: springa ~ gå längs stranden (och följa dess krökningar) då man inte hittar (1. inte kan ta sig fram)
genom skogen. Löpte ~ som en hare (Kalevala) hundvakt (naut.) vaktpasset ombord 24-4 på

svenska fartyg hundvrång a. vettlöst illvillig hungerelände -t (Pelle Molin) misär hunn, pl. -er' altaiskt folk som
härjade i Europa

på 300- och 400-talet hurdle-race E hinderritt; hinderlöpning hurts (E hutch låda; binge) underskåp; bordsskåp

husbloss (IT hüsenblas, T Hausenblase) hm berett av simblåsan på Acipencer huso (se stör)

husera 1. hålla till; ha sitt tillhåll. 2. ~ med . . . förfoga över ... 3. fara fram; härja. 4. (ej att förorda:) Invandrarna
är så många i år att man
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inte vet var man skall ~ dem (DN). Skriv: hysa in dem

husesyn lagenlig granskning av en fastighet 1.

bostad vid till-1. avträdande hushållskapitalvara bohagsting som nyttjas utan

att förbrukas husit /i:/ anhängare av reformatorn Jan Hus '"huskarl arbetare som bor och äter hos arbetsgivaren
husly -(e)t tak över huvudet husvarm hemtam; hemmastadd hutch, se hurts

huvudlag -et betsel med undantag av munlaget

(bettet) och tygeln huvudlösen lösepenning 1. annat som gäldas för



att rädda ngns liv huvudstol kapital (lånesumma). Ge mig min ~

och låt mig gå (Köpmannen i Venedig) hyalit /i:/ en vitaktig glasartad opal hybble -t koja; kyffe

1. hybrid s. biandart; korsning; blänning

2. hybrid a. korsnings-; bland-. Jfr vox hybrida hybridisera korsas; kunna korsas (jfr hybrid) hybriditet 1.
korsningsföreteelse. 2. det att vara

en korsning

hybridogen /hybridåje:n/ uppkommen genom

korsning hybris' G övermod; förhävelse hyckel, hycklet hycklande; hyckleri hyde -t (V. Rydberg, Strindberg)
pack; patrask; anhang

hydra 1. (i Heraklessagan) månghövdat vattendjur (vattenorm). 2. ett svårutrotat ont hydratkalk släckt kalk

hydraulik (fys.) läran om vattnets jämvikt och rörelse

hydraulisk /au: / (3-stav.) a. vattenkrafts-; vatten-; vätske-; driven med vattenkraft 1. vätsketryck

hydrera (kem.) förena (tillsätta) med väte osv hydro- G vatten-

hydrodynamik (fys.) läran om vätskors rörelse

hydrofobi -n vattuskräck

hydrofon /-å:n/ eldon för att spåra ljud i sjön

hydrofor /å:r/ (vatten)pump(verk)

hydrofyt vattenväxt

hydrogenium (kem.) väte

hydrografi -n 1. vetenskapen om vattnet i hav,

sjöar och jord. 2. (nautisk ~) sjömätning hydrokopter, pl. hydrokoptrar, se hydropter hydrologi -n vetenskapen
om vattnets egenskaper; vattenlära

hydrolokator apparat för orientering under vattnet

hydrolys (kem.) sönderdelning av salter med vatten

hydroplan -et flygplan som landar på vattnet hydropter /åp:/ luftskruvbåt hydrostatik /-i:k/ läran om vätskors
jämvikt hydroteknik vattenbyggnadskonst hydrotekniker /tek:/ vattenbyggare hydroterapi -n (med.) (läran om)
vattenkurer;

vattenbehandling hydrotisk a. (med.) fuktighetsdrivande; som

driver ut vatten, urin, slem hydroxid (kem.) OH-förening, t. ex. KOH hyena (GL) 1. hundliknande asätande
rovdjur av släktet Hyaena. 2. taktlös närgången sensa-tionslysten mska. 3. hänsynslöst sniken mska

hyende -t kudde; dyna hyf, pl. -er' celltråd hos svampar 1- *hygga sig bli hyggUgare; bli bättre 2. *hygga sig ty
sig (till ngn); ansluta sig hygien /e:/ 1. hälsolära. 2. hälsovård. 3. renlighet

hygieniker en som sysslar med hygien 1, 2 hygieniska. 1. hälsovårds-. 2. hälsosam;sund. 3. renlig

hygro- G fukt-; fuktighets-hygrograf självregistrerande fuktmätare; fuktskrivare

hygrometer, pl. -metrar' fuktmätare

hygrometri -n fuktmätning

hygrometrisk a. fuktmätnings-



hygroskop /-å:p/ -et, se hygrometer

hygroskopisk 1. fuktkänslig. 2. fuktupptagande

hygrostat fuktighetsregulator

hygrotisk a. (med.), se hydrotisk

*hyl -et = yl

♦hyla v. - yla

hyle G stoff(et); materie(n)

1.hylle-t (jfr hölja v.) (bot.) blomblad som skyddar ståndare och pistiller

2. hylle -t (T holunder) S (bot.) fläder hyllningsstorm ovation

hyllra (med ngn) visa (ngn) huldhet i tal och åthävor

1. hymen mödomshinna

2. Hymen äktenskapets gud. Knyta Hy mens band gifta sig

Hymeneos = Hymenaios, se 2. Hymen hymla v. hyckla; smussla hymlare en som hymlar
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hymmel, hymlet hymlande hympel^ , pl. hymplar bergknalle; kulle hymn, pl. -er' lovsång; festsång; andlig sång
hyper- G över-

hyperbel, pl. hyperbler (mat.) den dubbelkurva som uppstår när ett plan skär en timglasfor-mad dubbelkon utan
att gå igenom de två delkonernas gemensamma toppunkt hyperbol /å:/ (sprv) överdrift hyperbolisk a. /å:/
överdriven hyperboré -n fjärrnordsbo; högnordsbo. (~erna prisades av forngrekiska författare som fromma och
lyckliga) hyperboreisk a. fjärrnordisk; högnordisk hyperit en svartbrun bergart (i gnejs) hyperkatalektisk (metr.)
(om versrad:) skarvad;

med en (metriskt svag) stav. extra hyperkänslig (mkt) överkänslig hypersnabb ilsnabb. En ~ snabbskrivare, som

skriver 10 000 rader per minut hypertoni -n (med.) högt blodtryck hypertrofi -n (med.) övernäring; övernärdhet;
överfrodighet; överdriven (omåttlig) frodighet; förvuxenhet; sjukhg förstoring hypertrofisk a. /å:/ övernärd;
överfrodig; alltför

frodvuxen; förvuxen; sjukUgt förstorad hypno- s. G sömn

hypnos /å:/ 1. ett (vanUgen av en annan mska uppsåtligt framkallat) sömnhknande tillstånd, där man är viljelös
och ytterst mottaglig för själspåverkan. 2. framkallande av ~ 1 osv hypnotisera 1. framkalla hypnos; bringa (ngn)
i hypnos. 2. viljeförlama; (själsligen) betvinga

hypnotisk /å:/ a., se hypnos hypnotism allt vad hypnotiska tillstånd heter och sysslandet med och vetenskapen om
hypnos hypnotisör en som hypnotiserar hypo- G under-

hypofys (biol.) undre hjärnbihanget hypokonder, pl. hypokondrar mjältsjukhng hypokondrisk a. mjältsjuk
hypokorism (sprv) smekord; ordform som särsk.

nyttjas när man talar till småbarn hypokrisi -n hyckel; skrymtan hypokrit hycklare; skrymtare hypokritisk 1.
hycklande; skrymtaktig. 2. hycklad

hyposensibilisering känslighetsnedsättning;

-minskning; -nedbringning hypostas/a:/1. bottensats; fällning. 2. (med.) av tyngdkraften betingad blodstockning i
ett

organ. 3. (filos.) väsen = begrepp (egenskap 1. annat tankeföremål) uppfattat som om det vore ett ting 1. en



varelse; t. ex. sanningen i Tegnérs Det eviga: Men sanningen lever. Bland bilor och svärd lugn står hon med
strålande pannan. 4. (teol.) person i treenigheten, t. ex. Kristus, som har två naturer (den gudomliga och den
mänskUga) hypostasera förtinghga; göra till en varelse; varelsegöra

hypotaktisk a: underordnande; underordnings-hypotax (sprv) (sats)underordning hypotek-et underpant;
inteckning; realsäkerhet

hypotekarie panthavare; inteckningshavare hypoteksförening, se hypoteksinstitut hypoteksinstitut kreditinstitut
som ger hypoteks-kredit

hypotekskredit ges mot säkerhet bestående av

inteckningar hypotenusa /u:/ (G) långsida i en rätvinklig triangel

hypotermi /i:/ -n (med.) kroppstemperatur under 35°C

hypotes /e:/ förslagsmening; antagande hypotetisk a. 1. antagen; förutsatt. 2. villkorlig;

[-villkors-hypotisera-]

{+villkors- hypotisera+} förpanta; pantsätta hyppja v. fjäska; ställa sig in; göra sig till hypsometer, pl. -metrar 1.
höjdmätare. 2. koktermometer

hysing (naut.) en av tre garn sammanslagen lina

hysta v. 1. kasta uppåt. 2. kasta fram och tillbaka

hysteri -n (med.) en nerv-1. sinnessjukdom som

lätt framkallar kroppsliga rubbningar hysterika /e:/ hysterisk kvinna hysteriker /e:/ hysterisk karl hysterisk a., se
hysteri

1. hytta s. (naut.) poop

2. hytta s. smältugn; masugn; järnbruk

3. hytta, hytte, hytt, se höta hz = hertz

1. hå -n, pl. -ar inbuktning med spakvatten i sjö 1. vid åstrand. Ljusnan . . . vilande i vidgad ~ (H. Ekhammar)

2. hå -n pl. -ar (zool.) haj fisken Acanthias vul-garis

3. hå, se håa

håa årtull (med borrhål för håbandet). Håorna har blivit bräckta (Kalevala)
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håband ring (av rep 1. vidjeflätning) som åran

löper i när man ror hågf^las få håg (för ngt); känna sig hågad hågstulen apatisk

håla v. ta hål på; genomborra; perforera hålig kavernös

hållen bf att hålla ord. Loven är bra, men ~ är bättre

hållning kan ibland nyttjas i stället för attityd. (Så

E.H. Thörnberg) hålmönstra v. perforera (t. ex. tåhättor) hålvidd kaliber *håmma S ryss ja

hårdfrost sådan frost att marken är hårdfrusen. Intill mitten av november då --en knäppte till

hårdhand en som far hårdhänt fram. (Om Karl

IX:) den -en (O. Högberg) hårdlekt a. (Geijer, Tegnér) svårhanterlig;

besvärlig att handskas med hårdlivad a. hård i magen; som har trög avföring



hårdlynt a. hård och styv till lynnet hårdnacke s. hårdnackad mska: Läsa lagen för

dessa hårdnackar (O. Högberg) hårdspänna intensifiera hårdvall torr gräsmark

hårdvaluta har man kallat sådana valutor som har varit gångbara överallt i världen. Motsats: mjukvaluta
hårdvatten N hårt vatten hårdår svagår; oår; missväxtår hårrem (zool.) hårbeklädnad på kroppen av

hund 1. annat husdjur hårstjärna (zool.) komet hårt adv. 1. mkt; högeligen. 2. stadigt; fast. 3. (hart) nära; närapå.
Och jag som nyss var ~ i dödens våld (Karlfeldt) hårtova s. hårtest

håröm a. känsUg i hårbottnen (så att det gör ont

då ngn kammar en) håvbärare en som går med håven i kyrkan *häbbre, se härbre

1. häckla s. ett slags kam som man rensar lin med

2. häckla v. 1. rensa lin med häckla; genom kamning befria den långa Hnhalmen från korta tågor med
kvarsittande vedfiber. 2. kritisera hårt (småaktigt 1. illvilligt)

hädan härifrån; bort. gå ~ gå bort; avhda hädd (ptc av häda) 1. hånad. Du blir hädd av alla hustrur (Kalevala). 2.
beryktad; anskriven. 3.

omtalad; bedömd. Som man är klädd, så blir man ~ häfta s. (häft)plåster häftkraft adhesion(skraft) hälla v. luta;
lägga på sned. Översten hällde med

huvudet (Hj. Bergman) hällebard, se hillebard hällkar fördjupning i en berghäll hällkista stenhällgrav *hälsot, se
helsot

hälta s. hahhet; det att halta 1. vara halt hämtare N plåtflaska; bleckflaska hämthund apporthund; retriever
händelsetvång force majeure hänfaren svunnen; förliden

1. häng -et hängande; det att stå och hänga; mer 1. mindre orörUg sysslolöshet

2. häng -et 1. gehäng. 2. ngt som hänger; ngt att hänga upp, t. ex. tvålhäng

hängbrant s. bergstup som sluttar inåt

hängdroppsten stalaktit

hängstup -et = hängbrant

häntyda hänvisa

härbre -t visthus

♦härdabred S axelbred

härfång -et krigsbyte

härk, pl. -ar (Ip härke) renoxe; körren

härm -et talesätt i citatform; wellerism

härmärke -t baner

härna (ludet) pannskinn

härsk härsken

*härskjorta brynja

härtaga 1. ta till fånga. 2. erövra

*härv -ar (trä)räfsa

♦härva v. räfsa



härvel vågrätt hjul, kavle l.d. att linda upp spunnet garn på; (upp)vindningsdon; haspel hässle -t hasseldunge

hästhåll -et avståndet mellan två ställen där man

skiftar häst när man är stadd på långfärd hästsven groom hästtomma s., se tomma *hästvig-et hingsthets; kamp
mellan hingstar som hetsas mot varann. Övervann man dig i hingsthets, led du smälek för din fåle? Om du vart i
hästvig slagen . . . (Kalevala) häv a. förnäm; förträfflig; duktig; stoh. Han har det inte för —t han har det inte så
bra (ekonomiskt) hävdmistning (jur.) preskription ♦häver , pl. hävlar bärstång

136hävert /ä:/ (u-böjt) sugrör att tömma vätskekärl med

häxa v. 1. trolla. 2. förhäxa; förtrolla '''höand (Strindberg) slåtter högadelsman (E.H. Thörnberg) medlem av
högadeln

högfrekvent 1. vanlig. 2. (om periodisk rörelse:) hastig

högkoivjunktur, se konjunktur

högfärding s. högfärdig mska. ^en där kunde ha

frossat mindre (O. Högberg) höggolv estrad

högheliga, mkt helig. Gudsnamnet JHWH . . .

ansågs så ^t, att det ej fick uttalas högmålshrott 1. högförräderi. 2. majestätsbrott högmält som talar högt 1.
högljutt högselektiv a., se selektiv högsjövärdig som kan gå utomskärs (om fartyg)

högstmått s. maximum ♦högsäll (Karlfeldt, pastisch) saUg hökare matvaruhandlare; viktualiehandlande höknatt
midvinternatt; årets längsta natt höU, pl. -ar djup vattensamhng; vattengrop; göl

höUa s., se hölj

1. hölster, hölstret blomhölje

2. hölster, hölstret hylsa; fodral, pistol--

3. hölster stenhölster, oframkomUg blockmark hömå -t söndersmulat hö

*hömöle -t S = hömå hönsa v., se hönsunge

hönsunge en första resans man; en som för första gången passerar ekvatorn 1. ngn annan märklig Hnje 1. punkt
1. (i sällskap med mera befarna färdmän) kommer till en plats första gången. ~n var nödsakad att förpläga de
andra (med starkvaror): det kallades att hönsa

*hör -et Un. Hörstrå (Kalevala)

♦hörk a. S 1. kry (om åldring). 2. morsk; karsk.

3. se stallmodig hörvärd a. värd att lyssna till; värd att höra hös, pl. -ar 1. S skalle, huvudskål. Ge honom på ^en.
Jir svinhös. 2. fsv afhedhrom Återges av Stiernhielm med af hedenhöös = hednisk gravhög *hösmål -et = hömå
*höst S skörd hösta v. skörda

höstas v. (opersonUgt) bU höst höstna till v. (opersonligt) bli höst hastigt

häv-höv

höstsommar (finl.) sensommar höstvinter (finl.) förvinter; senhöst höta, prt hötte hota med näven hötjuga
högaffel

höva s. betydde i ä.sv. 'vad som anstår ngn, är tjänUgt 1. lämpUgt för ngn' (Dahlgrens Glos-sarium). Märk över ~
= över hövan (Snoil-sky). Jag tröttar ingen utöver Rätt och ~ kräver att.. . (B. Risberg) '''hövidsman, se hövitsman
hövitsman kallades förr i världen 1. befälhavare över krigsfolk 1. örlogsfartyg. 2. ämbetsman som innehade ett
kungligt slott
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i (mat.) kvadratroten ur -1: enheten i den

imaginära talserien i-, it- v. L gå I romersk siffra = 1 I = lodum (kem.) jod I (föråldrat:) ni

-i /i:/ (med.) anger ofta en sjukdom, ex. pneu-moni 'lunginflammation' (G pneumon 'lunga')

-iasis /i:a/ G anger ett sjukligt tillstånd iatro- s. G läkare ib. = ibidem

iberer (pl.) ett folk i det forntida Spanien ibidem L på samma ställe; sammastädes ibis, pl. -ar 1. vadare, en
underavdelning av Ibididae. 2. (i antiken:) gudinnan Isis' heliga fågel

Ica = Inköpscentralernas AB

Ichabod (Fröding) (hebr.) ärelös (gossnamn i 1

Samuelsboken 4:21) ici F 1. här. 2. (till en hund:) kom hit! id^e-monetär icke-penningmässig. . . . hur de
faktorerna fördelar sig mellan olika yrken

id^e-tariffär: hinder (för utrikeshandeln) andra hinder än tullar

1. id, pl. -ar fisken Leuciscus idus

2. id, pl. -ar idegran

3. id -en, pl. -er (ny betydelse:) arvsanlag

4. id -en strävan, flit, idoghet

5. id- G se, veta

6. id. L idem /i:/ densamme *ida, se eda

idé-n 1. föreställning. 2. tanke. 3. begrepp. 4. tanketing. 5. urbild. 6. uppslag; nytanke. 7. infall; hugskott. 8.
mening; reson. Det är ingen ~ det lönar sig inte 1. ideal-et 1. ngt fullkomligt 1. i högsta grad eftersträvansvärt,
som man aldrig har mött och som man tänker sig som omöjligt att nå. Skyn är vävd av --er, Herrens ande bor i
den (V. Rydberg). 2. det bästa i sin art, tänkt som förverkligat i en representant. Alexander är alla tiders
fälthärre^. Idealmänniskan Jesus. 3. (vardagligt:) ngn som man beundrar och

svärmar för. Mitt ~ är alltså här, men jag vet inte vem hon är (E. Rolf)

2. ideal a. (ålderdomligt:) = ideell 1, 3

3. ideal- idealisk

idealisera föreställa sig 1. framställa ngt som

fullkomligt 1. som bättre än det är idealisk a. fullkomhg; fulländad; så god som man kan tänka sig 1. önska sig;
urbildsenlig; [-önskedrömsidealism-] {+önskedröms- idealism+} 1. (i kunskapsteorin:) läran att vi inte vet ngt
om tingen utom att de är innehåll i våra föreställningar. (Motsats: realism.) 2. (i onto-login:) läran att
föreställningarna inte orsakas av tingen. (Motsats: materialism.) 3. (i estetiken och konsten:) åsikten att konstverk
bör uttrycka själsinnehåll. (Motsats: realism och naturalism.) 4. högsint osjälviskhet idealist, se idealism
idealistisk, se idealism

idealitet 1. egenskapen att vara ideell. 2. egenskapen att vara ett ideal. 3. osjälviskt sinnelag; osjälvisk(a)
bevekelsegrund(er) idéassociation 1. tankeförknippning. 2. följdtan-ke

ideell a. 1. okroppslig; ostofflig; osinnlig; (blott) tänkt 1. förutsatt. (Motsats: materiell; reell). 2. ej inriktad på
förvärv (penningvinst osv) 1. ekonomisk verksamhet. föreningar. 3. renodlad i tanken (teorin), idem, se 4. id.
idéman visualizer

identifiera 1. känna igen. Liket kunde ej Ingen kände igen liket. Man kunde ej utröna vem den döde var. 2. a och
b) göra till ett och detsamma; säga att {a och b) är detsamma. 3. a med b:) säga (1. utröna 1. tro) att a är b. 4. {a



med b:) anse 1. säga 1. tro att a är likadan (1. av samma sort) som b. Kaliforniendelegationen . . . kan tänkas
komma att svänga till McGovern - om denne med Kennedy av delegaterna identifierad, se identifiera. ~ kan bl. a.
betyda 'ansluten (till); knuten (till); sammanhörande (med)'. Karamanlis är ~ med den konservativa
egendomsägande delen av det grekiska samhället

identifiera sig 1. legitimera sig. 2. solidarisera sig (med ngn). 3. känna sig som ett (med ngn). Behovet att ~ själv
med segraren identifierbar a., som man kan identifiera identiska. 1. --med . . . densamma som ... 2.
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(alldeles) lika(dan). tvillingar ettäggstvil-lingar

identitet 1. vem ngn är. Polisen har inte kunnat fastställa den dödes 2. att man är (den man säger sig vara). Styrka
sin 3. att vara densamma. 4. fullständig likhet ideografi -n begreppsskrift ideograflsk a., se ideografi ideogram -
met begrepps(skrifts)tecken ideolog, se ideologi. Chef-- högste politiska åsiktsledare

ideologi -n (i gängse språkbruk:) politisk förkunnelse som förmenas vara vetenskapligt underbyggd

idgrönt idegranskvistar, nyttjade 1. saluförda som pynt

idiom /å:/ -et (sprv) munart; enhetligt språkbruk

idiomatisk a. (sprv) 1. språkegen. -a uttryck. 2.

språkriktig; språkrätt. uttal idiopati/i:/ -n 1. (filos.) jaginriktad känsloinställning. 2. se idiopatisk 2 idiopatisk 1.
jaginriktad. ~ känsla gäller ens eget väl- 1. illabefinnande. 2. (med.) ~ sjukdom kan inte härledas ur ngt annat
sjukligt tillstånd

idiosynkrasi-n 1. överkänslighet. 2. (sjuklig)

motvilja; (obetvinglig) avsky idiosynkratisk a. 1. som har idiosynkrasi(er). 2.

[-idiosynkrasi-idiot-]

{+idiosynkrasi- idiot+} sinnesslö; svagsint

idioti-n 1. sinnesslöhet. 2. sinnesslött påfund osv

idiotikon -et (G) dialektordbok idiotisk a. sinnesslö

1. idiotism, se idioti 2

2. idiotism (sprv) språkegenhet ido en dialekt av esperanto idog flitig; trägen

idol /å:l/ 1. (av)gudabild; (av)gudabeläte. 2. en

som ngn avgudar idolatri-n 1. bilddyrkan. 2. avgudadyrkan ♦idvatten vattnet i en eda idyll 1. dikt(verk) 1. tavla
som framställer ofördärvade mskor i fredliga, lantliga, vardagliga osv förhållanden. 2. ort osv som lämpar sig för
att skildras i ~ 1 idyUiker /yll/ idylldiktare; idyllmålare osv idyllisera framställa (ngt) i en idyllisk dager iett- non
stop

ifrågasätta nyttjas i två oförenUga betydelser: 1. dra i tvivelsmål. 2. föra på tal; tänka sig;

förutsätta. ~ bör avlysas ifrågasättlig problematisk ♦iföl oböjl. a. dräktig (om märr) igenne adv. stängd. Min dörr
är ~ (T. Ner-man)

iglo -n pl. -r snöhydda; ishydda ignobel /ingnå:bel/ a. lågsinnad; nedrig; tarvlig; gemen

ignorans /ingnårang:s/ 1. okunnighet. 2. blundande (för); struntande (i ngt). Juntans suveräna ~ av de
kommunistinfluerade hatproxys-merna

ignorant/ingnåran:t/ s. (en) okunnig (en); okun-

ning; ovetare ignorera 1. (sällan:) vara okunnig om . . . 2. inte



bry sig om; strunta i; förbigå; försumma i jons, se i jåns

ijåns helt nyligen; tidigare i dag, ex. under glytt

♦ikalv oböjl. a. dräktig (om ko) Ikaros: enligt den grekiska folksagan ingenjörssnillet Daidalos' son, som flög för
nära solen med av fadern konstruerade vingar och dog ikon /å:/ heligbild

ikonograf 1. heligbildmålare. 2. porträttkännare; porträttforskare ikonograf! 1. heligbildskunskap. 2.
porträttkunskap

ikonoklast (hist.) bildstormare (som inte kunde

fördra helgondyrkan och helgonbilder) ikonoklastisk bildstormande ikonotek-et 1. heligbildsamling. 2.
porträttsamling

ikosaeder /e:d/ tjugoyting iktenis /ik:/ (med.) gulsot iktus L 1. (med.) stöt. 2. (sprv) huvudtryck;

starktryck iktyo- G fisk iktyolog fiskkännare iktyologi -n läran om fiskar il, pl. -ar 1. vindkast; vindstöt. 2. ilning
n = illinium (kem.) il- L, se in-

ilex L järnek, Ilex aquifolium

ilig a. (finl.) byig. -t väder

iU a. ond; skadlig

illa faren som har farit illa

illativ s. (sprv) "in-i"-kasus, t. ex. fi Helsinkiin

till Helsingfors illa viilen, se vulen illegal a. olaga; olaglig
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megitiin a. 1. lagstridig. 2. orättmätig. 3. (förr:)

utomäktenskaplig Ulegitiimtet det att vara illegitim Ulgeten, pl. illgetna elak; (om barn:) mkt okyn-nig

illiberal a. trångbröstad; trångsinnad

Ulinium (kem.) ett grundämne

illitterat a. 1. olärd. 2. olagfaren; icke lagfaren.

~ rådman. 3. läsokunnig; icke läskunnig Ulojal a. 1. pliktförgäten; trolös. 2. sviklig; sviksam. 3. oredlig. 4.
otillbörlig. ~ konkurrens som strider mot god affärssed illråd -et illvilligt påfund; ont anslag Ulsinthet (E.H.
Thörnberg) ondskefullt sinnelag

illstryker, pl. illstrykar kanalje illtyckt a. (finl.) stött; sårad; som tycker illa vara

illudera 1. föregyckla; framtrolla; frammana; åskådliggöra. Hans bilder beskriver inte de krigshändelser som
titlarna syftar på, annat än genom att ~ rörelser, förflyttningar och positioner. 2. gäcka illumination 1. festlyse. 2.
festbelysning illiimmera 1. tända festlyse. 2. festbelysa; fest-

upplysa. 3. (prakt)färglägga illusion 1. (sinnes)villa. 2. inbillning illusionist trollkonstnär

illusorisk a. 1. bedräglig; gäckande. En --trygghet. 2. inbillad (en inbillning). Gatufri-den är i Stockholm -.3.
värdelös. Penningmedel som blev till den cassa pauperum, ur vilken nödlidande kunde erhålla understöd, numera
i och med penningvärdets förfall. 4. verklighetslik; övertygande. För att göra det hela mer '^t. Betydelsen 4 är
främmande för E och T

illuster, pl. illustra namnkunnig; (vitt)frejdad; lysande

iUustration 1. bild. 2. prydbild. 3. förklaring;



upplysning illustrativ a. belysande; upplysande illustrera 1. bildpryda. 2. belysa; förklara illvar a. vaksam och
lättskrämd (om otamt djur).

^a fåglar jagar hon (Antigone) illverk ogärning

ilmenit (efter Ilmenbergen) den vanligaste titan-

malmen FeTi03 ilsk ilsken (av sig) ilskas (finl.) visa ilska; vara elak 1. *iin s. imma. Myren, torkande i
solskensim-men (Karifeldt)

2. im- L, se in-

image E 1. bild; beläte. 2. allmänintryck (av ngn); föreställning (om ngn). 3. önskebild; smickerbild;
hyllningsbild. 4. anseende. lämpar sig inte för svensk tunga) imagination/g/1. inbillningskraft. 2. inbillning
imaginär/§/ a. inbillad; overklig, (mat.) ^t tal ett

fråntals kvadratrot imago L fullbildad insekt; vingbärare imagostadium, -stadiet vingskede imam /a:/ (arab.) 1.
gudstjänstledare. 2. gudstjänstbiträde; bönutropare imbad bastubad; sauna imbecill (lindrigt) sinnesslö;
efterbliven imbecillitet (lindrig) sinnesslöhet; efterblivenhet

imitabel a. härmbar

imitation 1. härmning; efterlikning; efterapning.

2. efterbildning imitativ a. härmnings-; efterbildnings-imitatris /-i:s/ efteraperska imitatör härmare; efterapare;
efterbildare imitera härma; efterlikna; efterapa immanens s. det att vara immanent immanent a. inneboende; inre;
dold immaterialitet okroppslighet; stofflöshet immateriell a. okroppslig; stofflös immatrikulation inskrivning
immatrikulera skriva in. Jfr matrikel imme. se 1. im immerbadd, se immerfort immerfort T alltjämt; (allt)
framgent; oavbrutet

immersion 1. neddoppning. 2. det att en planet

kommer i skuggan av en annan planet immigrant invandrare; inflytting immigration invandring immigrera
invandra

imminent a. överhängande; hotande; (nära) förestående

immission 1. (jur.) införsel (i lön, lösöre, fastighet). 2. miljöskövling; omvärldsskämning. Även om det nu
aktuella raffinaderiet kan utformas på sätt som tillfredsställer högt ställda krav på ^sförebyggande åtgärder
(Naturvårdsverket) immobil a. 1. orörlig. 2. (mil.) på fredsfot immobilisera, se demobilisera 1 immoderat a.
omåttlig; ohovsam immodest a. anspråksfull; självhävdande immoralisk a. 1. omoralisk. 2. = amoralisk immortell
s. evighetsblomma
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immim a. 1. smittofast; osmittbar. 2. giftfast. 3. oemottaglig

immunitet 1. osmittbarhet. 2. oemottaglighet. 3. okränkbarhet; straffrättslig ansvarsfrihet. 4. särfrihet; frälse
immimologi (med.) smittofasthetslära; giftfast-hetslära

immwiologisi^ a. (med.) smittofasthets-. En ~

reaktion utlöst av mässlingsvirus impeachment E riksrättsförfarande i Storbritannien (åklagare: underhuset;
domstol: överhuset) 1. Förenta Staterna (åklagare: representanthuset; domstol: senaten) impedans (tekn.)
(el)motstånd impediment -et 1. onyttomark; onyttoland; skra-velmark. 2. hinder. Stureplan, som . . . förvandlats
till ett trafik^ med den snöpliga uppgiften att fördela trafikströmmarna impera- v. L befalla; härska

1. imperativ -et (sede)bud. Kategoriskt ~ ovillkorligt sedebud

2. imperativ -en (sprv) befallningsform

3. imperativ a. 1. bjudande; befallande. 2. avgörande; bindande. 3. tvingande; nödvändig; ofrånkomlig; oavvislig



imperativisk (sprv) imperativ-imperator (L) 1. överbefälhavare. 2. fältherre. 3. kejsare

imperatorisk a. 1. (ovillkorligt) befallande; mäktigt bjudande. 2. kejserlig; kejsar-imperceptibel ofömimbar
imperfektibel a. ofullkomnelig imperfektibilitet ofullkomneUghet imperfektum (sprv) enkel förfluten tidsform;

församtid (t. ex. vaknade kl. 6). Jfr aorist imperialformat -et (typ.) 84 • 58 cm imperialism 1. övermaktsträvan;
storväldeshåg. 2. landvinningssträvan; erövringslust; landhunger imperialist, se imperialism imperialistisk a.
övermaktssträvande; storväl-deshågad; landhungrig; erövrings-; underku-velse-; landvinnings-imperialoktav
(typ.) stor oktav imperialsäng utdragssäng för två imperium, imperiet (L) 1. välde; storvälde. 2.

kejsardöme; kejsarrike. 3. höghetsrätt impermeabel (fys.) ogenomtränglig impersonell a. opersonlig impertinens
näsvishet; otidighet; pågångenhet; påflugenhet

impertinent a. näsvis; otidig; pågången; påflugen

impetus L1. fart; drift. 2. iver. 3. anfall; ryck. 4. sats; ansats. 5. levande kraft; drivkraft; stöt-kraft. 6. uppsving. 7.
eggelse implantat -et (med.) ett stycke kroppsvävnad osv

som överförs till ett skadat ställe implantation (med.) överföring (till ett skadat ställe)

implantera (med.) överföra (till ett skadat stäl-le)

implementera (E implement) förverkliga; fullfölja; genomföra; uppfylla; rätta sig efter (ngt) implicera 1.
innebära. 2. inveckla; inblanda. 3.

underförstå implicit /-i:t/1. innesluten. 2. outsagd implicite L inneslutet; outsagt implikation 1. förutsättning. 2.
innebörd. 3.

slutsats; följd implodera brista invärtes; sprängas invärtes. Efter en tretusenårig explosion, åstadkommen av
fragmentariska och mekaniska teknologier, håller västvärlden på att ~ implosion 1. invärtes bristning; invärtes
sprängning. 2. (sprv) övergångsljud mellan en vokal och ett spärrljud (låter annorlunda i ack än i att)

implosiv a. (sprv) uttalad med implosion, men

utan explosion (t. ex. ti etsa) imponderabel a. ovägbar; tyngdlös imponderabilia L ovägbara ting imponderabilier
pL, se imponderabilia imponera göra (ett starkt) intryck; göra verkan;

inge vördnad (beundran, aktning) imponerande aktningsbjudande; vördnadsbjudande; verkningsfull
impopularitet misshaglighet; ogunst; folkogunst

impopulär a. 1. illa omtyckt; oomtyckt; misshaglig. 2. mot folkmeningen import införsel

important a. viktig. (~ bör motas i grinden).

idéhistoriska sammanhang important person E man 1. kvinna av vikt och värde; storhet; ess. Jfr VIP = very
important person

importera v. införa (i landet)

importlicens införsellov

importsubvention införselstöd

importun a. pågången; besvärlig. (Ej att förväxla

med inopportun) importör införare; införskrivare
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imposant, se imponerande

impost (arkit.) en pelares övre avslutning, som

en valvbåge vilar på impotens oförmåga; könssvaghet impotent a. könssvag; oförmögen impregnera /änj/



genomdränka; indränka impresario, pl. impresarier (I) 1. reseledare. 2.

konstförmedlare; konsertförmedlare impression (filos.) (sinnes)intryck impressionism den riktning i
målarkonsten som infördes av Manet, Renoir m. fl., döpt efter en tavla som kallades Impression impressionist, se
impressionism impressionistisk a., se impressionism imprimatur /a:/ L tryck(nings)lov improbabel a. 1.
förkastlig. 2. osannolik improbera underkänna

improduktiv a. alstringslös; avkastningslös;

ofruktbar; gall; onyttig improduktivitet ofruktbarhet; alstringslöshet impromptu -t (mus.) ensatsigt pianostycke
improvisation 1. ögonbUcksverk; brådskapelse.

2. infall; (på scenen:) tillägg improvisator, se improvisatör improvisatör brådskapare; påhittare improvisera (L ex
improviso 'oförutsett') ögon-

blicksskapa; brådskapa impuls 1. viljestöt. 2. eggelse; tillskyndan; till-skyndelse

impulsiva, ögonblickslynt; blixtlynt; viljeryckig;

lättrörd impulsivitet blixtlynne imputabel a. tillräknelig imputabUitet tillräknelighet IN = indium (kem.)

1. in- (il-, im-, ir-) L in-

2. in- (il-, im-, ir-) L o-

in absentia L frånvarande in abstracto L i allmänhet in absurdum L till det orimliga inacceptabel a. oantaglig;
odräglig. Utvecklingen

skulle bli —t långsam (Bo Siegbahn) inaccessibel oåtkomlig; onåelig inackordent = inackordering 2 inackordera
lämna på helhysning inackorderad helhyst

inackordering 1. helhysning. 2. (en som är

inackorderad:) helhysing inadekvat a. omotsvarig; föga träffande; oriktig

inadvertens oaktsamhet; förbiseende; blunder inaktiv overksam

inaktivitet overksamhet inaktuell odaggill

inalienabel oavhänd(e)lig; oförytterlig inalles (T allés in allem) allt som allt; sammanlagt; tillsammans
inamovibel oavsättlig inanis a. L tom

inanition (med.) svält; utmärglingstillstånd inappellabel ovädjelig inapplikabel otillämplig inauguration
invigning; ämbetsvigning inaugurera 1. inviga; insätta (i ämbete). 2.

inleda; införa inbe- är ett onödigt prefix inbegripa innesluta; innefatta; omfatta; inräkna. Fatet är inbegripet i
priset. Skriv: Fatet ingår i priset 1. Ni får fatet på köpet inbegripen 1. se inbegripa. 2. fördjupad (i studiet

av ngt); mitt inne (i ett telefonsamtal) inberäkna inräkna. Frakten är inte -d. Skriv: Frakten ingår inte i priset 1.
Därtill kommer frakt (kostnad) en inbespara spara (in) in blanko oifylld inböjd a. konkav in casu L i ett särskilt
fall; sär-incentiv-et (E incentive) eggelse; drivfjäder;

sporre; motiv incest blodskam incestavel hård inavel

incestuösa. blodskamspräglad; blodskams-. Hittills har . . . ingen . . . tillvitat henne (Katarina II) böjelser inchoa-
v. L börja

incident händelse; mellanfall; olyckshändelse;

missöde incision insnitt

incitament -et 1. retning. 2. retmedel. 3. eggelse;

tillskyndelse. 4. eggelsemedel incitation eggelse incitera 1. reta. 2. egga



in concreto L i verkligheten; i det föreliggande fallet

in contumaciam L (jur.) tredskovis; ohörd (kan

man bli dömd om man ej inställer sig) in corpore L i samlad flock; aUihop indefinit a. obestämd indeklinabel
(sprv) oböjlig indelikat a. ofin(känslig) independent a. oberoende; oavhängig inder s., se indier indestruktibel
oförstörbar
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indeterminabel obestämbar mdeterminism friviljelära; friviljetro indetermiiiist friviljetroende index, pl. -ar
(sällan indices) L 1. visare på mätinstrument. 2. söklista; register; längd. 3. mätetal (jfr ~ cephalicus). 4. bitecken
som fogas till ett bokstavs- 1. siffertecken för att ange en särbetydelse (jfr exponent 1). 5. (bok)bannlista. 6 se
prisindex index cephalicus L (biol.) breddtäljare indiansommar brittsommar indicera ange; tyda på . . .; antyda
indicerad (om medicinsk åtgärd:) lämplig (med

hänsyn till omständigheterna) indicie-, se indicium

indicium, indiciet (L) tecken (t. ex. på sjukdom 1. brottslighet); pl. (jur.) liknelser; halv bevisning

indier invånare i (Främre) Indien indifferens 1. liknöjdhet; likgiltighet. 2. (fys.)

kraftjämvikt indifferent a. 1. liknöjd; likgiltig. 2. oviktig; oväsentlig; betydelselös. 3. kemiskt, elektriskt 1.
magnetiskt neutral indifferentism likgiltighet. Moralisk ~ innebär att man inte gör ngn klar åtskillnad mellan gott
och ont indigenatsrätt inföd(ing)srätt; hemortsrätt indigestion dålig matsmältning; matsmältningsbesvär

indignation /ngn/ förtrytelse; harm; ondgörelse indignerad /nj/ förtrytsam; harmsen indigneras /nj/ ondgöra sig;
harmas; tycka illa vara. Över hela stan ~ människor över beslut i stadsfullmäktige indigo /in:/ (sp. av G indikon)
ett djupblått

färgämne och färgen på det indikation 1. tecken; antydan. 2. (med.) skäl (till

ngn viss åtgärd) indil^ativ s. (sprv) utsagomodus; utsagoform av verb

indikativisk a., se indikativ indikator tecken; visare; mätare; mätinstrument

indikera, se indicera. Utbyggnaden inom de nyförvärvade territorierna att Sovjet icke har en tanke på att
återlämna områdena indio (sp.) sydindian

indirekt a. medelbar; genom ombud (t. ex. vaJ)', på omvägar; omväga; dold (t. ex. en ~ elakhet). ~ anföring
återgivandet av ett yttrande, inlett med sade l.d., t. ex. Prosten sade

att Döbeln var en hedning. ~ bevis styrker att motsatsen inte är sann. ~ eld riktas mot mål som man inte ser. ~ ljus
är återkastat (reflekterat). ~ objekty se objekt 2. ~ skatt, se skatt

indisciplinerad a. utan manstukt; utan ordning och styrsel

indiskret a. 1. lösmynt; lösgläfst. 2. ogrannlaga; taktlös

indiskretion 1. lösmynthet; lösgläfsthet. 2. förfluget ord. 3. ogrannlagenhet; taktlöshet indisponerad a. 1. opasslig.
2. oupplagd; i dålig

form; ur gängorna indisposition opassUghet; dålig form osv indispositiv (jur.) tvingande. tvistemål där det

inte kan bli ngn förlikning indisputabel ostridig

indium (kem.) ett sällsynt metalliskt grundämne

individ (på tal om lägre organismer ofta -et,

eljes) -en 1. envarelse. 2. enting. 3. mska individual-, se individuell 1 individualbegrepp (filos.) begrepp vars
omfång

inte kan indelas, t. ex. 'Gud' individualisera anpassa efter det enskilda fallet;



lämpa efter individen (den enskilde) individualism enmanshävdelse individualist enmanshävdare; självhävdare
individualistisk enmanshävdande; självhävdande

individualitet 1. särprägel; egenart. 2. särmän-

niska; en som är sin egen (själsligen) individuell a. 1. enskild; envarelsebunden. 2. särpräglad. 3. (skillnad;
oHkhet:) mellan enskilda. 4. olika från fall till fall indivisibel odelbar

indoeuropé en som tillhör ngt av de indoeuro-

peiska folken indoeuropeisk: den ~a språkätten omfattar de flesta europeiska språk och dessutom de indoiranska

indoiranska språk: fornindiskan och dess avläggare (paU, hindi, bengali osv) och de iranska (persiska, afganska,
kurdiska osv) indoktrinera åsiktsmata indoktrinering åsiktsmatning indolens loj het indolent loj indolog, se
indologi

indologi -n studiet av Indiens (forn)språk osv in dorso L på baksidan
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indossatarie den som en växel överlåts på;

överlåtling indossent (växel)överlåtare indragningsstat förslagsanslag till löner åt tjänstemän som har fått sina
befattningar indragna

indräktig a. inkomstbringande inducera 1. införa. 2. (log.) härleda (medels induktion). 3. (fys.) framkalla; utlösa
(elström 1. magnetism) induktans /an:/ (fys.) mått på hur en förändring av strömmen i en strömspole påverkar
strömmen i en annan strömspole induktion 1. (fys.) elspänning uppkommen genom att en ledare rör sig i ett
magnetiskt fält. 2. (log.) rönbevisning. 3. (mat.) bevis från n till n + 1 induktiv a. rönbestämd; rön-indulgens /g/
1. eftergivenhet; efterlåtenhet. 2.

fördragsamhet indulgent /g/ a. eftergiven; efterlåten; fördragsam

in duplo L i två exemplar; två likadana indurabel a. ovaraktig

industri -n 1. av många mskor i ordnad samverkan med hjälp av arbetssparande maskiner bedrivet tillverkande av
varor 1. tillgodogörande av naturtillgångar. 2. sammanfattningen av alla företag som bedriver —11. ngn gren
därav. 3. mer 1. mindre fabriksmässigt driven 1. i stor skala organiserad verksamhet med vinstsyfte, t. ex. den
moderna musikindustrin. ~ kan någon gång bytas ut mot näringsflit 1. storslöjd industrialisera göra en industri av
(ngt) industrialism 1. ett samhällstillstånd som industrin har satt sin prägel på. 2. de för industrins målsmän
gemensamma strävandena och värderingarna industrialistisk a., se industrialism industriell a. industri-inedita L
outgivna skrifter; outgivet ineffektiv a. verkningslös; verkningssvag; svagt

verkande; föga verksam; gagnlös ineffektivitet verkningslöshet; gagnlöshet in effigie L i (av)bild(ning) inegalitet
olikställdhet; ojämlikhet ... att -en sedan staterna blev oberoende ökat ... i samtliga länder inert overksam inerti
/i:/ -n tröghet inertsi, se inerti

inessiv s. (sprv) "i"-kasus, t. ex. fi Helsingissä i

Helsingfors inexakt a. icke noggrann; oskarp; ungefärlig inexakthet bristande noggrannhet; oskarphet;

ungefärlighet inexaktityd, se inexakthet inexercera öva in (med ngn) inexpressibel osägbar; outsäglig in extenso
L oavkortad; oavkortat infaUshär invasionsarmé infallsord det replikslut, som för en viss skådespelare utgör
tecknet till att han skall ta vid infallstecken ord 1. annat tecken som anger för en skådespelare 1. orkestermedlem
när han skall börja (falla in) infam /a:/ a. nedrig; gemen; skamlig; skändlig infami-n 1. vanära. 2. skamlig infant
spansk prins infanta spansk prinsessa

infanteri -(e)t kan stundom bytas ut mot fotfolk

infanterist kan stundom bytas ut mot fotsoldat infantil a. spädbarnsaktig; spädbarns-; barnslig infantiliseras



(med.) bli infantil infantilism (med.) sjukligt kvarblivande på det

själsliga småbarnsstadiet infarkt-et (med.) ("tilltäppning") vävnadsdöd

orsakad av dålig pulsblodförsörjning infektera smitta (ner)

infektion 1. smitta. 2. smittosjukdom; smittosam åkomma

infektionssjukdom smittsam sjukdom; smittosjukdom; smittosot; farsot infektiös Ml a. smittoförande; smittosam
inferior goods E ringare varor (t. ex. potatis) som menige man köper mindre av när hans inkomster ökas
inferioritet underlägsenhet; underläge infernalisk a. helvetisk inferno -t (I) helvete infertil a. ofruktsam
infic(i)era, se infektera in fidem L styrkes; intygas infight(ing) E närkamp

infiltration 1. insilning; genomdränkning; in-

dränkning. 2. innästling infiltratör innästlare; innästlingsman. Pakistanska

infiltrera 1. genomdränka. 2. nästla in sig (i ngt)

infiltreras sippra in. Vattnet ~ i marken infinit/-i:t/ a. 1. (mat.) obegränsad; oändlig. 2.
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(sprv) ~ verbform (infinitiv, particip) har ej till uppgift att vara predikat i sv. infmitesimal (mat.) a. som har
gränsvärdet noll

infmitesimalräkiiing (mat.) differential- och

integralräkning infinitiv s. ett (i de flesta språk oböjligt) verbsubstantiv som räknas som en form av verbet, t. ex.
böja infinitivartikel infinitivmärket att infirm a. svag; kraftlös infix, se affix

in flagranti L (jur.) på bar gärning inflammation (med.) ett till ngn del av kroppen begränsat sjukdomstillstånd,
kännetecknat av hetta, svullnad och verksamhetsminskning inflammatorisk a. inflammationsartad; inflam-
mations-

inflammerad 1. (med.) angripen av inflammation. 2. pinsamt hetsig. En ~ diskussion inflammeras (med.) bli
angripen av inflammation

inflation 1. myntvärdesminskning; penningutspädning; allmän prishöjning. 2. värdeminskning. (På tal om
hedersdoktorat:) är redan i full gång inflationistisk a. dyrtidsfrämjande; som går ut på

att framkalla (ökad) inflation inflatorisk a. penningförsämrande; penningförsämrings-. ~ utveckling fortskridande
(1. tilltagande) penningförsämring inflexibel oböjlig; osmidig inflickning interpolation inflorescens (bot.)
blomställning influens inflytande -t

influensa (med.) (ungefär:) smittosam akut luftvägsåkomma influera 1. ha inflytande; inverka. 2. påverka
inflytting inflyttad mska inflödeså (O. Högberg) tillflöde; liten biflod info = information

informant /infårmang:t/ s. (sprv) (i språkligt fältarbete:) infödd sagesman; meddelare; hemulsman; språkmästare
information 1. upplysning (om ngt); underrättelse; besked; vad som helst som medför 1. innebär att ngn får veta
mer än förut om ngt. 2. verksamhet som innebär att man upplyser 1. underrättar ngn om ngt informativ 1.
upplysande; upplysnings-; underrättelse. konsultationer upplysningsöverläggningar ; underhandsförfrågningar

informator 1. huslärare; hemlärare. 2. meddelare; kunskapskälla informatorisk a. upplysnings- osv informatör en
som ger upplysningar osv informell a. 1. formlös; avvikande från gängse formeri. regler. 2. formfri;tvångslös;
otvungen; naturlig

informera 1. upplysa (ngn om ngt); underrätta. Läderindustrin var inte ^d (om de nya sedlarnas format). 2. vara
huslärare informerad a. 1. underrättad. 2. välunderrättad. Samtidigt tror kretsar att Dubcek har alla trumf på hand.
3. upplyst. Kulturellt grupper

informitet missbildning; vanskapthet



infra- L under-; nedanför

infraktion ofullständigt benbrott

infraröd: strålar har större våglängd än 8

tiotusendels mm och är osynliga infrastruktur på ett område befintliga vägar, byggnader och fasta inrättningar
som kan tänkas gagna militära företag 1. kapitalistisk verksamhet

infrastrukturen a., se infrastruktur. Vårt investeringsprogram syftar till projekt som skall dra till sig privata och
utländska investeringar

infrekvent a. 1. ovanlig. 2. gles {]iT frekvent) infusion 1. det att man dränker in ngt fast ämne med vatten 1.
vattlägger det för att vattnet skall få ngn egenskap som det fasta ämnet har. 2. indroppning; ingjutning;
insprutning. 3. indränkt 1. vattlagt ämne (se 1). 4. extrakt (berett enligt 1) infusionsdjur smådjur som dväljs i
infusion (3);

infusorie infusorie, se infusionsdjur infödingsrätt indigenatsrätt inför- är ett onödigt prefix införsel 1. = import. 2.
~ i lön innebär att arbetsgivaren i kraft av lag innehåller (dvs för skatteverkets räkning lägger beslag på) en del
av arbet(stag)arens lön införskaffa 1. införa; skaffa in. 2. skaffa (sig) införstå v. är dålig svenska. Så bör däri s.
Skriv:

Så bör man lägga in den betydelsen i det införstådd är en köpmannatyskhet som tycks breda ut sig. Är ni ~ med
det? Skriv: Är ni med på det? - Förenta Staterna var fullt med Sovjet om Tysklands fortsatta delning. Skriv: ense.
- Vi är med, att dessa arbeten kommer att vålla Eder en del olägenheter.
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Skriv: Vi inser, - . . . som om man avsett . . . att tiga ihjäl det här ärendet . . . Kalixborna själva är emellertid fullt
med skeendet, och de befinner sig ... på krigsstigen. Vara ~ med tycks också kunna betyda 'förstå sig påM

ingenium L (nj/ begåvning; förstånd ingeiyör /in§-/ en som är vetenskapligt utbildad till att nyttja och tillverka
maskiner, bygga hus och fartyg osv. Jfr civilingenjör ingeiyörkår (mil.) officerskår för tekniska uppgifter

ingeiyörtnipper (mil.) tekniska trupper ingénue F (på teatern:) oskuld(sfull ung flicka) ingeny /ängSeny:/, se
ingénue ingrediens delämne; beståndsdel ingredierande: ~ del beståndsdel; oskiljaktig del

ingress inledning

ingröpning (finl.) urgröpning; (liten) grop inguen, inguin- L (biol.) ljumske ingvinal a. Ijumsk-inhalation (med.)
gapinandning inhalator gapinandningsapparat inhav -et innanhav; inlandshav, t. ex. Kaspiska havet

inherent a. inneboende (på tal om egenskap osv)

inhibera 1. inställa. 2. förbjuda inhibitera (E inhibit) hämma; hindra inhibition 1. (jur.) rättsligt förbud. 2. (med.)

hämning inhomogen a., se heterogen inhonnett, se malhonnett inhuman a. omänsklig; hårdhjärtad inhiimanitet
omänsklighet; hårdhjärtenhet in infinitum L i oändlighet

1. initial /tsi/ s. förstbokstav

2. initial a. begynnelse-; börje-; första; inledande; utgångs-; ursprunglig

initialt (E initially) i början

initiation 1. (in)vigning. 2. igångsättning; start

initiativ -et 1. uppslag; tilltag. På eget ~ av egen

drift; på eget bevåg. 2. förlagsrätt initiera 1. inviga; införa; insätta. 2. (ny betydelse:) inleda; sätta i gång; starta.
Att aktionen ^ts för detta ändamål 3. framkalla; orsaka; föranleda. 4. bringa till sprängning; tutta på initierad 1.
invigd. 2. (välunderrättad; kunnig; inne (i ngt)



initierare s. igångsättare; upphov(sman). Jfr initiera

initiering 1. invigning. 2. införing. ... så att våra barn bibringas den elementäraste Se också initiera 4 infektera
spruta in (ngt); göra insprutningar injektion insprutning iiyektor ångstrålpump iiyic(i)era, se injektera

iiyurie skymf; ärekränkning; förolämpning.

Real^ gämingsskymf; verbal^ ordskymf ink, pl. -ar ett slags svulst (fibrom) hos hästar och nöt

inkapacitet oförmåga; svaghet osv (motsatsen till kapacitet.) Den amerikanska expansionen är . . . en automatisk
utbredning av makten . . . Och felet ligger inte i den överlägsna amerikanska kapaciteten utan i den europeiska —
en inkarnation 1. människoblivande; jordeliv. 2.

förkroppsligande inkarnera förkroppsliga inkarnerad 1. förkroppsligad. 2. pånyttfödd. 3.

människovorden inkassera 1. uppbära; få in; lyfta (pengar). 2. in-

kräva; indriva; driva in inkassering, se inkassera

inkasso /ass'/ -t 1. inkassering; indrivning. 2.

inkasseringsavdelning inkiett /ängkiätt/ a. orolig; bekyttad inklination 1. (astron.) (måttet på) den vinkel en
planet-1. kometbanas plan bildar i förhållande till jordbanans plan. 2. (fys.) kraftlinjelut-ning. 3. böjelse; tycke
(för ngn) inklinationsparti giftermål av kärlek; tyckesäktenskap inklinera v. luta

inkludera 1. innefatta; omfatta. 2. inräkna; medräkna. Priset ~r den totala anläggningskostnaden. Skriv: Hela
anläggningskostnaden ingår i priset inkluderande a., se inklusive inklusive innefattande; med; . . . inräknad;
däribland. Oklart är följande erbjudande: Den ekonomiska ersättningen uppgår till 830 kr. per månad inkl. mat
och husrum inkoativ innebörd har ett verb(uttryck) om det anger att ett tillstånd 1. en förändring inträder (börjar),
t. ex. går i Tåget går om en timme

1. inkognito s. (L) namnförklädnad; okändhet. Röja ngns — tala om vem han är

2. inkognito L 1. okänd. 2. under namnförklädnad

inkoherent osammanhängande inkollegial a. okamratlig
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inkollegialitet okamratlighet inkommensurabel a. osammätbar. Kvadratens diagonal är ~ med dess sidor. 2.
(mindre noggrant:) ojämförbar; oensartad; olikartad inkommodera vålla omak; omaka; besvära inkomparabel
ojämförbar; ojämförlig inkompatibel oförenlig. Viljans frihet är ~ med

Guds allvetenhet inkompatibilitet oförenlighet inkompetens 1. ogillhet. 2. obehörighet. 3. otillräcklighet. 4.
oduglighet inkompetent a. 1. ogill. 2. obehörig. 3. otillräcklig. 4. oduglig inkomplett ofullständig inkongruens
oöverensstämmelse inkongruent a. oöverensstämmande; icke sammanfallande inkonsekvens oföljdriktighet
inkonsekvent a. oföljdriktig inkonstant a. 1. växlande; föränderlig. 2. obeständig

inkonstitutionell grundlagsstridig; grundlagsvidrig; mot grundlagen; mot grundlagarna inkontinens ohållsamhet

inkontinent a. ohållsam; som inte kan behärska

sin urinering och avföring inkonventionell, se okonventionell inkonvertibel oomräntlig. Jfr konvertera
inkorporation, se inkorporering inkorporera införliva inkorporering införiivning inkorrekt a. 1. oriktig; felaktig.
2. ofin; ogrann-laga

inkorrigibel /g/ o(för)bätterlig inkorruptibel omutlig; omutbar inkorruptibilitet omutlighet inkrement -et tillväxt;
tillskott inkrustation 1. se inkrustera. 2. (med.) pålagring med utfällningar; saltinblandning i kroppsvävnad

inkrustera förse (metall) med inläggningar inkubation ruvning

inkubationstid (med.) tiden mellan nedsmitt-



ningen och sjukdomens utbrott inkubator, se kuvös

inkubus /ing:/ L ångesttillstånd i sömnen osv, jfr mardröm

inkunabel, pl. inkunabler kan vanligen bytas ut

mot 1400'talstryck inkurabel obotlig inkurant a. ogångbar inkvartera skaffa husrum 1. nattly åt

inkvartering 1. husrum osv. 2. husrumsanskaffning; inhysning. 3. inneboende; inhysing inkvilin /-i:n/ (zool.)
stadigvarande gästdjur inkvisition kättardomstol inkvisitor kättardomare; kättardomhavande.

kättaröverdomare inkvisitorisk a. strängt 1. hårdhänt rannsakande

inkörs- drive in

inlag -et (jur.) deponerat gods; depositum ^inlagsfä == inlag

in^ud v. (sprv) (ljuds plats) inne i ett ord inlogera /§/ inhysa inlyeke -t enklav inländsk a. inhemsk inlänning
inhemsk mska in manibus L till handa; i handom *inmarig a. illmarig; underfundig in medias res L mitt in i
ämnet in memoriam N.N. till minne(t) av N.N. inmuta v. (jur.) förvärva rätt att bearbeta (mineralfyndighet) in
natura L i varor 1. tjänster innavigabel osegelbar; ofarbar innervation (biol.) retningsförmedling innervera (biol.)
reta; förmedla retning innestod innestående penningsumma in no time E genast

innovation 1. förnyelse. Förutsättningen för detta samhälles möjligheter att lyckas stavas ~ och uttalas förnyelse
(G. Delin). 2. nyrön; nydaning; utbildning; nyskapelse; uppfinning. 3. (införandet av) en ny vara 1. ett nytt
tillverk-ningssätt osv. Det är företagarna som skapar ^erna (Ekonomiskt ABC) innovativ a. nydanande;
nybildande. Normalt

användande av språk är innovatör nydanare; uppfinnare osv inofficiell a. otjänstelig; icke-tjänstelig inokulation,
se inokulera inokulera inympa. Om denna tanke på oss av

marxister, är det illa inoperabel (med.) oopererbar; omöjlig att operera

inopportun a. oläglig

inopportunitet oläglighet. Oeg.: Det måste ju finnas gränser för det mått av ~ som regeringen kan ådraga sig
(Svensk Tidskrift) in person E personligen; i egen person; själv in persona i egen person, personligen in pleno
L1. fulltalig. 2. i allmän sammankomst; på helmöte
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in praxi L i utövningen; i praxis input E 1. ingångsenergi; tillförd energi; instor-het. 2. insats; intag. 3. ingångsled
(råvara) 1. mellanled (halvfabrikat) i tillverkningen av en vara

inrangera /ng§/ inordna

inrapportera inmäla

inregistrera införa i en längd; längdföra

inresekretorisk a. insöndrings-

inriggare (naut.) kapproddsbåt med årtullarna

på relingen 1. nedskurna i stänkbordet inrim (metr.) rimord inne i en versrad inrösning: man avskiljer de
odlingsbara ägorna

genom råmärken insaga gensaga; jäv

ins Blaue hinein T (ut) i det blå; i vädret inscenera /s/ sätta upp; ställa till med insemination konstbefmktning;
sprutavel inseminera konstbefrukta insensibel känslolös; okänslig inseparabel oskiljaktig insexueil a. okönlig

inside information £ förstahandsupplysningar;



underhandsupplysningar; hemlig vetskap insider E 1. medlem. 2. invigd. 3. samordnare insidesaspekt
sakkunnigsynpunkt; sakkunskap. En stimulerande bok, med informativ tyngd och laddad med insidesaspekter
inside speculation E underhandsspekulation; smygspekulation (en form av trolöshet mot huvudman i handeln
med värdepapper) inside story E förstahandsmeddelande insidiös a. försåtlig

insignera /ngn/ (typ.) utmärka platsen för en

korrekturändring insignier pl. (värdighets)tecken. Sg insignium är

oriktig; det heter insigne på latin insignifikant, se insignifikativ insignifikativ a. betydelselös; innebördsfattig;

oviktig; obetydhg. / litterärt ~ proportion insigniori cum laude (approbatur) L med utmärkt beröm godkänd
insinuant a. 1. försåtligt antydande. 2. (sällan:)

inställsam; smickrande insinuation antydan; antydning; siktelse insinuera 1. låta förstå; antyda. - sig ställa sig in;
nästla in sig

insistera 1. yrka; hålla hårt på ngt. 2. envisas; stå fast vid ngt. 3. ~ på (ngt) vidhålla. Stewart ~r på att den
brittiska versionen av den franske presidentens "reflexioner" var riktig insjölära limnologi

inskott(stecken) parentes inskottsvis i parentes

inskription 1. inskrift. 2. påskrift. 3. (finl.)

universitetsterminens högtidliga öppnande inskådande a. introspektiv inskådning introspektion insmygning
subreption insolation solstrålning insolens fräckhet insolent a. fräck

insolvens oförmåga att gälda skulder; betalningsoförmåga; gäldohävhet insolvent a. oförmögen att gälda skulder;
gäldo-

häv. Jfr solvent inspe L "i hoppet": som man hoppas skall bli . . .; som hoppas bU ... Biskop ~ som går i
biskopsdrömmar; som man hoppas 1. tänker få till biskop. Svärson ~ mågämne inspektera syna; hålla syn;
granska

1. inspektor /inspäk:tår/ som har överinseende över en studentnation

2. inspektor /o:/ 1. förvaltare (på en jordegendom, på ett bruk, i ett trävarubolag). 2. Stations^ stins

inspektorat -et tjänsten som nationsinspektor inspektris /i:/ kvinnlig inspektör inspektör tillsynsman;
besiktningsman inspicient regissörsmedhjälpare inspiration 1. (biol.) inandning. 2. ingivelse inspiratoriskt ^jud
(sprv) ljud som bildas vid inandning. (Butiksbiträden uttalar ofta/lÄ = nej inspiratoriskt) inspiratör en som
inspirerar 1. eggar ngn till ngt

inspirera 1. ingiva; skänka ingivelse. 2. väcka; egga; elda

inspirerad a. (ande)ingiven; ingivelseburen instabil, se labil instabilitet, se labilitet installand den som skall
invigas installation 1. invigning; ämbetsvigning; insättande i ämbetet. 2. åtgärden att installera ngt (2). 3. sådant
som man installerar (2) instaUera 1. inviga; insätta (i ämbetet). 2. (i en byggnad osv) införa 1. anbringa (tekniska
anordningar, t. ex. elledning, telefon) instans 1. domställe; domstolsklass. 2. omgång. 3. trappsteg; grad. 4. i sista
~ i sista hand. 5. organ. De CDU/CSU-medlemmar som församlats i Rhöndorf utgjorde inte någon officiell
parti-. 6. (oeg.:) tjänsteman. Att de
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administrativa '--erna inte är experter på detta område instant E ögonblicks-; snabb-instant coffee E snabbkaffe;
kaffepulver (som

upplöser sig i hett vatten) instUlera drypa in instinkt naturdrift; naturkänning institut-et 1. (självständig) anstalt 1.
inrättning för forskning, undervisning osv. 2. (jur.) inbegreppet av ett visst slags rättsförhållande: t. ex.
servituts^et institution 1. (mer 1. mindre osjälvständig) anstalt 1. inrättning för forskning osv, t. ex. ^en för



organisk kemi, 2. (samhälls)företeel-se som har "kommit för att stanna" institutionalisera ge stiftelseprägel åt;
göra till en

inrättning. Nyvänstern -s instruera undervisa; handleda; upplysa; vägleda

instruktion 1. undervisning; vägledning. 2. före-

skrift(er) instruktiv a. upplysande; lärorik instruktris /i:/ handlederska; handledarinna instruktör handledare;
vägledare; utbildare instrument-et 1. redskap; verktyg. 2. konstnärligt redskap att göra musik med. 3. (syne-^:)
redogörelse; berättelse; lista instrumentalis (sprv) ett kasus ("med, medels, genom")

instrumental- instrument-, ^musik (spel (i motsats till sång) instrumentalist musiker som spelar (i motsats till
sångare)

instrumentarium (L) instrumentsamling; instrumentförråd

instrumentation (mus.) läran om och konsten att

instrumentera instrumentell a. som kräver apparater. ~ fonetik

(oeg. kallad experimentell fonetik) instrumentera 1. (mus.) sätta (ett musikstycke) till (att spelas samtidigt på)
flera instrument. 2. samordna. En aktion i den kinesiska militär- och utrikespolitiken instundande nästkommande
insubordination olydnadsbrott; olydnad; ohörsamhet insufficens, se insufficiens insufficiens 1. otillräcklighet;
bristfullhet. 2. brist. 3. otjänlighet; oduglighet. 4. klenhet; svaghet

insufficient a. otillräcklig osv: se insufficiens insulin /-i:n/ -et (biol.) ett hormon som bryter ned

överflödigt socker i blodet insult skymf insultera skymfa

insulär a. öpräglad; öbopräglad; ö-; öbo-;

avskärmad insurgent /g/ upprorsman; resningsman insurrektion (folk)resning; uppror in suspenso L oavgjord;
oviss insöndrande a. endokrin intaglig a. möjlig att intaga; icke ointaglig intagling recipiend; recipient 3 intakt a.
1. orörd; oskadd. 2. jungfrulig. 3. o(för)minskad. Fiskbeståndet håller man hela tiden ~

intarsia (trä)inläggning: Jfr läderintarsia inteckning (jur.) skuldförbindelse (vanligen avseende fastighet) som
utgör säkerhet för fordran

inteckningslån lån med inteckning som säkerhet

integer L a. redbar; oförvitlig, en osjälvisk, en ~ person (S. Jägerskiöld)

1. integral s. (mat.): ~en för storheten / är den storhet som / är derivatan av

2. integral a., se integrerande integraltecken /

integration 1. sammangjutning; samstöpning; sammansmältning; enande; samordning; sammanslutning. 2.
enhetlighet; helstöpthet; helgjutenhet. 3. rasutjämning; raslikställdhet. 4. (mat.) integraluträkning integrera 1. ena;
förena; enhetliggöra; samstöpa; sammansmälta. 2. samordna. 3. fullständiga. 4. inlemma. 5. likställa. 6. enas osv
(jfr 1). 7. (mat.) räkna ut integraler integrerad a. införlivad; invuxen; insmulten; inbyggd. Baltsvenskarna utgör
en helt ~ befolkningsgrupp i det svenska samhället integrerande a. inbyggd; oavskiljelig; väsentlig; omistlig

integrering 1. = integration. 2. inlemmande. Modernäringens ~ i världsförsörjningens olösta problem, 3.
enhetliggörande. ~ av Storstockholmsregionens kollektivtrafik. Dvs man skall samordna färdseln med bussar och
tåg i Storstockholm integritet 1. o(för)kränkthet. 2. okränkbarhet;

redbarhet; heder(lighet) integritetstraktat okränkbarhetsavtal inteUekt -et förstånd

inteUektualisera tankeprägla; förståndsprägla; tankegenomlysa (ngt)
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intellektualism ensidigt framhävande av tankeverksamheten; att odla förståndet på känslolivets bekostnad



intellektualist, se intellektualism inteUektualistisk a. 1. förståndsbetonad; för-ståndsmässig. Om det varken är
möjligt eller önskligt att utesluta alla hänsyn till de —a elementen (Y. Him). 2. förståndsbetonande. Det kravet,
att den konstnärliga framställningen skall meddela en natursann bild av sitt ämne (Y. Hirn) intellektuell a. 1.
förstånds-; förståndsmässig. 2.

(bokligt) bildad. 3. tankearbetare mtelligens förstånd(sskärpa) intelligensaristokrat, se aristokrat intelligentsia (R)
de (bokligt) bildade intelligibel /g/ 1. fattbar; förståelig. 2. som kan

fattas endast av förnuftet (ej av sinnena) intendent 1. (över)tillsyningsman; föreståndare; t. ex. musei^. 2. (mil.)
regements^; fördelnings^. General'-' chef för arméns intenden-turtjänst

intendentur (mil.) tjänstegren som sköter för-

plägnad och invartering osv i fält intensifiera stegra; hårdspänna. ~ aktiviteten! intensifiering kan stundom bytas
ut mot skärpning

intensitet 1. (fys.) verksamgjord arbetsförmåga (dynamisk energi) i förhållande till den i verksamhet stadda
massan. 2. (fys.) elströmstyrka. 3. (sprv) ljudstyrka. 4. inneboende (verknings)kraft; livlighet; kraftspänning
intensiv a. 1. starkspänd; stark; häftig. - renskötsel innebär övervakning under alla årstider och tar jämförelsevis
små områden i anspråk intensivera, se intensifiera intensivitet, se intensitet. Vietnamkriget kommer

att öka i ~ intention uppsåt; syfte inter- L mellan

interaktion växelverkan; ömsesidig påverkan;

samverkan; växelspel intercelebration 1. gudstjänst utan bekännelsetvång. 2. nattvardsgemenskap för olika
kristna bekännelser interdental s. (sprv) konsonant som bildas med tungspetsen mellan övre och undre framtän-
derna

interdependens ömsesidigt beroende interdikt -et (påvligt) gudstjänstförbud; land(s)bann

interdisciplinär a. tvärvetenskaplig; som sträcker sig över flera forskningsgrenar interferens 1. (fys.) växelverkan
mellan mötande vågrörelser. 2. (sprv) ett främmande språks störande inverkan på modersmålet interferera 1.
(fys.) (om vågrörelser:) inverka på

varann. 2. inverka störande; störa intrfoliera 1. (en tryckt bok osv:) tombladspäda.

2. avbryta ... en animerad konversation, dock ^d av det avlägsna ljudet från en och annan dov explosion. 3.
späcka

intergalaktisk a. (astron.) mellan galaxer. ~ materia

interglacial a. mellanistida; mellan nedisningarna

interimistisk a. tills vidare (gällande) interimistiskt tillsvidare interims- tillsvidare-; tills vidare interimsperiod
mellantid (utan angivet slut) interindividuell a. man och man emellan; från

man till man interiör 1. (det) inre (av ngt). 2. inomhusbild; rumsbild

interjektion (sprv) utropsord; utrop interkommunal a. har fått betyda 'som berör flere kommuner'; men analogin
med internationell är ej helt lyckad. Skriv helhe flerkom-muns-; flerkommunlig. ~ bör betyda 'kommunerna
emellan'; 'som berör kommun-er(nas)s inbördes förhållanden' interkonfessionell a. gemensam för skilda
bekännelser. ''Studiorum Novi Testamenti Societas" har utvecklats till att bli helt internationellt och

interkontinental a. fastlandsförbindande; mellan fastland(en); mellan världsdelarna; över (världs)haven
interkostalben (zool.) revmellanben interlokutris /i:/ samtalerska interlokutör samtalare; samspråkare; medtalan-

de; den man talar med interludium L. mellanspel intermediär a. mellanliggande; mellan-intermezzo -til. (finl.)
mellanfall. 2. uppträde.

3. mellanspel; mellanstick. 4. avbrott intermission uppehåll; avbrott; paus. En timmes



intermittent 1. (t. ex. feber:) skov-. 2. (t. ex.

puls:) glapp 1. intern/intä:^n/ s. 1. skolhemsbarn; skolhemselev. 2. vårdling; inhysing; årsgäst. 3. fånge. ~
kommer väl att tränga ut fånge i alla
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sammanhang där det är fråga om straff 2. intern a. inre; invärtes. 2. inhemsk. 3. egen

(jfr extern) interaal a. inre

internalisera införUva. Den människa som har förvärvat kunskap i ett språk har ett regelsystem . . . mternaliserad
a. 1. införlivad. 2. inneboende international s.: första, andra, tredje ^en mellan-folkUg(a) socialistisk(a)
arbetarsammanslut-ning(ar)

internationalisera mellanfolkliggöra; göra mel-lanfolklig

internationalism mellanfolklighetssträvan intemationalistisk a. mellanfolklighetsivrande internationell a.
mellanfolkUg: 1. som gäller två 1. flere nationer inbördes. 2. som gäller alla nationer inbördes. 3. som gäller
överallt (hos alla nationer) intemdemokrati inre självstyrelse; självstyrelse i smått. inom de stora
arbetsmarknadsorganisationerna är inte särdeles väl utvecklad internera spärra in; ta in. Åtskilliga andra har ---ts

på sinnessjukhus internist invärtesläkare

intemordisk kan oftast bytas ut mot nordisk 1. samnordisk

interparlamentariker /ta:/ medlem av Interparla-

mentariska unionen Interparlamentariska unionen mellanfolklig

riksdagsmannasammanslutning interpellant frågeställare (i riksdagen) interpellation (öppen) fråga (framställd i
riksdagen till ett statsråd) interpellera ställa en öppen fråga (interpellation)

interplanetarisk a. mellan planeter interplanetär a., se interplanetarisk inter pocula L i glatt lag; mellan skål och
vägg interpolation inskott; infli(c)kning interpolera inskjuta; infli(c)ka; göra inskott interpret /-e:t/ tolk
interpretation tolkning; tydning interpretatorisk 1. tolknings-; tolkningspräglad.

2. översättar-. - ambition (G. Bendz) interpretera tolka; tyda interpiinktera sätta (ut) skiljetecken interpunktion
skiljeteckensättning interpunktionstecken skiljetecken interregnum L 1. tronledighet. 2. riksförestån-

darskap. 3. tillfällig riksstyrelse interrogativ a. frågande; fråge-

interskandinavisk kan oftast bytas ut mot samskandinavisk 1. skandinavisk interurban a. mellanstads-;
mellanorts-. ^t samtal rikssamtal; fjärrsamtal intervall -et 1. mellantid. 2. tidsavstånd. 3. mel-

lanskov. 4. tonsteg; tonhöjdsskillnad intervenera 1. träda emellan; medla. 2. komma emellan. 3. ingripa . . .
tolkades den kinesiska reträtten som ett tecken på att USA skulle kunna ~ vid större strider utmed gränsen till
Indien

intervenering, se intervention intervenient s. mellankomling. I Rättegångsbalken återges ~ med tredje man
intervention 1. mellankomst; medling. 2. ingripande. 3. intrång interventionist talesman för ingripande(n)
intervju -n samtal avsett att offentliggöras intervjua utfråga (ngn) intervjuledes intervjuobjekt -et en som blir
utfrågad intervjuledes; utfrågling intervokalisk a. (sprv) mellan (två) självljud intestatarvinge en som ärver enbart
i kraft av

gällande lag intestinal a. inälvs-; tarm-intim /-i:m/ a. 1. innerlig. 2. förtrolig. 3. förtrogen; nära. 4. köttslig
intimitet förtroUghet inting intig mska

intolerabel outhärdlig; odräglig; olidlig. Detta är naturligtvis alldeles Skriv: Det kan man naturligtvis inte finna
sig i intolerans /ang:/ 1. ofördragsamhet. 2. (med.)

nedsatt motståndskraft intolerant ofördragsam



intonation 1. tongivning; tonträffning. 2. satsmelodi. 3. stämning (av ett musikinstrument) intonera 1. stämma
upp; börja sjunga (en sång).

2. stämma (ett musikinstrument) in town E i stan

intoxikation 1. förgiftning. 2. (E intoxication)

(be)rus(ning) intoxikerad 1. förgiftad. 2. (E intoxicated) berusad; full inträ- L inom; innanför intraarteriell: ~
injektion (med.) insprutning i en pulsåder

intrader /a:/ pl. intäkter; inkomster intraflkabel oframkomlig; ofarbar inträ muros L innanför murarna
intransigens /g/ omedgörlighet; oförsonlighet intransigent omedgörlig; oförsonlig
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intransportabel oflyttbar intrauterin /i:/ (5-stav.) a. i livmodern intravenös: ~ injektion (med.) insprutning i en
blodåder

intressant a. fängslande; spännande; tänkvärd intresse^ /äss/ -t 1. uppmärksamhet; iver. 2. månhet; förkärlek. 3.
gagn; båtnad; (ngns) bästa. 4. vikt och betydenhet (på gott 1. ont). 5. ekonomisk 1. politisk maktkärna.
Främmande

intressent delägare, deltagare, bolagsman intressera fängsla; fånga (ngns) uppmärksamhet;

roa; vinna (ngn för ett företag l.d.) intressetvist (jur.) tvist om ngt som ej är rättsligt reglerat

intrig ränkspel; pl. ränker. 2. förveckling. 3. händelse(förlopp); handling (i ett skådespel osv)

1. intrigant s. ränksmidare

2. intrigant a. ränkfull

intrigera /g/1. smida ränker. 2. (föråldrat:) reta (ngns) nyfikenhet; sätta (ngn) i spänning; vålla (ngn) huvudbry;
bry intrikat a. 1. trasslig; invecklad; kinkig. 2. (sällan:) ränkfull intrinsic E inre; inneboende intro- L inåt

introducera 1. införa; skaffa inträde åt. 2. (å rid-darhuset:) upptaga. 3. handleda. 4. (E intro-duce) föreställa;
presentera. Vi känner varandra redan från Bratislava. Vi behöver inte för varandra introduktion 1. införing;
inledning. 2. intagning; upptagning

introduktör 1. inledare; införare. 2. av främmande sändebud ämbetsman som far till hovet för att presentera en
tillträdande beskickningschef

introitus L ingångspsalm; ingångsstycke introspektion själviakttagelse; inskådning introspektiv a. inskådande;
själviakttagande introvert a. inåtriktad; inåtvänd intrång -et (jur.) 1. ingripande som förhindrar 1. minskar en
annans möjlighet att utnyttja en rättighet som man har. 2. ~ iförvar t. ex. att olovligen öppna brev, som är ställda
till andra

inträngande oböjl. a. ingående; grundhg intuition omedelbar insikt; inre (å)skådning; inre

syn; tankeblixt intuitiv a., se intuition inuit /ui:/, pl. -er (eskimåord) eskimå

inulin /Ii:/ -e alantstärkelse, ett kolhydrat som

förekommer i ålandsrot bl. a. inundation översvämning invadent s. inkräktare

invadera infalla i (ett land). Jfr F envahir: Le jardin est envahi par les mauvaises herbes. Det har gått ogräs i
trädgården. Lepays est envahi par ses voisins. Grannarna har ryckt in i landet

invalid s. en som genom kroppsskada har blivit

(helt) tjänstoduglig 1. arbetsoför invalid(is)era (om kroppsskada:) göra ngn till invalid

invaliditet det att vara invalid



invar /a:/ en legering av nickel och stål med

enastående låg utvidgningskoefficient invariabel a. oföränderlig invariant s. oföränderlig storhet invasion 1.
fientlig inryckning (i landet). 2.

massinvandring invasionshär infallshär inveh- v. L anfall

invektiv -et okvädingsord; skällsord; skymford inventarium, pl. inventarier 1. lösöre; bohagsting. 2.
lösöreförteckning; lösörehsta. 3. (i bokföring:) förteckning över tillgångar (och skulder). 4. gammalt ~ trojänare;
nådehjon inventera genomgå och granska (t. ex. ett varulager)

inventering lagersyn; (lager)genomgång inventionssoffa svängsoffa inventiös/invän§ö:s/1. välinrättad; väluttänkt.
2.

sinnrik; påhittig inventor 1. uppfinnare; upphovsman. 2. uppdik-tare

inversion 1. ömvändning. 2. utochinvändning; krängning. 3. (sprv) ordföljdsomkastning; omvänd ordföljd
invertebrat, se evertebrat invertera kasta om; vända på (ngt); vända upp

och ner (på) inverterad a. omvänd; omkastad; uppochnervänd

invertering 1. = inversion 1. 2. omställning. 3. = perversitet

invertsocker socker som man får genom att

spjälka rörsocker i dextros och lävulos investera 1. satsa; lägga ner (placera) pengar i

ngt. 2. sätta in (pengar) investerare s. satsare investering satsning

investeringsbolag satsningsbolag; insatsbolag.
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som har till uppgift att lägga ner sitt kapital i andra företags aktier och obligationer investitur ämbets(in)vigning;
insättning i ämbetet

investment E, se investering investmentbolag E-, se investeringsbolag invetererad a. ingrodd; inrotad. 2.
svårbotad; envis, -^e fall som icke visat sig tillgängliga för avvänjning. 3. oförbätterlig; inbiten invit 1. inbjudan;
påstötning. 2. vink invita Minerva L utan inre kallelse; utan anlag invitation inbjudan; inbjudning invitera
inbjuda; bjuda invokation åkallan

involvera innefatta; innesluta; innebära; blanda

in (ngn i ngt) involverad inblandad

involvering ( involvement) inblandning; inveck-

lan; delaktighet I.O.G.T = International Order of Good Temp-

lars Godtemplarorden IP, se important person ipekakuanha (pg), se ipekakuannarot ipekakuannarot Inn]i kräkrot;
roten av busk-

växten Cephaèlis ipecacuanha ipso facto L i sig; i och genom sig själv Ir = iridium (kem.) ir- L, se in-

irenisk /e:/ a. fredsstiftande; medlande; freds-,

fridsstiftande; frids-iridium (kem.) metall som nyttjas i fyllpennspet-sar

iris (GL) 1. regnbågshinna. 2. svärdslilja

ironi -n förtäckt 1. fint spe

ironiker /o:/ en som nyttjar ironi

ironisera skämta på ett ironiskt sätt



ironisk /o:/ a., se ironi

irradiation (med.) smärtutstrålning

irrationell a. 1. förnuftsvidrig; förnuftslös. 2.

(mat.) oavgränselig. 3. oberäknelig irrbild hallucination irreal a. overklig

irredenta I oåterlöst landområde. En tysk ~ ett

oåterlöst tyskt område irredentism återlösningssträvan: se irredenta irredentist: se irredentism irreducibel 1.
oåterförbar. 2. ominskelig; o-

minskbar irreell, se irreal

irreguyär a. 1. oregelbunden; icke-regelrätt. 2.

~ trupp friskara irrelevant a. betydelselös; ovidkommande

irreligiositet Igil religionslöshet; gudlöshet irreligiös /ireli§ö:s/ rehgionslös; gudlös irreparabel 1. (skada:)
ohjälplig; obotlig; oläk-

1ig. 2. (sak:) obätterlig; omöjlig att laga irreversibel 1. enriktad; oomvändbar. 2. oåterkallelig; slutgiltig; obotlig;
ohjälplig; oav-hjälplig

irrigation (konst)vattning; (med.) sårspolning;

inre skölj ning irrigator L sköljkanna irring misstag; felsteg irritabel retlig

irritabilitet 1. retlighet; stingslighet irritament -et 1. retning; eggelse; retmedel. 2. se

irritationsmoment irritant retstörningsmedel irritation 1. retning. 2. misstämning; förbittring

irritationsmoment oroskälla; förargelsekälla

irritera reta; oroa; upphetsa

irrsyn synhallucination

isabell(a)färgad a. smutsgul

isagogik (bibel)införing

isagogisk, se isagogik

isand alfågel, Bucephala glaciahs. Ex. under stormtrött

iscensätta 1. sätta upp. 2. öva in. 3. sätta i gång

ischias GL (med.) höft(nerv)värk ischiasnerv sittbensnerv ishockey -E, se hockey

islam /a:/ (arab.) den religion som Muhammed stiftade

islägga v. 1. isbelägga. Sjön är islagd. 2. lägga

(ngt) på is ism, pl. -er" ytterlighetsriktning iso- G lik(a)-

isobar /isåba:r/ likatryckslinje; linje som förbinder orter med samma barometertryck

1. isogon /å:/ linje som förbinder orter med en och samma kompassmissvisning

2. isogon a. likvinklig

isokromatisk a. 1. Ukafärgad. 2. allfärgkänslig isokron /isåkrå:n/ a. 1. liktidig. 2. lika långvarig.

3. återkommande med jämna mellanrum isolat -et 1. ngt som är avskilt; särviste; särvärld;

en värld för sig. 2. ingiftesområde isolation, se isolering isolationism avskildhetssträvan isolationist
avskildhetssträvare isolationistisk a. avskildhetssträvande isolator oledare
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isolera 1. avskilja; skilja; avstänga; särställa. 2.

(fys.) strömskydda. 3. skydda isolering 1. avskiljning; avskiljande. 2. avskildhet; ensamhet. 3. strömskydd isomer
/e:/ a. (kem.) som har samma kvantitativa sammansättning men inte samma egenskaper

isomeri -n, se isomer isomorf, se isomorfi

isomorf! -n 1. (kem.) (om ett ämne:) att kristallisera i samma form (som ett annat ämne). 2. (mat.) (om en grupp
av storheter:) överensstämmelse i form osv isop /i:såp' / (halv)busken Hyssopus officinalis isoterm
likavärmelinje; linje som förbinder orter

med samma temperatur isotop /isåtå:p/ grundämne (a), som har samma plats i det periodiska systemet som ett
annat grundämne (b), men skiljer sig därifrån i fråga om atomvikt 1. radioaktivitet osv istadarätt (jur.) arvsrätt i
en avlidens ställe ital /a:l/, pl. -er' invånare i det forntida Italien italiska språk latinet och dess närmaste sidofrän-
der

item L likaså; vidare . . . iteration 1. upprepning; förnyande. 2. återfall. 3. (mat.) upprepad (successiv)
approximation (tillnärmning) iterativ a. upprepnings-iterera upprepa; förnya

itinerarium L 1. resplan. 2. vägvisare; färdbok.

3. tidtabell; turlista ITT, se under trust itänd a. entusiastisk; begeistrad iöronenfallande a. (O. Gjerdman)
påfallande för örat
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jabot F krås

jabror, pl. jabröder en som "jamar med" och inte vågar säga emot

1. jack, pl. -ar intag för flyttbar telefon

2. jack -et hack; skåra

jacketkrona porslinstand som fästs på den nersli-pade fastsittande tanden; (porslins)tandhöl-je

jackett /Sakätt/ lång svart (1. grå 1. röd) mansrock, som smalnar av från midjan i rundade skört jackig a., se 2.
jack

jacquard F ett slags maskinvävt mönstrat tyg jad (F jade av sp. piedra de ijada "koliksten") 1.

= 2. nefrit. 2. = jadit jade E (SAOL /jejd/), se jad jadeit, se jadit

jadit ett mkt hårt mineral (natriumaluminiumsi-likat), liknande jad 1 och i handeln kallat jad

jaga v. (naut.) driva (en bult) ut 1. in (med hjälp

av en annan bult (jfr jagbult) jagarbom (naut.) klyvarbommens förlängning jagare (naut.) 1. ett stagsegel som
sitter utanför klyvaren. 2. ett snabbgående örlogsfartyg med lätt artilleri och torpeder och stark stäv. 3.
jaktflygplan jagbult drivbult (se jaga) jaggemaut(vagn) indisk helig vagn som de troende lät köra över sig för att
de skulle dö saliga

jaggu' (Fröding) ja vid Gud jaglina kabelslaget tåg, ngt smäckrare än en pärtlina

jagning skillnaden i tjocklek på en bult och ett

trångt hål som den skall jagas in i jaguar /-a:r/ det gula fläckiga amerikanska kattdjuret Panthera onca Jahve
(hebr.) judarnas stamgud jak, pl. -ar grymtoxe. Bos grunniens jakaranda /§/ (sydamerikanskt indianord) ett fint
mörkt möbelträ (särsk. av träd av släktet Jacaranda)

jako' /a:/ -n, pl. -r papegojan Psittacus eritha-cus
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jakobin ytterlighetsman i den stora franska

revolutionen jakobskamp att brottas med Gud (liksom den

fornjudiske hövdingen Jakob) jakobsstav (naut.)(under medeltiden:) latitud-

bestämningsinstrument jaksats jakande sats; affirmativ sats jakt (naut.) 1. fartyg med en mast (utan stång).

Jfr slup. 2. se yacht jaktation (med.): den sjuke kastar sig hit och dit i

sängen (t. ex. vid sömnlöshet) jakut /u:/, pl. -er' ett turkfolk i nordöstra Sibirien

jakutiska språket, se turkiska språk jalaparot (bot.) de som avföringsmedel nyttjade jordstamknölarna av
Exogonium (Ipomaea) purga av fam. Convolvulaceae jalousie F, se jalusi jalousie de métier F yrkesavund jaloux
F, se jalu

jalu /Salu:/ svarsjuk; avundsjuk; avundsam jalusi /§alusi:/1. svartsjuka; avundsjuka; avund; missunnsamhet. 2.
fönsterlucka; fönsterskärm

1.jam /jamm/ -men, pl. jamrötter (bot.) den ätliga roten av vissa arter av släktet Diosco-rea

2. jam /a:/ -et (kattens) jamande

3. jam E sylt; marmelad

jamb, pl. -er' (metr.) kort-lång; svag-stark jambisk a (metr.), se jamb. ~ trimeter, se senar

jamboree E (ordet dök upp 1920) 1. lägermöte. 2. skautmöte. 3. världsskautmöte. 4. hippa

1. jams, se 1. jam

2. jams -et prat; snack

jam session E musikantträff där man spelar utan

föregående samövning jan blir i brädspel den som har fått fler brickor utslagna än det finns platser att komma in
på

janitschar /-a:r/ pl. -er' (turk.) turkisk infanteris!. ~ musik militärmusik; "turkisk musik" Janus fornromersk gud,
avbildad med två ansikten

jantelagen (Sandemose) 'inbilla dig inte, att du är någon'

japaneseri -et (små)konst i japansk stil 1. anda jardii^jar /§-/ blomställ; blomsterkorg; blomsterskål

jargong /Sargång:/ sär(grupps)språk; yrkesspråk; kotterispråk; slang
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jarl (i Nordens forntid) konungens högste ämbetsman

jasmin /§asmi:n/ 1. arter av Jasminum och

Gelseminum 2. se schersmin jaspis' /as:/ (G hebr.) av järnföreningar förorenad röd, gul i. brun kalcedon jass 1.
negermusik som uppstod i de nordamerikanska sydstaterna i slutet av 1800-talet. 2. varierande former av
onoterad rytmisk musik spelad av svarta och vita, utvecklad ur den reportoar och det instrumentarium som före-
fanns. 3. begreppet ~ har också spritts till dansmusikaliska och konsertmässiga former och genomlöpt många
stilistiska utveckHngs-linjer under 1900-talet jeans (E 'från Genua') blåtygsbyxor jeep E (förk. av General
Purpose) väglösebil;

terränggående bil; (jargong:) kalv Jehova /a:/ from utläsning av det högheliga ordet

Jahve (som inte fick uttalas) Jehu en fornisraelisk kung (2 Kon. 9); (i överförd



mening:) fortkörare; fartvilde jemine /je:/ (av L Jesu domine 'Herre Jesus!')

kors i kors i kors i je! (Fröding) jen, se yen

jenseits T hinsides. ~ om ont och gott (Fröding, efter Nietzsches skrift Jenseits von Gut und Böse)

jenseitsmoral moralisk indifferentism: se under

indifferentism jeremiad klagovisa

jersey E (efter Jersey, den största av de brittiska kanalöarna) 1. ett slags stickegarn. 2. ett slags slät trikåväv. 3.
ylletröja jesuit medlem av Jesu Sällskap, en romerskkatolsk munkorden som grundades av Ignati-us Loyola 1534
jesuitgeneral chefen för jesuitorden jesuitisk a. 1. se jesuit. 2. skenhelig; som låter

ändamålet helga medlen jesuitism jesuitmoral: se jesuitisk 2

1. jet E = gagat

2. jet, se jetplan

jetong /§etång:/1. spelmark. 2. skådepenning jetplan /jät-/ -et reaktionsdrivet flygplan; reaplan, Förk. jet. Jetjättar
till Norden jetvind (meteorol.) kraftig blåst på minst 5 000 m:s höjd

jeunesse dorée F bortskämda rikemansbarn i

tonåren osv jiddisch T judetyska

jig E engelsk dans i snabbt tempo från 1500-talet

jigg rörligt skruvstäd; styrverktyg

jihad (arab.) "heligt krig"

jipp -t fest; hippa; upptåg; gyckel

jiujitsu (jap.) japansk vapenlös självförsvars-

konst JK, se justitiekansler

jobb -et arbete; arbetsanställning; plats (företag)

där man är anställd jobbare 1. en som yrkesmässigt gör sig (oskälig) vinst på prisstegringar. 2. (kropps)arbetare.
(Det språkbruket har en doft av A-press) jobberi -(e)t äventyrlig köpenskap; börsspel jobspost (oväntat)
ofärdsbud jockej /§åkäj:/ ridknekt; kapplöpningsryttare;

beridare; spannryttare jockey E, se jockej

jod /jådd/ (kem.) ett grundämne; se halogen joddel, joddiet joddling: se joddia joddia sjunga ordlöst med
falsettövergångar jodera 1. jodda; pensla (sår) med jod. 2. tillsätta

jod till (ngt) jodtinktur jodsprit

jogga (E jog) småspringa; lunka; skumpa joghurt (turk. /jåyor:t/; cT uttalas som g i da. kagé). — skrivs med y- i
SAOL, och man uppger att det uttalas med ö i 2. stav. johannesört Hypericum

johannit medlem av Johannitorden, en riddar-

orden som leder sina anor tillbaka till 1048 johanniterridare, se johannit Johnstons organ (zool.) ett slags känsel-,
orienterings- och hörselorgan i insektantenner jojk, pl. -ar lapsk sånglåt jojka v. sjunga på samiskt vis jojo leksak:
trätrissa som snurras runt med ett snöre

joker /å:/, pl. jokrar överskjutande kort i pokerlek (med godtyckligt värde) jokk, se jåkk joll(e), se julle

jolster /å-/, jolstret videarten Salix pentandra. Vid suset av skogsängens ~ (Karlfeldt). Ett litet löv i snåret (Det
första kvädet om Gudrun)



jon, pl. -er' (kem.) elladdad huvudbeståndsdel

av en sammansatt molekyl joner', se jonier

jonglera /§ångle:ra/ bolla; leka med föremål (bollar, knivar l.d.) så att minst två rör sig fritt i luften samtidigt
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jonglör bollare; en som jonglerar jonier en forngrekisk folkstam jonisation, se jonisera

jonisera (kem.) 1. bilda joner. 2. spjälka upp i joner

jonkill /å/ prydnadsväxten Narcissus jonquilla jonkvill, se jonkill

jonosfär det mittersta av atmosfärens fem skikt

(80-370 km höjd) jons, se i jåns

jordabalken (jur.) i lagen handlar om fast

egendom jordafärd jordfästning; begravning jordart det ytskikt på jordskorpan som ännu ej hårdnat till berg (dy,
gyttja, matjord, torv osv)

♦jordbär smultron. Ex. under krösa ♦jordemoder barnmorska jordQärmning apogeum

jordkräfta (bot.) barrträdssjukdom orsakad av

honungsskivling jordmetall (kem.) ett samlingsnamn på många grundämnen som har det kännemärket, att deras
oxider är mkt motståndskraftiga mot upphettning jordmån det ytskikt på jordskorpan som är en

förutsättning för vegetation jordnärmning perigeum jordomskakam (Fröding) Zevs jordrök 1. solrök. 2. (bot.)
Fumaria. 3. kringblå-sande jordstoft. Blås upp, du vind, . . . tills du fyller med påskrök och ~ var dal (Karl-feldt)

jordsten jordfast sten. Jag låg naken på en ~

(Kalevala) ♦Jonim (Karlfeldt) Döden jos (E juice) konserverad fruktsaft jota' -t 1. grekiskt i,j. 2. inte ett ~ inte ett
dugg;

inte det allra minsta joule /jo:l/ (efter James Prescott Joule) (fys.) arbetsenhet: det arbete som uträttas när en
newton åstadkommer en förflyttning på en m i kraftens riktning. 1 joule = 1 wattsekund jour /§o:r/ F ('dag')
vakttjänst 1. annan maktpå-liggande tjänstgöring, som går i tur mellan flere tjänstgörande och i regel varar en dag
(en natt, ett dygn) i sänder jourfall (med.) sjukdomsfall som kommer oanmält till sjukhus utan remiss från
utomstående läkare (jfr remittera 6) jourhavande/§o:r/1. daghavande; dag-. 2. dygn-havande; dygn- (se jour)

journal /§orna:l/ s. 1. dagbok; liggare. 2. tidskrift. 3. facktidning, t. ex. modejournal joumalism
tidningsmannaverksamhet; tidningsväsen

journalist tidningsman journalistik, se journalism journalistisk a. tidningsmanna-; press-jouma^är a. föränderlig;
ombytlig; skiftande

(från dag till dag i fråga om fägring) jovial(isk) godlynt och värdig jox /o/ -et 1. skräp. 2. knåp; besvär joxa v.
knåpa

1. jubel, jublet (L jubileum) glädjerop osv

2. jubel- (hebr. jöbèl 'gumse; gumshorn; trumpet'): jubeldoktor blir man när man har varit doktor i 50 år.
"trumpetår; klangår" firades vart femtionde år av de forntida judarna

jubilar /a:/ huvudperson vid ett enskilt jubileum

jubUera 1. fira år. 2. (föråldrat:) jubla jubileum /e:/ (L) firandet av att det har gått ett

visst antal år sedan ngt minnesvärt hände judaisera förjuda; ge en judisk prägel åt (ngt) judaism 1. judendom;
judisk religion. 2. judisk



livsinställning; judiskhet judaskyss: Judas Iskariot förrådde Jesus åt

knektarna genom att kyssa honom judekyrka synagoga judendom den judiska religionen judenhet judarna (allt
vad judar heter) judiciell a. domstols-; rättskipningsjudo en art av jiujitsu

juft ryssläder; ett slags oxläder (insmort med björktjära)

jugemang /§y§emang:/ omdöme; urskillning jugement F, se jugemang jugendstil (uppkallad efter tidskriften
Jugend) en strax före 1900 uppkommen riktning i konsthantverk, arkitektur (och måleri), kännetecknad av
böljande linjer och växtmotiv jugera /§y§e:ra/ döma; bedöma; spå juice E, se jos jukebox E (el)spellåda

juliansk tideräkning gamla stilen (införd av Julius Caesar, avskaffad i Sverige 1753) julienne F (matl.) rotsaker,
som morötter, pal-sternackor, selleri, purjolök, skärs i tunna tändstickslånga strimlor, kokas i buljong och
serveras heta julle (naut.) mindre skeppsbåt för en 1. två personer
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jumbo sisten jumfru, se 3. jungfru jumper (E) stickeblus

1. jungfru -n, pl. -r 1. (ålderdomligt:) mö. född av Maria. 2. (föråldrat:) hembiträde; hushållsassistent

2. jungfru stenläggarklubba; handdocka

3. jungfru (ålderdomligt rymdmått) 0,0817 liter

jungfrutal det första tal en riksdagsman håller i

riksdagen jungman lättmatros; sjömanslärling

1. junior/ju:niår/, pl. -er' /junio:rer/ (L) 1. (den) yngre. 2. studentnationsmedlem som inte har blivit vald till senior

2. junior /juniå:r/, pl. -er' (bland idrottsmän och frikyrkofolk:) en som tillhör det yngre skiktet

junk, pl. -ar (malajiskt ord) inhemskt segelfartyg

på Kinesiska sjön junker-n, pl. junkrar (T 'ungherre') 1. (hist.) frälsefödd ung man, som ej vunnit sina sporrar än.
2. manlig medlem av den lägre godsägaradeln. 3. klassmedveten man av god familj. 4. gunstig ~ näpsande tilltal
till en övermodig ung man junktur (biol.) fog; led

junonisk a. yppig (och värdig); påminnande om

Juno (Jupiters maka) junta (sp.) 1. (vardagligt:) (liten) förening, t. ex. sy^. 2. (vanligen förklenande:)
militärregering; kuppregering jura (geol.) bergbildningar uppkomna mellan

triastiden och krittiden juridik rättsvetenskap; lagfarenhet juridisk a. rättsvetenskaplig; rättslig; rätts-juridisk
person sammanslutning som gäldar skatt och har liknande rättigheter som en fysisk person juris, gen. av L jus
'rätt(svetenskap)', t. ex. ~ doktor

jurisdiktion (jur.) 1. (befogenhet att utöva) rättskipning. 2. (E) rättskipningsområde jurisprudens rättsvetenskap
jurist rättslärd; lagkarl; en som studerar rättsvetenskap juristen juridiskt formrytteri jurt, se jurta

jurta (mongoliskt ord) tält(liknande koja) jury E 1. (domstols)nämnd; tryckfrihetsnämnd. 2. prisnämnd. (Bör
lämpligen uttalas med långt u-ljud)

1. jus L rätt

2. jus /§y:/, se sky

jus primae noctis L (hist.) förstanattsrätt. Förr såg jag borgherrn famna trälens brud i kraft av helgad rätt till
första natten (V. Rydberg) just /§yst/ a. 1. riktig; oklanderlig. 2. rättvis; rättmätig. 3. anständig; sedesam

1. juste, se just

2. juste milieu F (den rätta) medelväg(en) justera /§/ 1. rätta till; lämpa. 2. granska (och



godkänna). 3. avmäta. 4. godkänna. 5. (virke:) kapa. 6. ~ bort (vid granskning) ta bort; stryka. 7. kröna (mått och
vikter.) 8. (i idrott:) justerad (spelare) som måst utgå (på grund av att han blivit skadad) justerare krönare (se
justera 7) justess %stäss/1. riktighet. 2. rättvisa justice (F), se justis justis /§ysti:s/ rättskipning justitiekansler
/it:sie/ övervakar rättskipningen i

egenskap av regeringens ombudsman justitiemord /it:sie/ 1. rättsmord; mord i laga former . . . dömdes sex
strateger till döden . . . (därför att de inte under pågående sjöslag i svårt väder hade bärgat förolyckat krigsfolk).
Det hela var ingenting annat än ert ... ~ (A. Boethius). 2. vrång dom. 3. grov orättvisa justitieombudsmannen har
att som riksdagens ombud öva tillsyn över myndigheters efterlevnad av lagar och författningar justitieråd
medlem av högsta domstolen

1. jute jyllänning

2. jute bast och vävnad av två med lind besläktade buskartade ostindiska växter

juvel /e:/ ädelsten; smyckesten

juvenal /a:/ medlem av Juvenalorden i Uppsala

juvenil/i:/a. 1. ungdomlig; ynglinga-. 2. barnslig.

3. icke-könsmogen juxta- L bredvid-

juxtaposition (sprv) bredvidställning; lös ordförbindelse jåkk, pl. -ar (Ip) bäck; å jåns, se i jåns

jämbördig a. (om mska:) ~ med ngn av lika högt

(inre) värde jämk-et 1. jämkande. 2. kompromiss jämka v. 1. flytta lite (på ngt, t. ex. en stol). 2. anpassa; avpassa.
3. jämna ut; fördela lika. 4. ordna i godo, så att alla bhr nöjda 1. får sin vilja fram. 5. Det sig nog det ordnar sig
nog
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jämlikt enligt; i överensstämmelse med (ngn

myndighets beslut t. ex.) jämndålig lika dålig. Lönevillkoren och arbetsförhållandena voro inte gynnsamma; men
jämngoda - eller (E.H. Thörnberg) jämnordna koordinera

jämntalig som 2 går jämnt upp i; en ^ siffersum-ma

♦jämnàlder (O. Högberg) lika ålder; jämnårig-et

jämthund liknar gråhunden, men är ngt högre och har ngt mörkare täckhår, och den rullar ej ihop svansen på
ryggen lika hårt som gråhunden

jämviktsfuU (O. Högberg) välbalanserad jämväl också; likaledes jänka v. jämka järnglans, se hematit

jämnätter 1. frostnätter i juni. 2. de första

frostnätterna i augusti järtecken (i folktro:) egendomlig 1. påfallande företeelse, som förebådar ngn märklig
händelse

jättegryta fördjupning i berg som landisen åstadkom då den smälte bort jäv-et 1. förhållande (t. ex. nära släktskap,
fiendskap) som gör att ngn är obehörig (olämplig) att i ett visst givet fall döma, vittna, vara sakkunnig, god man
(fullmäktig), syneman, valförrättare osv. 2. omständighet (t. ex. äktenskapslöfte till kvinna som man har gjort
med barn) som kan utgöra giftermålshinder. 3. yrkande om att det föreügger ~ (11. 2). 4. gensaga; invändning. 5.
veto (jfr under 1. tribun) jäva v. 1. inlägga jäv mot ... 2. med rätta

bestrida; vederlägga jävig a. hemfallen under jäv jökel -n, pl. jöklar /ö:/ långsamt nedåtskridande ismassa på
högfjäll osv
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K

K = kalium (kem.)

kabal /kaba:!/ (eg. samma ord som kabhala) hemlig sammanslutning; sammansvärjning; stämpling(ar); intrig(er)
kabaré aftonunderhållning med sång och recitation

kabbala (aram.) ett slags sen judisk [-(rabbin]magi-] {+(rab- bin]magi+} kabbalistisk rabbinmagisk kabel-n, pl.
kablar (av G katabole och L capulum) 1. (naut.) grovt tåg, slaget (flätat) av tre kardeler, var och en bestående av
tre dukter. 2. (tekn.) elledning med kraftig isolering

kabeUo /abb/ (holl. av pg 1. sp. härkomst)

klippfisk (saltad och torkad torsk) kabellängd 1/10 nautisk mil; (i Sverige) 185,5 m

kabelslagen a. (lina l.d.) slagen medsols som en

kabel kabin /i:/ hytt

kabinett-et 1. litet rum; litet förmak; liten kammare. 2. (föråldrat:) inomhusavträde. 3. skådesamling, t. ex. mynt
—. 4. (föråldrat:) ~et för utrikes brevväxlingen utrikesdepartementet. 5. (i Storbritannien) regeringens kärna
(statsrådet) kabinettsformat 1. (på tal om foto:) stort format (omkring 17-11 cm). 2. (på tal om målningar:) litet
format

kabinettsfråga förtroendeärende; avgångsärende (som kan leda till att regeringen avgår) kabinettssekreterare
expeditionschef i utrikesdepartementet kabir /i:/, pl. -er' (hos forngrekerna:) hefaistos-son; underjordisk smed.
(Om maskiner:) Så manar han ur bergen andra trålar, en stark och känsellös kabirisk ätt, som . . . flåsar eld ur
lungor av metall (V. Rydberg) kabriolett fälltaksbil

kabyler /y:/ berberstam i Algeriet och Marocko

kabyss 1. skeppskök. 2. koja; kyffe. 3. skrubb kabyssa, se kabyss. Jag rår om —n (Fröding) kachera, se kaschera

kackalorum (förvrängning av L saecula saeculo-

rum) oväsen; larm och stoj kadaver (L), kadavret 1. as. 2. lik kadens -en, -er 1. (mus.) harmonisk avslutning. 2.
(mus.) solists fantasi att avsluta en aria eller konsertsats. 3. (metr.) slutfall kader, pl. kadrer' (mil.) stomme; de
fast anställda

kadett officersläriing kadi (arab.) domare

kadmium (kem.) ett metalliskt grundämne kadriy ett slags dans med (minst) fyra par kaducé (myt.) Hermes'
häroldsstav kafeteria, se cafeteria kaffegök kaffe med konjak i kaffer, pl. kaffrer' ett bantufolk i (östra) Sydafrika

""kaffeskinn klarskinn (en bit fiskskinn som läggs

i kaffepannan) kaftan /-a:n/ (arab.) långrock (med långa vida ärmar)

kainit /ni:/ ett konstgödselmineral: vattenhaltigt dubbelsalt av magnesiumsulfat och kalium-klorid

kainsmärke: Gud satte ett märke på broderdråparen Kains panna kajak /-a:k/ (grönländsk) paddelbåt;
eskimåkanot

1. kajman /kaj:-mann/, pl. kajmän(ner) (föråldrat:) namne

2. kajman /-a:n/ ett slags (sydamerikansk) krokodil

kajuta' /u:/ storhytt

kakadu /u:/ (malajiskt ord) (ett slags) papegoja

kaki /a:/ (urdu khaki 'dammig') 1. Ijusbrungrå färg ("dammfärg; sandfärg"). 2. ett impregnerat grågult bomullstyg
kako- G dålig; ond kakofoni -n oljud; missljud kakté -n kaktusväxt, familjen Cactaceae kakuminal a. (sprv)
bildad med tungan mot



gommens högsta del kalabalik /i:/ (turk.) (strids)tumuh kalamitet olycka; elände kalander, pl. kalandrar
glättmaskin kalandra v. glätta (tyg) medels vals(ar) kalcedon /å:/ ett slags kvarts med med vaxartad ytglans.
Alltefter färgen kallas den som halvädelsten agat, karneol, krysopras, onyx, sardonyx osv kalcifiering förkalkning

160kal-kam

kaldnera kalkbränna; aska in kalcium (kem.) ett metalliskt grundämne kaldé forntida invånare i Babylonien
kalebass (sp. calabaza) 1. (flask)kurbits; ett slags pumpa, Lagenaria vulgaris. 2. kalebassträd, Crescentia cujete.
3. den urholkade frukten av flaskkurbitsen 1. kalebassträdet nyttjad som dryckeskärl osv kaledonisk a. syftar eg.
på Skotska högländerna

(romarnas Caledonia) kalejdoskop (skå:/ skärvtittrör; leksak: tittrör

med rörliga olikformade skärvor kalejdoskopisk a. skärvbildskiftande kalendarium (L) tidsuppgifterna i
almanackan osv

kalender, pl. kalendrar 1. almanack(a). 2. års-räkning; tideräkning. Julianska gamla stilen. 3. årsbok osv.
Statskalendern. 4. förteckning osv i bokform. Adelskalendern. 5. (numera sällan:) litterär sammelbok
kalenderbitare en som är småttigt vetgirig på oskylda mskors släktförhållanden och utmärkelser m. m. sådant
kalenderdygn räknas från midnatt kalesch /ä:/ (föråldrat) halvtäckt åkvagn med två

mot varann vända säten kalfaktor /ak:/ officersuppassare; officersbetjänt

kalfatra /a:t/ 1. (naut.) täta (och becka). 2.

häckla; gå hårt åt (ngn) kali-t 1. kaliumoxid. 2. kaliumhydroxid kaliber, pl. kalibrer /i:/ 1. skjutvapenskulvidd;

hålvidd. 2. storlek. 3. värdeklass kalibrera avpassa; anpassa; finmäta; avväga kalibrering 1. fininställning;
skarpinställning. 2.

kvalitetsbestämning; värdeklassning kalif /i:/ (arab. "efterträdare") Muhammeds arvtagare som islamskt andligt
och värdsligt överhuvud

kalifat -et (hist.) 1. en kalifs ämbete. 2. en kalifs

rike. 3. en kalifs regering(stid) kaligödning kaliumgödsel kalikå /å:/ -n, se kattun kalium en starkt positiv
alkalimetall

1. kalk, pl. -ar 1. bägare. 2. blomhylle

2. kalk 1. (osläckt:) kalciumoxid. 2. (släckt:) kalciumhydroxid. 3. kalksten kalciumkarbo-nat

3. kalk, pl. -er" kalkering(skopia) kalkera 1. (färgblads)avrita. 2. härma (efter) kalkyl /kalky:l/ (be)räkning

kalkylation beräkning; uträkning, ^smaskin

kalkylera (be)räkna

1. kall s. (föråldrat) axelstocken i en skvaltk-varn. Det var en välgjord ... med skovlarna . . . snett inskurna (O.
Högberg). Jfr vårdkall

2. kall -et (ansvarstyngt) ämbete; (livs)uppgift *kallbröstad kallsinnad; kallhjärtad kalligraf! -n skönskrift

kallkvarn skvaltkvarn

♦kallkälla N källa (med friskt kallt vatten)

kallsinne kallsinnighet

kalmera lugna

kalmuck, pl. -er' ett mongolfolk kalmuckiska kalmuckernas språk kalmusrot roten av sumpväxten Acorus
calamus,



ett magstärkande medel kalomel /e:/ (med.) Hg2Cl2, ett bakteriedödan-

de, urindrivande och avförande medel kalori-n 1. värmeenhet. 2. näringsvärdesenhet kalorimeter, pl. -metrar
värmemätare kalott 1. liten skärmlös (åtsittande) mössa; skålmössa; flintmössa. 2. hjässa. 3. {nord-, syd-) utkant;
polnejd kalufs, se kaluv kaluv (långt) hår; lugg

kalvinism den av Calvin förkunnade reformerta läran

kamaraderi -(e)t klickväsen

kamarilla (sp.) styrande khck; lönnstyre(lse)

kambrik' /am:/ lätt, tvåskaftat bomullstyg, som

har Unnebehandlats kambrium (geol.) geologiskt skede (före silur-skedet)

kamé-n snid(halv)ädelsten. Se 1. gem 1 kameleont skiftödla; färgskiftande ödla (av släktet Chamaeleo) kamelia
busken (trädet) Thea japonica kameral a. drätsel-; finans-kamfer' (kem.) en växtolja, CiqHiöO, destillat från
kamferträdet, Cinnamomum (Laurus) camphora kamfio (Strindberg) kille(spel) kamgarn ullgarn spunnet enbart
av långa ullfibrer (de korta kammas bort) kamin /i:/ (G) värmeugn osv som inte är väggfast 1. golvfast

kamlott tjockt, blankt ylletyg med 1. utan gethår

kammarherre hovtjänare av överstes rang (med

nyckel på ryggen) kammarjunkare hovtjänare med majors rang kammarkollegium ett huvudsakligen utredande

161kaiii-4can

verk (under finansdepartementet) kammarmusik musik för liten besättning, t. ex.

stråkkvartett, romanssång kammarorgel (orgel)harmonium kammarråd bisittare i kammarkollegium kammarrätt
ett förvaltande verk, som också är

överdomstol i skattebesvärsfrågor kammarrättsråd bisittare i kammarrätten kammarskrivare tjänsteman i
riksbanken, riksgäldskontoret, förr också överståthållaräm-betet 1. tullen kammarspel kort teaterstycke med få
roller kammartjänare betjänt hos en högtställd person

kamomillte svettdrivande varm dryck beredd av

örten Matricaria camomilla kamorra I ett vittutgrenat (syd)italienskt förbry-tarband

kamouflage /kamofla:§/ -t /kamofla:§et/1. (mil.) bemålning (t. ex. av fordon) som gör det svårt 1. omöjligt för
fienden att urskilja föremålet; lönnmålning. 2. förklädnad; täckmantel (jfr mimicry) kamouflera 1. lönnmåla. 2.
dölja kampanil /i:/ -en, pl. -er (F < I av senL campana

'klocka') klocktorn kampai\j 1. fälttåg. 2. strid. 3. framstöt; stöt; driv

-en (ex. under gimmick). 4. brådtid kampai\jan bf (Rom)slätten kampare, se campare

kampera 1. förlägga i tält. 2. slå läger. 3. tälta; ligga i tält. 4. hålla till; dväljas. 5. umgås; ha att göra med ngn 1.
med varann kamrer /e:/ räkenskapsförare; kassaförvaltare; tjänsteman 1. avdelningsföreståndare på bankkontor
kams (norrl.) mjölpalt kamtjadal kamtjatkabo kamtjadaliska ett tjuktjiskt språk kamuflera, se kamouflera kan, pl.
-er' (turk.) (tatarisk, mongolisk osv) härskare; hövding

1. kanadensare invånare i Kanada

2. kanadensare kanadakanot; indiankanot kanak, pl.-er' (hawajiska kanaka mska) söder-

havsbo

kanal, pl. -er' 1. grävsund. 2. {Engelska

sund; farled. 3. förbindelse(led) kanalisera 1. förse med kanaler; göra (en älv)



farbar. 2. fördela (t. ex. missnöje) kanaUe (F<I canaglia eg. "hundhop", Hr L 'hund') lymmel; fähund (F W I
canaglia eg.

"hundhop" L cane 'hund') lymmel; fähund kanané-n invånare i landet Kana(a)n (fornju-

darnas löftesland) kanapé -n 1. vilsoffa. 2. ett slags smördegsbakel-se osv

kanat -et rike som styrs av en kan kancellera upphäva; återkalla kancer (med.) kräfta kandar /-a:r/ -et ridbetsel
med stång kandelaber, pl. kandelabrar (fler)ljusstake; storljusstake

kandera 1. överdra med socker; sockerhyda;

sockerkläda. 2. sockra in kandi' /an:/ -et, se kandisocker kandidat 1. en som är påtänkt till 1. söker ett ämbete 1.
en belöning osv. 2. en som har avlagt kandidatexamen (lägre examen) vid universitet osv. 3. en som har avlagt
kandidatprovet (det lägre provet) i mästersimning. 4. en student kan tilltalas som kandidaten. 5. (i överförd
mening:) t. ex. döds^ en som inte lever länge till kandidera ställa upp som kandidat 1 kandisocker bröstsocker

kanel /e:/ den torkade innerbarken av det ostindiska trädet Cinnamomum zeylanicum kanfas' /an:/ glestrådigt,
klistrat tyg (hampa, Unne 1. bomull) nyttjat som mellanlägg för att ge stadga

kanik /i:/ (föråldrat) domherre; (dom)kapitel-medlem

kanister /-is:/ -n (jfr G kanistro- 'av vassrör flätad

korg') blecklåda kaiyon' /kan:jån/ (sp.) tvärbrant ravin; stupdal kannelerad /e:r/ räfflad kannelyr 1. räffling. 2.
räffla kannibal människorätare kannibalisk a. människoätaraktig kannstöpare (efter ett lustspel av L. Holberg) en
som pratar politik l.d. utan spår till sakkunskap

1. kanon /o:/ tungt eldvapen

2. kanon /ka:nån/, pl. -ar (1. -er /kanå:ner/) 1. rättesnöre; förebild; mönster. 2. (ett helt av)
(religions)bekännelseskrifter. 3. ett slags enstämmig (oledsagad) sång, som blir fler-stämmig genom
fasförskjutning

kanonikus L (föråldrat), se kanik kanonisation, se kanonisera kanonisera 1. helgonförklara; heliglysa. 2. upphöja
till rättesnöre. 3. stadfästa kanonisk /o:/ a. av kyrkan erkänd och godtagen.
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~ rätt (katolsk) kyrkorätt. Bibelns böcker (i motsats till de apokryfiska) kanoi^är kanonskytt; sjöartillerist kanot
paddelbår; bärbåt kanota paddla kanot

kansler /an:s/, pl. kanslärer /ä:/ ett slags hög ämbetsman: se justitie~, riks---, universitets-

kansli /i:/ -(e)t är vanligen den avdelning av ett ämbetsverk, där personalen utför skrivarbete. Regeringskansliet
omfattar statsrådsberedningen och statsdepartementen kansliexamen (föråldrat) var på sin tid den lägsta

juridiska examen kanslist kanslibiträde

kanslistil (sprv) den prosastil som har odlats i

ämbetsverken kant (naut.): sätta ett segel ~ rätt brassat och

skotat kantabel a. sångbar

kantat /-a:t/ musikverk med arior, körer och recitativ

kantele-n (fi) ett citterliknande knäppinstrument, vanligen femsträngat kantian (filos.) anhängare av I. Kant

(1724-1804) kantilena sångbar musikalisk fras kantin /i:/ 1. fältflaska. 2. reslåda för matservis

osv. officers--. 3. (fält)matsal(ar) kanton /o:/ delstat (i Schweiz) kantonemang-et (mil.) husförläggning. 2. för-

läggning(splats); inkvartering(splats) kantonera 1. förlägga (i hus); = inkvartera. 2.



ligga under tak kantor (L) sångledare; körledare; försångare kantra v. 1. (om fartyg:) kastas kull. 2. (om tidvatten
1. ström på havet:) vända (helt) om

kantschu (turk.) läderpiska

kanyl (L cannula) rörnål; nålrör, som leder

vätska till 1. från kroppen kaolin (kines.) porslinsjord; porsUnslera kaos /ka:ås/ -et (G) 1. (tom)rymd. 2. urmassa.
3.

oreda; förvirring kaotisk /o:/ oordnad; oredig; förvirrad kap, se cape

kapa (naut.) v. uppbringa; (olagligen) lägga

beslag på (farkost) kapabel a. skicklig; duglig; dugande; istånd (till ngt)

kapacitet 1. rymlighet; rymme; (inner)vidd. 2. bärkraft. (Om en lastbil:) en - på 5 ton. 3.

(värme--) mottaglighet; upptagningsförmåga. 4. (el—) laddbarhet. 5. förmåga; skicklighet; duglighet. 6. (om
mska:) förmåga; kraft

kapare 1. en som kapar farkoster. 2. (slang:) kapten; fartygsbefälhavare

1. kapell -et (senL capella, av capa 'kappa'; om det hus där den helige Martins kappa förvarades och där
kyrkosångare brukade öva) överdrag

2. kapell -et (L cupella 'litet fat') (kem.) dragskåp

3. kapell -et liten kyrka; litet kyrkorum

4. kapell -et musikantgrupp, t. ex. hov--et kapellag, se kapell-lag

kapellförsamling (självständig) del av pastorat

(med egen kyrkobokföring) kapellist medlem av ett (4) kapell kapell-lag-et församlingsdel med egen
gudstjänstlokal (på landsbygden) kaperi -(e)t (olagligt) uppbringande av farkost kapillar, se kapillär

kapillaritet (fys.) molekylernas attraktion och repulsion på ytan av en vätska i kontakt med en fast kropp

1. kapiUär s. (biol.) hårkäri

2. kapillär a. 1. hår-. 2. hårrörs-. 3. hårkärls-kapiUärkraft (fys.) hårrörskraft

1. kapital-et 1. lös 1. fast egendom 1. annan tillgång som ägaren (1. besittaren) kan skaffa sig vinst på 2. lös 1.
fast egendom som ägaren kan avyttra undan för undan för sin försörjning osv. 3. huvudstol: räntegivande
penningsumma osv i motsats till den ränteinkomst den ger. 4. de sammanlagda förmögenhetsinsatserna i
förvärvslivet betraktade som en samhällsmakt i motsats till det avlönade arbetet

2. kapital väldig; fullständig kapitalbudget den del av riksstaten som tar upp

statens investeringar kapitalisera 1. (ett lån:) lägga den upplupna räntan till kapitalet. 2. (ett regelbundet utgående
belopp:) räkna ut vilket kapital som skulle ge det beloppet i ränta efter en viss räntefot

kapitalism 1. försörjningssystem grundat på enskild äganderätt och näringsfrihet. 2. kapi-taUsterna som
maktfaktor i samhället. 3. (överdrivet) hävdande av det kapitalistiska samhällets välsignelser kapitalist 1. en som
satsar kapital. 2. rik mska
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kapitalistisk, se kapitalism och kapitalist kapitalmarknad marknaden för långfristig låne-givning

kapitalränta nettoavkastningen på realkapital

som nyttjas i produktionen kapitalt adv. alldeles; fullständigt. . . . har hr R.



. . . gjort sig ~ omöjlig på denna post kapitalvara (t. ex. hus, varktyg, fartyg) är avsedd att nyttjas utan att
förbrukas (annat än genom nötning)

1. kapitel /itt/, kapitlet avsnitt

2. kapitel, se domkapitel

3. kapitel församling av ordensmedlemmar kapitulation 1. dagtingan; uppgivelse (jfr kapitulera)

kapitulera ge sig; ge upp (motståndet); sträcka vapen; dagtinga

1. kapital, pl. -er lågstorbokstav; storbokstav med samma höjd som småbokstav

2. kapital -et pelarhuvud; pelarkrön kaplan, pl. -er' 1. hjälppräst. 2. huspräst kapock glansull

kapotera gå omkull; slå över (om flygplan) kapott, pl. -er' 1. damnackhatt (med hakband). 2. slängkappa

1. kapp (naut.) en ofta med dörrar försedd överbyggnad över luckor, trappnedgångar, maskinrum, eldrum

2. kapp (mil.) huv av mjukt stål på spetsen av en pansarbrytande projektil

kappe -n, pl. kappar ä. rymdmått för torra varor:

1/32 tunna = 4,58 1 kappland ä. ytmåttsenhet: 1/32 tunnland = 154,27 m2

kapriciös a. nyckfull; lynnig; egensinnig kapriol /o:/ luftsprång; krumsprång

1. kapris /i:/, pl. -er' nyck; lynneskast

2. kapris' /a:/1. torkade blomknoppar av kaprisbusken, Capparis spinosa. 2. krasseknoppar (inlagda i ättika)

kapsejsa (naut.) kantra; stjälpa; gå omkull kapser , pl. kapslar hölje; gömme; hylsa; litet omslag

kapson /o:/ nosklämma; nosgrimma kapsyl huv; hylsa (på flaskhals) kapsylera sätta huv på (ngt); hylsa kapten
/e:/ 1. officer i rang mellan major och löjtnant. 2. befälhavare på handelsfartyg. 3. (idr.) lagledare kapucin
fattigmunk i mörkbrun kåpa kapun /u:/ gälltupp; kastrerad tupp kapunera kastrera (tupp)

kapuschong huv; huva (plagg) kaputt 1. (i spel:) bet; matt. 2. tillintetgjord; slut

1. "'kara s. ugnsraka

2. kara v. skrapa; raka (åt sig). Litet dun låg kvar på platsen, orrvingpennor kvar på vägen -Kauko —de dem åt
sig (Kalevala)

karabii^är (italiensk) gendarm

karaff (slipad 1. eljest påkostad) glasflaska med

propp (vanligen glas-) karaffin /karafi:n/, se karaff karakterisera känneteckna; särprägla *karakterism
kännetecknande drag; särdrag

. . . analys av --er i hans språk karakteristika /is:/ (mat.) (en logaritms) heltalsdel

karakteristikon G kännemärke; särdrag karakteristikum L = karakteristikon karakteristisk a. kännetecknande
karaktär 1. prägel. 2. kynne; (skap)lynne. 3. sinnesart; sinnelag. 4. viljefasthet. 5. viljemänniska. 6. slag; art. 7.
(föråldrat:) samhällsställning. 8. (i skådespel:) person. 9. (föråldrat:) skrivtecken. 11. (föråldrat:) vitsord; betyg
karaktärsbyggnad huvudbyggnad karambolage /karambåla:§/ -t /karambåla:§et/ flerkrock

karantän F 40 enheter av ngt, t.ex. en tidrymd av 40 dagar; 40 dagars spärrtid 1. väntetid (på grund av smittorisk)
för varelser 1. varor (mskor, frukt osv) innan man släpper dem över den vanligen i gällande lag kstställda gränsen
till ett landområde karat /kara:t/ {en 1. viktenhet för ädelstenar

och pärlor: 1/5 g. 2. guldhaltsenhet: 1/24 karate japansk vapenlös självförsvarskonst karaterad legerad med guld
karatering guldlegering



karavan /-a:n/ (pers.) ökenfararfölje med (klöv-

je)kameler karavansersy karavanhärbärge, (jfr seralj) karavell -en pl. -er (jfr kravellbyggd) skepp av samma sort
som Columbus reste till Amerika med

karbas /-a:s/1. läderpiska. 2. rotting karbid 1. förening av kol och en metall. 2. (särsk.) förening av kol och
kalcium; kalciumkarbid

karbin /i:/ kortbössa; ryttargevär karbol /å:/ karbolsyra (fenol), QHsOH (smittre-nande medel)
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karbolin

/e:/ en vätska till bespnitning 1. impregnering karbonat -et (kem.) förening av en positiv jon och CO3

karbonpapper /å:/ kolpapper; genomslagspapper

karbonindum kristallinisk kiselkarbid, det hårdaste ämnet näst diamant karbunkel, pl. karbunkler 1. brandböld;
fulböld.

2. (föråldrat:) rödädelsten karburator (tekn.) förgasare karcinogen /je:/ (med.) a. cancerframkallande karcinom /å:/
-et (med.) cancersvulst kardan, pl. -er' (tekn.) ledad axel kardansk /-a:nsk/: ~ upphängning upphäng-
ningsanordning (koppling) som gör att det hängande föremålet (t. ex. en kompass) kan bibehålla sitt jämviktsläge
när den kropp (t. ex. ett fartyg), som det är kopplat vid, befinner sig i vaggande rörelse. Jfr slinger-kardel /e:/
dukt; tåt (i tågvirke) kardemumma krydda: frukten av den ingefärs-

liknande Elettaria cardamomum osv kardgam spinner man av kardad, men ej kammad ull osv (med oliklånga
fibrer) kardialgi /g/ -n (med.) hjärtvärk

1. kardinal 1. medlem av den församling som väljer påve. 2. en amerikansk burfågel, Car-dinalis virginianus

2. kardinal- huvud-; väsentlig kardinaldygd huvuddygd kardinalfel grundfel kardinalpunkt huvudpunkt
kardinaltal grundtal kardiografhjärtskrivare; pulsskrivare kardiogram, -met hjärt(arbets)kurva; hj ärt-

strömskurva kardiolog /kardiålå:g/ hj ärtforskare kardiologi -n läran om hjärtat; hj ärtforskning kardioskleros /-
å:s/ hjärtförkalkning kardiovaskulär: --a sjukdomar hjärtkärlssjukdo-mar

karduan /-a:n/ (föråldrat) ett slags mjukt, färgat läder

kardus /u:/ paket med omslag av karduspapper karduspapper kraftigt Ijusbrunt omslagspapper karel /e:/, se
karelare

karelare en finsk folkstam i Finland och Autonoma karelska republiken i Storryska sovjetrepubliken osv karens
/än:/ (tids)inskränkning i utfallet av försäkring 1. sjukersättning

karenstid väntetid; tomtid; mistetid; dödtid karess smekning karessera smeka karet /e:/ pinnkärra

karibiska ett mellanamerikanskt indianspråk karierad rötfrätt karies /a:/ L (tand)röta

karikatyr vrångbild; smädebild; speteckning;

skämtporträtt karikatyrisk vrångtecknad; skev karikera vrångteckna; speteckna; förvränga karisma -t G 1.
nådegåva; andegåva; gåva; nåd.

2. utstrålning; charm karismatisk a. 1. nådebegåvad. 2. charmstrålande

karit /i:/, se grace 3 karitativ a. barmhärtighets-; kärleks-karkas /-a:s/ (metall)trådstomme karlasinne manligt
sinnelag karled nedersta leden (ledstycket) av hästens skånk

kar^ohansstil, se empir karUohanssvamp Boletus edulis karlsbader- från Karlsbad, tjeck. Karlovy vary karma -t
(fornind.) 1. gärning(ar); verk; offer. 2. öde

karmelit ett slags fattigmunk (klädd i svart och grått)



karmin en högröd färg. Jfr karmosin karmosin -et (arab. qirmiz) ett högrött färgstoff, berett av honor av
sköldlusen Caccus cacti (koschenill) karnapp /-app/ (hörn)burspråk; hängtom kamation (E carnation) 1. den skära
hyfärgen på

mskor av nordisk ras. 2. (sällan:) köttfärg kameol /å:/ ett slags kalcedon av mattröd,

köttröd 1. rödvit färg kameval 1. (i katolska länder:) festhgheter med maskeradupptåg dagarna före fastan. 2.
gyck-ligt festtåg osv; fest med tåg av utklädda kamis /i:/ S-formad (krans)Hst(del) kamivor /å:/ (zool.) köttätare
karolin Karl XII:skrigare karoling: ---iska ätten Karl den stores ätt karonsbåt: Karon (Charon) rodde de döde över

gränsälven i underjorden kaross stor täckvagn; praktvagn karosseri -(e)t (vagns)överrede; vagnskorg karotin -et
gult färgämne i klorofyll

1. karott djupt (porslins)fat

2. karott en liten morotssort

165kar-kas

karpiis /u:/ klaffmössa. Lammskinns-- (Karl-feldt)

karré -n 1. fyrkant. 2. köttstycke av gris motsvarande kotlettraden på kalv 1. får karrédisk vinkeldisk

karriär 1. fyrsprång. 2. (levnads)bana. 3. framkomst; uppåtgång; befordran. 4. bf kåren. 5. bf tjänsten karriärist
tjänsteklättrare karst, pl. -eJ- kalklager som vattnet har holkat ur; kalberg

kartell 1. avtal (om samverkan). 2. frivillig överenskommelse mellan företag i en bransch för att begränsa 1.
avskaffa konkurrens. 3. företagssammanslutning; ring kartera 1. kartlägga. 2. stämpellägga kartesch /-ä§:/ (mil.)
plåtcylinder fylld med

småkulor kartnagel skrovlig fingernagel kartograf kartritare; kartläggare kartografi -n kartritning(skonst) kartolin
1. liten papp(ers)blankett. 2. pappask;

pappfodral. 3. utkast till freskomålning kartong 1. styvpapper; papp. 2. pappask. 3.

freskoutkast. 4. se mapp 1 kartongblad ersättningsblad kartonnage/kartåna:§/ -t/kartåna:§et/1. papparbete. 2.
pappstramalj. 3. styvhäftning kartonnera styvhäfta kartotek -et kortregister; lappkatalog kartiisch /kartuS:/ 1.
patronkök; ammunitionsväska. 2. utsmyckad inramning kartusian, se kartusianorden kartusianorden en
förgrening av benediktin-orden

kartvelisk, se georgiska språket kaninkel navelvårta

karyatid (arkit.) pelare i kvinnoskepnad; valvbä-rerska

kas, pl. -ar 1. gödselhög; avskrädeshög. 2. se vårdkase

kasack rak damblus som hänger ner utanpå

kjolen. (Jfr kosack) kasba (arab.) den rent afrikanska delen av en

nordafrikansk stad kaschera dölja; hemlighålla kaschmir fint, mjukt ylletyg (av kaschmirgetens ull)

kaschmirget (zool.) Capra falconeri kasein /i:/ -et ostämne

kasematt 1. bombsäker valvgång. 2. befäst valv; befäst rum. 3. pansarskyddat kanonbatteri

kasern /-äi^^n/1. trupphus. 2. storhyreshus kasernera förlägga i kasern 1 kasemering förläggning i kasern 1 kasino
-t (I) 1. klubbhus. 2. spelhus; spellokal. 3. ett kortspel (för två)

1. kask, pl. -ar (läder)hjälm

2. kask, pl. -ar kaffe med brännvin i

kaskad /-a:d/ (litet 1. konstgjort) vattenfall;



störtskur; störtsjö kaskelott spermacetival, Physeter macrocepha-lus

kaskett /kaskätt/ (skärm)mössa kasko-t fartyg med tillbehör, lasten ej inräknad

kasko(försäkring) skrovförsäkring; egenbilsför-

säkring kasperteater dockteater

kass oböjl. a. 1. dålig; usel. 2. tråkig, (jfr kassera)

kassabel som man kan kassera; slopvärd; släng-

värd; utdömhg kassation 1. kassering; utdömande (t. ex. av odugliga persedlar). 2. upphävande av en underrätts
dom kassationsdomstol överdomstol kassava (bot.) busken Manihot utilissima kassavan\jöl mjöl av kassavans
rot kass(e)ler (matl.) sockersaltad, lättrökt, utskuren fläskhare kassera 1. förkasta; underkänna; utdöma. 2.

utmönstra; slopa. 3. upphäva kasserbar, se kassabel

kassett 1. (arkit.) innertakfält. 2. mörklåda (för fotonegativ). 3. öppning i scengolv. 4. skrin; låda. 5. ask osv för
film 1. ljudband kassiterit (geol.) Sn02, den vanliga tennmalmen

kassun /u:/ sänkkista

1. kast -en, -er vedstapel

2. kast -en, -er (typ.) ett slags låda med fack, som man förvarar trycktyper i

3. kast -en, -er (vid räkning av strömming:) 4 (stycken)

4. kast -en, -er stor drivbänk 1. litet enkelt drivhus

5. kast -en, -er rang- och samhällsklass (särsk. i Indien)

kastal, pl. -er' kyrk(ogård)skans kastalisk a.: Kastalia en (källnymf och) källa i Delfi

kastaivjett träklappra kasteli -et fästningsverk; borg
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kastelian 1. slottsfogde; slottshövitsman; ståthållare. 2. slottsvaktmästare kastilianska s. 1. den spanska som talas
i Kastilien. 2. spanska (till åtskillnad från katalanskan) kastor- (GL 'bäver') 1. bäver-. 2. bäverhårs-. 3.

sämsk(skinns)-. 4. fälb-. 5. plysch-kastrat /-a:t/ snöping kastrera snöpa kastrering snöpning kastsnara s., se
kasttöm kasttöm lasso

kasualism (filos.) slumptro; slumplära kasuar /-a:r/ strutsfågel med hjälmliknande hjäs-

skam, släktet Casuarius, särsk. galeatus kasuell tillfällig; slumpmässig kasuistik 1. (filos.) särfallslära;
särfallsetik. 2. (jur.) särfallssamling

1. kasus fall. En kinkig ~

2. kasus -et (sprv) form (av ett böjligt substantiv 1. adjektiv) som företrädesvis anger ett funktionsförhållande till
ngt annat ord som står i samma sats; t. ex genitiv och dativ i T

kata G 1. ned. 2. genom; enligt; under katafalk, pl. -er' upphöjning för likkista vid

jordfästning; kistbord kataklysm, se diluvium 2 katakomb /-åm:b/ likvalv; gravgång katakres /e:/ (sprv)
hoprörning av språkliga

bilder. Tidens tand läker alla tårar katalan /a:n/ en som har katalanska till modersmål

katalanska det inhemska (romanska) språket i Katalonien

katalektisk a. (metr.) (om versrad:) stympad: som har en slutstavelse mindre än vad versslagets allmänna schema
föreskriver (jfr akata-lektisk och hyperkatalektisk) katalepsi -n (med.) dvalkramp; krampdvala katalog /å:/



(ordnad) förteckning; lista; uppräkning

katalogisera katalogföra; listföra; Usta katalys /y:/ (kem.) innebär att ett ämne främjar en reaktion utan att självt
deltaga 1. förändras

katalysator 1. (H. Krook:) ämne som utan att självt delta i en reaktion genom sin blotta närvaro påskyndar den
och möjUggör den vid lägre temperatur än annars vore möjligt. 2. främjare; påskyndare katalysera vålla katalys

katamaran /-a:n/ (tamuliskt ord) 1. fartyg med

två skrov, som bär upp ett gemensamt huvuddäck; skrovparsbåt; tvåskrovsbåt. 2. utriggad flotte

katapult 1. (mil. hist.) kastmaskin; slungmaskin; storslunga. 2. maskin som sänder ut flygplan från fartygsdäck
katar /-a:r/ gemensamt namn på vissa, som nymanikeiska betecknade, medeltida tros-riktningar

1. katarakt, pl. -er' vattenfall; jättefors; storfors

2. katarakt (med.) grå starr; linsgrumling katarr slemhinneinflammation kataster, pl. katastrar jordebok

katastrof /å:/ sammanbrott; storolycka; jätteolycka

katastrofal a. nedbrytande; förkrossande; förödande

katatoni -n (med.) en form av schizofreni kateder, pl. katedrar 1. lärarstol. 2. talarstol. 3.

lärostol katedral, pl. -er' domkyrka katedralskola läroverk i en stiftsstad kategori -n 1. (filos.) tankeform. 2. klass;
avdelning; grupp. 3. slag; sort kategorisera klassa

kategorisk a. 1. ovillkorlig (jfr disjunktiv och hypotetisk). 2. bestämd. 3. sträng. Den turkiska lagen är mkt ~ i
fråga om narkotikabrott kategoriskt adv. 1. ovillkorligt. 2. utan prut. 3. oförtydbart

katekes /kate9e:s/ frågelärobok; spörsmålsbok

kateket /kateke:t/ vandringslärare

katet /e:/ kortsida i en rätvinklig triangel (jfr

hypotenusa) kateter /e:t/, pl. katetrar tappningsrör katetrisation, se katetrisera katetrisera (med.) föra in kateter;
tappa ur

blåsan med rör katgut, se kattgutt katharsis G (känslo)rening katig a. morsk; stursk; stolt; karlaktig katjon (sms)
(kem.) positiv jon katod (fys.) minuspol

katodstråleoscillograf /§/ apparat som nyttjas till

att mäta ljudstyrka osv katodstråleoscilloskop apparat som åskådliggör

ett elförlopp katolicism, se katolsk 2, 3 katolik, se katolsk 2, 3

katoliserande a. som lutar åt det katolska hållet (se katolsk 2)
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katolsk a. /o:/ 1. allmän; allmännelig. De -a breven i NT. 2. romersk; romersktroende osv. 3. grekisk;
grekisktroende osv katsa s. fast fiskeredskap av störar och vidjor katsei\jaminer, se katzenjammer kattguld (gula)
glimmer(fjäll) kattgutt (E catgut) tarmtråd; tarmsträng kattun /u:/ -et (arab. "bomull") ett tunt, glättat

tvåskaftsvävt bomullstyg (vitt 1. färgtryckt) katzei\jammer T 1. kattmusik. 2. bakrus; kopparslagare

1. kauri (hindiord) skalet av bukfotingen Cypraea moneta, nyttjat som skiljemynt på Söderhavsöarna osv

2. kauri (maoriord) det nyzeeländska barrträdet Agathis (Dammara) australis

kaus, pl. -er" (naut.) ring med utåtböjda kanter

att sko hål med kausal a. orsakskausalitet orsaksförhållande; orsakssammanhang



kausalnexus (filos.), se nexus kausativ a. (sprv): verbet/ä//a är ~t i förhållande till falla

kausticitet frätstyrka; brännstyrka

kaustik a. frätande; brännande (jfr kaustisk)

--kalk osläckt kalk; kalciumoxid, CaO kaustisk a. frätande; brännande kauterisera (med.) bränna (bort) kaution
borgen; säkerhet kautionist borge(n)sman

kautschuk' (aut:/ (2-stav.), pl. -ar 1. = gummi. 2. {Gummi tränger mer och mer ut 2. = gummi 3

1. kav -et havsdjupet; sjödjupet under ytan

2. kav, se kavhes

kavalett 1. vridbart fotstycke (underlag) som nyttjas av skulptörer. 2. låga hinder för ridövningar

kavaljer /e:/ 1. herre (1. yngling) som vet att skicka sig i damsällskap. 2. herre som har en dam till bordet. 3.
mannen i en pardans kavayersparoller pl. maskrosens dunlätta frukter

kavalkad 1. ryttartåg; festtåg. 2. minnesuppmarsch; förbimarsch; förbitåg; uppmarsch. Denna siffer-^ ger en
övertygande bild av bolagets samhälleliga betydelse under åren kavall ryttare i killespelet kavalleri -et rytteri;
hästfolk (no. hestfolk) kavallerist, se kavalleri kavat /-a:t/ a. morsk

kavatina I (mus.) ett slags kort aria utan repriser

kavelbro bro av tvärstockar över myrmark

kavern /-äi^^n/ (med.) håla; hålighet

kavhes = kav hes alldeles hes

kaviar/kav.iar' /-ni. saltrom. 2. Rysk ~ {äkta ~)

fås av husbloss-stör (se stör) och sterlett kavitet håla; hålrum

kavlugn a. (om sjön:) blickstilla; alldeles lugn kavring (av R härkomst) S ett slags surt rågbröd

kea /ke:a/ (zool.) nyseeländsk grön papegoja *ked kedja. Bakom Dombergets vågiga ~ (Dan

Andersson) kedhänge -t berlock

"^kedjebok (hist.) fastkedjad bok (L liber catena-tus)

kedjebutik enhet i en butikskedja keeper E (idr.) målvakt

keepsake E minne(sgåva); minnessak; souvenir kefir /ke:fir/ -n mjölk, (sprit)jäst på kaukasiskt sätt

♦kek prt kikade

kelim /ke:lim/ (turk.) österländsk gobeläng kelt /käl:t/, pl. er' en grupp av indoeuropeiska folk, nu i Bretagne,
Wales, Irland, de skotska högländerna, förr också i Belgien och hela Frankrike, i Böhmen, på ömse sidor om
Alperna och i norra Mindre Asien (Galati-en)

keltiska språk en gren av den indoeuropeiska språkstammen; gäUska (iriska och skotsk-gäUska), kymriska (=
walesiska), bretagniska (bretonska). Utdöda: komiska (i Cornwall), piktiska (i Skottland) och gaUiska kelvingrad
(efter W. Kelwin) O grader kelvin (K) = absoluta nollpunkten = -273 grader C (och O grader C = 273 grader K)
kem IqQ-.ml -et föreslås härmed i stället för kemikalium

kemi -n läran om grundämnena och deras föreningar osv kemikalier pl. kemiska ämnen kemikalium är en
nybildad sg till kemikalier. Se kem!

kemikum L kemisk institution

kemisk a., se kemi. ren alldels fri från



föroreningar kemist, se kemi

kemoreceptor (zool.) ett slags lukt- och smakorgan (hos vissa ryggradslösa djur) kemosfär atmosfärens yttersta
skikt
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kemtvätt kemisk tvätt. Jfr kem keimel, /kännel' / pl. kennlar (E) hundgård keimelklubb hundavelsförening
kenning /känning" (fno.) ett slags omskrivande uttryck, t. ex. brämöhjärpar 'strömming', hattparkering 'huvud'
kenotaf /kenåta:f/ skengrift; tomgrift (ovan jord)

kentaur /k/ (2-stav. med huvudtryck på ä) sagovareise: häst med en mans överkropp (i stället för hästhals och
hästhuvud) kenyan /kenja:n/ invånare i Kenya keps /käps/, pl. -ar (E caps, pl. av cap) platt

skärmmössa keramik /kerami:k/1. lergods. 2. lergodstillverkning; krukmakarkonst keramiker /a:/ 1. krukmakare;
lergodstillverkare. 2. lergodskännare keramisk, se keramik keras, kerat(o)- G horn

keratit /kerati:t/ (med.) hornhinneinflamma-tion

kerub (hebr.) ett slags ängel

kenibim /i:/ är hebr. pl. av kerub

kesa (om boskap:) springa i besinningslös flykt

(med svansen i vädret) keseila (naturell), se keso keso är ett förkastligt ersättningsord för ostmassa

ketjua /ke§o:a/ (sp. quechüa) inkaspråk (ett

sydamerikanskt indianspråk) ♦kettil (Fröding) kittel KF = Kooperativa förbundet KGB = Komitet
Gosudarstvennoj Bezopastnosti Kommissionen för den statliga säkerheten (sovjetiska hemliga polisen) khan, se
kan kiasm, se chiasm

kibbuz /kibot:s/ (hebr.) sam(jord)bruk kick s., pl. -ar (E) 1. spark. 2. stöt; rekyl (1). Man får en ~ av att stå på
Park Avenue och i kameran kunna fånga jättearkitekturen varvet runt

kickra mjöl-klump i gröt

kidnappa idka barnarov; röva bort (mskor)

kidnappare 1. barnrövare; människorövare. 2.

bortrövare. Elbricks ~ dömda kik (tekn.) den vridbara del av en kran, som

reglerar vätskeutströmningen kikbär en gallbildning på enbuskar kiliasm tusenårstro; den tron att Kristus
kommer att härska på jorden i tusen år

kilo- G tusen

kilogramkalori (fys.) den värmemängd som värmer upp 1 kg vatten 1 grad C kilohertz 1 000 elsvängningar i
sekunden kilogrammeter (fys.) arbetet att lyfta 1 kg 1 m kilowatt (fys.) 1 000 watt küt E (kort veckad) karikjol
kim /girnm/, pl. -mar tunnstav; lagg kimbrer, se cimbrer

""kimma v. klämta. Det ~de i Siljans nejd

(Karlfeldt) '''kimme = kim

kimono' /kimmåno/ pl. -r 1. japansk fotsid rock utan axelsömmar, med vida ärmar och skärp. 2. blus utan axelsöm
kimrök sotfärg(stoff)

kinabark (ketjua kina 'bark') kinaträdsbark kinaträd träd av släktet Cinchona kindergarten T lekskola kindskägg
polisonger

kinesa vara tillfällig nattgäst; hgga över hos ngn



(på för tillfället iordningställt nattläger) kineseri -et 1. (små)konst i kinesisk stil 1. anda. 2.

överdrivet (meningslöst) pedanteri kinesics E åtbördsspråklära kinesik /i:/, se kinesics kinetik /-i:k/ (fys.)
rörelselära kinetisk a. rörelse-

king size E jättelång; största storleken kinin /-i:n/ -et den feberlindrande alkaloiden

C20H24N2O2, som finns i kinabark kink, pl. -ar fnurra på kätting 1. ståUina kiosk /kiås:k/ (1. /qiks.k/) (turk.
kösk) 1. (i Turkiet osv) paviljong; (sommar)villa. 2. liten fristående salubod; salustånd kip, pl. -ar (naut.) rundad
inskärning att lägga ett tåg i

kippsko toffelsko; slipper

kippskodd a. i skor men utan strumpor

kiromanti -n spående i händer

kiropraktik /-i:k/ kotknackning

kiropraktisk a. kotknacknings-

kiropraktor /ak:/ (E) kotknackare

kirurg läkare som botar "handgripligen" genom

ingrepp, särsk. genom att skära kirurgi -n kirurgläkekonst kisel, se silicium

kiselsinterett slags mineral som finns kring heta

källor; gejserit kismet (arab.) öde(t)

kitin -et (zool.) det hårda ämne som täcker ett leddjurs kropp
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kiton /kitå:n/ G livklädnad (lång rak blus 1.

skjorta i det forntida Grekland) kjusa (ålderdomligt:) däld, liten trång dal kla-, klas-, klast- G bryta klabauterman
T (Snoilsky) skeppstomte klack, pl. -ar vidtalad bifallsflock; lejd handklap-pargmpp

klaffa svarar dels mot T klaffeny glappa, dels mot T klappen, sluta till, gå ihop, passa, stämma. Ett lånord som
har två motsatta betydelser är otjänligt. Jfr klaffaret *klaffare (Karlfeldt) förtalare; bakdantare klammeri -t 1.
trångmål. 2. gräl klamydia (med.) könssjukdom som kan ge upphov till sterilitet (numera lika vanlig som
gonorré)

klan, pl. -er" 1. (skotsk) ätt; sammanhållen grupp av familjer som åberopar en gemensam stamfar. 2. storkotteri.
Den söderblomska klanen

klandestint förhållande hemlig förbindelse klar substantiverat a. sup. Låt oss ta en (Fröding)

klara s. 1. molnfri strimma 1. fläck i mulet väder.

2. isfri fläck i frusen sjö klarera 1. gå fri (för); komma förbi (en udde t. ex.). 2. ordna; göra upp (ett mellanhavan-
de). 3. anmäla (ett fartyg för tullbehandling). 4. klara (ett tåg för avgång) klarskinn en bit torrt fiskskinn, som
läggs i

kaffekokaren för att kaffet skall klarna klask, pl. -ar klump; stor klick klass, pl. -er" 1. (filos, sprv) grupp av
varelser, ting, företeelser, tanketing som sammanfattas under gemensamt namn (klassnamn, appella-tiv). 2.
förstahandsgrupp i växternas sexualsystem. 3. förstahandsgrupp av encelliga djur. 4. andrahandsgrupp av
flercelliga djur (underavdelning av typer). 5. huvudavdelning av befolkningen (i ett rike, en världsdel osv) efter
samhällsställning, utbildning, yrke osv. 6. sammanhållen grupp av lärjungar i en skola. 7. ålders^ gnipp av mskor
vid indelning efter ålder. 8. avdelning (1. underavdelning) ifråga om utmärkelser osv. 9. omgång vid lottning i
lotteri (klasslotteri). 10. grupp vid indelning efter storlek, styrka, värde osv. Åka andra Dricka klass 2. 11.



obetingat värde; utmärkt kvalité. Han har verklig - .12. (sprv) ordklass grupp av ord med gemensamma
kännetecken i fråga om böjning 1. fogbar-het i yttranden. 13. klassrum det rum där en

klass (6) företrädesvis undervisas klassa (bedöma och) föra (ngn 1. ngt) till en viss klass (10)

klassicism antikpåverkad riktning i dikt och konst

klassicitet 1. mönstergillhet osv (se klassisk 1). 2. det antikpräglade i dikt och konst. ~ och germanism
(Heidenstam) klassificera klassa; klassindela klassik /i:/ (löjlig) prisse klassiker /ass/ författare 1. verk av hög
rang (särsk. från den grekiska 1. romerska forntiden)

klassiserande a. antikefterbildande; antikpåverkad

klassisk a. 1. mönstergill; förträfflig (nyttjas stundom ironiskt). 2. som hör den grekiska och romerska forntiden
till. språk forng-rekiska och latin klaun, pl. -er" (E clown) plumpgycklare; cirkusnarr

klaustrofobi -n enrumsskräck; cellskräck klausul/-u:l/ (2-stav.) 1. förbehåll. 2. särbestämmelse. 3. tillägg. 4.
(metr.) slutfall

1. *klav, pl. -ar, se klave 1

2. klav, pl. -er" (L clavis 'nyckel') 1. (mus.) i början av ett notsystem anbragt (bok-stavs)tecken, som ger ett visst
tonhöjdsvärde åt den linje tecknet omfattar. Diskantklaven (violinklaven), ett stiliserat G, omfattar andra linjen
nerifrån och ger åt den värdet ettstrukna g. 2. (i överförd mening:) nyckel (till lösningen av ett problem osv)

klava binda fast ett kreatur med hjälp av klave 1

klavbunden a. 1. klavad. 2. (åsikts)bunden klave 1. halsring 1. halsram på kreatur. 2. (stål)redskap att mäta
grovleken på träd med. 3. (syftande på två korslagda pilar på frånsidan av vissa gamla mynt) i krona och klave är
samma ord klavecin F (mus.) franskt ord för cembalo klaver /e:/ -et piano. Hand^ dragspel klaviatur (alla)
tangenterna (på piano, skrivmaskin osv) kleinkunst T småkonst klena v. S smeta

klenhus S (arkit.) (särsk, korsvirkeshus) med flätning av käppar, ris l.d. som överdras med lera

klenod/o:/1. dyrbarhet; dyrgrip; skatt. 2. (förr:) värdefull gåva
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klenat bakverk av lös deg, gjord av vetemjöl, smält smör, ägg och socker; kavlas ut tunt, utsporras och kokas i
het flottyr

1. kleptoman (med.) /a:/ s. snattgalning

2. kleptoman /a:/ a. 1. snattgalen. 2. snattgalen-skaps-

kleptomani -n (med.) snattgalenskap kleresi /i:/ -et prästerskap; prästestånd; andligt stånd

klerikal a. 1. prästerlig; präst-. ~ dominans prästövervikt; prästvälde. 2. kyrklig. 3. hög-kyrklig. 4. påvisk
klerikaliserad präst(erskaps)präglad. Även kyrkor som driver läran om det "allmänna prästadömet" är starkt klerk
/ä/, pl. -er' 1. (en) kyrkans man. 2. (pl.:)

det andliga frälset (de bokUgt bildade) klenis -et (GL) prästerskap kliché-n 1. (illustrations)tryckplatta. 2. stående

(till leda nyttjat) talesätt klient, pl. -er' 1. skyddsling. 2. rättssökande. 3.

uppdragsgivare; huvudman klientel /-e:l/ -et kundkrets osv klifs -et Ss sötsaker klimakterisk a.
övergångs(ålders)-klimakterimn, klimakteriet (senL) 1. det åldersbundna normala upphörandet av fruktsamheten
hos kvinnan. 2. det åldersskede då fruktsamheten normalt upphör; övergångsålder; den farliga åldern. 3. det
skedet då åldrande mäns avelsduglighet sinar ut (enligt från antiken nedärvd tro inträder mannens "farliga ålder"
efter 9-7 levnadsår) kUmat -et luftstreck klimatisk a. klimat-

klimatologi -n klimatlära; luftstreckslära klimatologisk /å:g/, se klimatologi klimax G stegring klin-, kli- v. G



böja; luta; slutta kline s. G bädd; säng

klinik /i:k/ sjukhusavdelning (särsk. i samband

med undervisning) klinisk a. som har att göra med (sjuksäng och

vård på) sjukhus klink: på ~ lagd 1. ställd så att nederkanten (av bräda, taktegel osv) täcker överkanten av det
närmast under följande lagret klinkbyggd a. (om farkost), se klink klinker (E) hårdbränt tegel; glastegel klippare
liten livlig och rask häst klipper, pl. klipprar (E) 1. snabbseglare; snabbskepp. 2. snabbt oceanflygplan

klira, v., se cleara kliring, se clearing kliming, se clearing klisché, se kliché

klissig a. kUbbig; klistrig. Fingrarna utspretade

som om de vore (Hj. Bergman) klisterkonst(verk) kollage klistrig: ha en ~ hand vilja klå åt sig. Det heter att

du har en ~ hand. (Julius Caesar) klitoris G kittlare (rudimentärt kvinnligt organ,

homologt med penis) kloak /kloa:k/ 1. avloppstrumma; avloppsledning; avloppsgång. 2. (hos kloakdjur:)
avloppsöppning kloasongvägg mellanvägg; plankvägg (i stenhus)

klona v. ympa; framställa en varelse i laboratoriet

klor /å:/ grundämne, en av saltbildarna kloral-et (i vanligt språkbruk) CCI3CHO2H2

(sömnmedel) klorat -et (kem.) salt av klorsyra klorera klorsätta

klorid (kem.) salt av saltsyra, t. ex. koksalt, NaCI

klorit (geol.) namn på diverse gröna magnesium-

och aluminiumsilikatmineral kloroform (kem.) CI3CH (bedövningsmedel) klorofyll -et (bot.) bladgrönt kloros
/klårå:s/ (med.) bleksot klorsyra (kem.) HCIO3 klubbist klubbmedlem klusil (sprv), se ocklusiva kluvnad s. (E.
Ehnmark) (själs)kluvenhet klynna s. S 1. (gren)klyka. 2. redskap att plocka

ner äpplen med klys -et (naut.) hål (i kanten av fartygssida) som en kätting löper igenom

1. klyv -en: ved^ mekanisk yxa

2. klyv -et 1. klyvnad. 2. kluvenhet

klyva näbb 1. ta till orda. 2. tvista; disputera klyvarbom (naut.) förlängning av bogsprötet klyvare (naut.)
trekantigt segel framför stagfock-en

klåväta (O. Högberg) kliande vätska klädselsätt sätt att klä sig; klädmode klädvisare D mannekäng klärobskyr, se
clair-obscur klärvo^jant synsk; som ser fördolda ting

1. *klätt s. klint; bergstopp

2. klätt (bot.) Agrostemma githago

1. klöv -en, -ar (fsv klöf, germ. klaubo-) fot på
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nötkreatur, getter och får 2. klöv- (förled) klövsadel = klövjesadel

1. klövja s. klövjebörda

2. klövja v. lägga börda på lastdjur så att bördan hänger på bägge sidor och det väger jämnt

1. knalle liten bergshöjd; bergknalle

2. knalle (föråldrat) västgötsk gårdfarihandlare

3. knalle rågskorpa. Gamla skorpor kallas av sjöfolk vandrande knallar (jfr 2)



4. knalle (på handelsfartyg:) konstapel. Vanligtvis saknar han examen, men ändå sköter han andre styrmans
tjänst. Samtidigt har han uppsikt över provianten, väger ut kött och fläsk m. m. åt folket (Stenfelt)

knalt, pl. -ar (liten) bergknalle knap (naut.) ett avlångt mot ändarna avsmalnande trästycke för fastgöring av
tågvirke knapadel lågadel knape (hist.) väpnare knark, knarka, knarkare, se narkos

1. knarr, pl. -ar kornknarr; ängsknarr, Ortyg-ometra pratensis (crex)

2. knarr, pl. -ar knarrig karl

3. knarr-en 1. knarrläder; knarrande sulläder. 2. knarrande ljud av sulläder

4. knarr -et knarrande ljud knase S, se knös

knast, pl. -ar knut (kvist) i trä

1. knaster enkel röktobak

2. knaster, knastret knastrande

knatte 1. liten bergknalle. 2. småväxt karl. 3. Hten gosse; parvel. 4. kvartsbutelj; kvarting. 5. liten kagge knatting,
se knatte 2-4

knektrymling (O. Högberg) desertör; fanflyk-ting

knia v. rycka upp; rycka av. Man kniade gräs

(Strindberg) knipmynt a. med hopknipen mun. Allvarlig och

~ (Martinson) knipsk knipslug knispa v. låta (om morkullor) knitter (metr.) parrimmad, för det mesta fyrtak-

tig takträknande vers med enstavig upptakt kniva v. (finl.) knivhugga. slåss med kniv knock-out E utslagning;
sövseger; sövstöt; utgolvning

1. knop, pl. -ar knut

2. knop sjömil (i timmen) knorta /å/ låta (om morkullor)

knorva /å/ v. (Strindberg) 1. knusa. 2. kugga (i examen)

knotlöst adv. (O. Högberg) utan knot know-how E kunnande; sakkunskap; (mognad)

erfarenhet; insikt och skicklighet knuta a. (med.) en (sjukUg) förändring av knöHg natur

knuv knubb. Sedan fyllde han på med ris och björk-^ar (Ernst Didring)

1. kny -et mkt svagt ljud

2. kny v., prt knydde knysta ♦knyla s. knöl knytutflykt picknick knäviken a. vinkelböjd knös, pl. -ar pamp; kaxe
knövla v. knyckla

ko- (kol-, kom-, kon-, kor-) samman-koacervat -et anhopning koaffyr kamning; hårklädsel koagulera löpna;
stelna koalition förbund; sammanslutning koalitionsministär, se koalitionsregering koalitionsregering
flerpartiregering koaxialkabel innehåller flere telefon- 1. televisionsledningar kobolt /kå:bålt/ (kem.) ett
metalliskt grundämne

kobra /å:/ glasögonorm

kock, pl. -er' kulbakterie

kod /å:/, pl. -er^ . lönnskrift. 2. formel. 3. se

genetiska koden koda /å:/ v. överföra till lönnskrift kodare en som kodar

kodak' å:/ (ordet skapades av kamerakungen

Eastman) ett slags kamera kodex, pl. -ar (L codex, pl. codices) 1. handskriven bok. 2. rättesnöre. 3. lagsamling;



rättsur-kundssamling kodicill tillägg (till testamente); bilaga (till domstolsutslag) kodifiera 1. bokfästa. 2.
kodföra; koda kodifikation 1. det att kodifiera. 2. det kodifierade

kodiy dubbelhet i viraspel osv kodning det att koda koefficient (mat.) gångringstal kæxistens samtillvaro;
samlevnad koffein -et /kåfei:n/ kaffegift kofFerdi- handels-

kofferdist 1. handelsfartyg. 2. sjöman vid handelsflottan

koffert' I kW, pl. -ar' storkappsäck; reskista

koger, kogret fodral (för pilar)

kogg (naut.) ett slags hanseatiskt örlogsfartyg
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kognat /kågna:t/ blodsfrände

kognatisk: ~ tronföljd gäller jämväl för kvinnliga

(bröst)arvingar kognition (filos.) 1. kunskap; insikt. 2. förståndsverksamhet kognitiv a. förståndsmässig;
förståndskoherent a. 1. sammanhängande. 2. samstämmig

kohesion (fys.) samhåll(skraft) kohort /kähån:/ 1. (i det forntida Rom:) (liten) bataljon. 2. trupp; krigarskara. 3.
(friare:) skara

koincidens (4-stav.) 1. sammanfall; överensstämmelse. 2. (tillfälligt) sammanträffande (av omständigheter) koine
/kåjnä:/ (G 'gemensam') det forngrekiska

högspråket efter Alexander den stores tid koj, pl. -er" naut.) sovplats (bädd) ombord koka' /å:/ (sp. av indiansk
härkomst) busken Erythroxylon coca, vars blad innehåller den giftiga alkaloiden kokain kokain -et, se koka

kokainism (4-stav.) 1. kokainmissbruk. 2. koka-

införgiftning kokainist kokainmissbrukare kokard /kåka:^d/ bandros; tygros kokett a. behagsjuk kokill gjutform
av tackjärn kokong pupphylsa; silkeshylsa kokott halwärldsdam

koks /å/ (E coké) stenkol som har blivit av med sina flyktiga beståndsdelar genom torrdestil-lering

kola v. (fi kuolla) dö. (~ har ett lågt stilvärde)

kolartro blind och kritiklös tro

kolchos /-å:s/ R sam jordbruk

kolera (G) en farlig smittosam tarmsjukdom med

våldsam diarré koleriker /le:/ argsint mska; vredlynning kolerin en ündrig mag- och tarmsjukdom kolerisk a.
argsint; snar till vrede kolesterin (biol.) C27H45OH blodfett (huvudbeståndsdelen i gallsten) kolhydrat-et (kem.)
består av kol, väte och syre

koli-: se 2. kolon

kolibakterie bakterie som håller till i grovtarmen; grovtarmsbakterie kolibri /kåUbri:/ -n liten amerikansk fågel
av

familjen TrochiUdae kolifej -et glad fest; gask

kolik /i:/ (med.) bukrev; våldsamma plågor i

(nedre och bakre) buktrakten kolit /i:/ (med.) grovtarmsinflammation koUé -n (fint) halsband; halskedja;
ordenshalskedja; pärlrad koll, se kontroll 1, 2

kolla, se kollationera och kontrollera 1. ~ upp Palmes resor, kreditstopp, jämlikhet, . . . valutaskoj,
omkörningarna och badvattnet (Kar de Mumma) kollabera bryta samman; få ett sammanbrott kollahoration



samarbete; samverkan kollaborera samarbeta

kollage /kåla:§/ -t 1. klisterkonst(verk). 2. hopklipp

kollaps sammanbrott kollapsa, se kollabera kollateral a. sido-; i sidled koUation 1. festsamkväm. (Den betydelsen
saknas i F, E och T.) 2. (sällan:) = kollationering

koUationera 1. jämföra. 2. motläsa. 3.

(efter)granska kollationering 1. jämförelse. 2. motläsning. 3.

(efter)granskning kollega ämbetsbroder; yrkesbroder; kamrat kollegial a. 1. ämbetsbroderlig; yrkesbroderlig. 2.
kamratlig. 3. (på tal om ämbetsverk:) sambeslutande kollegium, kollegiet (L) 1. samrådsstyrelse; samrådsverk;
sambeslutande verk. 2. Kardinalkollegiet kardinalerna i samråd. Lärarkollegiet lärarna i samråd. 3.
föreläsningskurs. 4. kursutskrift

kollekt håvgång; penninginsamling under gudstjänst

kollektion samling; uppsättning; lager. (En modehandlare:) Min ~ var nästan färdig, då majkrisen kom. Jag
kunde varken ändra tyg eller snitt

1. kollektiv -et 1. samfällighet. 2. (sprv) sammel-namn

2. kollektiv a. samfällig; gemensam; gemensamhets-; sam-

kollektivanställd anställd på kollektivt avtal kollektivisera överföra till samfälld drift kollektivism 1.
samfälldhetslära. 2. flockhåg kollektivistisk a. samfälldhetspräglad; samfälld-

hetsriktad; samfälldhetssträvande kollektor (fys. tekn.) strömsamlare kollektör lottsäljare

koller (med.) en hjärnåkomma hos hästar kollergång (tekn.) kross(maskin)
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kollett (mil.) kort jacka

kolli -t (pl. av I collo) resgodsenhet; fraktgodsen-

het; stycke; styck kollidera stöta samman; törna ihop kollision sammanstötning; krock kollo', pl. -r barnkoloni

kollodium, kollodiet bomullskrut löst i eter och sprit

kolloid /kålåi:d/ (kem.) ämne i kollodialt tillstånd

kollodial (4-stav.) a. (kem.): -t är ett ämne, om partiklarnas storlek ügger mellan en milliondels och en
tiotusendels mm kollokvium /kålå.kvium/, kollokviet (L) samtal kolmila anordning för framställning av träkol

genom torrdestillation av trä kolmonoxid /kå:l-månåksi:d/ (kem.) koloxid

(kol-os), CO kolmårdsmarmor /å:l/ (geol.) en grönådrad,

serpentinförande kalksten kolofonium /kålåfå:nium/, kolofoniet stråkharts kolokvint -en med pumpan besläktad
växt, Citrullus cololcynthus. Av dess bittra fruktkött görs ett avföringsmedel

1. kolon /ko:lån/ -et (G) dubbelpunkt (skiljetecken)

2. kolon G grovtarm (mellan blindtarmen och ändtarmen

3. kolon G (metr.) versled; vershalva; radhalva kolonat-et liten jordbruksfastighet av egnahemsnatur;
nyodlingslägenhet

koloni-n 1. nybygge; nybyggarsamhälle. 2. helt osjälvständigt lydland i en främmande världsdel. 3. landsmännen
på en ort i främmande land. Den svenska i Montevideo. 4. område där trädgårdsodlare 1. andra mskor med
gemensamma strävanden (t. ex. konstnärer) har slagit sig ned. 5. fastighet på landet där man tar hand om barn:
skollovs--



osv

kolonialism otillbörligt utnyttjande av lydländer

kolonialvara, pl. -varor varor som endast 1. för det mesta kommer från fjärran (företrädesvis sydliga) länder;
socker har man också räknat dit

kolonisera 1. nyodla. 2. grunda kolonier. 3.

utnyttja (ett land) till kolonisation kolonist nybyggare; nyodlare osv (se koloni) kolonn /kålånn/1. rund pelare. 2.
(mil.) marsch-formering (vanligen 4 man i bredd, stundom 2 1. en)

kolonnad pelarrad; pelargång

kolonnett liten rundpelare

koloratur /kålåratu:r/ (mus.) sång med löpningar

och drillar osv kolorera färglägga

kolorerad: den pressen den sensationsglada

veckopressen kolorering färgläggning kolorimeter färgmätare

kolorism 1. framhävandet av färgverkan. 2.

(mus.) framhävandet av klangfärgverkan koloristisk a. färg-; färgmässig osv (jfr kolorism ). Grässlätten gav ett
gensvar i skarp terrakotta

kolorit/kålåri:t/ 1. färggivning; färgläggning. 2.

färgverkan koloss jätte; jätteskepnad; jättestod kolossal a. jättestor; jättelik; ofantlig; väldig;

oerhörd; utomordentlig kolossalt adv. väldigt; ofantligt; oerhört; utomordentligt. Skriv inte ~ liten! kolosser (pl.)
invånare i staden Kolossai i Frygien

(i Mindre Asien) kolportage /kålpårta:§/ -t bokmångling kolportageroman mångelroman kolportera mångla ut

kolportör 1. bokmånglare. 2. vandringspredikant; reseförkunnare kolumbarium, kolumbariet (L) urnkammare;
urnhall

kolumbit /i:/ mineralet (Fe,Mn) Nb206 kolumn 1. spalt (4). 2. (i en räkenskapsbok:) sida

kolumnist spaltredaktör; spaltskrivare; särre-

daktör kolumntitel (typ.) huvud kolv, pl. -ar (bland annat:) trubbig pil (att skjuta

små pälsdjur med) koma' /å:/ -t G (med.) dvala komatös a. dvalpräglad; dval-kombattant krigförande part

1. kombi s. personochvarubil. Jfr stationsvagn

2. kombi- 1. tve-. 2. personochvaru-kombinabUitet (sprv) fogbarhet; det sätt på

vilket ett visst givet ord låter foga in sig i yttranden

kombinat -et kollektivt näringsföretag som omfattar flere verksamhetsgrenar kombination 1. sammanställning;
förening. 2.

jämförelse. 3. beräkning kombinera 1. sammanställa; förena. 2. jämföra. 3. beräkna
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1. kome (kort o) G (biol.) hår

2. kome (långt o) by; kvarter

komedi-n 1. lustspel. 2. gyckelspel. 3. hyckel komediant 1. (kringresande) skådespelare. 2. teaterapa



komedienn skådespelerska som spelar lustspelsroller komet svansstjärna

komfort /kämfäHJ 1. bekvämlighet. 2. (hem)-

trevnad (i yttre måtto) komfortabel 1. bekväm. 2. (hem)trevlig; behaglig

komik /i:/ s. det löjliga 1. löjeväckande i ngt komiker /o:/ 1. komediskådespelare. 2. marknadsgycklare
Komintern = Kommunistiska internationalen komisk a. löjlig; lustig komitat -et grevskap; län komitativ s. (sprv)
"tillsammans-med"-kasus,

t. ex. fi rouvineen 'med fru' *komlig a. 1. klumpig; ovig. 2. tafatt kommanditbolag handelsbolag där en del av
delägarna endast med sina insatser svarar för bolagets skulder kommanditär delägare i kommanditbolag
kommando -t 1. befallning; befäl. 2. trupp med

särskild stridsuppgift kommatera, se interpunktera kommatering, se interpunktion kommemorativ a. minnes-;
åminnelse-; hugfäs-telse-; hugfästande. Den ^a konsten (Y. Hirn)

kommendant befälhavare

kommendera 1. föra befäl (över). 2. befalla. 3. ge

(ngn) ett tjänsteuppdrag; skicka kommendering (mil.) 1. särskilt tjänsteuppdrag.

2. trupp med särskilt tjänsteuppdrag kommendör 1. marinofficer av den grad som motsvarar överstes. 2.
innehavare av högre grad av en ordensutmärkelse. (Den som har serafimerorden kallas riddare och
kommendörkapten (mil.) ~ av 1. graden svarar mot överstelöjtnant. ~ av 2. graden svarar mot major

kommensurabel a. 1. sammätbar. 2. (mindre noggrant:) jämförbar; jämförlig. Jfr inkommensurabel

kommentar, pl. -er' 1. -ier' utläggning; förkla-

ring(ar); anmärkningar kommentator (L) utläggare; (ut)tolkare kommentera utlägga; förklara; foga en
anmärkning (anmärkningar) till (ngt); utlåta sig om

(ngt); uttala sig om (ngt) kommers /kåmä§:/ handel; köpenskap kommerseråd -et högre ämbetsman i
kommerskollegium

kommersialiserad a. köpenskapspräglad; köpenskapsstyrd. Det -e samhället kommersialisering s. att bli
kommersiahserad kommersialism köpenskapsanda. Ett samhälle som stöter ut sina konstnärer om de vägrar att
underkasta sig ^ens villkor kommersiell a. 1. handels-; affärs-; köpmans-. 2.

lönande. 3. betald kommerskollegium, -kollegiet ämbetsverk för främjande av handel, sjöfart, industri och
hantverk osv komminister, pl. komministrar 1. ordinarie

hjälppräst. 2. präst i annexförsamling komministratur komministertjänst kommiss /åmm/ (grovt) militärtyg
kommissariat-et ämbete 1. annan institution

med en 1. flera kommissarier kommissarie kan stundom bytas ut moi fullmäktig 1. ombud. Bankokommissarier
hör till chefens närmaste män i riksbankens huvudkontor; polis-- är biträde åt polismästaren stats- ledamot av
statskontorets styrelse telegraf-- föreståndare för ett redovisningsområde i ett av televerkets trafikdistrikt
utställnings-- en som ordnar med en utställ ning på uppdrag kommission 1. utskott; nämnd. 2. uppdrag; (i
affärsvärlden särsk.) uppdrag att i eget namn köpa 1. sälja ngt för ngn annans räkning. Den som säljer i ~ är
betalningsskyldig endast för det han lyckas sälja kommissionär 1. en som (köper 1.) säljer i kommission. 2. en
hos en myndighet anställd person som skall gå allmänheten till handa med ingivande, uttagande och
översändande av handlingar om tidpunkten för beslut osv kommitté -n arbetsgrupp; utskott; nämnd kommittent
1. uppdragsgivare. 2. valman (i

förhållande till den valde) kommitterad ledamot av en kommitté kommod /kåmo:d/ (föråldrat) skåpliknande
tvättställ



kommun 1. minsta självstyrande enhet inom rikets ram. 2. se arbetarkommun. 3. Pariskommunen den franska
revolutionsregimen 1871

kommunal a. kommun- (1)
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kommunaliserad a. 1. lagd under kommunen. 2.

kommundriven kommunard (hist.) anhängare av Pariskommunen: se kommun 3 kommuniant, se kommunikant
kommunicera 1. stå i förbindelse med ngn 1. ngt; hänga samman. 2. delge; meddela. 3. ta nattvarden. 4. ge
nattvarden kommunikabel (jur.) (om äkta makars egendom:) samfälld kommmiikant nattvardsgäst
kommunikation 1. samfärdsel. 2. förbindelse. 3. (muntlig 1. skriftlig) meddelelse. 4. delgivning

kommunikationsmedel 1. samfärdsmedel; färdemedel. 2. meddelelsemedel kommunikationstabell tidtabellbok
kommunikativ a. 1. förbindelse-. 2. meddelelse-.

3. meddelsam kommunikatör meddelare; sändare kommuniké -n meddelande; tillkännagivande kommunion
nattvard(sgång) kommunism 1. egendomsgemenskap; samhällsskick utan enskild egendom. 2. statsskick som
innebär att ingen enskild får ha någon egendom som ger honom inkomst. 3. självhärskardöme 1. fåmannavälde i
ett statsbärande partis namn

kommunist anhängare av kommunism kommunistskräck oro för att man kan råka ut för

kommunism 3 kommutation 1. förvandling; omkastning. 2.

utbyte. 3. (el)strömvändning kommutativ 1. omkastbar. 2. ömsesidig kommutator (tekn.) (el)strömvändare;
omkasta-re

kommutering, se kommutation 3 komp -et (mus.) 1. ackompanjemang. 2. musikkapell som utför
ackompanjemang; ackompanjemangsensemble i jassband (huvudsakligen gitarrer och slagverk) kompa v. (mus.)
ackompanjera; ledsaga kompakt a. tät; fast; (samman)packad; sammansvetsad kompaktera pressa ihop

kompaktor (tekn.) hoppressare; sammanpressningsmaskin kompan, se kumpan

kompani -et 1. sällskap; gemenskap. 2. handelssällskap; bolag. 3. (förk. Co osv) meddeläga-re; bolagsmän. 4.
(mil.) underavdelning av bataljon

kompanjon /-o:n/ med(del)ägare; bolagsman

(inte på tal om aktiebolag) komparabel a. 1. jämförbar. 2. (sprv) stegrings-

bar (jfr komparation) komparation (sprv) gradstegring

1. komparativ s. (sprv) mergrad

2. komparativ a. jämförande

kompare s. (mus.) ackompanjatör; ledsagare

komparera (sprv) gradböja

kompars, se statist. Jag har varit ~ i åtskilliga

komedier (Hj. Bergman) kompass instrument som pekar ut norr kompatibel 1. förenlig. 2. överensstämmande
kompatibilitet 1. förenlighet. 2. överensstämmelse

kompendium, kompendiet (kurs)sammandrag kompendiös a. sammanträngd; kortfattad kompensation ersättning;
vederlag; gottgörelse;

motvikt; kvittning kompensationsaffär kvittningsavslut kompensatorisk a. ersättnings-; motvikts-; mot-vägande

kompensera 1. motväga; uppväga. 2. ersätta; kvitta



kompetens gillhet osv. Jfr inkompetens kompetent a. gill osv. Jfr inkompetent kompetition tävlan; tävlingskamp
kompilat -et hopplock

kompilation 1. sammanställning. 2. samman-

plock; plockskrift; hopstuvning kompilator (L) hopstuvare

1. kompis, pl. -ar kamrat

2. kompis oböjl. s.: / ~ i kompanjonskap

3. kompis oböjl. a.: Vi är ~ Vi är goda kamrater

komplement -et (ut)fyllnad; tillägg komplementfärg (ut)fyllnadsfärg. (Stirra på en belyst röd yta och blunda
sedan, så ser ni ~en grönt)

komplementvara: ammunition är t. ex. en ~ till gevär

komplementvinkel rätfyllnadsvinkel: vinkeln A:s

~ är 90° - A komplementär a. 1. utfyllande; (ut)fyllnads-. Gracens egenskap, värdigheten (Y.

Hirn)

1. komplett a. 1. fullständig; fulltalig. 2. (som attribut, vardagligt:) fullkomlig

2. komplett adv. (vardagügt:) alldeles; fullkomligt

komplettamen (universitetsslang:) fyllnadsprövning
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komplettant s. fyllnadsprövling komplettera 1. fylla ut; fullständiga. 2. fyllnads-pröva

kompletteringsval fyllnadsval

1. komplex-et 1. grupp; klunga. 2. (själslig) hämning. Jfr psykoanalys

2. komplex a. sammansatt; flerledad; olikledad komplexig a. (själs)hämmad

komplexitet inveckling(sgrad); sammansatthet. Allteftersom vårt systems ~ ökar. Skriv: vårt system blir mer
invecklat komplicera 1. inveckla; göra invecklad. 2. trassla

till; strula till komplicerad a. invecklad komplicitet, se komplexitet. Bakgrunden är flygplanets Skriv: att
flygplanet är så invecklat. E complicity och F complicité betyder 'med-brottsHghet' komplikation 1. inveckling;
tilltrassling. 2. förveckling; härva; trassel; strul. 3. (med.) tillstötande sjukdom; nyåkomma; förvärring. 4.
sammansatthet komplimang artighet(sgärd) komplimentera säga artigheter till (ngn); rosa komplott
sammansvärjning; stämpUng komponent (bestånds)del komponera 1. sammansätta; sammanställa. 2.

tillreda; laga till. 3. skapa; göra. 4. tonsätta komponist, se kompositör komposant (fys.) delkraft. Jfr resultant
komposition 1. sammansättning. 2. anordning. 3. utarbetning. 4. tondikt; tonskapelse; musikstycke. 5.
tonsättning(skonst) kompositris kvinnlig tonsättare kompositum L (sprv) sammansättning; sammansatt ord

kompositör tonsättare; tondiktare kompost 1. biandgödsel. 2. blandgödselhög. 3. avfallshög

kompostera 1. lägga kompost. 2. lägga (ngt) i

kompost kompott fruktinkok kompound- E sammansatt kompress (med.) omslag; linne-1. gasbinda kompressibel
hoptryckbar; sammantryckbar kompressibilitet hoptryckbarhet; sammantryck-barhet

kompressor (tekn.) hoptryckare; apparat som

pressar samman gas(er) osv komprimera 1. pressa ihop; förtäta. 2. (en

framställning osv:) dra ihop; förkorta komprimerad a. hoppressad; press-; tryck-



kompromettera skämma ut; blottställa kompromiss 1. sam jämkning (där bägge tvisteparterna makar på sig). 2.
(jur.) två rikens överenskommelse om att en tvist dem emellan skall avgöras genom skiljedom kompromissa
samjämka(s) kompromissarie samjämkningsman kompromissförslag jämkförslag; medelvägsförslag

kompulsiv a. tvångsmässig; tvångs-komputabel ("samräknelig") (jur.): två fordringar är komputabla, om de är av
samma slag så att man kan kvitta komsomol /kåmsåmå:l/ R ryskt kommunistiskt

ungdomsförbund kon, pl. -er' (mat.): en fullständig (ostympad) symmetrisk ~ är den figur som en rätvinklig
triangels långsida och dess ena kortsida omskriver när triangeln vrider sig ett varv kring den andra kortsidan

1. kona /å:/ (ålderdomligt:) Uderlig, dålig kvinna

2. kona /o:/ 1. kägelformig maskindel. 2. kopp-ling(sanordning) på bil och cykel

koncentrat -et 1. förtätning. 2. kärna. I''bankernas styrelserum" tänkes maktens mest förtätade ~ finnas. 3.
sammanfattning koncentrationsläger 1. civilfång(e)läger. 2. slavläger

koncentrera 1. samla. 2. kraftsamla. 3. (kem.) mätta (en lösning). 4. sammantränga. Omfånget måste bli 5. ~ sig
samla sig koncentricitet sammittighet; med samma medelpunkt

koncentrisk a. sammittig; med samma medelpunkt

koncept -et utkast; kladd konception 1. befruktning. 2. undfående. 3. författande; skapande. 4. avfattande. 5.
uppfattning. 6. tanke; idé. 7. plan konceptiv a. befruktUg

koncern (E) storföretag (med minst ett moderbolag och ett dotterbolag) koncession 1. eftergift. 2. medgivande;
särlov (som en myndighetbeviljar ngn att driva viss verksamhet 1. förvärva jord) koncessiv a. medgivande
koncilians försonUghet; smidighet konciliant försonlig; smidig koncilium, koncilitet, pl. koncilier L
sammankomst; församling; samfund
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koncis a. sammanträngd; förtätad; kortfattad;

innehållsmättad kondemnera (fartyg) utdöma kondemnering utdömning kondens- 1. kondenserings-. 2.
kondenserad kondensator (fys.) apparat för uppsamling av el

kondensera förtäta; bringa (gas, ånga) till flytande 1. fast form kondensor (fys. tekn.) 1. lins(er) som bryter strålar
samman. 2. apparat som kondenserar vattenånga kondicera (jur.) återkräva orättmätig vinst kondition 1.villkor;
betingelse. 2. levnadsvillkor, 3. (kropps)tillstånd; förhet; form. 4. anställning. (Endast betydelsen 3 är vanlig)
konditionalis s. L (sprv) modus (3) som anger

villkorlighet konditionera ge (inomhusluft) den lämpliga fuktighetsgraden konditionerad 1. se konditionera. 2.
(så 1. så)

beskaffad konditor /i:/ sockerbagare kondoleans sorgbeklagande; sorgbeklagning kondolera beklaga sorgen;
frambära sitt deltagande

kondom /kåndång:/ preventivmedel för män kondominat -et, se kondominium kondominium L samherravälde
kondor /kåndå:r/ den sydamerikanska gamfågeln

Sarcorhampus gryphus kondottiär fri-skarehövding konduktor /kånduk:tår/ L 1. (fys.) (el)ledare. 2. (biol.) en som
enbart förmedlar ett anlag i arvsgången (t. ex. en kvinna som överför blödarsjuka från sin far till sina söner). 3.
(mus.) rör som förbinder en ljudande orgelpipa med luftlådan konfederal a. statsförbundskonfederation
statsförbund konfedererad a. förbundskonfektion färdigsytt; (tillverkning av) färdigsyd-da kläder

konferencié /kånferangsie:/ programledare;

(program)värd konferens 1. överläggning; rådplägning; (stor) sammankomst. 2. de överläggande; de råd-
plägande konferera rådslå; rådpläga konfession 1. trosbekännelse. 2. bekännelse; vidgång



konfessionalism (sträng) bekännelsetrohet

konfessionalistisk, se konfessionalism konfessionell a. bekännelse-; bekännelsetrogen konfessor (L) biktfder

konfetti pl.I helt små färgade runda pappersflingor som man kastar på folk under karnevalsupptåg osv
konfidentiell /ns/ hemUg; förtroUg konfiguration 1. yttre form; gestaltning. 2.

anordning; inbördes ställning konfirmand nattvardslärling; nattvardsbarn konfirmation dopsbekräftelse
konfirmera 1. bekräfta. 2. ge den första nattvarden åt (ngn) konfiskabel beslagtagbar; indragningsgill
konfiskation indragning (till kronan) konfiskatorisk a. indragnings-; som innebär

indragning 1. beslagtagande konfiskera /sk/ ta i beslag; dra in till kronan konfityr 1.sötsak. 2. sylt konfiagration
storbrand; storeldsvåda; helbrand; övertändning konflikt sammanstötning; stortvist; strid konfonium 1. se
kolofonium. 2. punsch osv (som

sångare klarar strupen med) konform likformig; överensstämmande konformation 1. form; gestaltning;
utformning.

2. anpassning

konformism 1. ömsesidig anpassning. 2. anpass-hghet

konformist 1. anpassUng; fogUng. 2. statskyrkomedlem

konformistisk a. 1. anpasslig. 2. icke-awikande.

3. icke-särkyrklig

konformitet likformighet; överensstämmelse konfrontation 1. sammanförande. 2. styrkeuppvisning. 3. motstånd.
4. motsättning. 5. sammandrabbning konfrontationsbevis:/ör/iöra ~ motförhöra; förhöra i varandras påhör
konfrontera 1. sammanföra. 2. ställa (inför ngn 1.

ngt). 3. resa motstånd mot (ngn) konfucianism den av Kung-fu-tse (omkr. 500

f.Kr.) grundade kinesiska religionen konfundera förbrylla; förvirra konfusion förvirring; förbryllan konfutation
vederläggning konfys virrig

kongenial /j/ a. själs(be)fryndad kongenialitet själsfrändskap kongenital /j/ a. medfödd kongestion
/kånggäst§o:n/1. stockning. 2. blod-stockning; blodöverfyllning; blodvallning
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""konglig kunglig

konglomerat /kångglomera:t/ -et 1. gytter; hop-gyttring; sammangyttring; oordnad blandning. 2.
företagssammanslutning. Corona-koncernen ... är en god kärna för fortsatt tillväxt genom köp av ytterligare
företag ... I genom sammanslagning med ngt annat ~ kongoles /kånggole:s/ invånare i Kongo kongregation /ngg/
(särsk. i den katolska västvärlden:) sammanslutning med kyrklig 1. religiös prägel kongress 1. stormöte (av
mskor med gemensamma strävanden). 2. (i Förenta Staterna) riksdag

kongruens /ngg/ överensstämmelse; likformighet

(jfr kongruent) kongruent a. 1. överensstämmande. 2. (mat.)

heltäckande; likformig och lika stor kongruera 1. överensstämma. 2. sammanfalla

(jfr kongruent 2) koni- och konis G (L cinis, ciner 'aska') stoft; damm

konicitet kon-form; kägelform

konidie /i:d/ (bot.) stoftkornsfin svampförök-

ningscell konifer /e:/, pl. -er' barrträd konimeter damm-mätare (att mäta dammet med)



konisk a. kon-; kägelformig; kägel-. ~ sektion

kägelskärning; kägelsnitt koiyak druvbrännvin

koi\jektur 1. gissning. 2. (sprv) förmodad läsart

koi\jugation (sprv) 1. (verb)böjning. 2.

(verb)böjningsklass koi^junktion 1. (sprv) bindeord. 2. (sprv) subor-dinerande ~ fogeord. 3. (astron.) likriktning.
4. förening; förbindelse; knippe koi^junktiv s. (sprv) är ett verbmodus (se modus) iL, t. ex. sit 'vare', esset'voxQ,\
I sv. språkläror har man kännetecknat önskeformen vare som "presens och villkorsformen vore som
"imperfektum koiyunktivit (med.) bindhinnekatarr konjunktur 1. tidsförhållande. 2. marknadsläge.

hög- högläge; låg- lågläge konkarong: hela —en allihop konkatenation sammankedning konkav a. inåtböjd;
in(åt)välvd; skålig; gröpt konkavitet inåtböjdhet; in(åt)välvdhet; skåhg-het

konklav 1. de rum i Vatikanen där kardinalerna

stängs in för att välja påve. 2. påvevalsmöte. 3. hemlig sammankomst konkludent /än:/ a. (jur.) är en utfästelse
som inte har blivit klädd i ord, men som man kan sluta sig till konkludera sluta till (ngt), dra slutsats(er)
konklusion slutsats

konklusiv a. bindande; avgörande. Gränsdragningsargumentet kan inte vara —t konkordans särordbok till en
text, angivande för varje ord (1. egennamn) textställen där det förekommer; t. ex. bibelkonkordans konkordat-et
fördrag (med påvestolen som part)

konkordieformel (teol.) endräktsformel (trossats

tillkommen genom jämkning) konkrement -et (med.) sten(bildning) konkret a. 1. fullverkUg; verklighetsbestämd.
2. åskådlig; påtaglig. 3. innehållsrik; bestämningsrik. 4. livsfull. 5. utförd; utformad, -a förslag. I uttrycket —a
resultat betyder väl ~ ingenting

1. konkretion (geol.) klumpformig bildning i en sedimentär bergart

2. konkretion (biol.) sammanväxning

3. konkretion konkrethet; åskådhghet konkretisera göra påtaglig; ge fast form åt (ngt);

förverkUga konkubin sammanleverska konkubinat samboende; samvetsäktenskap konkurrens 1. tävlan (om
kundkrets, anställning, ämbeten osv) konkurrent medtävlare (jfr konkurrens) konkurrera 1. tävla (jfr konkurrens).
2. (jur.) —nde fora (se forum): käranden har fritt val

konkurs betalningsinställelse som leder till att en affärsrörelse avvecklas och dess egendom säljs till förmån för
fordringsägarna konkylie /ngky:/, pl. -r blötdjursskal

1. konnex /kånäk:s/ förbindelse; känning

2. konnex a. (jur.) yrkanden är konnexa om de vilar på väsentUgen samma grund

konnivens (jur.) efterlåtenhet; blundning konnotation (filos, sprv) bibetydelse; värdeladdning;
medvetandeinnehåll som ett ord väcker vid sidan av sakinnebörden. Jfr denotation konnotativ a. som avser
konnotationen konnässans bekantskap konnässör kännare; förståsigpåare konossement -et (skepps)fraktsedel
konsekration vigning; helgande
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konsekrera (in)viga; helga. Det --de brödet och vinet

konsekutiy a. (sprv) följdsatsinledande. (E con-secutive betyder vanligen 'följdriktig' 1. 'på varandra följande')
konsekvens 1. följdriktighet. 2. följd konsekvent a. 1. följdriktig. 2. genomgående. 3.

fast; orygglig konsey statsrådssammanträde under konungens (1. regentens) ordförandeskap (numer endast fyra



gånger årligen) konsensualavtal -et bindande muntligt avtal konsert /kångsäir/ 1. musikafton; (offentlig)
musikalisk underhållning. 2. (på tal om fåglar:) sång; läten. 3. (ironiskt:) skrän; oljud. 4. tonsättning för
soloinstrument med orkester-ledsagning

konsertant a.: ~ framförande (av ett dramatiskt musikverk) framförande utan scenbild och utstyrsel

konsertera ge en konsert; hålla konsert(er) konserv, se konserver

konservatism benägenhet för att hålla det hävdvunna vid makt; vanefasthet konservativ trogen det hävdvunna;
vanefast konservator (L) 1. en som stoppar upp djur 1. restaurerar oljemålningar osv. 2. högre tillsy-ningsman
och vårdare vid ett museum osv konservatorium (L) musikhögskola konserver pl. (jfr konservera) lagad mat som
är åtgjord för att kunna förvaras länge utan att frysas ner; särsk. burkmat. Musik-- (skämtsamt:) musik på platta
1. band konservera 1. vidmakthålla; bevara; bibehålla. Korrigeringar i avtal, som i princip '^des (SvD). 2. koka
in; lägga in osv (jfr konserver)

konsiderabel avsevärd konsideration hänsyn; undseende konsignation /ngn/ kommissionshandel
konsignationsvaror skickas till ngn som skall

bjuda ut dem för avsändarens räkning konsignera /ngn/ skicka (varor) till avsalu konsilians, se koncilians
konsiliant, se konciliant konsilium (L) kyrkomöte konsistens 1. (fys.) fasthetsgrad. 2. beskaffenhet

konsistensfett -et ett slags maskinsmörja konsistoriell a. konsistorie- (se konsistorium) konsistorium, konsistoriet
(L) 1. universitetsstyrelse. 2. (föråldrat:) = domkapitel

konskription (föråldrat:) utskrivning; knektskrivning

konsol /kånså:l/ stöd som skjuter ut från en vägg;

kragsten konsolation tröst

konsolatör (föråldrat:) nackskyddskudde konsolidera 1. stärka; (ett företags afärsställning genom olika åtgärder)
stadga; trygga. 2. sammanslå; förena. 3. (skuld:) fondförank-ra

konsolidering, se konsolidera konsommé -n klar (kött)soppa konsonans samklang konsonant (sprv) medljud
konsonantisk a. (sprv) medljudande; medljuds-konsonantism (sprv) medljudsbestånd konsorter pl. stallbröder;
likasinnade; meningsfränder

konsortium l^tsl (L) sammanslutning (i ekonomiskt syfte)

konspiration sammansvärjning; sammangadd-

ning; stämpling konspirativ a. (E conspirative) sammansvärj-

ningssinnad; sammansvärjnings-konspiratorisk a. 1. som har sammansvurit sig. 2. stämplande. (Jfr konspirativ) Å
ena sidan de lidande människorna, å andra sidan de kapitalisterna konspiratör upprorsstämplare; pl. sammansvur-
na

konspirera sammangadda sig; stämpla; bedriva

stämplingar konstans 1. beständighet. 2. oföränderlighet

1. konstant s. oföränderlig storhet (som varken tilltar 1. avtar)

2. konstant a. 1. beständig; varaktig. 2. oförändrad. 3. oföränderlig

konstatera 1. slå fast; sanna; sannfästa. 2. märka; iaktta

konstaterbar 1. fastslagbar. 2. märkbar konstellation 1. (astron.) stjärnbild. 2. (astron.) stjärnställning. 3.
grupp(bildning). 4. sammanträffande. 5. Halv tid för sjukvård och halv tid för förebyggande hälsovård är en
vanlig ~ i den moderna hälsovården. Skriv: fördelning

konstemation förbryllan; häpnad; bestörtning konsternera förbrylla; bringa ur fattningen (jfr



konstemation) *konstifik konstig; besynnerlig konstipation (med.) förstoppning
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konstituera 1. grunda; bilda. 2. utgöra. 3. förordna (ngn till ngt) konstituerande a. 1. stiftande; grundläggande. 2.

grundlagstiftande konstitution 1. kroppsbildning; kroppsdaning;

skapnad. 2. författning; regeringsform konstitutionell a. 1. grundlagsenlig; grundlags-; författnings-. 2.
sammanhörande med grundlagarna. 3. begränsad genom regeringsformen monarki). 4. (med.) skapnadsbetingad
konstitutionsantropologi -n (biol.) skapnadslära konstitutiv a. 1. bestämmande; grundläggande; väsentlig. 2. (jur.)
dom skapar ett nytt rättsförhållande mellan partema (t. ex. vid upplösning av äktenskap) konstitutorial -et
förordnande (på lång tid) konstriktion sammandragning; hopsnörning;

insnöming; förträngning konstruera 1. foga samman; bygga upp; åstadkomma; skapa. 2. rita upp. 3. uppdikta
konstruktion 1. (upp)byggnad. 2. anordning. 3.

fogning. 4. uppdiktning konstruktiv a. 1. uppbyggande. 2. gagnelig;

främjelig; gynnsam konstruktör 1. uppbyggare. 2. uppfinnare. 3. ritare

konstsilke består av långa konstfibrer. Jfr rayonsilke

konstull består av korta konstfibrer konstullgam spinns av yllelump osv konsul' /kånrsul/, pl. -er' /kånsu:ler/ 1.
Det högsta statsämbetet i det forntida Rom delades av två ~er. 2. person som på en främmande handelsplats
bevakar ett lands medborgares ekonomiska intressen osv konsularagent ett slags konsulattjänsteman konsulat-et
1. konsulsämbete. 2. konsuls äm-betslokal. 3. (hist.): under N.N:s ~ det året N.N. var konsul konsulent
(fack)rådgivare konsult konsultativt statsråd konsultativa. 1. rådgivande. 2. (^tstatsråd) utan

departement konsultera rådfråga konsulär a. konsulskonsument (slutlig) förbrukare; nyttjare; tärare; köpare

konsumentkooperation förbrukarsamverkan konsumera 1. förbruka. 2. förtära; intaga (föda). 3. avnjuta. Vi mat,
vi ^r teater och snart inbjuder vi väl våra vänner att komma hem och ~ en middag (Kar de Mumma)

1. konsumtion förbrukning (numer också på tal om tjänster som man tar i anspråk)

2. konsumtion (med.) vävnadsförbrukning; av-täring

konsum(tionsförening) förening för konsumentkooperation; samköp(sförening) konsumtionsskatt indirekt skatt
på förbrukningsvaror (och tjänster). Jfr mervärdesskatt och moms

kont, pl. -ar 1. näverryggsäck. 2. se container kontagiös a. smittosam; smittande kontakt 1. känning; beröring; ta
~ ta känning (med ngn). 2. känding (en som man känner); brevvän; meningsfrände; medarbetare. 3. (tekn.)
strömbrytare; elknapp. 4. (ström)ur-tag

kontakta ta känning med; söka upp; skriva till;

ringa upp; vända sig till (ngn) kontaktman känningsman kontaktor (tekn.) själwerkande strömbrytare
kontaminera 1. skarva; blanda; flicka samman.

2. blanda (sådant som inte hör samman); förblanda. 3. blanda upp; orena. 4. smitta ner

kontaminering 1. hopskarvning; sammanflick-ning; hopblandning; sammanblandning. 2. (sprv) hoprörning av
två uttryck till ett (t. ex. oomkullryggelig av oomkullrunkelig och orygg [e] lig). 3. uppblandning; orening. 4.
besmittelse; nedsmittning. Maten alltmer utsatt för risken av ~ med giftiga kemikalier

1. kontant a. 1. i reda pengar; penning-. Arbetslösfår ~ understöd. 2. omedelbar. 3. snar. 4. sams; förtrolig. 5. ta
(ngt) för ~ sätta tilltro; lita på

2. kontant adv. 1. i reda pengar. 2. omedelbart.

3. snart



kontanter pl. (reda) pengar kontemplation (L templum 'skåderum'; skådeplats för augurer) 1. betraktelse;
begrundan. 2. skådande kontemplativ a. begrundande; (själshgen) inåtvänd

kontenans fattning; (sinnes)jämvikt kontenta innehåll; kärna konteramiral amiral av tredje graden konterfej /-äj:/ -
et (vanligen förklenande) porträtt

kontext sammanhang

kontinent fastland

kontinental a. fastländsk; fastlands-
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1. kontingent /ngg/ s. 1. andel; kvot; bidrag; tillskott. 2. grupp; delskara

2. kontingent a. (filos.) tillfällig kontingentering kvotutmätning; varu(bytes)av-

vägning. Vissa av den ekonomiska politikens instrument . . . tullar, ~ och växelkurser kontinuerlig o(av)bruten;
utan avbrott; oavlåtlig; fortlöpande; sammanhängande; osärad. (Jfr diskret 3) kontinuitet sammanhang;
avbrottslöshet konto -t (I) i debet- och kreditform gjord sammanställning av alla poster som gäller ett visst
räkenskapsobjekt kontokurant löpande räkning; upp- och avskrivningskonto; giroräkning kontor -et 1. skriv- och
räkenskapsrum. 2. expeditionslokal, t. ex. annonskontor. 3. (i en del fall) ämbetsverk 1. avdelning av ämbetsverk,
t. ex. Statskontoret. 4. förvaringsrum, t. ex. vindskontor

kontorisera 1. göra om till kontor. 2. bebygga

med kontorslokaler osv kontoriserad a., se kontorisera. 2. Kungsholmen

en alltmer ~ stadsdel kontorisering kontorsbebyggelse. Bl a. har Kungsholmen drabbats av legal och illegal

kontorist bokförare; bokhållare kontoutdrag utvisar ställningen på ett konto vid en viss tidpunkt

1. kontra, se contra

2. kontra v. sätta in en motstöt; gå till motanfall; genmäla

3. kontra (mus.), se kontraoktav kontraaktion motåtgärd kontraalt (mus.) djupalt

kontraband-et 1. smuggelgods. 2. krigs kontraband krigsbannvara; krigsbanngods kontrabas det största av de nu
brukliga stråkinstrumenten. Har fyra strängar E A D G. Den lägsta strängen kan bli nedstämd, så att den får ännu
lägre tonläge kontrabastuba Wagnertuba. Wagner lät göra en sådan till sin Nibelungenring. De användes också
av Bruckner i hans symfonier; de blåses av hornister och ha horns munstycke. Är mycket verkningsfulla i
långsamma satser kontrabok motbok

kontraceptiv a. befruktningshindrande kontradans gruppdans med paren mitt emot varandra

kontradatera feldagteckna; falskdagteckna

kontradiktion motsägelse kontradiktorisk a. 1. helmotsägande. ^ motsats helmotsats; nej motsats. 2.
självmotsägande. 3. (jur.) '-t förfarande genmälcsfötfarande kontrafakt -et efterbildning kontrahent avtalspart;
sämjopart; part kontrahera 1. sammandraga. 2. avtala; träffa avtal (om)

kontraindikation (med.) omständighet som talar emot en åtgärd

1. kontrakt-et skriftlig överenskommelse; av-tal(shandling)

2. kontrakt -et prosteri

kontraktil a. sammandraglig; hopdraglig kontraktilitet sammandraglighet; hopdraglighet;

krympbarhet kontraktion 1. sammandragning. 2. krympning kontraktiv a. sammandragande; åtsnörande
kontrakupp motkupp kontramandera avmäla; återkalla kontramärke motmärke; rivkvitto kontraoktav (mus.) den
näst lägsta oktaven på pianot



kontraorder motorder; motbefallning

kontraproposition motförslag

kontrapunkt (mus.) konsten att skriva musik

med självständig stämföring kontrarevolution motrevolution; resning mot

statsvälvningsstyret kontrarevolutionär revolutionsfientlig (i Ryssland liktydigt med revolutionär) kontrasignera
/ngn/ medunderteckna kontrast 1. motsats; motsättning. 2. (färg)bryt-ning

kontrastera sticka av; bryta av kontrastmedel (med.) som man sväljer ger skugga på röntgenbilden kontrastöt
motstöt kontravisit svarsbesök; återbesök kontribution 1. bidrag. 2. skatt. 3. krigsgärd kontring, se 2. kontra

kontroll 1. övervakning. 2. granskning; mot-granskning. 3. övervakningspunkt; övervakningsställe;
granskningsställe. 4. (E control) herravälde; makt; självkontroll (E self-control) självbehärskning. De väpnade
styrkorna är i absolut Skriv: behärskar läget fullständigt. De tjeckoslovakiska kommunisterna håller på att förlora
'--en över liberaliseringsprocessen. Skriv: tappa taget om. Hr födelsekontroll

kontrollant övervakare
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kontrollera 1. övervaka; bevaka. 2. granska. 3. (E control) behärska. En verklig fighter kan -sin rädsla kontrovers
(ord)strid; tvist kontroversialitet 1. omstriddhet osv. 2. omtvist-

lighet osv (se kontroversiell) kontroversiell a. 1. omstridd; stridig; tvistig; omtvistad. 2. omtvistlig; stridlig. ~
fråga tvistefråga; stridsfråga. 3. motsättningspräg-lad ... underlätta regeringsverksamhetens fortgång i hävdvunna,
delvis och polemiska former

konträr a. 1. avog. 2. motsatt; hinderiig. 3. ~ motsats (log.) delmotsats, t. ex. svart/vit (jfr kontradiktorisk)
kontumadedom (jur.) tredskodom kontur utlinje; ytterlinje; kantlinje; huvudlinje;

grunddrag konturera dra upp konturer kontusion (med.) stötskada; krossår; klämsår konungsk a. rojalistisk
konvalescens /§/ tillfrisknande; återhämtning konvalescent en som är på bättringsvägen; till-friskUng

konvektion (fys.) värmeöverföring (medels luftström); värmestrålning konvektor (tekn.) värmeväxlare
konvenabel 1. läglig. 2. tillbörlig konvenans det passande; god ton konvenansparti förnuftsgifte konvenera passa
(ngn); vara till pass; vara till lags

konvent-et 1. sammankomst. 2. prästmöte. 3. kloster

konvention 1. fördrag; avtal; överenskommelse.

2. oskriven lag; samlevnadsregel konventionalism att alltid hålla sig till det vedertagna, till skick och bruk
konventionell a. 1. vedertagen; hävdvunnen; (hittills) gängse; vanlig. 2. normtvångsbun-den. I jämförelse med ^a
flänskopplingar tar Sandvikskopplingen liten plats. De är vad man ^t kallar feminina. Skriv: brukar kalla
konvergens /g/ sammanlutning; sammanskrid-

ning; sammanlöpning konvergent a. sammanlutande; sammanskridan-

de; sammanlöpande konvergera luta samman; löpa samman konversabel samtalig; underhållande; talför;
språksam

konversation samspråk; samtal; målro; kallprat

konversera samspråka; underhålla sig (med

ngn); underhålla (ngn genom att samtala) konversion 1. ömvändning. 2. omvandling konverter /kånvä^tier/
(tekn.) stjälpugn; stjälp-

bar smältugn konvertera 1. omkasta. 2. (lån:) omränta. 3. (E convert) ändra om. Flygplanet kan också snabbt till



rent trupptransportplan. 4. omvända sig; bli katolik. Församlingsprästen i Örebro som . . . ^de till den
romerskkatolska kyrkan konvertibel 1. omsättlig; omsättbar. 2. utbytlig; omräntbar. 3. (om bil:) försedd med
fälltak; fälltaks-

konvertibilitet omsättbarhet; utbytbarhet; om-räntbarhet

konvertit s. (ny)omvänd (till katolicismen) konvex a. ut(åt)böjd; ut(åt)välvd; kupig; (vinkel:) större än 180°
konvexitet ut(åt)böjdhet; ut(åt)välvdhet; kupig-het

konvikt -et se konviktorium konviktorium, konviktoriet (L) (i Sverige:) studentmatställe konvivialitet festglädje;
sällskapsgamman; sällskaplighet

konvoj 1. skyddsledsagning. 2. örlogsskydd. 3. skyddsfölje

konvolut-et 1. (stort brev)omslag. 2. bunt; rulle

konvolvel, pl. konvolvlar (bot.) vinda konvulsion, pl. -er' (med.) kramp(ryckning) konvulsiv a. krampaktig;
skakande konvulsivisk a. kramp-; krampaktig; krampar-tad

kooperation 1. samverkan. 2. andelsrörelse;

samköpsrörelse kooperativ a. 1. samarbetande; samverkande. 2. samarbets-. 3. samarbetsvillig. 4. andels-;
samköps-

kooperera 1. samarbeta. 2. medverka kooptation självfyllnadsval kooptera förrätta självfyllnadsval koordinat
(mat.) tal som anger en punkts läge i ett koordinatsystem. I ett rätvinkligt plant koordinatsystem anger abskissan
punktens x-värde, dvs avståndet från den lodräta axeln (y-axeln); ordinatan anger punktens y-värde, dvs
avståndet från den vågräta axeln (x-axeln). I ett polärt plant koordinatsystem anges en punkts läge dels genom
avståndet från nollpunkten, dels genom riktningen av
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den räta linjen mellan punkten i fråga och nollpunkten koordinatsystem (mat.) tänkt yta 1. rymd där tänkta linjers
skärningspunkt utgör nollpunkten när man anger var ett föremål befinner sig i förhållande till ett annat
koordination samordning koordinera samordna; jämnordna kopaiva /aj:/ (pg, sp. av indiansk härkomst) balsam
från sydamerikanska träd av släktet Copifera

kopal hårt bärnstensliknande harts kopek /kåpe:k/ ryskt småmynt kopia /i:/ avskrift; avtryck; genomslag; avbild
kopiera skriva (trycka, teckna) av; avbilda kopist avskrivare

kopiös a. riklig; ymnig. ~t nyttjas numera som förstärkning. Man har fått uppleva seglingen som barn och vet hur
kopiöst mkt den ger kopparglans kopparmalmen CU2S kopparkis den vanligaste kopparmalmen Cu-FeS2

koppel, kopplet 1. hundkedja; hundrem. 2. hundar som jagar tillsammans. Bildligt om mskor: Snart har jag hela
kopplet över mig. 3. (mil.) (axel)livrem (för sabel, pistol osv). 4. (mus.) tonförstärkare i orgel *koppglas glasrör
som nyttjades vid åderlåtning

koppra v. kopparförhyda kopra /å:/ torkad kokosnötsubstans kops, pl. -ar (E cop) garnspole kopt, pl. -er' kristen
egyptier koptisk a., se kopt

koptiska kopternas gudstjänstspråk, som härstammar från fornegyptiskan kopiila /å:/ (L) (sprv) verb som
förbinder subjektet med predikatkärnan, t. ex. är i Jag är kristen kopiilation parning kopiilativ a.
sammanbindande kopulera 1. förena parvis. 2. (föråldrat:) (samman) viga. 3. skarvympa. 4. para sig kor -en
(ålderdomligt:) kör: t. ex. änglars ~ kora /å:/ v. välja

korag /a:/ (hist.) (heders)körledare koral 1. kyrkosång. 2. psalm(melodi) korall (G korallion 'rödkorall') vid
havsbotten fastsittande kalkhaltig skelettsubstans avsöndrad av vissa polyper {koralldjur) koran /kora:n/ (arab.
'läsning') muslimernas heUga urkund

kord /å:/ vävstomme i bildäck körda /å:/ (GL "bågsträng") (geom.) rät linje som förbinder ändpunkterna av en



båglinje (särsk. en cirkelbåge) korderoj /kå^deråj:/ slitstarkt, billigt tyg av

kardgarn och bomull kordial a. 1. hjärtlig. 2. förtrolig kordong 1. (flät)snodd; (prydnads)snöre. 2. rep.

3. spärrked. 4. korsarmsträd koreografi 1. dansbeskrivning. 2. dansveten-

skap. 3. danskonst koreografisk a. danskorgosse gosse som medverkar i altartjänsten koriamb (metr.) versfot
lång-kort-kort-lång koriander 1. växten Coriandrum sativum. 2.

frukten av ~ 1 korintier invånare i den grekiska staden

Korint korist körmedlem

kormoran, pl. -er' simfågeln Phalacrocorax car-bo storskarv

1. kornett (hist. och finl.) underlöjtnant. Sitt, herr ~ hon säger (Snoilsky).

2. kornett (mus.) ett litet mässingsblåsinstru-ment

kornisch 1. kantlist. 2. gardinstång korografi -n landbeskrivning koroUarium, koroUariet (L) följdsats; självklar
följd

korologisk a., se korografi. Sakforskningen arbetar med tre olika slag av likhet, nämligen fysisk likhet,
fyndassociationens likhet och ~ likhet (M.P. Malmer) korona L strålkrans

koronium (kem.) ett grundämne som man tror

finns i solkronan koros (G choros) (Fröding) (dramatisk) körsång

1. korp stannfågeln Corvus corax

2. korp spetsig hacka

3. korp (idr.) korporations-

korporation 1. kår; yrkeskår. 2. samfund; sammanslutning korporatism 1. en samhällsform där enskilda
sammanslutningar medverkar i statens styrelse. 2. riksdagsvalkretsarna ersätts av ett slags fackförbund med
tvångsanslutning. 3. en del av statens uppgifter överförs och fördelas (alltefter växlande sakkunskap) på
fackförbund; varje myndig medborgare måste tillhöra ett sådant förbund
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korporativ a. 1. korporations-. 2. -^tstatsstick, se

korporatism korporativism, se korporatism korpral (mil.) befäisperson av näst lägsta graden

korpulens fyllighet; fetma korpulent a. fyllig; fetlagd korpus, pl. -ar (L) 1. kropp. 2. urkundssamling. 3. mkt
omfattande ordbok. 4. omfattande 1. fullständig vetenskaplig materialsamling. 5. en tryckstilsort korpuskel, pl.
korpuskler småkropp; materie-

smådel korr -et = korrektur korrekt a. 1. riktig. 2. oklanderlig korrektion 1. rättelse. 2. förbättring korrektiv -et
rättelsemedel korrektur -et (typ.) (rättelse)avdrag korrelat -et 1. (filos.): B (t. ex. verkan) är ett ~ till A (t. ex.
orsak), om A nödvändigtvis förutsätter B. 2. (sprv) det expressiva uttryck (1. den företeelse) som ett pronominellt
uttryck (t. ex. han) hänvisar till korrelation samgång; inbördes relation korrelera (E correlaté) stå i ömsesidigt
förhållande; samgå. Borde rätteligen heta korrelatera korrespondens /-än:s/1. brevväxling. 2. motsvarighet;
samsvar; överensstämmelse korrespondera 1. brewäxla. 2. motsvara korridor /kåridåir/ 1. lång (och smal) gång
(mellan rum). 2. smalt terrängpass. 3. (smal) landremsa korrigera /§/ rätta korrigibel /g/ (för)bätterlig; rättbar
korrodera fräta; nöta av korrosion 1. frätning; röstning; ärgning. 2. berg-

avslipning; bergnötning korrosiv a. frätande; (av)nötande korrugerad plåt /g/ böljeplåt; rynkplåt korrumpera 1.
fördärva; skämma. 2. muta korrupt a. 1. bedräglig. 2. fördärvad. 3. mutad korruption 1. sedefördärv. 2. rättsröta.
3.



besticklighet. 4. mutsystem korsar /a.7 fribytare; sjörövare korselett snörliv med bysthållare korser korsikan
korsett snörliv

korsikan, pl. -er' invånare på Korsika korsikansk a. Korsika-korsisk a. korsikansk

korso, pl. -r 11. promenadgata där man får köra; strög. 2. Corso, en bred gata i Rom. 3.

karnevalsupptåg (på Corso) korsreferenser pl. (E cross references) (kors)hän-

visningar (i en text) korsvirke (arkit.) husväggstomme av Uggande, stående och diagonala bjälkar med utfyllnad
av tegel 1. grenflätverk, tätat med lera kort a: ~ pi? (E short of) är inte svenska. Kyrkans representant klagade
över att "vi är på personal": Skriv: härför lite (1. ont om) korta /å/ v. förkorta

kortege /kårtä:§/, pl. -r åkande (och ridande) festtåg

kortikal a. (biol.) 1. bark-. 2. hjärnbarks-kortsyn /å/ kortsynthet korum (L) truppandakt

korund /korun:d/, pl. -er' (tamuliskt ord) 1. ädelsten: kristallisk AI2O3, innefattande rubin, safir osv. 2. slipmedel;
kristallinisk, ogenomskinlig AI2O3 korundum -et, se korund korus (L): i ~ enstämmigt; (ropande) med en

röst (om många) korvett (mil.) ett slags (tremastat) krigsfartyg korybant, pl. -er' våldsamt extatiska präster i den
fornfrygiska gudamodern Kybeles tjänst - ett slags väpnade rasande dervischer korybantisk (V. Rydberg) yr och
otyglad (jfr korybant)

koryfé-n 1. (i antik teater:) körledare. 2. storpamp

kosack (R av turk. härkomst): ~erna var förr

beridna gränsvakter i Ukraina koschenill, se under karmosin koscher /å:/ (hebr.) (tros)ren (om matvaror) kosinus
/ko:-si:nus/ (mat.) för en sned vinkel i en rätvinkUg triangel är förhållandet mellan den vidstående kortsidan och
långsidan koskinomanti -n sållspående; spående med såll kosmetik /i:/1. skönhets vård; försköningskonst. 2.
(kollektivt:) försköningsmedel; skön-hets(vårds)medel kosmetika /e:/ pl. L skönhetsmedel försköningsmedel

kosmisk a. rymd-; allvärlds-; världsallt-; världs-

kosmodrom /kåsmådrå:m/ rymd(färds)hamn; rymdstation

kosmogoni -n vetenskapen om himlakropparnas

tillblivelse; skapelsehistoria kosmologi -n vetenskapen om världsalltet;

väridsalltlära kosmonaut (3-stav.) sovjetisk rymdfarare
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kosmopolit världs(med)borgare kosmopolitisk a. världsborgerlig; världsborgarmässig

kosmopolitism världsmedborgardöme kosmos' G världsalltet

kosterbåt (naut.) en bärig, bred, klinkbyggd

enmastad båt kostgärd apanage kostpengar traktamente kostym dräkt kostymera klä ut

kotangent /ko:-tanjän:t" /: ^en för en sned vinkel i en rätvinklig triangel är förhållandet mellan den vidstående
kortsidan och den motstående kortsidan

kotiUong /kåtiljång:/ dans med många fria turer; kavaljern ger damen ett smärke 1. ngn småsak

kotled (zool.) (på häst:) ledgången mellan skenben och kotben kotteri -(e)t sluten krets; klick; gäng kotum
/kåtur:n/ högsko; styltartad sko (på antika teaterscener); på (den höga) högtravande; uppstyltat kotyledon /då:n/ 1.
hjärtblad. 2. lob i moderkakan

kova -n, pl. kovor (fi 'hård') en summa pengar kox s., se koks

1. koxa /å/ (Ip kåksé) drickskopa av trä



2. koxa /o/ v. titta; glo; stirra

*koxare /o/ (Pelle Moün) objuden gäst (åskådare) på bröllop på landet kpist /kå:-pist" / kulsprutepistol krabat
(eg. = kroat) 1. vild sälle. 2. pojkvasker; pojkbyting

krabb a. (naut.) (om sjögång:) ojämn; korttop-pig

kracka v. (E crack) spräcka; spjälka krackelering, se krackelyr krackelyr sprickglasyr

1. kracker (E cracker) käx (av mjöl och vatten)

2. kracker (E cracker) bergkemisk fabrik kraciuiing (E cracking) (molekyl)spjälkning.

1963 fanns det .. . ingen know-how på ~ av petroleumprodukter (SvD) ^kraftkväde magiskt kväde. ^n kan jag
(Havamål)

kraftpunkt kraftcentrum

kraftsamling koncentration

""kraftskruv propeller. som . . . skulle . . .

gå segrande genom världens vida hav (O. Högberg) kraftstulen utmattad; kraftlös

1. krake s. torkstör för skuren säd

2. krake s. 1. mager, skral häst (1. mska). 2. ynkrygg

3. krake s. (zool.) bläckfisken Octopus vulga-ris

krakel /e:/ -et storgräl; bråk krakföre -t krakigt före

krakig S hårdfrusen; knagglig (om väg 1. väglag)

kral, pl. -er' (sydafrikansk) infödingsby

kramsfågel ätlig småfågel

kranielösa pl. (zool.) understammen Acrania av

stammen ryggsträngsdjur kraniologi -n huvudskålslära kranium, kraniet (L) huvudskål; (huvud)skalle kraschan /-
a:n/ (F crachat, eg. 'spottloska')

stor(ordens)st j äma krass grov; plump; rå; grovsaklig; hänsynslös; jordbunden

krater , pl. kratrar 1. vulkanmynning. 2. grop

efter projektilnedslag osv. 3. mån— måndal kravall (gat)upplopp

kravellbyggd a. kantslätfogad (jfr klinkbyggd) kravis (sms) sörja av vatten och isnålar kravspärr moratorium 1
kreas G kött

kreation (mode)skapelse; (mode)nyhet. Få

exklusiva ---er kreativ a. skapande; D skapsam. begåvad

med skapande begåvning kreativitet skaparkraft; uppfinningsrikedom kreatur /kre:atu:rV -et 1. ätligt fyrfota
husdjur (särsk. om sådana som vallas). 2. (ålderdomligt:) varelse. 3. (skymfligt till 1. om mska:) kräk; fä. 4. (om
mska:) verktyg; hejduk kreatör 1. modeskapare. 2. idéman; uppslagsman

kredensa 1. trygdsmaka. 2. skänka i

1. kredit /e:/ (L) tillgodohavande

2. kredit /i:/ 1. (som ngn åtnjuter:) tillit; tilltro; förtroende. 2. (som beviljas vid köp m. m.:) (betalnings)frist. 3.
(som ngn ger 1. öppnar för att underlätta en annans verksamhet:) lån; försträckning; låneutfästelse



3. kredit (E credit) delbetyg; småbetyg; kursvitsord. Vad gäller examenssystemet har LUS föreslagit ett s. k. ---
system

kreditera införa på tillgodohavandesidan i ngns

186kre-kri

konto (jfr 1. kredit)', gottskriva; räkna till godo

kreditinstitut -et företag som tillhandahåller (2) kredit

kreditiv-et 1. fullmakt för diplomatiskt sändebud. 2. fullmakt att lyfta pengar (med 1. utan fastställt högsta
belopp) kreditivbrev, se kreditiv 1 kreditivitet förmågan att ge. 2. kredit 3 kreera 1. skapa; hitta på (t. ex. ett
hattmode). 2. utforma (t. ex. en roll). 3. utse; utnämna (t. ex. hedersdoktorer). 4. göra (t. ex. till hedersdoktor)
kremation likbränning; eldbegängelse krematorium, krematoriet (L) eldbegängelse-hus

kremera bränna

kremlolog kännare av sovjetpolitiken kreneierad (arkit.) tinnkrönt; tinnkransad kreol /å:/ (i Latinamerika, på
Mauritius osv) 1. inhemsk mska av europeisk härkomst. 2. (sällan:) inhemsk person av svart ras kreoiska en avart
av F, talad exempelvis på Mauritius

kreosot /å:t/ en destillationsprodukt av trätjära, nyttjad som impregneringsmedel, smittre-ningsmedel osv

1. krepera 1. (ovanhg sidogestalt av:) krevera. 2. (om djur:) självdö; (om mska:) dö. har ett ännu tarvligare
stilvärde än kola)

2. krepera krusa; finvecka (tyg 1. papper); våga (hår)

krepong ett slags finveckat tunt tyg (jfr kräpp) krestomati -n läsebok (texturval) på ngt (främmande) språk kretin
en som lider av kretinism kretinism (med.) ett slags sjukHg idioti (i regel

förenad med struma) kreti och pleti (hebr.) allt möjligt (löst) folk (eg.

om kung Davids livvakt) kretong 1. ett grovt tvåskaftat gardin- och möbeltyg. 2. ett rayonsilketyg till damkläder

kretsare (astron.) den del av en sond 2 som kretsar kring en främmande himlakropp utan att landa

krevad /a:/ en artilleriprojektils explosion; en

laddad kanonkulas sprängning krevera sprängas; gå i stycken; springa i luften kria (övnings)uppsats

kricket engelskt bollspel med slagträn och grindar

1. kriminal s.: polisens brottsavdelning

2. kriminal- brotts-; brottmåls-; brottslings-kriminalantropologi -n brottslingstyplära kriminalisera göra straffbar;
strafflägga krimineU 1. brottslig. 2. brottslings-. 3. straff-

(t. ex. - påföljd). 4. brottmåls- (t. ex. spaningsarbete). 3 och 4 bör undvikas kriminolog brotts(lighets)forskare
kriminologi -n läran om brottsUghet; brottslighetsforskning krimmer persianimitation av ylle krimskinn (finl.)
persian kring: ~ i munnen (mkt) talför. Jfr ordkring kringsjuka, se yrsjuka

krinolin 1. ställning med metallringar som ger klockform åt en klännings vida nederdel. 2. klänning som bars
över ~ 1

1. kris, pl. -ar (malajiskt ord) malajisk dolk

2. kris, pl. -er' 1. (med.) avgörande skede av en sjukdom. 2. svårt, hotande läge (t. ex. i näringslivet)

krisk a. sötsur; syrlig

kristall 1. (fys.) en kropp (vanligen en fast kropp bildad genom en vätskas avkylning) som i följd av
molekylernas kraftspel har en annan avgränsning än gravitation och tryck betingar. 2. (särsk.) en fast kropp som i



följd av molekylernas kraftspel helt avgränsas av plana ytor. 3. klart och genomskinligt färglöst minderal, särsk.
kvarts {herg^). 4. = kristallglas 1

kristallglas 1. glas-sort som påminner om bergkristall genom sin lyster (vanligen blyhaltig). 2. dryckesbägare av
slipat glas kristallin -et ett äggviteämne som förekommer i ögats Hn

kristallinisk a. oregelbundet småkornskristal-lisk; kornig

kristallisera 1. bilda kristaller; anta kristallform.

2. åstadkomma att ngt antar kristallform kristallografi -n kristallkunskap; läran om kristaller

kristallos /å:/ sockerersättningen natriumsacka-rat

kristologi -n (teol.) kristuslära kristyr glasyr av äggvita, socker och citron krita 1. formlöst kalciumkarbonat. 2.
stång 1. stycke krita 1 att rita 1. skriva med. På ~ på kredit, på skuld. 3. När det kommer till när det verkligen
gäller kriterium, kriteriet (L) kännetecken; prövo-sten
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kriticism (filos.) läran om mskans förmåga att

skaffa sig kunskap kritik /-i:k/ 1. granskning. 2. bedömning. 3. urskillning. 4. anmälan (av tryckt skrift);
recension. 5. klander kritikast (ovederhäftig) häcklare kritiker /i:t/1. bokdomare; konstdomare osv. 2.

granskare. 3. klandrare kritikus, pl. -ar (L), se kritiker kritisk a. 1. skönsam; omdömesgill. 2. (omdömesgillt)
granskande; nagelfarande. 3. tvivelsam. 4. fallen för att klandra; tadelsam. 5. krisartad. 6. (om sjukdomstillstånd:)
oroväckande (vad som helst kan hända snart) kritmålning pastell

kritperiod (geol.) det skede då kritan avlagrades

♦kritter pl., se kreatur 1 kroasera korsa kroasering korsning

krokan /a:/ sockerbagartorn; deg som man gör

sådana bakverk av kroki /i:/, se croquis

krokus /o:/, pl. -ar (bot.) växtsläktet Crocus kroUsplint hopvridna torkade fibrer osv till stoppning

krom /å:/ (kem.) ett grundämne, en av saltbil-darna

kromat -et (kem.) salt av kromsyra kromatisk skala (mus.) skala med genomgående

halvtonsteg kromo- /kråmå/ (G) färg-kromolitografi -n färglitografi kromosom /kråmåså:m/ anlagskropp;
anlagsbärare

kronben (zool.) (på häst:) benet mellan kotbenet och hoven

kronbjudning (med.) (barnets) hjässa kommer

ut först vid förlossning kroniker /o:/ (med.) långsjukling Kronion /kråni:ån/ Kronos' son Zevs kronisk a. (med.)
långtida; ständig; återfalls-; obotlig

1. krono oböjl. a. kronans; kronan tillhörig

2. krono- (G chrono- tids-

kronolog /krånålå:g/ tideräkningskännare kronologi /g/ -n 1. tid(e)räkning. 2. tid(e)räk-

ningslära. 3. tidsföljd kronometer, pl. -metrar noggrant ur Kronos G Zevs' fader kronpretendent, se
tronpretendent krontalsgolv (i kollektivavtal:) den lägsta löne-

ökning som ngn skall ha kroppduva krävduva kroppsspråk, se body language kroppås ryggås; takås. Härligt
högloft, som är



krönt av frejdad ~ (Kalevala) krucifix -et skulptur föreställande Jesus på korset

knikost potkes

knill krullig form. Håret i -

krumelur 1. snirkel; släng (med penna). 2.

besynnerlig mska knimpen hopkrökt (av värk l.d.) knipp (med.) strypsjuka kniska I 1. kli. 2. kligröt krussjuka en
växtsjukdom: bladen krullar sig knista L skorpa; skal krustacé kräftdjur

knistad a. (matl.) flottyrkokt degform, som fylls

med stuvning l.d krutong stekt vetebrödskiva krux-et (L) 1. korsmärke. 2. svårt textställe;

oförklarat 1. fördärvat ställe. 3. svårighet ♦kryckeståt lysningsupptåg: man släpar en krycka (en björk 1. i en del
trakter en gran) till fästmannen, och det väntas av honom att han ofördröj ligen skall hugga upp den till ved
krylla, prt kryllde vimla; myllra ♦krymma S myllra kryo- G kyl-; frys-

kryogen /-je:n/ -et frysämne; nedfrysningsämne;

djupfrysningsämne kryolit /i:/ (geol.) natriumaluminiumfluorid kryostat apparat som håller mkt låga temperaturer

krypta underjordiskt kyrkorum kryptera lönnskriva; sätta i chiffer kryptisk a. hemlig; lönnlig; förborgad. 2.
hemlighetsfull. 3. svårtydd; dunkel; mörk. 4. obegriplig. Källhänvisningarna är för summariska 1. rent

1. krypto lönnskrift

2. krypto- lönn-; smygkryptogam /a:/ s. sporväxt kryptografi, se 1. krypto

krypton /å:/ -et ett grundämne (ädelgas) krysoberyll en grön halvädelsten BeO. AI2O3.

Jfr alexandrit krysolit /i:/ ("guldsten") kallar man genomskinliga vackert grönfärgade varianter av olivin
krysopras /a:/ ett slags äppelgrön kalcedon

1. kryssa korsa för ngt

2. kryssa lägga två avlånga ting i kors
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3. kryssa (naut.) segla bidevind omväxlande för

styrbords halsar och för babords halsar kryssfaner /e:/ -et krysslagt faner krystallos, se kristallos

kråknedan (Karlfeldt) det nedan som följer första nyet i april 1. efter den 14 april (Stenfelt) krål, se crawl

*krång -et N brant gräsbevuxen backe. Korna skola ut i skogen . . . krumhornskossorna till

kråta v. rista (med kniv, mer 1. mindre klumpigt)

kräkla 1. krumstav; biskopsstav. 2. dragg av trä.

3. draggformad visp. 4. krok krälla, prt krällde N 1. krypa; kräla. 2. myllra; vimla

krämfärgad gräddfärgad

kräpp 1. krusflor. 2. se kräpp garner och kräpp-

vävnader kräppa v. krusa; finvecka kräppgamer hårdtvinnade, hårdsnodda garner

av silke, konstsilke, bomull 1. ull kräpp-papper kruspapper kräppvävnader: vävda av kräppgamer och behandlade
med ånga, hett vatten 1. natron-lut

kräts metallavfall; slagg krönika 1. konstlös historisk framställning. 2. översikt över vad som hänt (på ngt område
under ett kort tidsavsnitt). Veckans teater-krönikebok 1. namn på två av de historiska böckerna i GT. 2.
hävdabok; historisk framställning. Vi läst om konung Gösta i ~ (Snoilsky)



""krösa S lingon (kollektivt). Jag har många kor att mjölka ... en är Mylta utpå myren, en är Jordbär borti backen,
och den tredje kon är Krösa (Kalevala) kröse -t (biol.) tarmkäx, mesenterium kröson -et S lingon

Krösus 1. forntida kung i Lydien (i Mindre

Asien). 2. stormrik man K-sprit karburatorsprit ktonisk a. underjordisk; dödsrikeskub, pl. -er^ 1. tärning; kropp
begränsad av sex plana kvadrater. 2. kuben av a är a-a-a =

kubera 1. rymdmäta. 2. tresjälvgångra kubism en konstriktning (Picasso och Braque omkring 1910) som byggde
på rymdgeometriska grundformer

kuf, pl. -ar underlig (mans)person kufisk 1. kufiska mynt (Strindberg) gamla arabiska mynt (från Kuf a i Irak). 2.
underlig; verklighetsfrämmande ""kuja s. (Fröding) koja kujon /o:/ fegling; kruka kujonera topprida

kulak /kolak:/, pl. -er (R, eg. 'slägga', 'knytnäve') (under tsartiden:) handelsman; återförsäljare (mellanhand);
gnidare; snålvarg; ock-rare; av bolsjevikerna nyttjat som smäde-namn på de sedermera utrotade hemmansägarna

kuli /u:/, pl. -er (E coolie, eg. namn på en indisk infödingsstam) diversearbetare (bärare osv) kulinarisk a. 1.
köks-. 2. matlig; matlagnings-;

kokkonst-; kokkonstens kuliss 1. på träram fäst duk osv som utgör scenvägg. 2. utrymme mellan två scenväggar.
3. utrymmet närmast bakom 1. bredvid den för åskådarna synliga scenen kullig (om nötkreatur:) hornlös kulm
stenkolsskikt kulmen höjdpunkt. Nå sitt ~ kulminera nå höjdpunkten (toppunkten); (mil.

också:) mattas av kulna v. bli kulen

kult, pl. -er^ 1. dyrkan; tillbedjan. 2. gudstjänst. 3. gudstjänstform; gudstjänstbruk (pl.); gudstjänstordning kultisk
a. 1. gudstjänst-; i gudstjänsten. 2. dyr-

kanspräglad; tillbedjanspräglad kultivera odla; uppodla; förädla kultje måttligt stark blåst kultur, pl. -er 1. (på tal
om jord och växter och virus:) odling; uppodling; renodling; förädling. Bakterie--; moss-^. 2. (på tal om msko-
kroppen:) vård; uppövning. 3. sammanfattningen av alla inlärda livsyttringar som kännetecknar framåtskridandet
i mänskliga samhällen

kultureunuck obegåvad mska som lever på att

skriva om konst 1. diktning osv kulturgeografi den del av geografin som rör

mänskhg verksamhet kultusminister (i en del främmande länder)

kyrkominister (och utbildningsminister) kulvert /ul:/ (E), pl. -ar' 1. (väg)tmmma. 2.

(underjordisk) korridor kulvidd kaliber kulör (æ:/ färg kulört /æ:/ färgad; färggrann
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kumiss (turk.) jäst stomjölk

1. kummel-n (zool.) torskfisken Merluccius merluccius

2. kummel, kumlet 1. anhopning av stenblock. 2. forntida i öppen dag liggande gravröse. 3. (naut.) sjömärke rest
av stenar

kumpan /a:/ kamrat; stallbroder; följeslagare kumulation 1. anhopning. 2. (jur.) sammanräkning av flere straff. 3.
(jur.) att föra samman flere mål i en rättegång kumulativ a. växande; tilltagande kumulera 1. hopa. 2. sammanslå;
räkna ihop kumulusmoln L- stackmoln kungsvi -et pluralis majestatis {Vi Gustaf) kungsväg allmän landsväg;
kronolandsväg; stora

landsvägen; härväg kungsvälde monarki. Man hade undsluppit ^ts

förhatliga tvång genom att utvandra kupé -n 1. rum i personvagn på tåg. 2. liten täckt

bil 1. hästdragen vagn kupera 1. stubba; rumphugga. 2. hamla. 3. ta av; kapa



kuperad a. backig; backlänt

kupol /å:/ rundvalv(stak)

kupp, pl. -er" överrumpling; (överraskande)

vågspel; tilltag kupri- (kem.) anger tvåvärd koppar kupro- (kem.) anger envärd koppar

1. kur, pl. -er' se kurer

2. kur, pl. -ar 1. skjul; vaktskjul. 2. uppfällbart regntak; sufflett

3. kur, pl. -er" sjukdomsbehandling; bot

4. kur, pl. -er" 1. mottagning vid hovet. 2. göra (en dam) sin ~ uppvakta; fjäsa för; slå för (henne)

5. kur- T val-; se kurfurste

kurage /-a:§/ -t mod; tapperhet. Civil--- moraUskt mod

kuragös /-§ö:s/ a. modig; tapper; käck

1. kurant s., se konto kurant och priskurant

2. kurant a. 1. gångbar; lättsåld. 2. gängse. 3. kry

kurare /a:/ (förvanskning av ett karibiskt ord) strykninartat indianskt pilgift, som innehåller kurarin (C10H15N)
kuratel /e:/ -et 1. (lagligen förordnad) omvårdnad; godmanskap (se god man)', se kurator 1. 2. kuratorerna (särsk.
i en studentnation) sammanfällt; se kurator 2 kurativ a. 1. bot-; botande; botpräglad. 2. vård-; vårdande;
vårdpräglad. Den "^a" syn på behandlingen av brottslingar som slagit

igenom i Norden. Kårens nuvarande sociala och ~a funktioner kurator (L) 1. (laga) fullmäktig; god man;
tillsynsman; övervakare, 2. styresman i studentnation

kurbits /-it:s/, pl. -er' 1. gurkväxt. 2. pumpa, Cucurbita pepo. 3. flaskgurka, Cucurbita lagenaria. Men se min dess
resning och snits! (Karlfeldt) kurd, pl. -er' ett folkslag i asiatiska Turkiet,

Syrien, Irak och Iran kurdiska ett iranskt språk (se kurd) kurer invånare i det forntida Kurland; kurlända-re

kurera bota

kurfurste (hist.) tysk furste som fick vara med

och välja kejsare; valfurste kuria L påvens kansli kurial- domstols-

kurialstil (sprv) domstolsstil; stel ämbetsstil kuriositet märkvärdig (nyfikenhetsretande; upp-
märksamhetsväckande; sällsam; sällsynt) sak utan nyttovärde kuriositetsintresse 1. håg för kuriositeter. 2. se

kuriositetsvärde kuriositetsvärde egendomlighetsvärde (se kuriositet)

kuriosum, pl. kuriosa L, se kuriositet kurir 1. ilbud. 2. en som reser med utrikesdepartementets tjänstepost kuriös
a. märkvärdig; egendomlig; sällsam;

underlig; besynnerlig; konstig kurs, pl. -er" 1. (naut.) färdriktning; styrriktning; kosa. 2. (avgränsad) lärogång (i
ett visst ämne). 3. ett värdepappers värde (pris) vid en viss tidpunkt kursera gälla; vara gångbar; vara i omlopp
kursiv s. (typ.) 1. löpstil. 2. lutstil kurtage /-a:§/ -t mäklararvode kurtis /i:/ hyllning; uppvaktning (i älskogssyfte);

flört; hångel kurtisan /a:/ kvinna som är till salu, men kostar mkt

kurtisant a. fallen för kurtis kurtisera bedriva kurtis med (ngn) kurva båglinje; kroklinje; krök(ning); krok
kurvatur en kurvas awikning från den räta linjen; en buktig ytas awikning från planet; böjning; bukt; krökning;
välvning; kullrig-het

1. kusch (F couche) (kommando till hund:) Lägg dig! Ligg!
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2. kusch: ligga ~ (om hund:) ligga (stilla på befallning)

1. kuscha 1. (om hund:) ligga kusch (se 2. kusch). 2. (om mska:) vara trälaktigt lydig och undergiven

2. kuscha kuva; stuka; få (ngn) att (1) kuscha kuse 1. ngn som man är rädd för; spöke. 2.

överman; kaxe. 3. skalbagge; krypfä; orm. 4. bulle i form av ett S 1. två korslagda S. 5. (i slangspråk:) häst
kusinage /a:§/ -t (Ad. Noreen; Fröding) kusin-skap

kusjitiska språk: t. ex. gallaspråket (i Kenya och södra Etiopien) och somaUspråket (i Kenya och Somaliland). Jfr
hamitiska språk kustod/å:/1. (föråldrat), se kustos. 2. (föråldrat; typ.) ord 1. stavelse under texten på en boksida
angivande hur nästa sida börjar kustos, kustoden (1. kustos), pl. kustoder L 1. ordningsman. 2. tillsynsman. 3.
tuktomästare

1. kut, pl. -ar sälunge

2. kut: i ~ med framåtböjd överkropp. Hej, galoppen går i ~ över sommarängen (Karl-feldt)

kuta 1. sitta 1. röra sig med framåtlutad överkropp. 2. N springa kutan /a:/ a. (L cutis 'hud') hud-kutikula den
hårda huden på leddjur kutter, pl. kuttrar enmastad djupgående snabb

segelbåt med gaffelsegel kutym sed(vänja); handelssed kuvert/-ä:r/-et 1. brevomslag. 2. dukning (tallrik

osv) för en mska vid måltid kuvös s. 1. äggkläckare. 2. värmevagga kvacka utöva läkaryrket utan legitimation
kvacksalvare en som utövar läkaryrket utan legitimation

1. kvad(er), pl. kvader en forngermansk folkstam

2. kvader', /a:/ pl. kvadrar rätvinkhg byggnadssten

kvadrant /an:/ 1. 1/4 cirkel; 90°. 2. (förr:) ett

instrument att mäta stjärnors höjd med kvadrat 1. liksidig rätvinklig fyrhörning. 2. självgångsringsvärde. = 9-9 =
81. 3. (typ.) lång slät boktryckningsspärr (uteslutning) som nyttjas till att fylla ut en rad vid sättning

kvadratisk, se kvadrat 1

kvadratrot (mat.): a är ~en ur a^

kvadratur 1. ytinnehållsberäkning. 2. att två

himlakroppar sedda från jorden bildar 90 graders vinkel kvadrera v. självgångra (en gång) kvadrifoni -n
fyrkanaUg ljudåtergivning, utnyttjad i grammofonskivreklam kvadrillion 1024

kvadrupel /upp/ fyrfaldig; fyrmakts- osv

1. kval -et, se domkval

2. kval (idr.) kvalifikation; kvalificering kvalificera 1. göra (ngn) lämplig 1. behörig. 2.

känneteckna (ngn som så 1. så beskaffad) kvalificerad a. 1. ägnad; lämplig; duglig; skicklig; skickad; behörig. 2.
högvärdig. ~e skyddsprodukter. 3. utpräglad ... att anhängare som avfallit utsatts för om inte direkt förföljelse så
ganska kvalificerat obehag (DN). 4. skärpt. Kvalificerat brott mkt grovt brott (i sin art), begånget under
försvårande omständigheter. 5. ~ majoritet rågat flertal; laggill (1. föreskriven rågad) röstövervikt kvalifikation 1.
förutsättning. 2. lämplighet kvalitativ a. art-; värde-

kvalitativt adv. till beskaffenheten. ~ högtstående mkt god; utmärkt kvalité 1. sort; slag. 2. god sort; fint slag
kvalitet 1. beskaffenhet; egenart; egenskaper; egenvärde. 2. sort. 3. godlek. 4. kvalitets-högvärdig

*kvamna kvävas. Kullervo har inte (Kaleva-la)

kvant, pl. -er (fys.) urdel; minsta i naturen



förekommande materiesmådel kvantifierbar a. mätbar; vägbar. Den som kräver

exakt insatser och resultat kvantitativ a. storleks-; mått-kvantitet 1. myckenhet; mängd. 2. (sprv) tidslängd;
tidsvärde kvantum, pl. kvanta L (viss) myckenhet ♦kvarg är en missvisande felstavning av 1. kvark

1. kvark är ett av de tio tyska namnen på ostmassa (sötost)

2. kvark (naut.) den gaffelformiga delen av en klo 1. gaffel, som omsluter masten (Sten-felt)

3. kvark (fys.) (förmodad) elementarpartikel kvarka smittosam svalginflammation hos hästar

^kvarnleka skakkäpp som åstadkommer att mäl-den kommer strövis ur kvarnstuten ner i kvarnögat. smäller och
löparen viner (Karlfeldt)
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♦kvarnstut tratten som man häller mälden i kvarnöga hålet i löparstenen, som säden rinner igenom

1. kvart,pl. -ar (förk. av 1. kvarter!) 1. logi; rum att vistas och övernatta i. 2. tillhåll (för alkoholister, narkomaner,
langare och gängbovar)

2. kvart, pl. -er" 1/4 timme

3. kvart, pl. -er" bok i kvartformat (på tvären vikt folioark)

4. kvart, pl. -er" (mus.) tonsteget c-f och omvänt (och motsvarande)

5. kvart, pl. -er" (i fäktning:) läge osv där ens egen värja är riktad neråt 1. vågrätt och är till höger om
motståndarens

6. kvart, pl. -er" fjärde matsupen

7. kvart (oböjl.) (eg. 'fjärdedel'; jfr 2): på tre ~ (om hatt:) (vårdslöst) på sned; (om mska:) sned = berusad

8. kvart (oböjl.) (finl.) fjärdedels: en ~ timme kvartal /-a:l/ -et 1. tretting; 1/4 år. 2. utbetalning

för 1/4 år

1. kvarter /e:/ -et 1. månfas. 2. (vanligen av fyra gator begränsad) smådel av en tätort. 3. de som bor i ett ~ 2. 4.
(hten) tätortsdel av obestämd storlek. 5. (fyrkantigt) trädgårdsland

2. kvarter /e:/ -et tillfällig bostad; nattly osv

3. kvarter /e:/ -et (mil.) förläggning

4. kvarter /e:/ -et (mil.) högre befälsorgan, t. ex. högkvarteret (ÖB:s stab i krig)

5. kvarter /kvarte:r" / -et (föråldrat) 1. 1/4 aln. 2. 1/4 stop (omkring 1/3 1.)

kvarteron /o:/1. avkomling av en vit och en som själv är avkomhng av en vit och en mulatt. 2. avkomling av två
mestiser. 3. (oeg.:) avkomling av vit och mulatt (= ter seron 1) kvartett (mus.) 1. musikstycke för fyra instrument
1. fyra stämmor. 2. grupp som utför ~ 1

kvartil /i:/ vardera av de två punkter i en statistisk fördelning som man väljer så, att en fjärdedel av hela
frekvensen ligger ovanför 1. under kvartoformat -et folio vikt på tvären

1. kvarts, pl. -er" mineralet siliciumdioxid, Si02

2. kvarts(-) fjärdedels. En ~ timme kvartär(tiden) /ä:/ den yngsta geologiska perioden

kvasar /-a:r/ (astron.) (troligen) ett avlägset

stjärnsystem som ter sig som en stjärna kvasi- L oegentlig; oäkta; föregiven; skenbar;

sken-; halvvägs; halvt om halvt; halv-

1. kvass, pl. -ar båt med vattenskott för levande fisk; sumpfartyg



2. kvass R dryck av syrad rågdeg 1. syrat rågbröd med malt

kvassia (med.; uppkallat efter upptäckaren, surinamnegern Quassi) ett magmedel: (trät), barken och roten av det
sydamerikanska trädet Quassia amara kvatern /-ä:^n/1. lägg av fyra pappersark. 2. fyra lottnummer som kommer
ut på en gång i en dragning. Drömde ständigt om ~ (A.M. Lenngren)

1. kved, pl. -er" livmoder, uterus

2. kved, prt av kvida

kvenilans grälsjuka; klagosjuka; klandersjuka kverulant kinkblåsa; gnällspån; (P.E. Wah-

lund:) gnarr; klagare; klankare kvestion /kväst§o:n/ sökfråga; vad-fråga; fråge-

ordsfråga (jfr rogation) ♦kvick a. levande. Sätta (ngn) ~ i jord jordfästa

levande. Gå ~ i jord med henne (Hamlet) kvicke 1. det inre av (levande) horn; det inre, känsliga partiet i hov 1.
klöv. 2. inre, känslig 1. vital del av kroppen kvicklunch, se quick lunch kvickna 1. få liv; börja leva; vakna till
liv. Ett ägg, i vilket -r en fågel (H. Spegel). 2. få liv på nytt. 3. återfå sansen. 4. (föråldrat:) liva; uppliva (ngn)
kvicksilverstöp -et amalgam *kvidd, pl. -ar elritsa, Phoxinus kvietism strävan att vinna fullständig frid 1.

förintelse genom att döda viljan kvilla v. 1. se kvillra. 2. Så hör jag något som plaskar och så jag trodde det var
en skäl (Strindberg). 2. se kvillra 3. Under allt detta blåste musiken så ljuvligt, så att det ^de i näsroten
(Strindberg) kvillsyabark barken av det sydamerikanska trädet Quillaja saponaria kvillra 1. (om vissa fåglar:)
pipa; drilla. 2.

smårinna; rissla; porla. 3. kittla kvinka v. (om hundar och barn:) kvida; gnälla kvinkvennium, kvinkvenniet (L),
se lustrum kvint, pl. -er" tonsteg i den diatoniska skalan

omfattande åtta halvtoner kvintessens det bästa 1. det väsentliga i ngt som är

gott i sig självt kvintilera småspela, småsjunga; gnola kvintUlion lO^o

kvirit /i:t/ (hist.) romersk (med)borgare
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kvissla blemma; finne. Föraktligt om mska. Den

har jag gnuggat intill kvicken (Othello) kvitten trädsläktet Cydonia kvittens 1. kvitto. 2. vederlag kvittera 1.
skriva på att man har fått ut en sak 1. fått betalt. 2. ge vederlag för ngt. 3. lämna. Nu vill jag ~ den grönskande
smyg (Karlfeldt) kvittning avräkning; utjämning av fordran och motfordran; vederlag; ersättning. För allting ont
du ärvt du fick ett gott i ~ (Karlfeldt) kvot, pl. -er' (mat.) 1. tal som går jämnt upp i ett

annat vid division. 2. andel kvotera fördela i kvoter kväk -et kväkande

kväkare = Society of Friends, en kristen riktning grundad på mitten av 1600-talet, präglad av fridsamhet och
from flärdfrihet kvä^a v.: ~dom se domkval kvän -er en fornfinsk folkstam kW = kilowatt

kybernetik /i:/1. läran om den romersk-katolska kyrkans författning. 2. amerikanen Wieners lära om hur mskan
skall kunna regelbindas och styras som om hon vore en maskin kyklop, se cyklop

ky! 1. lårstycke av kalv 1. får; lårstek. 2. kylskåp; kylhus

kyller, kyllret (hist.) vapenrock av älghud kylning 1. kylande; nedkylning. 2 kallt luftdrag. Just på den här
fläcken känns det alltid kallare, en ~ stiger upp ur jorden (M. Koch)

1. kyls -et kylsande; det att kylsa sig

2. *kyls, se 1. kylsa

1. kylsa s. 1. klump. 2. veckning; obekvämt veck; hasning (på strumpor)



2. kylsa (1. kylsas 1. kylsa sig) v. lägga sig i veck; hasa; hänga påsigt (om strumpor)

♦kylse -t, se 1. kylsa

kylsig a. 1. klumpad. 2. påsig (om plagg) kyma G våg; bölja

kymograf roterande cylinder som registrerar

vågrörelser kymrer /k/ keltisktalande invånare i Wales kymriska /k/ det keltiska språket i Wales = walesiska

kyndelsmässa helg i första februariveckan

kynegetisk /k-/ a. jakt-

kyniker /ky:-/, se kyniska skolan

kyniska skolan en av de sokratiska riktningarna i

etiken; den gjorde en dygd av armodet kynolog /kynålå:g/ hundkännare kypert' Iqy.ipQHI mestadels fyrskaftad
väv, som

genom bindningen ger ett intryck av sned randning kyrass /k/ plåtbrynja kyrassiär (mil.) kyrassklädd ryttare
kyrillisk skrift /k/ det ryska alfabetet (osv) kyrkotaga, se kyrktaga kyrkskans kastal

kyrktaga på nytt upptaga (barnaföderska) i församhngens fulla gemenskap. Kyrktagning förekom i Göteborgs
stift ännu 1949 kytt -et hopp; skutt. Mina glädjekytt (Hj. Bergman) kytta hoppa; skutta kyvett /k/ sköljfat

kåk 1. oansenligt, dåligt hus. 2. (skämtsamt:) boningshus. 3. fängelse, --farare återfallsför-brytare. 4. (hist.)
skampåle; spöpåle »kåkstryk s. (M. Koch), se kåkstryka »kåkstryka gissla (spöa) vid skampålen kår, pl. -er" 1.
sammanslutning 1. organiserad helhet av yrkeskamrater (dock ej industriarbetare, jordbrukare 1. nomader). 2.
militär enhet större än brigad, men mindre än armé. 3. militärt specialförband på regementsnivå 1. lägre. Svea
trängkår. 4. yrkesgrupp 1. sammanslutning som efterbildar militära arbetsformer. Brandkår. Kyrkliga
frivilligkåren. 5. musik-- blåsorkester som företrädesvis spelar i det fria kåsa dryckeskanna

kåsera skriva (företrädesvis för att upplysa 1. utreda 1. roa) 1. hålla föredrag i otvungen samtalsstil

kåseri -(e)t kåserande (företrädesvis skriftlig)

framställning käl ränna (av T. Kehle)

1. källarhals täckt nedgång till källare

2. källarhals, se tibast

källarsvale gång 1. förrum utanför källarrum »källing S kattunge

källskatt skatt som tas ut genom inkomstavdrag

kältring usling; föraktlig stackare

»kämma räfsa ihop (hö, lagom till en mansbörda;

en sådan kallas kämmà) kändingbekant(ing). "Käre Tiera, gamle--, dyre

vän från gångna dagar!" (Kalevala) kändis allmänt känd mska känger' (Fröding) kängor pl. kännelåt
signaturmelodi »kännesven lärjunge; elev känning = kontakt 1
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känningsman kontaktman; PR-man kännmetod touchmetod. (Att skriva maskin utan

att se på tangenterna) käppi låg, styv uniformmössa kära v. föra talan (mot ngn inför rätta); vara kärande. Hans
dygder månde ~ ... mot helvetssynden att förgöra honom (Macbeth) kärleksfilter -filtret kärleksdryck. Lindarna
bjö-



do ~ åt bofinkarna (Strindberg) kärlåten a. (finl.) kelen; älskogskrank kärna s. 1. smörkärna. 2. kärl som nyttjas
vid ljusstöpning. Tärnan står vid tjärnan, doppar de drypande vekar i oxars och vädrars talg (Karlfeldt)

kärnfll kärnad grädde som inte har övergått till smör. Bröt med ~ morgonfastan (Kalevala) kärnstyrka akustiskt
intensitetsmaximum. Dö-

net, då dess ~ kom (O. Högberg) kättare irrlärig mska; irrläring; villolärare; en

icke-rättrogen kätte avbalkning för får 1. svin 1. för nöt 1. hästar

under uppväxttiden kätteri -(e)t 1. irrlära; villolära. 2. irrlärighet kättersk a. irrlärig kättjestillare antiafrodisiakon
*kättla v. föda ungar (om katta) kävla lägga kavel i munnen på; binda fast en pinne i munnen på (lamm 1.
renkalv för att hindra den att dia). Jag har fått ett annat uppdrag - måste ~ Manas ulvar (Kalevala)

1. kö /k/ -n, pl. -er' väntlänga

2. kö /k/ -n pl. -er' bakända (av marscherande trupp osv)

3. kö /k/ -n, pl. -er' biljardkäpp ^kökemästare (Karlfeldt) köksmästare köl, pl. -ar låg långsträckt barrskogshöjd
kölhala (naut.) 1. kränga (ett fartyg) mot en

flotte 1. brobänk (för att göra skrovet rent). 2. (förr:) ett straff som bestod i att man halade den felande under
fartygets köl gång på gång (med rep)

kölla Ss klubba som nyttjas vid tjudring. Här går hans son och flyttar kor; hans ~ kan höras av hans vän (G.
Jönsson) kölna torkhus; mälthus kön -et kan betyda (yttre) könsorgan könskall frigid könskyla frigiditet
köpcentrum, se shopping center köpenickare: skomakaren W. Voigt i Köpenick i Preussen klädde ut sig till
officer och fick stadskassören att lämna ut kassan

köpskål skål som dricks vid avslutat köp

1. körna v. tröska om (redan tröskad säd)

2. körna v. slå in fördjupningar i metall körs, pl. -ar körsbärsträd

körsel körtrafik

körsnär pälshandlare; pälsmakare

194 L

L romersk siffra = 50

L (efter växt- 1. djurnamn) = Linné

£ = pund sterling

La (kem.) = lantan

laber a. svag (om vind)

1. labial s. (sprv) läppljud

2. labial a. (sprv) läpp-

labialiserad a. (sprv) uttalad med läpprund-ning

labialpipa (mus.) läppipa; orgelpipa, där luftströmmen bryts mot en skarp kant labil a. 1. ostadig; vacklande;
osäker. 2. (kem.)

obeständig labilitet 1. ostadighet. 2. obeständighet labiodental a. (sprv) uttalad med framtänderna

mot underläppen; t. ex. / labiologi -n läpp(av)läsning laborant en som arbetar i ett laboratorium laboration
laboratoriearbete: se laboratorium laborator (L) 1. en som leder övningar vid ett laboratorium. 2. en som är
anställd för att göra rön vid ett laboratorium. 3. akademisk lärare utan fullmakt, knuten till ett laboratorium



laboratorium, laboratoriet (L) naturvetenskaplig (företrädesvis kemisk, fysisk, medicinsk 1. teknisk) arbetslokal
laborera 1. arbeta på ett laboratorium. 2. syssla.

3. ha att dras (med svårigheter) labour E 1. arbetarpartiet. Labourregering. 2.

arbetarklassen; arbetarna labradorit /i:/ (geol.) klarblåskimrande plagiok-las

labrum (zool.) (över)läpp

labyrint 1. irrgång. 2. irrgångshus. 3. innerörats

slingergångar. 4. härva; strul; virrvarr labyrintisk a. irrgångslik; irrgångsliknande; irr-

gångsartad lachera (i kortspel:) saka

1. lack-et 1. en hård, lättsmält blandning av diverse harts och terpentin att försegla försändelser osv med. 2.
färgad lätt torkande hartslösning som man stryker 1. sprutar på plåt, trä, läder osv

2. lack -et fel; brist. Utan ~ och lyte felfri

Wag

lackera täcka med 1. lack 2

lackmus' (holl.) blått färgämne som man får ur

vissa lavar, särsk. Roccella tinctoria lackmuspapper (kem.): blått ~ färgas Ijusrött av

syror; rött ~ färgas blått av baser ♦lad -et slagbom (i vävstol) ladin, pl. -er rätoroman

ladulänga (Pelle MoUn) loge (lada) sammanbyggd med lagård lady E dam

ladylike E 1. ädelkvinnUg. 2. fruntimmersaktig

1. lag-en (jfr L lacus 'sjö') saft; avkok; t. ex. socker-^

2. lag -en 1. bindande bud 1. förbud som gäller rättsförhållanden i samhället, krigets --ar. Sveriges rikes 2.
särförknippning mellan orsak och verkan 1. mellan grund och följd, t. ex. tyngd-^-en

3. lag-et 1. varv; skikt (jfr ligga, lägga). 2. omgång kanonskott. 3. ordning; skick; vana. Tiden är ur 4. tidpunkt, i
senaste --et. 5. gillande; behag. Han är svår att göra till 6. samlad grupp av mskor. lands^et. 7. mskor i samvaro; i
~ tillsammans

4. lag E försening; eftersläpning; dröj--et

laga oböjl. (böjningsform av 2. lag 1) enligt lagen; enligt gällande lag. ~ förfall giltigt hinder. ~ kraft har en dom
l.d. när tiden för överklagande är förbi. ~ skifte en form av jorddelning

la gaye science F "den glada vetenskapen": diktningen (med allt vad därtill hör) lagfaren juridiskt skolad
lagfarenhet juridik

1. lagg, pl. -ar tunnstav, kim

2. lagg, pl. -ar smalt kärrbälte i kanten av högmosse

3. lagg, pl. -ar 1. gräddningspanna. 2. våffelsats (fem våfflor); plättsats (sju plättar)

laggill a. legal; tillåten enligt lag; lagligen giltig laggillgörelse ratifikation laggillstyrka v. legitimera ""laggrann
a. nogräknad; kräsen; grätten; spar-smakad. Lemminkäinen är så att han ej vill börja äta, om han inte har en
guldkniv (Kalevala) lagliggöra legalisera; göra laggill ""lagmätig lagenlig

lagn -et 1. fiskenät; delnät i not; rad av sammanbundna nät. Lägga sina ~ ånyo (Kalevala) lagtaga v. legalisera
lagtima ordinarie. ~ riksdag
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lagun /u:/ strandsjö laicus, pl. laici L lekman; olärd laikus /a:/, pl. -ar, se laicus laisser-aller F, system låtgåsystem
laisser-faire F, se laisser-aller »lak SV byk

laka v. hälla kokhett vatten över (byken) lakej, pl. -er' betjänt (i tjänstekläder) Lakeschool E insjöskolan, en
engelsk skaldegrupp (Coleridge m. fl.) lakon /o:/ (vanligen:) spartan. Lakoner hos

lakoner (Fröding) lakonisk a. 1. (vanligen:) spartansk. 2. ordkarg.

3. tvärkort; korthuggen (om replik osv) lakonism 1. ordkarghet. 2. korthuggenhet. 3. kärnsats

lakrits /la:kris' / inkokt rotsaft av Glycyrrhizaar-ter

laktat -et mjölksyrasalt

laktation (biol.) 1. mjölkavsöndring. 2. digiv-

ning; däggning laktos /å:/ mjölksocker laktuk' /ak:/ sallad, Lactuca sativa lakun /u:/ lucka; brist; uppehåll lam a.,
se lame

1. lama, pl. lamor (tibetanskt ord) buddistisk andlig i Tibet och Mongoliet osv

2. lama (sp. llama) det sydamerikanska kamel-djuret Auchenia llama

3. lama långulligt (foder)tyg av kardad fårull lamarck(ian)ism Lamarcks lära (om förvärvade

egenskapers ärftlighet) lame a. E betyder 'halt; lytt; ofärdig'. Uttrycket a ~ duck nyttjas om en krympling, en som
har spelat bort allt han äger, en riksdagsman som har fallit igenom i ett val och en rikspresident som skall avgå
snart, 'lam' heter på E vanligen paralyzed lamé -n metalltyg lamell (liten tunn) skiva

lamellhus långsträckt höghus med bostäder åt

solsidan och flera trapphus lamentation veklagan; jämmer; klagolåt lamentera (ve)klaga; jämra sig laminat -et
tunt skiktat stoff laminera 1. tunnhamra; tunnvalsa. 2. skiktlim-ma

Lamma rageschu gojim? (hebr. Psaltaren 2)

Varför gormar hednafolken? lammfrom saktmodig och oförarglig lampett Ijusarm; lysarm; ljushållare 1. lan, pl. -
er" (nyttjas mest i pl.) mellanrum

mellan hörntänderna och kindtänderna i underkäken på häst 2. lan, pl. -er' metallremsa Tancien régime F det
gamla samhällsskicket

(före 1789) landamären riksgränser

landkrabba 1. (zool.) krabban Gecarcinus. 2.

mska utan sjövana landnam -et (fno.) att ta (ett) land i besittning land-rover E, se jeep. ~ är eg. ett lagskyddat

varunamn; firman heter Rover landsvek landsförräderi landsvikare landsförrädare landå /å:/ -n ett slags fyrhjulig
åkvagn (T

Landauer) laner pl., se 1. lan langett /ngg/ ett slags uddbroderi langobard /ngg/, pl. -er' ett germanskt fornfolk,

som har givit namn åt Lombardiet langust /ngg/, pl. -er' ett hummerliknande kräftdjur med långa spröt, Palinurus
vulgaris lank usel dryck (brännvin, kaffe); blask lanka (i kortspel:) lågt kort, 'lana' lanolin -et fårullsalva lansera
föra fram; marknadsföra lansering 1. marknadsföring. 2. ngt som man för i marknaden

lansett spetsig tveeggad (operations)kniv med tunn klinga

lansettfisk Branchiostoma lanceolatum (saknar ryggrad)

lansiär 1. (hist.) ett slags lansväpnad ryttare. 2.

(föråldrat:) --kaärilj ett slags gruppdans lantan (kem.) en sällsynt jordmetall lanterna liiSnl lykta (särsk. skepps-;
signal-).



2. strålkastare lanternin (lyktliknande) fönsterförsedd överbyggnad på tak lanugo /u:/ L (jfr lana) fjun laotier /o:/
invånare i Laos lapidar- sten-

lapidarisk a. sten-; stenstils-; korthuggen

1. lapis (infemalis) L silvernitrat

2, lapis lazuli /a:/ (L + pers.) = lasursten ett klarblått mineral (svavelhaltigt natriumalumi-niumsilikat, uppkallat
efter den pers. fyndorten Ladjwärd)

lapphund samernas vallhund, medelstor spets, svart, brun, grå 1. vit, vars hår bildar en krage omkring halsen
lappmudd grov renskinnspäls lapponisering förlapskning
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lappri' -t skräp; struntsak; obetydlighet

1. lappsalva s. en blandning av tjära, harts, svavel, kimrök och talg

2. lappsalva v. (naut.) smörja riggen med 1. ~ lappsläkt N mkt avlägsna släktingar

lapsus L blunder

lapsus calami L felskrivning; pennvilla larer pl. (hos de forntida romarna:) skyddsandar

(särsk. hemmets) larghetto I (mus.) ngt snabbare än largo largo I (mus.) mkt långsamt larmoyant /larmoajangt/
gråtmild; tårmild larsmäss(a) en medeltida helg(dag), 10 augusti rart pour Tärt F konsten för dess egen skull

1. laryngal /ngg/ s. (sprv) strup(med)ljud

2. laryngal a. strup-

laryngit /-nggi:t/ inflammation i struphuvudet laryngolog halsläkare

laryngoskop -et /larynggåskå:p/ strupspegel larynx G struphuvud lasarett (stort) allmänt sjukhus lasaron /o:/
hamnbuse; slashas; fattig dagdrivare

lasciv /la§i:v/ lättfärdig; slipprig lascivitet lättfärd; slipprighet laser', pl. lasrar (fys.) (E Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation) apparat som alstrar en intensiv smal stråle av (nästan) parallellt koherent ljus.
Jfr maser lasera övermåla med genomskinlig 1. skimrande

färg (lasyrfärg) lasering laserad teckning lasig a. S trasig

lask, pl. -ar 1. (trä)skarv (med utsprång och

intag). 2. påsydd prydnadssöm på läder laska v. sy med mellanlägg i sömmen. Skor med

laskat ovanläder (Kalevala) lasra /a:s/1. ge lasereffekt. 2. lysa med laser lasso, pl. -r (sp.) kastsnara; kasttöm
lastage /-a:§/ -t lastning (och lossning) lastageplats plats för lastning (och lossning) lastex gummitråd omspunnen
med textilgarn lasting ett slags svart slitstarkt sko- och möbeltyg

last, not least sist, (men) inte minst lasur /u:/1. = lapis lazuli. 2. klarblått; himmelsblått. 3. se lasyr lasurit /i:/ =
lapis lazuli lasursten, se lapis lazuli

lasyr /y:/ lasering. Man bör ej nyttja lasur i den

betydelsen lat. = latin(sk) och latitud

late- L vara dold

latent dold. ~ värme bundet värme låter' pl. åthävor, uppträdande lateral a. sido-

latex L (bot. tekn.) mjölksaft i växter, särsk. i

gummiträd laths E ribbor; ribb latifundium, latifundiet (L) storgods Latinamerika de delar av Amerika där det



talas sp. 1. pg

latiner (hist.) invånare i det forntida landskapet

Latium i ItaUen latinisera (sprv) ge latinsk form åt (ord) latinism (sprv) latinskhet latinist latinforskare;
latinkännare latinsegel (naut.) trekantigt 1. trapetsformigt segel som är fastnajat vid en lång rå med toppen
akteröver (Stenfelt) latinsk a. 1. latin-. 2. (väst)romersk. 3. folk

folk som talar romanska språk latitud 1. (geogr.) bredd(grad). 2. skiftningsvidd; spelrum. Strafflatitud straffskala
latmanstjänst sinekur

latrin 1. (utomhus)avträde; avträdesgrop. 2.

människogödsel latta s. 1. träribba; träslå; läkt. 2. mätstång laudabel lovvärd

laudatur L (betyget) berömhg; A. -^kurs (vid

universitet) trebetygskurs laura' /au:/ (2-stav.) kvinna som är bortkommen

och till hinders i gatufärdseln lava stenmassa i flytande form lave borde (Uksom fi lava, som är samma ord)
kunna nyttjas i stället för estrad; och varför inte lavedryft i stället för paneldiskussion? lavemang -et
ändtarmssköljning; ändtarmsrensning; ändtarmstvätt lavera måla över (en teckning) med tunn vattenfärg

lavering, se lavera

lavett (mil.) bakre delen av kanonvagn; den del

av lavettaget som närmast uppbär eldröret lavettage /-a:§/ -t (mil.) underlag för kanon osv lavgran gran med
skägglav lavin (snö)skred lavoar /-a:r/ tvättställ lavyr färg(ton)en på lavering law and order E lag och ordning lax
a. slapp; lös; löslig laxativ -et avföringsmedel laxering, se laxera laxhet slapphet; löshet; löslighet
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layout E plan; råskiss; utkast; upplägg(ning);

tryckskiss; uppställning; anordning layouta v. E skissa osv; jfr layout. ~ en trycksak

lazial a.: de städerna (C.E. Östenberg).

Skriv: städerna i Latium lazulit /i:/, se lapis lazuli lazzaron, se lasaron

leading lady E första älskarinnan (i teaterpjäs) leading man förste älskaren leasa v. (E lease) 1. hyra. ~
Volkswagen! 2. hyra ut

leasing E 1. hyrning. 2. uthyrning. 3. lång-tids(ut)hyrning (ordnad av ett särsk. finansinstitut). 4. hyrköp.
Växande ~ förvirrar uppgifter om investeringar (SvD) lebeman T, se vivör

ledtin -et ett kvävehaltigt fett stoff i äggula, blod,

nerver osv; ägguleämne led -et, se hagled

ledamot, pl. -möter medlem. Jfr fortkomstledamöter ledera, se lädera

1. leding led mska; en led en

2. *leding, se ledung

ledkapsel (biol.) bindvävskapsel kring en ledgång

ledn^juk a. mjuk i lederna ledsagare (mus.) ackompanjatör ledsagerska (mus.) ackompanjatris ledsagning (mus.)
ackompanjemang ♦ledsven (Runeberg) en som leder en blind ledung (hist.) härfärd till sjöss ledungsman (hist.)
krigsman till sjöss ledvagn (naut.) gejd för skot osv leftist s. vänsterfrälst; vänstring leg, pl. -ar
legitimation(shandhng)

1. lega 1. tjänste-- (avtal om) lej ning av arbetskraft. 2. sak^ (avtal om) uthyrning (av jord). 3. vid 1 och 2 avtalat



vederlag

2. lega s. liggställe; liggplats

3. lega- v. L förordna; utnämna; testamentera legal a. laglig; laggill; laga; rättsUg legalisera lagliggöra;
laggillgöra legaliserad a. lagligg jord; lagskyddad legaliter L lagligen

legalitet 1. laglighet; lagenhghet. 2. laglig ordning. Brott mot den socialistiska ^en legalt adv. lagligen; enligt
(gällande) lag; inför lagen. Tack vare sin ~ och de facto fria ställning legasteni lässvaghet

1. legat -en (påvügt) sändebud

2. legat -et arvgåva legatarie arvgåvotagare

legation beskickning (av andra graden) legato I bundet (sammanhängande) föredrag

(framförande) lege artis L enligt (läke)konstens regler legend /g/1. helgonsägen; helgonberättelse (om ett helgon).
2. sägen. 3. skröna. 4. inskrift. 5. bildtext

legendarisk a. 1. sägenomspunnen. 2. sägenvor-

den. 3. sägenartad legendarium, legendariet (L) legendsamling;

samhng av (helgon)berättelser legendär, se legendarisk

legera /g/ sammansmälta; gjuta samman (metaller)

legering metallblandning; blandmetall leggings E benläder legio /e:/ L en (hel) härskara; otaliga legion /o:/ 1.
(hist.) ungefär: brigad. 2. en stor mängd. 3. främlingslegion franska kolonitrupper med utländska värvade
soldater. 4. Hederslegion en fransk ordensutmärkelse

1. legislativ /g/ s. lagstiftande församling. 1. = E legislative body. 2. = E legislativepower. . . . en omröstning . . .
innebar att ---en kapitulerade över (!) presidentens makt. Skriv: den lagstiftande makten kapitulerade för den
verkställande

2. legislativ a. lagstiftande legislator (L) lagstiftare legislatur lagstiftande församling(ar)

legitim /-i:m/ a. 1. laglig; lagenlig; laggill. 2.

rättsenlig; rättmätig. 3. inomäktenskaplig legitimation 1. laggillhet. 2. laggillgörelse. 3. det laggilla erkännandet
av en ättling som född inom äktenskapet. 4. laggillhetsintyg; laggill-hetsbevis. 5. personbevis; skriftUgt bevis för
att man är den man uppger sig vara legitimera 1. berättiga; rättfärdiga (med saksubjekt). 2. laggillförklara;
laggillstyrka; göra laggill; göra laghg; förklara för rättmätig. 3. erkänna som född inom äktenskapet. 4. ~ sig
styrka sin behörighet; styrka att man är den man ger sig ut för att vara legitimerad laggill osv (se legitimera)
legitimist arwäldesman

legitimitet 1. lagenlighet. 2. laga rätt. 3. rättsenlighet; rättmätighet. 4. äkta börd lego- förledsform av 1. lega
legoknekt värvad krigsman
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legokämpe, se legoknekt

leguan /a:/ en stor amerikansk ödla

legymer pl. grönsaker

legär /lesä:r/ a. 1. lättvindig. 2. ovålig; vårdslös lei pl., se leu

leidnerflaska stanniolklädd elkondensator av

glas; laddflaska lejd s. särskild tillåtelse att färdas (under krig i.d.) lejdare repstege

*lejoiitand (Karlfeldt) maskros, Taraxacum lekare-n (tekn.) fritt roterande metallstycke som förbinder t. ex. två



länkar i en kedja (och förhindrar att kedjan trasslas till vid vrid-ning)

lekbroder icke-prästvigd och icke-munkvigd

medlem av munkorden lekotek -et leksaksförråd. På -et kan föräldrar få låna t. ex. olika stora plastburkar med
olika stora hål i locken leksen a. S lekfull ♦lekt, pl. -a lekman lektion lärostund; undervisningstimme lektor' 1.
högre lärare i gymnasium. 2. lägre lärare vid universitet (med stor undervisningsskyldighet). 3. manuskriptläsare;
en som läser och granskar en annans manuskript lektorat -et lektorstjänst

lektorera läsa, gå igenom och granska (manuskript) . Vi tackar professor N. N. för att han hela boken ur svenska
språkets synpunkt. Skriv: granskat svenskan i boken lektris högläserska; uppläserska; läsdam lektyr läsning;
läsestoff

lektor 1. högläsare; uppläsare. 2. manuskriptläsare (vid förlag, teatrar osv) lekyt (G) /y:/ oljeflaska

1. lemma-t, pl. lemman (1. lemmata) G (log.) hjälpsats; lånesats

2. lemma G (uppslags)ord; uppslagsord jämte böjningsformer

lemmatisera (sprv) sammanföra skilda former (t. ex. kasusformer) till (under) ett uppslagsord

lemmatisk, se lemma

lemonad läskedryck av fruktsaft (1. snarlikt smakämne), socker (eller sockerersättning) och vatten

lemon squash E 1. citronsoda. 2. citronsaft,

socker och vatten lena v. 1. lindra; mildra. 2. värma. Sol som

himmelskt på vintersnön (Karlfeldt). 3. (opersonligt) töa

lengul a. len och gul. Hon hade lenguh om

hjässan (Fröding) leninism Lenins lära om klasskampen osv lenis L (sprv) 1. trycksvag. 2. (på tal om

konsonanter:) slapp lenmält som talar milt och mjukt lenong, se linong lento I (mus.) långsamt lenväder töväder

leoninsk /leåni:nsk/: ~ vers hexameter (1. penta-

meter) med (in)rim leopard (småväxta varieteter av) kattdjuret

Panthera pardus. Jfr panter lepidolit /Ii:/ -en (geol.) en Utiumhaltig ghmmer

(som man utvinner litium ur) leporid korsning av hare och kanin lepra GL spetälska leptit ett slags gnejs

1. leptosom /läptåså:m/ s. (lång)spensling

2. leptosom a. (lång)spensHg; spinkig lerskiffer (geol.) lera som har stelnat till bergart

lesbisk 1. Lesbos-. 2. ~ kärlek könsförvändhet hos kvinnor (skaldinnan Sapfo bodde på Lesbos) lesefrüchte T
plockgods

les honneurs F: göra ~ utöva värd(inne)skapet lesion, se läsion

leta färga (nät). Näten ska lettas (Strindberg) letal a. dödsbringande; dödhg letalitet livsfarUghet; dödande
verkan; dödlighet

letargi /g/ -n 1. dvala. 2. sovsjuka. 3. slöhet letargisk /g/ a. 1. dvalliknande. 2. (för)slö(ad) Lete, se Lethe

letfärg färgmedel att leta nät med Lethe glömskans älv i de forntida grekernas dödsrike

letkulla färgkulla, Anthemis tinctoria

1. lett pl. -er invånare i Lettland

2. lett a. (eg. ptc av leta 'färga'): Hur är han vad har han för färg (på hår och hy)? Hit hör ljus-, mörk-, röd- (ej -
lätt)



♦letta, se leta

lettrism poesi som företrädesvis målar med ord 1. ramsor; ljuddiktning (t. ex. Frödings Gråbergssång) lettrist, se
lettrism lettristisk a., se lettrism leu, pl. lei rumänsk myntenhet
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leukemi -n vitblodsjuka; blodkräfta

1. lev, pl. -ar matbröd (särsk. avlångt)

2. lev, pl. -a bulgarisk myntenhet leva v., se leva upp

1. levang (naut.), se ledvagn

2. levang (naut.) styv làngskaftad borste Levanten länderna (närmast) öster om Medelhavet

levantin invånare i Levanten

levantinsk a., se Levanten

levantisk a. = levantinsk

levator L (biol.) lyftmuskel

leva upp (E live up) ~ till . . . motsvara; göra

rätt för (sitt rykte) lever F (hist.) kungens morgonmottagning leverans 1. avlämnande; tillhandahållande. 2.
sändning

leverantör tillhandahållare; anskaffare levercirros /å:/ en inflammationssjukdom som

leder till förstöring av leverceller leverera 1. skaffa (ngn ngt). 2. lämna; avlämna;

tillhandahålla. 3. ~ batalj hålla fältslag Leviat(h)an (hebr. livjathan) ett stort havsvidunder

levirat svågergifte: änka gifter sig med makens yngre bror

levit 1. judisk präst av Levi stam. 2. assistent vid

den katolska mässan levitation (jfr L levis 'lät') (med.) man inbillar sig

att man svävar i luften Leviticus L Tredje Moseboken levnadsvärd a. värd att levas. Den oss beskärda

enda goda levnadsfärden (Fröding) lex L lag, -en

lexikalisk a. ordboks-; ord-

lexikograf ordboksförfattare

lexikon -et, pl. lexikon 1. lexika) G ordbok

lex in casu L tillfälleslag

lexivisuell a. ordochbildpräglad; ordochbild-.

Vill du att alla böcker ska vara Li = litium (kem.)

lian /a:/ vedartad slinger-1. klätterväxt libation 1. gjutoffer; dryckesoffer. 2. dryckeslag

libell 1. flygskrift. 2. smädesskrift. 3. (jur.)

vadeinlaga Liber L Backus

L liberal s. en som är 2. liberal 1 2. liberal a. 1. frisinnad; vänsterborgerlig. 2. frisinnad; frihetsälskande. 3.
givmild; rund-hänt. 4. fördomsfri. 5. vidsynt; medgörlig liberalisera: ~ en bestämmelse: lätta på; mildra;

jämka; mjuka upp. Bestämmelserna om gränspassage mellan Sverige och Finland ... maj



liberalisering lättnad; upplättning. En ytterligare

~ av kreditväsendet liberalism 1. {gammal--) strävan att freda fri företagsamhet mot hämmande överhetsingrepp;
ekonomiskt "låt-gå"-system. 2. strävan till frihet och jämlikhet och avskaffande av fattigdom och nöd inom det
borgerliga samhällets ram liberalitet L givmildhet. 2. fördomsfrihet. 3.

vidsynthet liberian invånare i Liberia libertin (L libertinus en som hörde till de frigivnas klass i det gamla Rom)
njutningsjä-gare; vällusting libertinism att vara libertin libhaber T älskare (av ngt) libidinös a. lättfärdig; kåt
libido /i:/ L begär(else); åtrå; lusta libration (fys.) svängning librett, se libretto libretto -t I text(häfte) lic. /h:s/ =
licentiat

licens tillåtelse; lov; särlov. Jfr exportlicens och

importlicens licensera ge särlov till; ge tillåtelse till *licensiera, se licensera licentiand /lisänsian:d/ blivande
licentiat licentia poetica L poetisk frihet; skaldetilltag licentiat /hsänsia:t/1. en som har tagit licentiatexamen. 2.
licentiatexamen licentiatexamen högre universitetsexamen

{medicine ~ ger läkarkompetens) licentiera /lisänsie:ra/ läsa på licentiatexamen lid, pl. -er" vidsträckt
backsluttning; bergsluttning; gräs-1. trädbevuxen bergsida; backe lidar laserradar lider, lidret skjul liderlig a. T
lösaktig; osedlig lidnersk knäpp: Bengt Lidner sägs ha blivit skarpsinnigare efter en lindrig hjärnskak-ning

liebhaber, se libhaber

liera förbinda; förena

lierad a. (nära) förbunden; förtrogen

lieue F halvmil

life-preserver E, se mankill

lift, pl. -er 1. hiss. Jfr skidlift. 2. friskjuts

lifta åka snålskjuts; ta friskjuts; snålåka

liftboy E hisspojke
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1. liga 1. band; följe. 2. förbund

2. liga- v. L binda; förena ligament -et (biol.) bindsena; band

ligatur 1. bokstavsförbindelse; trycktypsförbin-delse. 2. (mus.) notbindning. 3. (med.) underbindning;
omknytning liggarsten den undre (orörliga) kvarnstenen ligist /g/ ligapojke; ligamedlem lignin -et en
huvudbeståndsdel i ved liikutuksia (fi) (tros)hänryckning; extas lik -et kantlina i segel ♦lika v. tycka om; gilla
likare bättre. En ~ tjur (A. Engström) likart inbördes enahanda beskaffenhet. Han-

delsstäder av en viss ~ (Fröding) likatrycksliiye isobar likavärde paritet likavännelii\je isoterm ♦likeman
(Fröding) (jäm)like likenolog lavkännare likhalvig symmetrisk likhalvighet symmetri liklyding (sprv) homonym
likmätigt enligt; i enlighet med. Min plikt ~

1. liknelse -n, pl. -r kort diktad exempelberättelse i religiös förkunnelse

2. liknelse (mest i pl.) indicium; halv bevisning. Döm mig ej ohörd på en skenbar ~ (Kung Oidipus)

*likstol ersättning som prästen skulle ha för en

jordfästning (ofta en ko) liktor L (hist.) spöknippebärare liktyding (sprv) synonym

1. likvid, pl. -er' betalning

2. likvid a. 1. betalningshäv; i stånd att betala utan dröjsmål. 2. medel pengar som man kan betala ut genast



likvida /Ii:/ (L) (sprv) / och r-ljud likvidation avveckling (utan konkurs) likvidator (L) utredningsman (vid
aweckhng) likviditet betalningshävhet; betalningsberedskap

likör kryddad sockerhaltig dryck med minst

25 % alkohol lila 1. syrenfärg. 2. syrenfärgad ♦li^elever räddhågad mska LiUa Paris kallas Vänersborg i Birger
Sjöbergs

diktning lillbam småbarn

lime E limon; frukten av Citrus medica betyder också 'lind', 'kalk' och 'lim')

limen, limin- s. L gräns; tröskel limerick E: t. ex. Det var en flicka i Ume som hennes pappa måste ta itu me', för
hon hade till fästman en avdankad prästman, som stans alla knoddar var du me' limes L gränsvärde; gränslinje
limhäflad bok paperback limit E gräns (uppåt 1. nedåt) limitation inskränkning; avgränsning; begränsning

limitativ a. inskränkande; begränsande limited E (med) begränsad (ansvarighet) limiterad begränsad; med
begränsad rätt till

utdelning linma s. G insjö

limnograf självregistrerande pegel limnolog, se limnologi

limnologi -n insjölära; insjökunskap; sötvattens-biologi

limnologisk a., se limnologi limonad, se lemonad

limousine F typisk form av hyrbil med sammanhängande utrymme för förare och sex passagerare limpid glasklar

linda s. gräsvall. Där grät det gröna gräset,

klagade den ljuva lindan (Kalevala) ♦lindare sutare, Tinca vulgaris lindorm (i folktro:) förtrollad orm, drake
lindringslyälp (med.) paUiativ

1. linear s. (sprv) linjeskrift

2. linear a. 1. linje-; linjeformad. 2. långsmal. 3. se lineär 2

linearritning ritning (teckning) med Hnjal och

cirkelbestick lineär a. 1. linje-, 2. (mat.) endimensionell lingen /längSeri:/, se lingerie lingerie F linne(varor)
lingiad /a:/ en gymnastikfest linguafranca ett nödspråk (huvudsakligen ett slags stympad I osv), talat i Levanten
och Nordafrika

lingval /a:/ a. (sprv) tung-; bildad med tungan lingvist språkforskare

lingvistik /-i:k/ språkvetenskap; språkforskning lingvistisk a. språkvetenskaplig liniment -et lättflytande salva
lii\jal redskap som nyttjas när man skall dra räta linjer

liiyera dra räta linjer

linjesystem (mus.) de fem jämnlöpande linjer som man skriver noter på
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liiyetrafik linjefart; reguljär trafik (som följer en

bestämd färdled och tidsplan) lii^är, se lineär

1. linit linkande gång. Här komma de alla i ~ och i kut (Karlfeldt)

2. link a. halt; linkande

3. link s. hallik, alfons. —arna i hörnen och knoddar och gentlemen (T. Nerman)

linoleum /o:/ juteväv indränkt med en massa av



korkmjöl och linolja linoUesyra (kem.) karbonsyran C17H31COOH. Förekommer bunden vid glycerin i t. ex.
linolja

linong fint löst tyg, förr av hn, nu mest av bomull

linotyp (typ.) sättmaskin att gjuta hela rader med

1. lins (bot.) ärtväxten Ervum lens (Lens escu-lenta)

2. lins, pl. -er 1. genomskinlig (ofärgad) kropp avgränsad av två klotsegment (1. ett segment och ett plan) som
vid genomlysning ger en förstorad 1. förminskad synbild. positiv ~ (samlingslins) förstorar; negativ ~
(spridningslins) förminskar. 2. annan kropp som till formen liknar ~ 1

liorv /li:-år:v/ -et skaft på lie lip -et lipande

lipa 1. gråta. 2. vränga underläppen. Den som öst ur Edens brunn kan lipa åt madera (Karlfeldt) liquid a. E
flytande

1. lira, pl. lire I italiensk myntenhet

2. *lira (Karlfeldt) (Ö): instrument likt nyckelharpan, men tonen frambringas medels kring-vridande av ett hjul

3. lira v. (slang) spela lirk -et lirkande

lisa v. hugna; hugsvala; ge lindring; ge mild-ring

lisen /e:/ (arkit.) halvpelarliknande murband

utanpå en byggnad liskas (O. Högberg) kokettera Uspiind (föråldrat:) 8,5 kg lissera glätta; glanska (papper) lisös
sängjacka; ärmsjal. (Undvik bäddjackal) lit tillit; förtröstan

litania 1. växelsångsbön. 2. klagoramsa; jämmerramsa; känsloutgjutelse lit de parade F hedersbår (vid vilken folk
kan bringa stoftet av en frejdad avliden en sista hyllning)

litograf stentryckare

litografi -n stentryck

litografisk a. stentrycks-

litolatri -n stendyrkan

litoral a. strand-; kust-

Litorinahavet Östersjön i litorinatiden

litorinatid (geol.) omkring 5400-3000 f.Kr.

litotes /i:/ G 1. underdrift. 2. nekomskrivning,

t. ex. Det var inte så dumt littera L bokstav

litteral a. 1. ordagrann. 2. bokstavlig

1. litterat, pl. -er' 1. en som har bedrivit högre studier. 2. en som skriver böcker 1. ägnar sig åt litteraturstudier

2. litterat a. 1. bokligt bildad. 2. (förr:) ~ rådman lagfaren rådman

litteratur 1. (sammanfattningen av) alla yttranden och yttrandeföljder (från "bevingade ord" och ordstäv till verk i
många band) och musikstycken som har bevarats i handskrift 1. tryck 1. fonogram 1. muntlig hävd. 2. Skrifter
som tjänar ett estetiskt 1. kunskapsmässigt syfte. Kallar ni det här för 3. bokvärld; böckernas värld. Han har ett
stort namn inom ^en

litteratör (föråldrat 1. förklenande:) skriftställare

litterera bokstavsmärka; förse med bokstav;



bokstavsordna litterär a. 1. boklig. 2. vitter. 3. litteratur-. 4. ~

äganderätt äganderätt till skrift(alster) litterärt intresserad bokhågad liturg altarpräst liturgi -n gudstjänstordning
liturgik läran om gudstjänstordning(ar) liturgisk a. gudstjänst-

1. liv tillvaro; existens

2. liv -er i försvinnande stadd fennisk folkstam, fordom i Livland

3. liv oväsen; bråk

4. liv damplagg, t. ex. blusliv

5. liv lodrät begränsningsyta av en mur livboj, pl. -ar (naut.) flytanordning avsedd att

hålla ngn uppe som har fallit i sjön live E (om radiosändning osv:) samtidigt; se 3.

direkt 1. ---show samlag på (teater)scenen livgeding /li:vjeding:/ IT (hist.) morgongåva, fastighet skänkt som
underhåll åt en kunglig 1. furstlig dam livid /vi:/ L a. blekblå; blågrå livmedikus, pl. -ar livläkare livning
pennalism
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Uvré -t betjäntdräkt; tjänstedräkt livssak (jur.) mål (rättssak) som gäller livet livsskygg a. eskapistisk livsvån
utsikt att överleva; hopp om livet Uomma /o/ v. ljuda dovt; låta kraftigt; genljuda

1. yuda prt yöd låta klinga

2. yuda, prt -de ange ett ords stavning genom att i tur och ordning uttala de ljud som dess bokstäver betecknar

yudbildlig a. D audiovisuell Uudera ljuda, prt -de Uudkuliss, se musak

yudskap -et (E soundscape) omvärlden sedd från

ljud- och bullersynpunkt Uudtapet, se musak

yunga v. lysa (med bländande sken); flamma. ögonen ~ av trotsets, men icke av trones (trons) sken (Fröding)
yungeld blixt

yiisdunkel, -dunklet clair-obscur ""yusknekt tjänare som går före och bär ljus framför ngn. Städ mig till ~ och låt
mig gå med ditt bloss (Karlfeldt) ^Uusligen klarUgen; klart och tydligt Uuslynt ljus till lynnet

Uusnim 1. mellanrum mellan tecken i text;

spatium. 2. teckenfritt utrymme i textyta Uuster, yustret (hulling)gaffel att fånga fisk med om natten

yusår den sträcka som ljuset går på ett år (9,46

ggr 1012 km) LO = Landsorganisationen

1. lo, pl. -ar lodjure, Lynx lynx

2. lo garvbark

3. lo lugg (på tyg) loafer E toffelsko lob, pl. -er" flik

lobb, pl. -ar hög boll (i tennis) lobba v., se lobb

lobby E 1. (hotell)hall. 2. påverkargrupp, påtryckningsgrupp; tryckgrupp lobektomi (med.) borttagande av en lob
(från en körtel)

lobotomi (med.) hjärnfliksoperation lock -et lockande; lockläte; locklåt lockenät spindelnät. Ett gyllne nät att
snärja männens hjärtan som knott i ~ (Köpmannen i Venedig)

lockout E (arbets)avstängning; arbetsavspärr-ning

lockouta E- avstänga



lockvara säljer man billigt för att locka in folk i

butiken loco, se loko

lod-et 1. sänkvikt av bly 1. annan tung metall, nyttjad för att fastställa lodlinjen. 2. dragvikt i gammaldags
golvur. 3. (naut.) en tung kropp som sänks i vattnet för att utröna dess djup och bottnens beskaffenhet. 4. stryk--
ett glödhett järnstycke, som förr lades inne i strykjärn. 5. (ä. viktenhet:) 13,3 gr. 6. enhet för silverhalt i
legeringar. 7. metall som man smälter för att löda ihop metallstycken med. 8. (föråldrat:) bösskula loden T
kamgarnstyg av grov ull med lång i varpriktningen tillstruken hårbeklädnad, för det mesta grönt (impregnerat
mot vatten). Kamelhårs^ tillverkas i naturfärg lodriktpunkt nadir

loft -et övervåning; vindsvåning, ^gång i stället

för svalgång är arkitekt jargong log = logaritm

logaedisk (4-stav.) (metr.) blandtakt-logaoidisk, se logaedisk

logaritm (mat.): c är b-logaritmen för a, om a = bC; 3 är 10-logaritmen för 1 000 (= 10^)

1. loge/lo:gä" /, pl. logar tröskplats; förvaringsut-rymme för halm och hö

2. loge /lå:§/, pl. -r /lå:§er" /1. avskih utrymme på en teater, i en hotellmottagning osv. 2. avdelning av
ordenssällskap osv

logement /lå§emän:t/ -et manskapssovrum logementsfartyg kasernfartyg; förläggningsfartyg

logera Aå§e:ra/1. ta in (ngnstans); vara inhyst; ligga över; bo (tillfälligt). 2. (sällan:) inhysa; ha som nattgäst
logerare inhysing; nattgäst logg, pl. -ar (naut.) (släpande flytande) fartmätare

loggbok (naut.) (skepps)dagbok loggia /låddja' /1 svale; pelarsvale logi /lå§i:/ -t viste; husly; tak över huvudet
logik /lågi:k/ 1. läran om tänkandets former (begrepp, slutledningar osv.). 2. läran om hur man skall undvika
tankeglidningar och självmotsägelser. 3. förmågan att tänka redigt. 4. följdriktighet logiker /å:/ kännare av logik
1, 2 logikkalkyl, se logistik 1

1. logisk a. tankerätt; tänkriktig; följdriktig; logik-

2. -logisk är en efterled som ofta nyttjas i oträngt
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mål: metodologisk för metodisk, teknologisk för teknisk osv logistik/-i:k/ 1. formel-logik; "matematisering" av
logiken. 2. ett system för att se till att varan kommer från producenten till konsumenten (SvD). 3. (mil.)
försörjningsväsendet i fält logistisk a. se logistik

logografi -n (sprv) ordskrift; begreppsskrift logograflsk a., se logografi logogram, -met ordskriftstecken;
begrepps-skrifttecken

logogryf ordbokstavsgåta, t. ex. a) Vilka ord kan man bilda av bokstäverna i karamell {a, a, e, k, I, ly m, r)? b) Ur
vilket ord kan man hämta de bokstäver som bildar satsen Kara mera kall lera, elaka Kalle! logonom /lågånå:m/
talvårdare logoped talbotare; en som botar talfel logopedi -n talbotslära; röst- och talvård logotyp /lågåtyip/ (E
logotype) namnmärke;

bomärke loj a. trög; lat; håglös

lojal a 1. trofast; trogen; plikttrogen. 2. vänfast.

3. redbar. 4. (stundom:) laglydig lojalitet 1. trohet; plikttrohet. 2. vänfasthet. 3. redbarhet. 4. pliktkänsla. 5.
trohetsplikt

1. lokal /loka:l/ 1. ställe; plats; rum; hus. 2. (biol.) förekomst-1. fyndplats

2. lokal a. 1. orts-; ortslig; på orten. 2. ortsbun-den. ~ representant ortsombud



lokalisera 1. ortbestämma; ortfästa; utröna 1. avgöra var ngt finns 1. skall finnas. 2. ortbe-gränsa. 3. ortvänja;
anpassa. 4. ^ut flytta (ngn 1. ngt, särsk. från Stockholm) lokaliserad a. 1. ortfäst. 2. hemmastadd; jfr

acklimatiserad lokalisering, se lokalisera lokalitet ställe; plats; utrymme lokalpatriot hemortsvän; hembygdsvän
lokalpatriotisk a. hemortsvänUg; hembygdsvän-lig

lokalpatriotism hemortskärlek; hembygdskärlek

lokalsimie ortsinne; ortminne lokaltid ortstid; soltiden på ett ställe (en longi-tud)

lokation 1. boningsort. 2. bostadsområde. 3.

byggnadstomt; hustomt lokativ (sprv) "i"-kasus, t. ex. fornind. nagarè 'i

staden' loko (L) på platsen; här

lokoaffär kontant avslut med omedelbart utlämnande av varan lokomobil hjulburen ångmaskin lokomotor litet
växlingslok lokiis -et 1. rum; bostad. 2. = matlokus

1. lom /o/, pl. -mar fågel av släktet Colymbus

2. lom, se årlom

lombard /a:/ (eg. samma ord som langobard)

invånare i Lombardiet lombard-lån /låm: bard-lån/ pantförsträckning lomhörd a. som hör illa '"lomma s. ficka
long. = longitud

longistyl a. Aånggisty:l/ långstiftig

longitud /ngg/ geografisk längd(grad), vanligen O

- 180 E, O - 180 W Greenwich longitudinal a. längd- (jfr longitud) long playing E långskiva; 33-varvare longör
/ngg/ 1. långtrådighet; långrandighet; långtråkighet. 2. långtråkigt ställe; långtråkigt stycke. 3. långskov look E
utseende; snitt; mode loopgarn E-, se öglegarn looping (the loop) frivolt (med akrobatcykel 1.

flygplan) loping, se looping

*loppsup (föråldrat:) sup som man tar innan man

går till sängs loran /å:/ (naut. flygk.) long-range navigation

fj ärrstyr; fj ärmavigeringssystem lord (vanligen:) huvudman för adlig ätt med säte

och stämma i brittiska överhuset Lord Chancellor, se lordkansler lordkansler i Storbritannien: titel för
storsigillbe-vararen, överhusets talman (president), medlem av kabinettet, presidenten i högsta domstolens
avdelning för sedvanerätt och hovrättspresident Lord Mayor E (över)borgmästare lore (E) sägen; skrock lon\jett
skaftbrillor losliten luggsliten lothringiskt kors två-slåkors lotion 1. hårvatten. 2. hudvatten lotofag, pl. -er'
lotusätare, ett sagofolk i Odys-sén. De åt av lotusträdets (se 2. lotus 3) frukt, som vållade minnesförlust (och
håglöshet) ^lottlek de materiella tillbehören vid lottning 1. spående med lotter. Tala om, du Herrens vart vår sol
har tagit vägen (Kalevala) lotto I ett lotteriliknande hasardspel med kort och brickor
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1. lotus kvinnoälskande kvinna

2. lotus 1. den fordom i Egypten, numer i Indien allmänna rosafärgade växten Nelumbium spe-ciosum. 2. den i
Egypten allmänna blå ~en, Nymphaea stellata. 3. ett träd, (kanske Zizyp-hus lotus), Jfr lotofag

lotusåtare, se lotofag Louis-quatorze F Ludvig XIV(:sstil) Louis-quinze F Ludvig XV(:sstil) Louis-seize F
Ludvig XVI(:sstil)

1. lov /o:/, pl. -ar: göra en ~ lova /o:/. Slogo lovar



. . . kring vår lilla fru (Bellman)

2. lov /o:/ = 1. love /o:/

lova /o:/ v. gå (styra) upp i vind; hålla upp mot

vinden lovart (naut.) vindsidan

1. love /o:/ handled; handlove

2. love E älskog love-in E älskog utomhus lovera /o/ (naut.) kryssa

1. lowbrow E s. 1. vanlig (oförkonstlad, anspråkslös) mska. 2. (förklenande:) enkel själ; (en) prosans träl; bracka

2. lowbrow E a. 1. oförkonstlad; anspråkslös. 2. (förklenande:) prosaisk; andefattig; brackig

loxo- G sned-

loxogonal /låksågåna:l/ a. snedvinklig LP, se long playing

LSD = lysergsyradietylamid; se lysergidum Itd. = limited

lubrikator smörj(nings)don ludd a. 1. klar; tydlig. 2. ljus luciditet 1. klarhet. 2. klartänkthet Lucifer
("ljusbäraren") mörkrets furste, omtalad som en från himmelen till helvetet nedstörtad upprorisk ängel (Jesaja
14:12) lues (med.) syfilis luetisk syfilissjuk

1. luffa 1. vandra som lösdrivare (luffare). 2. lufsa; lunka; skumpa

2. luffa v. (E luff lova; styra upp i vind) (seglarjargong:) ta sig i lovart om en medtävlare

luftgles (om tyg:) self-ventilating luftsvullnad emfysem luguber dyster; sorglig; sorgmättad *luk -et S bortrensat
ogräs luka v. S rensa bort ogräs lukjäm S järn(skrapa) att luka med lukrativ a. vinstgivande luktdödare D
deodorant lukullisk a kräslig; yppig

lumbago L (med.) ryggskott lumbal a. länd-

lumbalpunktion (med.) stick i ryggmärgen lumberjacka (E lumber-jacket) skogshuggar-

jacka; brädgårds jacka lumen L 1. ljusenhet luminal -et ett sömnmedel luminans lysverkan; lyskraft luminiscens
III kallstrålning luminös a. ljus; lysande; klar lummer (bot.) Lycopodium

1. luna L månen

2. luna: pl. lunor (Heidenstam) gamla, dåliga kläder

3. *luna, se lunna

lunar a. mån- (jfr 1. luna) lunatic fringe E dårflygel inom ett politiskt parti (R. Essén)

lunett 1. halvmånefält (i 1. ovanför ett fönster). 2. fönstervalv. I himlens '--er skymta ljus ur mörkblå gardin
(Karlfeldt). 3. (mil.) ett slags befästningsverk (utsprång)

1. lungrot (biol.) ställe i lunga där huvudbronk går in

2. lungrot (bot.) 1. Chenopodium bonus Henri-cus. 2. Petasites officinalis

lunkentussteg jättesteg; jättekliv lunna s. 1. grov hävstång. 2. båtkavel (när man drar upp en båt på land 1. låter
den glida ut i vattnet). Skeppet gled på glatta sy Har, slant på släta furulunnor (Kalevala) lunne lunnefågel.
Mormon arcticus lupp förstoringsglas

lupus L (med.) (vanligen:) hudtuberkulos lurendrejare 1. (förr:) smugglare. 2. (nu:) skojare; bedragare
lurendrejeri-(e)t 1. (förr:) smuggling. 2. (nu:)

bedrägeri. 3. bedräglighet lurifax, pl. -ar skälm lustplågare sadist

lustrum L femårstid; femårsskede; årfemt ♦luten" benägen lutenist lutspelare; lutsångare luteran (ett ord som



Luther ogillade) evangelisk kristen

lutetium (kem.) ett sällsynt metalliskt grundämne

lutstil (typ.) kursiv tryckstil

lux L belysningsenhet

luxation (med.) (fullständig ur)ledvrickning

*luxiös, se luxuös

luxuriera (E luxuriate) frodas
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luxurierande a. frodvuxen

luxuriering 1. frodväxt; yppighet. 2. livskraft-

stegring luxuriös, se luxuös luxuös a. lyxpräglad; lyxig

1. ly -et husly; tillflykt; skydd mot regn och vind. Ifall vänskap eller guld kan köpa ~ på ett så ensligt ställe

2. ly v., prt lydde lyssna

lyceum /e:/ ett slags högre läroverk lyck-, se 2. lycka

1. lycka s. ögla. Jfr tömlycka

2. lycka, förledskasus lyck- täppa; inhägnad åkerlapp 1. (liten) äng

3. *lycka v., prt lyckte tillsluta; stänga. Jfr lyckt

lyckofrest -et trial-and-error-försök lyckoköp ockasion

*lycksäll a. lycklig. ungdom (Karlfeldt) lyckt a. stängd; tillsluten. Bakom (1. inför)

dörrar lyder invånare i Lydien

lydrike lyder under ett främmande rikes härskare

lyfting (hist.) upphöjd akter på forntida skepp lyhörd 1. som har skarp hörsel. 2. otillräckligt

ljudisolerad. Det är lyhört här lykantropi /i: / -n (i folktro:) mskors uppträdande

som varulvar ♦lykta v. avsluta; sluta; ända lymfa (biol.) vävnadsvätska, en nästan klar vätska med en ringa
mängd vita blodkroppar

lymfatisk a., se lymfa

lymfkörtel, pl. -körtlar "lymfknutar", små runda

kroppar som lymfan passerar igenom lymfom /å:/ -et (med.) lymfkörtelliknande svulst

lymphocyt /-sy:t/ ett slags vit blodkropp (i

lymfavävnad) lyncha, se lynchning

lynchning olaga avrättning (verkställd av en folkhop utan myndighets åberopande 1. medverkan) lynett, se lunett

lynneskluven (Nordenstreng) schizotym

lynnesköld (O. Högberg) känslokyla

lynnesrund (Nordenstreng) cyklotym

lyricism lyriskhet; lyrisk prägel

lyrik /i:/ känslodikt(ning); stämningsdikt(ning)



lyrisk a., se lyrik

lyrism lyriskhet

lysa 1. (utan objekt och oftast opersonligt): det lyser (för A och B) förestående äktenskap tillkännages från
predikstolen. (Den rättsverkan, som närmast avses med lysningen, är den, att den, som till äventyrs redan är gift
med A 1. B eller eljest kan göra äktenskapshinder gällande, må kunna lägga in jäv mot det tillämnade
äktenskapet.) 2. lysa upp anmäla (hittegods osv). 3. ~ / hann bannlysa; utesluta ur (kyrkans) gemenskap. 4. ~ frid
över högtidligen överlämna åt gravens fred lysergidum /är:/ C2QH25N3O, ett gift som framkallar sinnesvillor
lysis G upplösning

lysol /å:/ -en ett tjärhaltigt smittodödande medel

lysosom /-å:m/ (biol.) organell som bryter ner mångatomiga molekyler (cellens "sopstation")

lyss v., prt lyddes lyssna. hör, ni hör kanonerna vid Jutas (Runeberg)

1. lyster-n 1. glans. 2. ljuskrona; armstake. 3. spegelkula

2. lyster a. glänsande; glimmande; klar (om färg)

3. lyster har lust. Mig också litet att döma ~ lyte 1. medfödd (1. stadigvarande) kroppslig

bristfällighet som hämmar en i livsföringen (t. ex. blindhet). 2. (i överförd mening:) själsligt fel, som sätter sin
stämpel på handlingslivet (t. ex. kleptomani, alkoholism)

1. lytt a. handikappad (ofärdig; blind, döv 1. stum). En gammal dam hade brutit lårbenshalsen, och hennes son
talade med kuratorn på sjukhuset och oroade sig lite: det blir kanske svårt för henne när hon kommer hem, för då
är hon ju lytt. Kuratorn sade vagt, att det blir det kanske, men hur menar assessorn egenthgen? När assessorn
hade förklarat saken, utbrast kuratorn: O, jag förstår! Assessorn menar att hon blir handikappad

2. lytt: det är ~ här man hör långt eller man hör också mkt svaga ljudkällor

lyttslå göra (ngn) lytt genom misshandel

låda v., prt lådde häfta; sitta fast (vid ngt)

♦lådas v., prt låddes låtsas

låga s. kullfallen trädstam

*låge s. (elds)låga . . . tyna med slocknande ~

(Heidenstam) lågfolk populas lågfolklig s. vulgär
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lågfrekvent a. 1. ovanlig; sällsynt. 2. (om periodisk rörelse:) långsam låghögvatten nipflod lågmark låglänt,
sidlänt mark lågstorbokstav (typ.) = 1. kapitäl låla v. 1. ljuda (om flöjt 1. lur). Låt flöjterna ~

(Karlfeldt). 2. sjunga låneting lånegods

lånfången a. som man har till låns. Det lånfångna

livet (Beowulf) långkutten (jfr kuta v.) (Fröding): lägga på ~ ge sig av i fullt språng för att springa ett långt
stycke

långleda s. det att ha svårt att få tiden att gå långledas ha svårt att få tiden att gå långsticka: dra ~ (finl.) dra lott
medels stickor 1. strån som ngn håller mellan den knutna handens fingrar långtida oböjl. a. kronisk långtradare
långfarare; långfärdsbåt; lång-

färds(last)bil ^långtänkt (Topelius, O. Högberg) trögtänkt *låra v. (Karlfeldt) dansa nigvals låring (naut.)
rundningen mellan sidan och



akterspegeln på ett fartyg låringsvind (naut.) vind som blåser mellan tvärs

och rakt akterifrån låta underlåta. Det ena skall du göra och det

andra icke låta lä -t 1. plats i skydd för blåsten. 2. den sidan det blåser åt

läckage /-a:§/ -t 1. läck. 2. läckning (: när en hemlighet läcker ut). 3. bortläckning; läck-skada; läckförlust
läckvatten vatten som har läckt in i ett fartyg och

ligger kvar outpumpat lädera 1. skada; såra. 2. förfördela; göra (ngn) men

läderintarsia läderinläggning

lägda s. 1. (låglänt) slåtteräng. 2. svacka i åker

lägervall s. IT 1. (om fartyg:) i ~ alltför nära intill

land. 2. förfall; vanvård ♦läka v. = läcka. Halvläkta flaskor (Strindberg)

läkeblad 1. groblad har sedan urminnes tider använts att stilla blod i öppna sår. 2. hjälpsam mska, som tröstar och
uppmuntrar läkebot medicinsk kur läkeråd = botråd

läktare pråm som man för gods till och från fartyg i

läktra v. lossa last i läktare

läm, pl. -mar 1. slå (av trä 1. järn). 2. lucka (av trä 1. järn)

lämmen a. lidande av muskel- och senvärk efter

ansträngning lämpa s. moderation; tillvägagångssätt kännetecknat av att man inte tillgriper våld. Jfr folklämpor

-ländare borde inte nyttjas på tal om folk i Norden (i vidaste mening). Islänning slog igenom för länge sedan; nu
är turen kommen till flnlänning (och ingermanlänning) lände -t terräng. Jfr olände länga v., prt längde förlänga;
skarva; sköta på längdföra inregistrera osv längtad (Strindberg) efterlängtad länning = båtlänning landningsplats
(utan kaj); plats där man drar upp båtar på land. Till det hulda fadershemmet, till den gamle gubbens ~ (Kalevala)
läring (V. Rydberg) lärjunge; elev lärk, pl. -ar lärkträd läsion /§/ (kropps)skada

läskig är ett olämpUgt ord: det betyder dels 'trevhg', dels 'otrevlig', och läskigt har blivit ett förstärkningsord: Det
var trevligt det här

1. läsp -et läspande

2. läsp a. som läspar läsvärld (läsande) publik lättburen a. portativ

lätte -t flöte (på strömmingsgarn) lättfängd lättantändUg (till temperamentet); sensible à quelque passion
(Svenska Tungomålsgillets handungar) lätthänt 1. lätt på handen. 2. lättvindig lättlynt lätt till lynnet

lävulos /å:/ det slags glykos som är vänstervridande i polariserat ljus lödja s. kort fårull lödra (naut.) ring av
tågvirke löftesgåva 1. votivgåva. 2. gåva som ges i följd av

benefikt löfte ♦löga v. bada (med objekt); ~ sig bada; ta

varmbad lögndetektor (tekn.) lögnavslöjare lögnhals 1. lögnaktig hals. Skölj din ~ ren (Karlfeldt). 2. lögnare. . . .
gör jag mig ej till ~ inför stadens folk (Antigone) löjtnant (mil.) befälsperson närmast under kapten

lönn: lägga å ~ (jur.) hemligen förgöra (ett spädbarn)
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lönnbarn utomäktenskapligt barn som ingendera

av föräldrarna vill kännas vid löimdomsfunder pl. (O. Högberg) hemliga intriger

lönnhal hal under snötäcket löimlagd a., se under 2. lönn löimmedel arkanum löimmåla kamouflera lönnmålning



kamouflage lönnskrift krypto

1. löp -et löpning; lopp

2. löp: på ~ (arkit.): man lägger mursten i murens längdriktning

1. löpa s. 1. utförsbacke (särsk.: skidbacke). 2. (villebråds) löpspår

2. löpa v. prt löpte 1. vara brunstig (t. ex. om hynda). 2. sava (så att barken går av lätt: om sälg t. ex.)

3. löpa v. riva loss; fläka av (näver)

löpare 1. en som löper till fots 1. på skidor (fort 1. långt); (förr:) ilbud till fots; (förr:) tjänare som sprang före
husbondens vagn (förelöpare). 2. (i schack:) pjäs som flyttas (endast) på snedden (diagonalt). 3. = löparsten: den
övre (rörliga) kvarnstenen (ex. under kvarnleka). 4. (geol.) rund sten i jättegryta. 5. = löpsten: mursten
jämnlöpande med murens längdriktning. 6. skjutbar klämma på rem osv. 7. = bordlöpare: långsmal prydnadsduk.
8. se under talja löparsten, se löpare 3

löpeld 1. farande eld i växande ris, gräs osv. 2.

snabbt brinnande stubin löpna koagulera

löpord ord som räknas i löpande text. Strindberg

har 3164 olika ord på 10 000 ~ löpsk a. brunstig; liderlig; lösaktig löpsten, se löpare 5 löpstil kursiv (i
handskrifter) lösgläfst a. lösmynt

1. *lösing (O. Högberg) löskekari; lösdrivare

2. lösing säd som inte kommer med i kärvarna lösk a. icke-bofast. Bofaste och (E.H. Thörn-

berg)

löskekari, se löskerkarl löskemän = löskekarlar

löskerkarl, pl. löskerkarlar 1. löskekarlar ickebofast man; lösdrivare löskomst (finl.): eldens - det att (1. hur)
elden bröt ut

1. löt, pl. -ar hjulring 1. del av hjulring

2. löt (på landet:) den gräsbevuxna platsen framför kyrkan kyrklöten)

3. löt 1. gräsbevuxen sluttning. 2. byns samfällda betesmark

lövfaU lövets fall på hösten lövgång pergola

lövhyddohögtid judisk skördefest ♦lövig a. lummig

lövja (mest nyttjat i pl.) 1. läkemedel, särsk. magiskt läkemedel. 2. besvärjelse; signeri. Louhi led ej brist på
lövjor (Kalevala)
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M romersk siffra = 1 000

maar /ma:r/ kratersjö

maatjes /martges/ (holl.) ett slags kryddsill

mac (gäliskt ord) son

macchia /makkia/1 tät snårig buskskog

macedoniska s. kallas bulgariska språket som

inhemskt i Jugoslavien macerera (av L macer 'mager') (kem.) extrahera, dra ut lösningsvätska i rumstemperatur
mach T enhet för hastighet machete /g/ (sp.) bred (syd)amerikansk hugg-kniv



machiavellisk /makiavällisk/ a. återges i SAOL med 'samvetslös, som icke skyr några medel'. Om man vill vara
rättvis mot Machiavelli, kan man skriva: hänsynslöst statsnyttopräglad machination stämpling; anslag; (i pl.
även:)

ränker. Intriger och ~er machmätare (tekn.) hastighetsmätare (på flygplan)

machverk T hafs; fuskverk

mack, pl. -ar 1. självregistrerande bensinpump.

2. bensinstation mackabé, pl. mackabeer en fornjudisk präst- och

härskarätt mackapär /ä:/ underlig karl, figur 1. sak mackel, macklet krångel, trassel mackla v. bemöda sig;
mixtra; fiffla

1. *mad, pl. -er^ S sidlänt ängsmark

2. mad a. E galen; förryckt; tokig madagask, pl. -er' invånare på Madagaskar madam, se madame

madame F nyttjas alltjämt i franskkunniga kretsar som tilltalsord till gift dam. ~ bör ej förväxlas med det ur bruk
komna madam (pl. -mer) som dels var en titel för sådana gifta kvinnor som inte räknades för damer, dels
förekom som efterled i smsar: skurmadam, skurkäring, torgmadam, torggumma, väggmadam, vägglus;
roddarmadammerna förekom på en tid då Stockholm på sätt och vis gjorde skäl för namnet Nordens Venedig
madapolam /-a:m/ ett fint (eg. sydindiskt) två-skaftat blekt bomullstyg

m-mag

madegassiska (infödings)språket på Madagaskar

made in E tillverkad i . . .

madeira /e:r/ ett hetvin från den portugisiska ön

Madeira mademoiselle F fröken ♦madhö S sidvallshö madjar /-a:r/, pl. -er' ungrare madrass (av arab. härkomst) 1.
hölje av kraftigt tyg, hårt stoppat med tagel, krollspHnt, vadd, halm 1. hö, att sova på. 2. resår^ rektangulär—
med upprättstående metallspiraler, överspänd med fodrat tyg, nyttjad som bädd-underlag madrassera bolstra;
vaddsticka madrigal (mus.) världsUg körsats från renässans och tidig barock; utmärkande är ofta olika slag av
tonmålande texttolkningar madusa (stor) lunsa maestro (3-stav.) I mästare maffia I (det italienska)
storbovgäng(et) magahov, se 1. hov

magasin (arab.) -et 1. förrådshus; förrådsrum. 2.

behållare. 3. handelsbod. 4. tidskrift magasinera lagra; lägga på lager osv mager s., se magus

magi /g/ -n innebär på vidskeplig tro grundade försök att påverka naturiiga förlopp. Det kan ofta återges med
trolldom. SkadUg ~ kännetecknas som svart, oskadlig som vit magik /i:/ kan återges med trollmakt. För mången
är väl ~ = magi (jfr E magic, F magi-que)

magiker /a:g/ en som sysslar med magi. Se också magus

magister /j/, pl. magistrar 1. en som har tagit filosofisk ämbetsexamen 1. politicesmagister-examen 1. (i Finland)
den filosofiska magistergraden. 2. en som har bestått det högsta provet i simning. 3. (vardagUgt:) lärare
magistral/j/a. 1. mästerlig. 2. mäktig; verknings-kraftig. En ~ anblick. 3. myndig; säker. Ett uppträdande. 4.
mästarvärdig. Ett ^t avhandlingsämne

magma (geol.) glödmassa (i jordens inre) magnat (mangna:t/1. (hist.) högadelsman (med

poUtisk rangställning). 2. storman magnesia/e:/1. (kem.) magnesiumoxid, MgO. 2. (med.) namn på diverse
magnesiumpreparat, ofta magnesiumkarbonat magnesit (geol.) mineralet MgC03 magnesium (kem.) ett
metalliskt grundämne
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magnet /mangne:t/ kropp som drar till sig järn magnetisera 1. göra (en järnbit) magnetisk. 2. utöva en nära nog
hypnotisk inverkan på (ngn)

magnetism 1. den för magneter kännetecknande egenskapen att kunna dra till sig järn. 2. den form av energi som
yttrar sig i de magnetiska företeelserna. 3. dragningskraft magnetofon /mangnetåfå:n/ bandspelare
magnetofonupptagning bandinspelning; band-

ning; skivinspelning magnetograf apparat som automatiskt registrerar en magnetometers utslag magnetometer,
pl. -metrar apparat som man

mäter (jord)magnetism med magnetron /å:/, pl. -er' elektronrör där elektronvågorna alstrar ultrakorta
elektromagnetiska vågor i ett magnetiskt 1. elektriskt fält magnificens (föråldrat:) titel för universitetsrektor. Ers

magnificus L: rector ~ universitetsrektor; tilltalsform (vokativ) magnifice rector magnifik a. storartad; storslagen;
präktig; ypper-lig

magnitud storlek(sklass)

magnum(butey) storflaska (champagneflaska på 4/3 1)

magnum opus L stort verk magport magsäckens mynning vid tolvfingertar-men

magrev, se bukrev

magus L kan återges med trollpräst

magyar, se madjar

maharadja (indisk) storfurste. Jfr radja mahatma (fornind.) högsinnad; ädel; förnäm; mäktig; vis

malyong /majång:/ kinesiskt sällskapsspel med

omkring 140 brickor mahogny /mahångrni/ det ädla hårda trät av den mellan- och sydamerikanska Swietenia
maha-goni

maitre d'hotel (F maitre d'hötel) hovmästare

maja v. lövpryda

majeutik /i:/ förlossningskonst

majolika /o:/ bränd, delvis målad glaserad lera

major /o:/ befälsperson mellan överstelöjtnant

och kapten msgorativt adv. övervägande msgoritet, se pluralitet msyuskei (typ.) storbokstav makaber a., pl.
makabra dödshemsk; dödsdys-ter; dödsbeklämmande; gravlikt ruskig

makadam -men knacksten; gatsten makaronisk vers skämtvers på uselt latin insprängt med nutida språk, t. ex.
Gingimus in gatis cum cameratibus omnes makartsbukett (föråldrat:) bukett av torkade växtdelar (efter den
österrikiske målaren H. Makart)

makassaro^a ett (1. annat) slags hårolja -maker E -makare. Revy makers (pl.) make-up s. E fiffning. D föreslår
mejk(upp) mako -n egyptisk bomull makramé(frans) knytfrans makro- G stor-; lång-

makrokosmos 1. världsalltet. 2. en stor värld;

yttervärld makron /o:/ mandelbakelse makroskopisk /å:p/ a. ögonsynlig makrovärid, se makrokosmos 2. Gatans ~
(N. Valtiala)

maktord 1. maktspråk. 2. ord med en inneboende hemlighetsfull kraft; trolldomsord. ~ mista ej sin mening . . .
se]dens ord gå ej till spillo (Kalevala) maktrån usurpation makula L fläck (vanligen moralisk) makulatur
avfallspapper makulera 1. förstöra. 2. slopa. 3. göra ogiltig



1. mal, pl. -ar fisksläktet Silurus

2. mal, pl. -ar (tygätande) fjäril(slarv) av släktet Tinea

3. mal, pl. -ar (uttalas med tjockt /) blottliggande rullstenslager

mala fide L i ond tro; mot bättre vetande malaga sött starkvin från (trakten kring) Malaga

i södra Spanien malaj, pl. -er' 1. ett Ijusbrunt folkslag som bor på Malackahalvön, flerstädes i Indonesien, på
Filippinerna och Formosa, på åtskilliga söderhavsöar, på Påskön och på Madagaskar. 2. icke-vapenför
värnpliktig malajalam /a:j/ ett dravidaspråk malajiska språk, se malaj 1 malakit /i:/ (geol.) en grön prydnadssten
(uppkallad efter malvans blad), bestående av surt kopparkarbonat malapropism ordförväxUng; misshuggsord
malapropå /å:/ adv. i otid; opassande; olägligt malaria träskfeber

malhonnett 1. oredhg. 2. opassande; oartig; ohövUg

maliciös a. försmädlig; spydig; elak
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malign /ngn/ a. 1. ondskefull. 2. ondartad;

elakartad (svulst t. ex.) malis /i:/ 1. elakhet; försmädlighet. 2. onda tungor

ma^a 1. (järn)ring. 2. gångjärn malkontent a. missnöjd

malle, pl. mallar 1. inkråm (i bröd). 2. kärna i

sädeskorn malleabel smidbar malleabilitet smidbarhet

1. malm 1. metallförande bergart. 2. legering av koppar, zink, bly och tenn. Jag har köpt två malmstakar

2. malm sandås; sandslätt

malplacerad a. olämplig; ej på sin plats; felan-bragt

malström våldsam stor strömvirvel till havs maltes /e:/ invånare på Malta maltes(er)kors åttauddigt kors (var och
en av

korsarmarna har två uddar) maltes(erriddare), se johannit malthusianism: T.R. Malthus (f. 1766) predikade
barnbegränsning därför att folkmängden ökar i geometrisk serie och livsmedelstillgången i aritmetisk malträtera
misshandla; behandla illa maltsocker den söta beståndsdelen i malt malva (bot.) kattost (familjen Malvaceae)
malvoasir /i:/ (vanUgen) ett madeiravin (urspr.

grekiskt) malör /æ:/ missöde mamba en afrikansk giftorm mameluck (arab. mamlük 'träl'), pl. -er' 1. (borde hellre
skrivas mamluk) träl (i mushm-ska länder). 2. (hist.) den egyptiske härskarens livvakt (bestående av ofria
tjerkesser), som tog makten 1254 och sedan utgjorde den ledande klassen till 1811. 3. (på 1800-talet) broderade
byxholkar för flickor mamluk, se mameluck 1 mammalier pl. däggdjur

mammografi (med.) bröströntgning (i syfte att

spåra bröstcancer) mammon 1. penningguden. 2. penningen; rikedom. 3. pengar

1. mammut, pl. -ar' förhistorisk jätteelefant, Elephas primigenius

2. mammut- jättemamsell fröken

1. -man /a:/, pl. -er en som är hemfallen åt en mani (t. ex. angloman)

2. -man /a:/, pl. -a hemfallen åt en mani

1. mana (söderhavsord) en hos vissa väsen och ting inneboende (stegrad livs)kraft

2. mana v. besvärja; frambesvärja. Förgäves ~ de den höga sanning med mörk besvärjnings-formel (Tegnér)



management E 1. företagsledning. 2. företagsskötsel; driftskötsel manager E är en icke önskvärd främling i vårt
språk. ~ kan betyda bestyrare; föreståndare; förvaltare; ledare; impresario; direktör; disponent; intendent. Försök
att säga managersens!

managing E (företags)ledning; styrning manchester(sammet) räffelsammet manchu, se mandsju manco, se
manko

mandarin (fornind. mantrin 'rådgivare; minister') 1. kinesisk ämbetsman (av graderna 1-9, skilda åt genom
olikfärgade knappar). 2. frukten av Citrus nobiUs (mindre än apelsinen). 3. högspråket i norra Kina

1. mandat /mandart/ -et 1. uppdrag; värv

2. mandat /mann-da:t/ 'manligt dåd, bragd' har uppkommit genom misstydning och bör få dö i frid

mandatarie fullmäktig; ombud mandibel /i:/, pl. mandibler 1. (hos ryggradsdjur:) underkäk. 2. (hos leddjur:) över-
käk(shalva) mandibulare s. L, se mandibel 1 mandorla /man:dårla' / (I "mandel") mandelfor-

mad helgongloria mandragora alruns, förr en mycket använd

medicinalväxt mandrill den västafrikanska babianen Cynocep-

halus maimon (mormon) mandsju, pl. -er ett i utdöende statt folk i Mandsjuriet. De vapenvann Kina på 1600-
talet

mandsjuspråket hör till den tungusiska grenen av

den altaiska språkstammen manege /manä:§/ ridbana

1. maner' /a:/ pl. (de) hädangångna; andar

2. maner/e:/ -et 1. sätt; sed. 2. sätt; uppträdande; uppförande. 3. stil; sätt (att teckna, måla, skriva, dikta, spela,
sjunga). 4. förkonstling; tillgjordhet

manet /e:/, pl. -er' (av *mar-näta "havsnässla")

ett färglöst slemmigt simmande nässeldjur manfolksgalen (Fröding) karltokig; nymfoman mangan /mangga:n/
(kem.) ett metalliskt grundämne
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manganit /manggani:t/ (geol.) mineralet MnO(OH)

mangla v. 1. pressa (ngt) i mangel 1. mellan valsar. 2. pressa (tvinga) ngn (vid förhandling l.d.)

mango /mang:go/ (av tamulisk härkomst) den ätliga köttiga stenfrukten av Mangifera indi-ca

mangrove E diverse tropiska sump- och strandträd med luftrötter man(gårds)byggnad huvudbyggnaden på en
herrgård

mani /i:/ -n 1. galenskap; vanvett. 2. lidelse. 3.

vurm. 4. tvångstanke; tvångsföreställning maniakalisk a. 1. galen; vansinnig; rasande. 2. dår-

manick, pl. -er tingest

maniererad a. förkonstlad; konstlad; sökt; till-gjord

manierism förkonstling

manierist konstnär osv som har fastnat för ett maner

1. manifest-et tillkännagivande; kungörelse; programförklaring

2. manifest a. uppenbar; tydlig; ofrånkomlig; påtaglig; handfast

manifestation 1. förkunnelse. 2. meningsyttring.



3. yttring; utslag; uppenbarelseform manifestera framlägga; ådagalägga; lägga i dagen. - sig framträda; ta gestalt;
ta sig uttryck

maniké, pl. manikeer anhängare av manikeis-men

manikeism en på 200-, 300- och 400-talet blomstrande guds- och satanstro med kristna och avestiska inslag
maniker /a:/ en som Hder av mani manikyr /-ky:r/ handvård manillahampa ett trådigt stoff från bladen av

Musa textilis, som man gör tågvirke av manipulation 1. handgrepp; konstgrepp. 2.

smussel; knep. 3. påverkning; styrning manipulera 1. handskas; handfara. 2. konstra;

smussla. 3. fuska. 4. påverka. 5. smygstyra manisk a. känsluppjagad; sjukligt livlig; upphetsad; lidelsepräglad
Manitu (algonkin-ord) en gudomlighet dyrkad

av vissa indianstammar manke (zool.) den främsta utbuktade delen av

ryggen på häst, oxe osv mankemang-et 1. fel; brist. 2. uteblivande. 3. försummelse

mankera 1. fattas; fela. 2. förfela (ngt). 3. försumma; svika. 4. utebli. 5. (finl.) klicka. 6. (finl.) förnärma; förtörna
mankill blykäpp; blypåk manko-til. brist. 2. undervikt. 3. svinn manmade E konstgjord; konst-

1. manna s. (enligt Andra Moseboken) den nödföda som regnade över Israels barn i öknen. Jfr mannalav

2. manna stelnad saft av askträdet Fraxinus ornus m. fl. växter (avföringsmedel)

3. manna v. (naut.) bemanna

mannagryn vetegryn (förr: skalade frön av

mannagräset, Glyceria fluitans) mannagräs, se mannagryn mannalav Lecanora esculenta (nyttjad som nödföda av
ökenaraber) mannamån partiskhet; diskrimination mannekäng /-käng:/1. skyltdocka. 2. D klädvisare;
klädviserska; modevisare; modeviser-ska

mano- a. G gles; tunn

manodepression (med.) pendUng mellan mani

och depression man of letters E (en) pennans man manometer, pl. -metrar gastryck(s)mätare; ång-

tryck(s)mätare; tryckmätare *manorm /a:/ (mytisk) orm med man på nacken.

Hav, på din yta manormar flyta (Karlfeldt) '''mans (ä.sv. man) bara (i uppmaningar). Gå ~

ut härifrån, du ock! (O. Högberg) mansard l-di Jål vindsrum; vindskupa; vindsvåning

manschett 1. bred ärmlinning. 2. ljusbricka mansdyrd, se dyrd. Att ödet ej gav honom — i

härnad (Beowulf) manstyrka numerär

mantal (förr:) mått på ett hemmans del i by mantalsskrivning åriig registrering av rikets

befolkning kommunvis mantel -n 1. långt ytterplagg att svepa in sig i. 2. (tekn.) metallhölje kring rör, projektil
l.d. 3. (zool.) manteldjurs kroppshölje. 4. (zool.) hudveck på blötdjur. 5. (mat.) en cylinders 1. kons buktiga yta.
6. (naut.) genom ett block löpande tåg, vars ena ända är fastsatt i t. ex. däcket och vars andra ända är försedd med
en talja. 7. aktie 1. obligation i motsats till det omslutna kupongarket mantik /i:/ spådomskonst mantiy 1. ett slags
sidensjal. 2. bred slöja som
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spanjorskor brukar bära över hjässan och korslagd under hakan mantisk a. spådoms-; spåmans-; profetisk
mantissa (mat.) (en logaritms) bråktalsdel mantra-t (fornindiskt ord: "besvärjelse, trollformel, magiskt ord") ord
som man grunnar på vid transcendental meditation manual 1. handbok. 2. handklaviatur (på orgel)

manuell a. hand-; handa-; ... för hand; handstyrd



manufaktur 1. industriverksamhet. 2. vissa industrivaror, särsk. vävnader 1. järnvaror: ylle-, linne-, järn-^ manus
-et = manuskript manuskript-et tryckförlaga. Ett gammalt ~

kallas handskrift manx det utdöda gäliska språket på ön Man manår /mann-å:r/, se årsverke manöver, pl.
manövrer 1. handgrepp. 2. förfarande; förfaringssätt. 3. trupprörelse. 4. skeppsrörelse; flottrörelse. 5. fälttjänstöv-
ning. 6. knep; streck. 7. (mil.) ett kommandoord

manöverutrymme rörelsefrihet; armbågerum. Höga skatter har lett till att man har tappat det ekonomiska
manövrera 1. styra; hantera. 2. intrigera maori /mau:ri/ (2-stav.), pl. -er 1. inföding på Nya Zeeland. 2.
infödingsspråket på Nya Zeeland

mapp, pl. -ar 1. pappomslag. 2. plastomslag; löspärm

mara (i folktro:) 1. ondskefull kvinna; häxa. 2. häxa som troddes rida den som hade onda drömmar
(mardrömmar) marabu, pl. -er' 1. den (väst)afrikanska storkfågeln Leptoptilus marabou (crumenifer). 2.
(stundom:) den indiska adjutantfågeln, Cico-nia argala, även kallad Leptoptilus dubius (argala)

maranatha (aram. märan athå 'Vår Herre är kommen', 1. maranä 'thä 'Kom, Herre': se 1 Kor. 16:22) en kristen
sekt maraschino /ski:/ I körsbärslikör av den i Dal-

matien växande Prunus avium maratonlöpning (vanligen 42 195 m) till minne av

grekernas seger över perserna 490 f.Kr. marconirigg (naut.) mast, stadgad som en radiomast och med trekantigt
bomsegel mareld havets fosforescens marg, pl. -er' bladkant; kant; brädd; rand

margalund /j/ (Karlfeldt) på många(handa) sätt

margfaldig /j/ a. 1. mångfaldig. 2. invecklad. 3. outgrundlig

marginal, pl. -er' 1. = marg. 2. mån; jämkmån; minskmån; krympmån; skrympmån; ökmån; skarvmån; töj mån
marginalanteckning randanteckning marginalskatt den skatteökning som man får vidkännas om man kommer upp
i en högre beskattningsklass än förut marginell a. 1. kant-; rand-; brädd-. 2. gräns-. 3. oväsentlig; oviktig. Vårt
inflytande kan endast bli -t

mariebergare fajanskakelugn från Marieberg marienglas /mari:en-gla:s/ klargenomskinlig bla-dig gips

marig a. 1. vresväxt. 2. besvärlig; förarglig. 3. elak

maryuana /oa:/ (sp.) ett slags haschisch

1. marin/i:/s. 1. sjömakt; sjöförsvar. 2. flotta. 3. sjöstycke; havsstycke (tavla). 4. havsblått

2. marin /i:/ a. 1. havs-; sjö-; sjökrigs-. 2. havsblå

marinad /na:/ kryddlag som man låter kött 1. fisk ligga i några timmar, så att rätten får god smak, när man tillagar
den marionett s. spratteldocka; tråddocka; leddocka

maritim /i:m/ a. havs-; sjö-

1. mark, pl. -er 1. (stycke) jordyta. 2. (jord)om-råde. 3. så 1. så beskaffat stycke jordyta, t. ex. sten—; jordmån. 4.
obebyggt stycke jordyta. I skog och 5. (föråldrat:) utkantsområde; obebyggt 1. glest bebyggt gränsområde. Väst i
—en (: utanför byns inägor västerut)

2. mark, pl. -er (föråldrat:) skålpund. Man kan inte få ut mer än tre —er talg av en träbock (skämtsamt ordspråk)

3. mark, pl. -er myntenhet i Finland och Tyskland (urspr. viktenhet, drygt 200 gr). Plura-lisformen nyttjas på tal
om flera markmynt

4. mark, pl. -er bricka som nyttjas som spelinsats i stället för pengar

markant a. 1. skarptecknad. 2. påfallande;

framträdande markasit /i:/ (geol.) har samma sammansättning



som svavelkis markera /k/ utvisa; ange; utmärka markerad a. skarptecknad; utpräglad marketenteri /k/ -(e)t kafé
osv vid ett truppförband

213marketeri /k/ -(e)t inlägg (i trä); träinläggning; inlagt arbete

marketing E 1. marknadsföring. 2. marknadsplanläggning. 3. marknadsundersökning

1. markis /-ki:s/ högadelsman mellan furste (hertig) och greve

2. markis yttergardin; solskärm

markisat -et markisdöme

marklöpning (idr.) orientering 1

marknadsföring samordnande åtgärder för att sprida och sälja varor och tjänster; utbåd

marknötning (geol.) erosion

markomann, pl. -er', se germanska folk

markör /k/ en som markerar vid målskjutning, biljard osv

*marl, se 3. mal

marleka "en egendomlig bildning inuti lera l. märgel, i form av en kula l. av en rund 1. avlång platta l. trissa" (E.
Hellquist)

marmor /o/ hård kristallinisk kalksten

marmorerad a. marmorådrad

marmorgips alabaster

marodör strövplundrare

marokäng /k/ 1. (äkta ~) läder av getskinn garvat med sumak, 2. imitation av l, beredd av får- l. lammskinn

marsala /sa:/ sherryliknande vin från Marsala på Sicilien

marsch, pl. -er' 1. förflyttning (särsk. en trupps l. ordnad skaras), företrädesvis vägledes. 2. marsch! befallning
att ögonblickligen anträda en ~ l l. att avlägsna sig. 3. (mus.) musikstycke i marschtakt; stycke (även sång) att
marschera till

marschall ståndfackla; ståfackla

marschera gå taktfast; tåga

marseljäs nationalsången från den stora franska revolutionen: Allons, enfants de la patrie!

marsian, pl. -er' invånare på Mars marsipan /a:/ fin mandelmassa

1. marsk, pl. -ar (eg. förk. av marskalk) 1. (hist.) en högsta rangens riksämbetsman. 2. I Finland har ~en varit en
gängse förk. av fältmarskalken, 3. (tämligen föråldrat:) fodermarsk en som har hand om hästfoder osv (på
Vasatiden en hög ämbetsman)

2. marsk, pl. -er' = marskland fuktig ängsmark vid havet

marskalk /rš/, pl. -ar betydde från början '(kunglig) hästsven, stallmästare'. 1. (med axelgördel prydd) hjälpreda
vid offentliga fester osv. 2. manlig (vuxen) deltagare i brudfölje. 3. ~ av Frankrike innehavare av den högsta
militära värdigheten. 4. se fältmarskalk. 5. se hovmarskalk och riksmarskalk



martall nödvuxen tall

martasbekymmer husliga omsorger

martinfärskning /martäng:/ se martinprocess martinprocess ett 1865 infört sätt att framställa smidbart järn
genom färskning av gjutjärn

martisson (eg. "son av krigsguden Mars") krigsman

martyr /y:/ 1. trosvittne; blodsvittne. 2. offer

maruffel -n, pl. marufflar. 1. tölp. 2. (mil.) vapenför som gör handräckning i köket

marvatten: ett fartyg ligger i ~, då det är sjunket jäms med däcket

marxism Karl Marx' läror

1. mas s. (eg. Mats) dalkarl

2. mas s. se skattmas

3. mas s. 1. kortspelet mjölnarmatte. 2. den som förlorar i det spelet

4. mas L (zool.) hanne (ex. undermysk)

maser, pl. masrar /ma:/ (fys.) (E Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
mikrovågstrålningsförstärkare

mask, pl. -er' 1. lösansikte. 2. med smink osv för scenen iordningställt ansikte osv. 3. täckmantel; förklädnad (i
överförd mening). 4. ansiktsskydd för fäktare. 5. dödsmask gipsavgjutning av en död människas ansikte. 6. (mil.)
se kamouflage. 1. slaktmask med sprint l.d. försedd pannbindel som nyttjas vid bedövning av slaktdjur. 8. ett
slags silanordning som man sätter på sig till skydd mot giftiga gaser, skadligt damm osv. 9. narkosmask (med.)
hölje som läggs över patientens näsa och mun vid helbedövning. 10. (på hund:) färgteckning på nos och käk. 11.
maskeraddeltagare. God afton, vackra ~!

maskara /as:/ ögonbrynssmink

maskerad kostymbal med masker

maskin /maši:n/ sammansatt redskap som ersätter l. samverkar med levande arbetskraft

maskinell a. maskin-.

maskineri -(e)t 1. invecklad maskin. 2. grupp av samverkande maskiner. 3. samspelet mellan en maskins
(inbördes rörliga) delar; en maskins sätt att fungera. 4. scenapparatur på en teater

maskingevär har i den sv. krigsmakten blivit utbytt mot kulspruta

maskinisera, se mekanisera

maskinist (utbildad) maskinskötare
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maskopi /maskåpi:/ (holl.) hemligt samförstånd maskot, pl. -ar 1. lyckobringare; bringerska; jfr Audrans operett
La mascotte. 2. se amulett maskulin a. manlig; han-; av mankön; av hankön

maskulinitet manlighet

maskulinumL 1. mankön; hankön. 2. (sprv) (iL) substantiv som kan förbindas med hic 1. ille, t. ex. color; (i T) ...
med der, t. ex. Berg; (i F) . . . med grundformen av adjektiv, t. ex. fleuve maskör /sk/ sminkare masochism, se



masochist

masochist (efter skriftställaren L. v. Sacher-Masoch, f. 1835) lustplågonjutare; en som njuter sexuellt av att bli
plågad masonit varmpressad träflis i skivor mass- G knåda

massa 1. (oskiktad formlös förekomst av) ett mer 1. mindre degartat ämne 1. blandat stoff. 2. = pappersmassa det
våta stoffet till papper osv. 3. en sammanhängande mineralförekomst av oregelbunden form. 4. mkt stor
förekomst av ett ämne osv, t. ex. väldiga vattenmassor. 5. ett samhälles befolkning i stort (tänkt som ett
oförnuftigt väsen), t. ex. massans psykologi. 6. ett stort obestämt antal, t. ex. en massa tomglas. 7. den hos all
materia inneboende egenskap, som röjer sig i tyngd, levande kraft osv

massage /-a:§/ (med.) knådning massaker, pl. massakrer blodbad massakrera 1. hugga ned; sabla ned. 2. sarga
sönder

massformig a. (geol.) oskiktad

1. massiv -et 1. bergartsmassa; storförekomst av bergart(er) osv. 2. fjällsträckning; storfjäll

2. massiv a. 1. fast; tät; tjock. 2. gedigen. 3. allmän; genomgående; samlad. En ~ splittring, när regeringens
lagförslag i rasfrågan gick till omröstning

massmedium, pl. -medier 1. -media massförkun-nare; massmeddelare; särsk. press och (Ijud-och bild)radio. Jfr 4.
medium master E, pl. mastrar 1. ungherre. 2. jaktrittle-

dare; förridare. 3. magister mastix buskharts, särsk. från Pistacia lentiscus

och andra Pistacia-arter mastodont 1. utdöd elefantart. 2. bjässe masturbation sexuell självtillfredsställelse
masur^ /a:/ -n missbildad (vresvuxen) mkt hård björk-1. lönnved med oregelbunden ådring

masurerad masurådrad; masurliknande masurka en livlig polsk dans masverk mönstrat spröjsverk i spetsbågefön-
ster

matador /å/ 1. tjurdödare. 2. storkarl;

(stor)pamp; kaxe match (E), pl. -er^ 1. tävling. 2. omgång; spel. 3.

(värdig) motståndare matcha 1. ställa upp (till tävlan). 2. motsvara; svara; gå (bra) ihop (med); stämma (överens).
3. samordna; få att stämma överens. Möjligheterna att ~ arbetslösa och lediga platser

matchande överensstämmande; samstämd. Till nästan varje färg (på nagellack) finns ~ läppstift

maté (bot.) 1. (sp. yerba) trädet paraguariensis.

2. paraguay-te, som utvinnes ur maté 1 matelassé -n dubbelvävnad med silke på rätsidan och bomull på avigan.
(Ett mellanlager bildar med sina bindepunkter ett mönster) matematikmaskin dator; datamaskin materia 1.
(sammanfattningen av) allting

kroppsligt. 2. ämne; stoff material -et, pl. material 1. materialier byggnadsämne; byggämne; virke; ämne; stoff
materialisera: ~ sig förkroppsligas; s ta form;

åskådliggöras materialism 1. se under idealism 1. 2. se under idealism 2. 3. sociologisk ~ = materialistisk
historieuppfattning: alla samhällsföreteelser kan härledas ur materiella företeelser (Karl Marx). 4. moralisk ~
motsatsen till idealism 4

materiel /-e:l/ don (pl.)

materiell a. 1. kroppslig; stofflig; innehållsHg. 2. ~ etik går ut på att en gärning skall bedömas efter sitt syfte
maternitet moderskap

mathelg (O. Högberg) (tillfälliga 1. övergående) goddagar

matiné -n (musikaUsk 1. dramatisk) föreställning som slutar före kl. 18; dagföreställning;



förmiddagsföreställning matjes, se maatjes matleda s. aptitlöshet matlokus -et matställe matpass (O. Högberg)
(mat)portion matreda v. (finl.) skaffa och laga mat åt (ngn) matriarkalisk a. 1. mödernerätts-. 2. kvinnoväl-des-.
3. kvinnostyrd
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matriarkat-et 1. mödernerätt. 2. kvinnovälde;

mödravälde matrikel /ikk/, pl. matriklar inskrivningsbok matrikeiföra skriva in

matris /i:/ 1. (tekn.) gjutform. 2. (mat.) tabell över storheter 1. symboler

1. matrix L (biol.) modervävnad till annan kroppsvävnad 1. till en böld l.d.

2. matrix L bergart som ett mineral 1. en gedigen metall är inbäddad i

matrona /o:/ vördig fru

matros /o:/ menig sjöman

'''matskott tillskott i maten. En glad gesäll vid

grinden får ett ~ och en sup (Karlfeldt) matt (arab.-pers.): säh mät 'kungen är död' mattera mattslipa;
mattbehandla matter-of-fact a. E torrsaklig matutin /i:/ morgongudstjänst mausergevär armégevär modell 1896
mausoleum /åle:/, mausoleet storslaget gravmonument (efter kung Mausolos av Karien, död 353 f.kr.) mauvais
sujet F rötägg; odåga max högsta insatsen i spel max. = maximum

maxill (zool.) 1. (hos ryggradsdjur:) överkäk. 2. (hos leddjur:) underkäk(shalva); mellankäks-halva

maxillare L, se maxill 1

maximal a. högsta; största; topphög; största möjliga; största tänkbara; topp-. De ariosa bildningarna i Othello
präglas av en ~ koncentration (!) maximalt adv. högst; på sin höjd. . . . återstår--

endast 4 proc. maximera nyttjas i två oförenliga betydelser. 1. (F maximer) avgränsa uppåt; sätta en högsta gräns,
som ej får överskridas. Rektorn vill ~ klasstorleken till 25. Skriv: det skall vara högst 25 i varje klass. 2. (E
maximize) öka (ngt) så mkt som möjhgt. Jag bejakar maximerings-principen (idén om individens högsta
prestation) som ngt i sig gott maximi- högst-; som ej får 1. ej kan överskridas

maximum L högsta mått; högstmått; toppvärde; tak

maximumochminimumtermometer högstoch-

lägsttermometer maxis, låta en hund 1. katt hoppa ~ (kommandoord) ha den instängd innanför armarna och

låta den hoppa över de hopknäppta händerna

1. maya (y = j) ett centralamerikanskt indianspråk

2. maya (fornind. mäya) (tillvarons bländverk, som döljer verkligheten

Mc = Mac

meander vågslinga; böljeslinga meccano, se mekano

mecenat (efter Horatius' vän Maecenas) konst-

och diktfrämjare; gynnare med. = medicine (L); medicinsk medaU hederspenning; minnespenning mede- dep. v.
L bota; läka medelinkomst genomsnittsinkomst (summan av alla inkomster delad med antalet inkomsttagare)

medelproportional mellersta proportionalen; jfr

2. median-medels med; genom; med hjälp av meder invånare i Medien, NV delen av det

forntida perserriket medQärs i fjädrarnas riktning (jfr medhårs). Skott, som satts in ~ och gjort fåglarna odugliga



till vettar (Strindberg) medfriare rival medhårig opportun medhårs: stryka ngn ~ ställa sig in

1. media s. (sprv) tonande spärrljud (b, d, g)

2. media- nyttjas som förledskasus av 4. medium, t. ex. mediaarkiv, och som avledningsbas i stället för 4.
medium, t. ex. mediatek

3. media pl., se 1. medium 2 och 4. medium medial a. 1. mitt-; belägen i mitten 1. mittpå. 2.

(sprv), se medium. 3. funtad för att göra tjänst som 3. medium 2 och 3

1. median s. mittlinje

2. median- mitt-. Mittvärdet av n termer får man genom att ordna termerna efter stigande (1. sjunkande) värden
och ta värdet på den mittersta termen, om n är ett udda tal; om n är ett jämnt tal, delar man summan av de två
mellersta termernas värden med 2. Medelvärdet fås genom att man delar summan av värdena med antalet termer
(aritmetiskt medelvärde) eller drar n:te roten ur värdenas produkt (geometriskt medelvärde)

mediannerven nerv i handflatan, som styr handens känselorgan medias res L, se in medias res. Oriktigt: . . .

hade jag kommit till medias res från början mediatek, se mediotek
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mediatisera (hist.) göra riksmedelbar medicin 1. läkemedel; botemedel. 2. läkekonst;

läkarvetenskap medicinalstyrelsen har uppgått i socialstyrelsen medicinalväxt läkeväxt; växt som man gör
läkemedel av medicinera ta in läkemedel medicinman läkare och tillika trollpräst

1. medieval -et sms val av medium

2. medieval /a:/ (typ.) en tryckstilsort

3. medieval /a:/ medeltida; medeltids-medikament -et läkemedel medikokratisk a. läkarstyrd. Ett -t samhälle
medikus /e:/, pl. -ar (L) läkare

medio L: / ~ juni i mitten av juni. (jfr 1. medium 1)

medioker /å:/ a. medelmåttig mediotek -et plats för 1. förråd av media (se 4. medium)

meditation betraktelse; funderande; grunnande.

Se också transcendental meditation meditativ a. 1. begrundande; grunnande; grubblande; tankfull. 2.
tankeväckande. Pappskärmar där färgmönstren kan ... blien . . . ~ bakgrund till de expressivt utformade texterna

(O

meditera v. gninna; fundera mediterran a. medelhavs-

1. medium, mediet, pl. medier (L) 1. (endast sg) mitten av ett tidsavsnitt (jfr medio). 2. (mat.): aritmetiskt,
geometriskt pl. media: se under aritmetisk, geometrisk och 2. median-

2. medium (oböjl.) (sprv) huvudform av verbet vid sidan av aktivum och passivum i G (ofta med reflexiv
innebörd)

3. medium, mediet, pl. medier 1. (fys.) ämne som är nödvändigt för en rörelses fortplantning (spridning), t. ex.
luft, vatten. 2. mska som är mkt mottaglig för hypnos. 3. mska som tjänstgör som förmedlare på spiritistiska
möten

4. medium, mediet, pl. medier och (i följd av påverkning från E) media (väg och) medel att (sprida meddelanden
och) påverka mskors åsikter och få dem att köpa varor: affischer, reklamtryck, omslagsbilder, tidningar,
ljudradio, television (jfr massmedium)

medley E 1. blandning; röra; sammelsurium. 2.



(idr.) blandsim medlut -et utförsbacke

medpart, pl. -er partner; delägare; bolagsman; medspelare; kamrat

medtalande s. (Kr. Claesson) interlokutör medurs adv. clockwise. Jfr moturs

1. Medusa /u:/ en sagokvinna med kuslig blick och levande ormar i håret. Jfr gorgon

2. medusa (zool.) en nära släkting till vår manet

meeting E 1. möte; sammankomst; sammanträde. Jfr camp-meeting. 2. löpningsföljd; tävlingsserie. Torsdagen
den 6 januari kl. 13.00. Första loppet startar kl. 13.30. l:a dagen. l:a ^et omfattar 6, 9, 15 januari mefistofelisk a.
liknande Mefistofeles (djävulen i

Goethes Faust); gäcksamt djävulsk mefitisk a. stinkande; kvävande mega- G 1. stor-. 2. en million megafon /å:/
1. ropare; roplur; tal-lur. 2. ljudtratt

megalit- stenblocks-megalo- G stor-

1. megaloman s. pl. -er' storhetsgalning

2. megaloman a. storhetsvansinnig megära mara; satmara

meissen berömt porslin från den tyska staden Meissen

mejeri -(e)t mjölkförädlingsställe

meka v. syssla med maskiner

mekanik /i:/ 1. maskinlära. 2. (fys.) läran om

kroppars jämvikt och rörelse mekaniker/a:/1. maskinarbetare. 2. maskinbyggare; instrumentmakare. 3. en som
sysslar med mekanik 2 mekanikus /a:/, pl. -ar, se mekaniker 2 mekanisera göra maskinmässig osv mekanisk a. 1.
maskinmässig. 2. ofriviUig; ofört-änkt; omedveten. 3. icke-kemisk: ~ [-(trä]massa-] {+(trä]mas- sa+} slipmassa.
4. icke-själsUg: förlopp. 5. naturlagsenhg: ~ orsaks förklaring. 6. själlös; schablonmässig. Uttrycket ~
instrumentmakare är ej att förorda mekanism 1. invecklat redskap. 2. (upp)bygg-nad. 3. (filos.) den uppfattningen
att allting kan härledas ur naturlagarna mekanist 1. en som utbildar sig i mekanik vid en läroanstalt. 2. anhängare
av mekanismen (se mekanism 3) mekanistisk a., se mekanism 3 mekano /a:/ leksak som består av metalldelar

som kan fogas (och skruvas) samman melanesier invånare i Melanesien ("de svartas

öar" i Söderhavet) melankoli-n tungsinne; mörklynne; mörkhåg; sorgbundenhet; (sjuklig) dysterhet
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melankoliker /o:/ en som lider av melankoli melankolisk a. tungsint; mörklynt; svartlynt;

mörkhågad; sorgbunden; (sjukligt) dyster melanom /å:/ -et (med.) pigmentsvulst melas, melan- a. G svart melass
den bruna saft som blir över när rörsockersaft har kristalliserats till råsocker melerad spräcklig melioration
(jord)förbättring melism /melis:m/ (mus.) melodiutsirning; liten

koloratur mellan huvudtonerna mellanfall (finl.) intermezzo; incident mellanfolklig a. internationell
mellanfolkliggöra internationalisera mellanhandslön provision mellankomling intervenient mellanländsk a. av
blandad nationalitet. Ett blod

som susar ovisst (Karlfeldt) mellanorts- interurban

mellanskillnad har väl uppkommit genom hopblandning av mellangift och skillnad. När man byter ut en
andraklassbiljett mot en förstaklassbiljett, gäldar man prisskillnaden i mellangift

mellanstick (Strindberg) intermezzo

mellantermin, se termin 3



melodi -n ordnad tonföljd uppfattad som

uttrycksfylld enhet melodik /i:/ 1. melodilära. 2. melodiföring melodisk a. 1. melodirik. 2. sångbar. 3.
välljudande. 4. melodimelodram /a:/ 1. framsägning med instrument-ledsagning. 2. rafflande (uppstyltat,
svulstigt) musikdrama. 3. överdrivet dramatiskt uppträdande 1. känsloutbrott i privatlivet melodramatisk a., se
melodram melon /o:/ (frukten av) den till gurksläktet hörande växten Cucumis melo. Jfr melonträd, melonäpple
och vattenmelon melonträd det i varma länder odlade trädet

Carica papaya melonäpple ett slags avlångt vinteräpple Member of Parliament E riksdagsledamot membran /a:/
1. hinna. 2. pergament: fårskinn, kalvskinn

membrum, pl. membra L 1. led. 2. lem membnim virile /i:l/ L manslem memento L 1. kom ihåg! 2. påminnelse;
maning

memoarer pl. (levnads)minnen; hågkomster memoranda pl. av memorandum. Oriktigt: Sacharovmemorandat

memorandum L 1. minnesanteckning. 2. minneslista. 3. erinran. 4. meddelande memorera lära sig utantill; läsa in
(ngt) memorering utantillärning memorial-et 1. utlåtande; betänkande. 2. kungörelse. 3. anmälan. 4. anteckning;
min-nesanteckning(ar). 5. dagbok. 6. kladd, pl. -ar

men -et skada; stadigvarande kroppsskada menad /a:/ (av samma grundstam som mani) hänryckt (extatisk)
kvinna (i Dionysos' följe)

menage /mena:§/ -t 1. hushåll; bo; hem. 2.

äktenskap; stadigvarande förbindelse menageri /§/ -(e)t flyttande djurpark; djurutställning; djursamhng
mendelism Mendels (1822-1884) ärftlighetsrön mendia (för)ärvas enligt Mendels lagar mene tekel (aram.
viktnamn) tecken på väggen

(Daniels bok 5:5, 26-28) menföre -t 1. dåligt (släd)före. 2. = förfall N: då

det varken bär 1. brister meningit /meninggi:t/ (med.) hjärnhinneinflammation

meningsflock åsiktsgrupp; parti meningsfrämling (E.H. Thörnberg) en som är av

en helt annan mening meningshugg (hård) replik i debatt meningsladdad signifikativ meningsskiftning
åsiktsnyans menisk/menis:k/1. (med.) broskskiva i ledgång. 2. (geom.) figur av månskäras form. 3. konvex-
konkav lins (liknande en månskära i genomskärning). 4. (uppåt 1. nedåt) buktad vätskeyta i ett kapillärrör menlig
skadhg; ofördelaktig menlös a. oskyldig; oskuldsfull (som ett spädbarn); barnslig; ofördärvad till sinnelaget;
naiv; beskedlig menopaus /menåpau:s/ (3-stav.) månadsreningens upphörande mens, pl. -es L menstruation
mensa L 1. bord. 2. ett böjningsmönster i den latinska formläran. Mitt ~ gav mig överflöd (Runeberg om sin
informatorstid) menstruation (biol.) månadsrening mensur /u:/ 1. mått. 2. mätglas. 3. studentduell

mensvuren a. som har svurit falskt. Svåra följder får sviken tro, arm är ~ man (Sången om Sigdrifa)

mental a. själslig; själs-; sinnes-. Ex. under
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hospital. ~ reservation (E) tyst förbehåll mentalhygien (med.) själshygien; vården av

själslivets hälsa mentalitet sinnelag; håg; hjärtegrund; anda.

Våldsmentaliteten mentol /å:/ huvudbeståndsdelen i pepparmynts-

olja: se pepparmynta mentometer, pl. -metrar åsiktsmätningsredskap mentor /män:tår/ rådgivare; handledare
(Athene uppträder i skepnad av Odysseus' vän Mentor i Odyssén)

menverk skadegörelse; odåd. Blodtandad mordvarg, för ~ hugad (Beowulf) meny /y:/ -n 1. matsedel. 2.
helmatsedel. 3.

dagens måltid ^meraflon aftonvard(stid) Mercators projektion (geogr.) kartbild där längdgraderna ter sig som räta



linjer i rät vinkel mot breddgraderna mercerisera ge ökad glans, slitstyrka och mjukhet åt (bomullstyg) genom
behandling med lut

mere-, meni-, merit- akt. och dep. v. L tjäna;

göra sig förtjänt av mergrad (sprv) komparativ meridian /a:/ middagslinje; längdgrad merino (sp.) 1. ~/<är ett
slags spanska utegångs-

får. 2. ett slags fint ylletyg merinogam garn av högklassig, fin, jämförelsevis kort elastisk ull merit /i:/1. förtjänst.
2. värde meriterad /te:/ a. förtjänstfull; förtjänt meritokrat /meritåkra:t/ en som har inflytande

tack vare pappersmeriter meritokrati meritvälde; betygsvälde; övervärdering av pappersmeriter merkantil a.
handels-

merkantilism 1. (hist.) ett slags samhällshushåll-ning som gick ut på att genom utförsel av nyttigheter skaffa in
pengar i landet. 2. köpmannamässig förvärvsanda merkaptanlukt "sulfatlukt" (av C2H5SH) merkonom
/märkånå:m/ en som har tagit en lägre

handelsexamen merkuriison, pl. -söner handelsman; affärsman merkuriusdyrkan, se merkantilism 2
merovingema /ving:er/ frankisk kungaätt, uppkallad efter 400-talshövdingen Merovik merpart, se part

mervärdesskatt skatt lagd på en varas förädlingsvärde

mesallians nergifte. Göra en ~ gifta ner sig

mesanmast (naut.) aktermast; aktersta masten mesenteriwn L (biol.) tarmkex meskalin -et ett
hallucinationsframkallande gift som framställs av amerikansk aloe (en Agave-art) meso- G mitt-

meson /å:/ en tung partikel i atomkärnan mesopotamiska s. mesopotamiskt fornspråk

(snarast akkadiska) mesotron /mesåtrå:n/, se meson mesozoisk a.: eran omfattar trias, jura och

kritperioden messiansk a. messias-

messias /mäsi:as/ (G av hebr. härkomst) Guds smorde (judarnas förespådde frälsarko-nung)

mestgrad (sprv) superlativ mestgynnadnationsklausul mellan två riken innebär att ingen utomstående part skall få
bättre villkor

mestis /i:/ halvindian; halwit indian mestiz, se mestis mestpart, se part

meta- G bredvid; efter; andrahands- osv. metaaffär affär med delad vinst och förlust metabolisk a. (med.)
(ämnes)omsättnings-.

Patientens mönster metabolism 1. (ämnes)omsättning. 2. formförändring

metadon (med.) ett starkt smärtstillande medel metafor /å:/ (sprv) bild(Hgt uttryck) metaforik /i:/ bildspråk
metaforisk /å:/ a. bildlig överförd metafysik (filos.) översinnUghetslära; overkUg-hetslära

metafysisk a. översinnlig; overklig metafyt flercellig växt

metagalaktisk a. utanför vårt vintergatsystem; rymden

metaldehyd ett slags aldehyd (innehållet i 2. meta)

metall 1. (av gammalt:) en grupp bestående av grundämnena guld, silver, koppar, järn och tenn och några
legeringar. 2. (kem.) huvudavdelning av grundämnen som (i regel) glänser som ~ 1 metallisera 1. överdra med
metall. 2. göra metaUisk; förläna en metaUisk egenskap åt (ngt). 3. vulkanisera metallografi -n läran om
metallers egenskaper metalloid /metaloi:d/ (4-stav.) icke-metalliskt
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grundämne (grundämne som ej hör till metallerna)



metallurgi /g/ -n (läran om) utvinnandet av

metaller ur malmer metamatematik matematikfilosofi metamorf a. omvandlad

metamorfos /-å:s/ förvandling. Undergå en ~

förvandlas metan /a:/ gruvgas; sumpgas, CH4 metapoesi diktning om diktning metaspråk (sprv)
språkbeskrivningsspråk; uttryck som man nyttjar för att beskriva ett språk(bruk)

metastas /-a:s/ (med.) 1. att en sjukdomshärd (svulst osv) flyttar sig från en kroppsdel till en annan genom lymf-
och blodkärlen. 2. dottersvulst osv (se 1) metates/-e:s/1. (med.) ett sjukligt 1. främmande ämnes förflyttning
inom kroppen. 2. (kem.) skifte (utbyte) av en atom osv i en förening. 3. (sprv) omkastning (att två ljud byter
plats: jfr E bourn med det liktydiga sv. brunn) metazo /metaså:/ -n flercelligt djur metempsykos /å:/ själavandring
meteor /å:/ stjärnfall

meteorism (med.) väderspänning; trumsjuka meteorit /meteåri:t/ stjärnfallsten; rymdsten meteoro- ovanför
marken; i luften befintlig meteorolog /meteårålå:g/ väderleksforskare meteorologi -n väderlekslära

1. meter -n grundenheten för längd

2. meter s. versmått; versslag meterprototyp en mellanfolkhg likare för

metermåttet métier F yrke. Det var en ~ som han ej

behärskade. Jfr jalousie de métier metod /o:/ 1. tillvägagång; undersökningssätt;

förfarande; förfaringssätt. 2. reda; ordning metodik /i:/1. metod(er). 2. se metodologi metodisk a. 1. planmässig;
ordnad. 2. metod-metodism en protestantisk religiös läroriktning som grundades av John och Charles Wesley
1729

metodist, se metodism

metodologi -n metodlära; tillvägagångslära

metodologisk /ä:g/ a. som avser metodlära. Ej att

förväxla med metodisk metonymi -n att nyttja ett ord som symbol för ett annat ord. Ned med tronen, altaret och
penningpåsen! metrik /i:/ verslära

metrisk a. 1. vers-; versmåtts-. 2. (form:) bunden; vers-metrologi -n läran om mätenheter metronom /metrånå:m/
(mus.) taktmätare metropol /metråpå:l/1. huvudstad. 2. huvudort.

3. världsstad metropolitan area E stortätort metnmi, pl. metra L versmått; versslag metylalkohol träsprit, CH3OH
mezzanin /mätsani:n/ halwåning; halvbjälklag mezzoforte I (mus.) halvstark Mg = magnesium (kem.)
mickelsmäss(a) 29 september och följande söndag

micromesh E finmaskig midi F vadlång(t)

midinett, pl. -er (i Paris) skämtsam benämning på sömmerskor och andra arbeterskor, som lämnar verkstaden
under middagsrasten midiålders F- medelålders midsjöss mitt (ute) på sjön midströms mitt i strömmen midsunds
mitt i sundet

migration flyttning (från ett land till ett annat) migrän /ä:/ en häftig huvudvärk, vanligen höger-

1. vänstersidig mik, pl. -ar mikrofon mikado (hist.) japansk kejsare mikro- G 1. (mkt) liten; små-. 2. milliondels
mikrob /å:/, se mikroorganism mikrobiologi -n läran om mikroorganismer

1. mikrocefal /a:/ s. småskalling

2. microcefal a. småhövdad

mikrofon /mikråfå:n/ apparat som omsätter ljud i

elväxelström; (bl. a.) telefonlur mikrofotografi -n mikroskopisk fotografi mikrokosm småvärld



mikrolin /-i:n/ (geol.) en vanlig art av ortoklas, bestående av tunna skivor. Den blekgröna varianten amazonit
gäller stundom som ädelsten

1. mikrometer, pl. -metrar hjälpapparat för mätning av små längder

2. mikrometer milliondelsmeter mikromikro- billiondels, lO ^^

mikron G milliondels meter; tusendels mm mikroorganism organism som man inte kan

urskilja annat än i mikroskop mikrotom /mikråtå:m/ finskärningsinstrument; finsnittare

mikroton /-to:n/ (mus.) beteckning för ett tonsteg mindre än ett halvt tonsteg. Sådana
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tonsteg användes av grekerna och gregoria-nema samt tillämpas av de moderna tonsättarna

mikrovågstrålning (fys.) elmagnetisk strålning

vars våglängd är av storleksordningen cm mildring (O. Högberg) skänk för att mildra 1.

blidka ngn; muta mUe E engelsk mil, 1609,3 m milis /-i:s/ lantvärn; folkhär militant a. krigisk; stridbar;
kämpande militarisera ge en miUtär(isk) prägel åt (ngt) militarism 1. krigisk officersanda. 2. militär kampanda
(hos ett folk 1. en befolkningsgrupp). 3. krigsmakten betraktad som ett ont. Inte en man, inte ett öre åt -en

1. militär s. 1. krigsmakt. 2. väpnad styrka (trupp). 3. medlem av krigsmakten

2. militär a. militär-; krigs-; av militärer bedriven osv (på tal om verksamheter, inrättningar osv)

mi^ö /ö:/ -n, pl. -er 1. omgivning; omvärld; verkningskrets. 2. hål vid mitten av en biljards längdvall

mille L tusen. Fem pro ~ fem på tusen millemiium, millemiiet (L) 1. årtusende. 2.

tusenårsminne; tusenårsfest. 3. tusenårsrike milli- tusendels milliard tusen miUioner milliardör en som äger minst
tusen millioner milo militärområde

1. mim /i:/, pl. -ar åtbördsskådespelare 2.. mim /i:/, pl. -tv 1. ett slags antikt vardagsskådespel 1. fars. 2. se
pantomim mima v. spela pantomim mimare skådespelare 1. dansare som mimar mimetisk a. 1. härmande. 2.
härmnings-; härm-

mimicry E skyddslikhet; skyddande likhet; förklädnad

mimik /-i:k/ 1. stumspel; stumt spel. 2. minspel

mimiker /mi:-/ en som övar mimik 1 mimisk a. pantomimisk; med minspel och åtbörder

mimosa /å:/: Mimosa pudica /pudi:ka/ drar ihop sina småblad vid den svagaste vindfläkt. Mimosaskälvande
känslighet min /i:/, pl. -er' ansiktsmusklernas tillfälliga spänningsläge 1. inställning som uttryck för en känsla 1.
ngt annat medvetandetillstånd min. = minimum 1. minut(er)

mina s. (mil.) 1. (metall)omsluten sprängladdning. Själv gående ~ torped. 2. spränggång under marken;
belägringsgång. (jfr underminera.) ~ bör ej nyttjas i stället för gruva: de sydafrikanska guldminorna minera v. 1.
lägga ut minor. 2. minlägga (ett

område). 3. gräva mingångar mineral-et, pl. mineral(ier) ämne i jordskorpan

mineralog en som sysslar med mineralogi mineralogi -n minerallära minerare minläggare minering minläggning

minettmalm sedimentär järnmalm av limonit-typ

minfösare (mil.) paravan mini- Ull-; små-, -försök försök i smått miniatyr kallade man fordom en med mönja (L
minium) färglagd anfang; numera nyttjas ~ om helt små målningar (t. ex. i medaljonger) och överhuvud om
avbildningar i liten skala; som förled betyder ~ '("^kt) liten, små-' minimal a. 1. minsta. 2. ringa minimera 1. göra
(en sak) så liten (1. kort) som möjligt; gränsminska; begränsa; minska. 2. förringa



minimi- minst-; som ej får 1. kan underskridas minimikrav minstkrav minimipris, pl. -priser minstpris minimum,
pl. minima L minstmått; minsta mått;

bottenvärde; botten; golv miniräknare eldriven räknesticka minister, pl. ministrar 1. statsråd, 2. diplomatiskt
sändebud. 3. V.D.M. = Verbi divini minister L ("Guds ords tjänare") (statskyr-ko)präst

ministerialböcker kyrkböcker (dop-, vigsel-, döds-)

ministeriell a. 1. minister-. 2. diplomatisk (som angår det normala förhållandet till främmande makter)

ministerium, ministeriet (i främmande länder),

se departement 1 ministerpresident (i främmande länder:) statsminister

ministär regering (statsministern och de andra statsråden)

mink, pl. -ar amerikansk älviller, pälsdjuret

Mustela (Lutreola) vison minneslista promemoria minnesång (T Minnelied 'kärleksvisa') (medeltida tysk)
kärieksdikt(ning)
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minoisk /å:/ kultur: på Kreta osv under det andra

årtusendet f.Kr. minoremi /minårenn/ (jfr annus) minderårig;

som ej har nått myndig ålder minoritet mindretal minslunån, se under tolerans minstmått minimum minstpris
minimipris minuend tal som skall minskas

1. minus -et 1. minustecken. 2. köldgrader (temperatur under noll). 3. brist; underskott. 4. avbräck; skada; men

2. minus minskad med . . .

3. minus (så och så mkt) mindre än noll minuskel (typ.) småbokstav

minut 1. 1/60 timme. 2. 1/60 vinkelgrad. 3. 1/60 sjömil. 4. i ~ styckevis; —/lant/e/detaljhandel (där allmänheten
handlar) minutiös /tsi/ a. 1. hårfin. 2. noggrann. 3. petig minutör minuthandlare; detaljhandlare minör (mil.)
minläggare miocen /se.n/ del av tertiärperioden mirabell, pl. -er ett slags mkt små (gula) plommon

mirabile dictu L märkligt nog, nog så förunderligt

mirakel, miraklet under(verk)

mirakulös a. underbar; sällsam; vidunderlig;

övernaturlig misandri -n karlhat; karlskygghet misantrop /å:/ människohatare misantropi -n människofientlighet
miscellanea pl. L biandgods mischmasch -et röra misdemeanour E förseelse mise en scène F uppsättning;
uppsättande miserabel a. eländig; usel miserere L var (mig, oss) nådig! förbarma Dig!

miso-, mis- G -hat nusogyn /gy:/ kvinnohatare misoxeni -n främlingshat

1. miss, pl. -er" fröken

2. miss, pl. -ar misslyckande; bom missal -et mässbok

missale -t (L), se missal missfall spontan abort, det väntade barnet kommer för tidigt och är dött missfara fara illa
med (ngt); hantera illa missfatta (O. Högberg) missuppfatta missfirmelse -n ärekränkning missil -et fjärrstyrd
projektil

mission /mi§o:n/ 1. omvändelseverk(samhet). 2.

kallelse. 3. uppdrag missionera utöva omvändelseverksamhet missionsresa omvändelsefärd; trosförkunnelse-färd

missionär s., se mission 1



missiv-et 1. följebrev. 2. sändebrev. 3. (tjäns-

te)förordnande misskreditera vanrykta; bringa i vanrykte misskund 1. barmhärighet. 2. nåd; pardon misskundsam
barmhärig misskundslös a. obarmhärtig misslyckare en som misslyckats. Han använde sig av de många missly
ekarnas erfarenheter (P.O. Sundman) missläsning felläsning

missne -t Calla palustris. Mala ~ rötter av ~ till nödbröd. Flickan har i fadershuset . . . aldrig nödgats mala ~
(Kalevala) missteckna felteckna; teckna (avbilda) oriktigt misstroendevotum -L misstroendeuttalande;

misstroendeyttring misstycka tycka illa om (ngt); tycka illa vara misstyckt: bli ~ tycka illa vara mist s. (naut.)
dimma; tjocka *mista s. barfläck

mistel, pl. mistlar (bot.) Viscum album

mister E herr

mistetid karenstid

mistletoe E mistel

mistlig a. som man kan undvara

mistlur (naut.) en ljudsignalapparat; jfr mist

mistral I di: I nordostvind i Sydfrankrike

mistress E fru

misär 1. nöd; elände; utfattigdom; armod. 2. (i

kortspel:) krypbud; nolle mitella L (med.) förbandsduk; trekantsduk mitokondrie, pl. -r: ~utgör cellens organeller
för

energiproduktion (cellens "kraftverk") mitra biskopshuva mitrayös s., se maskingevär mittemoting (en) 1. visavi
1 *mittsjöss = midsjöss *mittströms = midströms mittsökande a. centripetal mix, pl. -ar blandning. Stilmix
stilblandning mixa v. blanda

mixed E 1. blandad. 2. (för bägge könen) gemensam

mixer E 1. barmixer E en som blandar till 1. skänker ut bianddrycker; blandare. 2. en som för ihop
ljudupptagningar till ett filmband;
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filmljudsblandare. 3. hushållsapparat som blandar till maträtter osv; assistent. 4. sällskapsmänniska. He is a good
~ han är umgängsam. 5. se drinkmixer mixning (Ijudtekn.), mixa och mixer 2 mixtum kompositum L blandning;
röra mixtur blandning ii^ukkärna (biol.) parenkym ii^ukvaluta: motsatsen till hårdvaluta ii^äla (geol.) mjölfin
vattenrik sand-1. lerjord

1. nyäll döda celler från hudens ytlager i hårbotten

2. nyäll a. 1. (om snö:) lös. 2. mör; mjuk. 3. len. 4. glänsande; klarvit

n^jältbrand (med.) anthrax, hastigt förlöpande smittosjukdom (särsk. hos nöt, får och svin, men även hos mskor)
ii\jöldryga (bot.) vilstadium av svampen Clavi-ceps purpurea (fördärvar rågkornen, som den växer på, men
förekommer i farmakopén)

1. ii^ölke (zool.) hanfiskens säd

2. ii\jölke (bot.) Epilobium angustifolium nyölkhål öppning, genom vilken mjölkådern -

som samlar upp blodet från främre delen av juvret (på en ko) - går in i bukhålan n^ölkhåla (Strindberg), se
mjölkhål n^jöikskimrande a. opahserande nyolksocker (kem.) C12H22O11 nyölksyra (kem.) C3H6O3 Mlle, se
mademoiselle Mme, se madame Mn = mangan (kem.) mnemo s. G minne mnemoteknik minneskonst



mnemoteknisk a., minneskonst-mo-n, pl. -ar 1. fin sandjord. 2. sandslätt;

sandmark Mo = molybden (kem.)

moaré -n ett slags vattrat tyg (natursilke, rayonsilke 1. bomull) moatjé /tj/ -n 1. (i kortspel:) medspelare. 2. (på

teatern:) motspelare. 3. danspart mobb, pl. -ar slödder; pack; folkhop mobba v. öva mobbning (samfällt)
mobbning grupp(över)våld mot ngn; kamratförtryck

1. mobil s. rörlig tingest

2. mobil 1. flyttbar; (lätt)rörlig. 2. flyttande mobilier pl. lösöre; bohag

mobilisera försätta (förband) på krigsfot; uppbåda

mobilitet rörUghet

1. mocka kaffe

2. mocka färgat sämskgarvat skinn

3. mocka v. 1. ösa med skovel. För allt jag trampat jorden och mokat mull och malm (Karlfeldt). 2. sopa 1.
skyffla undan spill-ning

mockant a. spefull; gäckande; gäcksam; (lätt) hånfull

mockasin (indiansk) skinnsko mockerad a. förnärmad; stött mock-turtle E falsk sköldpaddsoppa mod, se mode
modal a. modus-modalis L (sprv) "sätt"-kasus modalitet 1. beskaffenhet. 2. (log.) ett omdömes (påståendes)
giltighetsgrad, sedd från dens synpunkt som fäller omdömet. Apodiktiskt är ett omdöme som kan härledas ur ngt
som verkhgt 1. tankenödvändigt. Assertoriskt är ett tveklöst påstående utan bevis. Problematiskt är ett påstående
som innebär ovisshet om hur det verkligen förhåller sig moddia v. måla (grundera) med moddlare moddlare bred
pensel; grunderingspensel mode -t klädselsätt; klädselsed; tycke; dagssed; dagstycke; tyckesak. Det tvåstaviga
uttalet (likalydande med gudanamnet Mode) var från början ett läsuttal. Det vanliga enstaviga uttalet (likalydande
med mod 'tapperhet') är ej lyckUgt. {''Stolts rock är blodig, det fordras mod att dra det plagget uppå.''). Som
förled i sms heter det nästan alltid mode, och den formen borde genomföras efter hela linjen: ett nytt mode; pl.
nya moden (samma tongång som i oden)

modell 1. mönster(bild); förebild; mönsterform. 2. liten naturtrogen avbildning av byggnad osv. 3. en som sitter
1. står för att avbildas av konstnärer som gör genrer 1. övar sig i teckning

1. modellera (modell-lera) s. formlera

2. modellera v. 1. forma (ngt) av ett bildbart (knådbart) stoff. 2. göra en tredimensionell (av)bild(ning) i ett
bildbart stoff (t. ex. vax, lera). 3. forma modeller till skulpturverk osv. 4. teckna 1. måla så, att föremålens
rundning kommer till synes (t. ex. genom skuggning)

modellör formare

1. moderat s., pl. -er' är ett ersättningsord för högerman

2. moderat a. hovsam; måttfull; måttlig
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3. moderat a. är ett ersättningsord för höger-,

högersinnad och konservativ moderation hov(samhet); måtta; lämpa moderato I (mus.) lagom långsamt

1. moderator (tekn.) dämpare (t. ex. i grafitmo-dererade kärnreaktorer)

2. moderator E medlare; skiljedomare moderbolag (i en koncern) innehar aktiemajoriteten i dotterbolagen

moderera dämpa; anpassa; lämpa; jämka; mildra



modern /modäi^n/ a. 1. nutida; nutids-; våra dagars. 2. sentida. 3. språk levande språk (i motsats till klassiska
språk). 4. (nu)tidsen-1ig. 5. modeenUg; på modet. 6. nutidssinnad. 7. ~ tid är ett misslyckat halvöversättningslån
från E. När systemet har införts i London, kommer hälften av Storbritanniens stuveriar-betare att ha tagit steget
in i ~ tid. Skriv nutiden 1. (om ni så vill) nytiden. 8. ~ konst: i trång mening omfattar särpräglade nya riktningar,
särsk. funktionalism, mobilkonst, non-figura-tivt måleri, surrealism osv. 9. ^musik: atona-lism, tolvtonsmusik
osv modernism 1. nyhetspräglad riktning i litteraturen, bildkonsten, konsthantverket, musiken osv. 2. (teol.)
strävan att granska den kristna tron i ljuset av vetenskapens nyrön osv modernitet 1. att vara modern (4, 5). 2.
nutid-

senlig sak 1. företeelse; nypåfund modest a. blygsam; anspråkslös; försynt modest! -n blygsamhet;
anspråkslöshet; försynthet

modfallen modfälld; modstulen modifiera 1. omforma. 2. mildra. 3. jämka på (ngt)

modifikation 1. omformning. 2. mildring; lindring. 3. jämkning. 4. jämkmån. En sanning med 5. avart modist 1.
hattsömmerska. 2. modesömmerska modstjäla beröva (ngn) mod och tillförsikt. Den "ovärdiga ryssfruktan", som
enligt Harald Hjärne hade modstulit vårt folk alltsedan modul /u:/ 1. (arkit.) grundmått: enhet för beräkning av
storleksförhållandena mellan delar av en byggnad. 2. (mat.) = absolut värde, dvs det värde som är gemensamt för
ett visst positivt tal (t. ex. 5) och dess negativa och dess imaginära motsvarighet (mod 5 1. /5/). 3. (mat.) faktor
vid omräkning från det naturliga logaritmsystemet till ngt annat logaritmsystem. 4. (mat.) (stundom:) koefficient

modulation (mus.) kan vanligen bytas ut mot

tonartsövergång moduliserad a. (arkit.) grundmåtts-; efter grundmått. Ett moduliserat byggande modus-et, pl.
modus (1. modi) L 1. (filos. Spinoza:) ting 1. väsen 1. förtingligat tankeföremål (betraktat blott och bart som
beskaffenhet hos en allmän ursubstans); (Locke:) form, tillstånd, skeende 1. egenskap uttryckt genom substantiv,
t. ex. triangel, raseri, soluppgång, själviskhet. 2. (log.) en slutledningsform med hänsyn dels till om lederna är
jakande 1. nekande, dels till om de är allsatser (universella) 1. någrasatser (partikulära). a är tecknet för en
jakande allsats, och aaa (Barbara) i en kategorisk slutledning innebär att översatsen, undersatsen och slutsatsen är
jakande allsatser. 3. (sprv) utsagosätt: den talandes inställning till ett verbskeendes verklighet (se modalitet 2) 1.
önskvärdhet, i den mån den inställningen kommer till språkligt uttryck modus vivendi L tillsvidarelösning (när
man inte

kan komma överens på lång sikt) modusvivendiavtal L- nödsämjeavtal mogul /o:/, pl. -er' /u:/ (hist.)
(muslimsk)härska-

re (i Indien) mohammedan, se muhammedan mohikan, pl. -er' ett utdött nordamerikanskt indianfolk

mohär /ä:/ garn och tyg av angoragetens ull moira' /åj:/ G 1. ödesgudinna. 2. lott; livslott;

ödeslott; lyckolott; öde moj a. IT lugn; vacker (om väderlek) mojna v. lugna; stillna

mojäng (jfr F moyen) 1. verktyg; redskap. 2. pl.

(hjälp)medel *moka v., se 3. mocka mokant, se mockant

1. mol (förk. av grammolekyl) grundenhet

2. mol(-) alldeles; i ett; ihärdigt

3. mol-, molu-, molit- v. L mala

1. mola v. värka ihärdigt

2. mola v.: ~ i sig äta glupskt molar /a:/ (biol.) oxeltand

molekyl /k/ minsta fria förekomst av ett ämne molestera omaka; besvära

1. moll ett mkt fint och mjukt, halvgenomskinligt tvåskaftat bomullstyg



2. moll (mus.) tonsläkte med liten ters mollskinn (E moleskin "mullvadsskinn") ett

slags tät och tjock, mkt stark bomullsvävnad

224mol>mon

moUusk blötdjur molo, pl. -r I vågbrytare Molok var en fornsemitisk gud, som man offrade barn åt

moloken /mo:-lo:ken/ modstulen; slokörad; snopen

moloss 1. forntida folkslag i Epirus. 2. (metr.) en

versfot: tre långa stavelser *moltum, se multum molybde- G (kem.) bly-molybden /e:/ -et (kem.) ett metalliskt
grundämne momang ögonblick

moment-et 1. ögonblick. 2. tidpunkt. 3. punkt; avsnitt; (under)avdelning. 4. beståndsdel. 5. (fys.) måttet på en
krafts förmåga att utöva verkan på en viss punkt, linje 1. yta. 6. tröghetsmoment för en viss del av en roterande
kropp - proportionellt mot dess massa och kvadraten på avståndet från vridaxeln momentan a. 1. ögonblicklig. 2.
tillfällig. 3. ryckartad

moms mervärdesskatt; värdestegringsskatt; varuskatt

monad /a:/ (filos.) 'enhet'. Enligt Leibniz består hela världen av idel odelbara smådelar (utan "fönster"), som var
för sig är bärare av många egenskaper

monark härskare (kung osv). 2. envåldshärska-re

monarki /k/ -n härskardöme (kungadöme osv) monarkist /k/ en som vill att landet skall vara en monarki

1. mondial s. ett konstvärldsspråk

2. mondial a. världsomfattande; världsomspännande; världsmondän a. 1. (fin)världslig. 2. världsvan. 3. den

fina världens . . . monegask, pl. -er' invånare i Monaco monetär /månetä:r/ mynt-; penningmongol /månggo:l/, pl.
-er' invånare i Mongoliet

mongolid /i:/ a. mongolisk (på tal om ras) mongoliska flera inbördes mkt nära besläktade

språk av den altaiska språkätten mongolism Downs sjukdom, medfödd utvecklingsrubbning mongoloid erson
som lider av mongolism monism 1. (filos.) enhetlighetslära. Jfr dualism 3 och pluralism 1. 2. trångsint
likriktning. 3. tvångsstyrelse; förtryck mono- G en; ensam(-)

monodi -n (mus.) enstämmig sång monoftong (sprv) enkelt självljud monogam /månåga:m/ 1. engift. 2.
engiftessin-nad

monogami -n engifte

monografi-n utförlig skrift om ett enhetligt ämne

monografisk a. monografi-; monografiartad monogram, -grammet namnchiffer; namnförk. av sammanslingrande
bokstäver; namnbokstavsslinga

monokel /månåkkel/ -n, pl. monokler ögonglas för ett öga

monoklin /i:/ a. 1. (bot.) som har tvåkönade blommor. 2. (geol.) ett —t kristallsystem har tre olikvärdiga axlar;
två går i sned vinkel mot varann och bildar rät vinkel med den tredje monoklonal/månåklåna:I/a. (med.) (om
tumör:)

som uppstår i en enda cell monokotyledon /månåkåtyledå:n/ s. (bot.) en-

hjärtblading monokrom /månåkrå:m/ enfärgad. Koloriten är gärna ~

monokromatisk a., se monokrom monokultur (enhets)bestånd; ensaksodling. Tobaksfarmarna inser att de stora --
erna varit till förfång monokulär a. för ett öga monolit /månåli:t/ ensten; block; konstverk som



består av ett enda stenblock monolitisk a. 1. helgjuten; helstöpt. Den uniformiteten i skolväsendet. 2. odelbar.
Enligt Jewkes är "central ekonomisk planläggning

monolog /månålå:g/ enmäle; självsamtal monom /månå:m/ -et entermsuttryck; enledsut-tryck

1. monoman /a:/ vurmig mska

2. monoman a. enkelriktat vurmig monomani -n vurm. ~ ansågs förr innebärande

att man var själssjuk delvis (i ngt särsk. avseende)

monoplan -et endäckat (vanligt) flygplan monopodisk a. (metr.) enfotig; bestående av en

versfot (om versrad) monopol /månåpå:l/ -et 1. ensamrätt. 2. ensalu-rätt; ensälj -et. 3. ensamrättsföretag;
ensamrättsfirma. 4. ensaluföretag; ensalufirma. 5. faktiskt (naturligt, icke-rättsligt) ~ föreligger när ett företag 1.
en sammanslutning osv behärskar marknaden monopolisera 1. lägga (ngt) under ensamrätt 1.

225ensälj. 2. förbehålla (ngn ngt). 3. förbehålla sig; lägga under sig monorchid /månår^iid/ hund som endast har
en testikel

monosyllabisk enstavig; enstavelse-monoteism (4-stav.) engudstro monoteist (4-stav.) en som tror på en gud
monoton /månåtå:n/ 1. entonig. 2. enformig; enahanda

monotoni-n 1. entonighet. 2. enformighet monovalent a. (kem.) ettvärd(ig) monsieur, pl. messieurs F herr
monsignor(e) I titel som tillkommer det högre

romersk-katolska prästerskapet monster, monstret vidunder monstrans kärlet som innehåller nattvardsbrödet

(oblaterna) monstrualitet (Strindberg) vidunderUghet monstrum, pl. mönstra L, se monster monstruös a. 1.
missbildad; vanskapt; vanskap-Hg. 2. gräslig. 3. vidunderlig. Det uppges att monstruös betyder 'vidunderlig',
monströs 'missbildad'. Det är väl så att läkare föredrar monströs. L har monstrosus och monstruosus utan
betydelseskillnad monsun /månsu:n/ (pg av arab. härkomst) årstidsvind; halvårsvind mont F (i ortnamn) berg
montage, se montering och fotomontage montanindustri 1. bergverk. 2. järn- och ståltillverkning

monter' /mång:ter/, pl. montrar skådeskåp; skå-

deskrin; visningslåda; glasskåp montera sätta upp; sätta in; sätta ihop; anbringa;

iordningställa; utrusta; klä monteringshus hus som byggs av idel färdiggjor-

da delar. Jfr prefabricerad montör (maskin)uppsättare; installatör. Se också byggmontör under prefabricerad
monument -et minnesvård; minnesmärke monumental a. 1. minnesmärkesmässig; minnes-vårdsartad. 2. väldig;
storslagen; storstilad; märklig; vördnadsbjudande. 3. tidstrotsande mops en kort och bred dvärghund med kort

trubbnos och djupa hudveck över hjässan mor (bör uttalas med /å:/ liksom i romanska språk för att inte kunna
förväxlas med mor = moder) 1. (hist.) mörkyad inföding i NV hörnet av Afrika (romarnas Mauretania: Algeriet
och Marocko). 2. arabisktalande muslim i Spanien (från 700-talet tül 1400-talet). 3. se morian

mora /må:ra/ L1. (jur.) dröjsmål. 2. (sprv) enhet

i stavelsemätning moral 1. sedlighet. 2. sedebegrepp; sedlig uppfattning. 3. sedelära. 4. se sens-moral moralisera
förkunna sedlighet; förmana; ge

förmaningar moralitet 1. sedlighet. 2. ett slags skådespel, där dygder och laster uppträder som personer (t. ex. fru
Lusta) moralkaka moralpredikan; sedlig tillrättavisning

moralkomplex-et sedlig (föreställnings)värld.

Ex. under tradera moralteologi teologisk etik (kristlig sedelära) moras -et kärr; träsk

moratorium, moratoriet 1. betalningsanstånd;

kravspärr. 2. (oeg.:) uppehåll morbid /i:/1. sjuklig. 2. (konstterm:) fyllig; len;



mjuk morbus L sjukdom

mordeld mordbrand. ~ tändes om natten (M. Koch)

mordvarg mordisk mska; massmördare. Ex.

under menverk mores L vett; hut morfe s. G form; gestalt morfem -et (sprv) (enkel) betydelsebärare Morfevs G
drömmarnas gud. I Morfei armar morfin -et huvudgiftämnet i opium morfologi-n 1. formlära. 2. formsystem
morfäderne-t morfaderns Unje i släktledningen

morganatisk: äktenskap (en furstes) vänster-gifte

morgongåva en av maken före vigseln utfäst gåva till hustrun

morgonstjärna 1. (astron.) Venus (när den syns om morgnarna). 2. (bot.) släktet Ornitoga-lum. 3. (hist.) en taggig
järnklubba morian afrikaneger

moring s. (naut.) (ringbult med) förtöjnings-ring

1. morisk /mårisrk/ kristen ättling av morer i Spanien

2. morisk /å:/ a., se mor

morl ImkSXI -et muller; dovt mullrande; mullrande dån morla v. mullra dovt

mormon /mårmå:n/, pl. -er' medlem av amerikanskt religionssamfund, grundat av Joseph Smith (och Brigham
Young) och med hemvist i staten Utah

226mormöderne -t mormoderns linje i släktledningen

mornas (opersonligt) bli morgon morsealfabet det av S. Morse uppfunna teckensystemet för telegrafering, t. ex. .
. .---. . .

= SOS

morsera skicka meddelande med Morses tecken

mortaUtet dödlighet mortificera (jur.) ogiltiggöra; döda morän /morä:n/ jökelblock; -stenar; -grus; -lera

mosaik /mosai:k/ (3-stav.) 1. av olikfärgade småbitar sammanfogad ytbeläggning. 2. biandgods; varjehanda
mosaisk /mosa:isk/ a. Moses-; judisk moské /k/ -n (arab.) muslimtempel moskit /måski:t/ mygga; stingande
mygghona moskovit /i:/ 1. (hist.) ryss. 2. moskvabo mosterman mosters äkta man

1. mot-et (T. Johannisson) vägkorsning i två plan

2. *mot -et tingslag (på Öland) motbo -n genbo; en som bor mittemot

moted ed som man svär för att gendriva en annans utsaga. De kommer ju att svära . . . men vi skall trotsa dem
och svära ~ (Köpmannen i Venedig) motell -et: förk. av moto(r)hotell motett (mus.) kyrklig körsats motil a.
(spontant) rörlig motilitet rörlighet

motionera 1. skaffa sig kroppsrörelse; röra på

sig. 2. väcka förslag motionär förslagsställare motiv-et 1. handlingsgrund; bevekelsegrund; drivfjäder. 2. skäl. 3.
ämne. 4. grundtanke. 5. (mus.) kärntongång; grundmelodi. 6. (jur.)

den kommentar som åtföljer ett lagförslag

motivation (E) 1. handlingsgrund; bevekelsegrund; anledning; drivfjäder; viljedrift. 2. skäl. 3 = motivering!. 4.
lust;håg. Betvingas nu ha ... tre timmar annat teoretiskt ämne och de har ingen som helst ~ för detta motivera 1.
ge skäl för (ngt). 2. styrka. 3. vara (innebära) skäl till (ngt). 4. föranleda. 5. förklara; klargöra. Man måste ... se
till att man kan ~ varför de skall lära sig olika saker

motiverad a. 1. befogad; skälig; på sin plats. 2. föranledd. 3. styrkt. 4. (jfr motivation 4)



hågad; villig; livad. Svagt motiverade elever. Hon lyckas få eleverna för uppgifterna. Ideellt ^ driven av en
osjälvisk håg motivering 1. skäl. 2. uppgivna skäl; angivna

skäl. 3. angivande av skäl; styrkande motkönad a. av motsatt kön; av olika kön. Kärleken mellan två individer
Hj. Bergman)

motlut -et uppförsbacke motmäle protest

motocross E väglösekörning; att tävlingsköra

med motorcykel i terräng motokultur motorjordbruk motor /mo:tår' /, pl. -er /moto:rer/: gemensamt namn på
vissa drivkraftmaskiner, som explosionsmotorer och elmotorer motorik /i:/ rörlighet; rörelseförmåga;
rörelseförhållanden motoriserad a. (mil.) försedd med motorfordon

motorisk a. rörelsemotpart motståndare i tvistemål osv motprestation vederlag

motstrof (i forngrekisk lyrik) strof som metriskt stämmer överens med "strofen" (i snäv mening)

motti (mil. fi) säck; innestängning (jfr Banér i säcken)

1. motto, pl. -ni tänkespråk; ledord; valspråk

2. motto: oriktigt i stället för måtto

moturs adv. till vänster längs en omkrets som det ter sig för en upprättstående som ser rörelsen inifrån. ~ är
medsols söder om ekvatorn motväxel (jv) banväxel med växeltungor mot

tågets färdriktning motyl en blandning av bensin och sprit moiilinégarn 1. tvåtrådigt: två sammantvinnade
olikfärgade ull-, bomulls-1. rayonsilketrådar. 2. 6-trådigt: löst tvinnat broderigarn av bomull mount E (i
ortnamn:) berg moiissera, se mussera

movator /a:/, pl. movatorer /o:/ matarbuss; buss med anslutning till tunnelbana

1. move s. E (schack)drag; steg; åtgärd. 2. kupp

2. move-, mot- v. L förflytta; röra; sätta i rörelse

MP = Member of Parliament Mr = Mister Mrs = Mistress MS = multipel skleros

227muck (zigenarord av indiskt ursprung: 'fri')

(mil.) utryckning; hemförlovning mucka v. (mil.) rycka ut; bli hemförlovad muckare, se mucka

1. mudd s. (stickad) handledsvärmare

2. mudd s. (Ip muoddä) renskinnspäls mufflon /å:/ vildfår (på Sardinien och Korsika) mufti (arab.) 1. muslimsk
präst 1. rättslärd. 2.

civila kläder mugg (vet.med.) inflammation 1. eksem (i karled

bl. a.) på häst muhammedan, se muslim muhammedansk muslimsk muhammedanism islam mujka (fi muikku)
siklöja, Coregonus albula mulatt halvsvart; halwit mu^era (sprv) uttala (t. ex. /-ljud) med tungan i

j-ställning muUa -n (arab. pers.) muslimsk teolog mullbänk 1. jordupphöjning under syll. 2. drivbänk. 3. en pris
läppsnus multen, pl. multna multnad multi- L mång-; mångfaldig multicolour E mångfärgad; flerfärgad; brokig
multifunktionell a. mångtjänlig. Ett t stadscentrum

multikonst flerkonst multilateral a. flersidig; flerparts-*multi-media flersinnesfångande. Harlem on my mind är
en ~ upplevelse. Bild, ljus, ljud, text samverkar

multinationell a. mångnations-; månglands-; flerlands-; flerlandsomfattande

1. multipel /ipp/ pl. multiplar flerfald; mångfald

2. multipel, pl. multipla a. mångfalds-. Viktmängderna står i ett --t förhållande till varandra



multipel skleros /å:/ (med.) fläckvis uppträdande förhårdningar i ryggmärgen 1. hjärnan 1. bäggedera med
fortskridande rubbningar i rörelsenervernas verksamhet multipla v. mångfaldiga

multiple choice E flerval; val mellan flera möjligheter

multiplicera 1. gångra. 2. mångfaldiga. Det blir

många extra satser, förseningar mulitplikator gångrare

multiracial a. 1. flerras-; mångras-. Tschombe, som i en ~ politik verkligen fullföljt en Kongos avkolonisering. 2.
flerrasig; mångrasig. En ~ stat

multisensuell a. flersinnes-*multor pl. N hjortron

multrum (lagskyddat namn på) ett slags torrklo-sett

multum L mycket (pengar). Där är nog moltum,

där! (Strindberg) mulvante (grov) tumvante mumie död kropp som varaktigt bevarats från att

förmultna mumifiera göra till mumie mumma s. porter, öl och socker (dricka) mumrik, pl. -ar 1. stofil. 2. puta
munbud (ä. sv.) 1. muntlig budbärare. 2. muntligt budskap mundering 1. beklädnad. 2. omgång kläder. 3. seltyg

mundus L 1. värld. 2. utstyrsel munfejd tvist; ordstrid

mungo, ppl. e-r (E mungoose, nyindiskt ord) skunkdjuret Herpester griseus (mungo), som dödar giftormar
behändigt mun-hand-systemet ett slags dövstumspråk munharmonika munspel

munheder lovord 1. hedersbetygelser som ej är

allvarligt menade munia pl. L sysslor;tjänster municipalsamhälle (hist.) del av en landskommun, där en 1. flera
författningar med för städerna gällande bestämmelser tillämpades munlag -et bett i betsel

munläsa s. (med.) åkomma som gör att man ej

kan gapa *munnas kyssas

munsjör (F monsieur), pl. -er (nedlåtande 1.

hånfullt tillrop) min herre munskålla s. (med.) utslag på läpparna muntration 1. nöje; förlustelse. 2. rolighet
mural a. mur-; vägg-

murliv (arkit.) lodrät begränsningsyta på en mur

musa' , muser' konstens och vitterhetens gudinnor: Klio (historiens), Euterpe (musikens), Thalia (lustspelets),
Melpomene (sorgespelets), Terpsichore (dansens), Erato (kärleksdiktens), Polymnia (hymndiktningens 1.
vältalighetens), Kalliope (hjältediktens), Urania (astronomins) musak' /u:/ dämpad avtrubbad burkmusik
("ljudtapet"), avsedd bl. a. till att främja köplusten i varuhus. Jfr funktionell 5 musblack a. (häst:) grå med svart
tagel museal a. 1. museums-. 2. skådetingsartad;

228mus-myr

skådesamlingspräglad. Ingen av Marx' teorier har blivit så ~ som tesen om statens bortvitt-rande

museiföremål kan stundom bytas ut mot skåde-ting

museiman /a:/, se muslim

museum, museet kan stundom bytas ut mot

forns al, fornhem 1. skådesamling musical E är en elliptisk förk. av ~ comedy 'operett'. Ellipsen har gått till spillo
vid försvenskningen till musikal. Skriv sångspel när ordet operett inte låter tillräckligt allvarligt

musicera göra musik; spela (och sjunga)



musikalier pl. nothäften osv

musikalisk 1. musikbegåvad; musikkunnig;

musikkänslig. 2. musikmusikkår, se kår 5

musikologi musiklära; musikvetenskap musisk a. som har med muserna att göra: se musa

1. musiv- mosaik-

2. musiv-: ---guld och silver legeringar som förr nyttjades till oäkta förgyllning och försilv-ring

musjik /moèikk/ R rysk bonde

muskat /a:/: namn på flera slags vindruvor med

myskdoft muskatell muskatvin muskatellare (V. Rydberg), se muskatell muskedunder /sk/, muskedundret
(föråldrat)

gammaldags klumpigt gevär musketör /sk/ fotsoldat; gevärsskytt muskulatur 1. muskler. 2. muskelvävnad. 3.

muskelbyggnad musköt /skö:/ gevär; bössa muslim, /i:/ pl. -er islamtroende muslin -et (F mousseline, efter
staden Mosul) en

tunn, fin bomulls-1. yllevävnad mussera v. skumma; fradga(s) must 1. dryck av bär 1. fruktsaft. 2. (ojäst) vin. 3.
närande saft i ett födoämne. 4. kraft; intensitet

mustang /-ang:/ pl. -er' halvvild häst i Kalifornien, Mexiko osv mustasch munskägg; överskägg; knävelbårar
musöronstor stor som ett musöra (om löv efter lövsprickningen)

1. muta s. pl. mutor gåva, förmån 1. gentjänst

2. muta L (sprv) 1. (av gammalt:) k, p, t, g, d, b. 2. (Ad. Noreen:) pausen i k, p, t

3. muta v. förleda (ngn) genom 1. ~

4. muta v., se mutsedel mutagen /je:/ (biol.) (arvs)anlagsförändrande mutant (biol.) ny form (art) uppkommen
genom mutation

mutation anlagsförändring; arvsprång mutatis mutandis L bortsett från det som skiljer

mutbrev (Hj. Bergman), se mutsedel mutera v. undergå anlagsförändring mutism 1. stumhet; dövstumhet. 2.
sjuklig talhämning; mållöshet mutlig a. besticklig; som man kan muta mutsedel tillståndsbevis vid inmutning av
mineralfyndighet mutuell ömsesidig muzak (varunamn), se musak my (ju) = mikron

myasteni -n muskelförsvagning; förlamning myatrofi -n muskel(för)tvining mycelium, myceliet (bot.) en svamps
näringsupptagande del myelo- G märg-mygel, myglet ränkspel

mykolog /mykålå:g/ svampkännare; svampforskare

mykologi -n svampkännedom

mylta N rårörda hjortron; hjortronsylt. Ex.

under krösa mymy (yWyu), se mikromikro-münchhausiad /-a:d/ lögnhistoria; skrytskröna mynda v. (naut.) ro
(sittande i aktern) vänd mot båtens för (brukas oftast när en annan sitter vänd mot aktern och ror på vanligt sätt);
ro (tillfälligtvis) med aktern först, i det man backar båten myografi/myågrafi:/ (med.) (el)undersökning av

musklers funktion myologi muskellära myom /myå:m/ -et glattmuskelsvulst myop a. /å:/ närsynt myopi -n
närsynthet

myosot /-å:t/ förgätmigej. Ifred bland vänner är

man ~ (V. Rydberg) myrdling gengångare efter ett förgjort odöpt barn



myrflo -n myr med enstaka barrträd myrhals förträngning 1. smal förlängning av en myr

myriad /a:/ 1. tiotusen; tiotusental. 2. stor

mängd; otaliga myrra (G av sem. härkomst) ett väldoftande gummiharts av flere arter av Commiphora
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(Balsamidendron), särsk. C. myrrha myrsyra en färglös flyktig syra i den vätskan som

myror sprutar ut mysk starkt doftande ämne som avsöndras av myskhjortshannen (Moschus moschiferus mas)

myssja, se ostmyssja myssla v. smussla

mysterium, mysteriet (L) 1. hemlighet. 2. ngt oförklarligt; gåta. 3. hemlig lära. 4. hemlig gudadyrkan; hemlig
gudstjänst mysteriös a. hemlighetsfull; gåtfull mystifiera 1. driva med (ngn). 2. förvända synen

på (ngn). 3. förbrylla mystifikation 1. drift; skoj. 2. synförvändning. 3. (oriktigt:) Mördarens identitet förblev
länge en Skriv: en gåta mystär (Tegnér) hemlighet; gåta myt, pl. -er" 1. (guda)sägen. 2. uppdiktad berättelse (som
utges för sanning). 3. verklighetsfrämmande utsaga (som mången sätter tro till)

myteri -(e)t upprorisk sammangaddning till lydnadsvägran mytisk a. myt-; sägen-; sägenomspunnen mytolog
mytforskare mytologi -n gudalära; mytvärld mytologisera (ut)tyda ngt på ett mytologiskt (mytiskt) sätt

1. mytoman /a:/ s. Ijugarsjukhng; patologisk lögnare

2. mytoman a. sjukUgt lögnaktig myxomatos /-å:s/ kaninpest myxödem -et (med.) slemsvullnad

1. ♦må -t, se hömå

2. må v., prt mådde skörda (ärter, lin, hampa) genom att rycka upp (ngt) med roten

mågas v. bli måg. Till slut gingo nu samma rackare där i gården och ville ~ till på köpet (O. Högberg) mågskap -
et det att vara ngns måg. Detta tilläm-

nade ~ (O. Högberg) mågämne presumtiv måg; måg in spe måka v., se 3. mocka

målfyllig a. som håller (fyller) måttet; är lång nog (om soldatämne). ~ var han, frisk och sund (Runeberg)

målro 1. matro. 2. stämningen vid en måltid. 3.

måltidskonversation målsnille stiUstiskt mästerskap målstulen a. förstummad, t. ex. av blygsel målsättning 1.
målbestämning; syftesbestäm-

ning. 2. syfte. 3. (olämplig användning:) mål. Vi behöver en mycket snabbare sysselsättningsökning ... om ^en
skall nås (DN). Skriv: ... för att nå målet mån skillnad. Det gör ~ det gör verkan, så att det

märks en skillnad månbyggare (bot.) växt som har enkönade och

tvåkönade blommor på samma stånd månfylle -t fullmåne

mångbottnad underfundig; lurig. (Om en viss roman:) ~ och sammansatt (Staffan Larsson)

mångfasetterad mångslipad

månghövdad a. 1. som har många huvuden. 2.

manstark; talrik mångnamnig a. som har många namn; polyonom

(som t. ex. Odin 1. Backus) mångnamnighet polyonomi mångtimgad 1. mångspråkig. Det ^e Norrbotten. 2.
mångstämmig mångyting polyeder

månsing de forna västgötaknallarnas hemliga

språk (jargong) månsten (geol.) en skimrande variant av albit.

Gäller som ädelsten måra växtsläktet Galium; gulmåra Jungfru Marie sänghalm, Galium verum (nyttjas till att



färga garn rött). . . . såg han henne samla ~ . . . reda rödfärg i en kittel (Kalevala) måtto oböjl. sätt; mån;
utsträckning; i så ~ såtillvida. Varnande ex.: Och Palme och Nixon. Hade tavlan gjorts för några år sen hade det
varit Johnson i stället för Nixon. I det måttot är det också en tillfällighet att just Nixon är med

1. mäkta v. förmå; orka

2. mäkta adv. synnerligen

mäla v., prt mälte /ä:/ 1. säga. 2. tala mäld spannmål som mals 1. skall malas. "Kvarnen går dråpeligen med
annan men ej med din, käre far!" (O. Högberg) mälta v. bereda säd till malt mänga, mängde v. T blanda
människoskap-et (L. Göriing) det att vara mska

1. mär, pl. -er en som hör hemma i Mähren

2. mär F borgmästare; kommunchef

märe -t gräns; landamäre. Högtid går in över

landets (Karifeldt) märgel -n (geol.) blanding av lera och kalcium-karbonat. Uppträder vanligen som jordart, men
stundom som bergart
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märgla v. förbättra jord med märgel märgsuga v. suga märgen ur. Benägenheten att ~ det träd, som bar
penningens frukt (O. Högberg)

märke, se till märkes

märkesdag bemärkelsedag

märkesman 1. fanbärare; banerförare. 2. ledare.

3. märklig man märknad beteckning

märkvärd a. remarkabel; värd att lägga märke till

märr, pl. -ar är ett urgammalt inhemskt ord för 'sto' och det betyder inte 'usel häst', som det uppges i Östergrens
Ordbok märs gränsen mellan mastens första och andra

led nerifrån räknat (eg. 'korg') mäsk 1. den blandning av vatten och malt, 1. av vatten och malt och annat
stärkelsehaltigt stoff, i vilken stärkelsen (vid ölbrygd och brännvinsbränning) blir till socker. 2. = drav. Här står
den oxellund, vars bär ge öl och ~ (Karlfeldt)

^mästerman bödel. I morgon kanske om

fjärdingsman i dag! (Karlfeldt) mätesman värderingsman mätetal index(tal) mätress älskarinna

mödd (ptc av möda trötta, anstränga) trött.

steg (P. Nilsson-Tannér) *möja s. (Karlfeldt) mö mökränka v. skända

mökväll Polterabend (för en brud); möhippa mölla -n Ss kvarn

mörja s. 1. grötlik, smörjig massa. 2. aska av

tjock konsistens mörkersynt a. som ser bra i mörker mörkhågad melankolisk

mörksimiad obskurantisk. ~e präster (E.H.

Thörnberg) mörksynt pessimistisk möma v. bli mör

mörsare (mil.) kastpjäs med kort lopp och

mycket krökt kulbana ♦mös (Hj. Bergman) = myste, prt av mysa
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N = nitrium kväve (kem.) -n, se -en

Na = natrium (kem.) -na, se -en

nabb, pl. -ar 1. dubb; spets. 2. se nabbe nabbe udde

nabo /na:bo:" /, pl. -r granne nabob /å:/ (arab.-indiskt) stenrik man; (stormrik) storknös nachspiel T efterfest
nacka v. hänga upp (nät på nätsticka) nackdel är ett lånord (T Nachteil), men det ger en tydlig bild. Byt gärna ut
det mot olägenhet 1. men

nackspil, se nachspiel nackstyv a. styvnackad

nadir (arab. "mittemot") lodriktpunkt; fotpunkt

(motsatsen till zenit) nafta (ljus) bergolja

naftalin -et en luktstark vit substans, som man

utvinner ur stenkolstjära nagajka R tatarisk läderpiska ♦nager , pl. naglar spik nagelfara granska noga nagla fast
spika fast; fastslå naiv /nai.v/ a. oförställd; okonstlad; troskyldig;

barnslig; enfaldig naivitet (4-stav.) oförställdhet; okonstlan; troskyldighet; barnslighet; enfald naja (naut.) binda
fast; fästa najad /-a:d/ vattennymf

nakarat /ra:/ (sp. nacarado 'pärlemorfärgad') gulaktigt Ijusrött (på gränsen mellan orange och rosa)

nakterhus (naut.) (styr)kompass-skåp namna v. 1. namnmärka. 2. uppkalla; namnge namnfrejd ryktbarhet.
vunnen i självisk ävlan

""namnlösfinger ringfinger namnord (sprv) substantiv 1. självständigt pronomen, t. ex. du namnvärde nominellt
värde; pari nankin ett tätt brungult bomullstyg (till foder osv)

nano- GL (en) milliarddels, 10-9

napalm (mil.) en eldfängd klibbande vätskeblandning napolitan, se neapolitan nappa s. ett slags (tvättbart)
handskskinn naprapat (med.) bindvävsmassör; senknådare naprapati -n (tjeck.- -G) (med.) bindvävsmassage;
senknådning nar, pl. -ar tvärslå; pinne som håller ihop två trästycken (t. ex. delar av en hjullöt)

1. nara v. förse med nar

2. nara v.: Det narar det blåser en bitande vind

narciss pingstlilja, Narcissus poéticus narcissism självdyrkan; självdalt narcissistisk a., se narcissism

1. nardiis: Nardus indica, den välluktande rotstocken av örten Nardostachys jatamansi, som är hemma i Himalaya

2. nardus gräset Nardus stricta, stagg nare s. skarp, bitande blåst

1. narig 1. bitande (om blåst) 2. sprucken (om

hud, läppar); ömkyld. 3. vindpinad nark -et narkotikum; narkotika narkare narkoman; en som är hemfallen till
narkotika

narkomani -n sjukligt begär efter narkotika narkos /å:/ 1. narksövning. 2. narksömn; nark-dvala

narkosläkare, se anestesist narkotika, se narkotikum narkotikum, pl. narkotika L sövningsmedel; sövgift

narkotisera söva; bedöva med sövningsmedel narkotisk a. sövande (se narkotikum) narkotisör en som söver 1.
bedövar narrativ a. 1. berättande. 2. (sprv) ~ sats

påståendesats; utsagosats narrow escape E: / had a ~ det var med knapp nöd jag kom undan

1. narv hårsidan av hud

2. narv ingår som efterled i namnen på en del örter som hör till familjen Caryophyllaceae, underfam. Alsinoideae



nasa gå omkring i husen för att prångla ut varor

1. nasal s. (sprv) näsljud

2. nasal a. näs-

nasalera (sprv) uttala med näsklang nasalton näston

nasir (hebr.) vigd till Guds tjänare. Herrans ~

Herrans vigde (tjänare) nasus L näsa
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nation 1. folk(enhet). 2. landskapsförening;

studentavdelning national-, se nationell national character E, se nationalkaraktär nationalekonomi-n
samhällsekonomi; folkhus-

hållning(slära) nationalisera 1. förstatliga (jfr socialiserä). 2.

göra inhemsk nationalism folksjälviskhet nationalist egetfolksivrare nationalistisk a. folksjälvisk nationalitet 1.
(Strindberg:) folkerne; folkegenart. 2. folktillhörighet. 3. medborgarskap. 4. (språklig) särgrupp i ett rike
nationalkaraktär folüynne; (folk) kynne nationalprodukt summan av värdet på alla varor som framställs och alla
tjänster som utförs i riket (under ett år) nationell a. som gäller nationen (landet, riket,

folket) i dess helhet nativ a. 1. medfödd. 2. naturgiven. 3. (E nativé) natur-; icke-konstgjord. ~ asfalt. 4. orenad;
oberedd. ~ bergolja nativitet födlighet; födelsetal; antalet åriigen

födda i förhållande till folkmängden NATO = North Atlantic Treaty Organizaton natrium (kem.) ett metalliskt
grundämne (en

alkalimetall; ingår i koksalt) natron -et (kem.) natriumhydrat nattas v. 1. (opersonligt) bli natt. 2. (om litet

barn:) läggas i sängen på kvällen nattblacka 1. nattskärra Caprimulgus europa-eus, som spinner ihärdigt om
sommarnätterna. 2. nattsuddare nattiné nattföreställning

nattkappa (föråldrat:) löst skjortbröst (med

fastsittande krage) nattlopp nattliga friarbesök hos byns flickor nattskäkta (hist.) skjutsa folk olagligen (i strid

mot åkeristadgan) nattetid nattygsbord (föråldrat:) nattduksbord

1. natur (företrädesvis bf sg) 1. de materiella företeelsernas lagbundna sammanhang, ^ens lagar. 2. världen som
inbegreppet av ting och varelser. All ^en andas stilla frid. 3. tillstånd 1. levnadssätt ostört av samhällslivets
förkonst-lande inverkan. Låt oss återvända till ^en!

2. natur (sg) 1. beskaffenhet. Ärendet är av brådskande natur. 2. inneboende 1. medfödd beskaffenhet

3. natur, pl. -er' 1. personlighet; karaktär. Svaga ^er. 2. Se under hypostas 4

1. natura L, se in natura

2. natura- varu-; i varor 1. tjänster. Naturaförmåner

naturahushållning kännetecknas av att man försörjer sig huvudsakligen genom arbete och inbördes tjänster;
självhushållning. (Motsats: penninghushållning) naturalia L: ~ non sunt turpia det som hör naturen till behöver
man ej blygas för. Inpuris naturalibus som Gud har skapat en; spritt naken

naturaliekabinett (föråldrat:) liten (skåde)sam-

ling av naturföremål naturalisation, se naturalisera naturalisera ge medborgarrätt åt (ngn); göra inhemsk

naturalism 1. verkHghetstrogen konst och litteratur som ej väjer för frånstötande och fula ämnen. 2. (filos.) (bl.
a.:) förnekandet av all övernaturlig verksamhet 1. metafysisk verklighet. ~ens människosyn är ofta



deterministisk/ pessimistisk naturalist, se naturalism

1. naturell s. kynne; skaplynne

2. naturell a. (matl.) o(upp)blandad; utan tillsats. Jfr au naturel

naturism nakenhetsrörelse naturist nakenhetsivrare naturprodukt råämne; råvara nautik /i:/ sjöväsen;
sjövetenskap; sjöfartslära nautisk a. sjöfarts-; sjövetenskaplig; sjö-naval(-) sjöfarts-; flott-; skepps-navigabel
segelbar; farbar navigation 1. = navigering. 2. (rätt)seglings-konst; styrmanskonst; styrkonst. 3.
seglingsvetenskap; styrmansvetenskap. 4. (sällan:) sjöfart

navigera /g/ styra (en farkost); segla (rätt); lotsa

sig fram navigering rättsegling; styrning nazaren /e:/1. invånare i Jesu hemstad Nazaret.

2. (föråldrat:) kristen Nb = niobium (kem.) NB, se nota bene Ne = neon (kem.)

neandertalare = neandertalmänniska (den äldsta

kända mskorasen i Europa) neapolitan invånare i Neapel nebulösa st järndimma; st järntöcken nebulös a. dimmig
neca- L döda necessär resetui
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nederklass lågskikt (i samhället). Hos olika klasser i allmänhet och inom -^erna i synnerhet (E. H. Thörnberg)
nederlag upplag (särsk. av från utlandet komna tullpliktiga varor i frihamn under tullverkets kontroll) *nederparti
nederdel nederstadium lågstadium nedervåning undre våning; nedre botten nedflåg -et störtdykning mot marken
1. vattnet nedskrivning (ekon.) av varulager är en bokföringsåtgärd i stil med avskrivning nedslagen 'nedstämd'
bör hållas isär från nerslagen 'slagen till marken' nedslagsrör (mil.) perkussionsrör nedsätta v. 1. deponera. 2. se
postponera 1.3.

tillsätta (t. ex. en kommitté). 4. förklena nedlut, se medlut

nefelin -et natriumaluminiumsilikat (mineral)

1. nefrit (med.) njurinflammation

2. nefrit en halvädelsten, som består av kalcium-magnesiumsilikat; se jad 1

nefritis = 1. nefrit nefr(o)- G njur-

negation 1. nekning. 2. (sprv) nek(nings)ord

1. negativ -et = negativ bild se 2. negativ 9)

2. negativ a. 1. nekande. Svaret blev sats. 2. upphävande. 3. avvisande; ogillande. En ~ inställning. 4. nejsägande.
Han är så att av honom kan man inte vänta sig några positiva insatser. 5. felfinnande. ~ kritik. 6. ingen. Letandet
gav resultat. 1. mindre än ingenting; minus-. tal fråntal; minustal. 8. spridnings-; sprid-, -a linser. 9. Ijusomkast-
nings-. En ~ bild (när man fotograferar). 10. menlig ~ skadeverkan. 11. (fys.) minus-laddad. 12. (kem.) ~ vätejon
bildas när en neutral väteatom fångar in en fri elektron

negativism nejinställning; nekinställning negera /g/ neka (till); säga nej (till); förneka negUgé/negli§e:/-n 1.
halvklädsel. I-halvklädd.

2. (dam)morgonrock

negligeabel /negli§a:bel/ likgiltig; betydelselös; försumbar

negligens /negli§än:s/ försumlighet; vårdslöshet negligera/negliäe:ra/1. försumma. 2. åsidosätta.

3. inte låtsas om

negotiera /negosierra/ 1. underhandla; förhandla. 2. upphandla. 3. förmedla. 4. (an)skaffa (pengar)



i negerkvinna; svart kvinna

negroid /negroi:d/ a. 1. (om ras:) neger-. 2.

negerliknande negro spiritual E (huvudtryck på /ir/) negerpsalm nejd trakt nek S kärve

nekomskrivning (sprv) litotes (med negation) nekro- L liknekrolog /nekrålåig/ dödsruna nekromanti -n
dödingsbesvärjande; andebesvärjelse

nekroiyure en avlidens njure nekros /nekrå:s/ (med.) vävnadsdöd; brand nekrotisk /nekrå:tisk/ a. kallbrands-;
brand-neksats nekande sats

nektar /näkrtar'/ G 1. gudadryck. 2. (biol.) sockerhaltig vätska som avsöndras av blommor, och som bin och
humlor gör honung av

nektarium, nektariet (bot.) honungsgömme nelson E ett brottargrepp bakifrån

1. nem /nemm/ a. som har lätt att fatta

2. nem s. enheten i ^systemet; näringsvärdet hos ett gr mjölk

3. nem- v. G styra, leda, föra (boskap) på bete nematod /å:/ (zool.) rundmask; trådmask nemesis (divina) (G)L
gudsvedergällning; gudshämnd; Guds hämnande hand

nenia L, se nenie nenie sorgekväde; sorgesång neo- G ny-; (stundom:) ung-; yngre neodym består av sex stabila
och en radioaktiv isotop. Användes att färga glas och porslin med

neofyt s. 1. nyomvänd. 2. nykomling. 3. nybörjare. 4. gulnäbb neoliticiim L yngre stenåldern neolitisk a. från
yngre stenåldern neolog /-å:g/ s. (teol.), se neologisk 1 neologisk a. 1. upplysningskristen. 2. (sprv)

ny(-). Ett uttryck neologism 1. (teol.) upplysningskristendom. 2.

(sprv) nyord; nyuttryck neomalthiisianism, se malthusianism neon /å:/ (eg. = G neon 'nytt') (kem.) ett

grundämne (ädelgas) neoplasma (med.) (svulstartad) vävnadsnybildning

neoplasticism konstriktning som indelar måleriet

i geometriska fält i olika färger nepales, pl. -er invånare i Nepal
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nepenthe: G nèpenthè, pl. av G (fàrmakon) nèpenthés 'den sorgfördrivande (drogen)' (opium?). den sövande
glömska, som

guden kredensar i Daphnes dal (Fröding) nepotism (L nepos, nepot- 'syskonbarn') måg-

främjande; fr ändefrämjande neptunisk a. (geol.) bildad i vatten; vattendanad

(om bergart) neptunium (kem.) ett radioaktivt grundämne nereid /nerei:d/ havsnymf nergifle mesallians
nergångsskov /å:/ downperiod neronisk /o:/ a. påminnande om (osv) kejsaren Nero

nerts /nä^ts/ 1. nordeuropeisk (rysk) älviller, Mustela lutreola (jfr mink). 2. pälsskinn av 1.

nertz T, se nerts

nervig /är:/ a. 1. nervös. 2. (bot.) nervförsedd nervositet, se nervös

nervös a. kan vanligen bytas ut mot: 1. nerv-; 2. nervsvag; 3. retlig; överretad; 4. rastlös; 5. orolig

nesa skam; förödmjukelse

nessosdräkt oundkomliga plågor (se Sofokles'

Kvinnorna i Trachis) nestor /näs:tår/ (den) äldste nestorianer (teol.) gör sträng åtskillnad mellan den mänskliga
och den gudomliga naturen i frälsarens person (jfr hy postas 4)



1. netto -t s. renvinst. Nettovikt renvikt

2. netto adv. 1. efter avdrag. 2 utan omslag nettonationalprodukt det som blir kvar av bruttonationalprodukten när
man har dragit av det realkapital som har försUtits under året

nettoreproduktionstalet anger förhållandet mellan antalet barnsbörder och antalet kvinnor i åldern 15-45 år
neuralgi /näuralgi:/ (3-stav.) -n nervsmärta;

nerwärk neuraigisk a. nerwerks-

neurasteni/näurasteni:/ (4-stav.) -n nervsvaghet;

stadigvarande nervtrötthet neurasteniker /e:n/ en som lider av neurasteni neurit /näurit/ (2-stav.)
nervinflammation neuro- /näuro-/ (2-stav.) G nerv-neurogen /näuråje:n/ (3-stav.) a. från nerverna kommande

neuroleptika läkemedel som verkar lugnande

men inte framkallar sömn neurologi /näurålågi:/ (4-stav.) -n (med.) nerv(sjukdoms)lära

neurom /näurå:m/ (2-stav.) nervsvulst neuron /näurå:n/ (2-stav.) nervcell; gangliecell neuropat /näuråpa:t/ (3-
stav.) s. (en) nervsjuk neuropati -n nervlidande neuropatisk a. nervsjuk

neuros /näurå:s/ (2-stav.) åkomma i nervsystemet

neurotiker /näurå:tiker/ (4-stav.) en som är nervsjuk

neurotisk /näurå:tisk/ (3-stav.) a. neuros- osv neuter (2-stav.) L (jfr uter 'vilkendera') ingendera

neutral /a:/ (3-stav. 1. 2-stav.) 1. (om ett rike, t. ex. Schweiz) som har lovat att aldrig lägga sig i krig 1. osämja
mellan andra riken. 2. (om ett rike) som inte hjälper någondera parten i krig som bryter ut mellan andra riken. 3.
som inte tar parti i en osämja, tvist 1. strid. 4. (om färg) som inte sticker av 1. stör helhetsverkan 1. skär i ögonen.
5. (kem.) varken sur 1. basisk (som ej färgar om vanligt lackmuspapper). 6. (sprv) som är neutrum neutralisera
(5-stav.) 1. fredlysa. 2. (kem.)

utjämna. 3. göra verkningslös; förlama neutralitet (4-stav.) egenskapen att vara neutral. Enligt folkrätten innebär
~ dels att man är neutral, dels att man åtnjuter därav betingade förmåner och har därmed förenade pHkter
neutrum /ne:utrum'/ L (sprv) 1. (i L, G, T) substantiv som varken är maskulinum 1. femininum, t. ex. L verbum,
T Wort. 2. (i sv.) substantiv med bf pä -(e)t, t. ex. ord nevö -n (F) syskonson; brorson; systerson
newfoundlandshund E- en stor långhårig hundras

newfoundländare E- 1. invånare i Newfoundland. 2. newfoundlandshund newton /njo:tn/ kraftenhet (som ger 1
kg fartökning 1 m/sek) nexus L förknippning. Kausal-- orsaksförknipp-ning

Ni = nickel (kem.)

nickel, nicklet 1. metalliskt grundämne som huvudsakligen nyttjas i legeringar. 2. ungefär 'öre': inte ett ~ nibbling
sätt att kantklippa plåt med maskin nickhake (hist.) slätborr ad framladdningska-non

nid -et smädelse

nidfull a. (mkt) försmädlig; sarkastisk. ~ som alltid, när han smakat brännvinet (O. Högberg)
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nidsk a. småsnål; missunnsam nidverk klandervärd, skamlig gärning nièce F syskondotter; brorsdotter;
systerdotter niellera, se niello

niello I (eg. 'svart [emalj]', av L nigellus 'svart-aktig') svart legering som fyller ut prydnadsfördjupningar i
metallföremål nigerer /ge:/, se nigerian nigerian invånare i Nigeria nigger E (förklenande:) neger nihil L
ingenting nihUism allförnekelse

nihilist 1. se nihilism. 2. (hist.) våldsinställd rysk



revolutionsman på 1800-talet nikotin -et tobaksgift, C10H14N2 nikotinism 1. (kronisk) nikotinförgiftning. 2.

tobaksmissbruk nikotinist tobaksmissbrukare nikt lummerpulver (sporer av Lycopodiumar-

ter) *nim, se nem

nimbus L, ett farande moln, var i den romerska forntiden den höljande sky som omgav en gudom då den gav sig
tillkänna för mskor: lysmoln; strålsky; höghetsskimmer *ninima v., prt nam ta fäste; svara; dra: spiken

nimmer ""ninmie -t S fattningsgåva nimrod stor jägare (se Första Moseboken 10:9) niobium (kem.) ett metaUiskt
grundämne nipa s. rasbrant invid vattendrag nipflod (E neap flood) låghögvatten nipig a. med nipa 1. nipor. ~
strand (E. Malm)

nipper , pl. nipplar (tekn.) gängat rörfogstycke nipper småprydnader; smycken nipponsk a. japansk

nirvana (fornind.) utslocknande(t); den slutgiltiga döden enligt buddistisk tro

1. nit -en, pl. ar IT bult; fästnagel

2. nit -en, pl. ar vinstlös lott

nitid a. 1. siriig; prydlig; vårdad. 2. tydlig;

lättläst nitnock knopp på en nit nitrat salt av salpetersyra nitrera behandla med salpetersyra nitrit salt av
salpetersyrUghet nitro- (kem.) betecknar som förled vanUgen NO2, men stundom (t. ex. i -gfycerm) NO3 (jfr
salpetersyra) nitroglycerin-et en högexplosiv blandning av glycerin, salpetersyra och svavelsyra

nitrös a. salpeterhaltig

nivellera 1. jämna ut; släta ut. 2. avväga (höjdskillnader) nivå-n höjd(läge); plan -et. 2. jämnhöjd lyutlig a.
njutbar. Någon ~ dryck (V. Rydberg)

N.N (= Nomen nescio 'jag vet inte vad han (hon)

heter') icke namngiven mska NO ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor

noa är sådant som inte är tabu. (Adonaj är ~ för Jahve)

nobel /å:/, pl. nobla 1. ädel; ädelmodig. 2.

förnäm; värdig nobless 1. ädelhet; (själs)adel. 2. adel(sstånd);

frälse; de förnäma noblesse oblige F adelskap förpliktar nock s. 1. (arkit.) kantlinjen (vinkeln) överst på sadeltak.
2. (naut.) yttersta ändan av en rå, bom 1. gaffel. 3. ett slags ögla i mattväv. 4. se nitnock nocturne F, se nokturn

nod, pl. -er" "knutpunkt" 1. (geom.) punkt där en kurva skär sig själv. 2. (astron.) skärnings-punkt(erna) mellan
två omlopp som Ugger i skilda plan. 3. vilande punkt 1. Hnje på en fysikalisk kropp som för övrigt vibrerar 1.
roterar

no iron släcks E strykfria långbyxor; veckfasta

byxor noiseless E ljudlös

nokturn /nåktur:n/ pl. -er' (mus.) nattstycke;

nattsång noktym, se nokturn

"'nolaskogs (Fröding) nordanskogs; norr om skogen

nolens volens L med 1. mot sin vilja noli me tangere rör inte vid mig! (Joh. Ev. 20:17)

noma /å:/ munbrand; munkräfta nomad /a:/, pl. -er' strövherde; pl. vallarefolk nomadisera ströva; boflytta
nomadisk a. boflyttande; strövande nomadism strövande boskapsskötsel no man's land E ingen mans land nom
de guerre F antaget (författar)namn, t. ex. Mark Twain för Samuel L. Clemens; jfr pseudonym nom de plume F,
se nom de guerre nomen /å:/ -et, pl. nomen (1. nomina) L (sprv)



omfattar substantiv och adjektiv nomenklatur namnskick; terminologi
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1. nominal s., se nominalvärde

2. nomüial a. 1. namn-. 2. nomen-; gällande substantiv och adjektiv. 3. bokstavs-; i bokstavsordning

nominalvärde namnvärde; åsätt värde nominativ s. (sprv) subjektskasus nominell a. namnelig; namn-; till namnet.

värde = nominalvärde nominera 1. nämna. 2. utse nomism lagiskhet; lagisk sedelära non L inte

nona (mus.) nionde intervallet från grundtonen,

t. ex. c - dl nonagression att inte angripa (anfalla) nonaggressionspakt avtal om att ingendera skall

angripa den andre; sämjeavtal nonchalans /§/1. vårdslöshet. 2. försumlighet nonchalant 1. vårdslös. 2. försumlig
nonchalera 1. vårdslösa. 2. försumma non-existens obefintlighet non-existent a. obefintlig nonferrometaller andra
metaller än järn non-figurativ a. bildlös; obildlig; gestaltlös; som

inte föreställer ngt nonie instrument som består av två mot varandra rörUga graderade linjaler för finmätning av
små längder nonintervention att hålla sig utanför; att inte

ingripa; icke-inblandning non-iron E strykfri; som man inte behöver

stryka non-juror edsvägrare

nonkombattant, pl. -er 1. icke-stridande. 2.

icke-krigförande nonkonformism 1. oanpasslighet. 2. (teol.) sär-

kyrklighet; (tros)awikelse nonliquet L (jur.) det är oklart; det framgår ej

(vem som har rätt) nonodeur F luktrenare nonpareil F (typ.) fin tryckstil non plus ultra L 1. oöverskridlig. 2.
oöverträff-üg

nonsens oböjl. s. (L nonsens E nonsense)

yttrande(n) utan (förnuftig) innebörd non sine (laude approbatur) L icke utan beröm godkänd

non stop E i ett (kör); ettkörs; oavbrutet. Ungdomsledarkurs ~ i 35 timmar

1. noppa s. liten sammangyttring (knottra, fnurra) på garn 1. tyg

2. noppa v. ta bort noppor från (tyg) noppgam tvinnat garn med noppor

♦nor -et trångt sund

norgesalpeter kalksalpeter; kalciumnitrat norm, pl. -er" rättesnöre; måttstock; måttstav; likare

1. normal s. likare

2. normal s. (geom.) rät linje som bildar rät vinkel mot en annan linje 1. en yta

3. normal a. 1. regelrätt. 2. felfri. ~ syn. 3. genomsnittlig. 4. vanlig

normalisera 1. återföra (ngt) till det normala. 2.

enhetliggöra; enhetliga; jämnrikta normalprosa sakstil; sakprosa normativ a. 1. normgivande. 2. föreskrivande
normera normbinda; regelbinda norna ödesmö

norrväga oböjl. a. (långt) norrifrån kommen. Den mest ~ deltagaren, notarie H. C. i Boden

norrön a. 1. fornvästnordisk; fornnorsk och fornisländsk. 2. (hist.) nordisk; skandinavisk. 3. fornnordisk norröna
s. (det) fornvästnordiska (språket).

Sorlet av sång på ~ (Fröding) norvagism (sprv) norskhet nosokomial a. sjukhus-



nosokomialinfektion (med.) sjukhussmitta; sjukhusinfektion nosserot nattviol. Veneris blomma ~ (Karl-feldt)

nostalgi /-gi:/ 1. hemlängtan; hemsjuka. 2.

vemodstrånad nostalgiker/al:g/ 1. hemlängtare. 2. trånare nostalgisk/al:g/ a. 1. hemsjuk; hemlängtanspräg-

lad. 2. vemodstrånande nosto- G hemkomst

not, pl. -er" 1. anteckning. 2. anmärkning. 3. utläggning. 4. iakttagelse. 5. skrivelse (se note). 6. tontecken. 7. (pl.)
musikhäften; musikböcker nota 1. (hand)räkning. 2. förteckning notabel a. 1. betydande. 2. märklig. 3.
anmärkningsvärd. (Jfr notera) nota bene L märk väl

notabilitet betydande 1. märkUg mska; pl. känt folk

notariatavdelning, se notariatrörelse notariatrörelse har till uppgift att hjälpa med förvaltning av värdehandlingar
samt med råd i ekonomiska och juridiska frågor som sammanhänger därmed (Ekonomiskt ABC) notarie
sekreterare i hovrätter, centrala ämbetsverk, universitetskonsistorier och fakulteter.

237not-nur

med uppgift att jämväl expediera beslut osv. I många främmande länder har en ~ sådana befogenheter som i
Sverige tillkommer nota-rius publicus notarius publicus L har till huvuduppgift att verkställa växelprotester.
Därjämte bevittnar han namnunderskrifter, styrker riktigheten av översättningar och avskrifter och övervakar
utlottning av obligationer osv notat -et anteckning

note F not; skrivelse. UD:s stavning och uttal

manar inte till efterföljd notera 1. anteckna. 2. bokföra. 3. märka; lägga märke till. 4. lägga på minnet. 5.
prissätta; värdesätta

notering 1. anteckning. 2. prisuppgift. 3. pris;

dagspris notes(bok) anteckningsbok notiflcera 1. tillkännage; meddela. 2. underrätta

notifikation tillkännagivande; meddelande; underrättelse

notis 1. meddelande ; nyhet. 2. ta -- om bry sig

om; (vilja, låtsas) lägga märke till notorisk a. veterlig; känd; allmänt känd; ökänd

notvarp 1. storfiske med not. 2. (i överförd

betydelse:) storkalas notvev vev som nyttjas när man drar fiskenoten i land

nouveauté F, se nuvåté nova L (astron.) nystjärna novantik /i:/ nyklassisk stil; nyklassicism (omkring 1800)

novation 1. förnyelse. 2. nyskapelse. 3. nybildning. 4. förändring novell 1. kort berättelse (som kan läsas hel och
hållen mellan två måltider); romantillstymmelse; romanunge. 2. (jur.) tilläggslag; förordning novellist, se novell
1 novellistik /i:/ novelldiktning novellistisk a. i novellform; novellartad (se novell 1)

novelty E, se nuvåté

novis /nåvi:s/ 1. nykomling; nykommen. 2. för-ståring; förstaårsstudent. 3. prövling. 4. gulnäbb. Här är en ung
som skulle vilja lära något (Hj. Bergman) novitie /nåvi:tsie/, se novis novitet nyhet

Novum = Novum Testamentum L Nya Testamentet (på grekiska) Np = neptunium (kem.) Nt = niton (kem.) NT,
se Novum

nudel, pl. nudlar bandformad makaron nudism nakenhetsrörelse; nakenhetskult(ur) nudist nakenhetsivrare
nuditet 1. nakenhet. 2. nakenbild nudus L naken

nuklein-et /nuklei:n/ ett äggviteämne (ingår i

cellkärnans huvudbeståndsdel) nukleol /å:/ kärnkropp



nukleotid s. grundbeståndsdel i en kromosom

nukleär a. kärn-

nuUifiera göra ogill; döda

nullitet 1. intighet. 2. inting (intig mska). 3.

ogillhet nullus L ingen

numen -et L gud(om); gudomsmakt numerera är en förkastlig återgivning av E enumerate 'räkna upp, nämna ett
isänder' . . . tillade presidenten som --de Krustjevs förtjänster: provstoppsavtalet, den heta linjen, den
kärnvapenfria rymden Numeri L Fjärde Moseboken numerisk a. tal-; talmässig numeriskt i siffror

numerus L (sprv) är för de flesta språks vidkommande sammanfattningen av ental och flertal

1. numerär s. manstyrka; antal

2. numerär a. i antal. Trots sin överlägsenhet fast de var fler

numinös a. gudomsskuggad; andaktsbjudande numismatik /-i:k/ myntkännedom; myntkunskap

numismatiker /a:/ myntkännare

nummen, pl. numna a. (eg. ptc av nimma) =

valen numrera numra

nunatak (grönländskt ord) kalberg ovan landisen

1. nunna s. klostersyster

2. nunna s. den skogsskövlande Lymantria mon-acha, av fam. Tofsspinnare

3. nunna v. (V. Rydberg) nynna

nuntiatur /nuntsiatu:r/ påvligt sändebudsämbete

nuntie /nun:tsie/ påvligt sändebud nurse E 1. amma. 2. (barn)sköterska. Han lyfte varsamt över babyn till nursen
(SvD)
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nursery school, E se kindergarten

nutri- v. L dägga; ge di; nära

nutria (skinnet av) sumpbävem, Myopotamus

coypus nutrition näring

nutritionist näringssakkunnig; födoämneskännare nuva s. skogsrå nuvig a. hornlös nuvåté nyhet; nypåfund nyans
skiftning; färgton nyansera finskifta; finskugga nyanserad a. skiftningsrik; finskiftande nyemission ökning av
aktiekapitalet i ett bolag

genom tillskott av nytt kapital nyetablerad a. 1. nyinrättad. 2. nybliven; nyvor-den

nyhip, nyhipt, se hip. En ~ revysatsning nying långsamt brinnande (nattlig) lägereld; stockeld med (vanligen) två
stockar ovanpå varann

nyklassicism antikiserande konst- och stilriktning under 1700-talets senare hälft nykterist avhållsman

nyktigam/a:/ a. nattparlig. Även [vitbläran] är dvs öppnar sin blomma mot natten för att ta emot
pollenöverförande insekter (Ingegerd Fries)

nyland nyvunnet, nyodlat land. (Om U.S.A.:)



detta ~ (E.H. Thörnberg) nylig a. nyhgen skedd

nylon /å:/ -et en konstgjord textilråvara, uppbyggd av jättemolekyler, som innehåller kol, syre och HN- och CH2-
grupper. Jfr perlon nymfoman a. karltokig; manfolksgalen nymäre -t (viktig, oväntad) nyhet (underrättelse). Vem
må nu -t föra? (Kalevala) nymärlig a. S märklig och oväntad (om nyhet 1. händelse)

nyord (dansken Einar Möller) nymyntat ord nyplatonism en på 200-talet uppkommen mystik-laddad filosofisk
riktning, som byggde på Platons idélära nystagmus (G)L (med.) ögondarr; darrögdhet nystfot nystvinda:
fotställning med en axel, på vilken löper ett nav med utstående armar (Nordisk familjebok). Hon är ståtlig som en
stubbe, högrest som en halvtunnkagge, smärt och spenslig som en ~ (Kalevala) nyttiggörelse (O. Högberg)
exploatering nyttja v., som tillhör det dagliga talspråket i Ss, förtjänar att tas i bruk till omväxling, bl. a.

därför att användes tjänstgör både som prs och som prt. Men man må inte förväxla nyttja med nytta, 'gagna, båta'.
Skriv inte Vad nyttjar det?, om ni vill återge det danska Vad kan det nytte? Och skriv inte utnyttja i stället för
nyttja! Att brickorna blir så tunga beror på att porslin måste användas för att hålla värmen. Plast går inte att
utnyttja nyttjelig a. användbar nyttjelighet användbarhet nyttosanningslära (filos.) pragmatism (den lära som
mäter sanningen med nyttans måttstav) nyttoört har en trängre innebörd än gagnväxt ""nåda v. nita

*nådår (föråldrat:) år under vilket änka 1. omyndiga barn efter en i tjänsten avliden präst fick njuta inkomsterna
av tjänsten, med skyldighet att avlöna en tjänsteförrättare. Här dansar ju vår nådårspräst med krögarmadam
(Karlfeldt)

några-sats (Marc-Wogau) sats som uttrycker ett

partikulärt omdöme nålrör kanyl

nåt, pl. -ar 1. fog mellan plankor 1. plåtar. 2. söm

i segel 1. sko nåtla v. sömma (skor) näbbsko pjäxa med brättad spets ^näckblad näckrosblad 1'nägguni' (Fröding)
= nej vid Gud, om . nä kyna (Fröding) G vid hunden! *näm, se nem *nämme, se nimme

näppe (no.): med nöd och--- nätt och jämnt näpsa, prt näpste 1. straffa. 2. tillrättavisa

strängt näpst straff

närbo s. (en) närboende

närbygd (O. Högberg) närbelägen bygd

närfryndad nära befryndad; närbesläktad

närfrände nära släkting

närfränka nära kvinnlig släkting

närhåll nära håll

näringsfrihet rätt att (i riket) idka yrke och handel

näringsfrihetsombudsmannen skall vaka över

näringsfriheten närkänding (en) nära bekant närlägen närbelägen närmi^ö näromgivning; näromvärld näs -et
(geogr.) 1. landremsa mellan två vatten. 2. landtunga; udde
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♦näst -et S styng (vid tråckling 1. när man syr ihop ett sår)

nästesplats plats för ett näste. Till en ~ åt knipan

(Kalevala) nästgårds det närmaste grannskapet nästnästa . . . näst efter nästa nättäten liten i maten

nättupp (da. netop) kan återges med 'just'. Det



betyder inte 'nätt och jämnt'! ♦näv -et (t. ex. Stagnelius) näbb nävgröt (matl.) ett slags klimp (jfr kams) nävstrid
(Strindberg) knytnävskamp nödd tvingad, tvungen

nödkast-et (ett) sista förtvivlat försök. Den svältande landsmenighetens yttersta ~ (O. Högberg)

nödvuxen a. tvinig (om träd och mskor) nödvärnsexcess, se excess

1. nödväxt -en tvinighet

2. nödväxt a., se nödvuxen

nöjaktig betydde på 1600-talet 'förnöjsam', på 1800-talet 'tillräcklig' 1. 'tillfredsställande'. Onöjaktig betyder i
regel 'otillräcklig' 1. 'otillfredsställande'. Å andra sidan har de danska orden n0jagtig 'noggrann' och un0jagtig
färgat av sig, och Ö återger inexakt med onöjaktig. Eftersom ~ är rätt överflödigt, bör man undvika det ♦nöst -et
båthus
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o (log.) = nekande någrasats O = ocygenium syre (kem.) O: Jag är A och O, begynnelsen och änden (Johannes'
uppenbarelse). I grekiskan är Q, O mega, den sista bokstaven o- uttrycker nekning 1. motsats oaccentuerad (sprv)
trycksvag oacceptabel oantaglig; oantagbar; icke godtagbar. Det är helt-t att. . . Man kan inte godta att . . .

oaffekterad okonstlad; äkta oalldagUg icke alldaglig

oambitiös a. anspråkslös; enkel. Hans bok är så formellt ~

oas /oa:s/ pl. -er' växtlig, med rinnande vatten

försedd plats i en öken oas(is) /a:/ ett slags färgat bokbandsläder oaspirerad (sprv) uttalad utan 2. aspiration
oavhändeiig a. oförytterlig; inalienabel oavhängig a. oberoende; självbestämmande ob prep. L för; framför; för-
skull; emot obalans jämviktsbrist; jämviktsrubbning; skevhet; ensidighet. Programmet var genom sin ~ inte
rättvist obducent en som obducerar obducera förrätta obduktion obduktion liköppning; liksyn obestånd -et
innebär att man inte kan betala sina skulder

obelisk /åbelis:k/ hög, fyrkantig, uppåt långsamt avsmalnande enstenspelare med pyramidfor-mad topp (G
obeliskos, av obelos 'stekspett')

obiüisk a. som inte stämmer överens med bibeln

obillig a. oskälig; orättvis

1. objekt -et föremål (för en verksamhet)

2. objekt -et (sprv) satsdel (vanligen substantiv 1. pronomen) som begränsar verbhandlingens omfång genom att
ange vad den är inriktad på. I Hon gav mig vantarna är vantarna direkt ~ och mig indirekt (Gränsen mellan ~ å
ena sidan och adverbial och predikatsfyllnad å andra sidan är stundom svår att dra)

1. objektiv -et 1. fotokamerans linssystem. 2. den

O-obs

åt föremålet riktade delen av kikare osv. 3. (E objective) (anfalls)mål. Denna subtila kärlekshistoria, där
kvinnorna är de egentliga agerande och den ensamme mannen inte ett objekt men ett ~ 2. objektiv a. saklig;
sakenUg; verkUg objektivism (filos.) åsikten att det finns verkliga (av mskors omdöme oberoende) (sedliga)
värden objektivist, se objektivism objektivitet saklighet; sakenlighet oblat /åbla:t/, pl. -er' 1. (ett) nattvardsbröd.
2.

degkapsel. 3. kapseldeg obligat /åbliga:t/ a. omistlig; oumbärlig. 2.

(mus.) ledsagande obligation 1. förpliktelse; förbindelse. 2. tacksamhetsskuld; skuld. 3. skuldförbindelse på viss
(lång) tid mot fast årsränta, utfärdad av staten, någon av de största kommunerna, ngt av hypoteksinstituten 1.
vissa stora industri-1. trafikföretag obligationslån tas upp genom att man säljer



obligationer på den allmänna marknaden obligationsrätt (jur.) den del av civilrätten som gäller fordringar och
däremot svarande förpliktelser

obligatorisk a. tvångs-; påbjuden; ovillkorlig obligatorium, obligatoriet tvång; tvångssak; förpliktelse

obUgera /§/ 1. förplikta. 2. (för)sätta (ngn) i tacksamhetsskuld. Han har aldrig mig. Han har aldrig gjort mig
tackskyldig. 3. göra (ngn) en tjänst. Nå, Shylock, vill du ~ oss? Vill du göra oss den tjänsten? (Köpmannen i
Venedig)

oblik /åbli:k/ a. (sprv): kasus (i allmänhet) alla kasus utom nominativ (och vokativ); i T genitiv, dativ, ackusativ
oboe /å:boä/, pl. -r /åbå:er/ (F hautbois) ett dubbeltungat träblåsinstrument med högt tonläge

obol /åbå:l/ ett forngrekiskt skiljemynt (som varje avliden skulle gälda till färjkarlen Cha-ron i dödsriket)

1. obs -en: förk. av observation

2. obs -et förk. av observandum

3. obs oböjl. förk. av observera!

obscen /åbse:n/ a. oanständig; slipprig; otuktig obscenitet obscent yttrande osv observandum L ngt att lägga
märke till osv observans 1. regler; stadgar. 2. stadgelydnad. 3. regeltvång; stadgetvång
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observant a. 1. iakttagande; uppmärksam; vaksam; skönjesam; iakttagsam. 2. samvetsgrann

observation 1. iakttagelse. 2. anmärkning observator (L) tjänsteman vid observatorium 1.

Rikets allmänna kartverk observatör iakttagare observera 1. iaktta. 2. lägga märke till obsession (med.)
tvångsföreställning; tvångstillstånd

obsidian (geol.) mörk vulkanisk sten (av växlande sammansättning), påminnande om butelj-glas

obskur, se obskyr obskurant mörkman

obskurantisk a. mörkmans-; mörkmanna-

obskurantism upplysningsfientlighet

obskurantistisk a. mörkmannamässig

obskyr /sk/ a. 1. okänd. 2. skum

obsolet a. föråldrad; obruklig

obstetrik /i:/ förlossningskonst

obstetrix, obstetric L ("hon som står intill")

barnmorska obstinat /a:/ a. tredsk; envis; trilsk obstipation förstoppning obstruera 1. spjärna emot. 2. resa
beslutspärr obstruktion 1. motspjäm; stockning. 2. beslutspärr. 3. förstoppning occasion F, se ockasion occident
västerland; västvärld 1 Occidental s. västerlänning

2. Occidental a. västerländsk

3. Occidental ett mellanfolkligt hjälpspråk occitanska är ett sammanfattande namn på

provensalskan och de gaskogniska folkmålen

ocean /osea:n/ uthav

oceanograf (djup)havsforskare

oceanografi -n (djup)havsforskning

ocelli I ögonteckning



ochiffrerad icke-lönnskriven

ockasion lyckoköp; tillfälle(sköp); tillfällespris

ockasioneU tiUfällig

1. ocker, ockret innebär att man utnyttjar ngns trångmål, oförstånd 1. lättsinne för att tillskansa sig oskälig
vinning

2. ocker- förledsform av 1. ockra. Ocker gul ocklusion avstängning

ocklusiva s. (sprv) spärrljud, t. ex. d 1. ockras. 1. järnhydroxidhaltiglera,företrädesvis gul, men också brun 1. röd.
2. gulockrans färg

2. ockra v. 1. bedriva ocker (särsk. genom att ta oskälig låneränta). 2. ~ på ... utnyttja oskäligt till egen fördel
ockult a. 1. hemlig; lönnlig. 2. övernaturlig ockupant s. 1. besittningstagare. 2. besättningsmakt

ockupation 1. besittningstagande. 2. besättande

ockupera 1. ta i besittning. 2. besätta odal enskild jord som man besitter med äganderätt

odalisk (turk. odalik) frilla odalrätt full äganderätt till jord odaterad 1. odagtecknad. 2. otidfäst odds-et (E) 1. (vid
totalisatorspel och enskild vadhållning:) förhållandet mellan vinst och insats. 2. ungefärligt (uppskattat) mått på
sannolikheten av att en viss händelse skall inträffa

ode^ -t (G 'sång') 1. (hist.) dikt till en melodi, t. ex. Pindaros' 2. känsloburen tanke-1. hyllningsdikt, t. ex. Keats
Ode on a Grecian urn

odechiffrerad otydd odechiffrerbar a. otydbar odifferentierad/ns/1. ouppdelad. 2. oskiktad. 3. helstöpt

odisciplinerad /s/ olydaktig; ovan att lyda odiskutabel otvistlig odisputabel ostridig odiös /o/ a. förhatlig;
avskyvärd odjärv (Sara Lidman) räddhågad odlingshävder pl. kulturhistoria odontolit/ådåntåH:t/l. fossil tand. 2.
blånad tand 1. benbit (från tertiärtiden), som man gör smycken av. Jfr turkos 2 odontologi -n tandläkekonst;
tandläkarvetenskap

odygdas ha odygd för sig; hitta på odygd odygding en odygdig en

odyssé -(e)n 1. det forngrekiska eposet om Odys-

sevs. 2. långvarig långväga irrfärd odör lukt oederad outgiven

oeftergivlig a. som man inte kan frångå 1. släppa efter på. Ett krav. Oriktigt i stället för omedgörlig: Denna
brittiska hållning kritiserades ... av .. . oersted (efter H.K. Oersted) (fys.) enhet för

magnetisk amperevarvstäthet oestetisk a. kan ofta bytas ut mot oskön æuvre F verk; alstring
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oexpedierad 1. outfärdad. 2. oavfärdad. 3. obetjänad

ofall olycka. Dödsfall, onda tider (Strindberg)

1. offensiv s. anfall; anfallsföretag

2. offensiv 1. anfalls-; angrepps-. 2. anfallslysten; angreppslysten. 3. stötande; sårande; kränkande

offensivallians anfallsförbund ofTentUg a. 1. tillhörig 1. utgående från stat 1. kommun osv; icke-enskild. 2.
tillgänglig för allmänheten. 3. allmänt känd offentliggöra 1. bekantgöra. 2. kungöra. 3. (en

skrift:) ge ut offerent anbudsgivare offerera hembjuda; bjuda ut; erbjuda offert /åfä^t:/ anbud; förslag;
kostnadsförslag officer/åf(i)se:r/, pl. officerare betyder på tal om nu rådande svenska förhållanden 'befälsperson'

officiant/åfisian:t/1. tjänsteförrättande präst. 2.



ceremonimästare i en orden officinalväxt läkemedelsväxt off limits E förbjudet område offset E ett sätt att göra
avtryck av en teckning

osv med hjälp av gummiduk off-shore- E havsbottens-. Ytterligare Grängesin-

brytningar på —marknaden är att vänta offside (E off side) (idr.) på orätt sida; utanför

spelarens spelområde oflygg a. som inte kan flyga (än) ofläckad obefläckad; fläckfri ofot (finl.): gå i ~ med fel
fot (sätta fram höger fot när de andra sätter fram vänster). Det är ej detsamma som att gå i otakt ofrankerad /k/
icke-frimärkt; utan frimärke; ofrimärkt

ofredlig som gör det svårt 1. omöjligt för folk att

leva i fred. Tidens -a skick (O. Högberg) ofridsam a. som har svårt att hålla frid oftalmi -n ögoninflammation
oftalmolog ögonläkare oftalmoskop /åftalmåskå:p/ -et ögonspegel oftalmoskopera undersöka med ögonspegel
ofthalmo- s. G öga ofiiUkomnelig imperfektibel ofågel olycksfågel ofägnad utan att bli undfägnad ofärd s.
olycka; fördärv oföydriktig inkonsekvent oföUdriktighet inkonsekvens oför a. rörelsehindrad; rörelsehämmad

oföre -t oframkomHgt väglag oförödUg (V. Rydberg) oförstörbar ogenerad/§/1. otvungen; obesvärad; oförsagd.
2. oblyg

ogenerös/§/ a. 1. njugg. 2. småsinnad; trånghjär-tad

ogentil /Sang/ a. ofin

ogillansvärd (Fröding) värd att ogillas

ogin a. ohjälpsam; otjänstviUig

ograciös a. klumpig; behaglös

ogrammatikalisk kan vanhgen bytas ut mot

icke-språkriktig ograverad a. 1. ointecknad; inteckningsfri; skuldfri; gäldfri. 2. oavkortad. 3. oristad; omärkt

""ogiilden a. icke gäldad; obetald ohapp -et missöde; otur

ohappandes oförhappandes; plötsUgt och oväntat

ohemul /o:-hemu:l/ a. 1. ogrundad; grundlös;

orättmätig. 2. otillbörlig ohinnlig a. ouppnåeUg; som man inte kan hinna fatt

ohm (fys.) elmotståndsenhet

ohov /o:-ho:v/ -et disproportion. Jfr 1. hov

ohovlig a. oproportionerUg

ohiilpen a. ohjälpt; utan att ha fått hjälp

ohåltandad operforerad

♦ohår -et illasinnad mska. Visst bar sig jäntan

min åt som ett straffvärt ~ (O. Högberg) ohänd a. icke skedd. Hade han bara lytt mig, så

vore detta ohänt (O. Högberg) oidipiiskomplex /åj:/ faderhat och modertrånad oinitierad /tsi/ a. oinvigd
oinspirerad andefattig

ointresse Ukgiltighet; liknöjdhet; ohåg. Det östtyska för normala relationer oisolerad oskyddad; icke
strömskyddad ojust/o:§ys:t/1. ogrannlaga; ofin. 2. orättvis ojävaktig a. ovederläggüg; oemotsägUg OK = all
correct E (i amerikansk slang oll

korrect) alldeles i sin ordning; utmärkt oka av ta oket av dragoxarna; (i överförd mening:) ta ledigt. Säg mig det,



så får du ~ (Hamlet)

okamouflerad olönnmålad; omaskerad; ohöljd okapi /a:/ en centralafrikansk idisslare, Okapita Johnstoni, som av
en del forskare räknas som ett slags giraff okarina I (porslins)lergök okben avgränsar tinningen framtill och
nertill okbroder arbetskamrat
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okbåge består av okbenet och utskott från

tinning och överkäke okej, se OK

oklokrati -n (av G härkomst) massvälde; pöbel-välde

oknytt ngt som spökar; spökeri (sms med o-) okollegial a., se inkollegial okontant, pl. -a osams

okontroversiell a. 1. oomstridd. 2. oomstridlig. 3. oemotsäglig; icke-motsägelsefrestande. Presidentens anförande
var tämligen glättat och -t

okonventionell a. tvångslös; otvungen

okoordinerad osamordnad

okorrekt, se inkorrekt

okränklig sakrosankt

oktaeder /åktae:der/ (4-stav.) åttayting

oktan /åkta:n/ -et CgHig (ett mättat kolväte som

hör till serien Ci,H2n + 2) oktangulär /åktanggulä:r/ a. åttkantig oktant vinkelmätningsinstrument med 45° båge
oktav 1. (mus.) en given tons ~ är den ton, som har dubbelt så högt svängningstal. 2. det vanUgaste bokformatet
(helark vikt i åtta blad)

oktett (mus.) tonstycke för 8 instrument okto- (L) ått(a)-

oktroj /åktråj:/ tillstånd (beviljande, medgivande, lov) att bedriva (bank)rörelse oktrojera 1. ge oktroj. 2. knäsätta
okulage /åkula:§/ -t, se okulera

1. okular den del av en kikares 1. ett mikroskops linssystem som vetter mot ögat

2. okular, se okulär okiüarbesiktiga v. syna

okulartaxation skattning; uppskattning; ögon-

måttsbedömning okulera sätta in en knopp av en trädart på en

närsläktad grundstam okulär a. ögon-; med blotta ögat okulärbesiktning ögonsyn. Verkställa ~ syna (ngt)

okurant /o:kurant/ ej kurant; ogångbar; svår-såld

okvald /o:-kva:ld/ a. (jfr kvälja) ostörd; obestridd; oanfäktad; trygg okvalificerad icke-kvalificerad; olämplig;
icke

skickad okväda skälla ut

okynne: hund hund som biter folk 1. fä oköpandes adv. gratis oköpes, se oköpandes

oland oländig mark

olat /o:la:t/, pl. -er olämpligt beteende; ovanor oldboy E gammelgosse; överårig old-timer E gammal i gården ole-
v. lukta

olegaliserad icke lagtagen

oleinsyra (5-stav.) fettsyran HOCjgHgg



olevad (sms med o-) kvar att leva. Inte ha så lång

tid ~ (O. Högberg) olevande a. föga levande; liksom död oleveme-t 1. lasteUg, tygellös i livsföring. 2.

bråk; oväsen; leverne olfaktorisk a. lukt-oligark fåväldesman. ^ernas strid oligarki -n fåvälde; fåmannavälde
oligarkisk a. fåväldes-oligofreni -n (med.) sinnesslöhet

1. oligopol /åligåpå:l/ -et 1. marknadsfåvälde. 2. säljargrupp; tillverkargrupp

2. oligopol- marknadsbehärskande. --företagens stelbenta prispolitik

oligopolitisk a. fåtalsstyrd. En ~ struktur olikhalvig a. asymmetrisk olimiterad oinskränkt; obegränsad olivewood
E olivträ oUa s., se ålla

olle (efter en officer Olsson) sticketröja ologisk /o:-lå:gisk/ a. tankevidrig; självmotsägande; tankegrumlig
olsmässa 29 juli

olycksbådare ominös varelse; en som bådar ofärd

olydnadsbrott insubordination olympiad/olympiard/1. olympiska spel (tävlingar, i forntiden vart fjärde år i
Olympia på Peloponnesos). 2. (hist.) fyraårstid (som den forngrekiska tideräkningen byggde på) olympier 1.
(fornhellensk) gud. 2. gudalik skald (t. ex. Goethe). 3. segrare i olympiska spel. 4. deltagare i olympiska spel
olympisk 1. se olympiad 1. 2. hörande till gudaberget Olympos i ThessaUen; himmelsk olämpa s. 1. olägenhet;
oläglighet; bakvändhet. 2. olämpUgt beteende; (grovt) vållande. Den äldste utan dem vart av ~ dräpt (Beowulf)
olände-t oländig mark; svårframkomlig terräng

oläte -t fuh, störande läte; olåt olödig a. av låg (1. ingen) silverhalt; lågvärdig olönnmålad okamouflerad omaga
oböjl. a. mkt senil; decrepitus; barn på nytt
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omagadöme höggradig senilitet. Han är i ~ *omage senil, åldersskröplig mska. Stundom ordade ålderdoms-^ . . .
med vemod om sin ungdom (Beowulf) omaka v. inkommodera ^ombelagd (Karlfeldt) omgiven ombot, pl. -ar
reform ombudsflock delegation omdagteckna redatera omdebatterad (om)dryftad; omstridd omdiskuterad, se
omdebatterad omega /årmega' / den sista bokstaven i grekiska

alfabetet: se under O omen, pl. omina (1. omen) L varsel; förebud; tecken

omföderska kvinna som får barn och har fött

barn förut omgående utan dröjsmål, genast ominös/ö:/a. 1. varslande. 2. olycksvarslande. 3. ödesdiger

omissivdelikt (jur.) underlåtenhetsbrott om^ud (sprv) vokalväxling av typen fager ^

fägring omnipotens allmakt områdesbunden regional områdslig, se områdesbunden omränta v. (lån:) konvertera
omsalu: i ~ second-hand omskipa reorganisera omslagsrevers, se revers omslagsvikt tara

omsorgsstyrelsen i ett landstingsområde har

hand om själsligt utvecklingsstörda omstridlig diskutabel

omstrukturering omfördelning; omordning omstunder' /un:/ snart nog; vad det lider omsvep -et mångordiga
undanflykter omsäy -et second-hand sale omsättning 1. förnyelse (av lån 1. växel). 2. det sammanlagda värdet av
det man har sålt under en viss tid omsättningsarbetslöshet, se friktionsarbetslöshet

omsättningsskatt läggs på varor när de säljs omtal -et det att tala om ngn 1. ngt; det som sägs då

omtalsämne ngt att tala (orda) om; tema omuntlig a. talspråksfrämmande; otalspråklig. Meningsbyggnaden är
yppig . . . ordvalet (G. Holm) omväga oböjl. a. indirekt omänniska omänsklig person

ona -n 1. remna i isen. 2. vak

onaiv a. sofistikerad



onamngiven a. anonym

onani, se masturbation

ondgörelse indignation

on dit, pl. ondits F skvaller; rykte

ondulera våga; lägga i vågor

one man show E enmansspel; enmansteater

onera, se onus

onerös betungande; onus-. avtal

onestep E pardans i 2/4 takt, med fria variationer

i form av sidosteg onit -et brist på nit; avsaknad av nit onkel, pl. onklar 1. farbror. 2. morbror onkologi -n (med.)
svulstforskning; tumörforskning; svulstlära onomastik /i:/, se onomatologi onomatologi -n namnforskning
onomatopei/ånåmatåpei:/ (6-stav.), se onomato-poji

onomatopoetisk /ånåmatåpoe:tisk/ (7-stav.) a.

ljudmålande; 1 j udhärmande onomatopoji /ånåmatåpåji:/ -n ljudmålning; Ijud-

härmning onormal, se abnorm 1 och 2 onoterad icke prissatt ontanande fylld 1. präglad av onda aningar
ontogenes /åntåjene:s/ individens (tillkomst och)

utveckling (från avlelsen) ontologi -n (filos.) verklighetslära; läran om vad

som är verkligt onus, pl. onera L (jur.) börda; pålaga onyanserad skiftningslös; skiftningsfattig onyttjelig
oanvändbar onyttoland impediment onyttomark, se onyttoland onyx' /o:/ ett slags halvädelsten (kalcedon, agat)
som består av mjölkvita och färgade 1. svarta plana skikt onåelig ouppnåelig

onöda onödighet; ngt onödigt. Då blir det bara en

stor - (O. Högberg) onöjd icke nöjd. Inte var han så ~ heller (O. Högberg)

oolit /oåli:t/ romsten (ett slags kornig sandhaltig

kalksten) oomtyckt impopulär oomtyckthet impopularitet oordna bringa i oordning. Städerskan har varit på

skrivbordet och papperen (Strindberg) opacitet, se opak

opak /a:/ a. ogenomskinlig; grumlig
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opaketerad oinslagen

opal /opa:l/ s. (av fornindisk härkomst) färgskiftande kiselsyraädelsten: 1. vanlig ~ mjölkvit 1. blåaktig, skiftande
i grönt, gult och rött. 2. eld- (mexikansk) hyacintröd. 3. ädel-- med ett rikt prismafärgspel. 4. australisk "svarf—
opaliserande a. mjölkskimrande oparlamentarisk opassande i riksdagen opartisk kan stundom bytas ut mot
oväldig 1.

oväldspräglad opatriotisk a. ofosterländsk OPEC = Organization of Petroleum Exporting

Countries Oljeländernas Organisation opener E öppnare

openhouse E 1. gästfritt hus; gästfrihet. 2. storbjudning; stora famnen. "Open house Karlfeldt" blir det på lördag
på Tolvmansgår-den i Karlbo

1. opera kan stundom bytas ut mot 1. sångdrama. 2. sångscen

2. opera pl., se opus operabel (med.) opererbar opera buffa I komisk opera



operation 1. (mat.) omfattande beräkning 1. uträkning. 2. (mil.) (enhetlig) krigsrörelse i stor skala. 3. (med.)
kirurgiskt ingrepp operationsbas(is) utgångspunkt (stödjepunkt)

för en krigsrörelse operativ a. 1. och 2. se operation 2. och 3. 2 operator-n, pl. -er 1. (log.) konstant som
inskränker en variabels räckvidd. 2. (sprv) förknippande verbform med mkt allmän innebörd, t. ex. är (sjuk), gör
(succé) operera 1. utöva en verksamhet; arbeta. 2. (mil.)

se operation 2. 3. (med.) se operation 3 operett sång(lust)spel

operforerad oradhålad; icke-radhålad; ohåltan-

dad; icke-håltandad opiat -et (med.) opiumläkemedel opinera avge en meningsyttring; säga sin mening

opinion mening; åsikt. Allmänna —en folkmeningen. —sbildning åsiktsbildning opium vallmogift opopulär, se
impopulär

opossum, pl. -ar 1. virginsk ~ pungråtta. Didelp-hys virginiana (med päls av ringa värde). 2. australisk —
pungräv, Trichosurus vulpecula. 3. (det dyrbara) skinnet av ~ 2 opponent 1. motmälare. 2. motståndare

opportuna. 1. läglig;lämplig; täckelig. 2. anpass-

1ig; följsam; medhårig opportunism anpasslighet opportunist anpassling opportunistisk a. anpasslig; anpassHngs-
opportunitet läglighet

opposition 1. gensägelse. 2. motstånd. 3. mot-ståndsparti(er); motparti(er); motstånds-flock(ar). 4. (astron.)
motläge oppositionen a. motståndslysten; motståndssin-

nad; motståndsopraktisk a. oskicklig; tafatt; hjälplös; verklighetsfrämmande; oändamålsenlig opretentiös /o:-
pretang§ö:s/ a. anspråkslös oprioriterad a. förmånslös; utan förmånsrätt. ~ fordran är ej förmånsberättigad vid
konkurs osv

oprivilegierad /g/ a. ogynnad. De klasserna oproblematisk otvivelaktig; problemfri opromoverad a. som inte har
blivit promoverad

(fått doktorsgrad) oproportionerlig a. ohovlig /o:/; illa avvägd; för

stor 1. för liten oproportionerligt adv. över hövan; alltför opsi- s. G seende -t; syn opta- L välja; önska

optant s. är den som väljer att behålla sin gamla folktillhörighet när området där han hör hemma avträds till en
främmande makt optativ s. (sprv) önskeform av verb, t. ex. leve

(konungen) optera, se optant

1. optik /i:/ läran om ljuset och seendet

2. optik optiskt redskap, en ~ som kunde ge skarpare bilder

optiker /åp:/ en som (tillverkar och) säljer

glasögon osv optimal a. 1. bästa möjliga. ~ säkerhet (vid flyglandning). 2. topp-. prestationer. 3. bäst. Hon vill
givetvis sträva efter att skapa det för henne själv —a balansläget. Skriv: det jämviktsläge, som är bäst för henne
själv optimera fullkomna; förbästa optimism 1. (filos.) åsikten att tillvaron i sin helhet ger mera njutning och
glädje än lidande och sorg. 2. (filos.) den särsk. av Leibniz förkunnade läran att den av Gud skapade världen är
den bästa möjliga av alla tänkbara världar. 3. ljus livssyn; ljussyn. 4. förhoppning om 1. tro på att ngt skall
lyckas, slå väl ut osv. Statsminister Palme synes alltså kunna hysa en viss ~ (SvD)
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optimist, se optimism

optimistisk a., se optimism. Junienkätens ^a resultat. Skriv: det gynnsamma utslaget av rundfrågningen i juni
option 1. valfrihet; fritt val. 2. (i samband med landavträdelse:) att vidbli sitt medborgarskap. 3. förköpsrätt. Vi



vill köpa ert namn och era idéer till våra tonårsboutiquer . . . och begär ~ på alltsom ni vill göra som designer åt
oss

optisk a. kan ofta bytas ut mot syn-1. ljus-. Jfr optiker

opublicerad icke offentliggjord; outgiven;

otryckt opulent välmående; rik opus /o:/, pl. opus (1. opera) (L) arbete; verk opus incertum L (diktsamling av G.
Ekelöf) mur

av otuktad sten ora- v. L inleda; börja

orakel, oraklet 1. (hist.) gudomlig spådom 1. utlåtelse; gudasvar. 2. tempel där man fick gudasvar; frågetempel. 3.
(ironiskt om en mska:) ofelbar visdomsbrunn orakelsvar gudasvar

oral a. 1. muntlig. 2. mun-. bruk munintag (av

rusgift t. ex.) orange /årang:§/ 1. (av fornindiskt-persiskt-arabiskt ursprung) (frukt av) orangeträdet (Citrus
aurantium), apelsinträdet, pomerans-trädet (osv). 2. (guldgul till) rödgul färg orangeri -(e)t växthus; drivhus
orangutang /oranggutang:/ (malajiska "skogs-mska") Simia satyrus, människoliknande apa med mkt långa armar
oration /ora§o:n/ tal (som ngn håller) oratio obliqua L (sprv) indirekt anföring oratiorecta L direkt tal i motsats
till indirekt

anföring orator (väl)talare

oratorisk a. vältalighets-; vältalig. Ett --t mästerstycke ett mästerstycke av vältalighet. ~ talang talegåva;
talarbegåvning oratorium (mus.) bibliskt sångverk med orkester

orbis terrarum L hela världen ordal /orda:l/ -et gudsdom. 1. eldprov; brännprov. 2. sjudvattenprov. 3. flytprov;
sjunk-prov

ordalier pl., se ordal

orden /å:/, pl. ordnar 1. sammanslutning av klosterbröder (munkar) 1. -systrar (nunnor). 2. riddar—
sammanslutning av korsfarare.

Johannitorden är en förvärldsligad kvarleva av dem. 3. mer 1. mindre hemligt samfund som har lånat
benämningar och åthävor från de gamla riddarordnarna. 4. inrättning för förlänande av stereotypa smycken som
åtföljs av titeln riddare 1. kommendör. 5. ordenssmycke att bäras på bröstet 1. under hakan ordenskansler ett
slags ämbetsman i en orden order /å:/1. befallning. 2. tingning; beställning. 3. rättsinnehavare; överlåtling. Betala
till N.N. /. ~ ordi- dep. v. L inleda; börja ordinaltal ordningstal

ordinand en som skall vigas till präst 1. biskop ordinarie 1. vedertagen; årligen återkommande; ständig. 2. fast
anställd. 3. (t. ex. om priset på en vara:) vanlig; gängse ordinata, se under koordinat ordinataxel (mat.) y-axel;
ståaxel ordination 1. föreskrift; botråd. 2. vigning;

invigning; ämbetsvigning. 3. förskrivning ordinera 1. föreskriva; förordna. 2. (in)viga ordinär a. 1. genomsnittlig.
~ storlek. 2. alldag-

1ig. 3. medelmåttig. 4. vanlig ordklass (sprv), t. ex. substantiv, verb. Se stamklass

ordkring a. som har ett ymnigt ordflöde ordledes adv. (Sara Lidman) i ord; verbalt ordminnesblindhet optisk afasi
ordminnesdövhet akustisk afasi ordminneslamhet motorisk afasi ordningsam a. ordentlig; som har sinne för

ordning ordo, ordin- s. L ordning ordonnans militärperson som går ärenden ordovicium (geol.) skedet mellan
kambrium och silur

ordrätt a. ordagrann (och riktig) ordskymf verbalin jurie ordspillan onödigt ordande ordstävspjäs proverb ordvar
a. diskret och varsam i sitt tal ordvila s. paus i samtal ordvilla s. förväxling av ord ordvirke (sprv) ordstammar,
förstavelser, ändel-ser



oread /årea:d/ bergnymf orealisabel omöjlig att förverkliga orealiserad 1. oförverkligad. 2. osåld orealiserbar a. 1.
omöjlig att förverkliga. Är ~ kan ej förverkligas. 2. osäljbar
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orealism: --en i detta betraktelsesätt. Skriv: det

verklighetsfrämmande . . . orealistisk a. verklighetsfrämmande oreglementarisk a. stadgevidrig; stadgestridan-de

oreglementerad icke-stadgebunden oreparabel obotlig; omöjlig att laga oreserverat adv. förbehållslöst oreson
oresonlighet oresonabel, se oresonlig och resonabel oresonlig omedgörlig; omöjlig att tala (förstånd) med

oreviderad 1. ogranskad. 2. o(för)ändrad orfi(ci)sm, se orfisk orfiker /år:/, se orfisk

orfisk a. som har att göra med den mytiske musikern Orfevs och ett efter honom uppkallat fornhellenskt hemligt
samfund organ-et 1. djur- 1. växtdel med särskild funktion. 2. tal-1. sångröst. 3. ordnad mskogrupp (1. enstaka
mska) som är verksam i en större helhet. Statsmaktens organ (er). 4. tidning osv som språkrör. Studentkårens
officiella ~ Ergo

organdi /årgandi:/ -n en lätt, gles, genomskinlig tvåskaftad bomullsvara, stärkt (klistrad) under appreteringen
organeli (biol.) organ i en cell organisat -et organisk enhet. Gruppen arbetade . . . som en (så!) där ansikten och
kroppar frigjorde sig för att åter gå ihop till en böljande skrattspegel

organisation 1. organiserande -t; se organisera.

2. inrättning; sammanslutning; förbund organisativ a. organisatorisk; organisations-; se

organisation 1 organisator, se organisatör organisatorisk a. organiserande; organisations-;

se organisation 1 organisatör en som organiserar (ordnar) ngt 1. är

duktig i att organisera organisera 1. samla och ordna flere mänskliga enheter till en helhet i samfälld verksamhet.
2. (allmännare:) anordna; ordna med (ngt); stifta. 3. inlemma i ett förbund osv. ^d arbetare som tillhör en
fackförening organism 1. levande kropp; levande varelse. 2.

helhet av samverkande delar organist (fast) anställd kyrkorgelspelare orgasm /g/ lustutlösning

orgiasm /g/ känslorus; hänförelserus; hänryck-ning(srus)

orgiastisk a. hänförd och uppsluppen (jfr orgiasm)

orgie /g/ pl. -r (G orgia pl.) 1. (hist.) hemlig gudstjänst; mysterietjänst. 2. backusdyrkan med dess överdåd orgisk
/g/ a. orgiepräglad; orgieartad orgla /']/ v. brusa som en orgel orgor /g/ (pl.) orgel

*orgtrampare (Karlfeldt) orgeltrampare orient /å/ österland; östvärld

1. oriental s. österlänning

2. oriental a., se orientalisk orientalisk a. österländsk

orientalist kännare av österländska språk och

kulturer (särsk. muslimska) orientera 1. se instruera. 2. öva marklöpning; idka skogslöpning. 3. (en byggnad:)
rikta; lägga (i den 1. den riktningen). 4. ~ 5/g hitta väderstrecken; leta sig tillrätta orienterad a. hemmastadd; inne
(i ngt). Bli ^ om

(1. i) göras bekant med . . . orienterare marklöpare; vägfinnare; (skämtsamt:) tuvhoppare orientering 1.
marklöpning; vägfinning. 2. vägledning. 3. förlora tappa bort väderstrecken; bli väg(a)vill original/år(i)jina:l/ -et
1. grundtext; grundskrift. 2. (ursprunglig) bild som det finns ngn kopia av. 3. särling originalitet /årjinalite:t/ 1.
ursprunglighet. 2.

självständighet; egenart; äkthet originell /år(i)jinäll/ a. 1. ursprunglig. 2. självständig. 3. sär origo /i:/ L (mat.) x-
axelns och y-axelns skärningspunkt origram, se alkogram orityp, se alkogram



orkan /a:/ vild storm (mer än 30 sekundmeter) orkester /k/, pl. orkestrar de i ett stort tonverks framförande
verksamma spelarna och deras instrument

orkestik /i:/ 1. kördans. 2. konstdans. 3. danskonst

orkestral a. (mus.) skriven för orkester; orkes-ter-

orkestrera (mus.) sätta 1. skriva ut för orkester orkestrering, se orkestrera orkidé /?/, pl. orkideer den mkt artrika
växtfamiljen Orchidaceae Orkus L underjorden; dödsriket orlov /orlårv/ -et (föråldrat:) avsked ur (befrielse från)
enskild tjänst
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ornament /å/ -et prydnad; (ut)sirning ornamentering, se ornera och ornamentik ornamentik /i:/ utsmyckning;
ytsmyckning;

utsmyckningskonst; ytsmyckningskonst ornat /a:/ ämbetsskrud; tjänsteskrud *ome /o:/ galt omera pryda; smycka
ornitolog fågelkännare; fågelforskare omitologi -n fågelkunskap

1. oro- /årå/ G berg-

2. oro- s. G vassla; blodserum

orografi -n (geol.) läran om jordytans former;

bergbeskrivning orsten /o:sten/ (geol.) kalksten(sklump) i alun-skiffer

1. ort, pl. -ar (zool.) S id, Leuciscus idus

2. ort, pl. 'tv gruvgång

3. ort avgränsad plats där det bor (mkt) folk

4. ort (mat.) sammanfattningen av alla punkter som uppfyller ett visst villkor

5. ort (föråldrat:) 1/100 skålpund ortho- rak; rät

ortlig a. lokal

orto- /årtå/ G rät-; rätt-

ortoceratit /i:/ (det kalkförstenade smalstrutfor-

made skalet av) en utdöd bläckfisk ortodonti -n tandreglering ortodox a. 1. rättroende; rättrogen; renlärig. 2.

grektroende; grekisk-katolsk. 3. trosrätt ortodoxi renlärighet ortodoxism benhård renlärighetsivran ortoepi
/årtåepi:/ (4-stav.) uttalslära; (K.-H. Dahlstedt) rättuttalslära

1. ortognat /å^tågnait/ en som har genomsnittlig (varken framskjutande 1. flyende) underkäk; rakkäking

2. ortognat a. rakkäkig

ortografi /å^tågrafi:/ -n rättskrivning; (rätt)stav-

ning; stavsätt ortografisk a. (rätt)stavnings-; stav-ortoklas /å^tåklais/ en fältspat som klyver sig i

räta vinklar ortolcromatisk allfärgkänslig ortolan(spary) flyttfågeln Emberiza hortulana ortoped /e:/ läkare som
sysslar med rörelseorganen

ortopedi -n, se ortoped

ortopti -n (med.) synrättning

ortoptris /i:/ ögonläkarmedhjälperska; kvinnligt

ögonläkarbiträde ortsinne lokalsinne orv, se liorv



oråd-et 1. sådant som ej är rådligt. 2. ont

anslag oräntabel olönsam

1. os -et åmynning; älvmynning

2. os /å:s/ L mun: per os (med.) genom munnen (jfr oral 2)

Os = osmium (kem.) osamhällelig asocial osammätbar inkommensurabel osanna v. dementera oscillation /§/
vajning; pendling oscillera vaja; pendla; svänga oscillograf, se katodstråleoscillograf osignifikativ a. =
insignifikativ oskalad okultiverad; ohyvlad (om en mska). Bergström var en ~ och oskolad typ (E.H. Thörnberg)

oskiska /ås:kiska/ ett utdött frändespråk till

latinet oskrymtad uppriktig

oskyld /o:-§yl:d/ a. som man inte är släkt med. (Ej att förväxla med oskyld /o:-§y:ld/ ickehöljd)

oskälig a. 1. icke skälig. priser. 2. förnuftslös

oskära /o:-§ä:ra/ (för)orena oskärad a. orenad. ~ nyttjas stundom i betydelsen 'ren'!

oskärpa s. brist på skärpa. En förvillande ~ i

uttryckssättet (H. Karlgren) oskönsam icke-skönsam

oslipplig a. (finl.) som man inte kan slippa ifrån

osman /åsma:n/, pl. -er' (hist.) turkar (i det turkiska stormaktsväldet, uppkallade efter den medeltida härskaren
Osman [Othman]) osmanska språket (turk. osmanli) riksturkiska sådan den skrevs (och talades) före Atatürks
språkrensning osmittbar (med.) immun osmittlig, se osmittbar

osmium (kem.) en metall av platinagruppen osmo- s. G stöt

osmos /åsmå:s/ koncentrationsutjämning mellan vätskor (lösningar) som är skilda åt genom en hinna. Jfr
semipermeabel osmotiskt tryck tryck som en vätskelösning utövar på en semipermeabel membran ospecificerad
a. oredovisad; icke närmare angiven {}ir specificera). Säregen användning: att han från tillförlitligt, dock här
ospecificerat håll fått veta att.. .
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ospråkat som återstår att dryfta 1. tala (med

varann) om - Vi har visst lite ~ ossiflera v. förbena

ost = öst. ~ är att föredra i telefon och radio när det kan vara fara värt att höraren förväxlar öst med väst ostabil,
se labil

*ostan (t. ex. Hj. Bergman) östan ostentation braskande; brask -et; prål ostentativ a. 1. braskande. 2. utmanande
osteo- s. G (ämnet) ben

osteologi /åsteålågi:/ läran om benen i kroppen; benlära

osteoplastik (med.): man tar ut en benbit, formar till den och sätter in den på ett annat ställe i kroppen

osteria I värdshus; vinkrog; källare ostipendierad a. som inte har stipendium ostjakiska ett finsk-ugriskt språk
(hanti) nära

besläktat med ungerskan ostmassa halvfabrikat vid osttillverkning ostmyssja ostmassa ostplocka, se ostmassa
ostradsm se ostrakism

ostrakisera frysa ut; armbåga ut; äckla ut; utstöta

(ur gemenskapen; jfr ostrakiserad) ostrakiserad 1. (i det forntida Athen:) landsför-visad genom öppen
folkomröstning utan dom och rannsakan. 2. utstött; utfryst ostrakism 1. landsförvisning (se ostrakiserad 1);



(Passow-Gumælius, Grekiskt och svenskt lexikon:) skärvdom (man röstade med lerskär-vor). 2. utfrysning (se
ostrakisera) ostrakon, pl. ostraka G tegelskärva ostiilen obestulen. Om man så visst kunde ta sig ~

och omördad fram (O. Högberg) ostäckiig ostäckbar; som ej kan stäckas osymmetrisk, se asymmetrisk osåt, pl. -
a osams. Jfr såt osäglig (t. ex. Dan Andersson) outsäglig; som

inte kan 1. inte bör sägas 1. uttryckas osänyas v. vara osams

otering /o:-te:ring/ (livlig och) besvärlig (liten)

gosse. En ~ till pojke (Hj. Bergman) other-directed E styrd av andra; heteronom. Tankefriheten hotas inte ... av
tvång. . . men väl av ... "de osynliga övertalarna." Nutids-ms kan blir genom dem lätt ~ (A. Ahlberg) otidfäst a.
odaterad

^otillflidd N som är i naturtillståndet; ej påverkad av mskohand. I L. Johanssons översätt-

ning till Lidmål av början av Första Mosebokens 1. kap. återges öde med ~ otit (med.) öroninflammation otium
/o:tsium/ L ämbetsfrihet; ledighet; fritid;

(ålderdoms)ro otoUt /åtåli:t/ (biol.) öronsten; hörselsten otolog öronläkare

otorrhinolaryngolog örnäshalsläkare ottekry a. (mkt) morgonpigg ottoman /åtåma:n/ 1. (hist.) turk (jfr osman). 2.
turksoffa; låg sitt- och liggsoffa utan ryggstöd och armstöd otäv stank

otöjiig otöjbar; oelastisk oubiiett (F oubliette) lönnvalv; fängelsegrop oimdgåelig a. som man ej kan undgå
outdoor E utomhus-

output E resultat; produkt; slutled i tillverkningen av en vara outrera, se utrera

outsider E 1. utböling. 2. utomstående. 3. otippad (tävlande); svarting. (1) ett även bortsett från sin aktuella
kriminalitet illa ansett klientel av sociala outsiders. (Ärans och hjältarnas språk, hur ädelt och manligt du rör
dig!)

outspoken E rättfram; framsagd outstanding E framstående; framträdande outward bound E på väg utomlands
ouvertyr inledning(sstycke)

1. oval /ova:l/ s. 1. långrundel. 2. äggrundel

2. oval a. 1. långrund. 2. äggrund ovar /o:-va:r/ a. ovarsam; oförsiktig ovarandes adv. oförvarandes; plötsligt och
oväntat

ovariotomi -n (med.) äggstockssnitt ovarium, ovariet L (med.) äggstock overall E överdragskläder;
överdragsställ; blås-

täll; överhal overheadprojektor E- arbetsljuskastare; arbets-

bildkastare; arbetsprojektor overifierad /o:/ o(be)styrkt overlap v. E gå om lott; ligga på khnk overlapping
omlottgång; deltäckning over there E där borta ovidukt (biol.) äggledare ovipar a. (zool.) äggläggande ovipositor
nyL (zool.) (en insekts) äggläggnings-rör

ovissnelig oförvissnelig; ständigt grön ovistlig a. obeboelig; där man ej kan bo 1. vistas
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ovulation (biol.) ägglossning

ovån, se vän

ovädjelig a. inappellabel

oväld opartiskhet; rättvisa

oxalat -et salt av oxalsyra



oxalsyra (kem.) C2H2O4

oxid /åksi:d/ grundämne (1. radikal) + syre

oxidiil syrefattig oxid

^oxlägg (bot.) (Karlfeldt) gullviva, Primula veris

oxygen /g/ (kem.) syre

oxytocin -et ett hormon som avsöndras ymnigt i

blodet i starkt känslomättade situationer ozelot panterkatten FeUs pardalis ozon /åså:n/ -et en form av syre där
molekylen

består av tre atomer oår missväxtår

251 p

p: sätta ~ för (ngt) förhindra; stoppa; göra om

intet p (mus.) = piano P = phosphorus (kem.) fosfor P (biol.) = en smärtförmedlande substans i

kroppen P (fys.) = effekt P (fys.) = tryck p. = pagina p. = pinxit

Pa = protaktinium (kem.) pacemaker E 1. förspringare; förkörare; farthål-lare; draghjälp; (idr.) hare. 2. (med.) D
pulshjälp; pulshjälpdon; eihjärta pacer E passgångare

pacificera 1. fredlägga (ett område). 2. fredbinda

(en befolkning); fredliggöra; avväpna pacificerande a. 1. lugnande; stillande. 2. freds-stiftande; fredsmanande.
Inte minst torde minnena från 1909 års storstrejk ha haft en ~ verkan. Se också pacificera pacifism fredsrörelse;
(världs)fredssträvan pacifist (världs)fredsivrare pactum turpe L nesligt avtal paddock E 1. hästhage;
rast(nings)plats; fålla. 2. sadelplats

paddy E (malajiska padi) oskalat ris (Oryza sativa)

Paddy = Patrick (St. Patrick är iriändarnas

skyddshelgon) padischa /sja:/ (pers.) härskare paganism hedendom

page/pa:§/ (huvudsakhgen hist.) gosse på lågstadiet i riddarväsendet och hovtjänsten pagina /a:/ L sida (i bok)
paginera /g/ sidnumr(er)a pagod /o:/ fjärrösteriändskt tempel pain riche F (uppkallat efter restaurant Riche i

Stockholm) smal veteHmpa p^jas, pl. -ar lågkomisk cirkusfigur från det italienska folklustspelet p^jrock (lågT,
Karifeldt) överrock paketera slå in pakt, se paktum 1

paktlim L 1. avtal. 2. äktenskapsförord. Jfr

pactum turpe paladin /i:/ 1. riddare av kung Arthurs runda

bord. 2. medlem av Karl den stores livvakt paladon /å:/ -et ett konstharts palankin /ngki:/ bärstol palasch, se
pallasch

1. palatal s. (sprv) (främre) gomljud

2. palatal a. gom-palatalisera (sprv), se muljera palatin /i:/ pfalzgreve

palaver, pl. palavrer rådplägning; samkväm paleo- G forn-

paleoantropologi -n vetenskapen om förhistoriska människoraser paleocen tertiärperiodens äldsta skede paleograf
fornskriftkännare; fornskriftläsare paleografi -n fornskriftskännedom; handskriftslära

paleolitikum /i:t/ L äldre stenåldern paleontologi -n läran om utdöda djur och växter

paleosibiriska språk: jenisejostjakiska, jukagi-riska, tjuktjiska, korjakiska, giljakiska och kamtjadahska (talas av



20 000 mskor ungefär, i nordöstra delen av Asien) paleotyp forntryck palett färgbräde

paletå /pal(e)tå:/ (F av holl. härkomst) överrock

av fint ylletyg pali de sydliga buddisternas (medelindiska) heliga språk

palimpsest skraphandskrift (med annan text i

stället för den bortskrapade) palindrom /å:/ vändmening: 1. yttrande som har en annan innebörd när man läser det
baklänges. 2. yttrande som lyder Hkadant när man läser det baklänges. Ni talar bra latin palingenes /palinjene:s/
1. återfödelse. 2. själavandring. 3. evig återkomst; evig upprepning

palingenesi -n, se palingenes palinodi-ni. ångerkväde. 2. återkallelse;återta-gelse

palisander, se jakaranda palissad /-a:d/ pålskans palissadera pålskansa paljett flittra

1. paUadium, palladiet (G) L gudinnan Pallas' stod som troddes skydda Tröja och sedermera Rom . . . var "Jesu
krubba" det som . . . skyddade Wadköping (Hj. Bergman)
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2. palladium -et (kem.) en av platinametalleraa pallasch /pala§§/ huggvärja; pamp. Ditt glada

trots låt blänka som en rest ~ (Karlfeldt) palliativ -et skenbot; lindringshjälp palma v. (naut.) hissa 1. hala ett tåg
genom att

flytta händerna växelvis palmarium L segerlön palmett palmbladsliknande ornament palmitinsyra fettsyran
HOCi^U^iO palp, pl. -er' känselspröt palpation (med.) fingerfarning palpera (med.) fingerfara; känna (med
fingrarna)

pals (Ip) torvkulle i myr; torr, låg ås 1. upphöjning på myr. (Jfr florygg) palä /ä:/ -t slott; prakthus pamflett 1.
flygskrift. 2. stridsskrift. 3. smäde-skrift

pamflettist 1. flygskriftsförfattare. 2. stridsskriftsförfattare. 3. smädeskriftsförfattare pampas pl. (sp.) gräsvidder;
grässlätter pamplegi -n (med.) helförlamning pampusch ytterkänga pan- G all-

panacé (från G) allbot(emedel) panamahatt bredbrättad mjuk hatt flätad av fibrer av den sydamerikanska
Carludovica palmata

panaman /-a:n/ invånare i Panama panamerikansk a. allamerikansk (omfattande

Nord-, Mellan- och Sydamerika) panasch hjälmbuske; fjäder i hatten panat(h)eneisk a. all-athensk panda den
tvättbjörnsliknande Ailurus fulgens

(hemmahörande i Himalaya) pandemi -n folksjukdom; storfarsot pandemonium /å:/ L avgrundslarm panegyrik
/gyri:/ lovtal panegyriker /y:/ lovtalare panegyrisk a. lovprisande panel /e:/ betyder bräd(be)klädning. IE betyder
~ också 'bräda' {instrument ~ instrumentbräda), '(tavla med) förteckning på jurymän' och 'jury, nämnd'. I sv.
radiospråk betyder ~ därför 'sakkunnignämnd, (ut)valda sakkunniga'. Svåra frågor till Berzelius^. Ett färskt lån är
paneldiskussion (inbjudna talares dryft). Det skär sig mot det hävdvunna ordet panelhöna (dam som ingen bjuder
upp till dans). Hellre då estraddiskussion 1. podiumdiskussion (och Berzeliuspodium) 1. ännu hellre
plattformsdryft och Berzeliusplattform. Se också lave

panera (matl.) bröa; vända råvaran i vetemjöl,

sedan i vispat ägg och till slut i rivebröd panflöjt (efter skogsguden Pan) antikt herdeblå-sinstrument med
åtskilliga piporav olika längd

pangermanism /j/ alltyskhet

panik skräck; vettlös skräck. ~ har genom

missbruk blivit urvattnat panisk a. besinningslös; vild pankreas /ang:/ (biol.) bukspottkörtel pankromatisk a.



allfärgs-panmixi -n slumpkorsning pannmur 1. kringmurad (stor) kittel. 2. kittel och

eldstad i ett stycke pannå /å:/ -n 1. dörrspegel. 2. träskiva. 3.

målningsskiva. 4. målning på trä panoptikon /åp:/ vaxbildsamling; vaxkabinett panorama /a:m/ -t 1. rundblick;
rundsyn. 2.

rundmålning panorera 1. röra en filmkamera i sid-1. höjdled

under filmning. 2. rundmåla panorering 1. kameravridning (jfr panorera 1). 2. scenvridning. . . . börjar den
väldiga vridscenen att svänga - ~ till trädgårdsserveringen. 3. bildglidning panplegi, se pamplegi

pansar' -et 1. tjock, hård skyddsbeklädnad, företrädesvis av stål. 2. förk. av --trupper panslavism allslaviskhet;
strävan att ena de

slaviska folken pantalonger pl. långbyxor panteism /-is:m/ (3-stav.) tron på en i världsalltet

inneboende opersonlig gudom; allgudstro panteon /pan:teån/ G (nationellt) minnestempel (med stora
hädangångnas grifter, stöder 1. minnestavlor) (urspr. 'helgedom invigd åt alla gudar')

panter', pl. pantrar kattdjuret Panthera pardus.

Jfr jaguar och leopard pantfånge (ett stycke) gisslan pantograf instrument för att förstora och förminska ritningar
osv pantomim /pantåmi:m/ stumspel; stumskådespel; stumt spel pantopon /pantåpå:n/ -et ett lugnande opiat
panzooti -n, pl. -er påfallande ökning av djurfarsot i en världsdel; djurepidemi papegojsjuka en för mskor farlig
tarm- och luftvägssjukdom, som vissa papegojor kan föra med sig paperback E limhäftad bok; klisterryggsbok
papeteri /i:/ -(e)t (brev)papper och omslag
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papier-maché (F papier màché) (pressad)

pappersmassa papUio L (Fröding) fjäril papUjott lockrulle papill (med.) vårta papillar- /a:/ vårtliknande; vårt-
papUlom /å:/ -et (med.) vårtsvulst papism (hist.) påviskhet

papisteri /i:/ -(e)t (hist.) 1. påviskhet. 2. påvisk

villolära papistisk a. (hist.) påvisk pappenheimare (pl.) (hist.) Pappenheims soldater. Jag känner mina Efter
Schillers Wallenstein: Daran erkenn ich meine Pappen-heimer

papperssäv (V. Rydberg) papyrus paprika' /ap:/ kryddväxten Capsicum annuum papuan /-a:n/ inföding på Nya
Guinea papyrolog papyrusforskare papyross (föråldrat:) cigarett papyrus/y:/ L1. papperssäv, sumpväxten
Cyperns 2. sävpapper, berett av papperssävens bast. 3. sävpappershandskrift

1. parabel, pl. parabler (geom.) den kurva som uppstår när en kon skärs av ett plan som är jämnlöpande med
könens kantlinje; kastlinje

2. parabel (evangelisk) liknelse parabolisk a., se (1, 2) parabel parachutist III fallskärms jägare

parad /-a:d/1. uppvisning. 2. truppvisning. 3. (i

fäktning:) avböjning; awärjning paradentit, se parodontit paradigm 1. (sprv) böjningsmönster. 2. (sprv)
sammanfattningen av ett ords alla former. 3. (filos.) (ny betydelse:) övergripande föreställnings- 1. tankemönster
som styr och utmärker en verksamhet (t. ex. en konstnärlig 1. vetenskaplig) under en viss tidsperiod, paradis
/pa:ra-di:s" / 1. /paradi:s/ -et 1. Edens lustgård (enligt Första Moseboken). 2. de saligas boningar paradox 1.
skendårskap. 2. otroUg sak paradoxal a. 1. otrolig. 2. fömuftstrotsande parafera bomärka (ett avtal som väntar på
bekräftelse)

paraffin /parafi:n/ -et en vit (i vätskeform färglös och genomskinlig), smak- och luktfri blandning av kolväten av
typen CnH2n + 2 parafras /-a:s/ 1. omskrivning. 2. bearbetning;

omformning; omdiktning. 3. utläggning parafrasera, se parafras



paragon /å:/ 1. ojämförlig; utan jämförelse. 2. den svarta marmor som de egyptiska sfinxerna höggs ut ur. 3. en
stor tryckstil. 4. (numera:) ett slags kvittensblock som ger kopior. 5. ^tråd: material (med u-formad
genomskärning) till paraplyspröt paragraf (kort) textavsnitt, ofta inlett av § och nummer

paragrafryttare en som stirrar sig blind på lagens bokstav

paralingvistisk a. utomspråklig; (N. Hansegård)

ospråklig parallaktisk a., parallax-parallax /paralak:s/ (astron.) vinkeln mellan synriktningarna till en himlakropp
från två skilda punkter, t. ex. två punkter på jordens omloppsbana

1. parallell s. 1. jämnlöpande (jämslöpande) linje (1. yta). 2. breddgrad. 3. motstycke; motsvarighet; sidostycke

2. parallell a. 1. (inbördes:) jämnlöpande. 2. jämslöpande (med ...). 3. motsvarande. 4. likartad

3. parallell- sido-; jämsides; motsvarande; likartad

parallellepiped /-e:d/ (geom.) kropp begränsad

av sex parvis parallella plan parallellisera sammanställa; jämföra parallellism 1. motsvarighet; överensstämmelse.
2. (stilmedel:) inskärpning av en tanke genom omedelbart tillfogad upprepning i skiftande form

parallellitet jämnlöpthet; jämslöpthet; likariktning

parallellogram -men (geom.) rätlinig fyrhörning

med parvis parallella sidor parallelltrapets (geom.) rätlinig fyrhörning med

två parallella sidor paralys /y:/, se paralysi

paralysera 1. förlama; lamslå. 2. göra overksam;

upphäva paralysi -n förlamning

paralytisk a. 1. förlamad. 2. förlamnings-, -ö symptom

parament -et 1. kyrklig skrud osv. 2. verkstad där

man tillverkar ~ 1. på Ersta parameter/e:t/, pl. -metrar (geom.) 1. hjälpmått vid beskrivning av kurvor och ytor. 2.
(i konisk sektion, t. ex. parabel) mot längdaxeln vinkelrät linje som förbinder två punkter på kurvan

paramilitär a. halvmilitär(isk)
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paranoia /åj:/ G (med.) förryckthet paranoid/-i:d/a. 1. förryckt. 2. förryckthets-. symptom

paranoiker /å:/ (5-stav.) en som lider av paranoia

paranormal a. (på tal om företeelser:) omöjlig att passa in i verklighetssammanhanget (men likväl verklig enligt
vad många tror) parant a. grann; ståtlig; prydlig paranöt (uppkallad efter staden Para) trekantig nöt av det i
Brasilien växande trädet Berthol-letia excelsa parapet /e:/ bröstvärn; bröstning parapsykisk som tycks jäva det
klart medvetna

tankelivets lagar parapsykologi-n sysslandet med paranormala företeelser

parasit/i:/1. snyltgäst; snyltare. 2. snyltdjur. 3.

snyltväxt parasitera snylta

parasitär a. snyltpräglad; snylt-. Norden spelar ... en tärande roll i världshushållet och efterkrigsperiodens
jordbrukspolitik förefaller ha förstärkt denna utveckling parasoll solskärm av paraplyform parat /-a:t/ a. redo;
klar; beredd parataktisk a. samordnande (se paratax) paratax (sprv) samordning (av satser) paratyfiis /y:/ (med.)
en någorlunda lindrig



febersjukdom som påminner om tyfus paravan /va:n/ 1. skärm sammansatt av mot varandra ledande delar. 2.
(mil.) minfösare par avion F flygledes

parce F, pl. -r /parrser' / ödesgudinna; norna

parceU /parsäll/ (jord)lott

parcellera /parsele:ra/ stycka (upp)

parcellering (ägo)styckning

parcer pl., se parce

par définition F i kraft av sitt väsen

1. pardon /o:/ s. nåd; misskund; skonsmål

2. pardon /pardång:/ förlåt! ursäkta!

3. pardon /pa:rdo:n/ sele för parhästar parenkym /k/ -et (biol.) mjukkärna parentation minnestal; åminnelsetal
(över ngn

som avlidit nyligen) parentel /te:/ -er (jur.) (i arvsrätten:) grad av

närhet i fråga om släktskap parentera hålla minnestal (se parentation) parenteral intniition (med.) tillförande av
näring med hjälp av injektion parentes /-e:s/ 1. inskott. 2. inskottstecken. 3. mellanstick. I (nom) ~ inskottsvis; i
förbigående

parentetisk a. infogad; inskjuten parera 1. avböja; avvärja; (i fäktning:) avleda. 2. slå vad (om så och så mkt). 3.
(sällan:) inställa sig; passa tiden. 4. (föråldrat:) rätta sig efter (ngn). 5. ~ order lyda pares /e:/ (med.) lindring
förlamning par excellence F framför andra; framom alla andra

parforcejakt, se parforsjakt parforsjakt /parfår:s-/ hetsjakt; uttröttningsjakt parfym /y:/ 1. vällukt; doft. 2.
luktvatten pari I namnvärde. Al pari till namnvärdet paria, pl. parior (tamuliska paraijan) lågkast-människa

parian /-a:n/ -et ett slags vitt porslin (påminnande

om marmor från ön Paros) parias-, se paria

parietal a. (biol.) 1. väggställd; vägg-. 2.

[-hjäss(bens)-parisk-]

{+hjäss(bens)- parisk+} a. från Paros

paritet jämställdhet; likavärde; jämnhöjd. I ~ me^/likvärdig med; jämngod med . . . Vi har inte de personella
resurser som står i ~ till antalet brott inom distriktet. Skriv: Vi härför lite folk, så många brott som begås i det här
distriktet

paritetiska. (Tparitätisch) likställdhets-. ~ skola bekännelsefri skola. Att plocka in en arbetstagare i en styrelse
kan inte leda till något medbeslutande av värde. Det fordras ~ representation för att arbetstagarnas intressen skall
bli tillgodosedda. Jfr paritär paritär a. lika (stor). Den berömda principen om representation (grundsatsen att
vardera parten skall utse lika många ledamöter) park-and-ride parkera bilen och ta buss 1. tåg in

parkett 1. den delen av en teatersalong som ligger (någorlunda) i jämnhöjd med scenen. 2. golvbeläggning av trä
i stavar 1. rutor parkettera lägga in parkett 2 Parkinsons sjukdom (Paralysis agitans) kronisk nervsjukdom med
muskelsvaghet, muskelstelhet och darrningar parkometer, pl. -metrar parkningsmätare parkum är vanUgen ett
spetskypertbundet fyr-skaftat tyg av oblekt linne, halvlinne 1. bomull

parlament -et riksdag; riksförsamling parlamentarisk riksdags-; riksdagsmässig parlamentarism
riksdagsstyre(lse); riksdagsvälde
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parlamentera underhandla parlamentär s. underhandlare (i fält) parlando I (mus.) talliknande sångsätt; talsång
parlement -et kiv; gräl. Hålla med en dräng ett

stilla -- (Karlfeldt) parlör samtalsordbok

parm, pl. -ar (fi parma) föråldrat mått för hö och halm

parmesanost en italiensk halvfet ost som skeppas

ut från Parma parmmätare (föråldrat), se parm parnass 1. fjället Parnassos (där Delfi ligger), Apollons och
musernas hemvist. 2. vitterhet. 3. krets av vitterhetsidkare parodi-n 1. vrångdikt. 2. vrångbild parodiera
vrånghärma parodiker /o:/ en som parodierar parodisk a., se parodi

parodontit /parådånti:t/ (med.) inflammation i vävnaderna kring tandhalsarna; tandlossning

paroll 1. fältrop. 2. (heders)ord. Jfr kavaljersparoller

parotit(is) /i:t/ (med.) påssjuka paroxysm 1. feberanfall; sjukdomsflåg. 2. vredesutbrott. 3. skrattkramp. 4.
gråtkramp par préférence F företrädesvis par renommée F ryktesvis parser (pers.) avkomhng av de perser som
flydde till Indien efter den arabiska erövringen; zarathustraanhängare (i Indien) parsisk a., se parser

1. part /pa^t:/1. /par:t/, pl. -er' (L Parthus, pl. Parthi) ett krigiskt forniranskt folk

2. part /a:/, pl. -er' 1. kärande 1. svarande i tvistemål. 2. (an)del. 3. (naut.) del av tåget i en talja: fasta --en är den
delen som sitter fast i blocket; halande ^en den som man halar i. ~ bör nyttjas sparsamt i betydelsen 'del'; skriv
hellre större delen 1. flertalet än merparten och undvik huvudparten och mestparten. Jfr med-part, motpart och
vederpart

partenogenes /j/ fortplantning utan befruktning;

jungfrufödsel parterr F ("på marken") 1. blomsterplantering i gångplanet. 2. bakre parkett i teatersalong. 3. se
parterrebrottning parterrbrottning brottning i knästående 1. liggande ställning parti -et, pl. -er 1. icke skarpt
avgränsad del (av terräng, kropp, bok osv). 2. (den) del (av ett musikverk) som en viss solist har att framföra.

3. den mängd av en handelsvara som ingår i ett avslut. Ved i större och mindre ---er. 4. / ~ i stora avslut; (i
överförd mening:) massvis. 5. tävlande grupp i lek. Dela sig i två --er. 6. organiserad meningsflock. 7. ta ~ för
ngn ställa sig på hans sida; ge honom rätt. 8. ta sitt ~ bestämma sig; träffa sitt val partial-, se partiell

particip -et (sprv) adjektiv som ingår i ett verbs

böjning(smönster) participation delaktighet; medinflytände; medbestämmande; deltagande, --en, arbetarnas
medinflytande i företagen participiell a., se particip partiellt adv. delvis

partigängare (T Parteigänger) 1. se partisan. 2.

en som är ivrigt verksam i ett parti partihandel handelsled som förmedlar varor partikel /pa^tikkel/, pl. partiklar
1. smådel; minsta smådel. 2. (sprv) småord; oböjligt ord

partikularism säranda partikiiyär a. särpräglad partikulär a. 1. enskild. 2. del-; sär-. Jfr några-sats

partisan /-a:n/ friskareman; fribytare; snappha-ne

1. partisk /ah:/1. /ar:t/, se 1. part

2. partisk /a:/ a. väldpräglad; väldbunden; man-namånspräglad; fallen för (inställd på) att gynna en part i en tvist
1. skada den andra

partiskhet väld; mannamån (se 2. partisk) ^partistisk: ... de övriga icke —t aktiva. Skriv:

icke verksamma i ngt parti partita (mus.) svit av fristående men innehållsUgt nära besläktade satser, särsk. inom
barockmusiken

1. partitiv s. (sprv) kasus som anger att det som ordstammen betecknar uppträder i obestämd mängd osv; t. ex. fi



kovaa rahaa klingande mynt

2. partitiv a. (sprv): —t attribut: t. ex. F un verre de vin, L poculum vini ett glas vin

partitur-et (mus.) fullständig översiktlig notuppteckning av ett flerstämmigt musikverk partner E (med)part;
bolagsman; delägare. De 87 medlemmar (av senaten) som är ~ i advokatfirmor (SvD) partnership E delägarskap;
kompanjonskap

1. partout F till varje pris; absolut. Hon vill ~ gå ut och gå i snöslasket

2. partout F, se passepartout
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party E sällskap; bjudning; gille parveny /y:/ -n uppkomling paryr ståt; stass pas s. F danssteg

pascal (fys.) enhet för tryck = 1 newton per m2

pascha (turk. av pers. härkomst) (hist.) turkisk

officer 1. ämbetsman av högsta rangklassen pascuan /paskuarn/ invånare på Påskön pas de quatre F en dans i 4/4
takt pasigrafi -n världsskrift; allskrift (delvis förverkligad i matematiken) *pasjas(a) /a:s/ kort enkel berättelse
paskUl /sk/ smädeskrift paskillant smädeskrivare pasma mått för spunnet garn; del av garnhärva; småhärva

1. pass -et smal sänka tvärsigenom brant bergrygg; smal landsträckning mellan sjöar; trång vattenväg

2. pass = respass identitetsbevis som måste visas när man överskrider en riksgräns

3. pass = jaktpass ställe där man lurar på (drivet) villebråd

4. pass, se passgångare

5. pass = vattenpass redskap med en luftblåsa, som anger vågrät ställning i redskapets längdriktning

6. pass (i kortspel) = 'jag bjuder inte över'

7. pass "stopp!" Dö, leva, det får ni, herre, men vika, nej, pass för det! (Runeberg)

8. pass = pax 2

9. pass: till pass till lags; väl till ~ lägligt; lagom

10. pass: vid pass ungefär; omkring. Vid ~ en timme

11. pass anger att en följande egenskapsbestämning skall fattas relativt, t. ex. Det beror på hur ~ kallt det blir

passabel skaplig; hjälplig passad /-a:d/ årsvind

passage /pasa:§/, pl. -r 1. genomfärd. 2. genomfart (där man skall fram). 3. färd. Sjöfarande uppmanas att
undvika genom skjutområdet. Skriv: Låt bli att färdas där (1. Far inte dit)! 4. övergång. Se under liberalisera. 5.
framkomst. Trygga fri ~ till sådana platser, där det framgår som uppenbart att gemene man ej lagligen är
förhindrad att uppehålla sig. 6. (F, E passage) ställe (i en text); stycke; bit; passus; utdrag. 7. (mil.) (för befordran
nödvändig) trupptjänst. 8. (mus.) löpning. 9.

(astron.) en himlakropps gång förbi en annan, sådan den ter sig för iakttagare på jorden. Venus---

passagerare /§/1. resande; färdgäst. 2. prisse passbåt (ång)fartyg som drejar bi i öppen sjö för

att avlämna 1. ta upp passagerare passé, passée F1. utblomstrad; vissnad; urblekt.

2. förgången. 3. föråldrad; urmodig passepartout F 1. huvudnyckel; allnyckel. 2.

frikort. 3. pappinfattning; pappram passera 1. gå förbi; gå över; gå igenom. 2. komma fram. 3. inträffa; hända. 4.
gå; gå för sig; godtas. 5. (E pass) tillbringa. 6. (matl.) pressa (ngt) genom sil passerad a., se passé och antikverad.
Världskyrkomötets uttalanden betraktas . . . som alltigenom kompromisspräglade och definitivt ^e



passgångare-n, pl. passgångare (rid)djur som flyttar fram samma sidas fram- och bakben samtidigt (i skritt). Flera
av världens snabbaste travare är 1. har varit ~ passiar /-a:r/ pratstund passim L här och där; flerstädes; strövis
passion 1. lidelse. 2. lidande. 3. Kristi lidande. Jfr stenpassion

passioneli: ^t brott svartsjukebrott (F crime

passionnet) passionerad lidelsefull passionshistorien Kristi lidande(s historia) passionsveckan påskveckan

1. passiv s., se passivum

2. passiv a. 1. overksam. ~ delägare sleeping partner. 2. viljelös. 3. (medlem:) stödjande. 4. pl. skulder. 5. Se
under handelsbalans. 6. (sprv) se passivum

passiviserad overksamgjord; förslöad passivum L (sprv) 1. verbets s-form(er), t. ex. trängas. 2. verbform som
anger att subjektspersonen (subjektstinget) är föremål för den verksamhet som verbet uttrycker, t. ex. Marat
mördades (1. blev mördad) av Charlotte Cor-day

passpoal /-a:l/ 1. sömsnöre. 2. kantsnöre; lin-ningssnöre

passus, pl. -ar (skrift)ställe; avsnitt; bit; utdrag pasta s. (senL) (G) 1. degartad massa. 2. (fast) marmelad (i tub). 3.
(I ~ asciutta) spagetti; nudlar osv pastell kritmålning pastiU, se pastiU
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pastill helt liten (rund) kaka som får smälta i

munnen 1. som man sväljer hel pastisch (tids)stilhärmning pastor (L "herde") 1. (ålderdomligt:) kyrkoherde. 2.
tilltalsord till komministrar, hjälppräster och frikyrkopredikanter

1. pastoral s. herdekväde; herdestycke

2. pastoral(-) herde-; herdelivs-; lantlig; församlingsherde-; kyrkoherde

pastorat -et området för en kyrkoherdes ämbetsutövning pastor loci L kyrkoherde(n) pastor primarius L kallar
man kyrkoherden i

Stockholms storkyrkoförsamling pastörisera upphetta utan sjudning pastös a. degig; uppsvälld; tjockt pålagd pata
s. (fi) fast spjälfångstdon (för laxfiske i älv)

pate- v. G trampa paté -n (F pàté) pastej pateUa L knäskål

patellarreflex (med.) sprittning när läkaren ger

ett hammarslag under knäskålen patén /e:/ oblatfat; nattvardsbrödsskål patent -et rätt att ensam utnyttja en
uppfinning

yrkesmässigt patentera ta patent (på) patentmedicin 1. läkemedel med patentskyddat

handelsnamn 2. humbugsläkemedel pater, pl. patrar 1. patres L1. fader. 2. husfader. 3. präst

patemalism 1. husbondevälde. 2. faderlighet;

faderslater patemoster fadervår; Herrens bön patemosterhiss evighetshiss patemosterverk ändlöst band patetik
/i:/, se patos

patetisk a. 1. känslostark. 2. högstämd. 3.

ömkansvärd; gripande pathetic fallacy E naturens förmänskligande pathos G lidande

patiens /pasiang:s/ enmanskortspel patient /pasiän:t/ sjukling (som behandlas) patina /a:/ ädelärg patinera
ädelärga patio (sp.) innergård patisk a. känsloladdad patogen /-je:/ sjukdomsalstrande patogenes /-jene:s/ (en
sjukdoms) uppkomst patolog speciaUst på patologi patologi -n läran om levande organismers sjukdomar

patologisk 1. sjuklig. 2. patologi-. - institution (med.): där man sysslar med patologi (obduktion, undersökning av



bortskurna svulster osv)

patologisk anatomi läran om sjukliga anatomiska

förändringar patos-et (G) lidelse; gripenhet; rörelse; hög-

stämdhet; känslosvall patrask -et slödder; pack; hyde patriark 1. stamfader. 2. storfamiljefader; storfamiljsfader.
3. överbiskop patriarkalisk a. husfaderUg; landsfaderlig patriarkat-et 1. fädernerätt. 2. fadersvälde;
husfadervälde. 3. patriarkämbete. 4. patriarkvärdighet. 5. patriarkstift patricier 1. (hist.) medlem av den
fomromerska besuttna överklassen. 2. burgen inflytelserik herreman av välfrejdad släkt patriot fosterlandsvän

patriotisk a. fosterlandsälskande, fosterländsk

(till sinnelaget) patris /i:/ stålstämpel med graverad bokstav l.d.

att göra en matris (1) med. Jfr matris patristik /-i:k/ kyrkofadersforskning patrologi-n 1. = patristik. 2.
kyrkofädernas skrifter

1. patron /o:/ 1. skyddspatron skyddshelgon. 2. (föråldrat:) titel för gods-, bruks- och sågverksägare

2. patron 1. (gevärs)kula med vidsittande (krut)hylsa. 2. bössladdningsliknande föremål. 3. mönster (t. ex. för
vävnad)

patronatsrätt (hist.) en enskild mans rätt att utse

kyrkoherde osv patronymikon G namn bildat på faderns (för)namn, t. ex. P:son i Martin P:son Nilsson

1. patrull F (mil.) avdelning på ett fåtal man för spaning 1. bevakning

2. patrull: stöta på - möta motstånd patrullera gå patrull; gå och vakta; gå och

spana

patschuli (sydindiskt ord) parfym framställd av blad av halvbusken Pogostemon patschouli

1. patt spene; bröstvårta. De himmels runde --ar (E. Lindschöld). Hos Karlfeldt förehgger en textändring:
mamsellerna med hattarna, mamsellerna med ron

2. patt i schackspel innebär att den som har draget inte kan flytta sin kung utan att den kommer i schack och inte
heller kan flytta ngn annan pjäs
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paiilinsk a. Paulus-

pauliin /-u:n/ sängomhänge

pauper L fattig

pauperisera utarma

pauperism massfattigdom; massarmod

paiis/pau:s/ (enstav.), pl. -er" uppehåll; avbrott;

taktvila; ordvila pausera (3-stav.) göra uppehåll; vila; göra en

paus (pauser); pausa pauvres honteux, f. pauvres honteuses skämsna fattiga; fattigt folk som vill dölja sin
fattigdom

paviyong 1. (trä)byggnad för tävlingsåskådare, för brunnsdrickning, utställningar osv (vanligen utan eldstad);
lusthus. 2. husutbyggnad med tältliknande tak pax L ('fred') 1. utrop (under lek, t. ex. rymmare och fasttagare)
som innebär att man vill vara fredad. 2. utrop som innebär att man vill ha ngt i fred för andra paying guest E
betalande gäst (hos en familj) Pb = paumbum bly Pd = palladium (kem.) peang /peang:/ (med.) åderklämma;
ådernypa pechblände -t (geol.) den allmännast förekommande formen av uraninit, en variant cleveit förekommer



sparsamt i Sverige pedagog /å:/ 1. uppfostrare. 2. skolman. 3. uppfostringssakkunnig. 4. (skicklig) undervisare

pedagogik /pedagågirk/ uppfostringslära pedagogisk a. 1. uppfostrings-; undervisnings-. 2.

undervisningsskicklig pedal /a:/ trampa

pedant formskärare; småakting; gnet; bokstavs-

träl; skräddarsjäl pedanteri /i:/ -(e)t petighet; gnetighet; småaktighet

pedantisk a. petig; petnoga; gnetig; småaktig

pedell (universitets)vaktmästare; rättstjänare

pederast fikus; bög

pediater, pl. pediatrar, se pediatriker

pediatri -n (med.) barnläkekonst

pediatriker /a:/ barnläkare

pedigree E 1. stamträd. 2. härkomst

pedikur, se pedikyr

pedikyr fotvård

pedikyrist fotvårdare

pegamoid /i:/ ett slags konstläder

pegas /a:/ vinghäst

peger pl. peglar vattenståndsmätare

pegmatit (geol.) en grovkornig, glimmerfattig granit

pehlevi (pers.) 1. den medelpersiska skriften. 2.

medelpersiska språket peignoir F, se penjoar

pejla (jfr pegel) (naut. osv) 1. undersöka ett vattendjup. 2. bestämma riktningen som ett (jordiskt) föremål syns i.
3. bestämma riktningen av en ankommande radiovåg(rörel-se)

pejorativ a. nedsättande; förklenande pekines, se pekinges

pekinges /pekingeis/ 1. pekingbo. 2. kinesisk dvärghund

pekoral-et skrift som är helt misslyckad (till

innehållet och utformningen) pekoralist en som skriver pekoral pekti -et vitt vattenlösligt ämne som uppkommer
ur pektos i mognande frukter under inverkan av fruktsyror och värme pektos /å:/ cellulosaartat ämne som
förekommer

i omogen frukt pekiinier pl. pengar pekuniär /ä:/ a. penning-; i pengar pelagisk a. 1. havs-. 2. ythavs- (i motsats
till det som finns på bottnen och djupt nere i havet) pelerin, se 2. cape peliss F pälscape pell-, puls- v. L slå; driva
pellagra /päll-/ (med.) en hud- och nervsjukdom

orsakad av brist på B-vitamin pelletera (E pellet) pillertrilla; göra småkulor

(av); forma till piller pemmikan (indianord) målet torrkött tillsatt

med smält fett pen, pl. -ar, se hammarpen penater, pl. husgudar pence E: pl. av penny pencil E (stift)penna

pendang /pangdang:/ motstycke; sidostycke;

make; motbild pende- L hänga ned pendyl /pangdy:l/ pendelur penetration 1. penetrerande (att penetrera). 2.



skarpsinne

penetrera 1. genomtränga. 2. gå igenom; dryfta. Säkerhetsfrågorna dagligen (SvD). 3. utgrunda; utforska; utröna.
SvD har försökt ~ stämningen på ön pen-friend E, se pen-pal penibel pinsam
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penicillin -et ett antibiotiskt läkemedel penis L manslem

penitens syndabot; botövning; botgöring; kyrkobot

penjoar /a:/ kamkofta pennal /a:/ -et (finl.) pennskrin pennalism kamratförtryck; livning pennfoster litterär
produkt pennförare (V. Rydberg) skribent pennslint -et, se pennvilla pennvilla s. lapsus calami penny E 1/12
shilling pennyweight E 24 gran =1,44 gram pen-pal E brevvän

1. (pensé /pangse:/ F,) pl. penseer tankar

2. pensé, pl. penseer ett slags odlade violer penselfrestande a. pittoresk pensellockande, se penselfrestande

1. pension /pang§o:n/ efterlön

2. pension 1. skola som håller lärjungarna med mat och bostad. 2. inackordering. 3. inackorderingsställe. I regel
betyder ~ detsamma som F pensionnat och pensionat detsamma som F pension

pensionat inackorderingsställe; helhysningsstäl-

le. Jfr 2. pension 3 pensionera 1. efterlöna. 2. sätta (ngn) på efterlön

pensionär s. efterlönsman pensiimL 1. kunskapsmått. 2. läsuppgift; arbetsuppgift; arbetsmängd penta- G fem-

pentaeder /e:/ (4-stav.) femyting pentagon /å:/ femhörning pentagram, -met femuddskors; alvkors pentameter /a:/,
pl. pentametrar /e:/ (metr.)

versmått: —---se distikon

pentateuken /äv:/ Moseböckerna

penteri /i:/ -(e)t, se pentry

pentry (E pantry) 1. kokvrå. 2. (naut.) skafferi

penultima L (sprv) näst sista (stavelsen)

1. peon /å:/ (sp.) daglönare

2. peon (metr.) fyrstavig 1. tetrasyllabisk versfot, ex. : rött för mina (ögon de blinda det flammar) (Fröding)

pepita /i:/ smårutig(t tyg) (uppkallat efter den sp.

dansösen P. "guldklimpen") pepparmynta växten Mentha piperita, som man

bereder drogen pepparmyntsolja av pepsin -et magsaftens jäsämne pep talk E eldtal; eldande tal; maningstal
pepton /å:/ -et, pl. -er kallas de äggviteämnen

som de kvävehaltiga beståndsdelarna i födan ombildas till genom inverkan av magsaftens pepsin osv. ~erna är
lättlösHga och stelnar ej i värme och tränger lätt igenom hinnor

1. per L bör inte tröttköras. Man skickar varor med bil (buss, båt, tåg, flyg) 1. med posten och underrättar i brev
1. brevledes 1. telefonledes. Persson tar 50 öre stycket för persikorna. Hellre timlön än betalning per timme. Jag
får 100 kr. i timmen (veckan, månaden, kvartalet, halvåret), om dagen, om året (årligen). 16 svängningar i
sekunden. Det blev en tia på var och en 1. till mans

2. per (ni) är skyldig (så och så mkt). Jfr an per capita L efter antalet

per capsiilam L ett slags omröstning som sker genom att man frågar var och en särskilt om hans mening i stället



för att kalla medlemmarna till sammanträde perception förnimmelse; varsebHvning perdu F dödstrött perduration
fortvaro; fortbestånd peregrination 1. utlandsfärd; ut(om)landsvistel-

se. 2. strövtåg; vandring peremtorisk a. orygglig perenn a. 1. flerårig. 2. evärdelig; evig perennera vara flerårig;
övervintra

1. perfekt -et (sprv), se perfektum

2. perfekt a. fullkomlig; fulländad perfektionist fullkomlighetsivrare perfektiy(isk) a. (sprv): ~ tidsart
utgångstidsart

(t. ex. brinna ner; brinna upp) perfektlim s. L (sprv) nuförgången tid (t. ex. har vaknat)

perfid a. 1. trolös; förrädisk. 2. lömsk; försåtlig.

3. ondskefull perflditet 1. trolöshet. 2. lömskhet; försåthghet.

3. illvilja; ondska perforator hålstansare

perforera 1. radhåla; håltanda; hålstansa. 2. hålmönstra (t. ex. tåhättor). 3. (med.) genomborra; håla performance
E (sprv) tal(verksamhet) pergament -et avhårad, renskavd, avfettad och glättad ogarvad djurhud; (särsk.:) skriv-
skinn

pergola I 1. lövgång; blomstergång. 2. lövsal 1. peri (pers.) (från paradiset utestängd) välsinnad fe (se Moore,
Paradise and the peri, i Lalla Rookh, och Schumanns oratorium Das Paradies und die Peri). Kanhända hava -^s
beskyddat din gång (Fröding)
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2. peri- G (om)kring-; om-

3. peri-, perit- dep. L försöka; röna; erfara periciilm in mora L (det är) fara i dröjsmål;

farligt att töva (längre) peridot /å:/ till ädelstenar slipade klara varianter

av olivin perifer /-e:r/, se periferisk periferi-n 1. omkrets. 2. utkant periferisk a. utkants-; oväsentlig; ytlig;
utkants-präglad. (Samtalet) blev kom att röra sig i utkanterna av ämnet, ^a vägar omvägar perifon /å:/ (mil.)
lyssnarapparat (till sjöss) perifras omskrivning perifrastisk a. omskrivande perigeiim /ge:/ (L) (astron.)
jordnärmning periheliiim solnärmning: den punkt på en planets

1. komets bana som är närmast solen perikardit /di:/ (med.) hjärtsäcksinflammation perikop /å:/ predikotext

perimeter, pl. -metrar 1. omkrets. 2. synfältmätare

perineum /i:/ (G perineos) (biol.) mellangård; mjukdelspartiet mellan könsdelarna och anus

period/o:/1. omlopp; kretslopp. 2. omloppstid; tidvarv (den tidslängd vid vars slut ett regelbundet skeende börjar
på nytt). 3. tidevarv; (tids)skede. 4. månadsrening. 5. (sprv) satskedja. --bör ej nyttjas urskillningslöst i

stället för tid, och tids-^ bör undvikas periodicitet omloppsväxling; regelbunden växling

periodisk a. (regelbundet) återkommande; om-lopps-; upprepnings-; upprepad; skovbun-den; skovtalig periodiska
systemet (kem.) Mendelejevs uppställning av grundämnena efter atomvikter; där återkommer vissa egenskaper
periodiskt periostit /periåsti:t/ (med.) benhinneinflamma-tion

peripatetisk (''strosande"): skolan Aristote-

les' filosofskola peripeti-n vändpunkt (i ett drama); ödesvändning

periskop /å:/ -et tittrör; spaningsrör perisso- G överskjutande; udda perissodaktyla pl. L (zool.) uddatåiga
peristaltik /i:k/ (biol.) tarmdriv -en; tarmkryst -et

peristaltisk a. tarmdrivs-; tarmkryst-peristyl/y:/1. pelarrad; pelargång. 2. pelargård; pelarsal



perkal /a:/ en enfärgad 1. tryckt tunn, glansig

(klistrad) tvåskaftad bomullsvävnad perkolator 1. sil. 2. kaffebryggare perkussion 1. (hård, kraftig) stöt. 2. stöt,
anslag som framkallar explosion. 3. (med.) knackning (i undersökningssyfte) perkussionsrör (mil.) nedslagsrör
perkutan /a:/ a. hud-; genom huden perkutera (med.) knacka på (ngt) perion /å:/ är snart sagt liktydigt med nylon
permanens (ständig) fortvaro; beständighet permanent oavbruten; stadigvarande; ständig permanenta v. 1. (hår:)
långtidslägga. 2. (väg:) långtidsbelägga. 3. ständiggöra; göra (ngt) bestående; vidmakthålla. Polisens yttre arbete,
som nu bedrivs i knarkoffensiven, måste

permanentad a. 1. (frisyr:) långtidslagd. 2. (dam:) med långtidslagt hår. 3. (väg:) lång-tidsbelagd. 4. ständiggjord
osv permanganat övermangansyrasalt, t. ex. KM„04

permeabel genomtränglig. Jfr semipermeabel permeabilitet genomtränglighet permilleavgift tusendelsavgift;
tusende -n (jfr tionde -n)

permission 1. (mil.) (kort) tjänstledighet; utelov /å:/; slipp -et; frisläpp -et; lösgång. 2. pl. (föråldrat:) byxor
permittent en som har permission permittera 1. ge permission. 2. ställa arbetstagare utan arbete och lön på viss tid
1. tills vidare

permutation 1. omflyttning; omkastning (av termer). 2. ombyte; omskiftning; utbytning; ändring; förändring. De
nya stadgarna innebär en genomgripande ~ av donatorernas vilja

pemiciös a. 1. fördärvlig. 2. dödsbringande peroral a. som ges per os L, genom munnen perpendikel
/pärpendikkel/, pl. perpendikier 1. lodlinje. 2. linje i rät vinkel mot en given linje

perpendikulär a. 1. lodrät. 2. i rät vinkel mot en given linje

perpetuell /perpetuäll/ a. ständig; oavlåtlig; evig

perpetuera eviggöra

perpetuum mobile L evighetsmaskin

perplex bestört; rådvill

perrong plattform; (bangårds)kaj
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persedel/pä§e:del/ (jfr parcell) enstaka föremål (i

ett förråd). Klädes^ plagg perseveration kvardröjning persian /pä§ia:n/ pälsskinn av helt späda svarta lamm

persienn /päSiänn/ spj älgardin

persiflage /pärsifla:§/ -t hån; spe; förlöjligande

persiflera förlöjUga

persistent 1. ståndaktig. 2. (kem.) icke-flyktig.

klorerade kolväten person /pä§o:n/ 1. mänsklig individ; mska. 2. (teol.) individ i treenigheten. 3. (sprv) första —
den talande (1. den talande och minst en annan); andra ~ den (1. de) man talar till; tredje ~ den (1. de) man talar
om. 4. (jur.) juridisk ~ sammanslutning som har lagliga rättigheter och skyldigheter persona, pl. personae L: (i
diplomatiskt språkbruk:) ~ grata välsedd person; ~ non grata icke-välsedd (icke-önskvärd) person personage
/pärsona :§/ 1. (i skådespel 1. annat diktverk:) person; figur. 2. En underlig ~ en underlig en

1. personal s. kan ofta bytas ut mot de anställda

2. personal- personlig; person-personalia pl. L, se personalier personalier pl. levnadsomständigheter personell 1.
enskild. 2. personlig. ~ bevakning

(av kassaskåp): då tekniken inte förslår 1. inte lönar sig. 3. personal-. 4. i fråga om anställda. Polisen måste få det



stöd ekonomiskt^ personellt och framförallt moraliskt som den behöver. Skriv: Vi måste öka ut polismakten och
kosta på den mer och ge den det moraliska stöd som den behöver personifiera personliggöra; förkroppsliga; le-

kamliggöra; levandegöra personlig a. 1. mänsklig. 2. lekamlig; kroppslig. 3. enskild; privat. 4. särpräglad. 5.
livlig; levande. 6. (2) partisk personlighet 1. en enskild mskas väsen; individualitet. 2. betydande, särpräglad
mska. 3. pl. privata förhållanden (som borde vara fredade)

perspektiv-et 1. djupverkan. 2. synvinkel. 3.

utsikt; överblick perspektivisk a. 1. perspektiv-. 2. (om bild:) gjord så, att perspektivet kommer till sin rätt (att det
fjärmare är tillbörligen förminskat) persvadera 1. övertala. 2. truga perturbation störning; avvikelse

peruk /u:/ löshårsklädsel; köphår; löshår peni(vi)an invånare i Peru pervers /pärvä§:/ förvänd; könsförvänd
perversion /pärvä§o:n/ drifturspåring; förvänd-het

perversitet (köns)förvändhet

pervertera förvrida; förvända. Hela min existens

började till ett andligt konkubinage pessar /a:/ -et 1. slidring (preventivmedel). 2. hård ring som förs in i slidan
för att förhindra livmoderframfall pessimism 1. (filos.) åsikten att tillvaron i sin helhet ger mera lidande och sorg
än njutning och glädje (Buddha, Schopenhauer, E. v. Hartmann). 2. Numera nyttjas ~ i alla möjliga sammanhang
så snart ngn ser mörkt på en sak. Stundom kan man i stället säga mörksyn

pessimist mörkskådare (jfr pessimism) pestilens (ålderdomligt) = pest peterspenning skatt som gick till
byggandet av

Peterskyrkan i Rom petimäter pl. -mätrar 1. sprätt. 2. en småmänne-1ig en

petit F (typ.) en tryckstilsort (finstil) petita, se petitum. Petitan har gått in petitess småsak; struntsak petition 1. se
hemställan. 2. böneskrift. 3. (oriktigt:) = delegation petitio principii L (log.) cirkelslut; kretsbevis petit-maitre F,
se petimäter petit mal lindrig form av epilepsi petitum, pl. petita 1. (anslags)äskande -t. 2.

(jur.) yrkande (i rättegång) petra G klippa; klippblock petrificera förstena; förvandla till sten petrifikat -et
förstening (ngt som är förstenat) petrifikation 1. förstenande; förstening (att ngt

förstenas). 2. förkalkning petro- G från stenriket kommande petrodoUar oljelandspengar; oljelandshårdvalu-ta

petroglyf stenristning; hällristning petrografi -n bergartslära petrokemi metallurgisk kemi; bergskemi petroleum
/o:/ bergolja; råolja; (finl.) fotogen petschafl /af:/ (R) sigill. En klocka . . . med

gyldene ~ (Karlfeldt) petting E råhångel peu à peu F småningom

pfalzgreve: vid Rhen, härskare över kurfur-stendömet Pfalz
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philomela G näktergal I häcken vaknar lättsövd

~ (Karlfeldt) pH-värde (kem.) 10-logaritmen (med minustecken!) för koncentrationen av vätejoner i en lösning,
räknad i gr atomer per 1 phylloxera, se fylloxera

pi (tecken: n) förhållandet mellan en cirkels

omkrets och dess storlinje: 3,14159 . . . pia desideria L fromma önskningar piaff trav på stället

pia fraus L fromt svek; fromt bedrägeri pia mäter L (biol.) mjuka hjärnhinnan. Hela membranen var förstörd ända
till ~ (Strindberg)

pianino I upprättstående piano pianissimo I (mus.) mkt svagt piano I adv. (mus.) svagt pianola /å:/
pianospelapparat piassava /a:v/ (från det brasilianska infödingsspråket tupi) fibrer från bladstjälkarna på
palmträden Attalea funifera och Leopoldinia piassaba



piaster/as:/ (I 'metallskiva') egyptiskt, förr också

turkiskt växelmynt piazza I torg piazzetta I litet torg

pibroch/pi:bråk/ (gäliska) 1, säckpipa. 2. stycke

för säckpipa piccola I (mus.) småflöjt; oktavflöjt piccoio I, se pickolo

pickelhuva (föråldrat:) hjälm med spets som

skyddar hjässan picknick 1. knytutflykt. 2. (knyt)mål(tid) i det gröna

pickolo I hotellpojke; smörgåsnisse pickup E avkännare; avspelare; nålmikrofon picot F tandad kantning (av
öglor och knutar) pidgin E (förvrängning av business) betyder

vanligen 'infödingsengelska' pièce de résistance F (Fröding) 1. slagnummer. 2. huvudrätt

pied-à-terre F viste; tillhåll; viloställe; kvarter piedestal fotställ; fot; sockel; ställ; underrede pierrette F den
kvinnliga motsvarigheten till pierrot

pierrot F (manlig) vitsminkad pantomim- och

musikantfigur i vit fantasidräkt pietà I moderssorg; den sörjande jungfru Maria

pietet 1. vördnad. 2. fromhet. 3. tillgivenhet. 4. samvetsgrannhet

pietism fromhetsivrande kristlig riktning (i Tyskland och Sverige osv) pietist, se pietism

pigment -et färgämne; hudfärgämne pigmentering pigmentavlagring (i huden) pik, pl. -ar 1. spetsig fjälltopp. 2.
ett slags lans (med träskaft). 3. (naut.) gaffelnock. 4. (naut.) vrån längst framme i skansen. 5. spydighet; stickord
pikador/å:/ (sp.) 1. lansryttare. 2. tjurstickare pikant a. 1. kryddstark. 2. skarp; stickande. 3.

(sinnes)retande; nervkittlande pikaresk(-) skälm-; bov-

1. piké /k/ -n (F) ett slags fårat (bomulls)tyg med dubbelvarp

2. piké /k/ -n (F) ett slags kortspel för två med 32 kort

3. piké (i biljard:) stöt uppifrån med bakåt-skruv

pikera/k/1. reta. 2. förnärma. 3. sticka ut; udda

ut (i kanten); tanda pikerad a. stucken; förnärmad piket/ke:/1. utryckningsstyrka. —utrycknings-

. 2. larmberedskap piketbåt spanarbåt piko- (en) billiondels; 10-12 pikrinsyra (kem.) C6H3N3O7, nyttjas i
läkemedels-, färg- och sprängämnestillverkning pikt, pl. -er den keltiska urbefolkningen i Skottland

piktografi G -H L bildskrift piktur handstil

pilaster, pl. pilastrar väggpelare; halvpelare pilbågsläpp amorbåge

pilera v. knåda in luktämnen (t. ex. i tvålmassa)

pilgrim, -er vallfärdare

pilk s. fiskekrok med fastsittande sänke som med hjälp av en rev sänks genom ett hål i isen och dras uppåt
ryckvis pilleknarkare sup pillemarisk a. illmarig; skälmsk pillertrillare (skämtsamt:) 1. apotekare; farmac-evt. 2.
den enl. fornegyptisk folktro heliga skalbaggen Scarabaeus sacer pilokarpin (med.) alkaUskt läkemedel som
erhål-les av bladen från växtsläktet Pilocarpus. Det framkallar svettavsöndring och förträngning av pupillerna.
Används vid behandhng av glaukom pUot /o:/ (flyg)förare
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pilotfisk (Naucrates ductor 'taggmakrill') följer fartyg och hajar och äter upp matavfall och rester av hajarnas byte
pilus L hårstrå



pimpinelKa) växten Sanguisorba minor. Förr nyttjades bladen som vinkrydda. Rött vin med pimpinella
(Bellman) pimpinellaros (bot.) Rosa pimpinellifolia. Har små eleganta blad och växer vilt här och där i Sverige

pimpinett a. 1. smånätt. 2. petnoga pimpsten, se pimsten

pimsten lavasten som är så porös att den inte

sjunker i vatten pinakotek -et tavelsamling pinal (förvrängning av penna[) (små)sak pinass (naut.) slup;
segelroddbåt pincené /pängsne:/ -n (F) klämbrillor pincett /pängsätt/ (F) fjädertång Pinden (Karlfeldt), se Pindos
Pindos fjäll i Thessalien (man trodde att Apollon

och muserna dvaldes där) piiye det sydliga barrträdet Pinus pinea pinnmo bottenmorän pinrök rök från pyrande
eld pint /pajnt/ rymdmått i England och USA. 1 engelsk ~ = 0,5682 dm^ och 1 amerikansk ~ = 0,4732 dm3 pinx.
= pinxit

pinxit L . . . har målat (det här)

pinyin /pinjin/ det i Kina brukliga sättet att skriva

kinesiska ord med latinska bokstäver pinöt (E peanut) jordnöt, den brasihanska växten Arachis hypogaea pioiyär
1. skansgrävare; ingenjörsoldat. 2. nyrö(d)jare; nyodlare. 3. banbrytare; väg-rö(d)jare; föregångsman. 4. (i
Ryssland:) skaut

pipeline E rörfj ärrledning pipett sugrör; sughävert; stickhävert pir -ar vågbrytare; hamnarm pirat 1. fribrytare. 2.
sjörövare piratupplaga tjuvtryck

1. pirog /å:/ (indianord) (urholkad) kanot

2. pirog R (Utet) bakverk fyllt med kött, fisk 1. grönsaker

piruett tåsnurr

piruettera snurra runt (på tåspetsarna) pinim oböjl. berusad

pisang (frukten av) den med bananträdet nära

besläktade växten Musa paradisiaca piscina (L 'fiskdamm') 1. simbassängen i romer-

ska badhus. Förr såg jag romarn i senatorsskrud nedstörta slaven i ^ns vatten (V. Rydberg). 2. dopbrunnen i
fornkristna kyrkor pist, pl. -er^ 1. spår. 2. plattform; fäktplats. 3. kapplöpningsbana. 4. bana för störtlopp (på
skidor). 5. barriär kring arenan i cirkus pistasch grönmandel; (frukten av) trädet Pistacia vera

pistill (L pistillum 'mortelstöt') de gömfröiga

växternas honorgan pistong pumpstock pitprops E gruvstöttor; gruvstolpar pitschaft, se petschaft pitting E
rostgrop

pittoresk a. penselfrestande; pensellockande piü (mus.) mer

pium desiderium L from önskan. Jfr pia deside-ria

piü forte (mus.) starkare

pivot F vridtapp; svängtapp

pivå /å:/, se pivot

pizzicato I (mus.) fingerknäpp

pjattra v. plaska. Vågornas ^nde (Strindberg)

pjärrå, se pierrot

pjäs, pl. -er 1. föremål; sak; tingest. 2. schackfigur. 3. (mil.) kanon 1. annat kraftigt eldvapen. 4. teaterstycke
placebo (L "Man kommer att gilla mig") 1.



suggestionsmedikament. 2. lugnande piller placeboeffekt (med.) suggestionsverkan. (Pillret

verkar därför att patienten tror på det) placenta L (biol.) 1. moderkaka. 2. fröfäste placera 1. sätta; ställa; lägga;
anbringa. 2. skaffa en plats åt (ngn). 3. sätta in (pengar i ett företag)

placering anbringande; anbringning; plats osv plafond /-fång:d/1. innertak. 2. takmålning plage /pla:§/ F
badstrand plagiat-et 1. härmstöld. 2. härmtjuvgods; tjuvskrift; tjuvstycke plagiera härmstjäla plagio- G sned;
skev; tvär plaidoyer F försvar(stal)

1. plakat-et 1. (offentligt) anslag; affisch. 2. kungörelse. 3. förordning. (2 och 3 föråldrade)

2. plakat oböjl. a. dödfull

plakett /k/1. fyrkantig medalj. 2. reliefplatta

1. plan, pl. -er" avgränsat stycke slät vågrät mark

2. plan, pl. -er" 1. grundritning till hus och annan bebyggelse osv. 2. översikt över hur en verk-
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samhet skall bedrivas. 3. genomtänkt uppsåt. 4. Det finns inga (att göra det 1. det) det är ogörligt, otänkbart

3. plan -et flygmaskin; flygplan

4. plan -et 1. slät, helt obuktad yta. 2. nivå. 3. underlag

5. plan a. jämn; slät

planande a. (naut.), se under deplacerande planera 1. jämna; släta. 2. göra upp en plan (till ngt); planlägga. 3.
förbereda; ha planer på (ngt)

planet /e:/1. icke-självlysande himlakropp som kretsar kring solen. 2. mitt i mitt i syna (ansiktet)

planetarium, planetariet (L) visar solens, månens och planeternas rörelser framställda på innersidan av en kupol
planhushållning folkhushållning enligt en plan som fastställs av statsmakterna (med 1. utan medverkan av
enskilda) planimetri -n (geom.) läran om plana ytor planimetrisk a., se planimetri planing s. sladdning på
vattenhölj d 1. snöslaskig vägbana

plankonkav a. plan på den ena sidan, inbuktad

på den andra plankonvex a. plan på den ena sidan, utbuktad på

den andra plankter' pl., se plankton plankton /plang:ktån/ -et (G) små organismer

som bildar ett ytskikt i sjön plans, se plants

plansch, pl. -er' bild (i bok osv) på särskih blad;

(beskrivande) bild att hänga upp på en vägg plantage /-a:§/, pl. -r (specialiserad) storjordbruksenhet (i varma
länder) plantera sätta; odla plants, pl. -ar (guld-, silver)tacka; ten plantor en som planterar plaque F 1. = kraschan.
2. (med.) tandbelägg-ning

1. plasma' -t 1. den färglösa, i värme stelnande vätskan i blod, lymfa och mjölk. 2. den levande substansen i en
cell; protoplasma. 3. protoplasmat utanför kärnan. 4. gas som huvudsakligen består av fria protoner och
elektroner. 5. (spiritism) ämne som lär utgå från mediet

2. plasma (geol.) ett slags grön kvarts plast, pl. -er' ett slags konstharts plasta v. plastbehandla

plastellin-et modellvax (en konstgjord ersättning för modell-lera) plasticitet, se plastik

plastik /i:/1. bildhuggarkonst; skulptur. 2. konsten att föra sin kropp väl och behagfullt plastisk a. 1. formbar;
bildbar. 2. utformad; (ut)gestaltad. 3. fristående. 4. åskådlig. 5. avrundad. 6. uttrycksfull. 7. (med.) ~ operation
kirurgiskt ingrepp som återställer 1. förbättrar utseendet plastrong 1. heltäckare (färdigsydd slips som täcker hela



västglipet). 2. fäktväst; skyddsväst

platan /-a:n/ (syd)lönn

platina /i:/ (sp.) en av de ädla metallerna

platinablond linhårig; linvit; vitblond

platinit järnlegering, som kan ersätta platina

t. ex. som tilledningstråd i glödlampor platoniker /o:/ (filos.) anhängare av Platon(s idélära)

platonisk (på tal om kärlek och förhållande till ngn av motsatt kön:) osinnlig; kysk (se Sokrates' förkunnelse i
Platons Symposion) platonsk /o:/ a., t. ex. den ^a dialogen Gorgi-as

plattfaU flop; fullständigt, ohjälpligt misslyckande

platting (naut.) flätade kabelgarn som används dels till sejsningar, dels till klädning mot skamfilning, packningar
osv (Stenfelt) plattityd platthet; ointressant; självklarhet platysma muskel på halsens framsida platå /å:/ -n
(hög)slätt plaud-, (plod-), plaus- L klappa, slå, smälla plaiisibel antaghg; rimlig playa (sp.), se plage. i Las
Palmas (SvD) playboy E är vivören i ny kapprock. Måste vi dras med den bestämda flertalsgenitiven playboy-
sens?

plebej underklassare; man (1. kvinna) av folket plebiscit /plebi§i:t/ -et 1. folkbeslut. 2. folkomröstning plebs L
massan; (stor)hopen pleistocen kvartärtidens äldre skede plejadema (astron.) sjustjärnorna plekter, se plektrum.
Låt plektret slå i takt! (V. Rydberg)

plektrum (G)L knäppstav; lyrknäppa plenar- allmän; hel-plenarsession, se plenum plenum, pl. plena L (bf nyttjas
sällan) allmänt sammanträde; helmöte
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pleniis L full pleo(n)- G mer-

pleonasm (sprv) uttryckshopning; överflöd pleonastisk a. överflödande plesiosaurie svanödla plesiosaunis L, se
plesiosaurie pleura G sida; pl. revben pleurit /i:/ (2-stav.) (med.) lungsäcksinflammation

plex(i)glas splitterfritt konstglas

pli (F) skick; hållning. "Det är ingen ~ . . . /

Juans måleri" (Fröding) pUé F knäböjning

1. plikt, pl. -er (filos.) sedlig (etisk, moralisk) skyldighet

2. plikt (jur.) (föråldrat:) (penning)straff

3. plikt (naut.) förrådsrum ombord plikthuggare (naut.) den (båtgast) som ror första

åran i en båt; pl. de två främsta roddarna plimsoU-linje lastdjupslinje plimsoUmärke fribordsmärke (frammanat
av

människovännen Samuel Plimsoll) plint, pl. -ar 1. fyrsidigt underlag mellan en rundpelare och pelarroten
(stylobaten); kolonnsockel; fotplatta. 2. meterhög lådliknan-de ställning för gymnastik pliocen /pliåse:n/ (geol.)
tertiärtidens senare

huvudskede plissé -n F veckremsa; småveckat plagg plissera vecka; rynka

1. plit, pl. -ar fångvaktare

2. pUt, pl. -ar (föråldrat:) värja. Fällen ~ och lans! (Karlfeldt)

3. plit -et skrivarbete; knog

plogdon (R. Jirlow) plöjredskap (plog, årder osv)



plogfårevis (H. Reutercrona): på ~ (skriven) radvis omväxlande från höger till vänster och från vänster till höger
(G bustrofedön) plomb /å/, pl. -er' 1. blystämpel; metallstämpel.

2. (tand)fyllning

plombering 1. (tand)fyllning. 2. (bly)försegling.

3. blyinsegel

plotta v. (Eplot) ange (position, läge) på sjökort osv

plott(n)ing, se plotta ploy E knep; påhitt

plurale tantum L (ord) som nyttjas endast i pluralis

pluralis L (sprv) flertal(sform) pluralism 1. (filos.) flerhetslära; mångfaldsförkunnelse. 2. åsiktsutrymme. 3.
mångfald

pluralis m^estatis kungsvi, t. ex. Vi Gustaf, med

Guds nåde osv pluralistisk a. mångfaldspräglad pluralitet flertal; röstövervikt (jfr majoritet) plurig slug; listig

plus/pluss/L 1. hopläggstecken. 2. värmegrader; över noll. 3. tillskott; överskott. 4. ökning. 5. fördel. 6. förtjänst;
merit plusfours E golfbyxor

pluskvamperfektum (sprv) uttrycker förförfluten tid: hon hade kommit plutokrat penningfurste

plutokrati-n 1. rikmansvälde; rikemannavälde. 2. rikmän

pluton /o:/ (mil.) underavdelning av kompani 1. skvadron

plutonisk (geol.) a. vulkaniskt uppkommen plutonium (kem.) ett radioaktivt grundämne pluvialperioder
nederbördsrika perioder under

kvartärtiden plym /y:/, pl. -er" hattfjäder; fjäderbuske; tagelbuske plymage, se plymasch plymagerad, se
plymascherad plymasch /a:/1. fjäderbuske. 2. dunbräm plymascherad fjäderprydd plymå /å:/ -n 1. sofflcudde. 2.
bolster plysa v. luckra upp (ull); rensa (väv) plysch /y:/ en tygsort med längre hår än sammet

plyserska kvinna som plysar plysning, se plysa plywood E kryssfaner

plåtskodd 1. skodd med plåt. 2. förhärdad. Jag har så ofta rodnat när jag har måst kännas vid honom, att jag har
blivit ~ (Kung Lear) pläd, pl. -er" (res)filt

plädera 1. hålla försvarstal. 2. tala (för ngn 1. ngt). 3. tala för (ngt); försvara. Pläderat en sansad lärarståndpunkt
plädrem bärrem (jfr pläd) pläga 1. bruka; ha för sed att. . . 2. förpläga. Den

som är bjuden är plägad ♦plär = plägar, se pläga 1 pläsir (F) förnöjelse; nöje pläter' /ä:/ (T plattierte Arbeit) plåt
av en jämförelsevis billig metall (t. ex. koppar), som man medels valsning har förhytt med ett tunt lager av en
dyrare metall (t. ex. silver) plätera är ofta liktydigt med försilvra *plöja s. plöjning. De hade nyss slutat vårplöjan
(Strindberg)

266plö^pol

plöje -t upplöjd åker

plöjsel: välta plöjslet välta (jämna) den plöjda marken

plörösplym med långa hängande (delvis vidknut-

na) fan Pm = promet(h)eum (kem.) PM /pe:-ämm" / = promemoria pneuma G andning; vind pneumatik
/pnäumati:k/ (3-stav.) tryckluftstek-

nik; tryckluftförfarande pneiimoni /pnäumåni:/ (3-stav.) -n lunginflammation pnykno- G tät Po = polonium
(kem.) pocker fan; djävulen



pocket-book E är en icke-önskvärd främling i vårt språk. Det betyder 1. anteckningsbok. 2. plånbok. 3. börs;
penningpung. 4. inkomst; the average ~ genomsnittsinkomsten. 5. fick-bok; bok i fickupplaga. 6. billigbok; bok i
billighetsupplaga. 7. ohäftad bok med klister-

rygg

podager /a:/ fotgikt; tågikt podest /pådäs.t/ trappavsats; vilplan podium, podiet höggolv; golvavsats;
golvupphöjning; (låg)lave poem /poe:m/ (2-stav.) -et dikt poesi /poesi:/ (3-stav.) 1. skaldskap; diktning. 2.
skaldekonst. 3. dikter; diktning. 4. (skaldisk) stämning poet /poe:t/ skald

poetik /i:/ (3-stav.) diktlära; lära(n) om skaldekonsten poet laureate E hovskald pogrom /pågrårm/ R hetsupplopp
pointe F, se poäng

pointer /påj:nter/, pl. pointrar (E) korthårig

engelsk fågelhund pointera, se poängtera pointillism /poängtilis:m/ prickmåleri pointillist prickmålare (t. ex. Nils
Kreuger) pointillistisk a. prick-; prickmålnings-. Phyllis Mackenzie med ett av sina porträtt målat i ~ stil

pokal dryckesbägare (på hög fot) pokeransikte en gammal och van pokerspelares

orörUga min pokiilera sitta och dricka; tömma skålar pol, pl. -er (G pölos 'vridaxel') 1. vardera ändpunkten av en
planets vridaxel: nord- och sydpol. 2. vardera av de två punkter där jordens magnetiska poler finns; magnetisk

pol. 3. vardera av de två ställen på en magnet, där den magnetiska kraften tycks vara verksammast: magnetpol. 4.
vardera ändpunkten i elbatteri l.d.: elektrisk anod, katod polar- pol-, --hav ishav polarisation, se polarisering
polarisera (ljuset) samla sidledssvängningarna i ett (1. ett fåtal) plan genom reflexion 1. (lins)brytning polariserat
^us, se polarisera

1. polarisering polariserande -t; att polarisera

2. polarisering 1. motsatsbildning; polbildning. Förhållandet mellan minoriteten och landets myndigheter måste
karakteriseras av 2. motsättningsskärpning

polarisk a. arktisk 1. antarktisk polaritet 1. det att ha poler. 2. motsatsförhållande (mellan poler). 3. motsättning
polemik /i:/ ordfejd polemiker /e:/ ordfejdare polemisera föra ordfejd(er) polemisk a. 1. ordfejds-. 2. strids-. 3.
stridbar polenta majsgryn; -sgröt; -spudding polera glätta; feja; blanka; putsa; hyfsa polhöjd, se latitud

1. poli- G stad; stat

2. poli- v. glatta; feja; polera

policinella den kvinnliga motsvarigheten till poli-cinello

policinello I, se under harlekin policy E 1. förfarande; tillvägagångssätt; handlingslinje; taktik. 2. klokhet;
beräkning; slughet. 3. hållning; inställning; inriktning. 4. politik

poliklinik mottagningsinstitution för alla patienter

polio är att föredra framför barnförlamning polis /i:/ försäkringsbrev polish E 1. glans. 2. förfining; belevenhet.
3. glansmedel; putsmedel; (Uthorn) blankmedel

polisär a. polis-; som gäller ordningsmakten polisonger pl. kindskägg politess belevenhet; artighet politi-n
förvaltning som gäller säkerhet och

ordning och trevnad i samhället politices magister L en som har avlagt magisterexamen i samhällsvetenskapliga
fakulteten politicus, pl. politici L, se politikus politik 1. statsärenden; riksärenden. 2. behandlandet av ett rikes 1.
en självstyrande riksdels samfällda ärenden. 3. skeende (händelseför-
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lopp) som berör riksstyrelsen osv. 1. förhållandet till främmande makter. 4. viljeinriktning 1. målsättning i
behandlingen av offentliga ärenden. 5. statskonst; självstyrelsekonst. 6. läran om statskonst osv. 7. målinriktat



handlingssätt. SJ:s pris--politiker /i:t/, pl. politiker (politici bör ej nyttjas som pl. av jfr politicus och politikus) en
som sysslar med (bedriver) politik 1-3 politikus, pl. -ar (nedsättande ord) politiker politimål (jur.), se politi
politisera 1. tala och divla om politik. 2. blanda in

politik i (ngt) politolog kännare av politik(ens irrgångar) politologi, se politolog

politruk /pålitrokk/ R (förk. avpolitièeskij ruko-voi/politisk handledare) åsiktsledare; åsiktsövervakare

polityr 1. glansämne; glättämne; glansvätska; glättvätska. 2. (yt)glans; glättning. 3. avputs-ning. 4. förfining;
hyfsning; sällskapsskick polka en livlig sällskapsdans i 2/4 takt polkett /k/ ett slags polka poUare (naut.) kort
förtöjningspåle pollen -et frömjöl; ståndarmjöl pollett (kontroll)märke; bricka; kupong poUination
frömjölsöverföring poUinera överföra frömjöl; befrukta

1. poUution sädesflytning

2. poUution förorening; nedsmutsning; om-världsskämning

pol. mag. = politices magister

polo-t 1. ett bollspel till häst med klubbor. 2.

bollspel mellan två simmarlag polonisera förpolska

polonium (kem.) ett radioaktivt grundämne polonäs en polsk dans i 3/4 takt polstra v. (vadd)stoppa

polterabend T 1. svenkväll; svensexa. 2.

mökväll; möhippa *poltergeist T tomte(gubbe) poly- G mång-; mycken; mkt polyandri-n flermansgifte;
flermansäktenskap (den kvinnliga motsvarigheten till polygami) polycentrisk a. flercentrig. 2. mångcentrig
polycentrism 1. flercentrighet. 2. mångcentrig-het

polyeder /e:d/, pl. polyedrar mångyting polyfag /a:/ flerätare; mångätare; djur som livnär

sig av flera slags varelser polyfon /-å:n/ 1. (mus.) flerstämmig. 2. (sprv) med flere ljudvärden

polyfoni -n (mus.) flerstämmighet polyfoto -t många bilder på samma plåt polygam/a:/ a. 1. flergift; månggift. 2.
flergiftes-

sinnad; månggiftessinnad polygami -n flergifte; flerkvinnogifte; månggifte. Jfr polyandri

1. polyglott s. mångspråksman; mångspråkling

2. polyglott a. mångspråkig; mångtungad

1. polygon /å:/ s. månghörning

2. polygon a. månghörnig

polygraf/a:/ s. 1. en som skriver om mångahanda. 2. samling av uppsatser l.d. i skilda ämnen. 3. (psyk.)
lögndetektor polyhistor /-år/ s. (en) månglärd polykotyledon /pålykåtyledå:n/ s. månghjärtbla-ding

polykrom /-å:m/ a. flerfärgad; mångfärgad; brokig

polymer/e:/a. (kem.) mångledad. Föreningen B är ~ i förhållande till föreningen A, om formeln för B är en
multipel av formeln för A

polymerisera göra en molekyl av flera: se poly-mer

polymorf a. mångformig; månggestaltad; som företer flere olika former, t. ex. kol (stenkol, grafit, diamant). Jfr
dimorf polymorf-n mångformighet; flerformighet polynesier invånare i Polynesien polynom /-å:m/ s. (mat.)
flerleding; flertermsut-tryck

polyonom a. flernamnig; mångnamnig

polyonomi -n flernamnighet



polyp /påly:p/ 1. fastsittande nässeldjur. 2.

(med.) skaftsvulst polyploid /pålyploi:d/ som har flere kromosom-

uppsättningar polyrytmik (mus.) kombination av två 1. flera rytmiska förlopp samtidigt, t. ex. solostämman i
trioler, ackompanjemang i sextondelar

polysemi /i:/ -n (sprv) betydelseflerhet: en betydelseägare har flera skilda betydelser (t. ex. sofistikerad)
polysyUabisk a. (sprv) flerstavig polysyndes /e:/, se polysyndeton polysyndetisk a. (sprv) flerbindnings-
polysyndeton /yn:/ G (sprv) flerbindning: typen

Andersson och Pettersson och Lundström polysyntetiska språk (t. ex. eskimåiskan) har gott om ord som vi måste
återge med mång-ordssatser
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polyteism /-is:in/ månggudatro; mångguderi

polyteist månggudadyrkare

polyteistisk /is:/ (5-stav.) a. mångguderi-

polyteknikiim (G)L teknisk högskola

polyteknisk a. ingenjörs-

polytonal a. (mus.) i flere tonarter; flertonarts-

polär 1. pol-; vid polerna. 2. se under koordinat.

3. motsatt rakt motsatt pomada (hår)salva pomadera smörja in med pomada pomerans (den bittra frukten av)
Citrus bigara-dia

pommes frites F flottyrpotatis pomolog fmktkännare pomologi -n fruktsortslära pomp(a) (L) prakt; glans;
högtidlighet pompejansk a. Pompeji-pompong rundtofs

pompös a. 1. prunkande. 2. svassande. 3. högtravande. 4. skrytsam pon-, posit- v. L sätta; ställa; lägga poncho
(sp. av araukansk härkomst) ärmlös mantel: fyrkantig filt med runt hål i mitten att sticka huvudet igenom
ponderabel vägbar

pondus L 1. vikt; tyngd. 2. kraft; eftertryck. 3.

myndighet ponera antaga; förutsätta ponny (E pony) småhäst; russ pontifex (L 'brobyggare') påve pontifikat-et 1.
påvevärdighet. 2. (påves) regering

ponton /påntå:ny flytkropp; flytande fältbroun-derlag

pontoiyär (föråldrat:) ingenjörsoldat (broslaga-re)

1. pool E1. pott. 2. samfond; gemensam fond. 3. sammanslutning

2. pool E, se swimming-pool

poop E (naut.) hytta (överbyggnad på akterdäck)

1. pop /å:/, pl. -er^ rysk präst

2. pop E (förk. av populär 'omtyckt osv') en form av musik, konst, konsthantverk och litteratur, vars huvudsyfte
är att bringa publiken ur balans

3. pop /o:/, se poop

4. pop E: ~ m titta in; knalla in ~ in och prova! (på tal om kläder)

pop-com E rostad majs



poplin /i:/ -et ett merceriserat tvåskaftat bomullstyg med fin, tät varp och grovt inslag

popmode E- kläder som gör intryck av att vara

bekväma att gå i popmusik E-, se 2. pop poppa v. popularisera; göra tidsenUg poppig a. populär; tidsenlig
popularisator, se populariserare popularisera 1. allmänfattliggöra; framställa

allmänfattligt. 2. göra (ngn 1. ngt) omtyckt populariserare allmänfattliggörare popularitet folkynnest; omtyckthet;
billig tillfällig berömmelse populas /påpula:s/, se plebs. Hon hör ej till ^en, hon är av den ädla rasen (visa från
1920-talet)

population 1. befolkning. 2. de som bor i ett visst område (oavsett om de hör hemma där 1. ej). 3. bestånd av
växter, djur 1. mskor; växtsamhälle; djursamhälle osv. Vi har fått en heh annan e/ev~ än i den gamla
urvalsskolan. Det är möjligt att genomföra en normalfördelning av betygen för den nya ~ det här gäller. 4.
(sär)grupp (av mskor, djur 1. växter). 5. hela stoffet (materialet för en statistisk undersökning)

populism politisk massrörelse med förenklat budskap

populära. 1. omtyckt; allmänt omtyckt; folkkär. 2. allmänfattlig. 3. (E populär) folkhg; hos allmänheten rådande
(t. ex. uppfattning) por, pl. -er 1. (biol.) fin öppning (i huden). 2. (fys.) pl. genomsläppliga mellanrum mellan
smådelarna i en fast kropp. 3. (astron.) solfläck av den minsta sorten porfyr /pårfy:r/ (geol.) beståer av kristaller
av vit och röd fältspat inbäddade i jämn röd urbergsmassa porig porös porighet porositet

pormask (med.) mörk, delvis gulvit fettpropp i hudpor

pornograf|-n 1. otuktsskrifter. 2. otuktsbilder pornografisk a. otukts-porositet egenskapen att vara porös porr, se
pornografi

porslin -et görs av kaolin, fältspat och kvarts portabel bärbar; flyttbar portal /po'"ta:l/ huvudport; praktport
portamento I (mus.) tonstegsgUdning portativ a. lättburen; avsedd att kunna bäras portchäs /pårt§ä:s/ (föråldrat:)
bärstol portepé värjhandrem; sabelhandrem porte-épée F, se portepé
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porter (E) mörkt beskt starköl portföU, pl. -er' 1. dokumentväska. 2. värdepappersinnehav. 3. statsråd utan ~
statsråd utan departement (se departement 1 och konsultativ)

portier /pårtje:/ (F) (över)vaktmästare (på ett hotell)

portik /på^tirk/ pelargång; pelarhall; förhall portion /påi"t§o:n/ (an)del; mått; (mat)giva;

(mat)lott portionera ~ ut dela ut i givor portiär/pårtjäir/ 1. dörrförhänge. 2. vagnsdörr portjär, se portiär porto -t
(post)befordringsavgift porträtt bild (av mska 1. mskor, undantagsvis djur)

porträttera avbilda (mskor) portåder (biol.) huvudvenen från tarmarna till levern

portör blecklåda att bära insamlade växter i porös /porö:s/ a. 1. (om hårda kroppar:) finhålig;
vätskegenomsläpplig (jfr por 2). 2. (om jord osv.) lucker

pose /på:s/ (F) 1. sittning, kroppsställning (när man låter sig avbildas). 2. tillgjord ställning 1. hållning

posera 1. sitta 1. stå för att låta sig avbildas. 2. inta en konstlad ställning för att göra intryck. 3. visa sig naken för
åskådare position /påsi§o:n/ 1. ställning. 2. läge. 3. (i en

förteckning, i tulltaxan:) titel positionsartUleri tungt fältartilleri positionsbestämning lägesbestämning; att ta reda

på var man är positionslulg ställningskrig positionslängd (metr.) ställningslängd. En i sig själv kort metrisk
stavelse sägs ha ~ när den tillsammans med konsonanten (1. konsonanterna) i början av nästa ord bildar en lång
metrisk stavelse

1. positiv -et vevorgel; handorgel



2. positiv s. (sprv) grundgrad (i motsats till komparativ och superlativ); se under 1. grad

3. positiv a. 1. ~ omdöme jakande omdöme; jaksats. 2. verklig; påtaglig. 3. gillande; främjande. 4. gynnsam.
Brottsligheten har utvecklat sig 5. gagnelig. 6. (fys.) plusladdad. 7. (jur.) ~ rätt gällande rätt. 8. ~ religion
uppenbarelsereligion

1. positivism (filos.) en av A. Comte (1798-1857) förkunnad lära som går ut på att avvisa allt

som är övernaturligt (metafysiskt) och hålla sig strängt till allmängiltiga rön 2. ""positivism gynnsam (främjande,
främjelig) inställning . . . denna vinkling av debatten kan åstadkomma den ~ för försvaret som dess företrädare så
länge sökt efter posito L antaget; förutsatt; antag (att . . .) posityr (färdig)ställning (som man intar) possession
innehav; besittning possessionat godsägare possessiv a. (sprv) ägarangivande osv possibiUtet möjlighet

1. post, pl. -er' 1. (mil.) en man (1. flera) som sätts ut för att stå (1. gå) på vakt 1. lyssna. 2. civilperson (1. hund)
med samma uppgift som ~ 1 1. snarlik

2. post, pl. -er" 1. (mil.) bevakningsställe: se 1. ~ 1.2. spanings-1. utkiksplats. Han återtog sin ~ vid kikhålet. 3.
den plats där plikten ställer en. 4. befattning; ställning (tjänst osv)

3. post, pl. -er" 1. inre dörrsmyg; inre fönstersmyg. 2. vatten--- kranförsett rör att ta vatten ur utomhus.
(Brandkåren har vattenposter i trummor under gatorna)

4. post, pl. -er" 1. bokförd enhet i räkenskapsbok osv. 2. bokfört belopp. 3. enskild (enstaka) varumängd;
(varu)parti

5. post, bf -en 1. postverket. 2. postkontor osv; säravdelning på ett postkontor, t. ex. paketposten. 3. visst slag av
postförsändelser, t. ex. värdepost. 4. de samtidigt till ngn kommande postförsändelserna. Dagens post. 5.
underrättelse; nyhet. Jfr jobspost

6. post- L efter-

1. posta v. gå 1. stå på post 1. vakt

2. posta v. lämna till postbefordran postal a. post-; som gäller postverket postament -et fotställ; underlag
postbanken har efterträtt postsparbanken postdatera efterdagteckna

poster E anslag; plakat

postera 1. stå på post; gå som (vakt)post. 2. ställa ut på post; ställa på vakt. 3. sätta ut vakt(er)

pöste restante F att hämtas (efterfråga på postkontoret) postering vakt(avdelning) postexistens eftertillvaro; liv
efter döden post festlim L efteråt; för sent postgiro /j/ postverkets giroräkningsinrättning postglacial a. efteristida
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postgymnasial a. efter gymnasiet; eftergymna-sisk

posthiim /u:/, se postum postich, se postisch

postiUon postkusk; postvagns- 1. postkupétjän-

steman postilla predikosamling

postindustriell a.: ^t samhälle elektrondrivet

manschettarbetarparadis postisch /påsti§§/ löshår; lösvalk; lösfläta postludium (mus.) efterspel; utgångsstycke
posto I ställning; försvarsställning. Fatta ~ ställa

sig (ngnstans) postoperativ a. (med.) efter ingreppet. Det —a

tillståndet var utan anmärkningar postponera 1. efterställa. 2. (E postpone) uppskjuta

postposition 1. (jur.) efterställning (nedflyttning) av inteckning. 2. (sprv) preposition som ställs efter huvudordet,
t. ex. i uttrycken oss emellan, inte mig emot postpositiv a. (sprv) efterställd postseminarium samkväm efter



seminarieövning

postskriptum (L) efterskrift; tillägg (i brev) postulat -et (tanke)fordran postulera 1. yrka; fordra; kräva. 2. antaga;
förutsätta. 3. påstå. Ett -t prehistoriskt urspråk

postum /u:/ a. 1. född efter faderns död; efterbo-ren. 2. (om skrift:) utgiven efter författarens död; efterlämnad
postvaccinal a. (med.) reaktioner efterverkningar av skyddsympning posör en som poserar (2) potage /påta:§/ (F)
(av)redd soppa potemkinkulisser bedräglig framsida; gyckelbild.

(Se Runebergs Nadeschda) potens 1. (biol.) fortplantningsförmåga; parningsförmåga. 2. grad. 3. (mat.)
självgång-ringsgrad potentat 1. härskare. 2. storpamp potential /potänsiarl/ 1. inneboende energi (som yttrar sig i
attraktion, elspänning osv). 2. (inneboende) förmåga. Montessori gav stöd och riktlinjer för att hjälpa barnen
utvecklas till sin fulla -.3. krigspotential summan av de hjälpkällor som ett rike kan sätta in i krigföring

potentialfunktion (mat.) ett sätt att beräkna en

kropps attraktion på en annan kropp potentieUa. 1.möjlig;tilltänkt;väntad. . .attSÖ

inte själv förmår informera sina ^a elever 1. kunder. 2. dold; slumrande potkes /påtgeis/ krukost: (skarpt
smakande)

ostmos; riven ost (med konjakssmak) pot-pourri F, se potpurri potpurri /påtpori:/ -t 1. (mus.) sammanställning
och arrangemang av melodier ur ett större verk, t. ex. opera. 2. (föråldrat:) torra rosenblad i kruka pottaska
handelsnamn på kaliumkarbonat poudreuse F toalettbord poulard /o/ gödunghöna pour prendre congé F (förk.
p.p.c.) för att ta

avsked (när man reser sin väg) pover, se påver

poäng svarar mot två F ord: point (punkt) och

pointe (udd) poänglös a. uddlös poängtera framhäva; inskärpa ppm milliondel Pr = praseodym (kem.) PR, se PR-
man och public relations practical joke E skälmstycke; puts; skoj; upptåg;

spratt prae- L framför; före praecox L brådmogen praeses L, se preses praeter L förbi

pragmatiker /a:t/ 1. nyttosanningstänkare; nyt-tosanningstroende. 2. nyttosökare; nyttosynt mska

pragmatisk a. (pragma handling; sak) 1. (historieskrivning:) sammanhangsenlig; sakbun-den. 2. sakenlig; saklig.
3. saklig; nyttosynt. 4. (ny betydelse:) anpassad efter omständigheterna

pragmatism 1. nyttosanningslära. 2. ändamålstänkande. 3. nyttotänkande prakta deltaga i (teologisk) praktisk
kurs praktik /i:/ 1. övning. 2. utövning. 3. (enskild) yrkesutövning; yrkesverksamhet. 4. verksamhetskrets;
kundkrets. 5. (bf) erfarenheten; verkligheten. / --en förhåller det sig annorlunda

praktikabel 1. utförbar. 2. användbar; nyttjelig. 3. farbar

praktikant 1. övningsarbetare; lärling. 2. utövare. Våldets predikanter och ^er praktiker /ak:/1. i yrkesmässig
gärning verksam mska. 2. praktiserande läkare. Allmän^ praktiserande läkare utan specialitet
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praktisera 1. tillämpa (ngt) i verk och gärning. 2.

öva sig i ett yrke. 3. utöva (ett yrke) praktisk a. kan ofta bytas ut mot: 1. verklig; handlings-. Det livet
handlingslivet. 2. övnings-. Ett praktiskt år. 3. tillämpad. 4. nyttopräglad; ändamålsenlig; användbar; nyt-tjelig;
behändig. En ~ tingest. 5. verklighets-sinnad; med verklighetssinne. 6. nyttosynt; handlingsklok;
handlingsduglig. 7. skicklig; handaskicklig; händig. 8. ~handlingslivets, samhällslivets, troslivets och
rättsordningens filosofi praktiska termer, se 1. term 6 praktiskt i gärning. ~ sett i verkUgheten; till gagnet. ~ taget
så gott som; i stort sett; på det hela taget pralin choklad(muns)bit med fyllning praseodym-et (kem.) sällsynt
jordmetall, vars gulgröna salter används för färgning av glas, porslin och emalj praxis G 1. (gängse) sed;



(vedertaget) bruk; rättssed(vänja). 2. gärning; verksamhet; utövning

pre- L förut-; för-; före. När utställningens puls blir för låg kopplar man in sitt pre-McLuhan-ska medvetande
preambel, pl. preambler inledning prebende/än:/ -t (hist.) 1. fastighet anslagen som löneförmån åt prästvigd man
1. professor. 2. prästämbete (kyrkoherdetjänst) vid sidan av annan tjänst precedensfaU (jur.) föregångsfall
preceptor (L) akademisk lärare (mellan professor och docent) preceptorat -et preceptorstjänst precession (astron.)
en långsam vridning av jordens vridaxel kring ekliptikans pol

1. precis a. noggrann; punktlig; noga

2. precis adv. kan ofta bytas ut mot alldeles 1. just

precisera ange noga(re)

precision 1. noggrannhet; bestämdhet. 2. punktlighet

precisionsinstrument instrument för noggranna

mätningar osv predation jakt efter byte predator (L) rovdjur

predestination 1. förutbestämmelse; förutbestämdhet. 2. nådaval. 3. utkorelse predestinationslära (teol.)
nådavalslära; utkorelselära; den läran att det är bestämt på förhand

(innan man föds) om man skall bli salig 1. fördömd predestinerad förutbestämd predeterminism
förutbestämmelselära

1. predicera (L praedicare) utsäga (ngt om ngn 1. ngt)

2. predicera (L praedicere) förutsäga predikament-et 1. (= kategori) tankeform. 2.

läge; belägenhet; situation. 3. trångmål; nödläge; knipa

predikat 1. bestämning. 2. (sprv) det man talar öm; det som utsägs om ngt, t. ex. gol i Tuppen gol

predikation (log.) utsägelse (om ngt) (se 1.

predicera predikativ -et, se predikatsfyllnad predikatsfyllnad: trött är ~ i Jag är trött prediktera förutsäga
prediktion förutsägelse; spådom predUektion förkärlek

predisponera 1. göra mottaglig. 2. göra benägen;

göra (ngn) böjd för ngt predisposition 1. mottaglighet; anlag. 2. benägenhet; böjelse predominans överhand;
övervikt predominant rådande; (för)härskande predominera ha överhand(en); överväga (över

ngt annat) preexistens föruttillvaro

preexisterande a. 1. förutvarande. 2. (redan) förefintlig. Produktionsakternas överensstämmelse med en ~ vilja
(SvD) prefrabricerad färdiggjord; färdig. element,

som hanteras av byggmontörer prefabricerat hus foghus; färdigdelhus prefabrikation, se prefabricerad
prefekt/prefäk:t/1. föreståndare. 2. (i Frankrike:) landshövding. 3. (i Paris): polis-- polischef; (över)polismästare
preferens 1. förmån; företräde; förmånsrätt; företrädesrätt; gynnad ställning. 2. förkärlek; vad man föredrar. Vad
vet vi om mskornas i morgondagens samhälle? (SvD). Skriv hellre: vad folk kommer att föredra; vad man helst
vill ha. 3. kortspel av whisttyp för fyra spelare (benämnes i Sverige vanligtvis priffe preferensaktie aktie med
företrädesrätt till vinst

preferenstull nedsatt tull vid införsel från vissa länder

preferera 1. föredra; sätta högre. 2. ge företräde åt; gynna; bevilja (ngn) förmåner
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prefigera sätta som förledspartikel prefix -et (sprv) förledspartikel; förstavelse preglacial a. föristida



pregnans /prenjang:s/ märgfullhet; kärnfullhet;

märg; kärna; tyngd pregnant a. märgfull; kärnfull; innehållsmättad;

laddad; uttrycksfull; utpräglad prehistorisk förhistorisk; äldre än alla skrivna källor

preindustriell a. kännetecknande för tiden före

industrialismens genombrott preja (naut.) 1. anropa; meddela sig muntligen

med (annat skepp). 2. skörta upp; skinna prejudicera (F préjudicier och L praejudicare):

få en växel ^d mista återgångsrätten prejudicerande a. 1. menlig. 2. rättsbildande;

normbildande prejudikat-et (jur.) förebildsdom; rättsföredöme; rättsbildande utslag preklusion (jur.) rättsförlust;
rättsminskning prekognition /ngn/ förhandsvetskap prekär /prekä.r/ a. otrygg; osäker; vansklig prelat /a:/
överpräst

1. preliminär, pl. -er' förberedelse; förberedande överenskommelse

2. preliminär a. inledande; förberedande; förelöpande

preliminärskatt, se källskatt preludiera inleda med förspel preludium förspel premarital före giftermålet prematur
/u:/ a. 1. brådmogen. 2. förtidig premenstruell a. före månadsreningen(s inträdande)

premie 1. belöning. 2. understöd; jfr exportpremie. 3. (lotteri-:)bivinst. 3. (försäkrings)av-gift

premieobligation, pl. -er löper utan ränta; men innehavaren får två gånger om året deltaga i lotteri, där vinsterna
tillsammantagna utgörs av den ränta som svarar mot statslånet, och när lottdragningarna har upphört, inlöser
staten obligationerna till deras namnvärde premiera belöna osv premiss 1. (log.) försats. 2. förutsättning
premium, pl. premier (L) belöning; (he-ders)pris

premiär s. 1. förstafton. 2. första uppträdan-

de(t). 3. (wr~) uruppförande premiärminister (utländsk) statsminister prenatal: stadier (biol.) fosterskeden
prenotioner förkunskaper

prenumerant tingare; en som håller en tidning 1 tidskrift

prenumeration tingning (se prenumerant) prenumerera (på) tinga; hålla (en tidning 1. tidskrift)

preparand förberedling; en som förbereder sig

för att komma in på en läroanstalt preparandkurs, se preparand preparat-et 1. anatomiskt ^ en organism 1. del av
en organism, iordningställd i (under)visningssyfte. 2. kemiskt ~ en framställd myckenhet av ett 1. flera ämnen
preparation beredning; förberedelse preparera 1. bereda; tillreda. 2. förbereda preposition (sprv) partikel som
bland, hos,

jämte, mellan prerafaelit, pl. -er en sammanslutning av engelska konstnärer och diktare (1848) som sökte sina
ideal i det italienska måleriet före Rafa-el

prerogativ -et förmån(srätt); företrädesrätt; sär-

befogenhet presby- G gammal; åldrings-presbyopi /pi:/ ålderssynthet; långsynthet presbyter/präs:/, pl. -er' /-
e:rer/1. menighetsföreståndare i fornkyrkan. 2. (i den E episko-palkyrkan:) präst (av lägre grad). 3. (i de skotska
frikyrkorna:) pl. de äldste; församlingsäldste

presbyterian /a:/, pl. -er' (på E språkområde:) medlem av kyrkosamfund som styrs av ett råd bestående av präster
och lekmän (''de äldste": se presbyter) présence d'esprit F sinnesnärvaro; rådighet presenil /i:/ a. utlevad i förtid;
åldrad i förtid;

brådåldrad; förgubbad presenning' /presänning/ impregnerad skyddsduk; segeldukshölje presens /e:s/ -et (sprv)
nutidsform; verbform som anger närvarande (och kommande) tid, t. ex. kommer



1. present /presän:t/ gåva

2. present a. närvarande i medvetandet (minnet) . Jag har det inte ~ Jag kan inte komma på det just nu

presentabel /presängta:bel/: Han är inte ~

Honom kan man inte visa (sig med) presentant (den som uppvisar en växel:) uppvi-sare

presentation 1. föreställning (det att föreställa ngn för ngn); bekantning. 2. framförande; framläggande;
(upp)visning; överräckande.
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3. framställning. Detta är en seriös ~ av de båda valen

presentera (1, 3:) /presang-/; (2:) /presän-/ 1. föreställa (ngn för ngn). 2. föra fram; lägga fram; uppvisa; förete;
överräcka. Vårens nyheter med design Katja of Sweden står nu i full blom . . . Forum dem nu. 3. ge; skänka;
bjuda presentera sig 1. föreställa sig (för ngn). 2.

framträda. 3. te sig preservativ -et skyddsmedel preservera bevara; skydda; = konservera 2 preses L, pl. presides
(1. snarare praesides) borde

kunna bytas ut mot talman president 1. statschef i republik. 2. chef (ordförande) i hovrätt och kammarrätten. 3.
(på tal om utländska förhållanden) chef; ordförande

presidentur 1. presidentämbete. 2. (en presidents) ämbetstid presidera sitta ordförande; sitta som talman;

leda samtalet; sitta som värd(inna) presidium, presidiet 1. ordförandeskap. 2. pre-

sesämbete. 3. talmän(nen). 4. styrelse preskribera avhävda

preskriberad a. avhävdad; förfallen; försutten preskription avhävdning; hävdmistning; försittning

preskriptiv a. föreskrivande; åläggande *preskriptivitet: Det är inte fråga om Skriv:

om att (vilja) föreskriva (ngt) pressant a. brådskande; trängande pression tryck; tvång

pressure group E påtryckningsgrupp; påtryckar-

grupp; påtryckarflock prestanda: oriktigt för prestandum. Ta ut full ~ av den nytillkomna materielen. Skriv: ta ut
allt . . . kan ge

prestandum, pl. prestanda L åliggande; (arbets)-uppgift. 2. insatsförmåga. 3. = prestation (vad den kan uträtta, t.
ex. om en flygmaskinstyp)

prestation 1. (arbets)insats; uträttning; åstad-

kommelse; bragd. 2. utlaga prestav florstavbärare (vid begravning) prestera 1. utföra; uträtta. 2. åstadkomma. 3.
erlägga

prestige /prästi:§/ -n 1. anseende. 2. inflytande prestissimo I (mus.) mkt hastigt presto I (mus.) fort; hastigt
presiimera förutsätta; antaga; förmoda presiimtion 1. skälig förmodan. 2. (jur.) antagan-

de som grundar sig på sannolikhet och får gälla så länge det ej kan motbevisas presumtiv a. förutsedd; tilltänkt;
förutsatt; förmodad. ~ svärson mågämne. Presumtiva 1. verkliga landsförrädare presupposition 1. (gjord)
förutsättning. 2. förväntan

pretendent 1. rättskrävare; arvkrävare; yrkare.

2. tronkrävare. Jfr tronpretendent pretendera yrka; resa anspråk pretention /pretang§o:n/ anspråk pretentiös
/pretang§ö:s/ a. 1. anspråksfull. 2. inbilsk

preteritum /e:r/ L (sprv) förtidsform; verbform som anger förgången tid, t. ex. svarade; gick

pretext svepskäl; förevändning



pretiosa' /presio:sa/ L smycken; prydnadsting;

prydnadssaker; dyrbarheter pretiositet förfiningssträvan; förkonstling (förlöjligad av Moüère i skådespelet Les
précie-uses ridicules) pretor (L) (fomromersk) riksöverdomare pretorian en som tillhörde den romerske kejsarens
livvakt

preusseri /pröjseri:/ -(e)t militärt översitteri osv prevalens övervikt; överlägsenhet prevalent a. övervägande;
förhärskande prevenera 1. varsko; underrätta (på förhand). 2. förebygga

preventionförebyggning; förebyggelse. allmän--(general--) går ut på att stärka laglydnaden genom straffhot.
special-- går ut på att förebygga att en straffad mska begår brott på nytt

1. preventiv-et = preventivmedel medel som förhindrar befruktning vid samlag

2. preventiv a. förebyggande

♦prevet (eg. bf av F privé) avträde; dass priapeia pl. G (Karifeldt) otuktsvisor priapism 1. ståndkramp. 2.
liderlighet. (Ex.

under antiafrodisiakon) price/eamings ratio E vinstmultipel; priset genom vinsten. Med en ~ av för närvarande 19
är LM Ericssons aktier inte billiga men dock köpvärda

l.prim /i:/ (mus.) 1. enklang; förhållandet mellan en tons omedelbara upprepning och den upprepade tonen.
Upprepningen bör om möjligt markeras så att den klingar en nyans högre än den upprepade tonen. 2. överstigan-

274pri-pri

de ~ är ett halvt tonsteg 1. (på ett fritt instrument) ngt mindre 2. prim (i fäktning:) nedhugg (uppifrån och ner)

1. prima' L första; bästa; förträfflig; utmärkt; förstklassig

2. prima v. kråma sig; yvas prima amorosa I första älskarinnan primadomia I sångerskan framför alla andra vid

en scen; diva prima facie L vid första påseendet; i förstone primal(skrik) /a:/ (psyk.) självframkallat våldsamt
känsloutbrott som kan göra patienten fri från hämmande ^smärta primarie (mus.) första fiolen i stråkkvartett osv

primary ability E (arvs)anlag; medfött kunnande; medfödd färdighet primas' /i:/ pl. primates /a:/ L 1. (nyttjas
nästan endast i sg) (den) främste; främste (ärke)bis-kop; främste överpräst. 2. (nyttjas nästan endast i pl.)
herredjur (tvåhänta och fyrhän-ta). 3. första fiolen i en zigenarorkester

1. primat /a:/, pl. -er' se primas 2

2. primat -et överhöghet

primaväxel det första exemplaret av en växel

utgiven i mer än ett exemplar primfaktor /i:/: ett tals primfaktorer är de primtal

som utgör dess faktorer primitiv a. 1. ursprungHg; ur-; urtids-. 2. outvecklad. 3. enkel; torftig; tarvlig primitivism
ursprunglighetsävlan primitivitet 1. ursprunglighet. 2. urtidsprägel. 3.

enkelhet; torftighet primo L för det första primo amoroso I förste älskaren primogenitur förstfödslorätt primordial
/årdia:/ a. ursprungUg primtal /i:/ odividerbart heltal primiila gullviva (Primula veris) och andra vivor

1. primus L den förste; den förnämste. ~ inter pares den främste bland sina jämlikar. ~ motor (rörelse)upphov;
upphovsman

2. primus = primuskök ett slags kokapparat med fotogen som bränsle

primär a. 1. ursprunglig; förstgiven. 2. grundläggande; grund-. 3. förstahands-primärexamen lägre examen;
bottenexamen primärkommun = kommun primärlån bottenlån

primärmaterial 1. grundstoff. 2. förstahands-stoff



primärt adv. i första hand

primör förstling; (årstids)nyhet

princeps L: editio ~ första upplagan. Se också

facile princeps princip 1. grundsats. I ~ grundsatsmässigt. 2.

(ur)grund. 3. (läro)sats. 4. lag principal 1. husbonde; förman; chef. 2. huvudman; uppdragsgivare. 3.
huvudstämma (i orgelverk)

principat -et högsta makten; främsta platsen principiell a. 1. grundsatsenlig; grundsatslig; grundsats-. 2.
grundläggande; grundväsent-1ig; väsentlig; grund-; väsens-principium rationis sufficientis L (log.) den

tillräckliga grundens lag principryttare grundsatsryttare; grundsatsrida-re

prinsgemål en regerande drottnings make printa v. framställa trycksak med datoransluten

rad-1. sidskrivare prior (L) 1. andre (kloster)föreståndare; under-abbot. 2. (i underkloster:) föreståndare. 3. (i
dominikanorden t. ex.:) föreståndare; abbot priorinna priors motsvarighet i nunnekloster prioritera 1. ge försteg
åt; gynna. 2. klassa prioriterad a. förmånsberättigad; förmånsgill;

förtursberättigad; förtursgill prioritet 1. försteg; förtur; försprång. 2. förste-mansrätt; föregångsrätt. 3. förmånsrätt

1. pris, pl. -er (F prise av prendre)\xpiphnn%3.t fartyg; sjökrigsbyte

2. pris, pl. -er en varas bytesvärde, angivet i pengar

3. pris oböjl. beröm; lovprisande

4. pris -en, pl. -ar nypa snus prisdifferentiering att olika köpare betalar med

olika pris för samma vara 1. tjänst. Hit hör dumpning

prisindex priset på en vara 1. det aritmetiska mediet för priserna på en grupp av varor vid en viss tidpunkt
(företrädesvis den närvarande tiden) uttryckt i procent av det motsvarande priset vid en annan (företrädesvis en
förfluten) tidpunkt priskontroll en myndighets ingripande i prisbildningen

priskurant prislista; lista över priser på varor prisma' /is:/ -t, pl. prismer' 1. ljusbrytande (glas)kropp (med plana
ytor och skarpa kanter). 2. (geom.) kropp vars sidor är parallel-
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logrammer och vars ändytor är parallella med varann

privat 1. enskild. 2. huslig. 3. egen . . . att odla

den egna täppan och föda upp ~ boskap privatim /a:/ L enskilt; i enrum; oss emellan privatisering 1. kringgärdad
avskildhet. 2. överföring till enskild ägo privatist (föråldrat:) enskild prövling (i studentexamen) privativ a.
upphävande; nekande privilegiera ge företrädesrätt åt..., gynna privilegium, pl. privilegier särrätt(ighet);
företrädesrätt; förmånsrätt; uteslutande rätt; ensamrätt; enrätt Privy Seal E 1. lilla rikssigillet. 2. = Lord Privy

Seal lillsigillbevarare PR-man kontaktman; känningsman; reklamchef; propagandachef

1. pro L för; framför; i stället för

2. pro- -vänlig, ^kommunistisk kommunistvän-lig

3. pro- professionell; yrkesmässig probabel sannolik; trolig probabilitet sannoHkhet probabilitetskalkyl 1.
sannolikhetsräkning. 2.

sannolikhetsberäkning proband /an:/ s. prövling; en som skall prövas probat a. välrönt; beprövad probera 1.
pröva; fresta. 2. prova proberare (metall)provare probersten /be:/ prövsten; prövosten problem -et 1. spörsmål;
fråga. 2. gåta. 3. uppgift (att lösa)



problematik betyder oftast 'frågor' 1. 'frågeställning', ibland 'frågeknippe'. ~ tycks ej ha ngt stöd i E, F 1. T
problematisk a. 1. oviss; frågefylld. 2. tvivelaktig. 3. misstänklig. Se under modalitet 2 proboxare /prå:-/
yrkesboxare procedur 1. förfarande; förfaringssätt; tillväga-gång(ssätt); sätt att gå till väga. 2. rättegångsordning;
förhandling; handläggning procent kan stundom bytas ut mot hundradel procentare (penning)ockrare procenteri
/i:/ -(e)t ockerverksamhet procentuell a. procent-; i procent räknad procentuellt adv. kan stundom bytas ut mot

förhållandevis process 1. förlopp. 2. rättegång; (tviste)mål; rättstvist

processa driva rättegång; gå till rätta; gå till tings

processing s. E 1. förädling. 2. bearbetning procession 1. tåg; högtidståg; festtåg. 2. sorgetåg; liktåg processor
awerkningsmaskin processuell a. rättegångs-pro domo L: tala ~ tala i egen sak producent 1. frambringare;
framställare; tillverkare; odlare. 2. (i filmvärlden:) produk tionsledare. 3. (på teatern:) regissör; spelle dare. 4. (i
radion:) spelledare; programleda re. 5. (i förlagsvärlden:) bokframställare. 6 som ~ räknas också den som har
förädlat en vara

producentvara vara som ingår i varuframställning (råvara, verktyg l.d.) producera 1. alstra; tillverka; framställa;
odla. 2.

framkalla; åstadkomma. ~ sig framträda produkt alster; avkastning; tillverkning; vara; verk; utfall

produktion 1. alstring; tillverkning; byggande. 2. arbetsliv; näringsliv. De gifta kvinnorna måste ut i ^en. 3. (ett
förlags ~savdelning:) bok-framställning(en). 4. muntlig ~ takverksamhet). Elevens förmåga till muntlig ~
inskränker sig normalt till att ge korta svar på direkta frågor produktionsfaktorer (nationalekon.) jord, kapital,
arbete

produktiv a. 1. alstrande; frambringande. 2. alstringsrik; alstringskraftig. 3. skapande. 4. lönande

produktivitet alstringskraft; alstringsrikedom;

tillverkningsförmåga pro et contra L för och emot profan a. 1. världslig. 2. lekmanna-. 3. ohelig profanera ohelga;
vanhelga; oskära profanum vulgus L den oinvigda hopen profas stadium under celldelning, innan käm-

membranen upplöses profession yrke professional E yrkesman professionalisering yrkesmässiggörelse; yrkes-

mannaprägUng professionalism 1. yrkesidrott. 2. = rutin 2. 3.

yrkesverksamhet. 4. yrkesmässighet professionell a. 1. yrkesmässig. 2. yrkes-; fack-.

3. yrkesutbildad. 4. yrkesutövande professor 1. akademisk lärare av högsta graden (musikakademiker och
konstakademiker inneslutna). 2. titel för en som har fått professors namn

professorlig /o:r/ a. professors-; professorsaktig
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professur professorsbefattning

profet 1. (guds)förkunnare. 2. siare; spåman. 3.

(skämtsamt:) professor profetera 1. uppträda som (guds)förkunnare. 2. sia; spå

profetia /profetsira/ 1. (guds)förkunnelse, 2.

siarord; spådom; förutsägelse profetisk a. 1. gudsförkunnar-. 2. siande; framsynt; siar(e)-profetism
profetförkunnelse; profetreligion profetissa 1. (guds)förkunnerska. 2. sierska; spåkvinna

proffs (E pl.) yrkesman; fackman; yrkesidrottsman; yrkesboxare. ~ heter i bf sg och bf pl. proffsen. Numera har
man skapat bf sg proffset proffsboxning yrkesboxning profil/profi:l/1. sidobild; ansikte sett från sidan. 2.
genomskärning(sbild) (av en byggnad t. ex.). 3. se kontur. 4. (den) allmän(na) bild(en) (av ngt). 5. (de)
kännetecknande drag(en). 6. kännetecknande (karakteristiskt) utseende profilera 1. ge en skarpskuren kontur
(utlinje) åt (en yta 1. bilden av en kropp). 2. ge ett kännetecknande utseende åt (ngn); låta (ngt) avteckna sig



tydligare. 3. skärpa; göra (ngt mer) avvikande. 4. forma. Politik, avnämarsynpunkter . . . har om skolan till
struktur-rationaliserade produktionsenheter profilerad a. 1. se profilera och profilera sig. 2. framträdande;
kännetecknande; karakteristisk

profilera sig avteckna sig; framträda tydligt (tydligare); sticka av profiyäm valsad stång med annat tvärsnitt än
runt 1. rektangulärt, t. ex. U-järn; T-järn. De vanligaste är numera standardiserade till normalprofiler: NP profit
/pråfi:t/ vinst; vinning profitabel vinstgivande

profitera dra vinst; dra nytta; göra sig vinst; dra

fördel; förtjäna profitör vinsthaj

pro forma L för formens skull; skenbart profoss spögubbe

profils /pråfu:s/1. ymnig; riklig. 2. slösande profylaktikon, pl. profylaktika G (med.) förebyggande medel
profylaktisk a. (med.) förebyggande 1. profylax-en (med.) förebyggande; förebyg-gelse

2. ♦profylax -et förebyggande medel. AD-drop-

par är ett ~ som anses nödvändigt (UNT) progesteron -et (biol.) hormon bildat i äggstockamas gulkroppar

1. prognat /prågna:t/ s. framkäking (jfr 1. ortognat)

2. prognat a. framkäkig; med framskjutande underkäk

prognos /prågnå:s/ förutsägelse; utsikter; vån prognostikon G förutsägelse(r); förutsägelseskrift

prognostisera ställa förutsägelse (för, om ngt) program -met 1. punktlista; nummerlista; namnlista. 2.
inbjudningsskrift. 3. riktlinjer; grundsatser. 4. plan; förslag. 5. spelplan progress fortgång; utveckling;
framåtskridande; förkovran

progression 1. framskridande; fortgång. 2. stegring. 3. (mat.) serie (aritmetisk, geometrisk osv). Se också under
aritmetisk progressiv a. 1. fortskridande. 2. tilltagande; stegrad. ~ skatt, se skatt. 3. framstegs-; framstegspräglad.
En klart ~ period. 4. fram-stegsivrande. 5. (i bolsjevikiskt språkbruk:) kommunistisk (se kommunism 3)
prohibitionist (sprit)förbudsvän prohibitiv a. 1. hindrande. 2. förbuds-proinspektor /pro:-inspäk:tår/
ställföreträdande inspektor

projekt/pro§äk:t/-et 1. utkast. 2. plan; förslag. 3.

hugskott projektera planlägga; planera projektil /pro§äkti:l/ kropp avsedd att utslungas

ur ett eldvapen projektion /projäk§o:n/ 1. geometrisk ~ att genom alla punkter av en given figur A dra räta linjer
som träffar en yta och där bildar en mot A svarande figur B. 2. matematisk ~ att göra en enbart förminskad 1.
förstorad 1. eljes matematiskt motsvarande bild av A på en annorlunda formad 1. riktad yta. 3. kart^ en på
matematisk uträkning grundad återgivning av jordklotets (1. stjärnhimmelns) yta 1. ngn avsevärd del därav på en
plan yta. 4. diabild på skärm 1. vägg projektionsapparat ljusbildsapparat projektmakare /§/ hugskottskläckare
projektor /j/ bildkastare (T Bildwerfer)

1. projektor III planläggare

2. projektor I]l strålkastare; ljuskastare projiciera utföra (göra) en projektion; överföra;

överflytta. Vi stämmas till lust 1. olust av vad vi
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se och höra, och vi ~ dessa känslor iföremålen för vår åskådning (Y. Him) proklama årsstämning;
fordringsägarkallelse

(vid konkurs) proklamation kungörelse proklamera 1. kungöra. 2. förkunna. 3. utropa prokUtikon, pl. proklitika
G (sprv) förhängs-ord



proklitisk a. (sprv) förhängd prokonsiil /prå:-kån:sul/ fornromersk provinsståthållare (f. d. konsul) prokreation
avlande, -sarbetet (Strindberg)

avlingsbestyret proknistessäng: missdådaren P. torterade enUgt en forngrekisk sägen vägfarande nattgäster till
döds i en för ändamålet tillverkad säng, en kombination av sträckbänk och slaktarbänk proktit (med.)
ändtarmsinflammation prokto- G ändtarm

prokura affärsfullmakt; fullmakt att teckna en firmas namn

1. prokurator /prokura.tår/ fullmäktig ombudsman; i Finland under den ryska tiden ungefär = JK

2. prokurator /pro:-kura:tår/ ställföreträdande kurator

prokurist firmatecknare prolaps (med.) framfall prolegomena /å:m/ pl. G inledning(sord) prolepsis G, se
anticipation 1 proletariat -et i det äldsta Rom den egendoms-lösa medborgarklassen, som inte beskattades.
Godsägarkapitalismen och slaveriet vållade att ruinerade jordbrukare sökte sig till huvudstaden, där de mestadels
levde på nådebröd. ISOO-talets industrialism skapade ett nytt ~ (se V. Rydberg, Den nya grottesången). När ~et
var på väg att försvinna, satte K. Marx likhetstecken mellan ~et och industriarbetarna; han spådde '--ets diktatur,
som sedermera i Ryssland blev en polisdespoti proletarisera utarma fullständigt; göra till proletär

1. proletär s. en som hör till proletariatet

2. proletär a. proletär-; proletärmässig; proletär-aktig

proletärdiktare författare med proletär bakgrund (Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson osv)

proletärdiktning skönlitteratur författad av diktare med proletär bakgrund proletärisk, se 2. proletär

prolifik a. 1. växtkraftig. 2. avlingskraftig prolix a. vidlyftig; mångordig prolog/prolå:g/1. inledningsdikt. 2.
inledningstal. 3. förspel prolongation /ngg/ förlängning; uppskov prolongera /ngg/ förlänga; uppskjuta
promemoria /o:r/ 1. minneslista; hjälplista. 2. inlaga

promenad /promena:d/ 1. lustvandring. 2. lus-tvandringsplats. 3. lustvandringsväg. 4. stråk. Strand^

promenoar (F promenoir) en täckt gång att gå av och an i

prometeum (kem.) en jordmetall promille tusendel

prominent a. 1. framstående. 2. framträdande;

bemärkt. 3. namnkunnig; frejdad; berömd promiscue L om vartannat promiskuitet 1. allmänbeblandelse. 2.
gruppbe blandelse; "gruppäktenskap". 3. (oeg.) (all)gemenskap promotion 1. doktorsgradens (i Finland också
magistergradens) högtidliga utdelande. 2 sim- högtidlig befordran till simmagister 1 simkandidat promotor 1. den
som promoverar (se promo tion). 2. (idr.) tävlingsarrangör; (box nings)matcharrangör promovend en som skall
till att promoveras promovendus, pl. promovendi L, se promo vend

promovera 1. göra (viga ngn) till doktor (i Finland också till magister). 2. göra till simmagister 1. kandidat. 3.
flytta upp; beford ra

prompt 1. genast; ofördröjligen. 2. ovillkorligen;

till varje pris prompte L, se prompt 1 promulgation 1. kungörelse. 2. utfärdande promiilgationsförordning tillägg
till en ny lag, avsett att underlätta övergången från den gamla

promulgera /g/1. utfärda. 2. kungöra pronomen /prånå:men/ -et, pl. pronomen (1. pronomina) (sprv) syftningsord
som är namnord 1. binamn prononiinal(-) pronomen-pronominell a. pronomen-prononcera /prånångse:ra/ uttala
prononcerad a. utpräglad; ohöljd, —e sexuella avarter

prononciation /prånångsia§o:n/ uttal
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propaganda, bf -n (av L Congregatio de propaganda fide 'samfundet för spridandet av tron') 1. påvestolens
missionsorgan. 2. (den) romersk-katolsk(a) missionsverksamhet(en). 3. (organiserad) målmedveten
åsiktspridning

propagandist en som ägnar sig åt propaganda 3

propagation fortplantning; fortplantande propagera /g/ utbreda; sprida. ~ för (ngt)

försöka sprida; verka för . . . propån /a:/ -et en färglös gas, C3Hg propedeutik/pråpedäuti:k/(4-stav.) 1. förskola;

förkurs. 2. förkunskaper propedeutisk /pråpedäu:tisk/ (4-stav.) förberedande; grundläggande; grundpropeller
/propäller/, pl. propellrar kraftskruv (O. Högberg); drivskruv med snedställda vingblad propen /e:/ -et kolvätet
C^H^ proper /å:/, pl. propra a. snygg; renlig; vårdad proponent förslagsställare proponera föreslå

proportion /propå^täoin/ 1. (mått)förhållande; storhetsförhållande; mått; jämnmått; avvägning. 2. (pl.) omfång;
mått proportional s. led i ett flerledat matematiskt

storhetsförhållande (jfr medelproportional) proportionalism proportionellt valsätt proportionalitet awägdhet osv;
se proportionell

proportionell a. 1. (mat.): de föränderliga storheterna a och b är ~a, om a:b är konstant, men omvänt ~a, om ab är
konstant. 2. avpassad förhållandevis. val: mindretal-sväljare i varje valkrets har också en chans. 3. ~ skatt, se
skatt proportionerad a. avpassad; avvägd proportionerlig a. lagom; lagom stor; välavpas-

sad; välawägd; hövlig /o:/ propos F, se propå

1. proposition /propåsisjo:n/ 1. förslag. 2. (lag)förslag från regeringen till riksdagen. 3. (av en
diskussionsordförande utformat) förslag att rösta om. Ngn som tycker att det är tillräckligt dryftat ropar:

2. proposition (filos.) tankesats

3. proposition (sprv) (utsago)sats

4. proposition (idr.) tävlingsvillkor (t. ex. för tävlingshästar)

1. propp, pl. -ar regeringsproposition

2. propp, pl. -ar propedeutisk kurs

proprieborgen borgen som för egen skuld propriell a. (sprv) egennamns-; som är egen-namn

proprietär 1. godsägare. 2. ägare pro primo L = primo

proprium, pl. propria L (sprv) = nomen ~

egennamn propriiis L egen

props E 1. kort rundvirke. 2. = pitprops propylé 1. förgård. 2. (pl.) praktingång; praktuppgång propå /å:/ förslag
pro rata parte L andelsvis prorataregeln (vid brandförsäkring:) blir det försäkrade helt förstört får man ut
försäkringssumman; går halva värdet till spillo får man ut hälften av försäkringssumman osv prorektor
/pro:räk:tår/ rektors ställföreträdare prosa 1. metriskt obunden text. Jfr vers. 2. poesilöshet; vardaglighet;
vardagsprägel; osmyckad flärdfrihet prosaisk /prosaj:sk/ a. prosa-; prosapräglad; vardaglig

prosaist /prosais:t/ (3-stav.) prosaförfattare proscenium /se:/ L scenen(s främre del) pro secimdo L = secundo
prosektor /prosäk:tår/ lärare (mellan professor

och docent) i anatomi 1. patologi prosektur prosektorsbefattning proselyt s. (ny)omvänd

proseminariiim /pro:-semina:rium/ lägre (uni-

versitets)seminarium prosemination /-a§o:n/ (bot.) fröfortplantning prosit L väl bekomme!

proskription /proskrip§o:n/ fredlöshetsdom; dödsdom



prosodi -n (sprv) tongång, ljudstyrka (tryckstyrka och ljudlängd) prosodik /i:/ läran om prosodi prosopo- ansikte;
person prospekt-et 1. förhandsredogörelse. 2. ting-

ningsinbjudan prospektering oljeletning prospektor /äk:/ malmletare prosperitet 1. välmåga; välstånd. 2. högläge
prostaglandin -et glattmuskelsammandragande hormon

prostata /prås:tata/ (biol.) blåshalskörtel prosteri /i:/ -(e)t kontrakt (underavdelning av

biskopsstift) prostituerad (yrkes)sköka prostitution skökoälskog som samhällsföreteelse
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protagonist 1. en som spelar en huvudroll. 2. förkämpe

protaktinium (kem.) ett radioaktivt grundämne

protegé /proteäe:/ (F protégé, protégéé) skydds-Ung

protegera /§/ beskydda; gynna; omhulda protein /protei:n/ (3-stav.) -et äggviteämne protektion beskydd; hägn;
stöd protektionism se protektionist protektionist tullskyddsivrare; tullskyddsvän protektor /protäkrtår/
skyddsherre protektorat -et skyddsvälde pro tempore L allt efter omständigheterna pro tertio L = tertio

protes /prote:s/ löslem, lösdel; lösgom; löständer; kroppsdelsersättning protest motmäle; gensägelse; gensaga;
insaga;

klagomål. Växel^ växelgensaga protestant (eg. en som protesterar, lägger in en

gensaga) se protestantisk protestantisk a. (teol.): som ~a räknas alla västliga kristna samfund och riktningar som
inte håller sig till påven protestantism, se protestantisk protestera 1. motmäla; inlägga gensaga; yttra

missnöje; klaga protetik /i.7 (med.) proteslära proteusartad /pråitävsiar^tad/ månggestaltad;

mångskiftande protium vanligt väte (i motsats till deuterium och tritium

proto- /pråtå/ G först-; första protofyt encellig växt

protokoU /pråtåkåll/ -et 1. skriftlig redogörelse (i tidsföljd) för mötesförhandlingar, sammanträden, tävlingar osv.
2. den avdelning i UD, som sysslar med ordnar, rangrullor, placeringar vid bord osv protokoUär a.
protokollsmässig proton /pråtårn/ plusladdad del i en atomkärna protoplasma, se 1. plasma 2 prototyp 1. urbild;
grundform. 2. urskrift protozo /pråtåså:/ urdjur; enceUigt djur protuberans röd eldkvast från solranden proveniens
härkomst; upprinnelse provensal /a:/ s. invånare i Provence provensalsk a. Provence-provensalska språket som
tala(de)s i Provence.

Jfr occitanska proverb -et 1. ordspråk; ordstäv. 2. ordstävspjäs; ordstävsspel

proviant munförråd; färdkost; matförråd proviantera anskaffa 1. förse sig med proviant proviantör en som
anskaffar proviant provins 1. (i det fornromerska riket osv:) lydland. 2. (katolskt) kyrkligt område (styrt av
ärkebiskop 1. metropolit). 3. ordensområde. Sverige är en frimurar—. 4. landskap, t. ex. Medelpad. 5. (föråldrad
stockholmsjargong:) landsorten (riket med undantag av Stockholm)

provinsialism 1. landskapsanda. 2. (sprv) landskapsord; landskapsuttryck provinsiell a. landskaps-;
landskapspräglad; landskaplig; bygdebegränsad; landsortsmäs-sig

provinsros Rosa gallica

provision /provi§o:n/ mellanhandslön; mellanhandsarvode provisorisk a. tillsvidare-; förstahjälps-; nöd- (jfr

under provo) provisorium (L) 1. övergångstillstånd. 2. övergångsåtgärd. 3. övergångsanordning provo våldsman i
tjänst hos en s. k. provisorisk

regering (revolutionär maktgrupp) provocera 1. utmana. 2. locka. 3. frammana; framkalla; locka fram; uppväcka;
vålla. Alla parader har förbjudits. . . för att man inte skall ~ nya oroligheter provokation, se provocera provokativ



a. 1. utmanande. 2. lockande. Ett synnerligen -t arbetsprogram. 3. illvillig. Alla rykten som anger "ryska källor"
är av ~ natur

provokatorisk a. 1. utmanande. 2. brottslockande

provokatör brottslockfågel provrörsbarn seminbarn

prudentlig 1. förnumstig. 2. prydHg; sirlig; nätt prurigo /i:/, L (med.) ett slags kronisk inflam-

mationsartad hudsjukdom prurit /i:/, se pruritus

pruritus L (med.) klåda. ~ senilis gubbklåda

1. prya, pl. pryor kvinnlig pryoelev

2. prya v. deltaga i praktisk yrkesorientering pryd a. sipp

pryderi -(e)t sipphet

pryl 1. (grov) syl. 2. liten ägodel; sak

1. pryo, pl. pryer elev i praktisk yrkesorientering

2. pryo praktisk yrkesorientering

pråm flatbottnad lastfarkost, avsedd att bogseras

280prå-pub

prång-et IT 1. trång gång utomhus. 2. vrå; smyg

pränt IT 1. textad skönskrift. 2. (ålderdomligt:) handskriven text; handskrift. Mitt fattiga ~ (Fröding) prärie
grässlätt; betesvidder prästlärd a. som har teologisk utbildning pröjs betalning pröjsa betala

prövling 1. examinand Qfrproband). 2. aspirant; en som är anställd, antagen 1. intagen på prov

prövsam a. prövande; ansträngande; som sätter

en på prov PS = postskriptum

psalmodi namn på en sedan kristenhetens första tid brukad sed att talsjunga Davids psalmer under gudstjänst
psalmodikon -et /salmo:dikån/ ett av J. Dillner 1830 uppfunnet stråkinstrument för ledsag-ning av psalmsång
psalterio- G harpa; lyra

pseudo- /psävdå-/ G falsk; sken-; oäkta; föregiven; föregivet; förment pseudodjupsinne falskt djupsinne pseudo-
event E bluff nummer; skenhändelse pseudohändelse, se pseudo-event... är hela den tjeckoslovakiska krisen
något av en skapad av västlig nyhetsförmedling

1. pseudonym s. täcknamn

2. pseudonym a. (offentliggjord) under täcknamn

psittakos /å:/ (med.) papegojsjuka

psoriasis /ri:/ G (med.) icke-smittosam fjällande

hudsjukdom med röda fläckar psyka v., se hypnotisera 2

1. psyke själ; själsliv; folksjäl

2. psyke -t psykiatrisk avdelning på sjukhus psykedelisk a. "själsklarande", "sinnesöppnande" (om vissa rusgifter,
som förmenas öka mottagligheten för färger och musik)

psykiater, pl. psykiatrar sinnessjukläkare

psykiatri -n själsläkekonst



psykiatrik /-i:k/ sinnesjukdomslära; läran om hur

man behandlar sinnessjuka psykisk a. själslig; själspsykoanalys den av S. Freud införda "djuppsykologiska"
behandlingen av själssjukdomar: den sjuke biktar sig för läkaren och blir medveten om sina dolda hämningar 1.
"komplex" (mestadels sexuella), och de blir oskadliggjorda

psykoanalysera, se psykoanalys psykoanalytiker en som bedriver psykoanalys psykoanalytisk a., se psykoanalys
psykofarmakologisk a. se psy ko farmakon psykofarmakon, pl. psykofarmaka G själsläkemedel

psykofysik den experimentella vetenskapen om

förhållandet mellan kropp och själ psykofysisk a. som gäller förhållandet mellan

kropp och själ psykogen /je:/ a. (med.) (om kroppslig sjukdom:) som bottnar i själen psykografl /i:/ -n
vetenskaplig beskrivning av en

mskas själsegenskaper psykolog, se psykologi

psykologi 1. läran om själslivet (de själsliga livsyttringarna). 2. insikt i det mänskliga själslivet;
människokännedom psykologisera granska och tyda själsyttringar psykopat själssjukling

psykopatisk 1. själssjuk. 2. som gäller själssjuk-dom(ar)

psykopatologi läran om själssjukdomar psykoreflex (biol.) betingad reflex; associationsreflex (t. ex.
salivavsöndring hos den hungrige då han får mat) psykos /å:/ sjukligt själstillstånd psykosomatisk a.: ~ sjukdom
kroppssjukdom

med själslig bakgrund; vantrevnadssjuka psykoteknik tillämpad psykologi; själsbehandling

psykoterapeut /äv:/ sinnessjukvårdare psykoterapi själsbotande verksamhet; behandling av själssjukdomar
psykotisk /o:/ själssjukhg (jfr psykos) psykro- G kall; köld-

psykrometer, pl. -metrar ett slags termometer

som man mäter luftfuktighet med Pt = platina (kem.) PTK = Privattjänstemannakartellen ptycho- G skikt; varv;
bräda; tavla Pu = plutonium (kem.)

pubertal a. könsmognadsmässig; könsmognings-

mässig. ~ lättvindighet (L Gustafsson) pubertet könsmogning(sålder) publicera offentliggöra; ge ut; (låta) trycka
publicist 1. tidningsman. 2. urkundsutgivare publicitet 1. offentlighet. 2. omtal. 3. det offentliga ordet

public relations E 1. allmänkontakt; allmänkänning; känning med allmänheten. 2. ynnestfi-kande; giljande till
folket (1. till omvärlden).
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Det vita brödet har varit försvunnet i Sovjet sedan ett år tillbaka. Men i höst har det blivit rekordskörd och den
nya regimen kan inleda sin verksamhet med att återinföra det. I Moskva antyder man... att det hela har lite smak
av PR för de nya makthavarna public utüity E allmännyttigt företag

1. publik s. 1. allmänhet. 2. läsekrets; åhörar-krets; åskådarkrets

2. publik a. allmän; offentlig

publikan /a:/1. (i forntiden:) tullförpaktare. 2.

tull(tjänste)man publikation 1. utgivning; offentliggörande. 2.

tryckalster publikum L, se 1. publik 1 puck, pl. -ar ishockeytrissa pudel -n, pl. pudlar ullhund, finhårig enfärgad
(svart, brun, vit, blå, aprikos- 1. krämfär-gad)

pudenda pl. L blygd; (yttre) könsorgan pudrett naturgödsel i pulverform pueril a. 1. barnslig; övermaga. 2.
pojkaktig puerilitet, se pueril puerperalfeber barnsängsfeber pugilism boxning(sidrott) pugilist knytnävskämpe;



boxare *puke 1. djävul. 2. = skråpuk 1. Slavar med hiskliga pukar ur hålorna (skyttevärnen) krypa (Karlfeldt)
pulcinella = policinella. Döden ibland gudar

(Heidenstam) pulka (Ip pulhke) båtformad enmansåksläde (som dras av ren)

1. puUa s. pott; skål för spelmarker

2. pulla s. smekord när man lockar på höns i överförd betydelse när man ropar på en liten flicka

3. pulla v. (E pult) (om häst:) ligga framme på bettet

pullmanvagn amerikansk (restaurang- och) sovvagn

puUover E sticketröja

pulpa L (biol.) tandinnanmäte; tandkvicke; mjukdel

pulpet /e:/1. sluttbord. 2. skolbänk pulpettak halvtak

1. puls, pl. -ar 1. hjärtats och det från hjärtat kommande blodets regelbundna rörelse; bildligt om andra rörelser
och om händelseförlopp. 2. pulsslag. 3. liv och rörelse. 4. (livligt) tempo

2. puls, pl. -ar lång stång som nyttjas till att

skrämma fisk in i en ryss ja 1. not pulsa v. 1. nyttja (2) puls. 2. plumsa; vada pulsar/a:/, pl. -er (astron.) en
egendomlig typ av radiokällor som med stor regelbundenhet utsänder korta strålningsimpulser (Wallen-quist)

pulsera 1. slå; klappa; buha; dunka (utan

objekt). 2. sjuda; forsa pult 1. pulpet 1. 2. notställ pultron /o:/ feghng pulvrisera finmala; finstöta; pulvra puma,
pl. pumor (peruindianskt ord) det amerikanska kattdjuret Felis concolor; silverlejon pumpa, se kurbits

pumpemickel T mörkt surt (tyskt) rågbröd pumps E pl. damlågskor utan snörning och slejf

pumpstock pistong

punch E 1. knytnävsslag; smocka. 2. kraft; kläm

puncha E- slå; stansa; hålslå; klippa. ~ hålkort

puncherE slagskämpe. Ingemar är en men det

är sannerligen också allt pund-et 1. = lispund (ej att förväxla med skålpund). 2. myntenhet i Storbritannien osv. 3.
förståndsgåvor: se talent. 4. olaghgt brännvin

pung-, punx-, punct- v. L sticka; stinga

pungläns oböjl. a. pank

pungskydd, se suspensoar

pungsten (biol.) testikel

pungstinn stadd vid mkt god kassa

pungväska, se pungskydd

punisk a. (hist.) kartagisk. ~ pålitlighet {l^fides

Punica) svek(fullhet); trolöshet punka s. (hindi pankha) takfläkt punktalglas glas(ögon) som är slipade så, att man
ser Uka klart mot vilken punkt man än riktar blicken punktion (med.) (in)stick punktuell a. 1. ögonbhcklig;
plötslig. Trots detta uppfattades döden som ngt -t. 2. punktartad; utsträckningslös; utan utsträckning punktur
(med.) stick (i huden osv). Jfr akupunktur

punktöga (zool.) ett slags öga av enkel uppbyggnad, bl. a. hos insekter puns (Epunch) ett stålverktyg för
ciselering osv;



jfr puncha 1. pupill myndhng
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2. pupill ögonsten; det runda hålet mitt i regn-bågshinnan (L pupilla eg. 'lilltös': spegelbilden som man ser när
man tittar ngn rätt in i ögat)

puppa (inkapslad) insekt i mellanskedet pupphylsa kokong

pur 1. ren. Det destillat (Karlfeldt) brännvinet. 2. idel pure a. E ren

purgans avföringsmedel. En styv ~ (Karlfeldt)

1. purgativ -et avföringsmedel

2. purgativ a. avförande purgatorium, purgatoriet (L) skärseld purülera rena

purism 1. språkren(sn)ingssträvan. 2. svenskord, 3. stilrenhetsiver. 4. formnit purist 1. språkrensare. 2.
stilrenhetsivrare. 3. formälskare. För en ~ som fordrar att det till varje välformat problem måste finnas en lösning
är frågan om ett liv efter detta lika meningslös som ett felkonstruerat korsord puristisk, se purism

puritan/a:/ ("renhetsivrare") pl. -er 1. (hist.) de brittiska protestanter som ville att alla (förmenta) påviska misstag
och missbruk skulle rensas bort. 2. renlevnadsmska; sedesträng mska

puritanism, se puritan (1) purser E skeppsvärd; flygvärd purulent a. (med.) varig pushboU E- stötboll

push-pull E (tekn.) mottakt. Single-ended ~

seriemottakt; seriematad mottakt pussel, pusslet läggspel pussera (tekn.) driva (i metall) pust har förr betytt 'sorg
och suckan' pusta s. (ung. av slavisk härkomst) öppet lågland

puster -n pl. pustlar varblemma put-and-take-fiske E- odlingsfiske puttees E benlindor

putting (naut.) smäckra järnstänger som stöttar

en märs putto I lillängel puukko (fi) sUdkniv puzzle E 1. problem. 2. se pussel pyemi-n (med.) varförgiftning;
varfeber; blodförgiftning pygmé dvärg; tummeliten pyjamas (pers.) nattdräkt; sovdräkt. ~ är svårt att böja: se
Spri § 61

pykniker /yk:/ kort och bred mska med anlag för

fyllighet; rundlynt mska; frodlynt mska pyknisk a., se pykniker pyknometer, pl. -metrar (fys.) täthetsmätare
pylon /å:/ (uppåt smalnande) porttorn

1. pynt stass; grannlåt

2. pynt, pl. -ar 1. spets, udd (på ankarfly, båtshake osv). 2. udde

pynta v. 1. dekorera; göra vackert. 2. (naut.)

spetsa till en tågända pyorré -n (med.) varflytning pyramid 1. (geom.) kropp med flerhörnig bas och i toppen
sammanlöpande trianglar som sidor. Stympad ~ har avskuren topp. 2. egyptisk gravbyggnad i ~form (med
likbenta trianglar som sidor) pyramidal a. pyramidformad. 2. storartad pyro- G eld-

pyrolys /y:/ (kem.) en förenings sönderfall

genom upphettning pyroman /a:/ mordbrandsgalning pyrometer instrument för mätning av höga temperaturer
pyroteknik fyrverkerikonst pyrotekniker fyrverkare

pyrrusseger alltför dyrköpt framgång (Kung Pyrrhos: [270-talet f. Kr.] "En sådan seger till, så är det ute med
mig!") pyrsch T smygjakt

pytagoré, pl. pytagoreer anhängare av den grekiske tänkaren Pythagoras (5(X)-talet f. Kr.) pytagoreiska satsen:
kvadraten på långsidan av en rätvinklig triangel är = summan av kvadraterna på kortsidorna pyton ett slags



jätteorm; Python på bör inte i onödan nyttjas i stället för av. BL a. opponerar man sig emot att det förekommer så
många bilder på Ulbrichtmuren. ♦påg, pl. -ar Ss pojke pågången aggressiv påhängsvagn semitrailer

påhör (da.): i mittpåhör när (medan) jag hörde på. MM Man har berömt mig mkt . . ., i Hamlets ~ påyug -et falsk
beskyllning pålskans palissad

påläst (om sjukdom:) framkallad genom besvärjelse. Bragte bot för ~ lyte (Kalevala) påskrök rök från eldar tända
utomhus vid påsk. Tills du fyller med ~ och jordrök var dal (Karlfeldt) påtala anmärka på; klandra; tadla

283påt-pör

påträngsen a. (t. ex. Hj. Bergman) som tränger sig på

påver, pl. påvra fattig; torftig päla v. avhåra (garvhud) päll, pl. -ar 1. bärhimmel; baldakin. 2. (himla) valv. Grå
står hans borg under blekhlå ~ (Karlfeldt) pär, pl. -er" brittisk högadelsman park ett gotländskt bollspel
pärmägarmärke superexlibris pärt, pl. -er (naut.) smäcker tågögla till fotstöd

längs bom 1. rå pärta (fi päré) 1. takspån. 2. stickbloss päsk (fi peski) renskinnspäls pöl, pl. -ar valsformig kudde
pölsepinne (da.) korvsticka pö om pö, se peu à peu pörte -t (baltiskt ord) rökstuga
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quadragesima (L 'den fyrtionde') fyrtionde dagen före långfredagen; första söndagen efter fastlagssöndagen

quadriga L (under antiken:) kapplöpningsfyrspann

quaer-, quaest- v. L fråga

quaestor L lägre ämbetsman i antikens Rom

quand même F trots allt

quantité negligeable F försumbar storhet; ngt som kan lämnas ur räkningen

quantum satis L tillräckligt; lagom (mkt)

quarte F (i fäktning), se 5. kvart

quarto L, se kvartoformat

quasi L, se kvasi-

quaternio terminorum (L 'fyrterminslut') (log.) slutledning där ett ord har en annan betydelse i undersatsen än i
översatsen (Hedlund är en räv; en räv har fyra fötter; alltså har Hedlund fyra fötter)

quati-, quass- v. L skaka (sönder)

quatre mains F, se à quatre mains

quattrocento (I 'fyra hundra') beteckning för 1400-talet i Italien (särsk. då det gäller konst- och kulturhistoria)

quebracho hårt träslag från Sydamerika som används som byggnadsvirke

quechua, se ketjua

queen Anne-stil lätt klassiserande arkitektur- och möbelstil, uppkallad efter den engelska 1700-talsdrottningen
Anne

queneller F 1. fiskbullar. 2. frikadeller



quer-, quest- dep. v. L klaga

quercus L släktnamn för ek

questio facti L (jur.) (det som rör) de faktiska omständigheterna i ett mål

quichua, se ketjua

quick lunch E snabblunch

quick shave E 1. snabbrakning. 2. rakkräm; raklödder

qiult E täcke

quilta v. E- vaddsticka; vaddsy; vaddfylla

quilting E, se matelassé

quinquagesima (L 'den femtionde') femtionde dagen före påsk; fastlagssöndag

quinta essentia L det femte grundämnet, jfr kvintessens

qui pro quo (l. quid pro quo) L förväxling

qui s'excuse s'accuse F 'den som ursäktar sig anklagar sig' l.: 'den som ursakar sig är saker'

quisling (efter Vidkun QuisUng) regerande landsförrädare

qui vivra verra F den som lever får se

quod erat demonstrandum L (förk. q. e. d.) vilket skulle bevisas

quodlibet (L 'vad som behagas') (mus. hist.) polyfon komposition som har en skämtsam potpurrikaraktär

quod licet Jovi non licet Bovi (L 'vad som passar Jupiter passar ej oxen') kan tolkas: överklassen får göra mycket
som underklassen inte tillåts ägna sig åt

quorum (L 'vilkas'?) (jur.) beslutförhet

Quo vadis? L Vart är du på väg? R

Ra = radium (kem.)

Ra ('solen') fogades till alla fomegyptiska gudanamn rabalder bråk; uppträde

1. rabatt blomstersäng; blomlist; trädgårdssäng

2. rabatt avdrag; (pris)nedsättning rabattera slå av (på priset); slå ned (priset); göra

avdrag

rabbi (min) herre; mästare rabbin judisk präst rabbinism rabbinernas lära rabiat a. rasande; ursinnig rabies L
vattuskräck; hundgalenskap rabulism, se rabulist

rabulist skränradikal; uppviglare; omstörtnings-man

race E kappridning; kappkörning racer E 1. kapplöpningshäst. 2. tävlingsbil; kappkörningsbil. 3.
kappseglingsbåt. 4. kapp-körningsbåt

1. rack, pl. -ar ring 1. bygel, som en rå hålls intill masten med

2. *rack = racksläde stor åksläde. Tag och skinnfälln och nätet (Heidenstam)

*rackare (t. ex. Hj. Bergman) skinnare; hudav-

dragare; bödel rackel, racklet 1. oordentligt leverne. 2. trassel; bråk



rackelhane korsning av orrtupp och tjäderhöna racketeer E utpressare (som nyttjar våld) racketeering E
(organiserad) utpressning rad (med.) mätenhet för absorberad röntgenstrålning: 100 erg/gram kroppsvävnad radar
{radio detection and ranging E) ekoradio radera 1. skrapa bort; sudda ut; ta bort; utplåna.

2. etsa; rista radering 1. bortskrapning; utsuddning; utplåning. 2. ets(rist)ning radhåla v. perforera

radiak /-akk/1. radioaktivitet; radiumstrålning.

2. radiumstrålverken radial a. ekeriik; eker-; strålig; strål-; utstrålande

radialsida (biol.) strålbensida. Underarmens --

radian /-a:n/1. cirkelbåge som är lika lång som

radien. 2. vinkeln 360° genom 2 Jt radiator 1. värmeelement. 2. kylare radiell, se radial

radiera 1. (utan objekt) utstråla; stråla ut; ekra ut. 2. (med objekt) sända i radio; radiosända

1. radikal s. 1. (pol.) framstegsvän på (den borgerliga) vänsterkanten. 2. utpräglad reformivrare. 3. (kem.)
atomgrupp som huvuddel av en kemisk förening. 4. (mat.) rot. 5. (sprv) (i semitiska språk:) var och en av de
konsonanter som ingår i en ordrot

2. radikal a. 1. som är 1. ~ 1 1. 2. 2. grundlig; genomgripande; till roten gående. 3. ur-; urgrunds-. Kants lära om
det ^a onda i mskans natur

radio- bör man nyttja med urskillning, ty den förleden kan syfta på 1) radium, 2) röntgen, 3) radio

radioaktiv a.: grundämnen (ett halvt hundratal) skickar ut verksamma strålar - dels bestående av partiklar (alfa-
och betastrålar), dels vågor (gammastrålar); därvid sönderdelas de själva i ämnen med lägre atomvikt
radioaktivitet egenskapen att vara radioaktiv radioastronomi studiet av den radiofrekventa strålningen från
världsalltet och himlakropparna

radiofyr fyr som sänder radiosignaler radiografera 1. röntgenfotograf era. 2. telegrafera trådlöst

radiogram-met 1. röntgenfoto. 2. radiotelegram; trådlöst telegram radiolarie (zool.) stråldjur radiolog en som
sysslar med radiologi radiologi -n 1. radioaktivitetslära. 2. konsten att behandla sjukdomar med röntgen. 3. läran
om röntgenstrålar radiometer, pl. -metrar instrument som röjer och

mäter infraröd strålning radiot (skämtsamt:) 1. radiobiten mska. 2. en

som är anställd i radio radiotelefoni -n trådlös telefonering radiotelegrafi -n trådlös telegrafering radioterapi -n
(med.) röntgenbehandling; röntgenbot. Om man åsyftar radiumterapi, bör man inte säga ~ radiovåg elmagnetisk
våg(rörelse) radium radioaktivt grundämne som finns i pechblände; atomvikt 226,4
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radiumemanation = radon (radiums första sönderfallsprodukt) radius underarmens strålben radiär, se radial radja
(indiskt ord) indisk furste radon /å:/ -et ett gasformigt radioaktivt grundämne som bildas vid radiums sönderfall
raflinad /-a:d/ renat ämne raffinaderi /i:/ -(et)t reningsverk raffinemang-et 1. utsökthet; förfining. 2.
överförfining. 3. sinnrikhet. 4. spetsfundighet raffinera rena; renframställa raffinerad 1. renad; renframställd. 2.
utsökt; förfinad. 3. överförfinad. 4. sinnrik. 5. utstuderad; spetsfundig; illslug

1. raffiare hasardspelare

2. raffiare rafflande berättelse osv; thriller rafistulera rota; böka; rafsa; snoka rafräschissör duschflaska;
spräflaska raft, pl. -er" taksparre

ragata (sat)mara; syndastraff; rivjärn ragga v. 1. skaffa sig flicksällskap genom att fara omkring och bjuda på
bilskjuts. 2. bjuda till sig; värva . . . har institutets direktör ägnat sig åt att ~ kulturgiganterna till Stockholm
raggare medlem av ett bångstyrigt bilburet

ungdomsgäng raglanrock (efter den E generalen Lord R.)



överrock med vida ärmar ragnarök (fno.) världens undergång ragtime utvecklades tidigt ur negerdansen cake-

walk och övergick småningom i j assen ragu /u:/ (kött)stuvning raid E, se räd raison d'ètre F tillvarorätt rsga, se
radja

rjgd (Ip av urnordisk härkomst) renkaravan

rsgolera djupplöja

raket /e:/ reaktionsdriven kropp

raketkista (fyrverkeri) en massa samtidigt

avbrända raketer rakitis (med.) engelska sjukan radera driva gäck; gyckla

1. ralla s. ett slags vagn som kan drivas med spak på räls

2. ralla v. färdas med 1. ralla

3. ralla v. skvallra

rallare arbetare vid järnvägsbygge raUy E (bil)långtävling

rallycross E tävling med särtrimmade bilar på

specialgjord starkt kuperad bana ♦ram /a:/ a. 1. sträv (om smak). 2. starkt

luktande. Höstens -a kryddor (Karifeldt). 3. ren; idel. Rent nonsens (Sten Selander) ramaskri (bibUskt ord: se
Matteus 2:18) högljudd bitter klagan rami (malajiskt ord) kinagräs; de som vävnadsstoff nyttjade fibrerna av den
i Indien och Kina växande busken Bæmeria nivea ramifikation förgrening ramm, pl. -ar spetsig fartygsstäv
ramma v. drabba (med rammen) ♦ramn, pl. -ar korp (ramsvart innehåller samma ord)

ramp, pl. -er" 1. lamprad vid framkanten av teaterscen. 2. uppfart till byggnad. 3. underlag för robotvapen
ramponera tilltyga illa; fördärva; förstöra ranch E boskapsfarm rancune F agg

random E slump; tillfällighet randomness E slumpmässighet rang 1. (en mskas) värdeklass i ett fingraderat
ståndssamhälle. 2. (mil.) befälsgrad. 3. högt värde. Att se Taj Mahal var en upplevelse av rang för oss rangera
(ng§/ 1. ordna 2. växla rangerad a. 1. (väl)bärgad. 2. stadgad rangrulla lista som ger besked om några tusen
mskors rang i ståndssamhället

1. rank a. som kränger lätt (om farkost)

2. rank a. S smärt (och rak)

ranka v. (E rank) rangordna; ordna efter värde,

förtjänster (meriter) osv ranking E klassande, -t; klassning; rangordning

(se ranka) rans ransonering ranson giva; tilldelning

ransonera en vara innebär att staten lägger varan under tilldelningstvång och fördelar den i givor (ransoner), i
regel så, att var och en får köpa en viss mängd per tidsavsnitt (t. ex. dag 1. månad). ~ kan försvenskas till
givoskipa (skipa i givor) ransonering 1. tilldelningstvång. 2. givoskip-

ning rant -et rantande rantirara ramsa

1. rapid s. iltåg

2. rapid a. snabb; hastig

3. rapid- il-

rapir /i:/ -et stickvärja; sticksvärd

1. rapp, pl. -ar svart häst



2. rapp a. rask; flink

287rappakalja (fi rapakalja dålig svagdricka; dravel) dravel; struntprat

rappell (F rappel) 1. hemkallelse; återkallelse. 2. (mil.) samling(ssignal). Blåsa ~

rappellera hemkalla; återkalla (t. ex. en ambassadör)

rappir, se rapir

rapport 1. redogörelse; (vederbörligt) meddelande; besked; berättelse. 2. förbindelse; samband; gemenskap

rapportera anmäla; meddela; berätta; avge redogörelse

rapportör 1. meddelare; inberättare. 2. anmälare. 3. kunskapare

rapsod /o:/ (i det forna Hellas) diktframsägare

rapsodi -n 1. avgränsad del av ett epos: "sång". 2. diktverk l. komposition bestående av inbördes mer l. mindre
osammanhörande stycken som ofta är lån l. bearbetningar

rapsodisk kan ofta bytas ut mot osammanhängande

raptus, pl. (ej gärna nyttjad) -ar (L) ryck; anfall; utbrott

rar a. (L rarus) sällsynt (t. ex. om en växt)

raritet sällsynt sak; sällsynthet

rarka v. (lp) skilja renar

rarkning renskiljning

ras, pl. -er` (biol.) ärftlig särtyp inom en art

rasdiskrimmering rasmannamån; rasmissgynning

rasera riva (ner); jämna med marken

raseri -et ursinne

rasism stridbar rasförkunnelse; rasfördomar

raskaraktär rasprägel; rasdrag

raskolnik /ål:/ R är den ryska motsvarigheten till E dissenter

rasseltrumma tamburin

raster, rastret rutnät

rastral -et notradstift

rat, pl. -er` 1. (an)del. 2. avbetalning. 3. fraktsats

rate E, se rat. Ett tankfartyg bokades för spannmål ... till 6,10 dollar, en ~ som tidigare endast uppnåtts för

torrlasttonnage. Det otympliga ~ bör avlysas

ratee E skattningsföremål

rater E skattare; bedömare

ratificera stadfästa; göra laggill; bekräfta

ratifikation stadfästelse; laggillgörelse; bekräftelse



ration /ratšon/ (dags)giva (åt kreatur)

rationalisera planenkla

rationalisering planenkling; produktionsfrämjande samordning

rationalism 1. (filos.) uppfattningen att förnuftet (utan erfarenhetens hjälp) kan bringa kunskap. 2. (teol.)
förnuftsreligion

rationell a. förnuftig; förnuftsenlig; förnuftspräglad; planenlig

rauk /au/ (enstav.), pl. -ar bergfast kalkstenspelare (på Gotland). Ex. under rind

ravaillac /ravajakk/ (Fr. Ravaillac mördade Henrik IV 1610) betyder vanligen 'flickjägare' l. 'rucklare'

ravelin /äng:/ (mil.) månskäreformad skans (i fästning)

ravin, pl. -er' klyftdal; dalklyfta; hålväg

1. rayon /rajång:/ ett slags konst(tyg)fiber (av cellulosa)

2. rayon, se räjong

razzia /rat:sia/ (av arab. härkomst) skallgång; räfst

Rb = rubidium (kem.)

1. rea, förk. av realisation (2)

2. rea- betydde ännu på 1950-talet 'reaktionsdriven'. Jfr jetplan

ready E färdig

readymade E 1. färdiggjord. 2. bruksföremål, naturföremål osv, som skriks ut som "konstverk". 3. ouppsåtlig
"konst"; skrotkonst; flasktorkskonst

reagens /reagän:s/ (kem.) utslagsmedel; utslagsämne. Är ett ~ på (ett ämne) ger utslag för ~ nyttjas ibland
oriktigt i stället för reaktion

reagera /g/ kan ofta bytas ut mot: 1. påverkas; ge utslag; svara. 2. återverka; verka tillbaka. 3. motverka. 4. göra
motstånd; resa motstånd; sätta sig till motvärn

reaktion 1. utslag. 2. motverkan. 3. bakslag. 4. (pol.) baksträv(eri)

reaktionsdrift framdrivning av flygplan osv genom tillämpning av lagen om motverkan

reaktionsmotor blåsmotor (jfr reaktionsdrift)

1. reaktionär s. baksträvare

2. reaktionär a. baksträvande

reaktiv a. återverkande

reaktivering återupplivande; återupplivning; nyskärpning; uppskolning

reaktor uranmila osv

1. real a. verklig. I ~a termer (E in real terms) se realiter

2. real- 1. sak-. 2. verklig. 3. (linje:) matematisk-naturvetenskaplig

realare realist 4realgenus (sprv): en del språkforskare för till ~ alla till n-klassen hörande substantiv som kan



bytas ut mot det trycksvaga syftningsordet den

realia pl. L 1. sakkunskaper; sakvetande. 2.

sakvetenskaper. 3. sannrön (pl.) realinkomst (ekon.) inkomsten uttryckt i den

mängd varor man kan köpa för den realisation 1. förverkligande. 2. avyttring. 3. (jur.) försäljning av en sak som
har lämnats till säkerhet för en fordran l.d. 4. utförsäljning. 5. prisnedsättning realisationsvinst vinst på icke-
yrkesmässig försäljning av vara som man inte har ägt länge realisera 1. förverkliga; sätta i verket. 2. förvandla i
pengar; avyttra; sälja. 3. sälja ut; slutsälja; sälja till underpris; slumpa bort. 4. (E realize) inse

realiserbar a. 1. utförbar; möjlig att förverkliga.

2. avytterlig; säljbar realism 1. verklighetstrohet. 2. (filos.) fasthållande vid tingen som det enda verkliga realist
1. verklighetstrogen skildrare; verklighetsskildrare. 2. se realism 2. 3. en som i sitt handlingsliv håller sig till
verkligheten. 4. (förr:) elev på gymnasiets reallinje (motsatser: halvklassiker, helklassiker) realistisk a. 1.
natursann; verklighetstrogen; verklighetsnära. 2. verkUghetssinnad. 3. Det finns ingen ~ möjlighet att kontrollera
alla lärare. Skriv: Det finns uppenbarligen ingen möjlighet 1. Det finns ingen världens vän realiter /sl:/ L i
verkHgheten; i själva verket realitet 1. verklighet. 2. sakförhållande realkapital sakvärden; varaktiga föremål
reallexikon sakordbok

reallön lönen uttryckt i den varumängd man kan

köpa för den realpolitik tar hänsyn (enbart) till kalla fakta realsäkerhet säkerhet (för lån) i form av
tillgodohavanden som kan förvandlas i pengar reaplan -et reaktionsdrivet flygplan; (numera:)

jetplan reassurans återförsäkring reassurera återförsäkra

réaumurtermometem (efter R.A. Réaumur) har kokpunkten vid 80° C. Har numera kommit ur bruk

rebell upprorsman, ^regering upprorsregering rebellera göra uppror rebellisk a. upprorisk rebelåna /re:-belå:na/
återbelåna

rebus, pl. -ar bildgåta; teckengåta (t. ex. sm -I-

bilden av en uggla = smuggla) receflation recession (3, 4) -I- inflation receiver E 1. mottagare. 2 (telefon)lur
recensent 1. anmälare; bedömare. 2. bokdomare; konstdomare recensera anmäla; granska recension 1. anmälan;
granskning. 2. (filol.) utgåva

recent a. ny; nyare; färsk; sentida recentior /resän:(t)siår/ förstaårsstudent recepisse L, se accepisse

recept-et 1. (läkemedels)föreskrift. 2. (tillred-

nings)beskrivning receptarie receptmottagare; en som tar hand om

recept på apotek reception 1. mottagning. 2. vaktrum. 3. portierdisk

receptionist (kund-, gäst)mottagare receptiv a. 1. mottaglig; läraktig. 2. ~ begåvning

lätthet att lära sig receptivitet mottaglighet; läraktighet receptur apoteksdisk där receptarien tillreder

läkemedel enligt recept recess 1. återgång; tillbakavikande; nedgång. Under 1965 genomled Japan en 2. avbrott;
uppehåll. 3. (naut.) inskärning: inbyggning (i vattentätt skott). 4. avtal; beslut (Västerås ~ 1527)

recession 1. tillbakavikande; återgång; nedgång. 2. lägessänkning. 3. prisfall. 4. avmattning; ekonomisk
tillbakagång; tillstymmelse till depression 4 recessiv a. 1. (tillbaka)vikande, jfr recession. 2. (biol.) ~ egenskap
ärvs endast om bägge föräldrarna har den, jfr 2. dominant recett (F recette 'intäkt, avkastning') inkomsten

av en (teater)föreställning, anslagen åt ngn recherche F efterforskning; undersökning recidiv -et (med.) återfall
recidivera (om sjukdom:) komma igen recidivist återfallsförbrytare recipiend intagling: en som skall ta sitt
inträde i



en orden osv recipient s. 1. mottagare. 2. behållare. 3. = recipiend

recipiera ta inträde; bli intagen (i ett ordenssällskap)

reciprocitet ömsesidighet reciprok /resiprå:k/ 1. ömsesidig. 2. (mat.) omvänd

recital (mus.) solistuppträdande
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recitation framsägning; (konstnärlig) uppläsning

recitativ -et den sångform som mest närmar sig

talet; talsång; framsägningssång recitatör, framsägare; uppläsare recitera framsäga recorder E (band)upptagare
rector magnificus, se magnificus rectiim L (biol.) ändtarm

1. reda v. prt redde 1. ordna. 2. klargöra. 3. iordningställa. 4. (matl.) göra (en sås) tjockare med hjälp av mjöl 1.
ägg

2. reda v. idka rederirörelse

redaktion 1. ordnande. 2. utarbetande. 3. utgivande; utgivning. 4. utgivarstab; utgivarflock; utgivare (pl.). 5.
utgivarrum; utgivaravdel-ning. 6. medarbetarstab; medarbetare (pl.) redaktör 1. (förr:) chef för en redaktion;
tidningsutgivare osv utan medarbetare. 2. (numera:) medlem av en redaktion (4); tidningsutgivare osv utan
medarbetare; fast medarbetare i (ljud- 1. bild)radio; en som redigerar ngt

redare fraktskeppsägare redatera omdagteckna

redbar (om tillgångar:) kontant; disponibel; förfogbar. . . dit han låtit undanföra sin ^aste egendom (Topelius)
redbarheter kontanter osv (jfr redbar). För att . . . möjligen upptaga några i jorden nedgrävda ~ (Topelius)

1. rede -t näste; (fågel)bo

2. rede -t 1. förspänningsanordning på ålderdomliga fordon. Som häst i redet (Runeberg). 2. kärra utan hjul; släpa

3. rede -t häst och ryttare; ekipage rederi -et redarfirma (se redare) redgam grovt kamgarn

redigera (é/1. ordna. 2. utarbeta. 3. ge ut redikyl /y:/ (föråldrat:) handarbetspåse; snörp-påse

redingot /reddinggåt/ livrock rediskontera överlåta på riksbanken (genom belåning)

rediviviis, f. rediviva L återuppstånden redningskonst skicklighet i att tillreda (t. ex.

läkemedel) redobogen = bogen

redox- (kem.) reduktions- och oxiderings-redsel /retsl/ (2-stav.) möjlighet att reda sig (klara sig); utväg. Snart
blev herr Abrahams

girighet så övermåttan stor, att det inte var någon — med honom (Hj. Bergman) redubbla /re:-dubbla/ (i
hasardspel) dubbla igen;

dubbla emot reducera 1. minska; nedbringa; bringa ned; (jur.) nedsätta. 2. (mat.) förkorta (bråk). 3. (mat.)
återföra (ett uttryck 1. en ekvation) till en enklare form. 4. (fys.) mäta (en storhet med ett visst mått); ange (enligt
en viss skala). 5. (kem.) överföra (ett grundämne) till ett lägre mättnadsstadium (t. ex. tre värt järn till tvåvärt). 6.
knappa in på försprånget (i bollspel). 7. (hist.) dra in (fastigheter) till kronan reduktion, se reducera

redundans 1. råge; överflöd. 2. övertydlighet;

onödigt stor tydlighet redundant a. 1. rågad; överflödande; ymnig. 2.

övertydlig redupiicera 1. fördubbla. 2. upprepa reduplikation, se redupiicera redutt (mil.) fältskans

redwood E jätteträdet Sequoia sempervirens



re-education E omskolning

reella. 1. verklig i verkligheten. 2. saklig.

3. = rejäl 1 reengagera återanställa; städsla på nytt reetablera se retablera

reexport återutförsel; utförsel (vanligen över

frihamn) av i riket införd vara reexportera återutföra; återutskeppa refektorium (L) matsal

referat-et 1. redogörelse. 2. återgivning. 3.

sammandrag referendum -et L folkomröstning referens (2 och 3 mest i pl.) 1. hänvisning. 2. hemulsman. 3. mska
som man hänvisar till. 4. jämförelse

referensbibliotek uppslagsboksamhng; handbibliotek (där besökare kan ta ut böcker från hyllorna)

referensram 1. jämförelseram; måttstock; mått-

stav. 2. (E. Tengstrand) föreställningsvärld referensverk (E book ofreference) uppslagsverk;

uppslagsbok referent 1. en som refererar (1). 2. föredragande. 3. (log.) ngt som ngt annat står i förhållande till:
om A står i relation till B, är B ~ till A

referera 1. redogöra för (ngt) återge. 2. tjänstgöra som föredragande; föredraga. 3. ~ till
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hänvisa till; åberopa (sig på). 4. ~ sig till röra; angå; ha avseende på; avse; åsyfta refererbar a. återgivbar;
återgivlig refiü E. 1. påfyllare; D påfyll. 2. reservdel reflektera 1. (med objekt) återkasta; (åter)speg-la. . . . att
produktion och handel inte så mkt ~r den politiska situationen. 2. (utan objekt) tänka. över (ngt) tänka på; grunna
på; begrunda. 3. (utan objekt) ~ på (ngt) vara hågad för; vara betänkt på; överväga reflekterad a. 1. (om ljus)
återkastad. 2. (om en åsikt:) övertänkt; genomtänkt. 3. (om en mska:) klartänkt; tankesval reflektion, se reflexion
reflektor skålspegel; spegelkikare; spegeltub reflektorisk a. se reflexiv 3 reflex 1. ljusspegling; återspegling. 2. se
reflexrörelse

reflexibel återkastlig; som kan återkastas reflexibilitet återkastlighet reflexion 1. (åter)spegling. 2. eftertanke;
begrundan. 3. tanke. Jag gjorde då den ^en tänkte då (i mitt stilla sinne) reflexiv 1. tillbakasyftande;
återverkande. 2. (sprv) som anger att det direkta 1. indirekta objektet betecknar samma person 1. sak som
subjektet; t. ex. pronomenet sig. 3. (om en kroppsrörelse;) utlöst blixtsnabbt utan medveten hjärnimpuls;
reflektorisk. Hinner man tänka 1. måste man handla --t? Man skulle kunna säga på reflex 1. ryggmärgsledes
reflexrörelse ryggmärgsstyrd rörelse reform omdaning; förbättring; ombot reformation 1. omdaning; förnyelse. 2.
trosför-nyelse

reformator 1. omdanare; förnyare; förbättrare.

2. trosförnyare; kyrkoförnyare reformera ombilda; nydana; förbättra reformerta /me:/ kallas de kristna riktningar
som

sattes i gång av Zwingli och Calvin reformism reformvänlighet; reformiver refraktion brytning; ljusbrytning;
strålbrytning refraktor linskikare

refrigerator (av)kyl(nings)apparat; kylskåp osv refräng omkväde

refug /u:/ väntpla: busskaj (jfr fuga L 'flykt') refugium L tillflykt(sort); tillflyktsområde; (i djur- och
växtgeografin:) område som har undgått nedisning under istid refiis F avslag; vägran refusera /y/1. avvisa. 2.
försmå 1. reg-, rag- G riva; bryta; klyva; spränga

2. reg-, rect- rikta; styra

1. regai -et 1. se regale. 2. (typ.) pulpetskåp för sättkaster osv. 3. (föråldrat:) bokhylla; bok-ställ



2. regal a. kunglig; kronans; kron(o)-

regale -et (L jus regale) kronorättighet; ekonomisk höghetsrätt som kronan gör anspråk på, t. ex. laxfisket i
Tomeälven regalera undfägna (rikligen) regalier pl.: kronan, spiran, svärdet, riksäpplet

(:jordgloben), nyckeln regatta (stor)kappsegling; (stor)kapprodd

1. regel, pl. regler', rättesnöre; föreskrift osv

2. reger , pl. reglar, se rigel

regemente 1. styrelse; välde. 2. truppenhet (i storleksordningen tretusen man) bestående av bataljoner
regementsväbel, pl. -väblar befälsperson som har

polisuppsikt vid ett regemente regeneration 1. förnyelse. 2. återbildning regenerera 1. förnya. 2. återbilda;
återvinna regent riksstyresman; tillfällig ersättare för kungen

regera 1. styra; härska. 2. väsnas; bråka regering 1. riksstyrelse. 2. en konungs ämbetstid från tronbestigningen. 3.
kungen och statsråden. 4. statsrådet = alla statsråden regerlig a. foglig

regi /reSi:/ 1. (spel)ledning. Jfr regim 2. Byggnadsstyrelsen bygger i egen Skriv: själv regim /re§i:m/1.
styrelse(sätt); styre. 2. förvah-ning. 3. ledning. 4. livsföring; levnadssätt. 5. regering (4). i Amman avgår (SvD)
region /regio:n/1. område; trakt; nejd. 2. tätort med kringliggande glesbygd: (P. Engdahl) bygdeskap

regional a. region-; områdesbunden; landsdels-

präglad; områdsUg regionalism landskaps- och hembygdspräglad

riktning i konst och diktning regissera /§/1. iscensätta. 2. leda regissör iscensättare; iscensättningsledare;
spelledare

register /j/, registret (förvanskning av L reges-tum) 1. ordnad förteckning; innehållsförteckning. 2. (mus.)
skjutbar ribba (slejf) i kyrkor-gel. 3. (mus.) orgelstämma; grupp av orgelpipor med likartad klangfärg. 4. (mus.)
människoröstens skilda klangfärgslägen: bröströst, mellanregister och huvudröst. 5. stil(art) registerton /-tånn/
måttenhet för fartygsskrov, omkring 2,83 m^
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registrator tjänsteman som tar emot inkommande handlingar osv registratiir /u:/ kopieböcker där utgående
skrivelser har förts in i löpande följd registrera 1. anteckna; skriftfästa; bokföra. 2. föra förteckning över ... 3.
(om apparat, t. ex. taxameter 1. samtalsräknare:) räkna och ange. 4. införa i förteckning. 5. skriva in. 6. ta upp (på
film, ljudband osv). 7. uppräkna; räkna upp. 8. (mus.) kombinera olika orgelstämmor

reglage /regla:§/ -t gradstyre; gradställare; regleringsanordning reglementarisk a. stadgeenlig; föreskriftsenlig;

[-stadgereglemente-]

{+stadge- reglemente+} -t stadga; (pl.) stadgar reglera 1. ordna; stadga; regelbinda; stadgebinda; lagbinda;
fastställa; bestämma. 2. göra upp; betala. 3. ställa (ett ur). 4. ställa; inställa; avpassa (t. ex. en brandstege)
reglering 1. ordnande osv ( se reglera 1). 2. uppgörelse; uppgörande; gäldande. 3. ställande. 4. inställande;
avpassande. 5. månadsrening

regress 1. tillbakagång; tillbakaskridande; återgång; baksteg. 2. (jur.) återgångstalan. 3. (filos.) ändlös ~ (L
regressus in infinitum) innebär att svaret på en fråga drar med sig en ny fråga

regression 1. (geol.) landhöjning. 2. se regress 1

regressiv a. 1. tillbakagående; vikande. ~ skatt.

se skatt. 2. se retroaktiv regressrätt rätt för den som har betalat en annans räkning att få tillbaka pengarna av
honom. Jfr återgångsrätt regresstalan, se regress 2 reguladetri räknesätt av typen f regiilaritet 1. regelbundenhet.
2. punktlighet.



God ~ betyder att tidtabellerna hålls regular size E vanlig storlek; vanlig längd regiilativ-et 1. motvikt. 2.
rättesnöre regulator anordning för jämn tillförsel av energi

reguUär a. regelrätt; regelbunden. ~ trafik, se linjetrafik

regiimmera (bildäck) förse med en ny slitbana rehabilitera 1. ge upprättelse åt (ngn); skaffa upprättelse åt. 2.
återinpassa; återanpassa. 3. återställa. 4. öva upp; träna upp rehabilitering 1. upprättelse. 2. återinpassning;
återanpassning. 3. uppövning; uppträning. ~

av språkligt handikappade. 4. bättringsvård. Landets första sgård (för narkotikamissbrukare)

reiflkation förkroppsligande

reine Claude F. se renklor

reinforcement E förstärkning

reinkamation (5-stav.) 1. återfödelse. 2. (N.N.)

återfödd; den återfödde (N.N.) reinterpretation 1. nytolkning. 2. omtydning rejäl a. 1. pålitlig; redbar. 2. stadig;
duktig. 3.

ordentlig; kraftig rek -et rekommenderad postförsändelse

1.reka v. rycka; skaka (ngt så att det kan lossna)

2. reka v. rekommendera en postfärsändelse rekapitulation sammanfattning rekapitulera sammanfatta

rekig a. N skranglig; rangUg

reklam /a:/ (varu)puff; kundvärvning; skönmål-

ning i försäljningssyfte osv reklamation 1. återkrävning; efterlysning (av försändelse l.d.). 2. (jur.) meddelande
från den ena parten i ett obligationsförhållande att han avvisar ett förslag av motparten 1. att han tänker göra
anspråk gällande, därför att motparten inte har fullgjort vad som åligger honom. Den klagande kan rådföra sig
hos allmänna reklamationsnämnden reklamera 1. återkräva. 2. kräva; göra anspråk

på (ngt). 3. puffa för (ngt) reko oböjl. a., se rekorderlig rekognitionsavgift avgift för upplåtelse av kronoskog

rekognitionsskog åt bruk 1. bergverk upplåten

kronoskog rekognoscera, se rekognosera rekognosera /ångn/1. spana. 2. genomspana rekognosering spaning (i
fält) rekommendabel värd att förorda(s) rekommendation förord(ande); tillstyrkan; gynnsamt (gynnande)
uttalande; (gott) råd osv (jfr rekommendera) rekommendera 1. tala väl för (ngn); förorda (ngn exempelvis till en
befattning 1. förmån); tillstyrka (ngt). 2. brev {rek) bokförs i posten och lämnas ut endast mot kvitto; om det
kommer bort på vägen, betalar postverket ett fastställt skadestånd rekompensation gottgörelse rekompensera
gottgöra; hålla skadeslös rekonciUera försona; förlika
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rekonditionera 1. bringa i gott skick igen. 2. återanpassa

rekonditionering 1. återställelse i gott skick. 2.

återanpassning rekonstruera 1. återuppbygga. 2. ombilda; omdana. 3. förmoda att ngt förut såg ut så 1. så

rekonventionstalan (jur.) mottalan; yrkande på gottgörelse (1. straff) för obefogat rättsligt ingripande

rekord/rekåi^d/ det högsta, bästa, märkligaste 1. värsta i sitt slag (på tal om sådant som åstadkoms 1. händer), t.
ex. svenskt ~ i spjutkastning rekorderlig, se rejäl 1, 3 rekreation 1. vederkvickelse. 2. vederfående;

tillfrisknande. 3. återhämtning; vila reiu-eativ a. 1. återställande. 2. vederkvickande

reiveera sig vederkvicka sig; vederkvickas; återhämta sig; vila upp sig rekryt 1. soldat under utbildning. 2. (sol-



dat)utbildning(stiden); första året som soldat

rekrytera värva

rektangel (geom.) rätvinkUg fyrsiding (med oliklånga sidpar) rektangulär rektangelformad; rektangel-
rektascension /räktasänsj:on/ (astron.) en koordinat i ekvatorns system som räknas från vårdagjämningspunkten
mot öster till den punkt där dekUnationscirkeln (timcirkeln) genom en himlakropp skär . . . bågen utefter
himmelsekvatom (Wallenquist) rektaväxel oöveriåtUg växel rektifi(c)era destillera öm; destillera för att

åtskilja ämnen av olika flyktighetsgrad rektifikator rektifikationsapparat rektion (sprv) 1. (i L, G osv) det kasus
som en viss preposition 1. ett visst verb förknippas med (styr). 2. (i en del sv. språkläror) uttryck som en viss
preposition förknippas med rektor styresman (särsk. för läroanstalt). Rector

magnificus, se magnificus rektorat -et 1. rektorsämbete. 2. en rektors äm-betstid

rekurrent a. som upprepar sig rekursiv a. omtagbar rekviem, se requiem rekvirent beställare

rekvirera 1. tinga; beställa; skicka efter. 2. äska; kräva; ge order om; utskriva

rekvisit /si:/ -et (jur.) förutsättning för en olovlig

handlings straffbarhet rekvisita tillbehör; förnödenheter; föremål (Pl.)

rekvisition 1. tingning; beställning; order. 2.

handräckningsäskande. 3. utskrivning rekvisitör den som har hand om (teater)rekvisi-ta

rekyl /reky:l/ 1. återstudsning (särsk. när man avlossar ett gevärsskott); motstöt. 2. återslag; återsvall; motrörelse.
Med hänsyn till den svaga utveckling som börsen haft ... är det mkt som talar för att det åtminstone blir en
teknisk -rekylera stöta; studsa relaps återfall

relatera 1. berätta; förtälja. 2. sätta i samband (med . . .). ... att dessa olika substansnivåer för att få en mening i
ett språkligt sammanhang i sin tur måste ^s till strukturalt beskrivna språkliga funktioner. 3. stå i samband (med .
. .). Två separata men politiskt ^nde händelser (SvD). Skriv: två händelser som står i ett inbördes politiskt
sammanhang relation 1. redogörelse; berättelse. 2. förhållande; jämförelse . . . som vårt land, i ~ till andra länder,
har många sjukhusplatser. Skriv hellre: har jämförelsevis gott om. 3. inflytelserik bekanting

relationeli: Beskrivningen skulle ske i termer.

Skriv: göras jämförelseledes relativ a. förhållandemässig; betingad; föränderlig. '^pronomen anknyter en bisats
som bestämning till ett namnord osv; t. ex. kvinnan som du gav mig relativiseras mista sin bindande kraft;
luckras upp. Risken är att hela sexualetiken ~ med det uttalade förbudet, vilket är motsatsen till vad påven åsyftat
relativism (filos.) den läran att allting är relativt (:finns till 1. äger värde endast i förhållande till ngt annat)
relativitet egenskapen att vara relativ relativt adv. 1. förhållandevis; jämförelsevis. ~ till i förhållande till; jämfört
med. 2. med avseende på relaxation 1. avslappning; avspänning; avkoppling. 2. förströelse. 3. (jur.) "mildring":
man ändrar en inteckning till att gälla endast en del av panten

release s. E 1. frisläppande; frisläppning (av en anförtrodd nyhet som inte får offentUggöras
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före en angiven tidpunkt), 2. förtroligt meddelande som inte får offentliggöras före en viss tidpunkt. Ännu har
motorerna inte kommit till Sverige, och den ~ vi fått talar bara i reklamspråk releasenyölkning rörmjölkning
releasetid E- (för en anförtrodd nyhet:) utsläppstidpunkt; utsläppsdag relegation förvisning (från en läroanstalt)
relegera /g/ förvisa (från en läroanstalt) relevans vikt (och värde); betydelse; vidkomlig-het

relevanta. 1. sakvidkommande;betydelsefull. 2. ifrågavarande. Att införa eleverna i det språkområdets
skönlitteratur reliabel (E reliable) pålitlig; tillföriitüg rettabiUtet pålitUghet; tillförlitUghet; vederhäftighet;
(drift)säkerhet reUef/reljäff/1. upphöjt arbete (på slät grund). 2. skarpskurenhet; skärpa; tydlighet. 3. kraf-tig(are)
framträdande; stark(are) verkan religion /relio:n/ tron på och dyrkan av översinn-



üga (överjordiska) makter religiös/reli§ö:s/1. religions-. 2. troende på (och

hängiven) översinnliga makter relik /i:/ helig kvarleva; helgonlämning

1. relikt -et kvarleva

2. relikt a. kvarlevande

relä-t 1. (förr:) hästombyte; skjutshåll. 2.

(tekn.) förstärkare relaa återutsända (radioprogram) rem (förk. av roentgen equivalent man E) enhet

för strålningsverkan på mskokroppen rema G talat ord

remanent a. kvardröjande; kvarstannande remarkabel märkvärd; märklig remburs 1. inhemsk köpares avtal med
inhemsk bank om att den skall ordna med att utländsk bank gäldar köpeskillingen för en införd vara. 2.
återbetalning; ersättning för erlagda kos-tander 1. förskott remedium, pl. remedier (L) (hjälp)medel remi /i:/
oavgjort (spel)

reminiscens /§/ 1. dunkelt minne; dunkel hågkomst. 2. omedvetet tillgrepp (av en idé t. ex.); glömskelån;
glömlån. Operan är full av ---er

1. remis F, se remi

2. remis /i:/ (F remise) skyddat tillhåll för rapphöns osv

1. remiss, se remissa

2. remiss 1. hänskjutande av en proposition 1.

motion till ett riksdagsutskott. 2. skrivelse från regeringen 1. annan hög myndighet till en (underställd)
myndighet 1. sammanslutning (t. ex. LO) med hemställan om yttrande i ett offentligt ärende. 3. skrivelse som en
beslutande församling (t. ex. ett landsting) skickar till ett utskott, en nämnd osv för att få ett ärende (för)berett
remissa försändelse av pengar, växlar osv remissdebatt riksdagsdebatt som äger rum före remiss (1), särsk. den
stora debatten om statsverkspropositionen

1. remittent s. växeltagare

2. remittent a., se remitterande

remittera 1. skicka ut. 2. översända. 3. hänvisa. 4. hänskjuta. 5. återsända; återförvisa. 6. (med.) (om läkare:)
skicka (en sjuk) till annan läkare 1. (annat) sjukhus remitterande a (med.) stundtals sjunkande 1.

vikande (om feber) remmalag -et skrinda

1. remmare vinglas i bägarform

2. remmare (naut.) stor prick med topptecken av vide, spjälor osv

remont /remång:t/ 1. (krigs)unghäst. 2. (finl.)

lagning; reparation remontant a (bot.) som blommar om

1. remontera (bot.) blomma om

2. remontera (mil.) anskaffa hästar

3. remontera (finl.) laga; reparera remover E borttagningsmedel

remplacera /rangplase:ra/ 1. ersätta (ngn; ngn

med ngn). 2. efterträda remimeration 1. belöning; lön; vedergällning. 2. gottgörelse

1. ren s. (zool.) Rangifer tarandus

2. ren s.: dikes~; åker—



3. ren adv. redan

rendera /ang/1. inbringa; skaffa; ådrag. 2. bära

sig. Huset bra rendezvous F (avtalat) möte; träff; kärleksmöte;

älskogsmöte. 2. mötesavtal renegat /a:/ avfälling; överlöpare renklor /räng:klor/ pl. plommonsorter med runda
gul(grön)a frukter och trubbig sten renkonter /rangkång:ter/ (F rencontre) (mil.)

sammanträff(strid) renommé (F renommée) rykte; frejd; namn renommerad välkänd; ansedd renons /renång:s/
läns; utblottad; blottad (på

ngt); utan renonsera /renångse:ra/ avstå
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renovera 1. förnya. 2. renskriva (t. ex. ett protokoll). 3. laga; upphjälpa; snygga upp; återställa (i dess
ursprungliga skick) rens avfall efter rensning rensen /i:/1. rensningsanläggning. 2. diskrum rentier F /rangtje:/
räntenjutare; en som lever på sina räntor

rentoalera (F toile 'duk') överföra en oljemålning på ny duk

rentré /rangtre:/ (F rentrée) 1. återkomst. 2.

återinträde. 3. upprepning renvikt s. nettovikt renvinst netto(vinst)

renässans /renäsang:s/ (F renaissancé) 1. "pånyttfödelse": uppblomstring i konst, diktning 1. forskning. 2. det
enastående kulturuppsving som särsk. i Italien och Frankrike följde på det forngrekiska arvets återupplivande
efter det östromerska rikets undergång. 3. för ~ 2 kännetecknande stilart, konstnyfödelsestil reol /reå:l/ litet
vridbart bokställ reorganisation planmässig omdaning; ombild-

ning; omskapande reorganisera omdana; ombilda; omskapa; om-skipa

reoskop /reåskå:p/ -et (fys.) strömspårare reostat (fys.) motståndslåda (för avläsning och

reglering av elmotstånd) reparabel a. som kan lagas; botlig; lagbar reparation 1. lagning; iståndsättning. 2. (pl.)

skadestånd; gottgörelse reparatör lagare

repartisera sammanskjuta; dela kostnaderna; sala

rapartition 1. fördelning (t. ex. av ett kollektivt skatteuttag efter fastställda grunder). 2. sal-ning (se repartisera)
repatriand en som skall skickas hem till sitt land

igen; hemskickling repatriera skicka (ngn) hem (till hemlandet) repellent s. fördrivare; fördrivande medel.
Insekt(s)--

repellera frånstöta; stöta ifrån sig; stöta tillbaka

(motsatsen till attrahera) repertoar/repä'"toa:r/1. spellista. 2. roll-lista. 3. förrådet av stycken som en skådespelare
1. utövande musiker har övat in repertoriiim (L) 1. förteckning (lista). 2. kurs-

sammandrag. 3. liten uppslagsbok repetera 1. upprepa; ta om. 2. öva (in) repetergevär /te:/ ger flere skott utan
omladd-ning

repetition 1. upprepning, omtagning. 2. (in)öv-

ning. Jfr generalrepetition repetitoriiim (L) repetitionskurs; sammanfatt-

nings(läro)bok repetivitet uppreplighet; egenskapen att (kunna)

upprepas (upprepa sig) repli- stöd(je)-

repliera stödja sig (på); söka stöd (hos). Naturligtvis måste institutet ~ på bestående institutioner ute i världen
replik /i:/ 1. svar; genmäle. 2. yttrande. 3. motinlaga. 4. återgivning; upprepning. 5. dubblett; avbildning replikera



svara; genmäla replipunkt (mil.) stödjepunkt reponera (med.) lämpa tillbaka (ett organ l.d. i rätt läge)

reportage (repå^ta:§/ -t nyhetsanskaffning; nyhetsmatning. 2. redogörelse; sakberättelse reporter /repå:^ter/, pl.
reportrar nyhetsman represalie (nyttjas oftast i pl.) vedergällning representant 1. ombud. 2. målsman; talesman.
3.

handelsresande representation 1. ombud (sgl. pl.). 2. riksförsamling; riksdag. 3. ombudskap; ställföreträdar-skap.
4. ställföreträdelse. 5. andel (i ett urval). 6. (teater)föreställning. 7. gästfrihet; påkostning

representativ a. ombudsgill; (H. v. Schwerin)

företrädesgill; kännetecknande representativitet ombudsgillhet; ställföreträdar-skap; utslagsgivarvärde. De s. k.
stormötena har kommit i konflikt med frågan om verklig Tillsammans representerar dessa personer språkbruket
inom området. Deras ~ står dock i samband med deras . . . inflytande representera 1. (med objekt:) företräda;
vara ombud för. 2. motsvara. 3. innebära. 4. (med objekt:) uppträda som talesman för. 5. innebära. 6. (utan
objekt:) hålla stat; utöva värdskap; vara värd (värdinna). 7. (oeg.) utgöra; vara. Arbetarna i Eriksbergs stenbrott
^de en stor grupp i sekelskiftets Uppsala representerad a.: vara ~ vara företrädd; ha ombud; vara med; finnas
med. Tretorn är representerat på fondhandlarlistan. Jfr under-^ och över~ repressalie, se represalie repression 1.
stävjande 1. avvärjande åtgärd. 2. förtryck; undertryckande. 3. (jur.) motåtgärd; ingripande (t. ex. mot en
brottsling). 4. (psyk.) bortträngning; undanträngning
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repressiv a. 1. hämmande; tillbakahållande. 2. stävjande. 3. undertryckande; förtryckande; förtryckspräglad. Vad
vi i dag kallar demokratier är (enligt H. Marcuse) "-üt överflödssamhällen". 4. tvångsutövande; tvångssinnad. Det
är väl därför som Lidbom vill att jag skall skriva under (den nya lagen), att han slipper kallas mer ~ än regeringen
i övrigt reprimand /ang:/ tillrättavisning; skrapa repris /i:/ 1. omtagning. 2. återupptagande. 3. återuppförande. 4.
omgång. 5. stigning (efter kursfall)

reproducera 1. återframkalla. 2. avbilda; trycka av. 3. mångfaldiga. 4. alstra på nytt; frambringa på nytt
reproduktion 1. återgivning. 2. avbildning. 3.

fortplantning reproduktiv a. 1. efterbildnings-. 2. fortplant-nings-

reprografl -n reproduktion av dokument osv reptü kräldjur

republik rike utan regerande furste republikan en som vill ha republik repulsion frånstötning (jfr repellera)
repulsiv a. 1. bortstötande. 2. vedervärdig; frånstötande. 3. avog; fientlig. Även den allmänna sympatien . . . ingår
i Strindbergs diktning vid sidan av de känslorna reputation rykte; (gott) namn reputerlig a. 1. aktningsbjudande.
2. ansenlig; hedersam. Ett bröllop är jag villig att hålla för er

requiem (av Requiem aeternam dona eis, Domi-ne, 'Herre, skänk dem evig vila') dödsmässa

res L (jur.) sak

resa gång i ordningen, tredje stöld rese jätte

research E 1. forskning. 2. undersökning. 3.

(efter)spaning resektion (med.) bortskärning; borttagning resenär 1. resande. 2. (ä.sv.) ryttare. Egyptens ~er

reserv 1. (nödfalls)besparing; det man har beredskap (att ta till). 2. (mil.) -en reserv trupperna

reservant en som reserverar sig; gensägare

särmeningsman reservat-et fridland. Indian-- indianundantag

fredat indianområde reservation 1. gensaga; särmening. 2. förbehåll 3. varsamhet. 4. tillknäppthet. 5. (plats)ting

ning. Då ~ inte förekom på vårt tåg. 6. (E reservation) = reservat reservationslöst adv. förbehållslöst; utan
förbehåll



reservationsvis adv. 1 gensagoledes. 2. förbehållsvis

reservera 1. förbehålla; undantaga; vika; boka.

2. ~ sig inlägga gensaga; anmäla särmening reserverad a. 1. tingad; upptagen. 2. förbehållsam. 3. tillknäppt
reservist (vanligen:) reservofficer reservoar /a:/1. behållare. 2. upplagsplats reservoarpenna fyllpenna
reservoflicer officer (som är anställd) i krigsmaktens reserv residens -et boställe; säte residuum L bottensats;
återstod resignation /ngn/ avkall; undergivenhet resignera /nj/1. foga sig; ge upp; göra avkall. 2.

(om statsråd:) avgå resistans (el)motstånd resistens motstånd(skraft) resistent a. motståndskraftig resistor
/resis:tår/, pl. -er (fys.) motstånd =

kropp som verkar elmotstånd reskontra avräkningsbok reskript -et nådigt (kungligt, kejserligt) brev reslig a. (om
mska 1. träd:) högrest; lång (och rak)

resmila stående kolmila resningsman insurgent resocialisera återföra till samhället resolut a. beslutsam; rådig
resolution 1. beslut; utslag. 2. (mötes)uttalan-de

resolvera besluta; bestämma; fastslå reson /o:/1. förnuft; skäl; rimhghet. Ta ~ ta skäl; ta sitt förnuft till fånga. 2.
statsreson statsnytta

resonabel 1. förnuftig; som tar skäl; som låter

tala med sig; foglig. 2. skälig; rimlig resonans 1. tonförstärkning och övertonsknippe som uppstår när ett hålrum
anblåses med en ton; återklang; genklang. 2. (i överförd mening:) känslopräglat bifall; förståelse resonator
tonförstärkare resonemang 1. tankegång; tankeföljd; slutledning. 2. dryft(ning); samspråk resonemangsparti -(e)t
förnuftsgifte resonera 1. tänka; dra slutsatser; göra slutledningar. 2. lägga fram skäl. 3. göra invändning-
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ar. 4. orda. 5. tala. Försök att ~ honom till rätta! 6. (om ngt) dryfta (ngt) resonör 1. dryftare osv (jfr resonera). 2.
allvarsman i lustspel resorbera suga upp; suga i sig resorption 1. uppsugning. 2. fördelning respekt 1. aktning;
vördnad; fruktan. 2. hänsyn.

3. viljemakt; maktutstrålning respektabel aktningsbjudande respektabilitet aktningsvärdhet respektera 1. högakta;
vörda. 2. visa hänsyn; ta hänsyn till

respektive adv. (svarar mot da. henholdsvis och T beziehungsweise). Vi förlorade mycken tid med att uppträda
faderligt ~ moderligt mot den lilla. Här kan man ersätta ~ med och. I en del fall kan man nyttja eller. I stället för
jordens guldproduktion utgjorde 1913 och 1919 ~ 700 och 500 ton kan man skriva: . . . utgjorde 1913 700 ton
och 1919 500 ton respiration andning

respirationsorgan andningsorgan; luftvägar respirator 1. (förr:) rökmask; luftsil. 2. (med.)

andningsmaskin respirera andas

respit /i:/ uppskov; frist; anstånd respondent (vid akademisk disputation, förr:)

försvarare; (numera:) författare response E 1. gensvar. Den ~ han ansåg sig ha från liberalt håll. 2. reaktion (på en
yttre impuls 1. retning) responsorisk a., se response 2 responsorium L växelsång ressentiment F groll; agg;
hämndlust (betydelsen

'bitter hågkomst' är föråldrad) ressort F, se resår 3

restantie /ts/ (mest i pl.) 1. utestående fordran. 2. restskatt; skatterest

1. restauration 1. återställelse; återställande (av ngt i dess ursprungliga skick); upphjälpande; jfr restaurering. 2.
en störtad härskarätts åtenippsättande på tronen (i Storbritannien 1660, i Frankrike 1815). 3. = restaurationsskede
(i Storbritannien 1660-1688, i Frankrike 1815-1830)

2. restauration (numera föga brukligt:) värdshus; restaurang; utskänkningsställe



1. restauratör källarmästare; värdshusvärd

2. restauratör en som restaurerar (gamla byggnader)

restaurera återställa (ngt i dess gamla skick); (åter)upphjälpa; iståndsätta

restera 1. återstå; kvarstå. 2. (om fordran) utestå. 3. vara på efterkälken (med gäldandet av en skuld) resterande a.
1. återstående. 2. övrig(a). En av dem dömer man till fem års fängelse, de fem ~ kan räkna med dödsstraff
restituera 1. återställa (till ägaren osv). 2. återinsätta

restitution 1. återbäring; återbetalning. 2. återställelse (till ägaren osv). 3. återgång. 4. återförening restriktion 1.
tillstramning; åtstramning. 2.

inskränkning. 3. förbehåll restriktiv a. 1. inskränkande. 2. återhållande; njugg

restriktivitet återhållsamhet; njugghet resultant (fys.) kraftutfall; kraft som kan ersätta två 1. flera i samma punkt,
men i olika riktningar verkande krafter. En ~ av två krafter kan åskådliggöras som diagonalen i en
parallellogram, där delkraftema utgör var sin sida. (Jfr komposant) resultat -et är ett utmanglat ord, som inte är på
sin plats i alla stilarter. 1. följd. 2. utfall. Ett magert utfall. 3. verkan; frukt. 4. utgång. 5. vinst; vinning. 6.
slutsats. 7. (O. Högberg) ändskörd

resultera: ~ i leda till; föra till; få till följd.

Uttrycket ~ av (ngt) bör undvikas resumé /y/ sammanfattning; sammandrag resumera /y/ sammanfatta resurs
/resu§§/1. utväg. 2. hjälpkälla; tillgång. 3.

(hjälp)medel resurstillväxt tillgångsökning resår /å:/ 1. spännfjäder, språngfjäder; stålfjäder. 2. gummiband;
töjband. 3. (föråldrat:) domvärjo; fack resaft skaftstycke; ovanläder reta v. 1. genom yttre påverkan framkalla ett
sinnesintryck 1. ett fysiologiskt förlopp hos en varelse, t. ex. ~ till hosta (jfr retning). 2. egga; sporra; locka; fresta
(jfr retelse). 3. förarga; uppröra

retablera återställa (i tidigare skick); återinsätta

retaliera vedergälla; öva vedergällning retardation fördröjning; sinkning; fartminskning; hastighetsminskning.
Mental ~ (själslig) efterblivenhet; själslig eftersläpning retardera sinka; fördröja; göra långsammare retardering
försinkning; konstlad försening. Se också retardation
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retelse -n eggelse; lockelse; frestelse retention 1. (med.) tandgrodd som ej växer ut. 2. det man minns av det man
har lärt sig. 3. se retentionsrätt retentionsrätt (jur.) fordringsägares rätt att lägga sig till med del av
skuldemannens lösöre (som han har i sin besittning); kvarhållningsrätt retina L (biol.) näthinna retiarier (V.
Rydberg) nätkämpe: ett slags forn-romersk cirkuskämpe, rustad med treudd (dolk) och fångstnät retiré F
tillbakadragen; tillknäppt retirera dra sig tillbaka

retning yttre påverkan som framkallar ett sinnesintryck 1. ett fysiologiskt förlopp retningströskel (biol.) undre
gränsen för den retningsstyrka som framkallar en förnimmelse

retor (G) (väl)talare; vältalighetslärare retorik /retåri:k/1. talarkonst. 2. vähalighet. 3. vähalighetslära. 4. (i dikter:)
förkonstling; åthävor

retorisk/o:/a. 1. vältalighets-; talar-; vähalar-. 2. svulstig

retorsion /retår§o:n/ motåtgärd; gengäldsåtgärd;

vedergällning retort /retå^t:/ destilleringskolv retraktation återkallande; återtagande retraktion sammandragning
retreat E 1. tillflykt; fristad. 2. avskildhet. 3. världsflykt. 4. avskild samlingspunkt för samfälld andakt och
uppbyggelse. (Jfr asjram) retriever E apporthund; hämthund retroaktiv a. 1. tillbakaverkande. ~ verkan en ny lags
tillämpning på gärning som gjorts innan lagen stiftades. 1. fick gällande kraft. 2. efteråt; i efterhand. Medlarna får
sin lön om några veckor retroaktivitet tillbakaverkan; verkan bakåt retrogradering (sprv) återgångsbildning; bak-



längesavledning, t. ex. ärekränka (ngn) kränka ngns ära (bildat på ärekränkning) retrospektiv a. återblickande;
tillbakablickande reträtt 1. återtåg. 2. tillflykt retur 1. återresa; återfärd. Tur och ~ fram och åter. 2. återsändning.
3. återgång; tillbakagång

retumera 1. skicka tillbaka. 2. vidaresända;

eftersända; sända vidare. 3. återgälda retiisch småändring; filning retuschera småändra

reuma /räu:ma/ (2-stav.) -t G (med.) reumatism

reumatiker /räuma:tiker/ (4-stav.) en som lider

av reumatism reumatism (med.) kännetecknas av smärtor i

muskler och ledgångar osv reussera ty I (4-stav.) lyckas; ha framgång; slå igenom

1. rev -et undervattensgrund med toppen strax under vattenytan

2. rev (naut.) del av seglet, varmed man kan minska segelytan

3. rev översta vågräta delen av en dörram. Vad har åsen gjort för ohägn, dörrens ~ för odåd övat, då du splittrar
sönder åsen, hugger dörrens balk i bitar? (Kalevala)

reva mäta ut; uppmäta . . . mätt ut stjärnornas valv och revat jordens grundvalar (Strindberg)

revaccination (med.) omympning revaivera återge (ett betalningsmedel) ett tidigare högre värde; höja; uppskriva
revalvering 1. värdeökning. 2. uppskrivning revansch hämnd; vedergällning; upprättelse revanschera sig 1. ta
hämnd. 2. ta skadan igen. 3. bjuda igen

rever /re:/ -n, pl. revlar ur sjön uppstigande sandbank

reveU /reväl:j/ väcklåt; väcksignal; väckning reveny /y:/ vinst

reverens 1. vördnad. 2. vördnadsbetygelse. 3.

bugning; nigning reverenter L med förlov revers 1. skuldsedel; skuldebrev. 2. skuldförbindelse; skuldavtal. 3.
frånsida (på medalj 1. mynt)

reversal -et 1. formulär till skuldförbindelse. 2.

omslagsrevers (se revers 1) reversibel 1. omvändbar. Translitteration bör vara så att den kunnige är i stånd att
translitterera tillbaka. 2. som kan byta riktning; som kan gå tillbaka revetera putsklä; rappa revider /-e:r/ -et
slutavdrag; sista korrekturet revidera 1. granska. 2. genomse; överse. 3.

ompröva revidering se revision revindikation 1. återkrävning. 2. hävdning revir 1. jägmästarområde. 2. jaktmark.
3. skogsområde. 4. område som ett 1. flera djur av en art gör anspråk på och försvarar mot inkräktare
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revision 1. granskning; räkenskapsgranskning. 2. översyn; överarbetning; omarbetning. 3. omprövning. 4. (jur.)
överklagande av en hovrätts dom revisionism den socialistiska riktning som skjuter klasskampen i bakgrunden
och inte kräver att staten skall överta alla produktionsmedel revisionist 1. se revisionism. 2. en som vill ändra

grundlagen revisionistisk, se revisionism revisionsdomstol (jur.) överrätt som vid överklagande har att pröva ett
mål enbart i rättsfrågan (ej i bevisfrågor) revisor 1. (räkenskaps)granskare. 2. (efter ryskt språkbruk;) statlig
inspektör. Jfr statsrevisor revolt resning; uppror revoltera göra uppror; resa sig revoltör upprorsman; resningsman
revolution 1. statsvälvning. 2. omvälvning revolutionera omstörta; omvälva revolutionerande a. omvälvande

1. revolutionär omstörtningsman

2. revolutionär a. (samhälls)omstörtande revolver fickskjutvapen

revorni /re.vor.m/ ett slags runda torra fjällande hudutslag



revy /y:/ 1. (mil.) mönstring. 2. översikt. 3. sångspel med anspelningar på dagsförhållanden och levande personer
revär byxlist rex L kung

rhenium (kem.) ett metalliskt grundämne Rh-faktom (rhesusfaktorn) ärftlig agglutinogen i blodet

r(h)odium ett metalliskt grundämne som liknar platina

1. ria torkus för lin

2. ria v. torka lin i 1. ria

riboflavin /i:n/ -et (biol.) beståndsdel i cellens

kraftverk, se mitokondrie ribos /å:/ en sockerart, C5H10O5 ricinoya görs av fröna av busken Ricinus com-munis

ricksha (jap. jinrikisha "msko-kraft-vagn") fjärrösterländsk lätt träkärra att sitta i, dragen av en man ridherde
cowboy

1. ridikyl /ky:/ s., se redikyl

2. ridikyl a. löjUg

ridå /å:/ -n förhänge; föriåt rififi /rififi:/ inbrott i lokal som sker på ett listigt och invecklat sätt

riger , pl. riglar (även reger pl. reglar) ten 1. tapp

osv som gör samma tjänst som ett (dörr)lås rigg (naut.) 1. (i vid mening:) allt som hör till resningen på ett fartyg
1. står i förbindelse med uppbärandet av seglen. 2. (i snäv mening:) alla tåg som stöttar master, stänger och rår
rigid /gi:/ a. stel; styv rigiditet stelhet; styvhet rigorism (sede)stränghet; övernit rigormortis L (med.) likstelhet
rigorös (sede)sträng; övernitisk rikoschett studskula; slintskott rikoschettera (om kula:) studsa; gräsa rikskansler
(ungefär:) premiärminister; statsminister

rikskänsla (E.H. Thörnberg) känsla för riket

riksmarskalk chefen för hovet

riksstat den av riksdagen fastställda inkomst- och

utgiftsstaten för det kommande budgetåret riksturkiska språket i Turkiet sådant det talas

och skrivs numera. Jfr osmanska språket riktpris det pris som leverantören av en vara

föreslår att en återförsäljare skall ta ut rim, -met (Topelius) rimfrost rimkall a. (rim)frostkall ♦rind murgröna.
Hedera helix. Kindens och

raukarnas ö (H. Ekhammar om Gotland) rindläder T- oxläder

ringränning tävlan mellan ryttare om att med en lans lyfta av en upphängd ring (förekom i Sönderjylland ännu
1920) ring-side E (vid boxning:) främsta raderna; bästa

platserna: framme vid ringen rink, pl. -ar 1. isbana. 2. rullskridskobana rinse E skölj medel

ripost 1. efterstöt; motstöt. 2. blixtsnabbt svar; blixtsvar

ripostera 1. ge motstöt. 2. tvärsvara risk, pl -er' våda; ansvar riskera /sk/ 1. löpa fara. 2. (veder)våga; sätta (ngt) på
spel

1. rist, pl. -ar üggande galler

2. rist, pl. -er' knivliknande plogdel, framför plogkroppen

ristomo I återbäring

rit, pl. -er' gudstjänstbruk; kultbruk; kyrkobruk; kultförrättning; ordledsagad gudstjänsthandling

ritual -et gudstjänstordning; högtidsordning ritualism ritualtrohet; ritualbundenhet ritualmord offermord ritueU a.



kult-
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ritiis L rit

1. riva s. näverriva; liten strut (1. ask) av näver

2. riva s. S räfsa; kratta

rival 1. medfriare; medgiljare. 2. medtävlare rivalitet (svartsjuk 1. avundsam) tävlan riviera I kan ofta bytas ut
mot medelhavskust ro, pl. ron höft. Ty den jungfrun ... har de

noblaste av ron (Karlfeldt) roare s. entertainer

rob /å:/, pl. -er^ 1. hellång klänning. 2. hellång aftonkappa. 3. (i en del främmande länder:) fotsid ämbetsdräkt
robbert, pl. -ar spelomgång (i kortspel) robot /råbbot/ tjeck. 1. K. Capeks diktade maskinmänniska. 2. fjärrstyrt
vapen. 3. industri^ maskin som med hjälp av dator kan "minnas", "tänka" och göra handgrepp, t. ex. vid löpande
band robust a. 1. kraftig. 2. grovlemmad. 3. grov rock E, se rock and roll rock and roll E en energisk dans till
swingmu-sik

roder /å:/, pl. rodlar /å:/ T (tyrolsk) kälke rodeo /e:/ (sp.) 1. bland cowboys övliga ryttar-

bravader. 2. bilhindertävling rodonit mineralet MnSi03 rodopsin (biol.) ögats synpurpur roentgen /röntgen/ enhet
vid mätning av strålning

roga- L fråga; be; begära

rogation 1. förfrågan. 2. (sprv) fråga som är att

besvara med ja 1. nej; underställande fråga rojalism konungskhet

rojalist kungsman; anhängare av kungadömet rokoko /råkåkå:/ -n (Louis XV) den lekfuUt graciösa konst- och
konsthantverksstil som avlöste barocken ♦rolig lugn; ostörd. Snart låg hela huset i sömn,

mer /. mindre (Strindberg) rolla E- borsta med roller roller E rulle; rullvals; kavle rollingstone E orolig ande;
dagdrivare roU-on-roU-off-fartyg E fraktskepp med tids- och arbetsbesparande anordningar för lastning och
lossning; snabbstuvskepp rollspel 1. att spela en (självvald 1. tilldelad) roll; förställning. 2. förställningspräglad
samvaro; samfällt hyckel

1. rom /å/ -men rörsockerbrännvin

2. -rom, se -en

3. rom I k! ägg av fiskar och kräldjur

1. roman medlem av en nation(alitet) som talar ett romanskt språk

2. roman lång prosaberättelse romanesk a. (överspänt) svärmisk romani, se rommani

romanist forskare med romanska språk som särfack

romanistik /-i:k/ utforskandet av de romanska språken

romans 1. tonsättning av en lyrisk dikt. 2. svärmeri; förälskelse; kärlekssaga; kärleksaffär

romansk /a:/: 1. de ~a språken härstammar från latinet. 2, de ~a folken talar ---a språk. 3. (arkit.) ~ stil
rundbågestil romantik /i:/ en konst- och litteraturströmning (i senmedeltiden; i senare hälften av 1700-talet och
början av 1800-talet; på 1890-talet) som renodlar känslolivet och gärna söker sina ämnen fjärran från vardagens
id. En typisk romantiker är Stagnelius. (Varför bära inga vingar svanen över oceanen?) romantisera framställa
(ngt) på ett romantiskt

(förskönande) sätt romantisk a. 1. romantik-. 2. romantikpräglad.



3. känslofull; känslovarm; svärmisk romantriptyk tredelsroman; tredäckare. (Jfr

Kiplings dikt The three-decker) romb, pl. er' snedkvadrat romboid /råmboird/ (3-stav.) icke-rätvinkel fyr-höming
med enbart motstående sidor jämnlånga; snedrektangel rommani' /o/ zigenarnas (indiska) språk ronacke
höftbenskam

rond 1. omgång. 2. rundvandring. 3. (läkares)

sjuksynegång (på sjukhus) rondell rundning; rund(nings)plats rondeur F 1. rundning; rundhet. 2. fyllighet. 3.
avrundning

rooming in E inhysning; husly, innebärande att mödrarna själva sköter sina barn under BB-vistelsen

rophåll så långt som ett kraftigt rop hörs ropröstning acklamation roquefortost F- fransk (möglig) fårost rorkiilt
(naut.) den hävarm som man vrider rodret med

1. ros, pl. -or (bot.) 1. släktet Rosa. 2. näck-, vätte— osv

2. ros (med.) 1. -feber: en akut sjukdom i de ytliga hudlagren med feber, rodnad och svullnad. 2. bält—:
hudsjukdom med blåsformade
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utslag och stark klåda. 3. knöl—: en icke smittosam hudsjukdom med knöliga utslag rosa /å.7 1. rosenrött. 2.
rosenröd; ljusröd rosanilin, se fuchsin

rosaiium (L) 1. radband. 2. ros(en)odling; rosengård

rosengång en liksidig konstvävnad med två till fyra skaft och två till sex trampor ; mönstret får man med hjälp av
tramporna rosenkål brysselkål

rosensten en flatbottnad diamant, upptill slipad i

många triangelplan rosett 1. rosformig prydnad. 2. bandros; bandknut; slips knuten i två öglor. 3. rosensten
Rosinante Don Quixotes häst; skinkmärr rosk /å/ -et boss; smolk; avfall rosmarin /i:/ halvbusken Rosmarinus
officinalis rossignol F (Karlfeldt) näktergal rossläder (förr:) läder av ländhuden på häst

1. rost (bot.) växtsjukdom vållad av vissa parasitsvampar

2. rost brunt oxidlager på järn

3. rost liggande (jäm)galler; halster

rot, pl. rötter 1. (bot.) den del av en växt som växer nedåt. 2. (mat.) a är n:te ~en av a". Jfr kvadratrot. 3. (sprv)
ordgrundstam med avljud

rotarian medlem av Rotary Club, en mellanfolk-1ig sammanslutning av företrädare för skilda yrken

rotation 1. vridning; kringsvängning. 2. kretslopp. 3. växelföljd; omturande; växling; ömsesidig avlösning
rotationspress cylindrisk tryckpress rote, pl. rotar 1. (mil.) två man bakom varann (vid uppställning på två led);
två 1. fyra man i bredd (i marschkolonn). 2. (i gymnastik:) Hten övningsgrupp. 3. (föråldrat:) en liten
förvaltningsenhet. 4. (hist.) liten grupp av jordägare som tillsammans underhöll en krigsman. 5. fattig-- (hist.)
liten fattigvårdsenhet. Gå på roten^ (Fröding) vistas i tur och ordning på de olika gårdarna. 6. (mil.) två flygplan
roteF , pl. rotlar /o:/ avdelning

1. rotera vrida sig; svänga runt; gå runt; rulla runt; kretsa

2. rotera indela i rotar

rotogravyr djuptryck gjort i rotationspress rotor roterande maskindel; snurrdel rots /å/ (med.) smittosam
svalgsjukdom hos hästar

rotting (malajiskt ord) (käpp av) Calamus rotang



(1. ngn annan Calamusart) rottweiler T en stor (vanligen svart) släthårig hund, särsk. nyttjad som vakt- och
polishund

rotunda rundbyggnad; rundtempel; rundsal rotvälska 1. rådbråkat blandspråk. 2. hemligt

särspråk roué F rucklare; vällusting rouge F rödsmink; (läpp)rött rowdy, pl. rowdies E buse royalblå (E royal
blue) kungsblå royalty E 1. gruvrättsavgift; brytningsavgift; förlagsrättsavgift; upphovsrättsavgift. 2.
upphovsvinst; vinst av upphovsrätt ruba(i)jat /-a:t/ (pers.) samling av dikter bestående av fyra rader: w-w-w-^-
w-. 1,2 och 4 rimmar inbördes nibank /u:/, pl. -ar långhyvel nibato (mus.) tillfäUig tempoförskjutning nibidiiim
metalliskt grundämne rubin röd kristallisk korund (en mkt dyrbar

ädelsten) rubricera förse med rubrik rubrik /i:/1. överskrift. 2. innehållsangivelse. 3. avdelning

ruderatväxt s. växer på avstjälpningsplatser osv

rudimateria /e:/ råämne rudiment -et 1. begynnelsegrund. 2. tillstymmelse. 3. (biol.) krymporgan rudimentär a.
outbildad; förkrympt, ^t organ

organtillstymmelse rudis oböjl. a. L (grovt) okunnig; alldeles

okunnig rué, se roué

1. ruff, pl. -ar (naut.) litet däckshus; kajuta

2. ruff a. (E rough) ungefärhg. pris

3. ruff s. kläm; schvung

4. ruff-et (idr.) hårt brutalt spel; otillåten våldsamhet

5. ruff (E rough) (i golf:) område utanför fair-way

rugby E ett lagbollspel med oval boll 1^88» pl- -ar 1. hopfiltat hår på skinn 1. kläde. 2. = rugge

1. rugga v. ömsa fjäderskrud

2. rugga v. reda upp ruggen på kläde {rugga upp)

rugge tät klunga av vass, säv, ormbunkar osv ruin /i:/1. ödemur; murresning; (helt) förfallen byggnad;
byggnadsrest. 2. förfallen, illa med-
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faren återstod. 3. (ekonomiskt) obestånd; konkurs

ruinera ödelägga; fördärva; bringa på obestånd; utarma

rul, pl. -ar valk efter käpprapp osv ♦rula 1. = rul. 2. sårskorpa rulett hasardspel med kulsnurra rulla förteckning
över krigsfolk 1. hästar. Jfr rangrulla

rumba en sydamerikansk sällskapsdans ruminera 1. idissla. 2. grunna; begrunda rumor /å:/ (L) 1, rykte; sladder.
Det lägliga tillfället att vederlägga detta vedervärdiga ~ (O. Högberg). 2. bråk; gny; stoj rump-, rup-, rupt L slita;
bryta; spränga; brista

rumpa s. 1. svans. 2. stuss; ända. 3. se under flytte

rumphuggen 1. stubbsvansad. 2. stympad. 3.

avsnoppad. 4. snopen rumpsteak E oxfransyska rumptånge, se tånge 3 rum(s)lig (filos.) rums- (av rum; jfr tidlig)

1. runa s. tecken i (forn)germansk bokstavsrad

2. runa s. (fi runo) anonym folkdikt i kalevala-meter

3. runa nekrolog; minnestal rundblick panorama



rundbrev cirkulärbrev; cirkulärskrivelse; encyk-lika

rundfråga enkät

rundhult (naut.) innefattar allt som är långrunt

och av trä i ett fartygs tackhng osv rundhänt givmild; frikostig rundtofs pompong

runnare (E runner) kundvärvare; bondfångare

runolog runforskare (se 1. runa)

runologi -n runforskning

runometer (metr.) finskt osv versmått:

runway E startbana; landningsbana rupie (indiskt ord) myntenhet nippa v. rycka bort de långa håren ur ett
pälsskinn

ruptur 1. brytning. 2. bristning. 3. remna; spricka

ruralisering landsbygdsfrämjan(de); utflyttning

från tätorterna rush E 1. rusning. 2. slutlopp. 3. fart. 4.

hurtighet russ -et dvärghäst; pony russifi(c)era förryska

russofU s. ryss(lands)vän

rusthållare (hist.) jordägare som höll soldat och

häst åt kronan rusticera förlantliga; förbondska

1. rustik /i:/ (arkit.) 1. fasadyta av natursten i rekangulära råhuggna block. 2. härmning i puts av ~ 1

2. rustik a. lantlig

rusttjänst (föråldrat:) ett slags värnplikt: se

rusthållare ruten /e:/ ukrainare

rutenium (kem.) metalliskt grundämne (förekommer tillsammans med platina) rutin /i:/1. arbetsgång. 2.
(yrkes)vana rutinerad a. (gammal och) van; driven; skick-lig

rutt s. (färd)led; färdväg

ruva s. (sår)skorpa; skorpartad beläggning

ryggbast -et 1 ryggsena. 2. (kors)rygg. Satte sig

på —et som en missionär (Strindberg) ryggflåg -et ryggskott, Hexenschuss ryktesburen omtalad av ryktet
rymd(färds)man kosmonaut rynk rynkning. Det bekymrade mellan ögonbrynen rynkplåt, se böljeplåt rysare s.
thriller

rysch (F) rynkremsa av tyll 1. spetsar ryst, pl. -ar shaker rysta, prt ryste skaka

rytm, pl. -er' regelbunden växling mellan på varandra följande rörelser 1. ljud 1. andra slags sinnesintryck
rytmicitet egenskapen att vara rytmisk rytmisera göra rytmisk

rytmisk är en räcka av rörelser 1. ljud 1. andra slags sinnesintryck i den mån den företer en regelbunden växling
mellan på varandra följande tidsavsnitt ryttia sväva; vila på vingarna under flykten

(t. ex. om en hök) ♦ryva s. = 1. riva

1. rå -n, pl. -r gränslinje; gränsmärke; gränspåle; rågång. ~ och rör (jfr rågång) består av en svårrubbad hj ärtsten
och fyra mindre stenar omkring den



2. rå-n, pl. -r rådjur(shind). Aldrig en ~ i aftonvinden vädrar älskaren vid lövens späda ljud (Karlfeldt)

3. rå -n, pl. -r (naut.) rundhult som tvärsför en mast för att sprida ett råsegel
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4. rå -n (1. -t), pl. -r (1. -n) (ett ställes) skyddsande

5. rå -t, pl. -n (matl.) (go)rån råboxare slugger

1. rådd-et (finl.) oreda; röra; virrvarr; misch-masch. Jfr Tove Janssons råddjur (=rådd-djur)

2. rådd a. havande; gravid

rågata upphuggen rågång genom skogsmark råguld obearbetat guld

rågång, pl. -ar genom vissa märken (rå och rör 1. fasta märken 1. rågata) angiven gränslinje mellan
jordegendomar. (Fasta märken är berg, jordfasta stenar 1. vatten.) Jfr 1. rå och rågata

1. råk, pl. -ar öppen remna i isen

2. råk, se fiskråk ♦råne S galt råskiss /sk/ layout

räcka spår följa spåren efter villebråd. På de dagar då jag jagar, då jag räcker spår och spanar (Kalevala) räd, pl.
er" (E raid) krigiskt strövtåg räddhåga rädsla; fruktan räffelsammet manchester(sammet) räggla (skämt)historia;
fantastisk berättelse. Jfr

Fröding: "Räggler och paschaser" rigong ( F rayon) område; omkrets; krets räknelig ändlig (om antal) rälig a. Ss
(av rädelig) gräsHg; avskyvärd ränya N ropa kraftigt 1. hest ränne -t skulle; höloft rännil tillstymmelse till bäck

1. ränta avkastning (årligen osv) av kapital

2. ränta räntmat, ätbart överlopp vid slakt, särsk. inälvor. Eljes skulle jag ha gjort alla rymdens glador feta med
den där trälens ~ (Hamlet)

räntabel räntebärande; vinstgivande; lönsam räntabilitet avkastningsförmåga; lönsamhet räntas förräntas
räntei\jutare rentier

räntetagare (Strindberg), se räntenjutare räntmästare chefsförvaltare vid universiteten

och statskontoret rätoroman en som har rätoromanska till modersmål

rätoromanska ett av nationalspråken i Schweiz: det romanska språk som talas i kantonen Graubünden osv och i
angränsande nejder i Italien

rättkönad a. heterosexuell

rättnu 1. vid det här laget. 2. vid det laget. 3.

snart; när som helst rättsegling navigation

rättshjälp: staten 1. kommunen kan skaffa dig en jurist som hjälper dig gratis 1. billigt inför domstol

rättskaffens (T rechtschaffen) oböjl. a. rättrådig,

rättsinnad; redUg rättsligt monopol, motsatsen till faktiskt monopol; se monopol rättsröta korruption. Rättsrötan
vinner helgd av

Cassius' namn (Julius Caesar) rättssubjekt -et (jur.) bärare av rättigheter och

skyldigheter rävkaka fröna av rävkaketrädet Strychnos vomi-

ca (innehåller stryknin) rö -(e)t (vass)rör

röda hund (med.) akut, smittosam sjukdom

orsakad av virus rödbläck rött bläck rödgröt S saftkräm



rödsot (med.) en smittosjukdom i grovtarmen

med smärtsam blodig avföring ♦röj, se röja s.

1. röja s. tjäderhöna

2. röja s. (Strindberg) (röjd) glänta i skog

3. röja v. uppenbara, förråda, utvisa, ge vid handen

4. röja v. undanskaffa

röjel -n, pl. röjlar (naut.) seglet på röjelrån

1. rök, pl. -ar hushåll; matlag (enhet i by)

2. rök, pl. -ar (sädes)skyl

rökeld kraftigt rykande eld som man tände på mjölkningsplatsen utomhus för att freda korna mot yrfän. Rusta
dig att tända kom och möt och mjölka korna (Kalevala) rökkvarts gulbrun 1. brun bergkristall röktjocka s. smog

röUakan konstvävnad av samma art som gobeläng

röUeka (bot.) Achillea millefolium (nyttjades förr mot sårsvullnader och magplågor). För att reda titten salva
utav bleka blomkorgsknippen, röllekörtens röda blommor (Kalevala) rönbevis (log.) induktionsbevis
rönbevisning Oog ) induktion röngrundad (filos.) aposteriorisk rönlös (filos.) apriorisk rönning mark som man
har röjt för höfångst rönstödd (filos.) empirisk röntga undersöka med röntgenstrålar röntgen röntgenstrålar och
vad därtill hör
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röntgenografi -n röntgenfotografering

röntgenolog, se röntgenologi

röntgenologi-n läran om röntgenstrålar och

röntgenbehandling röntgenstrålar ett slags kortvågsstrålar som gör det möjligt att fotografera kroppens inre organ
röntgning, se röntga rör, se 1 rå römål kanyl (-)rös, se röse

röse-t 1. stenhög. 2. gränsmärke 1. vägmärke

som består av flere stora stenar röste -t taklag

röstfärg röstklang. En predikant, som talar i

olika stämlägen, med skilda röta v., prt rötte bringa till förruttnelse 1. murkning; mjuka upp (lin) genom att låta
det ligga i vatten rötfrätt a. karierad rötfiül a. full av röta

rött a. upprött; murknad; rötskadad; rutten. En storm har knäckt de rötta adelskapen (Karl-feldt)

rötväm (Es. Tegnér d.y.) antiseptikum
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S = sulphur svavel Sa = samarium (kem.)

sabadillättika mot huvudlöss osv fås ur fröna av

liljeväxten Sabadilla officinalis sabbat (hebr.) (helig) vilodag sabbatsår 1. (hos fornjudarna) vart sjunde år
(trädesår). 2. (för universitetslärare) (regelbundet återkommande) undervisningsfrihetsår

sabelbent a. som har (fram)benen bakåtbuk-tade

sabelhandrem portepé

sabin /i:/, pl. -er' ett grannfolk till romarna i tidig forntid



sabotage /-a:§/ -t, se sabotera sabotera ("gå i träskotakt") 1. söla och tryna under arbetstiden för att tvinga fram
löneförhöjning 1. annan förmån (efter de tidiga franska syndikalisternas recept). 2. störa, förhindra 1.
omintetgöra (en verksamhet) på olaghgt, vrångt 1. underfundigt sätt sabotör en som saboterar (vanligen genom
skadegörelse) sacer L helig; vigd åt en gud sackarin -et mkt söt sockerersättning, utvunnen

ur stenkolstjära sackaros rörsocker

SACO = Sveriges Akademikers Centralorganisation

sadducé, pl. sadduceer en fornjudisk sekt som

inte trodde på ett liv efter detta sadel -n pl. sadlar 1. på riddjur fastspänt säte för ryttaren. 2. säte på cykel 1.
motorcykel. 3. (mus.) övergången mellan halsen och stäm-skruvfästet på stråkinstrument. 4. (mus.) tväriist som
ett stråkinstruments strängar vilar på. 5. (geol.) sänka i bergrygg. 6. (matl.) ryggens mittstycke på slaktdjur. 7.
färgteckning på ryggen (på hund) sadelbakig a. svankryggig sadelbrott skavsår under sadeln sadelhakad a. med
kraftigt framskjutande haka

En ~ svåger (Kalevala) sadist lustplågare

sadistisk a. lustplågande; lustplågaraktig

s-sal

SAF = Svenska Arbetsgivareföreningen safari /a:r/ (arab.) 1. jakt(lång)färd 2. vildmarksutflykt

saffian /-a:n/ (av pers. härkomst: "getskinn") är i

sv. språkbruk Uktydigt med marokäng safflor /saflå:r/ (folketymologisk förvanskning av arab. asfar, f. safrä 'gul')
1. rött (tyg)färgämne av blomkorgar av Carthamus tinctorius. 2. rostad koboltmalm att färga glasmassa med
saffran (arab., se under safflor) krydda av de torkade röda märkena av höstblommande Crocus sativus safir /i:/ en
ädelsten: blå (1. vit) kristallisk korund

saga (förledsform sago-, sällan sag-) 1. flerledad berättelse som man ej behöver sätta tro till (jfr sägen 1). 2. (fno.)
historisk-biografisk berättelse; historisk novell 1. roman, t. ex. Njals

sagamor /å:/ (indianord hos Fröding) hövding sagesgill (på ngt) kompetent att yttra sig (om ngt)

sagg -et tjat; kält sagga v. tjata; kälta

sago (malajiskt ord) stärkelseföda som består av

märgen av vissa palmer osv sakenlig objektiv sakenlighet objektivitet saker' oböjl. a. skyldig (till ett brott)
sakfälla v. fälla; döma (ngn till straff) saklös a. oskyldig; icke-saker sakordbok reallexikon; konversationslexikon
sakral a. 1. helig. Den sfären det heligas område. 2. gudstjänst-; gudstjänstlig. 3. reü-gions-

sakrament 1. nådemedel. 2. (ngt) heligt

sakramental a. kult-; heUg

sakrilegium (L) tempelskändning; helgerån

sakristan /-a:n/ kyrkotjänare

sakrosankt a. (hög)helig; okränklig; okränkbar

saköre (föråldrat:) böter

sala v. sammanskjuta pengar till en gemensam

utgift saladjär salladskål

salamander, pl. salamandrar 1. eld-ödla. 2. eld-ande. 3. (T) (riv)skål (som man utbringar). ("Lasst uns einen
Salamander reiben!") salcional (Karlfeldt), se salicional saidera 1. räkna ut saldot. 2. avsluta. 3. utjämna



saldo -t I skillnaden mellan debet och kredit på ett konto
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Salem Jerusalem

salesmanship E 1. säljkonst. 2. säljlära sales promotion E säljfrämjan; andra säljfräm-

jande åtgärder än reklam sales promotor E säljfrämjare salicional en hög läppstämma på kyrkorgel;

(förslagsvis:) sälgpipstämma salicylsyra (kem.) ett bensolderivat, nyttjat i

husmedicinen salin /i:/ saltdamm; saltgård saliska lagen fomfrankiska lagbud saliv (biol.) /i:/ spott

salmiak' /al:/ (kem.) ammoniumklorid, NH4CI salmiaksprit kaustik ammoniak; lösning av

ammoniak i vatten salmonella (med.) paratyfus

1. salning sammanskott; repartisering (jfr sala)

2. salning (naut.) träkonstruktion som är anbragt ett stycke nedanför toppen av en avdelad mast, och tjänar dels
till stöttning av den närmast ovanför befintliga stången, dels till spridning av de till densamma hörande vanten
(Stenfelt)

salomonisk /o:n/ värdig (en) Salomo saloon E 1. (i Amerika:) krog. 2. (i Storbritannien:) (hotell)bar salpeter
/sal:pe:ter/ (vanlig som man gör krut av:) kaliumnitrat. Jfr chilesalpeter och norgesalpeter salpetersyra (kem.)
HNO3 saltdamm salin

saltarello (Snoilsky) en italiensk och spansk

ettparsdans med många hopp och skutt saltomortal luftsprång; frivolt saltsyra (kem.) HCl

saluki /o:/ (zool.) de arabiska beduinernas vint-

hundsliknande jakthund salut 1. skotthälsning; skotthyllning. 2. vapenhälsning; vapenhyllning salutera v. 1.
skotthälsa; skotthylla. 2. vapenhäl-sa; vapenhylla

1. salva s. (fetthaltigt) hudmedel

2. salva s. flere samtidigt avfyrade skott

3. salva v. bestryka med salva 1; smörja med salva 1

salvationism frälsningsarmérörelse; (bf) frälsningsarmésaken; frälsningsarmén salve L hell! var hälsad! salvia L
(bot.) en del växter av släktet Salvia,

t. ex. officinalis samarit 1. (hist.) invånare i Samarien (norr om Judeen). 2. (förr:) en som har blivit utbildad

till att (utan ersättning) lämna första hjälpen vid olycksfall osv. 3. se hemsamarit samba brasiliansk dans i 4/4-
takt

1. sambo -n pl. -r (sms) mska av motsatt kön som ngn lever i varaktig förbindelse med utan juridiskt bindande
avtal

2. sambo, pl. samber 1. avkomling av neger och indian. 2. avkomling av neger och mulatt

same (Ip) lappman; lappkvinna samfrände gemensam släkting samfädra oböjl. a. som har samma far samfärding
reskamrat samgå stå i korrelation; "korrelera" samgång korrelation

1. samhåll -et solidaritet 2

2. samhåll -et samhållskraft; kohesion samisk a. 1. lapsk. 2. hörande till ön Samos san^ordbnik kolchos; kibbuz
san^'ämka jämka ihop; kompromissa san^ämkas enas om en kompromiss; kompromissa

sanyämkning kompromiss



samka v. hopbringa; samla ihop. Sångerna, som

vi ha samkat (Kalevala) samklinga harmoniera samklingande a. harmonisk samkveding en som är född av
samma moder samlynne endräktigt sinnelag sammandraglig kontraktil sammandraglighet kontraktilitet
sammelsurium 1. röra; virrvarr. 2. osamman-

hängande, oredigt tal sammet en vävnad vars yta är täckt med korta

uppstående trådändar sammittig a. koncentrisk sammätbar kommensurabel sammödra oböjl. a. som har samma
moder samovar /a:/ R tekokare; tekök sampel, pl. samplar 1. stickprov. 2. slumpurval

sampla v. ta stickprov; stickpröva sample E. se sampel

sampling stickprovsundersökning; stickprövning; slumpundersökning samsvarig a. soUdarisk samtalig a.
konversabel samtiding en som är samtida samtillvaro koexistens

samtliga bör nyttjas sparsamt. ~ nordiska länder. Skriv hellre: alla de nordiska länderna samum /u:/ (arab.)
ökenstorm; sandstorm

306samuraj (jap.) 1. medlem av krigarkasten. 2.

japansk officer samvariation samgång (korrelation) i en och

samma riktning samäga s. gemensam äga samägo: i ~ i gemensam ägo (som flere äger

tillsammans, samfällt) sanatorium (L) sjukhus för långvarig botvård,

särsk. sådant som är avsett för tbc-sjuka sancta simplicitas (Jan Hus 1415) heliga enfald!

sanctuarium L, se sanktuarium

sandal skodon utan överstycke (fastsatt med

remmar) sandel pulvrat sandelträ sandelträ trä av flere slags sandelträd sandelträd 1. Pterocarpus santalinus ger
rött sandelträ, som nyttjas i kryddsill (maatjes-sill). 2. Santalum freycinetianum, som växer på söderhavsöar, ger
sandelolja och gult sandelträ. 3. Santalum album, som växer på Malabarkusten, ger vitt sandelträ sandfyk -et S
sandblåst

sandhi (fornindiskt ord) (sprv) assimilation vid gränsen mellan två ord i ett yttrande yttre 1. vid gränsen mellan
två betydelsebärare i ett ord (inre

sandsten (geol.) består huvudsakligen av kvartskorn, hopkittade med kiselsyra 1. kalk. 1. järnoxid

sanera 1. läka; bota. 2. rengöra grundligt. 3. rensa upp; röja upp (i ngt). 4 (mil.) avgasa. 5. sätta (ett företag osv)
på fötter; omdana; nydana

sanforisera göra krympsäker; krympsäkra; göra

okrympbar 1. sang (F sans atout) utan trumf 1. *sang (Karlfeldt) sjöng sangvinisk a. 1. lättlynt; lättblodig. 2.
tillitsfull; hoppfull; förhoppningsfull; godtroende. 3. I uttrycket ^a förhoppningar kan attributet bytas ut mot ngt
av orden ljusa, ljusblå, rosiga, guldkantade Sanhedrin (förvanskning av G synedrion) Stora rådet

sanitet betyder numera 'vatten och avlopp'

1. sanitär s. sjukvårdare; sjukvårdssoldat

2. sanitär a. 1. hälso-; hälsovårds-. Lägenhetens beskaffenhet i ^t avseende. (Är lägenheten hälsosam?) 2. ^a
anläggningar vatten och avlopp. 3. avlopps-? spolnings-? Hässleholms hälsovårdsnämnds larm om SJ:s toaletter.

Man säger där att dessa fungerar illa från både hygienisk och ~ synpunkt sankt (sankte) den helige . . . sankta (L)
den heliga . . . sanktifiera heligförklar a; helgonförklara

1. sanktion bekräftelse; stadfästelse; bifall; samtycke



2. sanktion 1. (straff)påföljd. 2. tvångsåtgärd; våldspåtryckning

1. sanktionera bifalla; godtaga; stadfästa; tillstädja

2. sanktionera 1. beivra. 2. förknippa med straff(påföljd). Normer som inte omges av samma moralbildning som
strafflagsbrotten och som inte lika strängt som dessa. (Illa uttryckt)

sanktuarium (L) 1. helig plats; helig mark; vigd jord. 2. helgedom; gudshus; heligt rum. 3. huskapell. 4. altare
och altarrund. 5. höghe-ligrum; det allraheligaste. 6. fristad; asyl sanna v. 1. konstatera; konstatera sanningen av

... 2. verifiera; styrka sanndrömd a. som har sanndrömmar; som drömmer sant sannrön faktum sannrönt a. faktisk
sannskyldig a. veritabel sannstyrka bevisa; intyga; verifiera sans atout F, se sang sans comparaison F utan
jämförelse sansculott /sangkylått/ (F sans-culotte) långbyx-

man; revolutionsman sanskrit (i snäv mening:) den normbundna formen av fornindiskan

sapfisk a. 1. ~ vers -w---upprepat

två gånger, 2. --kärlek: kvinnor

emellan saponülera förtvåla sapp, pl. -ar löpgrav; skansgrav sappör (föråldrat:) ingenjörsoldat saprofyt (bot.)
multväxt; växt som när sig av

ruttnande 1. multnande organiska ämnen saracen /e:/ (hist.) arab; muslim sard, pl. -er' sardinienbo sardonisk 1.
bitande; skärande; bitter. 2. krampaktig

sardonyx /o:/ ett slags skiktad halvädelsten med bruna skikt. Jfr kalcedon och onyx

1. sarg, pl. -er' skyddskant; prydnadskant; (kant)list

2. *sarg -et S tjat
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sargasso (pg) havsalgen Sargassum bacciferum sari (hindiord) klänning av kläde 1. siden (bestående av ett
skynke) som indiska damer sveper in sig i

sarkasm, pl. -er 1. hån; bittert skämt. 2. hånmä-

le; stickord. 3. hånfullhet sarkastisk a. hånfull; försmädlig; hånande sarkofag praktlikkista sarkom /å:/ -et
(ondartad) (bindvävs)svulst sarong (malajiskt ord) plagg bestående av ett

skynke som lindas om höfterna sars 1. (föråldrat:) ett slags blankt tjockt siden. 2. ett slags fin cheviot

1. sarv, pl. -ar fisken Leuciscus erythrophthal-mus

2. sarv, pl. -ar (Ip sarves) rentjur

sassanid, pl. -er (ättling av Sassan) den sista

förislamska härskarätten i Persien Satan (hebr. "vedersakaren, motståndaren") 1. (i Jobs bok osv) en övernaturlig
varelse som anklagar mskor hos Gud. 2. (enstädes i GT) övernaturlig frestare. 3. djävulen satanisk a. djävulsk

satanism 1. att vara satanisk. 2. djävulsdyrkan sate 1. djävel. 2. stackare satellit 1. (astron.) = 2. drabant. 2.
rymdskotts-kropp

satellitstat till namnet självständigt rike som är helt beroende av en stormakt (t. ex. Östtyskland)

satemspråk den gren inom den indoeuropeiska språkfamiljen som har ordet satem för hundra där latinet har
centum satinera glätta (tyg)

satir /i:/1. håndikt; tadeldikt. 2. håndikten som diktart

satiriker /i:r/1. satirdiktare. 2. en som satiriserar



satisfaktion 1. gottgörelse. 2. tillfyllestgörelse. 3. upprättelse

satisfiera 1. tillfredsställa; förnöja. 2. (en ekvation:) stämma med . . . satrap, pl. -er (fornpers.) (persisk)
ståthållare

(provinsöverhuvud) satrapi -n lydland (provins) styrt av en satrap sat sapienti L begripligt för den som förstår
satsbräda trampolin

satskedja konstfullt byggt enhetligt yttrande;

period 5 satsurspåring (sprv) anakolut satt a. (om mska:) kort och bred; growuxen saturera (full)mätta

satumalier pl. (hist.) fornromersk midvinterfest

där trälarna fick spela herrar satyr /y:/, pl. -er' till hälften bockliknande lysten lägre halvgud (följesven åt
Dionysos); löpsk gubbe

satyrspel fomgrekiskt lustspel med mytiskt ämne: Euripide' Kyklopen, Sofokles' Spårhundarna

satäng 1. fin, fast, glanskad sidenvävnad utan framträdande inslag. 2. vävnad av vad slag som helst, glanskad på
samma sätt som ~ 1 sauna (fi) bastu; imbad sauté F, se såté saura G ödla -saurie G (jätte)ödla sautem /sätä'Jn/ ett
sött vitt bordeauxvin sauvera, se såvera

sava: detsavar det är savningstid; saven rinner till

savann, pl. -er grässlätt

savaräng (matl.) (uppkallat efter A. Brillat-Savarin) bakverk av jästad tårtdeg, indränkt i punsch, likör 1. saft och
nyttjat till efterrätt savig a. som det är sav i. För svag är den ^a bågen (Karlfeldt)

savoir-faire F skicklighet; rådighet; snarfyndighet

savoir-vivre F umgängesvett; levnadsvett savojard invånare i Savojen sax pl. -ar 1. klippningsredskap med två
skalmar (fordom smitt i ett stycke). 2. klippningsmaskin med rörligt eggjärn. 3. ljus-- sax (1) med fastsittande
dosa, nyttjad till att släcka brinnande ljus 1. klippa av veken. 4. fångsredskap med två uppgillrade järnbyglar att
fånga fyrfota villebråd 1. fågel med. Ex. under åtel. 5. (se Strindberg, Hemsöboma, kap. 5, Sami. skr. 2:133:)
hissanordning, bestående av två spiror som reses i vinkel mot varann hopsurrade i toppen saxofon /-å:n/ (mus.)
mässingsblåsinstrument

med klarinettmunstycke Sb = stibium (kem.) antimon SCB = Statistiska centralbyrån scarf, pl. scarves B (sg
uttalas också /ska:v/) ytterhalsduk; kragskyddare. Det låter underligt när folk säger En sån här /ska:\/ får man
skav av. Uttalet /skarv/ är inte heller lyckligt: Det är en skarv på den här skarven scen /se:n/, pl. -er" 1. den del av
teatern där skådespelarna uppträder. 2. det medels bakgrund och kulisser utgestaltade rum där en
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pjäs 1. en akt 1. en del av en akt utspelar sig. 3. underavdelning av en akt; avdelning av skådespel utan
aktindelning. 4. platsen där ngt händer; stället dit en skildring är förlagd. 5. häftig ordväxling; uppträde scenario -
t I spelledarens noggrant utförda pjästext med scenanvisningar osv sceneri-et 1. blickfångande (åsyn av) del av
omgivningen utomhus. 2. scenrummets landskapsbild scenisk a. scen- (1, 2)

scenograf en som gör scendekorationer osv scenografi -n kan stundom bytas ut mot uppsättning. Jfr scenografera
scepter /säp:ter), pl. sceptrer' (kunglig) spira schablon /o:/ 1. formbleck; formbräde; formpapp; formstycke. 2.
förlaga; förebild. 3. förebildsträldom schabrak /-a:k/ -et prakt(sadel)täcke schacker , pl. schacklar (naut.) bygel att
koppla

kättingar osv med schackla v. koppla 1. fästa med schackel schackra, se sjackra

schagg sammet med särsk. lång, men tämligen gles lugg

schah /§a:/, pl. schaher' /§a:er/ persisk kung



1. schakt-en, pl. -er" vågrät 1. måttligt lutande jämn skärning i mark, särsk. vid vägbygge

2. schakt-et 1. lodrät 1. stupande gruvgång. 2. grävd ingång (nergång) i forngrav (som undersöks). 3. hisschakt
det utrymme där en hiss rör sig i en byggnad. 4. (bildligt:) gömsle; lönnrum. Jfr 2. ort och stoll

schalottenlök Allium ascalonicum (från Askalon

i Palestina) schaman /-a:n/ trollpräst schamanism 1. troUprästtro. 2. trollprästverk-

samhet schamplun, se schablon 1 schamponering hårtvätt

schanker 1. mjuk ~ en frätande könsskjukdom.

2. hård - syfillis scharlakan /a:k/ en högröd färg scharlakansfeber (med.) en smittosam (bam)sjukdom med
svalginflammation, röd-prickiga utslag och fjällning schamer /e:/ -et gångjärn osv schartauanism (4-stav.) en på
1800-talet av H. Schartau grundad kristen fromhetsriktning på evangelisk grund schattera (av)skugga; avtona

schattering 1. skuggning. 2. avskuggning; skiftning; ljusskiftning; färgskiftning; avtoning schatiiU -et
(penning)skrin schau (enstav.): flagg i ~ hopbunden på mitten 1.

revad anger sjönöd schavott, pl. -er avrättsställning. Bestiga --en schavottera kan återges med stå vid skampålen
schejk (arab. "åldring") islamsk hövding osv schellack, se shellack

schema^ -t, pl. -n (1. -ta) G 1. (filos, psyk.) allmänbild. 2. plan -en. 3. mönster. 4. (sprv) mönstergrupp. 5.
läsordning schematisera 1. överskådliggöra. 2. skissa. 3.

allmänliga. 4. förenkla schematisk a. 1. överskådlig; översiktlig. 2. grunddragsenlig. 3. skelettartad. 4. regel-
sträng. 5. mager (om en framställning) schersmin /i:/ Philadelphus (särsk. coronarius);

även kallad (oäkta) jasmin scherzando I (mus.) livligt (och glatt) scherzo I (mus.) livligt (och muntert)
musikstycke; livlig (och munter) sats schibbolet /å:/ (hebr.) prövord; lösen(sord) (se

Domareboken 12:6) schiUerkrage vid öppen skjortkrage schilling österrikisk myntenhet schimpans, pl. -er
(västafrikanskt ord) männi-skoliknande apa av släktet Anthropopithecus (den tidigast kända arten kallas också
Troglo-dytes niger. 1. Simia troglodytes) schism, pl. -er 1. brytning; söndring; splittring.

2. avfall. 3. kätteri schismatisk a. kättersk; avfäUig; särtroende schizofreni -n en själssjukdom kännetecknad av

främlingskap och personlighetsklyvning scliizotym lynneskluven

schlager T 1. topplåt. 2. slagnummer. 3. kassa-pjäs

schlaraffenland T landet där stekta rapphöns

flyger i munnen på dagdrivaren schoddy, se shoddy schottis, se pas de quatre schvimg T fart; flykt; kläm
schweizeri -(et) (föråldrat:) kafé med spritservering

schäfer', pl. schäfrar tysk vallhund schäferhatt damhalmhatt med stort och framtill

och på sidorna ngt nedvikt brätte schäferi /i:/ -(e)t fåravelsgård schakta v., se skäkta

schas, pl. -ar (föråldrat:) ett slags åkvagn schäslong liggsoffa
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schöngeist T skönande science fiction E (T. Hall) vetsaga; vetsagor scientist anhängare av Christian science
scind-, scid-, sciss v. L klyva scintiUation 1. (fys.) ljusblixt. 2. (astron.) (stjärnors) blinkning; tindring; tindrande
scirocco I het sydostvind scoop E förstlingsnyhet; braknyhet scout, se skaut

scrambler anordning för att göra trådlösa telefonmeddelanden obegripHga scrap-book E urklippsbok; minnesbok
scrap of paper E papperslapp scratch E startlinje Starta ~ sätta i gång på lika villkor, utan försprång. Börja från ~
börja med ingenting; börja från början screen E skärm; duk screentryck E-, se serigrafi scripta E-, se scriptgirl

scriptgirl kvinnlig anställd som bokför kamerainställningar i filmateljé scriptor, se scriptgirl scrotiun, se skrotum



seans sittning; sammankomst; uppbygglig förrättning 1. förevisning, särsk. spiritistisk sebaot (hebr.): Herren ~
härskarornas Herre seborré (med.) talgflytning sebra tigerhäst, Equus (Hippotigris) zebra sebu puckeloxe, Bos
indica sec (om vin:) torrt seca- L skära

secession utträde; utbrytning; avsöndrande (ur

en gemenskap) second-handE 1. omsalu-. 2. omsåld. 3. nyttjad; begagnad. 4. i omsalu. 5. andrahands-; i andra
hand

second sight synskhet; varselskådning seciuido L för det andra sedan /sedang:/ täckt bil med minst fyra sittplatser

sedativ -et (med.) rogivande medel sede- L sitta

1. sedes /e:d/ L (biol.) avföring

2. sedes /-e:s/ tryckark vikt i 16 blad sediment -et avlagring; fällning; bottensats sedimentering 1. fällning. 2.
upplandning. 3.

avlagring

sedimentar a. (om berg- 1. jordart:) bildad av

sediment; avlagrings-; fällnings-sedvanerätt oskriven lag seeda v. E- (i tennis 1. golf 1. andra matchspel) placera
ut de bästa spelarna så, att man

undviker att de slår ut varann i de förberedande omgångarna seeding att seeda sefyr, pl. sefyrer västan(vind)
segerhuva 1. (med.) fosterhinna som sitter kvar på huvudet vid födseln. 2. (i överförd betydelse om framgångsrik
mska:) tur. Han är född med

segervån utsikt till seger

seglation 1. segling. 2. sjöfart. 3. seglingstid;

seglingsskede segment -et 1. avsnitt. 2. cirkel-- avgränsas av en cirkelbåge och en rät linje. 3. (på leddjur:) led
(lem)

segra v. (tekn.) smälta ut (en metall ur malm). Jfr segregat

segras v. (tekn.) 1. smältas ut {]tr segra). 2. (om metaller i en legering vid gjutning:) bli ojämnt fördelade (i
gjutgodset) segregat -et avsöndrad ansamling segregation särning D; rassärning segregera /g/, se segregation.
Med ekonomiska

barriärer skolor och klubbar seismisk (2-stav.) jordskalvs-,; jordbävningsseismograf -en skalvmätare seismolog
jordbävningskännare ♦sejd ett slags trolldom, förknippad med själsfrånvarande hänryckning och dvala sejdel^ T
ölmugg; ölkrus sejnfall-et (naut.) flagglina för hissande av

örlogsflagg på toppen 1. under gaffel sejour /se§o:r/ -er vistelse; uppehåll sejsing (E seizing) (naut.) kort tåg av
kabelgam

sejte (Ip) avgudastod

sekant (geom.) rät linje som skär en kurva i minst

två punkter sekatör trädgårdssax; busksax; häcksax seker, seklet århundrade sekeldag hundraårsdag

sekin /i:/ 1. (hist.) ett guldmynt (ursprungligen

venezianskt). 2. (skämtsamt:) krona; slant sekond /sekång:d/ 1. chefens närmaste man; medhjälpare (bl. a. vid
boxning). 2. andra omgången (i kontradans)

1. sekret -et avsöndring(sämne)

2. sekret -et sigill; försegling



3. sekret a. hemlig

sekretess 1. hemlighållande; hemlighållning. 2.

tystnadsplikt sekretessbelagd a. hemligstämplad sekretessbelägga hemligstämpla
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sekretion (biol.) avsöndring sekretorisk (biol.) avsöndrings-sekretär, pl. -er klaffskrivbord

1. sekt /ä/, pl. -er" trossärgrupp

2. sekt (vanligen:) tyskt sprudelvin sekter /-e:r/ (föråldrat:) sekreterare sekterisk/e:r/ a, sektpräglad; sektansluten;
sekt-

sekterism sektväsen (se 1. sekt)

sektion 1. avdelning; avsnitt 2. snitt; skärning;

genomskärning. Koniska -er kägelsnitt sektor 1. (mat.) cirkel-^ yta begränsad av en cirkelbåge och två radier;
klot-^ kropp begränsad av en cirkelformig del av en klotyta och den yta som begränsas av alla räta linjer som kan
dras från cirkelns omkrets till klotets medelpunkt. 2. (astron.) vinkelmätningsin-strument av sektorform (se 1). 3.
(del)fält. I den ekonomiska —n *sektorieU (E sektoral) sektor-; sär-. Områden av

~ karaktär särområden; (sär)fack sekular-1. hundraårs-. 2. tidevarvs-. 3. tidstrotsande; nära nog enastående, snille
sekularfest hundraårsfest sekularisera 1. (egendom:) frånhända kyrkan;

avkyrka; förstatliga. 2. se sekulariserad 2 sekulariserad a. 1. frånhänd kyrkan; avkyrkad; indragen; förstatligad. 2.
förvärldsligad; avkristnad

sekularisering 1. indragning (från kyrkan till staten); avkyrkning. 2. förvärldsligande. 3. avkristning

sekularsång (Horatius' Carmen sæculare) tidevarvssång

sekulär 1. hundraårig; hundraårslång. 2. världs-lig

sekunda 1. (av) andra klass; andra klassens. 2. (den) andra. ~ växel andra exemplaret av en växel

sekundant -er (envigs)vittne

sekundera 1. biträda; understödja. 2. sjunga

(spela) andra stämman; ledsaga sekundär a. avledd; andrahands-sekundärkommun landsting sekundärlån lån mot
säkerhet av inteckningar som (i regel) ligger mellan 60 % och 75 % av taxeringsvärdet sekvens 1.
(ordnings)följd. 2. (mus.) upprepad tonlägesförskjutning av ett motiv 1. en ackord-följd. 3. (mus.) ett slags hymn
i den gamla kyrkosången, t. ex. Veni Sancte Spiritus sekvester, pl. sekvestrar (jur.) kvarstad

sekvestrera lägga under beslag; belägga med kvarstad

sel -et lugnflytande sträcka i vattendrag selektera sovra; välja (ut) selektering sovring selektion urval

selektionsteori läran om det naturliga urvalet selektiva. 1 urvalspräglad; urvals-. 2. (ut) välj ande; sovrande;
sållande. 3. finväljande. Den här radion är mkt 4. kräsen selektivitet 1. sovringsförmåga osv. 2. sovring. Att USA
ensamt inför ~ när det gäller inväx-ling av dollar till guld selen /-e:n/ -et (kem.) ett icke-metalliskt grundämne,
vars elmotstånd växlar med belysningen

seleno- G mån-; månens selfactor E självgående spinnmaskin self-made E: Han är en ~ man han har arbetat sig
upp; han har röjt sin egen väg, brutit sin egen mark

self management E självförvaltning; självstyrelse

self selection E själwal selot, se zelot sema G tecken

semafor /å:/ signalpåle; signalmast



semantik 1. betydelselära i vid mening. 2. sätt att

handskas med ord semantiker /an:/ betydelseforskare semantisk a. betydelse-semasiologi -n betydelselära semem
/me:/ -et (sprv) enhetUgt medvetenhetsinnehåll som har ngt språkligt uttryck (lika gott vilket) semester, pl.
semestrar friveckor semi- L halv-

semifinal (idr.) halvslutkamp semifortis (L) (sprv) starkt bitryck semikolon tecknet ;

seminarium (L 'plantskola; trädskola') 1. utbildningsanstalt för småskol-1. folkskollärare 1. (i en del främmande
länder) präster. 2. inrättning där undervisning i ett universitetsfack meddelas under former som medger fritt
tankeutbyte mellan läraren-ordföranden och studenterna semination sprutavling; sprutavel seminavel, se
semination seminbam provrörsbarn seminförening konstavelförening semiotik /ti:/ teckenvetenskap
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semipermeabel halvgenomtränglig. En ~ hinna släpper igenom en lösningsvätska (t. ex. vatten), men ej i vätskan
lösta ämnen (t. ex. koksalt) semi-short E halvkort

semit /i:/ en som tillhör ett folk som talar ett

semitiskt språk semitisk a.: -a språk hebreiskan och dess (när)frändespråk. a folk är de som talar ngt ~t språk

semitist kännare av de semitiska språken

semitrailer E påhängsvagn

semper L alltid. Du är frisk och --lustig (Karl-

feldt, pastisch) sen. = senior

senad a. försenad. En ~ skara (Karlfeldt) senar /a:/, pl. -er (metr.) sexfoting (jambisk)

senarelägga uppskjuta

senat /a:/1. (i det forna Rom:) styrande rådsförsamling. 2. (nu vanligen:) överhus (i riksdagen). 3. de äldres råd
senator (L) senatsledamot senex, sen- L gubbe senegales /-e:s/ invånare i Senegal senför a. långsam i rörelser och
arbete senglacial a. tillhörande den tiden då den senaste

inlandsisen drog sig norrut senil a. ålderssvag; gubbig; förgubbad; gummig; förgummad

senilitet ålderssvaghet; gubbighet; förgubbning; gummighet; förgumning

1. senior/se:niår/, pl. -er' /senio:rer/ (L) 1. (den) äldre. 2. medlem av en studentnations seniorskollegium (som
består av äldre nationsmedlemmar)

2. senior /seniå:r/, pl. -er' (bland idrottsmän och frikyrkofolk) en som tillhör det äldre skiktet

senna blad av Cassia-arter (laxermedel) senor (sp.) herre; herr . . . senora (sp.) fru senorita (sp.) fröken

sensation 1. (sinnes)förnimmelse. 3. sinnesretning. 3. uppseende; uppståndelse. 4. märkeshändelse;
sinneseggande händelse sensationell a. 1. sinneseggande. 2. uppseendeväckande. 3. märklig sens-commim F, se
common sense sensi, se sensi(tivitets)träning sensibel känslig; ömtålig. (E sensible betyder numera vanligen
'förståndig')

sensibilisera 1. höja känsligheten. 2. göra ljus-

känsligare sensibilitet känslighet; ömtålighet sensitiv (över)känslig

sensitiva (medelstidsL) den för vidröring känsliga Mimosa pudica och några andra mimosaarter. Jfr Ola
Hanssons bok Sensitiva amoro-sa

sensi(tivitets)träning samfälld utbildning i "ledarskap, samarbete och organisationsutveckling"; lynneshärdning;
tålsamhetsövning sensomotorisk a. som rör samverkan mellan



sinnescentrum och rörelsecentrum sensor (tekn.) avkännare sensoriell, se sensorisk sensorisk a. retnings-;
intrycks-; sinnes-sensorium (L) uppfattningsorgan. ~ är ett föråldrat hjärnfysiologiskt fackord, som har blivit rätt
vanligt på sistone i andra sammanhang. Orsaken är - trots författarens ärliga avsikt att förstå religionen
psykologiskt - att söka i hans brist på religiöst ~ sensualism 1. (i kunskapsläran:) sinnena är den enda källan till
kunskap. 2. (i sedeläran:) (sinnes)lusten är det högsta goda. 3. sinnlighet

sensualist, se sensualism sensualitet 1. sinnlighet, 2. köttslighet sensuell 1. sinnlig; sinnes-. 2. köttslig sentens
tänkespråk

sententiös/ns/ a. 1. tänkespråksartad. 2. sinnrik;

innebördsmättad sentera uppfatta och gilla (uppskatta) senti-, sens- v. L känna; varsebli; röna sentiment -et 1.
känsla. 2. känslofullhet. 3. känslighet

sentimental a. känslosam sentimentalitet känslosamhet sentänkt trögtänkt senvinter sista delen av vintern
senviixen som växer långsamt separabel avskiljbar

1. separat -et särtryck

2. separat a. (kan ej ta ändeisen -t) särskild; sär

förhandlingar särförhandlingar

3. separat adv. särskilt; för sig; var för sig separatfred särfred

separatim L särskilt; var för sig separation 1. åtskiljande. 2. skilsmässa. 3. hemskillnad. 4. särsträvan;
(av)söndringssträvan separatism (av)söndringssträvan separatist 1. särsträvare; söndringssträvare;
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söndringsman. 2. avsöndringssträvare; av-söndringsman separator 1. åtskiljare. 2. maskinskummare separarera 1.
(av)skilja. 2. skiljas (åt). 3. göra

hemskillnad. 4. maskinskumma sepia (L 'bläckfisk') bläckfiskbrunt; svartbrunt sepsis G (med) allmän
blodförgiftning septeimium (L) sjuårsskede septett 1. musikstycke för sju instryment 1. sju

stämmor. 2. sju(manna)grupp septic tank E rötningsdamm; -brunn; -kärl septiktank, se septic tank septima /äp:/
(mus.) sjunde tonsteget från en viss

ton i den diatoniska skalan septisk a. röt-; förruttnelse-septuagesima L nionde söndagen före påsk septuaginta L
"de sjuttios" grekiska översättning

avGT sepiilkral a. gravsera L, pl. av serum

seraf/a:/ (hebr. serafim pl.) ett slags ängel serafisk a. änglalik

seraU, pl. -er' (pers.) (turkiskt) slott. Jfr kara-vanseraj

serb, pl. -er' (i stort sett =) invånare i den

grekisk-katolska delen av Jugoslavien serbokratiska den sydslaviska språkart som är

det eg. riksspråket i Jugoslavien seren /sere:n/ a. 1. klar. 2. ren. 3. blid, mild. 4.

fridfuU; fridspräglad serenad 1. nattlig sånghyllning 2. (mus.) nattstycke serge F, se sars

sergeant /sär§an:t/ (milj.) befälsgrad närmast

under fanjunkare serie rad; räcka (ordnad) följd av enheter. Aritmeitsk ~ typen a, (a+b), a-l-2b) osv. Geometrisk -
typen a, ab, a-2b, a-3b osv serigrafi sidendukstryck seriös a. 1. allvarlig; allvarsam; allvariigt sinnad. 2. uppriktig;
ärlig; som menar allvar. 3. vederhäftig; pålitlig. 4. (om utsaga osv:) allvarligt menad; oskrymtad. 5. (om
sjukdom:) allvarlig; betänklig. ~ bör ej tröttköras

serologi -n läran om blodvattnet



1. serpentin (jfr L serpens 'orm') väg som ormar sig uppför ett berg

2. serpentin mkt lång, helt smal ringelremsa av tunt papper (karnevalsleksak)

3. serpentin (geol.) ett vanligen grönt mineral, huvudsakligen surt magnesiumsilikat, med

teckningar som påminner om ormskinn serum L blodvatten

senimterapi (med.) sjukdomsbehandling med (antikroppar i) blodserum

1. serva /sör:va/ E- sätta (tennis)bollen i spel

2. serva, /sär:va/, se service serve E slag (i tennis osv)

servera 1. duka fram (mat osv). 2. lägga för (mat

osv). 3. passa upp vid matbordet service E kundtjänst; tjänstning; serv -en. Jfr serva /sär:va/, som redan är i
dagligt bruk i betydelsen 'lämna in för Det är dags att serva bilen servicebox nattfack

service jour E-F servpassning. Snabb och riktig 94 68 29

service-mindedE 1. servinställd. 2. tjänstvillig ~

personal (på tal om sjukhus) servil a. krypande tjänstaktig; trälsinnad senilitet kryperi; trälsinne servis /i:/ 1.
(bord)uppsats; uppsättning; tillbehör (pl.). 2. uppassning. 3 (mil.) betjäning. 4. servisledning grenledning servitris
(ordet finns ej i F) uppasserska servitut -et (som åvilar en fastighet till förmån för en granne osv) kallas i lagen
besvär och last servitör uppassare servning, se 1. och 2. serva serve- (tekn.) hjälp-

serös blodvattenhaltig; som har med serum att göra

sesam växtsläktet Sesamum. Sesam, öppna dig!

är en trollformel i Tusen och en natt sesamo^a fås av Sesamum indicum sessa princessa

session /sä§o:n/ 1. sittning; sammanträde. 2. möte. Under de dagar ^en (Kyrkornas världsmöte) pågick set E sats;
uppsättning; omgång; rad; lag -et; krets

setter -n pl. settrar långhårig brittisk fågelhund settlement E nybygge; nyodling; nyland; koloni

sex (E) 1. könsdrift. 2. könsliv; könskärlek;

älskog. 3. se sex appeal sexa (festlig) kvällsvard, som för 100 år sedan bestod av sex slags kallskuret och en
varmrätt (Strindberg, Röda rummet, kap. 6) sexagesima L åttonde söndagen före påsk sex appeal E erotisk
dragningskraft; karltycke; flicktycke; kvinnfolkstycke
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sexig (mkt) starkt inställd på 1. eggande till älskog

sext (mus.) sjätte tonsteget från en viss ton i den

diatoniska skalan sextant vinkelmätare bestående av en cirkelsektor, vars graderade båge ngt överskrider 1/6 av
cirkeln. (Jfr sektor 2) sextett (mus.) musikstycke för sex instrument 1.

sex stämmor sexual- köns-

sexuell a. 1. könslig; köns-. 2. (sprv) könsangi-

vande; könlig sex(u)ologi -n läran om könslivet sexus L kön

sfinkter /svingrkter/ G (biol.) snörpmuskel sfinx /svingks/1. ett fyrfotat sagodjur (vanligen lejon, stundom vingat)
med människohuvud. 2. gåtlikt förtegen mska sfragistik /g/ sigillkunskap sfygmisk /svyg:-/ a. (biol.) puls-
sfygmomanometer (med.) blodtrycksmätare sfär /sv-), 'tv 1. klot. 2. himlakrets. --ernås

harmoni (samklang). 2. krets sfärisk a. klotrund shabby E sjaskig; luggsliten shaker E ryst -en; drinkskakare;



drinkblandare shanghfya v. med våld 1. list få (ngn) att

tjänstgöra som matros osv shangri-la s., se retreat4 och asjram shantung ett helsiden med sträv känsel och litet

ojämn yta shaver E elrakdon

sheUack (E shell-lac) smält och silad gummilacka i skivor

sheriff (E) 1. (i England:) regeringens representant i ett grevskap. 2. (i USA:) folkvald ämbetsman inom polisen i
en stat sherry E ett starkvin från trakten kring staden

Jerez i Spanien shetlandströja ett slags tunn, smidig ylletröja shüt medlem av en särsk. muslimsk sekt (ungefär 10
procent av befolkningen i bl. a. Irak, Jemen och Lybien) shilling ett engelskt mynt shingel (E shinglé) ett slags
damfrisyr; kortklippt i nacken

shinto(ism) inhemsk japansk religion shipping E skeppning; fraktfart; sjöfraktning; sjöfart . . .andra för
varvsindustri och ~ speciella omständigheter shirt E 1. skjorta. 2. skjortblus. Jaeger och T— i många färger

shirting E ganska lätt, starkt appreterad två-

skaftad bomullsväv shi tsu (zool.) urgammal tibetansk dvärghundras

(numera rätt vanlig i Sverige) shocking E stötande; anstötlig shoddy E yllelump; lumpull shop E bod; butik; köp
shoppa E- göra uppköp; göra inköp; handla shopping E uppköp; inköp; köpgång; köpfärd. Folk på bil--- hajade
till. Skriv: bilfarare på köpfärd shopping-bag E köpkasse shopping center E köpknut; allköpshus; allköps-

kvarter; allköp shortcomingE 1. brist. 2. otillräcklighet; tillkor-

takommande. 3. försummelse short-neck (tekn.) korthals /å/ (jfr short-short

neck) shorts kortingar D

short-short neck E kortkorthals. liæ bildrör

med extrakort hals, s. k. ~ short story E kort berättelse; novell show E skåd -et D; (upp)visning; föreställning;

revy; utstyrselstycke show-down E 1. (kort)uppläggning (: att lägga korten på bordet). 2. uppvisning; avslöjande;
klart besked. 3. kraftprov shrapnel E (efter H. Shrapnel) projektil som brister i luften och regnar kulor 1.
metallbitar

shunt E (tekn.) 1. växling. 2. omledning; förbiledning. 3. sidoledning; grenledning shunta v. E-, se shunt 1, 2 si =
se. Si sådär ja! Si = silicum (kem.) sia v. (förut)spå siames tailändare

siamesisk a. tailändsk ^a (sammanvuxna) tvillingar

1. siande -t spående; profeterande

2. siande a. spående; förutsägande; profeterande

sibet (av arab. härkomst) (brun)gul massa med myskliknande lukt; avsöndring från afrikansk (Viverra civetta) 1.
asiatisk (V. sibetta) -katt osv

sibilant (sprv) väsljud

sibylla, pl, sibyllor ett slags forngrekiska völvor (i traditionen växlar antalet från en till tolv) Jfr sibyllin

sibyllin, pl. -er' forngrekiska orakelspråk, som förvarades i Rom fram till mitten av 300-talet
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e. Kr. och delvis har besvarats till våra dagar

sibyllinsk: de sibyllinska böckerna; se sibyllin

sic! L så; på det sättet!



sicilian invånare på Sicilien

siciliansk a. Sicilien-

sick, pl. -ar (tekn.) kant; ränna

sickativ -et torkämne; torkmedel

sicker , pl. sicklar skrap(skiv)a av stål

sick humor E sjuk humor; sjukligt skämtlynne

1. sickla v. dregla

2. sickla v. skrapa med sickel

sid a 1. lång (:som räcker långt ner). Bak- lång baktill. Fot- som räcker till fötterna. Fram-lång framtill. 2. =
sidlänt sideboard E skänk; skänkbord siderisk /e:/ a. stjärn-. ~ månad stjärnmånad

1. siderit (geol.) järnspat; kristalliskt järnkarbo-nat

2. siderit, se meteorit

sideros /å:/ järnlunga; avlagring av järnstoft i lungorna

sidesteppa E-1. undvika; hålla sig undan från. . .

2. förbigå sidlände -t lågt liggande (fuktig) mark sidlänt a. låglänt (och sank) sidnumra paginera sidniimring
paginering

sidogevär sidovapen (blankt vapen buret vid

sidan) sidsteppa, se sidesteppa sidvall sank (och frodig) betesmark sidvörda vanvörda; missakta sierra (sp.)
fjällkedja; bergskedja siesta I middagsvila

siffra (arab. "tom; noll") 1. taltecken. 2. belopp

(uttryckt i taltecken). 3. på -n precis sifon/o:/ G 1. trycksprutflaska. 2. sugrör; sughä-vert. 3. (zool.) rörformigt
utskott på bladlusens rygg; ett slags andningsrör hos vissa musslor och snäckor siga v., prt seg 1. sippra (fram);
sila sig fram; rinna fram sakta. 2. segna (ner); sätta 1. lägga sig ofrivilligt, men långsamt sigel', pl. sigler'
(för)kortningstecken; ordkort-ning

sightseeing E skådefärd; rundtur sigill-et 1. stämpelavtryck som man fäster vid (anbringar på) en skriftlig
handling för att försegla den (hindra att den öppnas av ovidkommande) 1. besegla den (styrka dess äkthet). 2.
stämpel som man märker ~ 1 med

signa v. välsigna; helga

signal /signa:1/ (synligt, hörbart 1. eljes uppfatt-bart) tecken (1. teckenknippe) för meddelanden

signalement-et beskrivning av en efterspanad

mskas utseende osv signare /ngn/ en som övar signeri signatur 1. (namn)underskrift; (namn)påskrift. 2.
(författar)märke; täcknamn. 3. särmärke; kännemärke signatärmakt undertecknande makt (stat, rike);

undertecknarmakt; fördragspart *signa upp E- teckna sig; skriva på; anmäla sig skriftligen

signera/nj/1. underteckna; påteckna; namnmär-ka; namna. 2. (ny betydelse:) författa; skriva

signeri /singneri:/ trolldom; häxkonster signering /nj/ märkning; (namn)påskrift signerska /ngn/ kvinnlig signare
signet /ngne:t/ -et sigill(stamp) signifikans /ngn/ 1. innebörd. 2. vikt, betydenhet; betydelse. 3. betydelsefullhet;
uttrycksfullhet. Alla relationer och handlingar i universitet och samhälle har politisk — signifikant betydelsefull;
viktig; innebördsmät-tad

signifikativ a. kännetecknande; kännemärkande



signor /sinjåir/1 herre, herr . . . signora I dam; fru signore, se signor signorina I fröken signum L tecken;
kännetecken sikel' (guld-, silver-, koppar-) vikt- och mynten-het(er) hos fornsemitiska folk. Sikler tillhandahölls
av växlarna vid templet i det forntida Jerusalem

sikh, pl. -er' (hindi "lärjunge") ett krigiskt (religiöst) samfund (huvudsakligen) i Punjab i Indien

1. sikt luftens genomskinlighetsgrad. Det är dålig - i dag

2. sikt 1. anblick; påseende; åsyn. 2. synhåll

3. sikt tidsavståndet till ngt framtida, på lång

4. sikt siktat mjöl: se 3. sikta

5. sikt, pl. -ar redskap att sikta mjöl med

1. sikta v. få syn på (ett avlägset föremål)

2. sikta v. rikta in ett skjutvapen mot målet (med ögats hjälp)

3. sikta v. befria mjöl från sådor osv
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silben (sms) (biol.) ett mellan ögonhålorna beläget tunt ben med många hål, som släpper fram luktnerverna till
övre delen av näshålorna

sUen /e:/, pl. -er': Dionysos* fostrare Silenos

räknades som den främste bland satyrerna silentium L tystnad sUent partner E = sleeping partner silhuett, se
siluett

silidum (kem.) ett icke metalliskt grundämne (= kisel)

silikat -et kiselsyrasalt silikos /å:/ sten(damm)lunga silmiinstycke cigarettfilter; filter tip silo, pl. -r kan till
omväxling bytas ut mot 1. pressfoderbehållare; pressfodertorn; pressfo-dergrop. 2. sädtorn; sädgrop siluett
skuggklipp; svartklipp(sbild) silur (efter L silurus fisken S. glanis) det geologiska skede då de första fiskarna
kom till silvra v. försilvra simdamm swimming-pool simili /im:/ efterapning. ^diamant falsk diamant

simme, pl. simmar rep; streck; snöre simoni-n (kyrklig) ämbetsmångling (se Apg 8:20)

simpelkord /å:/ hårt tvinnat lingamssnöre simplemang (helt) enkelt

1.simplex-et (L 'enkel') (sprv) osammansatt ord

2. simplex- enkel; enkelriktad

simplicism 1. ensidighet. 2. enkelsyn; enkelbott-

nighet simplifiera förenkla simplism (F simplisme), se simplicism simulaker, pl. simulakrer skenstrid;
stridsövning; krigsövning. Ja, slik han kom från striden (Pehr Staaff) simulant låtsassjuk(ling) simulator /a:/
apparat där vissa handgrepp och

rörelser kan övas in osv simulera låtsa

simultan /a:/ a. samtidig; liktidig

sin /i:/ -et vara i ~ ha sinat; ej ge mjölk

sindal /a:/ sidenlärft

sinder, sindret 1. glödspån. 2. (järn)slagg sine anno L utan årtal

sine ira et studio L utan avoghet och medhåll sinekur latmanstjänst; latmansgöfa

sine loco L utan utgivningsort (förlagsort, tryckort)



singales /singgale:s/ ceylonbo med singalesiskt modersmål

singalelsiska det från fornindiskan härstammande språk som talas i södra delen av Ceylon

1. singel naturlig rundsten (30-100 mm) 1. grovt grus (7-30 mm)

2. singel 1. enkelspel; en mot en. 2. ensam; ensamt kort. 3. ensamkupé; enbädd (i sovvagn)

3. singel- 1. enkel. 2. enstaka; enmans-. 3. '-olycka enkelt vagnbrott; enkelt bilhaveri

single E (skäms på sig, SJ!), se 2. singel 3 singulare tantum, pl. singularia tantum L (sprv)

entalsord singularis /ngg/ ental; entalsform singuyär /ngg/ a. 1. säregen. 2. enstaka. Jfr singulär

singulär /ngg/ a. sär. omdöme (log.) särom-döme; ensaksomdöme. Detta päron är en bergamott

Sinim (Jesaja 49:12) (förmodligen:) Kina sinisk a. (indo)kinesisk

sinister, pl. sinistra a. 1. olycksbådande; ödesdiger. 2. dyster. 3. kuslig; hemsk. 4. illvillig; ondskefull; elak;
lömsk. 5. vänstervriden

1. sink -et försinkande; klandervärt dröjsmål

2. sink, pl. -ar (E) slask(tratt); vask; diskho

1. sinka 1. metalltrådspärla 1. d. att foga ihop trasigt porslin med t. ex. 2. utskuren tapp 1. motsvarande
inskärning i träfog

2. sinka s. (F cinq 'fem') femma i brädspel

3. sinka v. foga ihop med 1. sinka 1 sinkabirum (köksL) häkte; kurra; finka sinkadus /u:/ 1. (i brädspel:) fem och
två. 2.

slump. 3. örfil sinksam a. försenande; tidsödande sinnesanalogi korsning av intryck som hör till skilda sinnen. Hr
synestesi. Röjer sig i uttryck som färgton, klangfärg, sträv smak, söt lukt osv

sinolog kina(språks)kännare sinologi -n se sinolog sint a. vred(gad) sinter 1. droppsten. 2. slagg sintra v. smälta
(järnpulver osv) till korn och bollar

sinus, pl. -ar (mat.): '^|^ör en sned vinkel i en rätvinkl. triangel är förhållandet mellan den motstående kortsidan
och långsidan (hypote-nusan)
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siniisit (med.) inflammation i näsans bihålor sionism folkrörelse till främjande av riket Israel

sionist anhängare av sionismen sipp a. (strängt 1. tillgjort) sedesam

1. sir -et, se sirat

2. sir E är artigt tilltal till en man

3. Sir är en titel som tillkommer lågadelsmän i Storbritannien

sirat /a:/ utsmyckning; prydnad; pynt siratlig a. snirklad; sirlig; prydlig; hövisk

1. siren /e:/ GL: ~erna var enligt Odyssén 12:39-52 två på en holme bosatta systrar som genom sin undersköna
sång lockade till sig sjöfolk som kom inom hörhåll

2. siren 1. ett slags kraftig själwerkande signalpipa. 2. akustisk ~ en apparat för bestämmande av toners
svängningstal. 3. apparat som alstrar växelström vid vissa mätningar

3. siren /e:/ sjöko, havsdäggdjur av ordn. Sire-nia. Förekommer huvudsakligen vid tropiska havskuster

siming ornament sirocco, se scirocco

sirpa v. låta (om syrsors, gräshoppors, strandpipares läte) sisa v. väsa (särsk. om tjädertuppen) sisal /a:/



agavehampa (av fibrerna i vissa agave-arter, t. ex. A. rigida)

1. sissa v. kissa; kasta vatten; urinera

2. *sissa v. se sisa *sistera v. hejda

sistfödsloratt ultimogenitur: yngste sonens förmånsrätt till arv sistgräns terminus ante quem sistgången sista
ringningen till gudstjänst; sam-

manringning sisu (fi) sammanbiten ihärdig viljestyrka sisyfosarbete gagnlöst oavlåtligt trälande sita (Ip) 1.
flyttlag av rensamer. 2. lappby;

samedistrikt sit-downer E tredskosittare; D sittstrejkare sit-down strike, se sit-in 1 sit-in E 1. sittstrejk. 2.
(mass)intrång. Att man helt enkelt genom och mötesstörningar förhindrar föredrag och liknande sits (T Zitz), se
kattun

sittben (biol.) sittknölsområdet: den del av bäckenet som stöder mot stolen när man sitter

sittgren gren att sitta på (för en fågel)... du lät den björken leva . . .; där kan jag en ~ finrm (Kalevala)

sittgöra s. arbete som man utför sittande sittstrejk avtalsvidrig strejk där de strejkande

inte lämnar arbetsplatsen situation läge; ställning; tillstånd; belägenhet. Bristsituationen på bostäder
bostadsbristen. Den aktuella knapphetssituationen knappheten (just) nu situerad 1. (väl-, illa, bättre, sämre)
ställd. 2. välställd; (väl)bärgad. I rötmånaden, då aUt situerat folk hänger sig åt brunnslivets fröjder

sjabbig (B shabby) luggsliten; sluskig; sjaskig sjabbla v. fumla

sjackra (av hebr. härkomst) driva gårdfarihan-

del; ockra; preja osv sj^jas' /ajj/, pl. -ar ynkrygg sjakai /-a:l/ (pers.) Canis aureus sjalett huckle sjana s. slampa;
slinka *sjasa v., se 1 hasa

sjubb pl. -ar tvättbjörn, pälsdjuret Procyon

(lotor) sjudvattenprov, se ordal sjunkprov, se ordal 3 sjåsa, se chosa själ (zool.), se 1. skäl "^sjalvan: mig -
(Karlfeldt) mig själv sjalvgenererande a. självalstrande självkontroll, se under kontroll självregistrerande a.
självskrivande; självtecknande

självsuggestion självbedrägeri självsvåldsrätt (O. Högberg) rätt som man tar sig

egenmäktigt självtagning självservering, -^svagnen, som SJ

kallar den i sin förhandsbeskrivning självtvivel (Ossian-Nilsson) tvivel på sig själv självtäkt är att ta sitt eget från
en annan utan att

gå den väg lagen visar själwerksam spontant aktiv själwåUad självförvållad ^sjöblad näckrosblad. Handskarna
på mannens

händer blevo ~ i en skogstjärn (Kalevala) sjömU (svensk) 7 420 m sjörädd rädd för att färdas på sjön sjösprång
havsström (uppström) med starkt

stigande vattenstånd sjöväder sådant väder att man kan fara (ut) på sjön

skabb (med.) av skabbkvalster orsakat khande

hudutslag skabrös a. oanständig; slipprig
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*skack a. (Fröding) sned; skev skadbita bita (ngn) så att det uppstår kroppsskada

skadelysten illvillig; hågad för att göra skada skaffare 1. anskaffare; köpombud; ackvisitör. 2. leverantör. 3.
(föråldrat:) förvaltare. 4. supporter



skafföttes adv. (liggande) jämsmed varann riktade åt var sitt håll sksy läderimitation av konstfiber skak -et
skakande (att ngt skakar)

1. skala s. 1. måttstock. 2. (mus.) tonstege. 3. mått; omfång. / stor ~

2. skala v. kila; rusa; gno. Antingen --de hon ikring på gångar och vägar . . . eller dansade hon och sjöng

1. skalk skälm; spjuver

2. skalk, pl. -ar ändstycke på limpa 1. d. En och annan stentorr bröd-- (Kalevala)

skalka v. (naut.) göra (lastlucka osv) vattentät; täta

skalkas v. gyckla

skaU-et 1. rop(ande), 2. drevjakt; samfälld förföljelse

skallgång 1. = skall 2. "drev" i syfte att leta rätt på en mska 1. ett kreatur som har kommit bort

skalmeja (av G härkomst) rörflöjt; herdeflöjt skalp, pl. -er^ huvudsvålen (med mesta delen av håret)

skalpell (med.) liten operationskniv skalpera skära loss och shta av huvudsvålen på (ngn)

skamferad a. illa medfaren; illa faren; skamfilad;

skamfaren skamhetta (L. Nordström) blygselrodnad skamstraff innebär vanhedrande förödmjukelse

skamtal ohöviskt tal

skamtalig a. ohövisk i sitt tal

skandal anstötlig händelse 1. neslig handling som

väcker uppseende skandalisera skämma ut (i vida kretsar) skandalös a. (upprörande) anstötlig;
förargelseväckande skandera (metr.) taktläsa; takta skandering taktläsning; taktning Skandien (ålderdomligt)
Skandinaviska halvön skandinavism ivran för samverkan mellan de

skandinaviska folken skanism (sprv) skånskhet *skank, se skånk

^-skanklad -bent. Torr-vig-skanklad (Karifeldt,

pastisch) skap -et förhud (på djur) skapsam a. kreativ

skarabé 1. skalbagge. 2. skuren sten (kamé) i form av en skalbagge. 3. (skämtsamt:) Skaradjäkne; student från
Skara gymnasium *skara sig samlas; fylka sig *skarbåge snösko. Jfr tryga 2 *skare, pl. skarar förkolnad ände på
ljusveke skam-et 1. förkolnad ände på veke; lossnad förkolnad ände av veke; ljustjuv. 2. lättsmält mineral som
åtföljer (järn)malm. 3. förorening; smuts. 4. förfallen mska; (särsk.:) sköka

skamdack (naut.) plankgång som täcker spantens övre ändar på träskepp skarpna bli skarpare skarprättare bödel
skarpsaltad (finl.) hårdsaltad skarptecknad a. markant

1. skarv, pl. -ar (zool.) fågelsläktet Phalacroco-rax

2. skarv, se scarf

skat T (av I härkomst) ett kortspel för tre man skatbo -t 1. knä (utbuktning framtill) på byxa. 2. kyffe; dragigt
ruckel. Från ditt glugg är arbetsdagen sjunken (Karifeldt) skate, pl. skatar trädtopp; toppändan på ett

timmerträ skatologisk a. avföringsskatt, pl. -er" tvångsavgift som stat och kommuner tar ut. Direkt ~ utgår på
inkomst och förmögenhet och omsättning av förmögenhet (t. ex. arv, gåva). Indirekt ~ utgår på omsättning av
varor och tjänster. Proportionell utgår med fast (konstant) skattesats. Regres-siv ~ utgår med gradvis sjunkande
skattesats allteftersom skatteobjektets värde stiger. Progressiv ~ utgår med stigande skattesats allteftersom
skatteobjektets värde stiger. Degressiv är en progressiv ~ med sjunkande stigning av skattesatsen (t. ex.
proportionell skatt med fast bottenavdrag) skatta v. (bl. a.) gissningsvis beräkna (storlek, utsträckning, antal);



anslå (till så och så mkt)

skatteobjekt den storhet som skatten beräknas

på (inkomst osv) skattesats storleksförhållandet mellan skattebeloppet och skatteobjektets (t. ex. inkomstens)
värde
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skattesubjekt den som (formellt) är förpliktad att

erlägga en skatt skattkammarväxel genom riksgäldskontoret utfärdad växelförbindelse i och för upptagande av
kortfristigt lån skattmas skatteindrivare skattning, se skatta

skattöre bevillningskrona; 1 % av beskattningsbar inkomst skaut (E scout 'spanare') boyscout; girlscout skeda v.
1. medels salpetersyra skilja guld från silver. 2. skilja metaller åt medels en stark syra. 3. behandla med stark
syra. Scheele —r skapelsen i härden (Tegnér) *skedagång = skedgång

skedbrott fel i vävsked, bestående i att en tinne (tand) har fallit bort. Syns det spär av (Kalevala)

skede-t 1. färdavsnitt. Rida tre mil i ett 2.

tidsavsnitt; epok. 3. stadium skedesbildande a., se skedesskiljande skedessid(jande a. epokgörande; epokal
skedgång skedarnas taktfasta gång mellan fat och mun, när alla bordsgäster var tvungna att sticka skeden i det
gemensamma fatet samtidigt. Och skiagången går (Fröding) skedmat mat som man äter med sked skedvatten (jfr
T Scheidewasser) koncentrerad

salpetersyra *skeka v. skreva; spreta ut med benen skenbot palliativ skendårskap paradox skepsis^ /sk/ G
tvivel(håg) skepticism 1. alltvivel; tvivel på allt. 2. (filos.)

tvivelfilosofi; alltvivellära skeptiker/äp:/1. tvivlare. 2. alltvivlare skeptisk a. 1. tvivlande. 2. tvivelhågad;
tvivelsam. löje. 3. -^filosofi = skepticism 2 sketch E scen (i revy) sketcha E- medverka i sketcher skevra v.
(naut.) 1. (en åra:) efter ett årtag låta bladet flyta upp och ligga nästan parallellt med vattenytan tills man tar nästa
årtag. 2. (ett segel:) ställa det så, att vinden blåser längs dess plan skevsyn (da.) fördom(sfullhet) skevsynt (G.
Sundbärg) som har en skev syn på

saker och ting; fördomsfull sldaskop /skåp/ -et (G skia 'skugga') ögonspe-gel

skickebud -et budbärare skickelse öde

skida v. åka skidor

skidgård (i folkmålen uttalas ej förledens d) stängsel; staket; gärde bestående av kluvna trädstammar kapade till
lämplig längd. Med en ~ av röda spjut inneslöt han de portar sju (Antigone) skidlift -E skidhiss; skidUnbana
skiffle E bondjass skiftningsfattig rätt onyanserad skiftningsvidd variationslatitud ski^ebrev (hist.) skriftligt bevis
på upplösning av äktenskap (1. trolovning); se Femte Moseboken 24:1, 3; Matteus 5:31 ski^eman skiljedomare;
medlare skiUeteckensättning interpunktion; kommatering

skilling ett numer obrukligt mynt. Jfr tolvskilling

skimla v. flimra. Det ^rför ögonen skimmer , pl. skimlar häst med en jämn blandning av mörka och ljusa hår
skioptikonbild genomlysbild skipan oböjl. s. anordning; arrangemang skippa E- 1. hoppa över. 2. överge

1. skir -et flor(stunt tyg)

2. skir a. 1. ren. 2. klar. 3. skinande; strålande skirr /k/ (G) (med.) hård bindvävsrik cancersvulst

skiss /sk/, pl. -er" utkast; snabbteckning skissera /sk/ snabbteckna; göra (ett) utkast;

linj era upp skizo-, se schizo-skjula s. stäva; träbytta skjuva v. skjuta; maka sklerem /re:/ -et (med.)
hudförhårdning skleros /å:/ (med.) förhårdning; förkalkning skoflickare skomakare; skolagare



1. skott I k! -et övertidsarbete

2. skofft (Fröding) fågelstjärt skofta v. arbeta på övertid skoggång fredlöshet; fågelfrihet

skoglig a. skogs-; som har med skog att göra skol småsten för kilning osv

1. skola v., prt -de 1. utbilda. 2. hålla skola

2. skola v., prt -de kila med skol skolastik /i:/ teologiskt färgat filosoferande skolastiker /as:/ en som bedriver
skolastik skolastisk a., se skolastik

skolgången a. (finl.) som har gått i skola; skolbildad

skoliast en som har gjort skolier (se skolion)
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skolion, pl. skolier (G) randförklaring; randanmärkning skolios /skåliå:s/ (med.) snedrygg skoUärd a. som har
gått i ngn högre skola; skolbildad

skolnegativ a. som vantrivs i skolan; skolovillig; läsovillig

skolt /å/, pl. -er' -erna är ett slags östsamer, huvudsakligen bosatta i Enare (Inari) i Finland

skonare, se skonert

skonert /skonä^t:/ ett slags tvåmastat segelfartyg

skonsmål skonsamhet; försköning; pardon skop -et, se scoop

skopalamin-et (med.) ett pupillvidgande gift, som man utvinner ur Scopolia japonica (japansk belladonna)
skorbutisk a. skörbjuggs-skorpion /skårpiorn/ bitsk giftspindel av gruppen

Scorpionidae (släktet Scorpio osv) skot-et (naut.) tåg, kätting 1. talja som man fäster i skothornet för att sträcka
det i sidled och ge det lämpüg ställning i förhållande till vinden

skota v. (naut.) hala ett skot tills seglet är sträckt i sidled

skoter, pl. skotrar (E scooter) plåtinkapslad

motorcykel. Jfr. snöskoter skothom (naut.) det hörn av ett segel som dras

akteröver 1. till en rånock skov /å:/ -et tid(rymd); avsnitt; fas i en period;

periodiskt sjukdomstillstånd skovsupare periodsupare skovtals adv. (ojämnt) periodiskt; tid efter

annan skraffera streckskugga

skrap -et avskrap; odugligt, värdelöst folk. Hitut

samlas allt ~ oppe ifrån land (Strindberg) skraphandskrift palimpsest skrattmUd som har lätt för att skratta
skravelmark impediment skravlig a. dålig; klen; oduglig skreva v. spreta med benen skrevandes adv. grensle;
med benen åtskils skrian s. (Karlfeldt) skriande; skrik skribent en som har skrivit ngt skribler /e:/ skräpförfattare
skridstång en skida som sälj ägaren ligger på då

han smyger sig på sälen skriftfasta kodifiera 1

skriftningstid tillräcklig tid för att bekänna sina

synder och få avlösning. Sända bärarna till plötslig död förutan - (Hamlet) skriftodling litteratur; vitterhet; Utterär
odling *skriftskola konfirmationsundervisning skriftstyre redaktion (= redaktörerna 1. redaktören)

skrinna v. åka skridsko skripta s., se scriptgirl skriptoriiim (L) skrivsal; skrivrum skriptiim, pl. skripta L uppsats;
skrivövning skrivardöme byråkrati skrivhänt a. (O. Högberg) skrivkunnig skrivskinn pergament skrivtelefon
telex skrodera (stor)skryta; skrävla skrodör storskrytare; skrävlare skrofler' /o/ (pl.) (hals)lymfkörteltbc skrofiilös



a. som har skrofler ^skrota sig (naut.) ändra sig (om vindriktning-en)

skrott/å/, pl. -ar 1. kropp (föraktligt). 2. as; flådd djurkropp. 3. kärnhuset på avätet äpple 1. päron

skrotlim L (biol.) pung

skrupens /än:/ skrapa; åthutning; pl. snubbor.

Jag sitter inte här och tar ^er! (Strindberg) sknipeiisa snubba; åthuta; läxa upp skrupler pl. betänkUgheter
skrupulös a. noggrann; samvetsgrann skrutinera undersöka; (fin)granska; mönstra; pröva

1. skrutt, pl. -ar 1. strunt(karl); (gubb)strutt. 2. kärnhus

2. skrutt -et skräp skruvliiye spiral skrym -met = bulk 2

skryp a. odryg; ovaraktig; som tar slut fort skrythals skrävlare

1. skrå-et 1. (före 1846:) sammanslutning av mästare med ensamrätt att utöva ngt hantverk. 2. (allmänt:)
yrkesklass

2. skrå IT lutande; sned: på ~

^skråpuk, pl. -ar 1. ansiktsmask. 2. (insekt)larv. 3. fågelskrämma; åkerspöke. 4. buse. 5. djävul

skräcka v. prt skräckte (naut.) släppa efter (på

hårdspänt tåg) skräckdådsman terrorist skräda v., prt skrädde 1. sikta (spannmål). 2. sovra (malm). 3. släthugga
(virke). 4. välja och vraka skräde -t avskräde; avfall
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skräll a. skrällig; skrällande skräpp -et skryt

1. *skräppa s. ränsel; (rygg)påse; (häng)väska

2. skräppa v. prt skräppte skryta; skrävla skräver , pl. skrävlar, se skrävling skrävling tass; simfot på säl

skröna s. uppdiktad berättelse, skepparhistoria skröpling skröplig mska skudda skaka

skuldeman gäldenär; debitor skuldskriva debitera

skulor pl. diskvatten med potatisskal osv skulptera göra bildstoder osv; forma i lera och sten

skulptur 1. konsten att göra bildstoder osv. 2.

bildstod osv skult, pl. -ar hjässa

1.skum-met 1. blandning av vätska och gas: särsk. vatten och luft på sjön. 2. champagne

2. skum -met S (mest bf) halvmörker; skumrask

skumna v. bli skum; bli skummare; skymma (utan objekt). När dalarna ~ till ro (Karl-feldt)

skunk, pl. -ar 1. det till mårdfamiljen hörande rovdjuret Mephitis mephitis. 2. päls(en) av ~ 1

skura s. skiljelinje på vapensköld skuren a. kastrerad (med kniv). Låt du hästen ha bekymmer, skurna Svarten gå
i sorgen (Kale-vala)

skvader, pl. skvadrar ett skämtdjur: korsning av hare och tjäder. (Finns på Medelpads fom-hem i Sundsvall)
skvadron /o:/ kavalleritrupp (motsvarande ett

kompani) skvalprum, se skvimpmån

1. *skvalta s., se skvaltkvarn

2. skvalta v. skvalpa; plaska; stänka. Vårbäcken

(Karlfeldt)



skvaltkvarn (liten) vattenkvarn med drivskovlar

på upprätt stång skvaltorre orrtupp som spelar utan rival skvattra v. snattra; tjattra (mest om skator och

en del andra fåglar) skvimpmån såpass stort avstånd mellan randen av ett öppet kärl och vätskeytan i kärlet, att
det inte skvätter över när man bär skvip svag och haltlös dryckesvara. Ett sä surnat andligt som folket tvingas att
köpa för sin sparpenning (Heidenstam)

skvis, se squeeze skväka v. kväka

skvär, pl. -er' (finl., Ss) öppen plats (med träd) i stad

1. skvätta v., prt skvätte stänka; skvimpa

2. skvätta v., prt skvatt spritta till; rycka till (i häpnad 1. förskräckelse). Annars skvatt folket inte till så värst (O.
Högberg)

skvättbord lös bräda, som görs fast vid relingen på (fören av) en båt för att inte vågorna skall slå in i hård sjögång
skvättmån = skvimpmån sky /§y:/ (F jus) stekspad. (Stavningen är påfallande)

skyas det ^ det blir molnigt

skyddad sysselsättning arbete för en som inte är

fullt arbetsför skyddsföfje eskort

skyeterrier /skaj-/ långhårig kortbent terrier

(från Hebriderna) skygge-t 1. (hatt)brätte. 2. skyddstak skyig a. (lätt) molnig; mulen skyldeman blodsfrände
skyldskap blodsfrändskap skyUght E takfönster skyline E 1. se horisont. 2. utlinje skylla v., prt skyllde vara
skyldig (ngn ngt); stå i

tacksamhetsskuld (till ngn för ngt) skyUerkur vaktkur

skym s.S: Du står i skymmet för mig står i ljuset

för mig; skymmer för mig *skymla v. 1. = skimla. 2. synas otydligt 1. ostadigt

"'skymlande a. som ter sig otydligt för ögat. Så se

vi dig, Karl Johan, en -- gestalt (Karlfeldt) *skymmel, se skimmel

skyter två folk som bodde på stäppen norr om Svarta havet under antiken (ett indoeurope-iskt bofast folk och ett
mongoliskt nomadfolk)

skytter pl. skyttlar skottspole

♦skyva, se skjuva. Det haltar och hasar, det

och sjasar (Karlfeldt) skywriting E himmelsskrift; rökskrift skåd -et D show skådefärd sightseeing trip
skådefönster skyltfönster skådemynt medalj skåderundel amfiteater

skådesamling museum; museiavdelning; visningssal skålig a. konkav

321skå-skö

skålla s. (metall)beslag

skålpund -et (föråldrat:) omkring 425 gram

skålspegel reflektor

♦skår -et 1. skåra. 2. S slag; sträng (av säd 1. hö

vid bärgningen) skåre, pl. skårar (öppen) skjutkoja *skåta = mynda

skäck, pl. -ar brokig (storfläckig) häst



1. skädda (flundrearter:) 1. berg-^ Pleuronectes microcephalus. 2. sand-- Pl. limanda. 3. skrubb-- Pl. flesus

2. skädda s. 1. aktre delen av kölen under propelleröppningen; en till kölen under propellern nitad plåt. 2. ror~ en
halvmånformig trä-1. metallskiva, som man fäster på rodret till en roddbåt; i hörnen är den försedd med hål, i
vilka två styrrep är instuckna. 3. logg^: skäddloggen 1. handloggen består av en kvartcirkelformad sektor av ek
med blykant i periferin för att den skall ställa sig på kant med det hörn uppåt, som utgör sektorcirkelns
medelpunkt, då den kommer i vattnet; till detta övre hörn är logglinan fäst (Stenfelt; samma ord som 1. skädda)

skafta v. skafta; sätta skaft på (ngt) skägga v. (om tågvirke 1. tackling:) rispa upp sig så att det fastnar i taljan.
Det ~r sig (sägs i överförd mening när det uppstår ngt oförutsett hinder) skäkt (av hebr. härkomst) judisk slakt

1. skäkta s. redskap för finrensning av lin och hampa. ~n består av skäktkniven, som liknar ett träsvärd, och ett
fast underlag, skäktstolen. Ex. under bråka

2. skäkta 1. (stor) pil. 2. trubbig pil

3. skäkta = väggskäkta vägglus

4. skäkta norsk eka

5. skäkta droska (nattetid; se 7). Nattetid sade han alltid "skäkta" i stället för droska

6. skäkta v. rensa lin 1. hampa med (1) skäkta

7. skäkta v. = nattskäkta

8. skäkta v. utföra skäkt; slakta judiskt skäktkniv se 1. skäkta. Skärvor av min ~

(Kalevala)

1. »skäl säl

2. skäl -et 1. vägskäl. 2. S rågång; ägogräns. 3. väv~ vinkel mellan varpens (ränningens) snett uppåtriktade del
(översprånget) och dess snett nedåtriktade del (undersprånget) där skytteln far

3. skäl-et 1. anledning; handlingsgrund. 2.

bevisgrund; argument. 3. (föråldrat:) förnuft. 4. göra ~ för sig göra sig förtjänt av skälig a. lämplig; lagom

'"skäll a. 1. fadd; vattnig. En mer än vanligt ~

välling (Sophie v. Knorring). 2. gällen *skälvosot frossa. Det for en storm igenom tidens strängar, och än de
darra som i ~ (Karl-feldt)

skämsna fattiga pauvres honteux

^skämtan (saknar bf och pl.) underhållning;

tidsfördriv *skänger , pl. skänglar skälm

1. skär-et (kal) holme (i saltsjön); klippa som sticker upp ur vattnet

2. skär -et 1. skärtag (med lien då man mejar). 2. konståkning på ena skridskon (ytter^, inner^). 3. skåra; snitt. 4.
urtag 1. inskärning i ett nyckelax. 5. egg; skärande kant

3. skär a. blekröd; rosa(färgad)

4. skär a. 1. ren; skir. 2. klar; ljus. 3. genomskinlig. 4. äkta; oblandad. 5. oskuldsfull; jungfrulig. I uttrycket ren
och - är ~ ofta endast ett förstärkningsord

"'skära v. rena. Vilan i mullen, eller ett stoft

(Karlfeldt) skärbo skärkari skärkarl (manlig) skärgårdsbo skärmytsel, pl. skärmytslar = skärmytsling
skärmytsling småstrid skärskåda granska; undersöka; syna



1. skärv stenskärvor; stensplitter

2, ""skärv, pl. -ar litet mynt

skävor pl. de hårda delarna (veden) i orensad linhalm

*skökvorden a. som har blivit sköka. Hustrurs besudlade ära och skulden för skökvordna mör (Fröding) sköl, pl.
-ar sprickfyllnad (i malmberg) skolgång skölspricka (se sköl) . . . tårebäckarna sin ~ grävt från ögat ner till
munnens smilband (Strindberg) skölp, pl. -ar stämjärn med rundad egg skölpa urholka med skölp skön-et 1.
omdöme; urskillning. 2. gottfinnan-de

sköndager förskönande belysning. Forntiden tedde sig i en fantasivävd ~ (Ossian-Nilsson) skönhetsskrin D
beautybox sköi^eUg skönjbar

sköns adv. (naut.) i sned riktning; på snedden sköiiisa v. snedda av

skönsam a. omdömesgill; förståndig. Gick före
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blott med några få ^ma män för att skärskåda vägen (Beowulf) skönssak omdömessak; omdömesfråga skönt
änskönt; fastän *skör -et ostmassa

skörbjugg IT (med.) sjukdom vållad av c-

vitaminbrist ♦skördeand skörd(etid)

♦skördon (pl.) elddon (stål och flinta och fnös-ke). Låt mig låna dina -/ (Kalevala)

1. »sköre -t svett (bränt) linne nyttjat i stället för fnöske

2. sköre, pl. skörar snopp (tjuv) på ljusveke sköma v. bli skör (a.)

♦skörost surmjölksost

♦skörte-t 1. skynke. 2. skört

sköta på /å:/ v. skarva

skötbåt fiskebåt (för strömmingsfiske osv)

sköte, pl. skötar strömmingsnät

skötsättning utläggning av skötar

♦sköve -t S skjul; lider

släcks E långbyxor

slaf, pl. -ar (slangspråk:) säng osv

slagbord fällbord

♦slagg -et, se snöslagg

slagruta T vidjeklyka som nyttjas när man letar

efter vatten-1. malmåder slagrörd a. drabbad av slag (apoplexi) med

kvarstående men slagvatten vatten som samlas i bottnen på ett fartyg och förpestar luften om det ej avlägsnas
(Stenfelt) slalom (no.) sicksakskidning utför slam -men (E) i kortspel: göra stor-- ta hem alla spelen (korten);
göra lill^ ta hem alla spelen (korten) utom ett slana långt stycke smäckert (rund)virke slang (sprv)
vardagspräglad, ofta ordfattig språkart odlad av ungdomar vid läroanstalter och på idrottsplatser och gator,
stundom kryddad med djärva åskådliga bilder, t. ex. koppla tugget 'förstå språket' slank a. smärt. ~ nyttjas i S om
träd (och skog). Nyttjat om mskor är det ett lån från (T och) da.



slanka v. 1. hänga slankigt. 2. gå slankigt slankvecka (förr i världen:) frivecka för tjänstehjon

slappflin (M. Koch) slappt, slött flin slapstick s. E 1. smälla (av två flata träbitar). 2.

dårfars; vildfars ♦slarva s. trasa

1. slavisk a. trälsinnad osv

2. slavisk a.: —fl språk ryskan och dess nära frändespråk. ~fl folk folk som talar ngt slaviskt språk

slavist kännare av slaviska språk slavskap-et träldom; det att vara träl. Under någon som helst förevändning av
ras, färg eller föregående ~ (Strindberg) sleeping partner overksam (passiv) delägare;

tyst bolagsman sleke -t salt att slicka, saltsleke slem, pl. -ma ond; dålig; illasinnad slentrian (gammal) trall;
gammal vana slentrianmässig trallbunden; vanebunden slid, pl. -er" styrande maskindel (t. ex. i ångmaskin) som
glider och öppnar och stänger en öppning växelvis slifs -et Ss sötsaker

slig anrikad finkrossad 1. pulvrad malm slikta v. jämna ut; glätta slimline E smärt (slank) linje slimmad
nedbantad; avmagrad (med vilje) ♦slinder, slindret S höskulle slinger- i kardansk upphängning: --bord; --bräda;
—koj slingväg serpentinväg

1. slip E slir; slirning

2. slip, pl. -ar upphalningsbädd (för fartyg) sliper', pl. sliprar (järnvägs)syll slipover E stickeväst

slipper E 1. toffel. 2. toffelsko; kippsko slitage /-a:§/ -t slitning; slitskada; slitsvinn; nöt-

ning(sförlust) slits (T) (avlångt) urtag; skåra slog, pl. -ar slåttermark; Uten (ut)äga där man

slår hö, t. ex. myr— slogan E 1. slagord. 2. lösen. 3. stridsrop ♦slom /o/, pl. -mar nors slopvärd a. kassabel

slosill saltad (norsk) fet sill med fast rom 1. mjölke

slot machine E spelmaskin; dobbelmaskin slottsbiff chateaubriand ♦slottsmaskin (SvD), se slot machine
slottsväbel har ansvaret för ordning och säkerhet

inom Stockholms slott slovak /slåva:k/ en som har slovakiska till modersmål

sloven /e:/ en som har slovenska till modersmål

slow-motion E, se ultrarapid slugga E- råboxa(s)
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slugger E råboxare; slagskämpe sluggning råboxning, även kallad råsluggning slum-men 1. fattigkvarter. 2.
Frälsningsarméns avdelning för hjälp åt utfattiga och förkomna mskor

slmmna v. göra barmhärtighetsverk mot nödlidande mskor slmnsyster kvinnlig frälsningssoldat i slumverksamhet
*slimdig fiffig

slup, pl. -ar 1. enmastat (last)fartyg. 2. skeppsbåt

sluring (matl.) vardagssoppa kokt på sah kött

och gryn 1. grönsaker slutsaU -et slutrealisation sluttbord pulpet

sly -et (kollektivt:) telningar; skott slya telning; vidja; spö

slå, pl. -r ormslå, kopparorm, Anguis fragilis.

Där kröp visst orm och ~ (Karlfeldt) *slåttan, se slåttand '»slåttand slåtter(tid) '"slåtterand, se slåttand

släcka, prt släckte (naut.) släppa efter på; fira

(skot, fall) *släda s. (Fröding) släde släktföra adoptera

*släpa s. 1. ett slags forsläde bestående av slanor



(nyttjades förr i fjälltrakter). 2. släpräfsa släpnät trål

släpsko bygel (på ellok, elspårvagn, trådbuss)

som håller kontakten med ledningstråden slätna bli slät; (om sjön:) bli lugn slöing en slö en. Våra dagars trumpet
jordbundna

--ar (O. Högberg) slöjd nyttjas ngn gång i stället för industri, ^ens jättespindel (V. Rydberg)

1. slör, pl. -ar tuppens hänghaka

2. slör (naut.) snett akterlig vind Sm = samarium (kem.)

smaU talk E kallprat

smalt koboltglas; blå glasmassa (tillsatt med

koboltoxid) smaragd grön beryll (innehåller kromoxid) smart a. pigg; klipsk; fyndig; kvick; fiffig; slipad

smartness E spänst; duktighet; flinkhet; fiffighet

smash E (i bollspel:) slag uppifrån smash and grab E fönster(kross)inbrott smegma G (biol.) en vitaktig, fet
massa: ~ praeputii samlar sig på vissa ställen av köns-

delarna; ~ neonatorum täcker det nyfödda barnets hud smetana R sur grädde sminkös /ngk/ sminkerska smock
rynkningar anbragta i rutmönster (på

klänning osv) smog E (av smoke och fog) röktjocka; storstadsdimma

smoke-in E (k)narkmöte; narkomanträff smolt laxyngel; jfr stirr *smuga (finl.) 1. vrå. 2. prång smul a.: ^t vatten
vatten utan större vågbildning

smulgråt, pl. -ar småaktig snålvarg

smulna a. bli smul (om sjön)

smult -et isterfett

♦smål -et smolk

småman den fattige; den ringe

småmännelig a. småskuren; småsint

^småtärna, se teln

smäck, pl. -ar 1. bröstlapp. 2. tillstymelse till förkläde. 3. (ålderdomligt:) platt kvinnomössa av svart krusflor
(nyttjad vid hovsorg)

1. smäcka s. murbruksbärerska

2. smäcka v., prt smäckte skryta och ljuga så smått

smäcklås patentlås

smädliga. 1. skymfande; kränkande. 2. hånfull; försmädlig. Då upphov ett bergtroll sin —a trut (Karlfeldt)
*smälek s. skam; förödmjukelse S-märke märket S betyder: 'godkänd av Svenska

elektriska materielkontrollanstalten' smärting kraftig bomullsväv (vanligen brun, grå, blå 1. vit)

smöra v. smörja med smör .... som av ren vänlighet mot hästen ^de hans hö (Kung Lear)

Sn = stannum tenn (kem.) snabblunch quick lunch

snack E1. mellanmål. 2. snacks smörgåsmat. Ex.

under dippa snackbar E enkelt lunchställe snapphane (hist.) dansk friskareman i Skåne på 1600-talet



snapshot E ögonblickstagning; kastskott snarbent a. (Pelle Molin) duktig att springa snarpa v. sägs särsk. om
komkrarrens läte

1. snarr, pl. -ar (fiol)sträng

2. snarr -et snarrande (se snarrà)

snarra v. låta strävt 1. klanglöst (om stränginstrument); skorra

324snaHsoc

snartrött (Heidenstam) som blir trött fort snattgalen a. kleptoman a. snattgalenskap kleptomani snattgalning s.
kleptoman s. »snedig SV fiffig; ülslug

snedkliv(ning) faux pas. Oaktat sina snedkliv-

ningar från den rätta vägen (Fröding) snes, pl. -ar 1. i marken nerslagen stör, som hö 1. säd sätts att torka på. 2.
skyl, satt kring ~ 1

snesa v. sätta upp i snesar snikas snålas

sniyCa) fiossad (luden) tråd i vävnad snip, pl. -ar näbb på kärl snopp, pl. -ar 1. tjuv på ett ljus (partikel som häftar
vid veken 1. har lossnat från den och kommer ljuset att brinna ojämnt). 2. stjälkstycke m. m. på avplockat bär. 3.
avsnoppad cigarrspets. 4. vit fläck på nosen (vit överläpp) på häst. 5. häst med ~ 4 snork, pl. -ar snorkig,
oförskämd, självgod kari

snorker /å/, pl. snorklar luftrör; andningsrör

snow-boots pl. E ytterkängor

snudig (Fröding) klipsk; knepig

snyta v., prt snöt putsa; snoppa. Ljusen skall jag

~ (Karlfeldt) ♦snyte-t 1. tryne; lång nos. 2. trut

1. snäppa s. flyttfågelsläktet Totanus (fem arter i Sverige)

2. snäppa s. = snäppare 2

3. snäppa v., prt snäppte 1. slå åder; åderlåta; öppna (en åder för åderlåtning). 2. kastrera (får). 3. knäppa (med
fingrarna). 4. nypa

snäppare 1. åderlåtare Snäpparn hon väntat (Karlfeldt). 2. åderjäm; koppjäm. 3. snöpa-re. 4. låsspännare. 5.
knäppare (insekt) "snärje -t (tätt) snår

1. snärp -et, se bladsnärp

2. snärp -et snärpande (se 2. snärpa)

1. snärpa s., se varghagel

2. snärpa v. ge ifrån sig ett strävt läte (om syrsan och komknarren)

snöda. 1. knapp; torftig. 2. eländig; erbarmlig. 3.

lågsinnad; skamlig. Jfr snött ♦snög (Fröding) snö *snöga v. snöa snöping kastrat *snöppa snöpa

snöskoter, pl. -skotrar skoterliknande motordrivet bandfordon. Jfr skoter \ snöglopp

snött adv. kan också betyda 'förklenande'. Döm du ~ om det som hålles högt av gudar (Antigone) soaré
aftonsamkväm; aftonunderhållning sober /å:/, pl. soblar mårddjuret Martes zibelli-na

sober' /å:/, pl. sobra 1. nykter; måttfull; återhållsam; avvägd. 2. vårdad. 3. flärdfri sobremesa (sp.)
middagsunderhållning sob sister E snyftsyster; kvinnlig journalist som skriver sentimentala artiklar; tårdrypande



pennskaft soccer E (idr.) vanlig fotboll sociabel umgängsam; sällskaplig sociabilitet umgängsamhet;
sällskaplighet social a. samhälls-; samhällelig; i samhället;

medborgerlig socialantropologi -n folk(livs)forskning socialdemokrat anhängare av socialdemokratin
socialdemokrati -n icke-revolutionär socialism socialisation samhällsanpassning; den enskildes

anpassning till samhället sociaUsera 1. förstatliga. 2. samhällsanpassa socialisering förstatligande socialism 1.
(renodlad:) innebär att "produktionsmedlen" (storkapital: fabriker med många arbetare, stora naturfyndigheter)
skall vara statsegendom. 2. (revisionistisk:) statens organ skall ha insyn i och inflytande på de enskilda
storföretagen. 3. I Kina och i Ryssland och dess lydländer kallar man sitt eget statsstyre för ~ socialist anhängare
av socialism socialitet samhällelighet; samhällsanda socialpolitik är det som statens organ gör för att

hjälpa de fattiga socialrealism en verkUghetsskildrande konst som

prisar och tjänar statsmakten social sciences E samhällsvetenskaper; socialvetenskaper

societé -n de "högre" 1. "finare" kretsarna, som

håller ihop (mer 1. mindre) societet 1. samfund; sällskap. 2. (numera sällan)

= societé socio- L samhällelig; samhälls-sociologi -n läran om samhället och samhällsformerna;
samhällsvetenskapen socionom /-å:m/ en som har tagit examen vid

socialinstitut sociopat en som är missanpassad socker, pl. socklar fotställning; underlag osv socken(buds)tyg
natvardskärl som nyttjas när
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prästen delar ut nattvarden ute i socknen socks £ sockor; kortstrumpor sodomi-n 1. pederasti. 2. tidelag
soffit/såfi:t/1. innertak. 2. takkuliss sofiasyster sjuksköterksa utbildad på Sophiahemmet i Stockholm sofism 1.
spetsfundighet; ordvrängning; ordkly-

veri. 2. (avsiktügt, insmugglat) felslut sofist 1. (hist.) (i Grekland efter perserkrigen:) lärd man som undervisade
rika ynglingar mot betalning. (Se den platonska dialogen Prota-goras.) 2. en som (ut)nyttjar förvillande felslut

sofistikation 1. väridsklokhet. 2. spetsfundighet.

3. förkonstling. Se också sofistikerad sofistikerad /k/1. världsklok; onaiv. 2. dubbelbottnad; spetsfundig. 3.
konstlad; tillgjord. 4. utstuderad. 5. driven; odlad. 6. förfinad; mondän. 7. högtravande. 8. högutvecklad soft a. E
mjuk; mild; dämpad, drink alkoholfri (läske)dryck. *^såpa (E softsoap) såpa; flytande tvål

soignerad /soanje:rad/ (väl)vårdad; prydlig soja" /såjja/ en mörkbrun kryddvätska av sojabönor, vetemjöl, salt
och vissa svampar sojaböna: frukten av den östasiatiska Soja hispi-da

sojakakor foder som man får av sojaböner sedan

man har pressat ut oljan sokratiker filosof(er) som åberopade Sokrates

(död 399 f. Kr.) som lärofader sokratisk a. Sokrates-

1. sol kan man kalla varje självlysande stjärna

2. sol /såll/ (mus.) kallar man i romanska länder tonen g

3. sol /så:l/ (förk. av L solutio 'lösning') (kem.) kolloidal lösning

4. sol /å/ peruansk myntenhet

5. sol. (på recept:) 1. lösning. 2. skall lösas upp

solar /a:/ a. sol- (1)

solariiim (L) 1. solur. 2. solbestrålning; solbads-rum



solarkonstant s. den värmemängd som en mot solstrålama vinkelrät yta om 1 cm^ skulle ta upp om inte
atmosfären funnes solar plexus E- -L (slag i) maggropen(s nervknip-pe)

*solasatt -et (M. Koch) solnedgång solaväxel är utställd i ett exemplar solbåge (astron.) amplitud sold
krigstjänstlön

soldat krigsman

soldatesk knekthop; tygellöst krigsfolk

soldenär legokämpe; legoknekt

soleld återkastat solljus (när solen står lågt), —en

glimmar i fönstren (M. Koch) solenn högtidlig; festlig solennitetssal festsal solfall (Bo Bergman) solnedgång
solfatar/-a:r/ (I) 1. (svavel)gasvulkan. 2. svavelkälla

solfeggio /sålfed:jå/ I tonnamnsjungning; röstövning

solfiering tonnamnsjungning solgård ring kring solen

solgädda gädda som står och dåsar i gasset. Där

solgäddor drömmande glo (Karlfeldt) solid a. 1. fast (:icke-flytsnde). 2. tät; gedigen; hel. 3. stadig; hållbar;
varaktig. 4. säker; pålitlig; redbar. 5. grundlig solidarisera: ~ sig med göra gemensam sak med;

ställa sig bakom . . .; hålla med solidarisk a. 1. samsvarig. 2. (borgen:) en för alla och alla för en. 3. är ~ med oss
håller samman med oss; sviker oss inte solidaritet 1. samkänsla. 2. sammanhållning;

samhåll -et. 3. samfällt ansvar; samansvar soliditet, se solid soliloquium L, se monolog solipsist (filos.) en som
tror att endast han själv är verklig

solist (mus.) instrumentalist 1. vokaHst som uppträder tillsammans med en ensemble

1. solitär s. 1. ensam för sig infattad stor diamant osv; ensten. 2. ensamt träd. 3. ensamt för sig levande djur;
enlevnadsdjur

2. solitär a. (om bin, getingar osv) icke-samhälls-bildande

solnärmning (astron.) periheUum

1. solo -t I (mus.) enmansstycke; enmansspel

2. solo oböjl. I ensam solstitium (L) solstånd soltält suntält

soltö dagsmeja

solution lösning; gummilösning solv starka (linne)trådar sammanställda till en hissanordning som gör det möjUgt
att skifta varptrådarnas inbördes läge efter varje skyt-telkast. Ändarna på trådarna träds upp på pinnar, s. k.
solvskaft; på så vis får man en solvrad. Dunka duktigt med din vävsked, höj behändigt dina solvskaft (Kalevala)
solva v. träda varptrådarna genom solvens mit-
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solvens gäldhävhet; (skuld)betalningsförmåga solvera v. 1. lösa. 2. upplösa. 3. förklara solvind (sms) (astron.) en
oavlåtlig mkt snabb ström av laddade elementarpartiklar från solen

solvöga mittögla i solv solar a. sol-soma G kropp

somalier invånare i Somaliland somatisk a. kroppslig; kropps-sombrero (sp.) solhatt *somma (Fröding) somliga

1. somnambiil /u:/ s. sömngångare

2. somnambiil a. hemfallen åt sömngång; sömn-gångar-



somnambiilism sömngång; sömngångarsjuka somra(s) (opersonhgt) bli sommar *somt somligt

sonar E avståndsmätning osv med ljudvågor sonat /såna:t/ (mus.) flersatsig komposition för

ett 1. två instrument sond/sånd/, pl. -er" 1. (med.) trevspröt; trevrör.

2. namn på obemannade rymdfarkoster sondera 1. spröttreva; söka med rör. 2. känna sig för (om ngt 1. hos ngn);
undersöka (försiktigt)

sonderling T särling

sonett (metr.): grundformen är 14 femtaktiga rader i 3/4 takt med enstavig upptakt, med 1. utan överskjutande
svag slutstavelse. Rim-flätning: abba abba cce dde (c, d, e, kan ordnas annorlunda) sonika' /o:/ heh - rätt och
slätt; utan vidare sonisk /å:/ a. ljud-; ljudvågssonor /sånå:r/ a. klangfull; klangstark sonoritet klangfullhet;
klangstyrka

1. sop, pl. -ar sopkvast

2. sop-et sopåkare pl.; sophämtare; sopkörare pl.

sopran /sopra:n/ hög kvinnoröst sorbet (pers. av arab. härkomst) 1. en österländsk läskedryck: fruktsaft och sötat
vatten. 2. europeisk brusdryck av vinsyra, socker, ett 1. annat smakämne, natriumbikarbonat och vatten. 3. ett
slags amerikansk glassdryck (med 1. utan alkohol) sordin /sårdi:n/ 1. /så'"di:n/ (mus.) dämpare.

Lägga --på .. . dämpa sorgfällig a. omsorgsfull; noggrann

sororat svägerskegifte (att en änkling gifter sig

med hustruns yngre syster) sortera 1. sortordna; sortindela. 2. ~ under (ngn

1. ngt) lyda under; höra till . . . sorterad a. 1 ordnad; uppordnad. 2. försedd med

mångahanda; vara ~ ha ett stort urval sorti (Fsortie) utträde; utgående; försvinnande; avgång

sortiment 1. varulager; förråd. 2. urval

SOS nödsignal: ...---... (upprepat)

sot -en, pl. -er sjukdom

sotdöd s. naturlig död

sotsäng dödsbädd; dödsläger

sottis/såti:s/1. dumt yttrande; dumhet; groda. 2.

fräckt yttrande soiil E ("själ") (mus.) en blandform av blues, gospel (2) och jass; nyttjas ofta för att framkalla
extas soulagera, se sulagera sound E ljud; läte; klang; ljudverkan souschef/so:-§ä:f/ iJBsous-chef) chefens
närmaste

man; vice direktör souterrain, se sutteräng souvenir, se suvenir sovchoz R statsjordbruk; samjordbruk sovel,
sovlet /å:/ pålägg på smörgås; tilltugg till

bröd; kallskuret sovjet R råd

spagat (T "snöre"): sitta ~ sitta på golvet med det ena benet rakt fram och det andra rakt bak; sitta benlinjal spak
a. lugnflytande. En tämligen bred och ~ å

spa^é 1. spjälverk; gallerverk. 2. häck (två rader uppvaktande med högriktade korsade värjor)

spaltslugger, se slugger

spaniel /span:jel/, pl. -^hundar hund med stora hängande öron och silkeslent hår

1. spann, pl. -ar 1. S hink; ämbar. 2. (spannmåls-mått:) 1/2 tunna. 3. 1/4 aln (som naturmått: det längsta avståndet



mellan spetsen av tummen och spetsen av långfingret). Jesaja 40:12 i gamla kyrkobibeln: Ho . . . fattar himmelen
med sin

2. spann-et 1. den del av en bro som ligger mellan två stöd. 2.2,3,4,5,6,8 hästar spända framför ett och samma
åkdon så, att minst två går i jämbredd

spannrem rem med vilken skon under skomakarens arbete kan dras åt mot det knä den ligger
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spant -et ett fartygs "revben"

sparlakan -et sängomhänge; sängdraperi

sparlakansläxa hustruns straffpredikan

sparpack D ekonomiförpackning

sparra övningsboxas

sparring E övningsboxning

spaning partner E medtränare (i boxning);

övningsmotståndare spartan /-a:n/ invånare i Sparta (den typiska

militärstaten i det forntida Grekland) spartansk Sparta-; enkel och sträng spasm, pl. -er' (kramp)ryckning
spasmodisk a. kramp-; krampaktig; krampar-tad

spastisk, se spasmodisk

spater pl. spatlar helt liten spade; spadformigt

verktyg spatie /spa:tsie/, se spatium spatium /spa:tsium/ (L) (ord)mellanrum; ljusrum

spatiös /si/ a. 1. gles. 2. rymlig; skrymmande

spatsera lustvandra

spatsertur lustvandring

spätt sjukdom i hasleden på häst; stelbenthet

spattig, se spätt

speaker E 1. utropare (t. ex. i radio). 2. talare;

berättare. 3. talman specerier pl. kryddor; kryddvaror, socker, kaffe, te osv

specerist specerihandlare (se specerier) specialisera: -- sig särinrikta sig; särutbilda sig special-, se speciell
specialiserad särinriktad specialist särkännare; fackman specialitet 1. särfack. 2. särdrag; egenhet speciell a.
särskild; särlig; sär-specie(riksdaler) (hist.) ett silvermynt species/spe:sies/ L1. art; slag. 2. (med.) krydda;
sönderdelad växtdrog. 3. (sprv enligt Ad. Noreen) det som anges med bestämd och obestämd artikel specificera
1. (noggrant, i enskildheter) ange; bestämma; uppräkna. 2. redovisa; namnge; yppa

specifik a. 1. särskild; utmärkande; kännetecknande; egendomlig. 2. ~ vikt egentlig vikt; egenvikt. ~t värme den
värmemängd som går åt till att värma upp ett gram av ett visst ämne en grad C. Värmemängdsenhet: 1/100 av
den mängd som går åt till att värma upp ett gram vatten från 0° tül 100° C specifikation 1. angivande;
bestämning; uppräk-

ning. 2. värdehöjning genom bearbetning; förädling

speciflkum L (med.) särläkemedel; särbot(eme-del)

specimen /spe:simen/ L prov; provstycke; lärdomsprov



speciminera (vanligen:) författa lärdomsprov

(för att få en professur t. ex.) spedition fraktbesörjning speditör fraktbesörjare speed E hastighet; fart

speedometer, pl. -metrar fartmätare; kilometerräknare

speedway E 1. motorcykeltävling på långrund

stybbana. 2. bana för ~ 1 spegel (det ljusare) partiet kring svansen på kreatur

spektakel, spektaklet 1. (föråldrat:) skådespel; teaterföreställning. 2. (uppseendeväckande) uppträde; otrevlig
händelse; bråk; oväsen. 3. åbäke. 4. föremål för åtlöje och gyckel. 5. upptåg; gyckel. 6. spe; åtlöje spektakla driva
gyckel

spektakulär a. blickfångande; uppseendeväckande; dramatisk spektral-, se spektrum

spektralanalys undersökning av (ett ämnes) spektrum

spektroskop /å:p/ -et instrument för att undersöka spektra

spektrum, pl. spektra L 1. färgskala. 2. strålska-la. Det ultravioletta --et (1. spektret) den ultravioletta delen av
strålskalan. Vätets ~ vätets färgstreck spekulant en som spekulerar (3, 4) spekulativ a. 1. tänkande; grubblande.
2. uppslagsrik. 3. spekulationsinriktad; inställd på att utnyttja ngt. De mera —a elementen har börjat mobilisera
"Kennedynamnets förtrollning"

spekulera 1. gmnna; grubbla; tänka (djupt). 2. välva planer. 3. ^ på (ngt) överväga att köpa osv. 4. satsa; göra
äventyrliga affärer speleologi -n grottforskning spelfågel (Karlfeldt) fågelhanne som spelar i

brunsttiden spellista (en teaters) repertoar

1. spelvärd s. spelhusvärd

2. spelvärd a. värd att spelas

spendera 1. bjuda; kosta på. Om det inte bjuds på bjuggöl eller ens spisöl (Kalevala). 2. förbruka; betala ut.
Hittills har50 000 kronor i
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skattepengar ^ts. 3. (E spend) tillbringa . . . att jag nyligen ett år i USA sperma -t G (avels)säd

spermaceti /se:/ (L "valens sperma") valrav; en fet massa, som finns i huvudet och vissa inälvor hos en del
valarter och som man bl. a. tillverkar salvor av spermatozo /spärmatåså:/ -er sädescell spermie = spermatozo

spessartin/späsartirn/ en mindre vanlig (röd)violett granat

speta S 1. spetsig träpinne. 2. tunn, mager flicka

spetalssjiik (V. Rydberg) spetälsk spets(hiind) är ett gemensamt namn på hundar med kort kilformat huvud och
spetsig nos (jfr gråhund, jämthund, lapphund) spett, pl. -ar hackspett

spex -et gyckligt skådespel, författat och uppfört

av icke-yrkesmän spicken, pl. spickna (matl.) saltad och sedan torkad

spillkuni /spill-kumm/ -men Uten skål

spill-et det av en vara som förfars 1. måste

förfaras innan varan bUr såld spinal a. ryggmärgs-

spinett (mus.) ett slags klavecin av cembalotyp *spmga v. S spänta (stickor)

1. spink -et avfall 1. spill vid täljning, skärning 1. kUppning

2. spink, pl. -ar 1. fink. 2. sparv *spiiika v. 1. spänta. 2. khppa i bitar



spimi -et (på tal om flygplan:) fallskruv; störtskruv

spimiaker, pl. spinnakrar (naut.) ett trekantigt hjälpsegel

spin-off-effekt E avspolningsverkan: "komplementsysselsättning utanför fabriksgrinden" (T.G. Wickbom) som
biprodukt av en näringsgren *spiiit-et 1. = 1. spink. 2. småhuggen ved *spiiita spänta; klyva

spionage /spiona:§/ -t kunskapande; kunskapar-verksamhet; olovlig underrättelseverksamhet

spira 1. långt rakt stycke rundvirke (särsk. furu), grövre än en slana. 2. (naut.) se rundhult. 3. lodrät spjutliknande
avslutning överst på tomtak (med 1. utan sinnebildlig prydnad i toppen). 4. (mestadels hist.) kommandostav;
befälsstav. 5. härskarstav spiral /a:/ skruvlinje. Om punkten A roterar

kring punkten B, som rör sig längs en linje, rör sig A i ~ spirant, se frikativa spiriU (bot.) skruvbakterie spiritism
går ut på att man skall komma till tals

med avlidna mskor spiritist en som sysslar med spiritism spiritiial E, se negro spiritual spiritualisera förandliga

spiritiualism 1. (filos.) den åsikten att all verklighet är okroppsUg. 2. se idealism 1. 3. se animism. 4. (teol.)
kristlig riktning som eftersträvar en omedelbar förbindelse mellan den enskilda människan och Gud. 5. (E
spiritua-lism) spiritism ^spiritualitet 1. espri. 2. kvickhet spiritueU a. själshgt livaktig; fyndig; kvick spirituösa
(L) sprit(drycker) spiritus L 1. sprit. 2. ande. ~ familiaris tjänsteande. ~ invidiosus avundsande. ~ rector ledande
själ; andlig ledare spjäla v. 1. lägga spjälförband på... 2. spänna ut

(skinn 1. fisk) med hjälp av spjälor spjälgardin persienn

spjälka v. 1. klyva; spräcka; spänta. 2. (kem.) sönderdela. ~ bör ej nyttjas i stället för spjäla 1

spleen E 1. mjältsjuka; svårmod. 2. knarrighet splendid lysande; präktig splint pl. -ar 1. ytved. 2. träsplitter. 3.
sphttra; flisa

*splinta v. spänta (stickor); klyva (gärdselvir-ke)

splinter E, splintret splittra; skärva; brottstycke; bit

splintergnipp E- särgrupp; smågrupp; splitter-grupp

splitsa v. skarva ihop (tågvirke) genom att fläta

samman ändarna spoliera 1. härja; skövla. 2. förslösa; öda. 3. förstöra; fördärva

spondé -n (metr.)--

sponsor/spån:sår/ (L) 1. fadder. 2. borgensman.

3. beskyddare. 4. gynnare; främjare sponsorship E 1. fadderskap. 2. borgen. 3.

beskydd. 4. gynnarskap spont, se spånt

spontan /spånta:n/ a. onödd; självmanad; själv-

verksam; omedelbar; otvungen spontaneitet, se spontanitet spontanitet 1. otvungenhet; omedelbarthet. 2.
självmanthet

329spontant adv. av sig själv; självmant spor, pl. -er' groddkorn sporadisk a. 1. spridd. 2. strövis, pl. strödda. 3.
enstaka. 4. tillfällig. 5. då och då. 6. här och där

sporting spirit E idrottsanda sportler' /å/pl. 1. expeditionslösen. 2. biförtjänster

sportmanship E 1. idrotts(manna)anda. 2. ridderlighet

sporty E idrottsmannalik; rättvis; renhårig

1. spot E nyhetsklick. En TV:med uppmaning att påminna utlandsvänner om ansökan . . .



2. spot E: spöts = ~ goods. ~ cash betalning omedelbart vid leverans ~ price pris när man betalar omedelbart vid
leverans

spotiightE 1. rampljus. 2. punktljus. 3. strålkastarljus

spray E dimsprut. (Bör stavas sprä) sprej, se spray

spreja v. (E spray) dimspruta. (Bör stavas spräa)

spri-t (naut.) stång som går diagonalt (från nedre inre till övre yttre hörnet) och spänner ut ett segel (sprisegel)
och gör ungefär samma tjänst som en gaffel spridlins spridningslins; negativ hns springflod (E spring-flood)
högvattnets högsta

vattenstånd sprinkler E 1. strilsläckare. 2. stril sprinta v. snabblöpa; sätta fart; sätta full fart sprinter, pl. sprintrar
kortsträcklöpare spritstencil, se alkogram sprund-et 1. tapphål i laggkärl. 2. springa (i

klädesplagg) spnitavel semination spnitflaska sifon

spryger , pl. spryglar tvärslå (i flygplansvinge)

språklam a. som lider av motorisk afasi

språklamhet motorisk afasi

språkreningsbok antibarbarus

språte, pl. språtar (smal) slana

sprängört en mkt giftig växt av fam. Umbellife-

rae, Cicuta virosa spröjs, pl. -ar stav som skiljer smårutor i fönster åt

spurt (idr.) ökning av farten (vid löpning osv) spurta v. (idr.) öka farten sputnik R satellit 3

spygatt /-gatt/ (naut.) runt hål i bordläggning osv för att vatten skall kunna rinna ut

*spång, pl. spänger spänne; sölja; brosch. Sätten

gyllne ~ på bröstet (Kalevala) spånt, pl. -ar brädfog med list och ränna spånta v. 1. förse med spånt. 2. foga med
spånt

spånten /spå:n-te:n/ slända (som man spinner med)

spårelement ämne som ingår i 1. tillförs en organism i så ringa myckenhet att man ej kan väga 1. mäta (1. ens
påvisa det) spårämne, se spårelement spåvis a. spåkunnig späkelseliv asketism

spänntom /o:/, pl. -ar tenen (nålen) i sölja

spärrUud -et (sprv) t. ex. p, dy g

spörja v., prt sporde 1. fråga. 2. röna; få veta. Det

spörjs i ändan, sa repslagarn squaw E (av indiansk härkomst) (indian)hustru;

(indian)kvinna squeeze E knipning; utkramning (spelterm) squelch E brusspärr (avsiktUg radiostöming) Sr =
strontium (kem.)

SR 1. Statstjänstemännens Riksförbund. 2. Sveriges Radio Sri Lanka = Ceylon S:t = sankt (den hehge)

stab, pl. -er^ 1. de som biträder en militär chef i hans tjänst (från kompani— och bataljons'--till armé--- och
försvars—. ÖB:s stab i krig kallas högkvarteret). 2. samtliga medarbetare i ett företag stabbur (stabb-bur), pl. -ar
visthus på stolpar; stolpbod

stabil /i:/ a. stadig; jämviktsfull; motståndskraftig; varaktig; beständig; beståndande; stadigvarande; stadgad;
pålitlig; fast; trygg stabiliera, se stabilisera stabilisator stabiliseringsanordning stabilisera v. stadga; göra stadig



osv: se stabil stabilitet stadga; jämviktsfullhet osv; se stabil stabrak, se starbrak *staccato, se stackato

stackato I ("åtskils") stötvis; med ett av (till omätbarhet korta) uppehåll präglat framförande (i sång, spel och tal);
jfr legato stackot a. kort stackra v. ynka (ngn) stad, pl. -er' vävkant stadfast a. som ej flyttar (bort) stadgebinda
reglera 1

1. stadion, pl. stadier G forngrekiskt längdmått (i Olympia 192 m)
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2. stadion G av åskådarläktare inramad idrotts-

tävlingsbana stadium, pl. stadier (L) skede; grad; fas stadman, pl. -män ställföreträdare; ersättare; suppleant

stafett 1. ilbud. 2. = stafettlöpning: där två 1. flera lag tävlar; varje löpare springer bara en delsträcka, och var och
en utom den siste avlöses av näste man. 3. = stafettpinne, som skall gå ur hand i hand från start till mål staffage
/stafa:§/ -t bifigur(er) staffli -(e)t tavelställ

stafylokock, pl. -er kulbakterier i druvklaslik-

nande klungor stag -et (naut.) lina som stöder mast framifrån

och bogspröt underifrån stagflation (av stagnation och inflation) vikande

konjunktur fast priserna stiger staggad: ~ puls (med.) haltpuls stagnation /ngnJ (av L stagnum 'stillastående
vatten; träsk; kärr') 1. försumpning; träskbildning. 2. stockning; avstannande. 3. (i näringslivet:) (starkt) vikande
konjunktur stagnera 1. försumpas. 2. stillna; stelna; stocka sig. 3. (om näringslivet:) drabbas av starkt vikande
konjunktur stalagmit /i:/ golvdroppsten stalaktit hängdroppsten

stallmod ysterhet (hos en häst som har stått länge på stall)

stallmodig (om en häst som har stått länge på stall:) yster; bråkig

1. stalp, pl. -er" bergsbrant; tvärbrant; stup

2. stalp stupade; föll omkull. Jag ~ på knä (Dan Andersson)

stalpig a. 1. full av branter. 2. tvärbrant stambok 1. (hist.) längd över gåvor till kyrkbyg-ge. 2. (föråldrat:)
minnesalbum (där man samlade namnteckningar och sentenser). 3. härstamningsbok över rasdjur stamhåll: för att
hålla kursen när man ror långa sträckor (och inte har ngn som sitter i aktern och styr) tar man sikte på två bakom
varann synliga fasta föremål på land rakt akterut och ser till att man ror i den riktning som de utmärker; det kallas
att ta ~ stamklass (sprv): ordstammar kännetecknas efter böjning och fogbarhet i yttranden som
substantivstammar, verbstammar osv stamping-out E 1. utrotning. 2. helslakt standar /-a:r/ -et (rytteri)fana
standard (E) 1. rymdmåttenhet för trävirke

(vanligen i runt tal 4 m^). 2. normalmått. 3. nivå. Levnadsstandard den välfärds- och kostnadsnivå man håller
standardisera likrikta; normbinda standert, pl. -ar trekantig flagga stand-in E 1. ersättare. 2. dubbelgångare. 3.

(skämtsamt:) älskare. Jfr stuntman stannat -et (kem.) tennsyrasalt stannfågel fågel som inte flyttar stanniol /o:/
bladtenn

1. stans, pl. -ar redskap för hålslagning osv

2. stans, pl. -er" (metr.) en konstfull rimmad strofform; ex. Byrons Childe Harold's pilgri-mage och Tegnérs
Akademisång

stansoperatris /i:/ dam som gör (stansar) hålkort

star B (film)stjärna

starbrak-et 1. solstånd. 2. dagjämning starlett (E starlet) lillstjäma (på filmens himmel)

starter E 1. startare; startledare. 2. startanordning



stas, pl. -er" (med.) (blod)stockning

1. stat (endast sg; för det mesta i bf: ett rikes (1. en självstyrande riksdels) maktutövande myndigheter (tänkta
som utgörande en enhet)

2. stat, pl. -er" rike 1. (mer 1. mindre) självstyrande del av ett rike

3. stat (nästan endast i bf sg) sammanfattningen av de i en gren av rikets förvaltning verksamma, t. ex.
skogsstaten

4. stat (i krigsmakten:) förteckning över fast anställda befälspersoner: officerare på ~

5. stat: inkomst- och utgiftsstat = budget

6. stat (föråldrat:) mat och varor som lön åt arbetare på landet. Jfr statare

1. stat: föra ~ leva på stor fot statare (föråldrat:) lantarbetare som lever på stat 6

statera spela stumroller; spela stumt statik /i:/ (fys.) jämviktslära station /stat§o:n/ 1. järnvägs^ bangård: (minst
en) byggnad jämte växlingsspår osv för att ordna med på- och avstigning, lastning och lossning, tågmöten,
biljettförsäljning osv; i snävare mening = stationshus. (Många '--er har nedsjunkit till obemannade hållplatser.) 2.
flott-- stadigvarande förläggningsplats för (en del av) örlogsflottan. 3. polis^ lokal för polisavdelning. 4. post^
liten postanstalt. 5. inrättning för vetenskapliga iakttagelser (t. ex. meteorologisk
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stationera förlägga (ngt) till en viss ort

stationsvagn åk- och fraktbil

stationär a. 1. stadigvarande förlagd ngnstans;

ortfast; bofast. 2. beständig. 3. fast; orörlig statisk a. 1. jämvikts-. 2. i jämvikt. 3. (stilla)stå-

ende; stadigvarande statist stumspelare

statistik /-i:k/1. sammanfattande ordnade sifferuppgifter om tillstånd, förhållanden och skeenden, t. tx. fylleri^. 2.
vetenskapen om ~ 1; tillämpningen av matematiska metoder på ~ 1

statistiker /is:/ en som sysslar med statistik 1, 2 stativ -et stödställning; hängställning statlig a., se 1. 2.

stator (L) den orörliga delen av en elmaskin statsman rikspolitiker av stora mått; riksledare statsreligion religiös
bekännelse (religion) som är ett villkor för fullständiga medborgerliga rättigheter statsreson, se reson 2

statsrevisorer = riksdagens revisorer^ som granskar statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning
osv

1. statsråd -et (endast sg) (i Sverige:) bisittama i konseljen; "regeringen"

2. statsråd -et (endast sg) regeringssammanträde; konselj

3. statsråd -et (i Sverige:) ledamot av den sittande regeringen; minister 1

statsrådsberedningen (numera:) statsministerns kansli

statsverksproposition regeringens budgetförslag

*statt: ~ upp stå upp! stig upp!

statuera ett exempel straffa till varning (för andra

än den som man straffar) statur växt; kroppsbyggnad; kroppsställning; hållning

status L1. ställning. 2. läge; tillstånd. 3. stånd. -quo det nuvarande tillståndet; nuläget. ~ quo ante tillståndet förut.
In statu mascendi (kem.) i uppkomstögonblicket; i frigörelseögonblicket



statussymbol ngt som visar att man har en god ställning i samhället; välståndstecken; skrytföremål; skrytsak
statut /u:/ s. 1. stadga. 2. förordning; påbud staty (bild)stod statyett småstod

stauro G påle; kors (pinoredskap) staurolit /i:/ (geol.) brunt 1. svart kristalliskt jämaluminiumsilikat.
Genomskinliga kristaller gäller som ädelstenar
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stavelse (sprv): i regel finns det lika många ~r i ett ord som det finns förekomster av självljud

-stavig:stav är en~t, stava två~t, stavelserna fyr-t

stavkyrka resvirkeskyrka

*stavman stavkarl; tiggare

stavrim allitteration

stayercyklist E- cyklist med förkörare

stear, steato- G talg; fett

stearin en blandning av stearinsyra och palmitin-

syra (och oleinsyra) steatopygi -n fettgump steeplechase E hinderritt ^st^el (hist.) var en i marken nerslagen påle
med ett liggande hjul på. Enligt 1734 års lag skulle den som hade våldfört och mördat en skeppsbruten bli
"rådbråkad och sedan lagd å ~ och hjul", dvs hans lemmar skulle krossas, och sedan skulle den ledlösa kroppen
antingen flätas in mellan ekrarna 1. spikas fast vid hjulet

*stegla fästa på stegel och hjul. (Steglingen

avskaffades i Sverige 1841) *stejs brygghus; kök (som utgör en särskild byggnad). Kom med litet kål från -^et
(Kale-vala)

1. stek -et gass

2. stek -et (naut.) knut (på tågvirke osv) stellar- /a:/ stjäm-

stenbit, pl. -ar 1. SV havskatt, Anarrhichas

lupus. 2. N = forell stencil /stänsi:l/ (E) 1. vaxat papper som man nyttjar när man mångfaldigar maskinskrift. 2.
text på ~ 1. 3. text mångfaldigad med ~ 1 stencilera mångfaldiga med stencil stenhölster -hölstret oframkomlig
blockmark stenisk a. (biol.) kraftfuU stenmal, se 3. mal steno- G trång; förträngnings-stenograf ilskrivare
stenograf! -n ilskrift stengrafisk a. ilskrifts-stenogram -met ilskriftsuppteckning stenokardi /stenåkardi:/ -n (med.)
bröstsmärtor som orsakas av förträngningar i hjärtats kransartärer stenos /å:/ (med.) förträngning stenpassion
(med.) stenbildning i urinblåsan stenstil korthugget sakUgt uttryckssätt (påminnande om antika inskrifter). Jfr
lapidariskste-sti

stentorsröst: enligt Iliaden hade Stentor

/stän:tår' / en enastående kraftig stämma *steiiör, se 1. ör. Som föll på - en (1917 års

kyrkobibel stengrund) step E, se 2. stepp

1. stepp, se stäpp

2. stepp /ä/ 1. onestep och twostep. 2. neger(solo)dans (med smattrande sulor)

steppa v., se 2. stepp sterbhiis, se stärbhus

1. stereo /stc/ /, pl. -r anordning som åstadkommer djupverkan vid ljudåtergivning

2. stereo- G med rymdverkan (djupverkan); i tre dimensioner

stereometri-n 1. rymdgeometri. 2. mätning av



specifik vikt stereoskop /stereåskå.p/ -et tittapparat där en högerbild och en snarlik vänsterbild vid tittandet
smälter samman till en bild som ter sig tredimensionell; tittlåda med djupverkan stereoskopisk a. perspektivisk;
med djupverkan

1. stereotyp s. (typ.) tryckform med orörliga bokstäver osv

2. stereotyp a. stelgjuten; enahanda stereotypera trycka med stereotyper stereotypi -n (konsten) att stereotypera
stereotypisk a. 1. stereotyperad. 2. (sällan:)

stereotyp

steril a. 1. ofruktsam; gall. 2. smittofri; bakteriefri. 3. ofruktbar sterilisera 1. göra ofruktsam. 2. smittrena;
bakterierena; virusrena sterilitet 1. ofruktsamhet. 2. smittrenhet. 3.

ofruktbarhet sterlett (zool.) "småstör", Acipenser ruthenus (i

Svarta havet och Kaspiska havet osv) sterling E i klingande mynt (guld) ♦sters -et (fsv stekarahus, da. stirrids), se
stejs stetoskop /-å:p/ (med.) läkarhörlur; bröstlur stetoskopera undersöka med stetoskop steward E 1. (på fartyg:)
hovmästare; proviant-förvahare; uppassare (av skilda grader). 2. (på flygplan:) flygvärd ^stickbloss lyssticka;
pärtbloss ♦stickelbär krusbär stickert', pl. -ar (mil.) dolk stickna v. bli förargad; ta humör

1. stickord gliring; sarkasm

2. stickord = infallsord. Vore mitt ~ "slåss", skulle jag känt det utan sufflör (Othello)

3. »stickord (T Stichwort) uppslagsord

sticksalt a. (finl.) stickande salt; ettersalt stig, pl. -ar 12 tunnor (träkol) stigma -t G 1. sårmärke; ärr; brännmärke
(träl-märke). 2. Kristi fem sår (jfr stigmatisering). 3. (zool.) andningshål. 4. (bot.) pistillmärke stigman, pl.
stigmän stråtrövare stigmatisering innebär att grubbel över Jesu

Udande framkallade sår 1. ärr stigvatten fasen "flod" i ebb och flod stikisk (metr.) ostrofisk

stikta v. (föråldrat lågT lånord) stifta; instifta; förordna; anställa; ägna. Vad är klang och doft för den som ^t sin
pilgrimsvandring åt den höga Gral? (Karlfeldt) stil, pl. -ar 1. gjuten bokstav osv; typ. 2. bokstavssort (form,
storlek). 3. särspråkbruk, kännetecknande för en enskild språknyttjare, en grupp av författare, en ämneskrets osv.
4. slag av formgivning i danande konst. 5. sammanhang, hållning i formgivning, framställning 1. uppträdande.
Det är ingen pH, ingen skola, . . . ingen ~ i Juans måleri (Fröding). 6. tideräkning: gamla stilen (den julianska)
och nya stilen[åQn gregorianska) stUett smal dolk

stilisera avfatta; utforma. 2. mönstersmycka. 3.

renodla stilist stilkonstnär stilistik /i:k/ stülära; stüforskning stilistiker /is:/ stilforskare stilleben /still-le:ben/ -et
målning som framställer

ting (t. ex. matvaror) still going strong D: alltfort i farten stilmix -E, se mix stütje^ H]l s. vindstilla

1. stimulans /i:/, pl. stimulantia L (1. stimiilantier

/tsi/) retmedel; eggelsemedel; uppiggande medel

2. stimulans /-ang:s/1. uppiggning; eggelse. 2. = 1. stimulans

stimulantia /tsi/ = 1. stimulans stimulation uppiggning; uppeggning; retning stimulera pigga upp; egga; uppliva;
sätta liv i (ngn)

stimulerande a. uppiggande; livande; sporrande

stimulering, se stimulation stimulus, pl. stimuli L 1. retning. 2. eggelse sting -et udd; effektivitet stinn a. (särsk.
om kroppsdel, t. ex. buk, juver:) hårt spänd av ett inre tryck. Stint (adv.) tätt; stritt; ihärdigt. Väder-- väderspänd
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stiper , pl. stipler^ (bot.) småblad på ömse sidor

om ett bladfäste stipendiat en som har stipendium 2 stipendium, pl. stipendier (L) 1. penningbelöning (åt
skolelev). 2. penningunderstöd (åt studerande 1. konstnär osv). 3. (föråldrat:) docentlön; docentarvode stipulation
bestämmelse; föreskrift; stadgande;

avtalspunkt stipulera bestämma; avtala stirr, pl. -ar litet laxyngel; jfr smolt stirrig stelt stirrande stirrögd a. med
stirrande ögon stjälpugn konverter

stjäm, pl. -ar vit fläck i pannan på kreatur stjämtöcken nebulösa

Stoa /å:/ G ~ poikile 'bildarkaden') 1. den pelarhall i Athen där Zenon den vise (från Cypern) på 300-talet f. Kr.
förkunnade sin stränga sedelära. 2. den av Z. grundade filosofiska skolan stockiat (Fröding) ohjälpligt lat stoffera
fålla; kanta stofil /i:/ surgubbe

stoicism den stoiska filosofin (se Stoa) stoiker /å:/ anhängare av stoicismen. "Om hela världen störtar samman,
dräps han av spillrorna utan fruktan" (Horatius) stoisk a. 1. den ---a skolan, se Stoa och stoicism. 2. stoikernas ...
3. liknande 1. värdig stoikerna

stokastisk a. giss-; syft-; målsöknings-; tre v-; slumpartad

stola^ /å:/ (G)L ("lång fruklänning med släp") 1. korsprytt brett knälångt siden- 1. silvertygsband som en
gudstjänstförrättande katolsk präst bär över skuldrorna. 2. lång rakskuren pälssjal som damer bär över skuldrorna
stolgång 1. avföring (som funktion). 2. yttersta

delen av ändtarmen stoU, pl. -ar gång insprängd i malmberg; dagort

(jfr 2. ort) stolsteg-et =-et 1. vagel stomak(o)- G mag-; som hör till magen stomat(o)- G mun-

stomatologi (med.) läran om munhålans sjukdomar

stomp, pl. -ar rulle av skinn 1. papper som nyttjas till att dämpa linjer och jämna ut skuggor på en blyertsteckning
storax' balsam från barken av Styrax officinalis 1. arter av släktet Liquidambar

storbokstav majuskel; versal; kapital; stor bokstav. ~en kallas kapitäl när den är lika stor som de gemena
(småbokstävema) i samma text, men versal om den är större storcirkel (mat.) 1. genom medelpunkten dragen
skärning av ett klot. 2. omkretsen av ~ 1

1. store E 1. förråd; lager; förrådshus; lagerhus. 2. (i Storbritannien:) varuhus. 3. (i U.S.A.:) butik; handelsbod

2. store F 1. rullgardin. 2. hissgardin. 3. helgardin. 4. fönsterskärm. 5. se 2. markis

♦storien E-, bf av story storinkvisitor, se under inkvisitor storleksordning bör ej nyttjas i stället för storlek;

~ anger en mkt grov ungefärlig skattning stormogul, se mogul

stormtrött utmattad av att färdas i hård blåst. En

- isand (Kalevala) stomera återföra; avbeställa; upphäva storsinne storsinthet; generositet stortrut skrävlare

storvesir (hist.) sultanens statsminister; jfr vesir

story E 1. berättelse. 2. förlopp; handling storärendet (O. Högberg) det viktigaste (huvudsakliga) ärendet stout B
mörkt starköl; lättporter strackla (Fröding) vingla fram; slänga (utan

objekt) strafflatitud, se latitud 2 strafflägga kriminalisera stråk a. rak och stel; oböjlig strakbent a. som har ett
strakt ben stramaU (L stramineus 'trådig') 1. genombrutet tyg, jämnglest 1. med trådarna genom motsatsbindning
ordnade i små grupper; sådan ~ nyttjas som bottenväv för broderier. 2. vissa tygsorter av tjockt tvinnat ullgarn
som nyttjas mest till gardiner strangulera strypa; kväva stranguri /ngg/ -n (med.) urinstämma strapats, pl. -er
(mest i pl.) kraftansträngning; vedermöda

strapatsera 1. anstränga sig kroppsligen; slita



ont. 2. anstränga (t. ex. en ridhäst) hårt strass ett slags ädelstensimitation av blyfritt glas;

(SOL) glittersten strata, pl. av stratum strateg härförare; fältherre strategi/g/-n 1. krigföringskonst. 2.
planläggning (i stort)

strategem /g/ -et krigslist; list; knep
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strategisk a. 1. krigförings-. 2. krigsviktig. 3. planmässig. I ^t utplacerade schakt sköts ventilationen stratifiera 1.
ordna i skikt; skikta. 2. mjuka upp

(frön) i skikt av sand stratifiering, se stratifikation stratifikation skiktning. Olika uttalsvarianters sociala ~

stratigrafi -n (geol.) vetenskapen om avlagringar

och deras ålder stratosfär atsmosfärens näst innersta skikt

(14-80 km höjd) stratiim, pl. strata L skikt; lager; varv; flo stratiismoln sträckmoln

streamer E1. vimpel. 2. anslagsremsa (att klistra

på bilar osv). 3. fiskedrag streber, pl. strebrar (hellre än streber) T upp-

strävare; strävling streckskugga skraffera stref- G vrida; vända strepto /sträptå/ G vriden; snodd; kedje-
streptokock, pl. -er (med.) kulbakterier som

bildar pärlbandsliknande kedjor streptomycin-et (med.) ett antibiotikum i stil

med pencillin stress (E 'påfrestning; arbetsbelastning') betyder

i Sverige vanligen 'överansträngning' stretch E töj -et. Dubbel ~ i både varp och väft

stretching E ett slags gymnastik: man sträcker

och tänjer musklerna ungefär som en katt strid a. 1. kraftigt strömmande (om vattendrag).

2. motig; mödosam; svår *stridsdyrd, se dyrd. Krigarnas söner, starka i ~ (Beowulf)

strikt a. 1. sträng; noggrann; noga bestämd striktur förträngning; (samman)snörpning

1. stril -et 1. strilande. 2. ngt som strilar

2. stril -en strildon; redskap att strila med string-, strinx-, strict- v. L stryka; dra; snörpa stringens /ngg/
noggrannhet; följdriktighet stringent a. 1. bindande. 2. sträng; tankestram

1. strip E remsa; strandremsa; kuststräcka. Gazastripen. Se också strip(fri)märke

2. strip E, se strip-tease

strip(fri)märke E- bandmärke (tandat endast i sidorna). Femstrip fem bandmärken i rad

1. strippa stripteasedansös

2. strippa v. klä av sig (jfr strip-tease)

3. strippa v. ta bort gammal död päls när man trimmar en hund

4. strippa (med.) skära ut åderbråck under

huden med ett instrument som kallas (E) strip

stripplav. (finl.) strö (sparsamt).!— litet salt på potatisen

strip-tease E avklädningsdans; avklädningsnum-mer

strof /å:/, pl. -er grupp av versrader, antingen ensam 1. tillsammans med andra versradsgrupper utgörande en dikt
strofisk a. bestående av strofer



1. stroke E akterroddare

2. stroke E (med.) slag(anfall)

strong a. 1. karsk; mallig; duktig. 2. frän strontium /strån:tsium/ (kem.) ett metalliskt grundämne

stross pl. -ar ställe där man bryter malm 1. spränger

stru-, stnikt- L ordna; stapla; bygga struggle for existence E kamp för tillvaron struktur (upp)byggnad; inre
sammanhang; sammansättning stnikturalism forskningsriktning där man lägger

vikt vid struktur strukturell a. struktur-strukturera ge en viss struktur åt (ngt) strukturformel (kem.) anger en
flerledad förenings byggnad. Jfr empirisk 2 strukturrationalisering, se rationalisering strul -et ngt tilltrasslat;
tilltrasslat tillstånd strula (tiU) trassla till stnilig a. tilltrasslad; trasslig stnima (med.) sköldkörtelförstoring
stnimös a. (med.), se strunta strunt, pl. -ar vårskott (på tall) stnitt utlevad åldring; gubbstrutt stry -et N blånor

stryk, pl. -ar stryker. En lösdrivarstryk strykare landstrykare; vagabond strykaresjuka (Y. Him) sjuklig
benägenhet för

att skifta vistelseort strykfågel som gör strövtåg (under vintern) stryknin -et den mkt giftiga alkaloiden

C21H22N2O2, rävkakegift stråka s. N mkt stark ström i vattendrag (ej

fors) strålkniv laser strålkrona gloria strångna v. storkna

1. sträng, pl. -ar hörad efter räfsning

2. sträng, pl. -ar nyttjas numer onödigtvis i stället för kedja, serie, följd. Det är E string
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som går igen. Engelskans man som -en av segmenten /m/, /æ/, /n/ 3. sträng, se tåt strävling streber

strävna bli sträv. I vägens vindar strävnade vårt läte

strövherde nomad strövis adv. passim strövplundra marodera

1. stubb det som står kvar av grödan när den har mejats

2. stubb, pl. -ar underkjol

stubin /i:/, pl. -er tändrör; tändtråd stuck gipsmurbruk stuckatur stuckarbete stuckatör stuckarbetare; gipsarbetare
studentikos a., se burschikos studera läsa (för att lära sig); undersöka; forska

studei 1. undersökning. 2. utkast studiemotiverad a. som vill lära sig ngt; som har

läslust; läshågad studio, pl. -r 1. en konstnärs arbetsrum. 2. film(inspelnings)ateljé. 3. radiosändningslo-kal. 4.
liten teaterscen; försöksteater. 5. film-, konst-, musikstudiesällskap studiosus, pl. studiosi L studerande; student
studium, studiet, pl. studier (L) 1. läsning 1. iakttagelser för att lära sig ngt; forskning; utforskande av ngt. 2.
(särsk. i pl.) (lärd) skolning; kunskapsinhämtande stuert, se steward

stuff, pl. -er bergarts- 1. mineralprov (särsk. i

skådesamling) stunt E påhitt; knep; slagnummer; konststycke stuntman E(-) vågspelstvilling (t. ex. yrkesvan

forsfarare som utför forsfärd i film) stupid dum stupiditet dumhet

stupor L (med.) stelhet, känslolöshet, tanke- och

viljehämning stuprörsbyxor jeans sturig a. trumpen; tvär styckebruk kanongjuteri styckjom (föråldrat): i ~ i
stycken stygisk a. påminnande om dödsälven Styx stylit pelarhelgon stylo- G påle; pelare; stod stylobat/a:/
(arkit.) pelarrot; underlaget som en

pelare står på. Jfr plint 1 styrax, se storax



styrkelig (E. Wellander) stimulerande

styver s. (föråldrat:) 1/2 öre styvglätta appretera styvhäfta kartonnera

Styx (i den fomgrekiska folktron:) älv i dödsriket

stå: gå i ~ (da.) stanna av stågöra -t arbete som man måste utföra stående

stå(nd)fackla marschaU ståstil (typ.) antikva

♦ståt = kryckeståt. För oss skall föras ~ (Karl-feldt)

*ståte, pl. ståtar sälhanne ståtid terminaltid

1. sta<Ua s. 1. städjepenning. 2. anställning (som dräng t. ex.) Er ~ är fast (Karlfeldt)

2. städ[ja v., prt stadde anställa. Städ mig till din (Karlfeldt)

stä^jepenning det som betalas i förskott till en

tjänare för att göra avtalet bindande städsel -n städjepenning stäng -et 1. mängd av fisk fångad med stängnät. 2.
det sättet att fiska. 3. de vid sådant fiske nyttjade näten stänkbord = skvättbord

stäpp, pl. -er^ (Kstep') hedlandskap; regnfattigt

trädlöst lågland stärbhus dödsbo

stätta anordning med trappsteg som gör det

möjligt att kliva över en gärdsgård 1 stäv, pl. -ar vardera av de mer 1. mindre spetsiga ändarna av en farkost,
företrädesvis den främre, förstäven 1. framstammen 2. stäv -et traditionellt talesätt

1. stäva s. laggkärl med uppstående handtag, företrädesvis nyttjat vid mjölkning

2. stäva v. 1. rikta stäven (åt ngt håll). 2. tendera

3. stäva v. foga samman stavarna (laggama) när man tillverkar ett laggkärl

stödblad blad ur vars veck en blomma 1. en blomställning kommer fram. Honung från sex söta blommir, ifrån
hundra starrstråns ~ (Kalevala) stödjare supporter stödstrumpa supp-hose

stöp-et 1. stöpande; stöpning (se 1. stöpa). 2. ämne 1. mängd som man stöper. 3. issörja; snösörja; jfr uppstöp. 4.
se kvicksilverstöp 1. stöpa v. 1. smälta och gjuta i form (metall, legering osv). 2. tillverka ljus genom att doppa
vekar i smält talg, stearin osv. ~ ljus
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även: niga; knixa. 3. smälta (bly) och låta det stelna och forma sig av sig självt (det gjordes förr i spådomssyfte).
4. blötlägga, blöta upp (kom, när man mältar; sörpa åt kreatur osv)

2. stöpa v. (utan objekt) ösa ner; hälla ner (om slagregn)

3. stöpa v. stiga upp över isen (om vatten) stöpsten konststen

stör, se störsläktet

störfiskar familjen Acipenseridae; dit hör störsläktet

störsläktet 1. stör, Acipenser sturio (den i Atlanten vanliga stören). 2. husbloss-stör, Acipenser huso (i Svarta
havet). 3. sterlett stött adv. oavbrutet; i ett. Alla gamlas ögon

rinna, då de sitta ~ i fönstren (Kalevala) stötting främre delen av en timmerkälke; fram-

bock. 2. spark(stötting) stöv -et den normala fjällningen (hudavstötning-

en) på hästar stövare (T Stöber) spårhund; drivande jakthund



stövlor (Strindberg) stövlar sub- L betyder oftast 'under* subalpin a. närmast under högfjället subaltem s. (mil.)
löjtnant 1. fänrik subarktisk a. som hör till bältet mellan det

arktiska och det tempererade subbert: hela hela rasket; alltihop subception (psyk.) tröskelförnimmelse (i allra

svagaste laget) subglacial a. under inlandsisen subjekt-et 1. (filos.) person. 2. ett dåligt se mauvais sujet 3. (sprv)
det man tälar om; det som ngt utsägs om. 4. se rättssubjekt subjektiv a. personlig; personpräglad; person-

bunden; osaklig; känslopåverkad subjektivism (filos.) 1. den uppfattningen att det inte finns ngn allmängiltig
kunskap. 2. en etik som bygger helt på känslor subjektivitet att vara subjektiv subjudice L oavdömd; ej avdömd
subkommitté underkommitté; underutskott subkontinent storhalvö (t. ex. Främre Indien) subkonventionell
(krigföring:) gammaldags subkultur 1. barbari. 2. samhällsdrägg; samhällets bottensats subkutan a. (med.) under
huden sublim a. upphöjd; storslagen sublimat -et (vanHgen:) kvicksilverklorid sublimera 1. (om gaser:) genom
avkylning ome-

delbart övergå till fast form. 2. få (en gas) att oförmedlat övergå till fast form. 3. upphöja; förädla; förandliga;
rena. --d könsdrift subliminal a. (psyk.) undermedveten sublimitet upphöjdhet; höghet; lyftning sublokation (jur.)
uthyrning i andra hand submarin a. undervattens-submikroskopisk a. icke synlig i ljusmikroskop subreption (log.)
insmygning (ett omdöme kommer oförmärkt utan prövning in i en tankegång)

subrett kammarjungfru; flicksnärta subsidie, pl. -r (penning)understöd subsidiera understödja; bidragsstödja
subsidiär a. 1. understödjande. 2. hjälp-. 3. i

andra hand; andrahands-subsistens 1. (livs)uppehälle. 2. fortvaro;

(fort)bestånd subskribent tingare osv (se subskribera) subskribera teckna sig (för en festmåltid till åsätt pris);
tinga; förhandsbeställa (ett bokverk) osv

subskriberad (middag t. ex.:) avgiftsbunden subskriptionslista teckningslista; tingningslista subsolid a. (psyk.)
(lätt)rörlig; ombytlig subsonisk /å:/ a. som går saktare än ljudet subspecialitet särgren; undergren sub specie
aetemitatis under evighetens synvinkel

subspecies underart

substans 1. (filos.) egenskapsbärare; det självständigt verkliga. 2. kärna; huvudbeståndsdel. 3. ämne som ett ting
består av. 4. huvudsak. 5. innehåll. 6. märg; kraft. 7. verklighet

substantiell /si/ a. 1. stofflig; kroppslig. 2. (självständigt) verklig. 3. väsentlig. 4. påtaglig. 5. närande; näringsrik;
kraftig. 6. gedigen. 7. vederhäftig

substantiv-et (sprv), icke-pronominellt namnord, är antingen allmännamn som björn 1. egennamn som Björn
substituera sätta i stället (för ng 1. ngt) substitut 1. ersättning. 2. ersättare substitutvaror gör en och samma nytta
(t. ex.

smör och margarin) substrat -et underlag substruktion underbyggnad; grund subsumera innefatta; underordna
(under ngt) subtil/i:/ a. 1. fin; tunn. 2. spetsfundig; finurlig. 3. finkänshg; nogräknad; hänsynsfull
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subtilitet 1. hårfinhet. 2. spetsfundighet; finurlighet. 3. ngt spetsfundigt subtrahend (mat.) fråndrag subtrahera
(mat.) 1. dra ifrån (t. ex. dra 4 från

10). 2. minska (t. ex. 10 med 4 ) subtraktion 1. (mat.) fråndragning; minskning.

2. (sprv) avledning genom minskning, t. ex. oreson av oresonlig (se retrogradering)

subtraktionsbildning (sprv), se subtraktion 2 subtropisk a. nära det heta bältet subvenera understödja; bistå
subvention (under)stöd; hjälp subventionera, se subvenera subversion omstörtning; kullkastande; störtande

subversiv a. omstörtande; omstörtnings-; undergrävande succé /sykse:/ (stor)framgång succés F, se succé



succés d'estime aktningsframgång; artighetsbifall

succession 1. efterträdande. 2. rättsövertagande.

3. tronföljd. 4. arvsföljd. 5. (teol.) herdaföljd. Den apostoliska ^en herdaföljden från Jesu lärjungar. 6. följd (av
växtsamhällen)

successionsordning tronföljdsordning successiv a. 1. (pl.) på varandra följande. 2. gradvis skeende; gradvis.
Satellitstaternas frigörelse från Moskva. 3. som går i tur och ordning; t. ex. ^t legat som skall tillfalla B efter A
och C efter B successive L i följd; efter vartannat; vartefter successivt stegvis; småningom; efterhand succulent,
se suckulent

sucker E 1. spädgris. 2. napp. 3. slickepinne. 4. snyltgäst; snyltare. 5. Öättlurad) dumbom; gulnäbb; gröngöling
suckulent a. 1. saftig. 2. köttig sud, pl. -er' relingen på roddbåt (segelbåt, motorbåt). Ekan hade läsud under vatten
(Strindberg) sudanes invånare i Sudan suden', pl. sudna kokt. Sudna kringlor sudkant = sud

suffigera /g/ tillfoga en (avlednings)ändelse suffisans /y/ självgodhet suffisant a. självgod suffix, se af^

sufflera viska (till en skådespelare för att han inte

skall komma av sig) sufflett fälltak; vagnskur sufflör (teater)viskare

sufflös (teater)viskerska

1.sug 1. sugförmåga; handlingskraft; initiativ. Han har tappat ^en. 2. anordning för att åstadkomma ett kraftigt
luftdrag genom en trång öppning. 3. sugredskap

2. sug -et 1. sugande kraft 1. sugande verkan (kraftutveckhngen hos strömmande vatten 1. blåsande luft tänkt
som utgående från det håll dit rörelsen går). Forsens —. 2. en (ljudlös) tämligen långvarig fas i inmundigandet av
en dryck; (ljudlös) djup klunk

sugbroms vacuumbroms suggerera 1. ingiva; intala (ngn ngt). 2. påverka (ngn omärkligt). 3. antyda. 4.
framkasta; föreslå

suggestibel påverkbar; lättpåverkad suggestion ingivelse av tankar 1. känslor (genom en viljeakt)

suicid /suisi:d/ självmord. Verifierade är dock minst fem

sujett /sySätt/ skådespelare; skådespelerska

sulagemang /§/ tröst; gottgörelse

sulagera /S/ trösta; göra (hålla) skadeslös

sulfat -et svavelsyrasalt

sulfid salt av svavelväte

sulfit salt av svavelsyrlighet

sulky E (trav)kärra

sultan /a:/ (arab. av aram härkomst) islamsk härskare

sumak (arab.) garvämne och svartfärgningsme-del berett av torkade blad och skott av släktet Rhus, särsk. Rh.
coriaria sumer /e:/, pl. -er det äldsta kända kulturfolket i

Mesopotamien sumeriska sumeremas språk summa revisibilis L (jur.) fullföljdsgräns; det minsta tvistebelopp
som kan föranleda HD att ta upp ett tvistemål summarisk a. 1. kortfattad; knapphändig; sammandragen. 2. utan
laga former summary E sammanfattning summationseffekt samlad verkan summer E (tekn.) brummare summera
hopräkna; lägga ihop; sammanfatta summering sammanfattning summing up E, se summering sundkarl färjkarl
sunntält, se suntält sun tan E solbränna sun tan cream E solkräm suntält E- soltält supanmat skedmat
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supé kväUsmåltid super- L över-; i högsta grad supera inta kvällsmåltid superb /y/ ypperlig; präktig superexlibris
pärmägarmärke superficieU a. ytlig superfin a. finfin

superfosfat -et en fosforhaltig konstgödsel superintendent 1. överuppsyningsman. 2. stiftschef

super large scale E 1. jätteskala. 2. i jätteskala; jättestor

1. superlativ s., pl. -er, se under 1. grad

2. superlativ -et toppvärdeord

3. superlativ a. 1. (den, det, de) högsta. 2. utomordentlig. lovord. 3. oöverträfflig; ypperlig

supermakt överstormakt; jättemakt supermarket E 1. stort salutorg. 2. saluhall. 3. varuhus; stor livsmedelsbutik
med självtagning. Vi behöver varken ~ 1. stormarknad superpatriotisk a. högfosterländsk. Den --a föreningen av
krigsveteraner supersolid a. (psyk.) lugn och besinningsfull supersonisk /å:/ a. snabbare än ljudet; över-Ijuds-

superstition vidskepelse

supinum L (sprv) stelnad gestalt av perfektparticip, t. ex. somnat i Han har somnat supp-hose E stödstrumpa
suppleant /-ang:/ ersättare; stadman supplement -et (ut)fyllnad; tillägg supplementvinkel halwarvsfyllnadsvinkel:
vinkeln A:s ~ är 180° - A supplera fylla ut

supplik /supH:k/ böneskrift; (ödmjuk) hemställan

supplikant hemställare; hjälpsökande. Oriktigt: Den teknik varmed politikerna och deras -er i pressen missbrukar
statistik supponera antaga; förutsätta supporter E stödjare; hjälpare supposition antagande; förutsättning
suppositorium stolpiller supprimera 1. understryka. 2. hemlighålla suppuration (med.) varbildning suppurativ
(med.) varig suppurera (med.) vara, prt -de; vara sig supradental /ta:/ a. (sprv) (bildad) ovanför (och

bakom) övre framtänderna supranaturalism tro på övernaturiiga företeelser; uppenbarelsetro

supremat -et, se supremati supremati-n 1. överhöghet. 2. överlägsenhet surcharge E tilläggsavgift surf E vågsvall;
bränning surfa E- åka på vattenkälke 1. vattenskidor (jfr surfing

surfing E sjötålkning (se surfa)

surgran, se surstock

sumumerär a. övertalig

surplus E 1. överskott. 2. behållning. 3. restla-

ger. -lager surprenera /y/ överraska surpris /y/ överraskning surra (naut.) göra fast med tågvirke. 2. linda

med tågvirke surrealism en djuppsykologisk riktning i konsten

och litteraturen surrogat -et ersättning(svara) surstock timmerstock som har sugit i sig så mkt

vatten att den har sjunkit survey E 1. översikt; överblick. 2. avsyning; syn

survival E 1. överlevnad. 2. kvarleva survivans /syrvivang:s/ efterträdesrätt; rätt att

efterträda ngn (den 1. den.) i tjänsten susceptibilitet /sysä-/1. mottagUghet. 2. känslighet

suspekt misstänklig

suspendera 1. avstänga från tjänsten (tillsvidare); avtjänsta. 2. hålla svävande; hålla inne med (sitt omdöme om
ngt t. ex.). 3. utesluta tillsvidare. Inget beslut har fattats (i Europarådet) om vare sig exkludering I suspendering
av Grekland suspensiv a. uppskjutande; tidsbunden suspensoar pungskydd (vid ridning osv) sutan /a:/ katolsk
prästrock sute (Tegnér, Fröding) = sutte (av sitta) sutenör skökovärd; hallik suterräng jordvåning; källarvåning
*sutta v. slunga

sutur (biol. med.) 1. söm. 2. stygn suvenir /i:/ minnessak; ngt som man får 1. bevarar som minne



1. suverän s. härskare; riksöverhuvud

2. suverän a. 1. oavhängig; oberoende. 2. överlägsen; fulländad

svada 1. talförhet. 2. ordflöde; ordsvall svagling (Sara Lidman) en svag en svagna försvagas; bli svag(are)
svsgvidd 1. avståndet mellan ytterlägena vid svajning. Rytmen har en viss ~ /. vad man kan
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kan kall rytmisk elasticitet. 2. växlingsvidd; variationslatitud sval, pl. -ar måttligt kallt fack i kylskåp (i stället

för skafferi) svale, pl. svalar 1. överbyggd gång längs ena långsidan av övervåning. 2. överbyggd från
huskroppen utskjutande farstu. 3. se källar-svale

1. svalg -et 1. munhålans avslutning bakåt; gap. 2. jordsvalg; kanjon (Lukas 16:26). 3. djupt ställe i havet

2. svalg -et mathelg; frosseri. Kom till julens lekar och ljuvliga rus och (Karlfeldt)

svalgång, se svale

svallis kullrig is som har uppstått genom att vatten, som har trängt upp på (sjö)isen, har frusit

svalmynt a. (Karlfeldt) som har svala läppar

1. svank s. inbuktning (i rygg 1. takås)

2. svank a. svankryggig

svankig 1. svankande. 2. svankryggig *svansstjäma (ålderdomligt:) komet svarlöst utan att det ges ngt svar.
Frågan

upprepades, men lika ~ (O. Högberg) svastika (fomindiska) hakkors svavelkis (geol.) järnmalmen FeS2
svavelsyra (kem.) H2SO4 sveb, pl. sveber', se germanska folk 1 svecism (sprv) svenskhet sved, pl. -er' svedjeland
svedkol träkol

svee, sg av svear, bör ej undvikas, om det behövs

ngn gång sveg, pl. -ar vidja; tunn böjlig kvist svekoman /a:/ (hist.) svenskhetsivrare i Finland svekomani -n, se
svekoman sveksam a. bedräglig

sveksyn synvilla; optisk hallucination. Är det en ~ jag ser framför mig? (Det andra kvädet om Helge
Hundingsbane) *svenbam gossebarn

*svenkväll svensexa (där man tar farväl av

ungkarlslivet) svepe -t (bot.) bladkrans kring en blomma sveticism, se svecism

1. svett s., se under sårsvett

2. svett a. svettig svicka tapp i laggkärl

svicker , pl. svicklar (arkit.) tresidig valvkupa osv

svimla (opersonligt) svindla; svartna för ögonen

svingjass jass där temat varieras godtyckligt = swing 2

svinhös, pl. -ar S grishuvud; svinhuvud sviniosa (köksL) svinaktigheter sviniös a. svinaktig

svinn-et normal minskning av en vara under

förvaring, omlastning 1. forsling svion, pl. -er' (L Sviones) (hist.) svensk svit, pl. -er (av F suivre 'följa') 1. rad;
räcka; serie. 2. följe; uppvaktning. 3. (mus.) smärre musikstycken sammanställda tUl ett helt. 4. (med.)
följdsjukdom; efterverkan ♦svott (Karlfeldt) (förk. av hundsfott) kräk; lymmel

svulst, pl. -er 1. tumör. 2. (endast sg) mångordigt uppstyltat sätt att tala 1. skriva svulten mkt hungrig



svål, pl. -ar 1. huden under huvudhåret {huvud-). 2. hudlagret på svinkött (fläsk--). 3. ytlagret på gräsbevuxen 1.
eljes grönskande mark (gräs—). Nu vilja vi märka var jordens har öppnat en gryta med nässelkål (Karlfeldt)

svång a. 1. mager; mkt smal. 2. uthungrad;

svulten. 3. (om magen:) tom svårfången a. svår att få 1. skaffa svårkännlig a. svår att känna igen ♦svalg, pl. -ar 1.
(en) sväljning. 2. tugga; klunk

svälta s. stenbunden kalmark sväm- alluvial-svämland alluvium

1. svämma v. flöda (över)

2. svämma S låta (hästar) simma svängningsvidd (fys.) amplitud svängsoffa inventionssoffa ♦svära s. (Hj.
Bergman) svärmor svärdfrände agnat; fädemefrände swagger (E swagger-coat) vid trekvartsrock sweepstake E
insatslöpning swimming-pool E simdamm

swing E svingslag (i boxning). 2.svingjass switch E omkoppling switcha E- koppla (om)

sybarit 1. (hist.) invånare i det forntida Sybaris i

Syditalien. 2. veklig vällevnadsman sybaritisk a. veklig; vällevnadspräglad syfilis /y:/ en smittosam könssjukdom
= lues syfUitisk a. syfilssjuk

syfteslös a. avsiktslös; utan syfte; utan uppsåt sykofant 1. angivare. 2. baktalare. 3. svindlare; skojare; bedragare
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sykomor /sykåmåir/ mullbärsfikonträd, Ficus

sycomorus sylf, pl. -er" luft-ande sylfid /i:/ kvinnlig luftande syll, pl. -ar 1. (liggande) bottenbjälke i träbyggnad.
2. tvärstöd under järnvägsspår; sliper syUabisk a. (sprv) stavelsebärande; stavelse-syllogism (log.) slutledning
sylvanit /i:/ (efter skogsguden Silvanus) (geol.)

mineralet AuAgTe4 sylvester nyårsafton

symbios /å:/ samlevnad mellan organismer som

hör till (vitt) skilda arter symbiotisk a. symbiossymbol /å:/ (sinne)bild; tecken symbolik /i:/1. sinnebildlig
innebörd. 2. läran om symboler. 3. (teol.) läran om trosbekännelser

symbolisera 1. sinnebildliggöra; sinnebildliga. 2.

föreställa symbolisk /å:/ a. sinnebildlig symbolism 1. symbolväsen; symbolvärld. 2. på symboler inställd riktning
i diktning och konst

symbolwn L (teol.) bekännelseskrift symfoni-n (mus.) orkesterverk (i fyra satser vanligen)

symfoniker/å:/1. symfonikomponist. 2. medlem

av symfoniorkester symfonisk /å/: ~ dikt orkesterkomposition (mindre formsträng än en symfoni) som ansluter
sig till ett litterärt ämne (t. ex. R. Strauss, Till Eulenspiegel) symmetri -n likhalvighet symmetrisk a. likhalvig

sympatetisk a. 1. medkännande. 2. --t bläck skriver man osynUgt med; skriften träder fram vid uppvärmning 1.
kemisk behandling. 3. ^magi är grundad på "lika mot lika" sympati -n medkänsla; samkänsla; likstämdhet; tycke

sympatisera känna sympati sympatisk a. 1. sympativäckande; tilltalande. 2. sympatipräglad. 3.
nervsystemetdtndel aw nervsystemet som gör tjänst utan medvetna impulser

sympatisör 1. medhållare. 2. själsfrände symposion /å:s/ G gästabud; dryckeslag symposium, symposiet (GL)
forskarmöte; for-

skarsamkväm symptom /å:/ -et sjukdomsyttring; yttring; teck-

symptomatisk a. 1. kännetecknande; som utgör ett symptom på ngt. 2. (med.) ~ behandling är inriktad på



symptomen symtom, se symptom synagoga judekyrka; judetempel syndaräkning syndaregister syndetikon
/synde:tikån/ -et (G "sammanbindande") flytande fisklim syndikalism en rörelse som går ut på att överföra
produktionsmedlen i arbetarfackföreningar-nas händer syndikalist, se syndikalism syndikat -et handelssällskap;
ring syndrom /å:/ -et (med.) symptomknippe; sammanfattning av symptomen synekdoke /synäk:dåke/ (G
"inbegripande") (sprv) ord som endast antyder det som avses, t. ex. genom att uttrycka en del av det hela. Tre
rökar tre skattskyldiga gårdar synergistisk effekt (med.) stegrings(med)verkan. . . de synergistiska effekterna från
ämnen, vilka ej i sig själva är cancerogena, kanske . . . utgör det allvarligaste hotet mot vår hälsa

synestesi -n (sprv) sinnesanalogi, t. ex. en mörk ton

synevittne vittne vid (laga) syn synk och synkning, se synkronisering synka, se synkronisera

synkop /å:/ (mus.) förskjutning av taktaccenten

från betonad till obetonad del synkope /syng:kåpä/ G (sprv) vokal-1. stavelsebortfall ini ett ord synkretism
sammanjämkning; sammansmältning

synkretistisk a., se synkretism synkron /å:/ a. samtidig; liktidig synkronisera tidssamordna; samtidiga
synkronisering tidssamordning synkronisk a., se synkron synod /o:/1. kyrkomöte. 2. (i Amerika:) kyrkosamfund.
3. (i grekisk-ortodoxa länder:) kyrkostyrelse

1. synonym s. (sprv) liktyding; utbytesord

2. synonym a. 1. liktydig. 2. liktyds-. sammanställningar

synonymdubblera v. para liktydingar synonymi-n 1. liktydighet; Uktyd -et. 2. likty-

dingspar; liktydingsgrupp synonymik /i:/ (sprv) synonymlära synops, se synopsis
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synopsis /åp:/ G1. översikt. 2. uppränning (till en film)

synoptik /i:/ väderlekslära grundad på synoptiska

väderlekskartor synoptiker /åp:/ s. samsynt (: evangelisterna

Matteus, Markus och Lukas) synoptisk a. 1. översiktlig. 2. samsynt synsk a. klärvoajant synskhet klärvoajans

synvärld optisk värld; yttervärlden, sådan den ter sig för ögat. Vår optiska värld, vår är upp- och nedvänd (V.
Rydberg) syntagm-et (sprv) enhet av två 1. flera på

varandra följande ord i en sats syntaktisk a., se syntax syntax (sprv) satslära; ordfogningslära syntes /e:/ 1.
sammanställning, förbindning. 2. (kem.) framställning av föreningar

1. syntet s., se 2. syntet-

2. syntet- konstgjord; konst-, -^material konststoff

^syntetisera (E synthetizé) 1. sammanfoga; förena; förbinda. 2. framställa (på konstgjord väg)

syntetisk a. 1. sammanställande. 2, konstgjord.

3. (filos.) kunskapsvidgande syo = studie- och yrkesorientering

syra 1. (kem.): av varje salt (t. ex. koksalt, NaCl) fås motsvarande syra (t. ex. saltsyra (HCl), om den positiva
beståndsdelen (t. ex. natrium) byts ut mot väte. (Syrafattig 'fattig på syra' bör ej förväxlas med syrefattig 'fattig på
syre'). 2. (bot.) växt av släktet Rumex 1. släktet Oxalis. Du skall se hur gräset stupar . . . ^n far med vin mot
vallen (Kalevala) syre-t det av grundämnena i luften som är

verksamt vid levande varelsers andning syresätta oxidera

syrinx 1. herdeflöjt. 2. (med.) fistel; sårgång



syrpris, se surpris

syrtut /syrtu:t/ (lång) livrock

syrvivans, se survivans

syskonson nevö

syssling betyder i Finland detsamma som N

fyrmänning. Jfr tremänning system-et 1. ordnad sammanställning av delar (na) i ett helt. 2. tankesammanhang.
Det är ett visst ^ i galenskapen. 3. sc formation (2).

4. -er (förk. av --bolaget) Vin- och spritcentralens butik

systematik /i:/ 1. systembygge; tankebygge. 2.

läran om vetenskapligt ordnad framställning; tankebyggnadslära systematiker /a:/ systembyggare; tankebyggare
systematisera ordna; bringa i ett planmässigt

sammanhang; sätta i system systematisk ordnad; välordnad; planmässig systole /sys:tålä/ G (hjärtats)
sammandrag-ning(sfas)

syta v. vårda (litet barn, sjukling 1. åldring); ha

(litet barn) sittande i knät sytl^on -et mska som (måste) vårdas . . . till att

vårda vanfört ^ (Kalevala) sådor pl. skal som frånskiljs spannmål innan

detta mals till mjöl ♦såla s. (Fröding, Hj. Bergman) sula *såla v. sula sårgång (med.) fistel sårspröt -et (med.)
sond ♦sårsvett blod ur sår (jägare och slaktare kallar det utgjutna blodet svett). Denna strida sårström, denna
sflod som flödar (Kalevala) sårtå: på — med svårighet såt, pl. ~a endräktig; som lever i inbördes sämja

och tillgivenhet såte, pl. såtar (liten) hövålm såvera rädda: se under apparanser säckmim mynning på säck säde-t
utsäde. glimmar i såningsmannens

hand (Karlfeldt) säga an, se ansäga

sägen /ä:/ sägnen /äng:/, pl. sägner /äng:/ 1. i muntlig hävd spridd och trodd berättelse av enkel uppbyggnad, t. ex.
Romerska sägner om Petrus och Paulus. 2. syn för ~ sakligt vittnesbörd om att ngn talar sanning (t. ex. när ngn
företer kroppsliga spår av misshandel)

säkerställa trygga sä^a ut realisera säU lycklig

sälta (t. ex. E. Taube) saltäng sänyeavtal nonaggressionspakt sänyopart kontrahent sämsk sämskskinn sändefärd
uppdragsresa ♦sändningabåd (Fröding) deputation sänkkista kassun

sär a. säregen; egendomlig; originell; excentrisk

sära v. 1. skilja (åt); avskilja; frånskilja. 2. stapla (bräder) med mellanrum. sig skilja sig åt;
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isolera sig från varandra. Raserna särar sig liksom i Nigeria 1. Tanzania säranda partikularism särfallslära
kasuistisk etik; kasuistik särfred separatfred

särförhandlingar separata förhandlingar

1. särgång divergens

2. särgång, se särgångsröstning särgångsröstning discessus särhåg speciell intressinriktning särk, pl. -ar damlinne
särkyrklig nonkonformistisk

särkänna (Hj. Bergman) urskilja (i en hop);



lägga märke till; känna igen (bland många) särla (ålderdomligt:) 1. sent (på dagen). 2. a. sen. Dagslång storm och
-fläktar (Karlfeldt). ~ aftonvågor (Fröding) särlevnadstvång segregation; apartheid särling original 3

särlynne egendomlig 1. excentrisk läggning

särlynt excentrisk till lynnet

särläkemedel specifikum

säming D segregation

särområde speciellt gebit; speciaHtet

särrätt privilegium

särrättighet, se särrätt

särsträvare separatist

särsträvs- separatistisk

särteg speciellt verksamhetsområde 1. forskningsområde; speciaUtet särviste -t isolat

säsong 1. (års)tid. 2. (vinter)nöjestid sätt, se set sävling flegmatiker söklista index sökUus strålkastare sökmetod
heuristisk metod somnfred det att få sova i ro sömntom, pl. -ar 1. (i folktron:) sömngivande tömtagg. Odin stack
henne med ~ (Sången om Sigdrifa). 2. (bot.) gallbildning på rosenbuske

söna 1. (föråldrat:) vägra; avslå. Kr försona. 2. upphäva inmutningen av (malmfyndighet 1. gruva)

*sörjekläder sorgkläder. Som en sörjande i ~ (Karlfeldt)

sörpa s. med vatten fuktad blandning av hackelse

och hömå och gröpe 1. annat kraftfoder sötost ostmassa sövseger knockoutseger
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t = tara och ton /tånn/ -t, se -en

Ta = tantal (kem.) tab £, se tabb

tabb, pl. -ar (E tab) flik; tunga; slejf; lapp tabeldåt /å:/, se table d'höte tabell på ett lättöverskådligt sätt ordnad
sammanställning av uppgifter (särsk. sifferuppgifter)

tabellarisk a. i tabellform tabelras, se table rase

tabernakel, tabernaklet (av L taberna 'brädskjul') 1. (hist.) tält. 2. bönhus. 3. åbäke tabes L (med.) förtvining;
tvinsot tableau vivant F levande tavla; tablå table d'höte F helmål; dagens måltid(spro-gram)

table rase F rent bord; att börja från ingenting tablett 1. liten (rund) läkemedelskaka osv att svälja 1. suga på. 2.
liten (kvadratisk 1. rund) bordduk (för ett kuvert)

1. tabloid /i:/ (3-stav.) småtidning

2. tabloid är det lagskyddade namnet på en starkt hopressad dosis av ett läkemedel

tablå -n 1. se tableau vivant. 2. översikt. 3. se scen 3

1. tabu /u:/ s. (söderhavsord) förbud mot att utföra vissa handlingar 1. nämna vissa ting vid namn

2. tabu oböjl. a. belagd med ~ 1 tabiila rasa L, se table rase

tabulator /-artår/1. vagnflyttare på skrivmaskin; spaltare. 2. maskin som återför hålkortsskrift till vanlig skrift
tabulatur (mus.) föregångare till den nu brukliga

notskriften taburett rygglös stol; statsrådsstol tackel, tacklet (naut.) ett slags grövre taljor som hänger till väders
för att nyttjas vid tillfälle



1. tackla v. (naut.) förse med tackling

2. tackla v. ta itu med; ge sig i kast med; klara. Hur vi problemen

tacklage /takla:§/ -t = 1. tackling

1. tackling (naut.), se rigg

2. tackling behandUng osv (se 2. tackla). Palme

har inte varit framgångsrik i sin ~ av finansministern

tacklös a. 1. som ej ger ngn tack (: om en handling). 2. otackad. Den obedd kommery får ~ gå

taffer , pl. tafflar 1. kunglig måltid(sbjudning). 2. hålla öppen ~ ta emot måltidsgäster (bjudna och ovarslade)
dagligdags. 3. rektangulärt liggande piano taffelberg berg med en slätt upptill taffelmusik musik under måltid
(vid gästabud) taft styvt, fräsigt tvåskaftat siden med fina tvärränder

ta(ga): ta över (E take over) 1. överta(ga). 2. fatta tyglama; ta makten. 3. ta vid. 4. (i kortspel:) överträffa
(övertrumfa) (en motspelares kort) med ett högre kort tagelgam (naut.) tjärat segelgam, som man

taglar tåg med tagla v. lägga tagling på en tågända för att hindra

kardelsladdarna att slå upp sig tagling den surrning som håller tillsammans

kardelema på tågvirke tai /taj/ siamesiska språket taifun (kines, taifung 'hård blåst') se 1. tyfon Tailand (2-stav.)
Siam taille F 1. liv; midja. 2. skapnad tailleur F skräddare tailor made £ skräddarsydd t^ga R (sump)skog t^jma
v., se 2. tima E

tajt (B tight) a. åtsittande; trång. Jeansen är lika

som i Köpenhamn taka: sätta (en omstridd penningsumma) i ~

händer deponera hos en opartisk person take-over E övertagande; maktövertagande takistoskop /-å:p/ -et (psyk.)
apparat för mätning

av uppmärksamhet osv taklag -et yttertakets bärande stomme takometer, pl. -metrar (vrid)fartmätare; varvräknare

taksprång takutsprång; takskägg

takstol kallas var och en av de A-formade stöttor

som tillsammans utgör taklaget 1. takt, pl. -er" 1. tidsavstämdheten i marscherande trupps, dansandes, roddares,
samverkande arbetares rörelser. Gå i 2. hästens gångart (skritt, trav, galopp). 3. (mus.) den minsta sammansatta
enheten av på varandra följande toner i ett musikstycke, i notskriften avgränsad med taktstreck. 4. (metr.) den
minsta avsnittsenheten i vers, bortsett från
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stavelsen. En ~ kan vara enstavig, t. ex. Säv, / säv, / susa, men i regel består den av 2, 3 1. 4 stavelser; den första
är metriskt stark (tryck-stark 1. lång), de övriga vanligen metriskt svaga (trycksvaga 1. korta). Jfr upptakt 2. takt
fin känsla för det passande; hänsynsfullhet

1. takta (metr.) skandera

2. takta (om häst:) trippa (ett slags mellanting mellan skritt och trav)

taktera markera takten taktik /i:/1. stridskonst. 2. tillvägagångssätt taktiker /ak:/1. övare 1. kännare av stridskonst.
2. en som anpassar sig efter omständigheterna när han vill nå ett mål taktil a. känsel-; tast-; berörings-; trev-
taktisk, se taktik 1, 2 taktläsa, se 1. takta taky G snabb

takykardi -n (med.) överhövan hastig puls takymeter, pl. -metrar ett lantmätarredskap för

hastig avståndsmätning takyon /å:/ (fys.) förmodad elementarpartikel,



snabbare än ljuset talang 1. begåvning. 2. färdighet. 3. förmåga talangscout -E begåvningsletare talar/-a:r/fotsid
(ämbets)klädnad. Den böljande

rådstalaren (V. Rydberg) talent en forntida vikt- och myntenhet. I Matteus 35:15 motsvaras L talentum av sv.
pund. Jfr talang

talerätt (jur.) rätt att föra talan (inför domstol)

talgiU a. kompetent att yttra sig talisman /-a:n/ (pers.) trollting som bringar skydd och hjälp åt ägaren (antingen
han innehar det 1. inte). Jfr amulett och maskot taUa (naut.) hissinrättning: två block med ett tåg (löpare)

talk 1. surt magnesiumsilikat. 2. = ^pulver

pulvrad ~ 1 talking book E talbok; bandad bok; bok upptagen på magnefonband talko (fi) gästbåd; arbetskalas;
slåttergille tallium (kem.) ett tungt metalliskt grundämne tallkottkörtel (biol.) övre hjärnbihanget; epify-sen

tallyman E(-) godsräknare

talmigiild mkt kopparrik mässing överdragen

(pläterad) med guld talmud (hebr. "undervisning") judiska religiös-

juridiska texter och utläggningar - ett rikligt påbröd till Mose lag talong 1. (arkit.) ett slags utbuktad-insvängd
list. 2. stam; mantel (som man kan riva loss kuponger från). 3. det som är kvar av kortleken när man har givit
taliis L 1. (biol.) häl. 2. (geogr.) rasavlagrings-bälte

tamarind (av arab. härkomst: "indisk dadel") trädet (och frukten av) Tamarindus indica

1. tambur /u:/ förrum; kapprum; hall

2. tambur sybåge

tamburmigor (föråldrat:) 1. regementstrumsla-

gare. 2. rockvaktmästare tamil 1. se tamul. 2. se 2. tamuliska tamperdagar (föråldrat:) fastedagar (vid varje

årstids början) tamtam 1. gonggong. 2. negertrumma tamul en som har tamuUska till modersmål tan E
(garv)barkbrun färg

1. tana bräda att spänna djurskinn på till torkning

2. tana ett förr i världen nyttjat redskap att fånga räv med: en trädstam, som man hade kapat två alnar från
marken och format upptill ungefär som en såg med spetsiga tänder som man gillrade upp lockbeten på

tanato- G döds-

tandem spann av två 1. flera dragare efter varann

tandemcykel cykel för två (med två sadlar) tandkvicke pulpa tong-> tig-, tact- v. L beröra tangent /n]i 1.
anslagsklaff på piano, orgel, skrivmaskin osv. 2. (geom.) snuddlinje. 3. (mat.) ---en för en sned vinkel i en
rätvinklig triangel är förhållandet mellan den motstående kortsidan och den vidstående kortsidan tangera /nj/1.
röra vid; vidröra. 2. snudda vid. 3. gränsa till

tango /ngg/ -n sydamerikansk pardans i 4/4-takt

tanig a. (lång och) mager; spinkig

1. tank, pl. -ar behållare

2. tank, pl. -ar stridsvagn tankekrav postulat

tankenärvaro klart medvetande. Han skakade

upp sig till ~ (O. Högberg) tanker E 1. tankfartyg. 2. tankvagn; behållar-vagn



tankeram s. frame of thought tankevill konfys
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tannalbin /i:/ -et (med.) en förening av ett äggviteämne och garvsyra (nyttjas mot diar-ré)

tannat -et (kem.) salt av garvsyra tannin -et garvsyra tantal /-a:l/ en sällsynt ädelmetall tantalikval, se tantaluskval
tantaliiskval: den svältande Tantalos hade i dödsriket de läckraste frukter inpå sig, men när han ville ta dem, vek
de undan tantième -t F vinstlön; andel i vinsten tanzanier /sa./ invånare i Tanzania taoism (kines, tao 'väg') är en
kinesisk religion,

förkunnad av Lao-tse *tape E 1. band; remsa. Magnetisk ~ magneto-

fonband; ljudband. 2. se tejp tapisseri, pl. -er 1. allt slags mönster- och bildutsmyckning av till heminredning
hörande vävnader (mattor, bonader, dukar osv). 2. sådana vävnader. 3. stramaljbroderi tappla v. 1. fingra; trumma
lätt med fingertopparna. 2. fumla; spela fumligt (piano, handklaver)

tapto /ap:/ -t 1. (mil.) kvällssignal. 2. (naut.)

signal med trumma 1. horn tara I omslagsvikt

tarantel /an:/, pl. tarantlar (av I härkomst; jfr Taranto) en stor, tämligen giftig spindel, Hogna (Lycosa) tarantula
(förr Tarantula Apuliae)

tarantella (Snoilsky) en snabb, virvlande italiensk dans tardando (mus.) långsamt; dröjande tarera bestämma (och
dra av) taran tariff (arab. "kungörelse") avgäldsförteckning;

prislista; taxa tai^är a. taxemässig . . . ersätta tullarna med

s. k. icke-tariffära hinder (för importen) tarlatan /-a:n/ gles, tvåskaftsvävd, hårt klistrad

bomullsvara tarmdriv (biol.) peristaltik tarmkröse, se kröse

tarmkäx-et (biol.) bukhinnedubbelveck kring tarm

tars, pl. -er" 1. vrist på däggdjur och fåglar. 2.

extremfotled på insekter tarsal /sa:/ a., se tarsus (1) tarsalben (biol.) vristben tarsus G+L (biol.) 1. vrist. 2. ~
palpebrae

brosket i övre ögonlocken Tartaros G underjorden; dödsriket tartarsås (matl.) till hackad lök, dragon, körvel.

senap och ett par rensade anjovisar droppar man olivolja under omrörning tartelette F liten tårta; bakelse tartrat
/ra:/ -et (kem.) vinsyrasalt tarvlöst adv. i onödan; i oträngt mål tascha v. vidröra taschera träffa (en boll) på sidan
task, pl. -ar 1. (biol.) pung. 2. (naut.) kapsel med

blockskiva på sidan av ett rundhult taska s. ficka. Bottenlös tom ~ (om skatteverket)

tassemark svårframkomlig skogs- 1. myrmark tatar /-a:r/: är ett sammanfattande namn på

åtskilliga turkiska folkslag tattare bofast zigenarättling tattarpass: få ~ bli snöpligt avvisad tatuera (av ett
tahitiord) innebär enligt vanligt språkbruk att man anbringar outplånliga märken 1. bilder i huden på ngn med
nålsting, som man gnider med ngt i blod olösligt färgstoff tautokron/tautåkrå:n/ (3-stav.) a. (alldeles)sam-tidig

tautoiogi-n (fyrstav.) (sprv) omtuggning; att

säga om ngt (i andra ordalag) tautomeri /i:/ (kem.) innebär att ett ämne kan

reagera enligt två olika strukturformler tavast invånare i Tavastland (fi Häme) tavem l-Å Jnl värdshus; vinstuga;
krog taverna I = tavern tavemare värdshusvärd; krogvärd tavtologi, se tautologi tax (T Dachshund) grävlingshund

1. taxa s. fastställt pris; fastställda priser; prislista (på tjänster osv)

2. taxa v. 1. åka taxi. 2. (om flygplan:) köra på marken



3. taxa v. ringbarka

taxameter, pl. -metrar avgiftsräknare (i droskbil)

taxeringsår året efter det året då man hade

inkomsten taxfree E skattefri taxi' /k:s/, pl. taxibilar droskbil taxonomi -n (vetenskapen om) indelning och

uppordning (av levande organismer) taxonomisk /å:/ a., se taxonomi Tb = terbium (kem.) tbc = tuberkulos

Tc = tecnetium (teknetium) (kem.) TCO = Tjänstemännens Centralorganisation Te = tellur (kem.)
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teach-in E föredrags- och dryftmöte med (politisk) dragkraft teak /ti:k/ E (från det sydind. malaj alamspråket)

veden av teak-trädet, Tectona grandis team E lag -et; arbetslag; flock; grupp. / ~ i lag; tillsammans

team-work E grupparbete; samarbete; samverkan

teaterrekvisita, se rekvisita

teatral a. teater-; scenisk; scen-; dramatisk

teatralik /i:/ s. teateraktighet; teatermässighet;

teatrighet; uppstyltning teatralisk a. teateraktig; teatermässig; teatrig;

högtravande; uppstyltad teban /a:/ invånare i Tebe (Thebe) tebansk /a:/ a. Tebe- (Thebe-) tachnicolor E ett slags
tecknad färgfilm tedeum -et (L Te Deum laudamus 'Dig, Gud,

prisar vi') tacksägelse; tackgudstjänst teddybjörn leksaksbjörn (uppkallad efter Theo-

dore Roosevelt) teenager E tonåring

teflon /täflå:n/ polytetrafluoretylenfiber. (Påverkas ej av syror 1. alkalier; tål värme upp till 325° C)

tegellagd a. på klink liggande tein /tei:n/ (2-stav.) teämne; tegift teint F 1. hy; ansiktsfärg. 2. (sällan:) färg(skift-
ning)

teinte F 1. färgton. 2. hy (2 beror på förväxling med teint)

teism /teis:m/ (2-stav.) tron på en personlig

(individuell) gud som styr världsförloppet teist, se teism

tejp, pl. -er" (E tape) smal (genomskinlig)

klisterremsa tejpa v. E- fästa med tejp tejst, pl. -ar (zool.) tobisgrissla, Uria grylle -tek,-teket samling; förråd. Se
diskotek, lek-otek

teknifiera 1. göra teknisk. 2. ingenjörsstämpla. Datorprogram och vetenskapliga prognoser får inte ~ politiska
program teknik /i:/1. sättet att utöva en verksamhet som kräver yrkesmässig färdighet, företrädesvis om
verksamhet som kräver tillämpning av fysik 1. kemi. 2. ingenjörskonst teknikaliteter pl. tekniska enskildheter
tekniker /ek:/ är utbildad till sådan verksamhet

som kräver tillämpning av fysik 1. kemi teknisera, se teknifiera

teknisk a. teknik-; teknikbetonad osv. ~ högsko-

la ingenjörshögskola. ~ skola läroanstalt där man lär sig sådana färdigheter som kräver tillämpning av fysik 1.
kemi. ~ term se 1. term 2

teknist lärjunge i teknisk skola osv teknofob /teknåfå:b/ planstyreshatare teknokrat planstyrare

teknokrati-n 1. teknikervälde; ingenjörsvälde.



2, planläggarvälde teknolog /teknålå:g/ 1. se teknologi. 2. elev vid

teknisk högskola teknologi-n 1. läran om ingenjörskonsten. 2. läran om fysikaliska och kemiska tillverk-
ningssätt. (TNC råder oss att undvika ordet

teko- textil- och konfektions-

tekton G timmerman; hantverkare

tektonik /i:/1. (upp)byggnadskonst. 2. läran om

jordskorpans byggnad tektonisk a. tektonik-tele G långt borta tele telefon och telegraf telefaksimil -et telegraferad
bild telefax, se telefaksimil

telefotografi -n fotografering med fj ärrlinser telegen(isk) /j/: är ~ tar sig bra ut i TV telemeter, /e:t/ pl. -metrar
avståndsmätare;

avständsmätningsapparat teleobjektiv -et fjärrfotolinser teleologi -n ändamålsförklaring; ändamålsfilosofi

teleologisk /å:g/ ändamåls-; ändamålsenlig-hets;

syftes-; syftesriktad; syftespräglad teleparti -(e)t fj ärrschack telepati-n 1. tankeöverföring. 2. fj ärrkänning;
aningar som slår in (stämmer till punkt och pricka). 3. tankeläsning telepatisk a., se telepati teleprinter fj
ärrskrivare

teleskop /å:/ -et 1. stjärnkikare. 2. spegeltub; reflektor

teleskopisk a. 1. se teleskop. 2. (om kikare:) hopskjutbar; utdragbar (flere rör i varand-ra)

televiserad a. Ijudbildsänd. En över hela nationen

~ presskonferens television bildradio; ljudbildsändning; fjärrskåd -et

telex fj ärrskrivare; skrivtelefon telfer /täl:fer/, pl. telfrar hängvagn; hängande löpvagn

tellur /tälu:r/ en sällsynt metall
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tellurisk a. jord-; som hör till jordklotet tellurium, telluriet apparat som visar hur jordklotet rör sig Telliis L
jordklotet. Den gamla Tellus' panna teln /e:/, pl. -ar vågrät kantskoning (av tågvirke) på nät (över—, under^^).
Strindberg har det uppländska tärna (tärn): Och så skulle de. . . låna tuppen mot ett halvpund småtärna till
notbygget

1. *telna s., se teln

2. telna v. sätta teln på (fiskenät); kantsko tema' -t, pl. -n (1. -ta) 1. ämne; samtalsämne. 2.

grundtanke. 3. (mus.) grundtongång; grundmelodi; melodi. 4. (sprv) de böjningsformer av ett ord som man
brukar lära sig utantill för att kunna böja ordet riktigt (t. ex. E go, went, gone). 5. uppsats(ämne);
översättningsprov; skriftlig översättningsövning tematik /i:/ 1. ämneskrets. 2. (mus.) melodiutformning;
melodigestaltning tematisk a., se tema 2-4 temp /ä/ (kropps)temperatur. Nyttjas i överförd mening också: ^en på
stämningen inom den företagarsektor som . . .

1. tempera /äm:/ s. I 1. limfärg. 2. limfärgsmålning

2. tempera /tämpe:ra/ v. (mil.) tidsinställa (en projektil)

temperament-et 1. (grund)lynne. 2. lynneseld; eld(ighet)

temperare (mil.) en som temperar (se 2. tempera) ... temperator (tekn.) värmeregulator; värmeläm-pare

temperatur 1. värmestånd; värmegrad; värmevärde. 2. (mus.) jämnstämdhet; likstämdhet temperbar /e:r/ (mil.)
tidsinställbar temperdagar, se tamperdagar temperera v. 1. värmelämpa; reglera (anpassa)



värmen. 2. dämpa. 3. (mus.) jämnstämma tempererad 1. lagom varm; lagom kall. 2. (mus.) ~ skala: med till
jämnade tonsteg, som på pianot

templare medlem av templarorden (en utbrytning ur godtemplarorden) tempo-t I 1. hastighet(sgrad). 2. avgränsat

tidsavsnitt i en rörelseföljd. 3. handgrepp temporal/a:/a. 1. tids-; tidlig. 2. (teol.) världslig;

av denna världen. 3. (biol.) tinning-temporär a. tidsbegränsad; tillsvidare-; övergående; tillfällig tempus -et, pl.
tempus (1. tempora) L (sprv) form
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som anger verbskeendet som nuvarande, förflutet 1. framtida (presens, preteritum, futu-rum)

ten, pl. -ar 1. litet stavliknande föremål. 2.

stängel: mistel--tenacitet töjfasthet; sträckhållfasthet tenakel, pl. tenakier (typ.) manuskripthållare tendens 1.
syftning; stävning; strävan. 2. syfte. 3.

böjelse; benägenhet (för ngt) tendentiös /ns/ a. 1. syftespräglad; målriktad. 2. tillrättalagd (i ett visst syfte)

1. tender, pl. tendrar (E) kolvagn (i ångtåg)

2. tender, se bartender

tendera v. 1. syfta; sträva; stäva. 2. arta sig till. Den debatt . . . som att bli en av huvudfrågorna i höstens val
tenno (jap.) Japans kejsare tenor /o:/ I (mus.) sångare med högt röstläge;

mansröst med högt tonläge tensid/tänsi:d/ (fys. kem.) ytaktivt ämne. Ingår i

alla tvättmedel tension spänning; tryck; tryckspänning; spänningstryck; gastryck; ångtryck

1. tenta s. tentamen; (kunskaps)prövning

2. tenta v. tentera: 1. pröva (ngn på hans kunskaper). 2. undergå (kunskaps)prövning

tentakel /akk/, pl. tentakler känselspröt tentamen /a:/, pl. tentamina L (kunskaps)pröv-

ning; kunskapsförhör tentand en som undergår tentamen tentativt adv. försöksvis; på försök tentator /a:/ en som
tenterar ngn (se tentera 1) tentera 1. pröva (ngn på hans kunskaper). 2. undergå (kunskaps)prövning

tennis, pl. tenues L (sprv) tonlöst spärrljud (ky ty p)

teo- /å/ G gud-; guds-; guda-teobromin -et kakaoämne, C7HgN402 teocentrisk inriktad på Gud teodicé (tal till)
Guds försvar: så heter en bok där Leibniz försöker bevisa att den av Gud skapade världen är den bästa möjliga
teodolit ett fint vinkelmätningsinstrument teogoni -n gudarnas tillblivelse och härstamning: så heter en lång
lärodikt av greken Hesiodos (700-talet f. Kr.?) teokrati-n 1. prästvälde. 2. rike styrt av ett prästerskap som säger
sig regera på gudomligt uppdrag

teolog /-å:g/ en som ägnar sig åt teologi teologi-n 1. läran om Gud (1. om gudar). 2. lärobyggnaden kring en
gudstro (1. gudatro). 3. utforskandet av gudstro (1. gudatro)teo-ter

teorem /-e:in/ -et lärosats som man ställer upp för

att bevisa den teoretiker /e:t/ en som sysslar med 1. håller sig till teorier

teoretisera tänka ut förklaringar 1. forma planer

utan tillräckliga rön teoretisk a. läromässig; tankemässig; kunskaps-inriktad. ~ filosofi kunskapslivets filosofi (jfr
praktisk 8)

teori -n 1. genomtänkt förklaring (orsakshärledning) av en företeelse 1. en (aldrig så invecklad) helhet av
företeelser, t. ex. Einsteins relativitetsteorier. Har du ngn ~ om de flygande tefaten? 2. tankemässigt
kunskapsämne i sakenlig sammanhängande framställning, t. ex. ekvations^. 3. läran om grundsatserna för en



verksamhetsgren, t. ex. konst'--. 4. ~ och praktik lära och handling; tankebyggnad och verksamhet; lära och
verkUg-het

teosof /teåså:f/, se teosofi

teosofi-n är (numer) ett slags filosoferande

religion med rötter i fornindisk tro bl. a. tepig a. fjantig tera- (en) billion, 10i2

terapeut /än:/ (3-stav.), pl. -er 1. (hist.) ett slags ereniit(er). 2. en som ägnar sig åt att (med 1. utan
läkarutbildning) bota sjuka 1. vårda tillfrisknande sjuklingar. 3. arbets^ tränar sjuka, vanföra och åldringar i
hemslöjd osv terapi -n (sjukdoms)behandling; bot(vård) terbium (kem.) ett sällsynt metalliskt grundämne

terebint trädet Pistacia terebinthus, som man får ett slags terpentin av. Mamres ---lund (Första Moseboken 13:18;
14:13; 18:1) tergit /tärgi:t/ ryggplåt (på leddjur) teriak motgift. Tänk ut en tidens ~ (Karlfeldt) 1. term, pl. -er" (L
terminus /är:/, pl. termini 'ägogräns; gräns; gränssten; råmärke'; sedermera 'bestämning') 1. bild (i form av
gränssten med 1. utan manshuvud) föreställande den fomromerske gränsguden Terminus. 2. (fack)ord;
fackuttryck; fackligt namn; teknisk ~ (utpräglat) fackuttryck. 3. pl. (E terms) ordalag. 4. pl. (E terms) villkor;
grundval; ståndpunkt (jfr terms of trade). 5. pl. (E terms) anda; sätt. (4 och 5 är svåra att skilja åt.) S. G:s kritik
av min artikel hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tror att vi har anledning att oftare diskutera ideologiska
problem i ungefär dessa termer. 6. i praktiska termer (E in

practical terms) så gott som; när det kommer till kritan (jfr krita 3); (i neksats:) knappast. 7. (log.)
begreppskärnan i vart och ett av leden (över-, under- och slutsatsen) i en slutledning, (jfr quaternio terminorum).
8. (mat.) enstaka storhet som utgör led i en serie (t. ex. a, a^y a^) 1. är skild från en annan storhet genom plus-1.
minustecken {i. tx.b\a + b - c. 9. i termer av (E in terms of 'uttryckt i') i form av; med hänsyn till; i fråga om. en
undersökning av bilbälteslagens effekt i termer av personskador och vårdtider 2. term, se termer

termagant (se Shakespeare, Hamlet 3:2 början) 1. trätoande; grälmakare. 2. argbigga. 3. rytare; skränfock. Och
jag tror inte att våra ^er klarar det heller (G. Unger) termer' pl. (hist.) (varm)badhus termik /i:/1. värmelära. 2.
värmeuppvindar termin 1. tidsavsnitt före vars utgång ngt skall ske. Uppbörds--. 2. tidsavsnitt (kortare än ett år)
fastställt för en viss verksamhets utövande utan längre avbrott. Höst^ (vid läroanstalt osv). Spel^ (vid teater). 3.
mellanterminer tidsavsnitten mellan terminerna (2). 4. se terminsaffär

1. terminal /a:/ 1. ändstation; ändpunkt. 2. station där man kan äntra flygets buss för att komma till närmaste
flygfält

2. terminal a. änd-; gräns-; topp- osv terminaltid den tid då ett nyttofordon står

onyttjat; ståtid. Härigenom minimeras --en terminlig a. varje termin skeende osv terminologi-n facknamnskick
(jfr nomenklatur).

terminsaffär köpeavtal avsett att fullgöras först

vid en bestämd framtida tidpunkt terminus, pl. termini L 1. gräns. 2. led i

slutledning. 3. uttryck. Jfr 1. term terminus ante quem L sistgräns. Terminus post quem non kan återges på
samma sätt som men den innebär inte detsamma. Om ~ för en händelse är 1907, måste händelsen ha ägt rum före
ingången av år 1907, men om terminus post quem non är 1907, kan händelsen ha ägt rum före 1. när som helst
under år 1907. De två termerna är liktydiga endast om den angivna gränsen saknar utsträckning på tidslinjen. I
regel nyttjas dessa termer på tal om gången tid, och då kan man i stället för sistgräns säga hitre gräns; men när
det gäller kommande tid, är sistgräns liktydigt med bortre gräns. {Främ-
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re kan man säga i bägge fallen). Terminus ante quem non och terminus post quem kan bytas ut moX förstgräns. I
stället iöx förstgräns kan man på tal om gången tid säga hortre gräns, men på tal om kommande tid hitre gräns.
{Bakre kan man säga i bägge fallen.) termlniis ante quem non, se under terminus ante quem



terminus post quem, se under terminus ante quem

terminus post quem non, se terminus ante quem

terminus teclinicus, pl. termini technici L, se 1.

term 2 termisl( a. värme-

1. termit /i:/, pl. -er (zool.) vitmyror, insektgruppen Termitidae

2. termit (tekn.) blandning av aluminium och järnoxid

termo- G värme-; varmtermodynamik /i:/ (läran om) sambandet mellan

värme och andra energiformer termograf värmeskrivare termokopieringsapparat värmekopierare (G.

Nyman); värmemångfaldigare termometer, -metrar värmegradsmätare termonukleär a. kärn-; atom-;
kärnsprängnings-

termos(flaska) värmeisolerande flaska termoskop /-skå:p/ -et apparat som utvisar vär-

megradsförändring termostat /tärmåsta:t/ värmeståndshållare; vär-

mereglerare; värmelämpare ♦terms of trade E bytesförhållande; jämförelse mellan utförselpriser och
införselpriser i ett land

tern /tä:^n/, pl. -er" 1. lägg av minst tre pappersark. 2. tre lottnummer som man vinner på om de utfaller på
samma gång temär a. treledad

terpen /-e:n/ -et (kem.) sammelnamn på kolväten

med formeln CiqUi^ (eller C^Ug) terpentin-et en av vissa barrträd avsöndrad trögflytande vätska; en lösning av
harts i terpen

terra firma L fasta marken

terrakotta (I "bränd lera") finare oglaserat

lergods med porös ogenomskinlig massa terrarium, terrariet (L) glasbehållare för levande (kräl)djur och växter
terrass 1. avsats. 2. flata; platt-tak

terrassera v. anlägga i terrassform; bygga ter-

rassformigt terrester a. jord-; mark-; land-terrier -n, pl. terrier (zool.) är det gemensamma namnet på två dussin
engelska hundraser (urspr. grythundar 1. råtthundar) terrin (sopp)skål territorial-, se territoriell territoriell a.
områdes-; områdslig territorium, territoriet (L) område terror skräckvälde terrorbalans skräckjämvikt terrorisera
(ut)öva skräckvälde mot (ngn); våldföra sig på (ngn); topprida terrorism, se terror

terrorist 1. skräckväldesman. 2. skräckdådsman.

3. plågoande terrorperiod skräck(väldes)skede terräng 1. mark; lände -t. 2. väglös mark; väglösa

(isl. vegleysa) ters 1. (vid tidmätning:) 1/60 sekund. 2. (mus.) tredje tonsteget i den diatoniska skalan: stor (c-e),
liten (c-ess), överstigande (c-eiss), förminskad (ciss-ess). 3. (i fäktning:) inre fäktläge (i höger gardställning med
motståndarens klinga t. h. om ens egen, i vänster gardställning med motståndarens klinga t. v. om ens egen). 4.
tredje snapsen terseron 1. avkomling av vit och mulatt. 2.

avkomling av två mestiser tertial /tärtsia:l/ -et tredjedelsår; årstreding tertiaväxel tredje exemplaret av en växel
tertio L för det tredje

tertium comparationis L det gemensamma tredje

(när man jämför två) tertiär a. i tredje hand; i tredje skedet tertiärlån topplån; lån mot inteckningar som (i

regel) ligger över 75 % av taxeringsvärdet tertiärperioden (geol.) skedet mellan krita och kvartär



terylen /e:/ polyesterfiber tillverkad av Imperial Chemical Industries i England; nyttjas likadant som nylon terzin
/i:/ (metr.) treradig jambisk strof med

rimflätning: aba, bcb, cdc osv tes, pl. -er' sats; lärosats; påstående tesaurera lagra (guld t. ex.) tesaurering
systemet att hopa guld osv. Alexander bröt med perserkonungarnas orientaliska ssystem tesaurus, pl. -ar (GL)
storordbok
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teslaström (efter N. Tesla) högfrekvent elström

med mkt hög spänning tespiskärra farande teatersällskap. (Thespis ansågs ha varit det forngrekiska dramats
upphovsman; om kärran berättar Horatius) tessaloniker (hist.) invånare i forntidens Thessa-

lonika (Saloniki) test-et (E) 1. prov. 2. prövning. 3. prövosten. Dessa första specialtåg skall tjäna som ~ på
systemets användbarhet testa v. pröva (jfr test)

testabel a. som kan testamenteras; arvbortgivlig; arvlåtlig

testamentarisk a. arvgivnings-; arvlåtelse-testamente -t 1. ngns laggilla besked om vad som skall ske med hans
förmögenhet efter hans frånfälle; ngns yttersta vilja; arvlåtelseförkla-ring; arvlåtelsebrev. 2. ngns (sista) budskap
till eftervärlden. 3. (i kristet språkbruk i följd av ett gammalt översättningsfel:) för-bund(savtal). GT eg. Jahves
löftesförbund med Abraham och hans ättlingar. NT eg. Guds frälsningsförbund med mänskligheten testamentera
skänka bort genom testamente 1 testator L arvgivare; arvlåtare testatrix L arvgiverska; arvlåterska test-case E 1.
rättsbildande mål (jfr 2). 2. rättsbildande dom(sutslag). 3. skolexempel. 4. prövosten. Vindelälven har blivit ett ~
för regeringen testera arvlåta

testikel /ikk/, pl. testiklar pungsten testimonium /o:/, testimoniet (L) 1. vittnesmål;

vittnesbörd. 2. vitsord; intyg testis L 1. vittne. 2. (biol.) pungsten; testikel testit /i:/ (med.) testikelinflammation
testosteron /täståsterå:n/ -et manligt könshormon

tetani -n (med.) benägenhet för kramp

tetanus /e:/ (G)L stelkramp

téte-à-téte F 1. förtroligt möte (på tu man hand).

2. skvallersoffa tetig a. 1. retsam. 2. gensträvig

1. tetra- G fyra

2. tetra /e:/ förpackning i form av regelbunden fyrsiding

tetrad /a:/ fyrgrupp

tetraeder /e:d/ (4-stav.), pl. tetraedrar (geom.) fyryting

tetrameter /a:/, pl. tetrametrar (metr.) versrad som består av fyra fötter (1. dubbelfötter)

tetraploid /tätraploi:d/ (4-stav.) (biol.) med fyra

kromosomuppsättningar tetrark (hist.) underordnad härskare (eg: en av

fyra, fjärdingskonung) teuton /tävtå:n/ ett forngermanskt folkslag text, pl. -er^ ett 1. flera yttranden, som utgör en

enhet i skrift 1. fonogram 1. utanläxa texta v. 1. pränta; skriva med tryckbokstäver. 2. uttala en text tydligt (när
man sjunger). 3 tala in filmtext

textbok bör ej nyttjas i betydelsen 'lärobok' (E text-book)

textil a. vävnads-; väv-; tyg-, -t råmaterial

vävstoff textilier pl. vävalster; tyg(er) textkritik (sprv) går huvudsakligen ut på att återställa texter som blivit



förvanskade genom avskrivnings-1. minnesfel textman, se textskrivare textskrivare D copywriter textur 1. en
organisk vävnads (upp)byggnad; väve -t. 2. fogningssätt; olika minerals anordning i en bergart. 3. av stoffets
uppbyggnad betingad mönstring på en slät yta. 4. (i apotekarjargong:) allt som nyttjas till att täppa till en flaska;
täppe -t Th = thorium torium (kem.) thai(-), se tai(-) thanatos G döden

the upper four hundred E de fyrahundra finaste

the upper ten E de översta tiotusen thinner E tunning D; cellulosaförtunning thomasfosfat -et ett slags
konstgödsel (biprodukt

vid stålframställning) thorax G (biol.) bröst(korg) thriller E rysare; D rafflare Thule, se Tule

thymo- G 1. bräss. 2. sinne; själ thymus L, se tymus

thyreoidea /-e:a/ GL (biol.) sköldkörtel; bräss thyrsos, se tyrsos Ti = titan (kem.)

tiar(a) 1. kägelformad mössa. 2. påvens trefaldiga kägelformade krona tibast källarhals, busken Daphne
mezereum tida adv. ofta

tidast: som ~ som oftast. Jfr titt tidebok hävdabok; historisk urkund tidegärd gudstjänst (på viss bestämd tid)
tidelag -et otukt med djur tider (pl.) menstruation
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tidevarv (tids)skede; epok

tidevarvsski^ande epokgörande

♦tidig (Karlfeldt) brunstig; löpsk. Ex. under

bogen tidUg a. tids-

♦tidligen adv. 1. tidigt. 2. ofta

tidsbefrakta (time)chartra

tidsbiandning, se tidsbrott

tidsbrott tidsomkastning; anakronism

tidslynne den 1. den tidens anda i, lynne

♦tidsperiod, se period

tidssamordna synkronisera

tidsatta välja tid för (ngt). Riktigt tidsatt

tidvarv period 2

tie E s. slips; halsduk

tierce F (fäktterm), se ters

tigerrandig tigrerad

tight E, se tajt

tigrerad tigerrandig; tigerstrimmig tillandning (finl.) upplandning; alluvium tillbakabildas (om rudimentära
organ) är en olämplig försvenskning av T zurückgebildet werden. Skriv: krympa; förkrympa; förtvina; tvina bort

tilldragning dragningskraft; lockelse. Stockholms skärgård har alltid haft en särdeles ^ på mig (Strindberg) tiller,
tillret ngt som tillrar tillflöde-t biflod tillfriskling konvalescent tiUgift föriåtelse tiUgångssida kreditsida tillhör -et
D accessoarer tillitskäUa D auktoritet; hemul tillitsvärde D trovärdighet tillkänna tillerkänna till mans per man
tillmått ranson tillmäle skällsord till märkes till exempel tillslutning anslutning tillstramning restriktion



tillstymmelse en liten aning (av ngt). Ex.: en

rännil vatten är en -- till bäck tillstånd 1. hälsoläge (själsligt 1. kroppsligt). 2.

kan ofta bytas ut mot tillåtelse; lov tillstädja, prt tillstadde tillåta; medge tillsvidarelösning modus vivendi
tillvarande a. existerande tillvitelse beskyllning

tillägnan innebär att man tillägnar ngn ngt,

tillägnelse att man tillägnar sig ngt. Oriktigt: efterblivna skeden i kulturens tillägnan tilta av plogen vänd
jordremsa

1. tima v. hända; ske; tilldraga sig

2. tima E- välja tidpunkten för (ngt)

1. timbal /a:/, se tympanon

2. timbal /a:/ mkt finmalen färs som kokas i en form i vattenbad; formen kallas också ~

timbre F 1. klangfärg. 2. färgton timbunden bunden till bestämda tider på dagen:

timbundet arbete timechartra E- tidsbefrakta. Jfr chartra timechartring E- tidsbefraktning timer E tidtagare;
stoppur timid a. skygg; blyg; försagd timing E tidsättning; tidsinställning; anpassning

timmerbock (Karifeldt) stötting; framkälke på

timmerkälke timra timmerstomme; timmerstuga som ej är färdigbyggd. Hundra man på höggo (Ka-levala)

1.tina s. balja; bytta. Här i sötmjölkstinans skugga (Kalevala)

2. tina s. mjärde

3. tina s. barfläck; fläck där snö 1. is har tinat tinder, tindret tindrande

tinga 1. beställa; abonnera på; prenumerera på; subskribera på. 2. förhandla. Om ärligt du vill ~ (Karlfeldt) tingad
beställd; subskriberad tingare beställare; subskribent osv (se tinga) tingUg a. lättskött (om ting); behändig;
bekväm;

(om varelser:) lätt att ha att göra med tingning beställning; subskription osv (se tinga)

tingsgill a. behörig att kära, svara och gå ed tingta v. sitta ting; hålla ting tinktur spritdrog

tinnad tinnkrönt; försedd med tinnar; krenele-rad

tinne 1. enmansbröstvärn på byggnadstak. Murens tinnkrans (Antigone). 2. topp; spets. 3. tand (pinne) på räfsa 1.
vävsked. Låna ej . . . vävskedstinnar hos en oskyld (Kaleva-la)

tinnkransad se tinnkrönt tinnkrönt krenelerad tio- G svaveltionde-n (hist.) skatt(egärd) (in natura) som utgjorde
tiondelen av skatteunderlaget
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tip E ände; ända; spets; udd. Filter^ E silmun-stycke

1. tippa höna

2. tippa v. 1. stjälpa av; stjälpa ur. 2. välta

3. tippa v. 1. gissa. 2. förutsäga. 3. spela på gissningsspel

1. tips E -et 1. gissning i gissningsspel. 2. vink (om vad som kommer att ske, vad man bör köpa osv). ~ bör bytas
ut mot tipp -et

2. tips E dircks(pengar)

tir s. (naut.) skåra (fåra) mellan duktema i tågvirke



tira v. (naut.) (en repända:) fylla ut dess tirar för

att få en jämn yta tirad /a:/ utgjutelse; ordsvall tisse bröstvårta; spene *tissebarn spenbam; dibarn tissue E 1.
vävnad. 2. fint tyg. 3. guldtyg; silvertyg. 4. = tissuepapper E- papper att torka bort ansiktskräm med *tistron -et
(vilt växande) svartvinbär tita v. låta (t. ex. om en finks läte)

1. titan /a:/, pl. -er 1. kraftjätte. 2. himlastorma-re

2. titan -et (kem.) ett metalliskt grundämne titanisk a. 1. jättelik och okuvUg. 2. himlastor-

mande

titel /itt/, pl. titlar 1. överskrift; namn (på en bok). 2. benämning som tillkommer ngn i kraft av yrke, ämbete, rang
1. värdighet i samhället titta v. titulera

titrera (kem.) bestämma mängden av en viss beståndsdel i en vätska genom att droppa i ett lämpligt reagens ur ett
graderat rör titt ofta

titulatur /-u:r/ titlar

titulera tilltala ngn med hans titel; titla titulär a. till namnet. Bli ~ professor få professors titel

tivoli -t ett slags nöjesområde (uppkallat efter Tivoli i Köpenhamn, som är uppkallat efter den italienska satden
TivoU) tixotrop /tiksåtrå:p/: färger ett slags geléar-

tade målarfärger tjeka (förk. av R érezvyèajnaja kommissija 'utomordentliga kommissionen') är ett föråldrat
namn på den ryska hemhga polisen tjibuk /okk/ (turk.) (tobaks)pipa (med långt skaft)

1. tjuka s. 1. fnösksvamp på trädstam; ticka. 2. hussvamp; träfrätare, Merulius lacrimans

2. tjiika s. N skäUa

tjur den hårda, hartsrika, spänstiga veden på undersidan av lutande tall 1. gran (nyttjas till skidvirke). Sedan drev
den friske sällen . . . tjurvedsbrädan genom nysnön (Kalevala) tjuvassiska talas av tjuvasserna, ett europeiskt

turkfolk tjuvsk a. (finl.) tjuvaktig tjyy (halvt lekfullt:) tjuv tjåla v. kela tjålig a. kelen

tjåva v. (Fröding) treva; fingra tjäl, se köl

tjalkaU a. kall (om barmark innan tjälen har gått

ur jorden) tjänste-, se tjänstelig Qänstelig (O. Högberg) officiell tjänstlös a. utan anställning tjärbrå v. tjärstryka;
tjära. Den tjärbrådde de

(Fröding) "'tjäma, se kärna tjätta låta (om gråsparvars läte)

1. njörva s. trassel; ngt tilltrasslat; strul

2. ♦tjörva v. trassla till; strula till TI = tallium (kem.)

TM = transcendental meditation

TNC = Tekniska Nomenklaturcentralen

♦to -et lin. Linneklädet skapar sorger, toet oro

utan ända (Kalevala) toalett 1. klädsel; dräkt. 2. påklädning; omkläd-

ning. 3. puts. 4. avträde. 5 avträdesstol toast E1. rostat bröd. 2. skål (som man utbringar

för ngn 1. ngt) tobakist /k/ tobakshandlare tobakonist, se tobakist tobis, pl. -ar fisk av släktet Ammodytes
tobisgrissla, se tejst

tobralco merceriserad bomullsvara med längsgå-ende ränder, inregistrerad av Tootal Broad-hurst Lee Co. i
Manchester toccata I (mus.) instrumentalkomposition i fri



form, ofta i kombination med fuga tocka /å/ sig maka på sig; flytta på sig; ge plats. ~

dig bort från härden (Fröding) töcken (Runeberg; N. Söderblom) sådan toddy (hindi 'palmvin') het(vattens)grogg
(tillsatt med socker) Tofeth är nära nog liktydigt med Gehenna

1. toft, pl. -er" roddarbänk; sittbräda i båt

2. *toft S gårdstomt; inäga toga /å:/ L mantel

tok se ölandstok
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toksger /tåkajjer/ vin från Tokaj i Ungern

tokas v. bära sig åt som en tok

tokbrådska (O. Högberg) överilad, förvirrad

brådska tolerabel uthärdlig; dräglig tolerans 1. fördragsamhet. 2. tålsamhet. 3. jämk-mån; ökmån; minskmån.
Fixera toleransmått på ritningen, dvs ange hur stor avvikelse från de angivna värdena som kan tillåtas för att
delarna skall passa väl tillsammans toleransgräns 1. uthärdningsgräns (: den gräns intill vilken organismen tål
själslig belastning innan det blir fråga om sammanbrott). 2. jämkmånsgräns: se tolerans 3 tolerant a. 1.
fördragsam. 2. tålsam tolerera 1. tåla; fördraga. 2. ha fördrag med. 3.

tillåta; finna sig i (ngt) tolft, pl. -er' dussin

1. tolka 1. översätta. 2. tyda; uttyda

2. tolka, se tålka

tolvman (föråldrat:) nämndeman tolvskilling tjugofemöring tolvtonsmusik utnyttjar hela den kromatiska skalan (i
likhet med den gregorianska kyrkomusiken)

tom /å:/, pl. -er" del (av bokverk); band

tomahåk (indianskt ord) stridsyxa

tombak' /åm:/ mässing med mindre än 1/3 zink

tombladspäda v. interfoliera 1

tombola I lotthjul

tomgrift kenotaf

tomma s. (Pelle MoUn) tummelplats för hästar i

en skogsglänta *tomme 1. = tömning. 2. köra i ~ köra utan lass

""tomming, se tömning

tömning: mala ~ mala tomt

tomta /å/ v. lägga ut grund(en); lägga syllar 1.

stenfot till en byggnad tomteboöl housewarming party ton /tånn/, tonnet 1000 kilo bör stavas tonn; historiskt är
det samma ord som tunna. Flertalsformen tons är olämplig. Tjuvarna grävde upp tre tons wire

1. tona L dåna; dundra; åska

2. tona ljuda

3. tona ge (ngt, t. ex. hår) en viss färgton tonal (mus.) ton-. ~ musik följer ett bestämt

tonsystem



tonalitet 1. (mus.) grundtonens övervikt som den sammanbindande länken i ett musikstycke. 2. (sprv) tongång. 3.
(sprv) en vokalklangs

läge(n) (o har låga resonanstoner, i har höga). 4. ett språkljuds egenskap att ha stämton (vara tonade). (3 och 4 är
ej att förorda) tongill a. som har gott gehör tonic E 1. styrkmedel; styrkare. 2. kinavatten;

kininvatten tonicum L, se tonikum tonika /o:/ (mus.) en tonarts grundton tonikum /o:/ L (med.) stärkande medel
toning 1. svag klang; återklang. 2. dragning (åt

en viss färg); skiftning tonkliché, se autotypi

tonnage /tåna:§/ -t 1. tontal /å/; dräktighet. 2. (flere) lastfartyg; fartygsmängd; handelsflotta

tonnamnsjungning (mus.) solfeggio tonsiU /tånsill/ (biol.) (hals)mandel tonsur /tånsurr/ (vanligen:) rakad hjässa
tonår /tånn-/ åren från tretton till nitton top E, se topp

topas/topa:s/1. äkta (västerländsk) ~ en genomskinlig glänsande ädelsten, bestående av alu-miniumsilikat, gul,
vit, blekblål. blekgrön. 2. gul (orientalisk) ~ gul korund. 3. fabk ~ ett slags genomskinlig blekgul kvarts topik
/tåpi:k/ (läran om) de allmänna synpunkterna på behandlingen av ett forskningsämne

topisk /å:/ a. 1. orts-. 2. (med.) lokal: ~a

smärtor top(o)- /tåpå/ G plats-

topografi /tåpågrafi:/ -n 1. markförhållanden; markbildning; ytbildning; mark. 2. ortbeskrivning

topologi 1. (biol.) läran om organens inbördes läge inom kroppen. 2. (mat.) läran om vissa punkters inbördes
lägen inom geometrin. 3. (geogr.) terrängformernas inbördes lägen topp, pl. -ar 1. överdel; översta del(en); spets.
2.

(ärmlös) blus toppa v.: ~ listan stå överst på listan topper E 1. överdängare. 2. hög hatt topphög a. maximal

*topprankad a. överst på listan; på första plats topprida kujonera

1. top secret s. E stor (djup) hemlighet

2. top secret a. E strängt hemlig top-side-klassen E de som styr (samhället) toque F damhatt utan brätte

tordera vrida

tordön -et åska; åskdunder tordönsvägg (Karlfeldt) stort åskmoln
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toreador (sp.) tjurfäktare toreutik /tårävti:k/, se relief tories E högern; högermän toriiim (kem.) en radioaktiv
metall torn, pl. -ar hårt, spetsigt utskott på en växt tornado (sp.) virvelstorm tornering /o/ (hist.) tvekamp till häst
mellan tungt rustade lansväpnade riddare (med fram-lopp och undanmanövrer); lansryttarenvig tornerspel
tomeringslekar tornig a. som har tornar

tornister, pl. tornistrar 1. foderpåse. 2. (föråldrat:) ränsel; ryggsäck torped/tårpe:d/1. självgående undervattenspro-
jektil

torpedera 1. träffa (1. skjuta i sank) med torped.

2. (bildligt:) nedgöra; göra om intet torrdestillation, se destillera

torrvärk (O. Högberg) reumatisk värk; gikt

tors, se torso

torsion vridning(srörelse)

torsionspendel vridpendel

torsk en munsjukdom (hos spädbarn), orsakad



av en svamp torso I (stymp)bål; stympstod torta /o/ älgkål, Mulgedium alpinum (Lactuca alpina)

tortera v. pina; lägga på sträckbänk tortyr s. pina; sträckplågor tory E högerman toskansk a. Toscana-

1. total /o/ a. 1. hel; fullständig. 2. sammanlagd.

3. allomfattande; alltomfattande. 4. den -a synen helhetssynen. Jfr totalt

2. total- hel-; helt och håUet; helhets-; fullständig

totalaspekt helhetssyn

totaleffekt 1. helhetsverkan. 2. sammanlagd verkan

totalförstöra förstöra helt och hållet; allöda totalisator 1. vadhållningsmaskin (som nyttjas vid
hästkapplöpningsbanor osv). 2. vadhållningskontor. 3. ett slags nederbördsmätare totalism 1. allenhetslära. 2.
allenhetssträvan. 3.

drömmen om världen som en enda stad totalitarism tvångsstyrelse; ettpartivälde totaliter /a:/ (senL) helt och
hållet; fullständigt totalitet helhet; det hela totalitär a. 1. allsvåldig; allmakts-. 2. allomfattande

totalmobilisera sätta helt på fältfot

totalt 1. alldeles; helt och hållet. 2. (numera:)

alltsomallt. ~ missbrukas ofta. Astrakoncernen sysselsätter ~ 4 000personer. (Sysselsätter man dem totalt?) totem
/å:/ -et (algonkinord) ett djur (en djurart) 1. en växt(art) som tros vara släkt med och beskydda en folkstam
totemism totemtro; totemdyrkan totemistisk, se totemism to the bitter end, se end toto, se totalisator

toucha v. E- (F-?) beröra; snudda vid (ngt); (om fartyg:) börda. Man har hört uttalet /ta§§a/. ... ett eskortfartyg
och en pressbåt --de varann (SvD). Jfr tascha touche F1. beröring; vidröring; snudd. 2. anslag (på pianot). 3.
(orkesterhyllning:) fanfar. 4. (färg)påläggning. 5. penseldrag; penselfö-ring. 6. sätt att måla 7. behandlingssätt;
framställningssätt; stil. 8. anstrykning. Med en extra folkpartitouche. (Att skriva tusch i stället för ~ och låta det
rimma på dusch är ej tillrådhgt)

touchmetod E- att skriva maskin utan att se på

tangenterna; kännmetod toujour(s)/to§o:r/ (F toujours 'alltid') 1. levnadsglad; godlynt; jämnlynt. 2. fryntlig tour
de force F kraftprov tourell /toräll/ Utet prydnadstorn; småtorn tov s., se grästov

1.tova s. trasslig tott (av hår, gräs l.d.). Jfr hårtova

2. tova v.: — till göra tovig; trassla till; strula till; ~ sig bli tovig

♦tove kurage. Det var inte mkt ~ kvar i honom (S. Amér)

toxicitet giftighet; giftverkan

toxikologi -n 1. giftlära. 2. (felaktigt:) giftverkan.

Denne säger om blyets ~ följande toxin -et bakteriegift toxisk a. giftig; gift-toxologi, se toxikologi trad, se trade
trade E handelsväg; farled trader E 1. handelsfartyg; fraktfartyg; fraktbåt. 2. långfraktsfartyg. 3. långfraktbil. 4.
köpman

tradera meddela; föra vidare; fortplanta (vetande; tro; kunnande; seder och bruk osv) genom tiderna. De vill
bevara hela det ^de moralkomplexet intakt tradeuniomsm E facklig rörelse; fackföreningsrörelse
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tradition 1. nedärvd uppfattning; arvmening. 2. arvsägen. 3. arvsed. 4. skriftlig hävd. 5. folkminne. 6. meddelelse.
7. fortplantande; vidareföring. 8. överlämnande; överlåtelse traditionalism segt fasthållande vid gammal hävd

traditionell a. 1. hävdvunnen. 2. nedärvd. 3. sedvanlig. 4. gammaldags. 5. vanetrogen. hävdenligt; av gammalt
trafik färdsel



trafikabel framkomlig; farbar trafikant 1. vägfarande; en som färdas. 2. resande; färdgäst. Av ngn anledning är
man passagerare på båt, SJ och flyg men ~ på tunnelbanan trafikera 1. färdas på . . .; befara ... De alltför --de
vägarna de vägar där det är för mkt folk i farten. Det smala vattnet --des av motorbåtar och bogserare med sina
pråmar. På det smala vattnet gick ... 2. driva; (ut)nyttja. Huru småbanor skall kunna s på enklaste och billigaste
sätt tragedi /§/ -n 1. sorgespel. 2. (förfärlig) olycka tragedienn /traäediänn/ skådespelerska i sorgespelsfacket
tragg -et S kält; tjat tragga v. S kälta; tjata

tragik /tragi:k/ kan ofta bytas ut mot olycksöde

tragiker 1. sorgespelsdiktare; sorgespelsförfattare. 2. skådespelare i sorgespelsfacket tragikomedi /g/ sorglustig
sak; sorglustspel tragikomisk a. sorglustig tragisk a. 1. sorgespels-. 2. sorglig; olycksalig tragöd /g/
sorgespelsdiktare trah-, tract- L draga

trailer E 1. släpvagn; husvagn. 2. filmklipp; smakbit

trig -et (av F härkomst) shngrande (natt)spår

efter (betande) djur tr^ja v. gå ett traj; gå upp (lämna efter sig) ett spår

trakassera krångla med (ngn); bråka med (ngn);

ofreda; förfölja trakasseri -(e)t krångel; bråk; förföljelse traké-n (biol.) 1. andningsrör hos insekter. 2.

vattenförande rör hos växter trakea /ke:/ G-hL (biol.) luftstrupe trak(er), pl. traker invånare i Trakien trakom /å:/ -
et smittosam ögoninflammation som

gör ögonen skrovliga 1. trakt, pl. -er' nejd; skogsavsnitt; del av skog
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2. trakt bakre delen av en hästhov traktamente-t kostpengar; anslag till mat och husrum när man tjänstgör på
främmande ort

traktan /trak:tan/ s. strävan; längtan traktat, pl. er 1. fördrag; avtal mellan riken osv.

2. uppbyggelsehäfte traktera 1. undfägna. 2. spela (ett instrument) trakterad a. belåten; tilltalad; förtjust traktering
undfägnad (mat och dryck) trakthugga kalhugga valda skogsavsnitt traktor (L) motordragvagn; motordragare
traktorisera införa traktordrift i jordbruk traktör värdshusvärd

trakyt /y:/ (geol.) vulkanisk bergart med skrovhg yta, huvudsakligen bestående av ortoklas

1. trall, pl. -ar spjälgolv. 2. spjälgaller. 3. (naut.) spjällucka; genombruten lucka

2. trall, pl. -ar 1. låt; liten sångmelodi. 2. slentrian

tralla s. 1. litet (trehjuligt) rälsfordon som drivs med hand- 1. fotkraft. 2. låg vagn för korta transporter (på räls)
tramontana I nordanvind (i Italien) tramp, pl. -ar (E) 1. luffare; landstrykare;

stryker. 2. se trampbåt trampbåt E. fraktfartyg som rättar färdleden

efter frakterna trampfart, se trampbåt

trampolin språngbräda; satsbräda (för dykning

och simning) trampstock stock i spång på en myr. Som en --över träsket, som en spång på sumpig myrmark
(Kalevala) tranbrev (Karlfeldt) uppvaktade man bekanta

med på vårfrudagen trance s., se 1. träns tranchera /ng§/ skära; skära för trankil /ngk/ a. lugn; sorglös trankilisera
lugna

1. träns (F transe 'ängslan, ångest') 1. dvaltill-stånd; dvala. 2. krampdvala (jfr katalepsi). 3. hänryckning; extas

2. träns- L hinsides; bortom; övertransaktion avslut; uppgörelse; åtgärd; förehavande



transalpin(sk) a. (i den romerska forntiden) norr

om alperna transatlantisk a. bortom Atlanten transcendens /§/ översinnlighet transcedent a. översinnlig
transcendental: ~ filosofi sysslar med förutsätt-tra-tra

ningar för att erfarenheten skall kunna ge kunskap

transcendental meditation avspänt grunnande med slutna ögon och tanken på sparlåga (jfr mantrà) transcendera
överskrida transept -et (arkit.) tvärskepp (i kyrka) transfer E1. överlåtelse. 2. överflyttning; skjuts.

3. överföring transferabel överlåtlig; överförbar transferera 1. överlåta. 2. överföra transferering 1-3., se transfer.
4. (från ett färdighetsområde till ett annat:) medövning transfiguration 1. förvandling. 2. (teol.) härlig-

görelse; förklaring (Joh. Ev. 7:39; 12:23) transformation ombildning; omgestaltning; om-formning

transformator (fys. tekn.) omformare transformera ombilda; omgestalta; omforma;

omdana; förvandla transfundera genomgjuta. (Hund) huvudena ^des med dextran och fick efterhand syresatt blod
med hjärt-lungmaskin transfusion, se blodtransfusion transgression 1. överskridning. 2. utbredning. 3.
havshöjning; översvämning (i motsats till landhöjning) transindividuell a.: subjekt gruppsjäl transistor (L) (fys.
tekn.) 1. förstärkare. 2.

bärbar radiomottagare transist(or)era förse med transistor(er) osv transit s., se transito transitera genomforsla
(genom ett rike) transitiv a. (sprv): ~t är ett verb som kan omformas från aktivum till passivum så att objektordet
blir subjektord och subjektordet byts ut mot agent. Domstolen utser medlare. Medlare utses av domstolen
transitivera göra (förvandla) till transitiv transito /an:/1 genomförsel (jfr transitera) transitorisk a. 1. genomgångs-
; övergångs-. 2.

övergående; ovaraktig transjordansic a. på andra sidan om Jordan transkaspisk på andra sidan om Kaspiska havet

transkribera 1. omskriva. 2. skriva ut (ett ord, en text) med ett annat (t. ex. fonetiskt) skriftsystem

transkription omskrift osv (se transkribera) translator (L) (yrkes)översättare translitteration, se translitterera
translitterera omskriva (t. ex. R text) bokstav för bokstav

translokation överflyttning (: att man flyttar över

ngn 1. ngt) transmarin a. bortom havet transmigrant genomflyttare transmission överföring transmittera överföra

transmittor (varken E, F1. L) (biol.) ämne som

överför nervimpulser i hjärnan transmutabel förvandlingsbar transmutation förvandling; omvandling transmutera
förvandla; omvandla transocean a. bortomhavs(-); bortom (världs)ha-

ven; över haven transparang genomlys(nings)skylt 1. d. transparent a. genomskinlig transparente blanche F en
äppelsort transpiration svettning; utdunstning; (hos växter:) avdunstning transplantabel överförbar; överflyttbar;
över-flyttlig

transplantat -et (med.) överflytt, -et. En operationsteknik med ~ transplantation 1. omplantning. 2. (med.)
vävnadsöverföring; organöverföring; organflyttning

transplantera, se transplantation transponera 1. flytta om (ngt); omställa. 2.

(mus.) överföra till en annan tonart transport, pl. -er' forsling; frakt(ning); förflyttning (av ngt). 2. överföring. 3.
överlåtelse transportabel 1. flyttbar. 2. överförbar. 3. överlåtlig

transposition är att transponera transsibirisk a. genom Sibirien transsubstantiationslära (teol.) läran att brödet och
vinet förvandlas till kroppsvävnad och blod vid nattvarden; brödförvandlingslära transumera göra utdrag (se
transumt) transumt-et utdrag (ur en text). ~ av ...

utdrag (1. avskrift) ur . . . transversal a. tvärsgående; tvär-transversalt tvärs över transversell a. = transversal
transvestit karl i kvinnokläder; kvinna förklädd till karl; en könsförlädd. --ernås utklädnings-lekar



transvest(it)ism drift att skifta könsroll trapets /et:/1. (geom.) snedvinklig rätlinig fyrsi-ding, som har två
parallella sidor. 2. (gymnastikredskap:) hängande räck trapetsoid/i:/ (4-stav.) (geom.) snedvinklig rätlinig
fyrsiding utan parallella sidor
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1. trapp, pl. -ar fågeln Otis (tarda)

2. trapp, pl. -er" (geoL), se diabas trapper, pl. trapprar (E) pälsjägare trappist, se trappistorden

trappistorden sträng munkorden med talförbud

trass ett slags tuff som nyttjas vid cementtillverkning

trassat, pl. -er' växelbetalare trassent växelgivare; utställare Trastevere /e:v/ (Snoilsky) högra stranden av

Tibern i Rom tratta I (dragen) växel trattgap (V. Rydberg) krater trattoria /tratåri:a/1 värdshus (matställe) trauma
-t, pl. -n (1. -ta) G (med.) 1. våldskada. 2.

själsskakning traumatisk a. (med.): ~ läsion = trauma 1 travers /travä§§/ 1. tvärkran; löpkran. 2. tvärspår;
snedspår. 3. (mil.) tvärvall travertin /i:/ {Llapis tiburtinus) (geol.) ett slags (vanligen gulvit) kalktuff (se 1. tuff),
som finns bl. a. vid Tivoli (forntidens Tibur) och har nyttjats till praktbyggnader, t. ex. Peterskyrkan i Rom
travestera (för)vränga travesti -n förvrängning; vrängdikt trebörding båt med tre roddarbänkar tredimensioneU,
se dimension treding tredjedel. Till -s i tre (lika) delar. Järpen duger ej att delas, ekorrn skiftas ej till s (Kalevala)

tredje man (jur.) en som berörs av andras tvist 1. avtal

tredsk a. som tredskas, gensträvig tredskodom (jur.) kontumaciedom: se in contu-

maciam tredskosittare sit-downer tredskosittning sit-in 1.; sit-down strike tredubbel trefaldig

tredubbla 1. trefaldiga. 2. (i hasardspel:) dubbla

för tredje gången trefaldighet (teol.) treenighet trefalt, se under tvefalt

trefassystem (fys. tekn.) tre växelströmmar med

vågorna förskjutna 120° inbördes trefin /i:/ (med.) en liten benborr trefärgsflagga trikolor tregnipp triad

trema -t, pl. -n (G) punktpar över en vokal (t. ex. é) för att ange att den bildar en stavelse (i Claesson uttalas è inte
alls)

tremoUt /i:/ (geol.) ett vitt, grått 1. färglöst

mineral som räknas till hornbländegruppen tremolo /tre:målå/ I 1. (i instrumentalmusik:) snabbt upprepat
angivande av en och samma ton. 2. (i sång:), se vibrato tremor L darr tremulant (sprv) dallerljud tremulera 1.
darra; dallra. 2. (mus.) skälva på

tonen tremämiing N syssling

trench-coat E (vattentät) skyttegravsrock; regnrock (med skärp); jfr trenchcoattyg trenchoattyg E- tillverkas helt i
kamgarn 1. med

bomullsinslag trend /ä/, pl. -er" (E) (huvud)riktning; tendens trepan /a:n/ (med.) (skall)borr trepanation
skallborrning trepanera v., se trepanation tress galon; snöre; snodd tretting /ä/ kvartal (tretton veckor) trevlig har
bl. a. betytt 'frodig'. Här hoppar

adelsmannen av sitt föl (Karlfeldt) trevmetod heuristisk metod

1. tri -et = trikloretylen

2. -tri se reguladetri

3. tri- tre-



triad /a:/ trefald; trehet; tregrupp trial-and-error-försök E- trevförsök; lyckofrest -et

triangel, pl. trianglar (geom.) rätlinig trehör-ning

triangelmätning ett slags indirekt mätning av avståndet mellan två punkter i terrängen med hjälp av ett nät av
godtyckligt dragna trianglar, vilkas sidor och vinklar man mäter noggrant

triangulering, se triangelmätning triangulär a. trekantig; triangelformad trias (geol.) skedet närmast före jura
tribad /a:/ homofil kvinna tribadi /i:/ kvinnors passion för varann tribalism 1. stamsamhälle. 2. stamsamhörighet.
3. stam(sam)känsla. ^en klassificeras som ett passerat stadium

1. tribun /u:/ var i det forntida Rom benämning på flere slags befälspersoner och ämbetsmän. En/o/A:-- kunde
genom sitt jäv (veto) göra de högsta ämbetsmännens beslut ogiltiga

2. tribun (konstgjord) upphöjning där man kan hålla tal osv eller lyssna osv: höggolv, läktare osv

tribunal /a:/ -et domstol
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tribut /u:/ 1. gärd. 2. pålaga. 3. lott. 4. hyllning

triceps L (biol.) trehövdad (över)arm(s)muskel

1. trick -et knep; konstgrepp

2. trick -et stick (i kortspel) tricksa v. nyttja (1) trick

tricolin mkt fin poplinvara av merceriserat

bomullsgarn (skjorttyg) tricotine F = tricotindiagonal vävnad där bindningen ger varan en viss elasticitet (nyttjas
till uniformer och sportkläder) trieimal /a:/ utställning vart tredje år (jfr bien-nal)

triennium, trieimiet L treårstid triera (sort)rensa

triftong (sprv) tre vokaler i följd i en och samma stavelse

triglyf/y:/ (arkit.) ett slags kort pelare, räfflad på

tre sidor (takstöd) trigonometri -n läran om trianglars vinklar och sidor osv

trikin /triki:n/ ett slags farlig hårfin inälvsmask,

Trichinella spiralis trikinos /å:/ en av trikiner vållad livsfarlig sjukdom

trikinös a. trikinhaltig

triklin /Ii:/ a. (geol.): ett ~t kristallsystem har tre ohkvärdiga axlar som ej bildar ngn rät vinkel inbördes

trikloretylen-et ett lösningsmedel (särsk. för

fetter), C2HCI3 trik(o)- G hårtrikolor /trikålå-.r/ trefärgsflagga trikotage /trikåta:§/ -t stickevaror trikotomi
/trikåtåmi:/ -n tredelning; indelning i

tre klasser trikå /å:/ -n stickevävnad; virkvävnad triton, se trillion triUer, se thriller

trilUon /o:/ IQis (i Frankrike IO12) trilobit /trilåbi:t/ fossilt kräftdjur med tredelad kropp

trilogi /trilågi:/ -n verk i tre delar; tredelsverk.

Roman^ tredelsroman trim -men 1. skick; ordning; form; (till)stånd. 2. jämvikt(släge). 3. puts(ning); klippning. 4.
kantsättning. 5. stuvning trimeter /i:/, pl. trimetrar (metr.), se senar trimla v. treva

trimma v. 1. jämna (en ljusveke). 2. putsa; klippa; skära; beskära (naglar, skägg, häckar m. m.); vårda pälsen på
(hund). 3. sätta

(farkost) på (rätt) köl. 4. stuva om; lämpa (last, kol). 5. kantsätta (segel). 6. fininställa (radiomottagare). 7. sätta



(en motor t. ex.) i bästa skick. 8. göra om (en motor) så att den kan gå med högre fart. 9. öva (upp) trind rund (ej
om yta) trinitrotoluol /trinitråtåluå:l/, se trotyl trinnad: trinnat garn tretrådigt garn trio -n, pl. -r 1. (mus.) stycke
för tre instrument 1. tre sångstämmor. 2. kontrasterande mellansats i marsch, dansstycke osv. 3. grupp som utför
4. grupp om tre mskor. Skriv hellre tre glada syskon än en glad syskon'--triod /o:/ elektronrör med tre elektroder
triol /o:/ (mus.) tongrupp med tre lika långa enheter

trioxid (kem.) innehåller tre syreatomer triplett 1. lägenhet som består av tre sammanhängande rum. 2. tre av
samma slag. 3. ett av tre exemplar triploid/-i:d/ (3-stav.) a. med tre kromosomupp-

sättningar tripod /o:/ trefot

tripodi-n (metr.) tretaktsgrupp; tretaktsrad

1. trippel polermedel (eg. av en skifferart från TripoHs)

2. trippel- 1. treparts-. 2. trefaldig, --mord trippelallians tremaktsförbund

triptyk/y:/1. (föråldrat:) skrivtavla bestående av tre hopfällbara skivor. 2. altarprydnad som består av ett
mittstycke och två sidostycken som kan fällas ihop så att de döljer mittstycket

trirem /e:/ (hist.) roddskepp med tre rader av

roddare; treroddare trirolig lustig; komisk trist a. 1. ledsam. 2. sorglig tristess 1. tråkighet; långleda. 2. sorglighet;
dysterhet

tritium (kem.) en radioaktiv väteisotop triton /å:/ (i den forngrekiska gudaläran:) ett

slags lägre havsgud triumf 1. (hist.) en segerrik fältherres intåg i

huvudstaden. 2. lysande framgång triumfator en som firar triumf triumfbåge 1. fristående portalbyggnad med en
1. tre genomgångar; äremonument. 2. valvbågen mellan koret och långhuset i en kyrka triumfera 1. fira triumf. 2.
vara (bU) segerrik. 3.

jubla över sin framgång triumvir en av tre i ett triumvirat; treman (jfr tolvman)
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triumvirat -et (hist.) tremannaförbund; treman-navälde

trivial a. alldaglig; vardaglig; platt trivialisera alldagliggöra; vardagliggöra trivalitet alldaglighet; vardaglighet;
platthet triviell, se trivial

trior sädesrensare; spannmålssorterare trofé -n segertecken (vanhgen vunnet i strid) troglodyt /tråglådy:t/
jordkulemska; grottmska trojadus /u:/ trea + tvåa i brädspel troje(n)borg irrgång utmärkt med stenar; laby-

rintisk stensättning trojka R 1. trespann. 2. (ledande) tremanna-grupp

trokaisk /tråkarisk/, se trokeisk troké -n (metr.) versfot bestående av (starksvag)

trokeisk /e:/ a. bestående av trokeer troUeybuss E trådbuss

tromb /å/, pl. -er' 1. skydrag; virvelstorm. 2.

(med.) blodpropp trombon /tråmbårn/ (mus.) dragbasun tronpretendent tronkrävare trop /å:/, pl. -er' 1. bildligt
uttryck tropik /tråpi:k/, pl. -er (geogr.) vändkrets; pl. bältet mellan vändkretsarna

1. tropisk a. tropik-; i heta bältet. ~ hetta en hetta som i tropikerna

2. tropisk a. bildlig; figurlig (jfr trop) tropism (bot.) rörelser hos växt i följd av yttre

retning tropo- G vändning; sätt

troposfär /tråpåsvärr/ luftlagret närmast jorden;

atmosfärens bottenskikt (till 14 km höjd) tropp, pl. -ar (mil.) underavdelning av pluton troskiv (E. H. Thörnberg)



religionstvist(er) trosor helkorta kalsonger

1. tross, pl. -ar grovt tåg(virke)

2. tross (mil. föråldrat) träng

trottel, pl. trottlar ett slags förgasarspjäll

trottoar /tråtoa:r/ gångbana

trotyl /tråty.l/ ett kraftigt sprängämne:

C7H4(N02)3H trouble shooter E störningsletare; hjälpreda(re).

Facklig ~ på verkstadsgolvet trubadur fornprovensalsk (1100-1400) lyrisk skald

trubbel, trubblet (E trouble) svårighet; förtret; bråk

truck, pl. -ar liten motorvagn för småkörslor trudgen E kastsim; sidsim trudgeon, se trudgen

trug-et 1. trugande. 2. trakasseri; tvång ♦truga s., se tryga truism självklarhet; alldagssanning truls, pl. -ar
otymplig varelse

1. trumla s. S vält

2. trumla v. trumma

trunk, pl. -ar (E) 1. koffert. 2. (naut.) överbyggnad på lastfartyg trust, pl. -er" (E) jättestort affärsföretag som vill
behärska marknaden i en 1. flera branscher. (Enstaka ~er, som ITT, International Tele-phone and Telegraph
Corporation, driver storpolitik trutvig a. munvig

try -et (bot.) släktet Lonicera xylosteum trycke -t 1. avtryckare (på skjutvapen). 2. vred;

handtag (på dörr) tryckkabin (på flygplan:) högtryckshytt tryffel, pl. tryfflar (fruktknopp av) svamp av

ordningen Tuberales, särsk. släktet Tuber tryffera tryffelströ; tryffelfylla; blanda med tryffel

tryga s. 1. kringla (trissa) på stav. 2. snösko;

myrsko för häst trygd trygghet; säkerhet; garanti. Han har dubbel jag är hans frände och hans undersåte . . . och
jag är hans värd (Macbeth) trymå -n hög väggspegel tryna v. smita; dra sig undan från arbetet trà v., prt trådde
längta trådlärka call girl trål, pl. -ar släpnät trålare släpnätsbåt

1. ♦trång -et 1. smal passage. 2. svårframkomlig dunge; snår

2. ♦trång nödtvång; oavvisligt behov. Han hade ingen ~ att huta på oss (A. Bondeson)

träklappra s. kastanj ett trälbinda v. förslava trälg, se trälj

träU, pl. -ar halsring på kreatur (vanligen flätad

av vidjor); klave trälsinne servilitet träng (mil.) underhållstrupper tränga v., prt trängde 1. ansätta; besvära. 2.

behöva. Jag tränger inte till din hjälp trängfull (Ossian-Nilsson) fylld till trängsel trängrök = tvinrök trängsle -t
trång passage ♦träiyon -et tranbär

1. träns, pl. -ar snodd; (uniforms)snöre; galon
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2. träns betsel där tygeln är fäst vid munlaget

enbart med en ring på vardera sidan tränsa v. fläta (hårt) trätosam a. trätgirig ♦tröga s., se tryga tröghetsmoment,
se moment 6 trögna v. bli trög(are)

trögvulen (Karlfeldt) trög av sig; trög till sinnelaget trösk tröskning tröst a. trygg; förtröstansfull tröstesam a.
tröstelig; tröstande tröttflugen a. som har flugit sig trött tröttnad trötthet; uttröttning. Framtåtlutad på



armbågarna som i ^ {O. Högberg) tsar, pl. -er R (av L Caesar) (hist.) Rysslands

kejsare; Bulgariens kung tsarevitj /e:/ R son till en tsar tsarevna /äv:/ R tsardotter tsaritsa R tsarens gemål
tsetsefluga en afrikansk fluga, Glossina, som

vållar sömnsjuka tu är den ännu ej utdöda neutrumformen av två, nyttjad bl. a. om två mskor av olika kön: de
unga tu Tu = tulium (kem.)

tuba (mus.) det djupaste bleckblåsinstrumen-tet

tuber L knöl

tuberkel, pl. tuberkler (med.) Uten tbc-knöl tuberkulos (med.) den smittosjukdom som bl. a.

uppträder i form av lungsot tuberkulösa. (med.) 1. tuberkel-; tuberkulos-. 2. tbc-sjuk

1.tuff, pl. -er en porös bergart bildad av vulkanaska

2. tuffa. (E tough) hård; seg; självsäker; hänsynslös

tufling en som är tuff tujour, se toujour(s)

tukan /a:/ (zool.) pepparätare (fågelsläktet

Rhamphastus) tularemi -n (efter grevskapet Tulare i Kalifornien) harpest Tule (hist.) yttersta Norden tulium
(kem.) en jordartsmetall tulla s. N vagga

1. tulta s. liten tös

2. tulta v. gå med korta och osäkra steg tulubb R sid respäls

tumba (L) kistgrav; gravvård i kistform

1. tumlare den minsta av valarna, Phocaena phocaena

2. tumlare Uten fotlös bägare med rund botten (och utan handtag)

tumult-et bråk; väsen; oväsen; upplopp tumultuarisk a. larmande; bullrande; oordnad;

stormande; upploppsartad tumultuös, se tumultuarisk tumör svulst; sjukUg svullnad (vävnadsbildning)

1.tun-et gård; 1. en självägande persons boningshus med tillhörande tomt. 2. den inhägnade platsen kring
boningshuset 1. platsen mellan de i två motställda rader stående byggnaderna

2. *tun, pl. -ar (Gotland) gärdsgård; stängsel av trä 1. sten

tunder, tundret fnöske; multnat trä nyttjat som eldtände

tundra R sumpstepp (med djup tjäle större delen av året)

1. tunga 1. ngt långsträckt och i ena ändan spetsigt, med den andra ändan fastsittande (till formen hknande en
däggdjurstunga), t. ex. växel- (i en spårväxel), jökel-. 2. tvärbord som står vinkelrätt tätt intill ett långbord

2. tunga 1. (arbets)börda. 2. besvär; pålaga; åliggande; skatt (att gälda); onus. 3. tyngd; ngt som tynger ner

3. tunga fisk av släktet Solea

tungad a. (om flagga:) flikig; tvåtungad 1. tre-

tungad tungel, tunglet måne(n) tunglynt a. tung till lynnet tungnimmen S som har svårt att fatta tungotalande -t
(E.H. Thörnberg) talande med

tungor; glossolali tungsten 1. (K. V. Scheeles namn på) mineralet scheeht, som huvudsakligen består av kal-
ciumvolframat, CaW04. 2. (i E språkbruk:) volfram

tungus/tunggu:s/, pl. -er 1. östsibiriska folkstammar som talar inbördes mkt nära besläkitade språk (se tunguisiska
språkgruppen). 2. (skämtsamt:) döddansare; tråkmåns; surpuppa



tunguseri -(e)t, se tungus 2 tungusiska språkgruppen, omfattande mandsju-iskan och de tungusiska språkarterna,
hör till den altaiska språkätten tunik /i:/ överklänning
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tunika /u:/ (L) 1. (forntida) livklädnad. 2.

skjortliknande iivrock tunna var förr ett rymdmått, oftast 32 kappar tiinning D thinner tunnland 4 936 m^

tupé (F toupet) 1. pannlugg; hornlugg. 2. hög

uppkamning framtill. 3. liten hjässpemk turban /a:/ (av pers. härkomst) muslimernas hävdvunna huvudbonad (en
vanligen fem meter lång muslinsremsa virad kring en stomme)

turbin /i:/ ett slags motor som utnyttjar energin hos strömmande ämnen (vatten, ånga, luft) turbo(jet)plan-et
reaktionsdrivet flygplan med

gasturbin turbomotor turbinmotor turbopropplan propellerdrivet gasturbinflygplan

turbulens 1. virvelrörelse. 2. buller och bång. 3. upprördhet

turbulent a. 1. virvlande. 2. bullersam; stormande. 3. orolig; upprörd turf E 1. grässvål. 2. kapplöpningsbana
turism turistväsen; nöjesreseverksamhet turist nöjesresande

1. turk 1. invånare i Turkiet. 2. en som har ngt turkiskt språk till modersmål

2. turk ångbastu

turkiska språk riksturkiskan och de med den oförtydbart besläktade språken (däribland jakutiskan och
tjuvassiskan) turkos/o:/1. äkta (orientalisk) ~ en för det mesta ogenomskinlig ädelsten, som består av surt
aluminiumfosfat; färgen växlar från himmelsblått till äppelgrönt. 2. se odontolit turné -n 1. rundresa; rundfärd
(med uppehåll där man har ngt att uträtta). 2. bud i vira: man vänder talongens översta kort, och dess färg blir
trumf

tumera 1 resa runt; resa omkring (se 1. turné). 2. (ut)forma. 3. avvärja. Invändningen kan 4. vända på ngt; göra en
tvärvändning (i ett samtal)

tumpaper E (kort) sammanfattning

1. tumyr 1. utformning; skick. . . . vilket skrivsätt ger lagbudet den bästa såsom lagbud betraktat. 2. vändning;
uttryck

2. tumyr (hist.) ett damunderplagg som kom klänningen att pösa ut nedanför ryggen

turs, pl. -ar (fno.) jätte (troll) turturduva Columba turtur 1. tusch kinabläck

2. tusch, se touche

1. tuscha rita med 1. tusch

2. tuscha, se toucha tusengren (Karlfeldt), se rölleka tusjur, se toujour(s) tuskulanum, se tuskulum

tuskulum, L tuskulanum (efter Ciceros gård Tusculanum vid staden Tusculum) landställe

tuting, se toddy

tutta på tända (eld), jfr betuttad

tvara s. (gröt)kräkla; draggformad trävisp. . . .

rör då inte om med (Kalevala) tvegifting bigamist tvehåg ambivalent inställning tvekan (E hesitation, F
hésitation, T Zaudern, Unschlüssigkeit) innebär ovisshet om hur man skall handla, antingen ovisshet om vilken
handling man skall välja eller ovisshet huruvida man bör utföra en viss tänkt handling. Tvivel (E doubt, F doute,
T Zweifel) innebär att man vet att man inte vet huruvida ett uttalande, ett omdöme 1. ett sinnesintryck



överensstämmer med verkligheten. I E nyttjas stundom doubt i stället för hesitation. Utan tvivel har kommit att
betyda 'det finns inget skäl att räkna med att inte'; tanken på att ngn (den talande själv) är säker på saken har
förflyktigats. På motsvarande sätt har det numera gått med uttrycket utan tvekan: det har kommit att betyda
'säkerligen, förvisso'. Han avgår utan tvekan om partiet förlorar valet. Tveksam nyttjas ofta vilseledande, och det
på två sätt: om mskor i stället för tvivelsam (böjd för att tvivla) 1. tvivlande, om antaganden i stället för oviss.
Det är tveksamt hur skörden utfaller. Skriv: ovisst tveksam, se under tvekan tvekön genus commune: se tvekönlig
tvekönlig (sprv) generis communis. Kommuna 1. glosor ange efter omständigheterna än en manlig, än en
kvinnlig varelse (Ad. Noreen) tveskifte delning mellan två tvesovla /å:/ lägga två slags pålägg på en smörgås

♦tvet, pl. -ar huggspån; träflisa *tvillingtråd fel i väv, bestående i att två varptrådar har kommit att ligga bredvid
varann utan väft fastän mönstret kräver att de skall vara skilda åt. Finns det ~ i varpen? (Kalevala)

tvills, se twill
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tving, pl. -ar klämma i vilken man skruvar fast ett stycke virke som skall sågas, hyvlas 1. böjas tvingad betyder
'nödgad av ngn', tvungen 'nödsakad'. Oriktigt: Försvarsindustrin är tvingad att exportera tvinig tvinande;
tvinvuxen; nödvuxen; atrofie-rad

tvinrök rök som silar in i ett rum ur stock 1.

panna ♦tvint, pl. -ar N bofink ♦tvisovla, se tvesovla

tvistedom (jur.) utslag i tvistemål (civilmål) tvivel, se under tvekan tvivelhåg skepsis

tvivellöje (O. Högberg) skeptiskt småleende tvivelsam, se under tveksam tvog, se två

två v. prt tvådde, i ålderdomlig stil också tvog, tvätta (mska 1. msklig kroppsdel). Ty då ni dött, då tvog jag er
(Antigone) tvågnipp dyad tvångstanke fix idé

tvåtoppig tongång (sprv) gravisaccent (som i

bölder). Jfr entoppig tongång tvärlugn a. plötsligen alldeles lugn tvärlynne envis självrådighet tvärvetenskaplig
som sträcker sig över mer än en

forskningsgren tweed (efter älven T. i Skottland) en kraftig

kardgarnsvara av grov ull twill E tyg i enkel kypertbindning

1. ty pronomen (gammal böjningsform av det): i ~ fall i sådant fall; ~ åtföljande därmed följande; medföljande

2. ty v., prt tydde 1. ~ sig (hit, dit osv) söka sig; ta sin tillflykt. 2. ~ (sig) till sluta sig till (ngn); hålla sig till; ta
sin tillflykt till; anlita; tillgripa 3. ~ ihop (tillsammans; samman) söka sig till varandra; hålla ihop; flocka sig (tätt)

3. *ty v., prt tydde 1. orka. 2. räcka till; förslå

4. *ty adv. (historiskt sett =l.ty) därför. ~ skall du ej mkt berömma (Fröding)

5. ty (konjunktion) har i talspråket ersatts av för

1. *tya låta (t. ex. om göktytans läte)

2. *tya, se 2 ^

3. nya, se 3. ty

tyckare opinionsbildare; opinionsbärare; kritiker . Kulturkonservatismens företrädare finner man sällan bland
deprofessionlla tyckarna. Jfr yrkestyckare tyckesak 1. smaksak. 2. mode

tyckesbroder (Eje Collinder) meningsfrände tyd -et (O. Jespersen; infört i sv. av D) betydelse; innebörd

tydas. 1. omen; varsel; tecken; märke. 2. ominös



betydelse; varslande innebörd tyflit /i:/ (med.) blindtarmsinflammation tyflo- G blind-

1. tyfoid /i.7 (3-stav.) s. (med.) tyfusliknande sjukdom

2. t^oid a. tyfusliknande

1. tyfon /å:/ virvelstorm

2. tyfon tryckluftdriven larmgivare

tyfus farlig smittosam febersjukdom med tarmsår. mfläcktyfus tyghus artilleriförråd(sbyggnad) tyken, pl. tykna 1.
fräck. 2. otrevlig tyll (efter staden Tulle i Frankrike) tunn, genomskinlig bomulls-1. sidenvävnad tympanon-et G
1. puka. 2. tamburin. 3. (biol.) trumhåla (L cavitas tympani). 4. (arkit.) halvrunt 1. tresidigt fält över dörr, fönster
1. gavel

tymus (biol.) en körtel i främre delen av brösthålan hos mskofoster, spädbarn, kalvar, får typ, pl. -er^ 1. slag;
sort; art. 2. huvudavdelning av flercelliga djur. 3. varelse 1. ting som företer de för en art osv kännetecknande
egenskaperna mer 1. mindre renodlade. 4. det slags mska av motsatt kön som särsk. slår an på ngn. Hon är inte
min 5. (ogillande:) individ. Ett gäng skumma --er. 6. (i jargong:) typograf. 7. rörlig metallbokstav osv på
skrivmaskin och vid handsättning typifiera, se typisera

typisera 1. tillverka (t. ex. redskap) i (ett fåtal) typiska former. 2. framställa (skildra) på ett typframhävande sätt
typografi-n 1. boktryckarkonst. 2. tryck;

(tryck)utförande typografisk a. boktrycks-; tryck-typologi -n typlära typologisk a., se typologi tyrann 1.
tvångshärskare; våldshärskare. 2. förtryckare

tyranni -(e)t våldsherradöme; förtryck tyrannisera förtrycka; topprida ♦tyre S, se töre

tyristor /å:/ (fys.) styrbar diod tyrs, se tyrsos

tyrsos /tyr:sås/ G (hist.) vinlövsprydd stav som

bars i Dionysoståget tyrsus(stav), se tyrsos
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♦tå -(e)t, se fätå tåa gå på tå

1. tåg -en (bot.) släktet Juncus

2. tåg -et rep av hampa, bomull 1. d.

3. tåg -et 1. en skara människor som färdas (till fots). 2. en rad sammankopplade fordon

♦tåka s. Ss dimma tålka v. skida på släp

tålsama. 1. fördragsam; tolerant. 2. tålmodig. 3.

(om växter:) härdig tånge 1. den del av knivjärnet som ligger inne i skaftet. 2. landkil av annat markslag än
omgivningen {myr^, skogs--, 3.

rump^ svansens köttiga del tåt, pl. -ar 1. dukt; kardel; sträng. 2. tvinnad (1. trinnad) part i tågvirke: rep flätas av
tåtar. 3. snöre; snörstump *tä, st fätå täckelig behaglig

täkt, pl. -er 1. inhägnad äga (till skiftesbruk). 2. plats för ~ 1. 3. (endast som efterled:) insamling; skörd (t. ex. av
bark, näver, grus). 4. se självtäkt tä^ja, prt tålde l2i'J (ålderdomligt:) 1. räkna. På en stubbe stod en trana . . .
tålde knotorna på tårna (Kalevala). 2. förtälja; berätta »täUe -t talldunge ♦täln, se teln

tänyelig a. som kan tämjas

tände s., se eldtände

♦tändsle (R. Enckell) = tände



täi\jelig tänjbar

♦tankebok protokollsbok

♦täring förtäring; mat och dryck

tät (F tete) spetsen av en (marsch)kolonn osv

♦täta s., se täte

tätatät, se téte-à-téte

täte -n N jäsämnet (bakteriefloran) i tätmjölk. Man tror att täten fås av tätörten (Pinguicu-la)

tätnyölk filmjölk

tätört, se under täte

täv lukt; vittring. Jfr otäv

♦töa s. (H. Martinson) töväder

tög, pl. -ar dragrep till not

♦töita, se töjta

töj -et stretch

töjgräns elasticitetsgräns

töjlig tänjbar, sträckbar; dragbar

töjlighet, se töjlig

♦töjta (Hj. Bergman) sköka

♦töla v. (Fröding) tjata

tömlycka den bakersta, under körningen löst

hängande delen av tömmen töre -t kådrik furuved

törer , pl. törlar kärnstav (staven i mjölkkärnan)

1. töm s, stöt. ta ~ bära av med åra 1. båtshake för att ej stöta emot

2. töm (naut.) 1. varv av tåg 1. kätting runt ett föremål. 2. tur att lösa av vid roder 1. utkik

♦tösor, pl. töser

töva v. dröja (med att göra ngt) tövan s. dröjsmål
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U = uranium (kem.)

ua v. låta (om uvens läte)

ubikvitet allestädesnärvaro; överalltnärvaro;

överalltförekomst uddarock blazer uddatalig udda till antalet udometer, pl. -metrar nederbördsmätare uer (no.)
bergkolja; (stor) kungsfisk, Sebastes marinus

UFO (E Unidentifled Flying Object) flygande tefat

ugandier invånare i Uganda

ugriska språk östfinskugriska språk; ungerska,

voguliska och ostjakiska likas /a:/ R förordning; påbud ukulele /e:l/ (hawajiskt ord) ett litet gitarrliknan-de



stränginstrument

1. Illa v. böla; tjuta

2. Illa v. härskna; bli ankommen; bli skämd ulan /a:/ (mongoliskt ord) ett slags lansryttare ulcerös a. (med.) sårig;
sönderfallande

ulcus L (med.) (var)sår; frätsår. ~ durum och ~

molle, se schanker ulka v. S snyfta

ulma v. 1. bolma (om eld). 2. pyra; brinna utan låga

ulmerdogg en stor, välbyggd släthårig vakthund

med lång svans. Jfr grand danois ulna /u:/ v. S härskna

Ulster 1. överrockstyg, mjukare än paletåtyg. 2.

överrock av sådant tyg ultima L (sprv) slutstavelse ultima Thule L (från forntida grekers och romares synpunkt:)
bortersta (yttersta) norden ultimativ a. fristkravs-; hotkravs-; under hot ultimatum, pl. ultimata L hotkrav;
fristkrav.

Oriktigt: det svarta ultimatat (SvD) ultimo L den sista (dagen i en månad) ultimogenitur sistfödslorätt;
yngstesonsrätt

(arvsförmån för yngste sonen) ultimus L 1. den siste. 2. (hist.) den nästbäste (som fick gå sist i promotionståget:
se Strindbergs Primus och ~ i Från Fjärdingen och Svartbäcken) 1. ultra ytterlighetsman; extremist

u-und

2. ultra- L ytteriigt; ärke-; över; utanför; o- (se ultravisibel)

ultraism ytterUghetsriktning; utkantsståndpunkt; extremism ultraist ytterlighetsman; extremist ultraistisk a., se
ultraism

ultraUud omfattar svängningar med högre frekvens än omkring 200 000 Hz

1. ultramarin himmelsblå färg; himmelsblått

2. ultramarin a. himmelsblå ultramikroskop mikroskop av allra högsta skär-

pa

1. ultrarapid s. blixtsnabbt tillagad och långsamt serverad filmdetalj; tidtöj -et; tidtöj bild

2. ultrarapid a. tidtöjd ultraröd, se infraröd

ultraviolett a.: -a strålar har kortare våglängd än

4 tiotusendels mm och är osynliga ultravisibel syngäckande; så Uten att den inte

syns ens i ultramikroskop ulva v. yla; tjuta

umbellat (bot.) flockblommig växt

umbra ett brunt färgämne (järnhydrat)

umbriska ett utdött frändespråk till latinet

umgäld 1. avgift. 2. omkostnad

uncial (typ.) stor kvadratisk begynnelsebokstav

utan utsmyckning undantag -et 1. en födorådstagares ställning; det som han har rätt att åtnjuta av den som har
övertagit hans gård. 2. se under reservat undantagsman en som är satt på undantag;



födorådstagare underbalanserad är en budget om inkomsterna

är mindre än utgifterna underbulen a. (om sår osv:) varig under skorpa 1. ärr

underdimensionerad för smått tilltagen; för hten

underdog E småman; (en som är) förtryckt 1.

påtrampad underdrift understatement; litotes 1 underground E 1. tunnelbana. 2. underjords-;

underjordisk; undre världsunderhållare entertainer

underman (Snoilsky) en som gör underverk;

undergörare underminera 1. lägga minor under ... 2. undergräva

undermåling (O. Högberg) undermålig mska

underoka underkuva

underpant pant; garanti; bekräftelse
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iinderprivilegierad (E underprivileged) missgynnad; eftersatt underrepresenterad över hövan svagt företrädd
undersam a. undrande; fundersam undershorts E kortkalsonger; underkortingar underskog (E. Johnson)
undervegetation underslev-et 1. förskingring. 2. trolöshet mot

huvudman undersprång, se 2. skäl 3 understatement E underdrift undertag (i brottning:) taget under den andres
arm (motsats: övertag). Bildligt: Gumman kände också sin underlägsenhet, sitt ohjälpliga ~ (Strindberg)
underträffa (Red Top) vara sämre än . . . undin (kvinnlig) vattenande; sjöjungfru undulantfeber (folk)kastsjuka
undulat sångpapegojan Melopsittacus undula-tus

undulation 1. vågrörelse. 2. (sällan:) böljerygg undulatorisk a. bölje-; våg-; böljande undulera 1. bölja; gå i vågor.
2. se ondulera undulering, se undulation 1 undviklig icke-oundviklig; som kan undvikas unerad, se unierad

UNESCO = United Nations Educational Scienti-

fic and Cultural Organization uniat, pl. -er, se unierad unicitet egenskap att vara den enda i sitt slag 1. att vara
oförliknelig (ojämförlig); unikhet; ojämförlighet; oförliknelighet; envaro /enn-/ (-varo uppträder tillsammans
med borto-, där-, från-, här-, när-, sam-, till-) unierad: kristna grektroende samfund som

har anslutit sig till påvekyrkan unifiera 1. (för)ena; samla. 2. enhethga

1. uniform 1. tjänstedräkt. 2. ensdräkt

2. uniform a. likformig; enhetlig uniformera 1. likforma; enhetliga; likrikta. 2.

iföra tjänstedräkt; skaffa tjänstedräkter åt uniformitet likformighet; enhetlighet unik /i:/ enastående; oförliknelig;
ojämförlig;

ensam i sitt slag unikum /u:n-/ -et L ngt som är unikt unilateral a. ensidig; enkelsidig union /o:/ förbund;
förening; sammanslutning unison /o:/ a. enstämmig; samfälld. ~ sång allsång

unitarie (teol.) kristen som avvisar treenighetsläran och håller före att Gud är en unitarism 1. se unitarie. 2.
strängt fasthållande vid rikets enhet

unitär a. enhetlig; enhets-. En ~ stat universal- kan oftast bytas ut mot enda 1. all-universalarvinge helarvinge;
enda arvinge universale L (log.) allmänbegrepp universalitet 1. världsomfattning; världsomspän-ning. 2.
allmännelighet. Den katolska kyrkans

universell a. 1. världsomfattande; allvärldshg; världsvid. 2. allomfattande. 3. allmännelig. 4. allmängiltig, 5.
allmän. 6. allas universitet-et mångsidig högskola och forskningsanstalt



universitetskansler (förr:) styresman för universiteten

universum L världsalltet; alltet; världen unk -et ngt unket

unnsam a. generös. Gästfrihetens ---ma rikedom

uns-et 1. (föråldrat:) 1/16 skålpund. 2. grand;

smula; dyft upp, se följa upp, leva upp och upp till uppagitera 1. hetsa fram. 2. hetsa upp; uppvigla

uppbringa v. (om fartyg till sjöss:) (egenmäktigt)

ta i besittning uppbära 1. lyfta; få ut (pengar). 2. röna; få sig till

del (t. ex. förebråelser) uppbörd, pl. -er 1. inkassering (se inkassera). 2. upptagande (mottagande) av
skatt(einbetal-ningar)

uppbördstermin, se termin 1 uppehåUstiUstånd (jur.) tillåtelse (lov) för en icke-nordbo att vistas i Sverige en tid
framåt

uppenbarhet evidens

uppercut E (i boxning:) slag uppåt med omvriden handlove och armen vinkelböjd upper for hundred, se the. . .
upper ten, se the. . .

uppflåg-et uppflygning (start). En tjädertupps

uppge betyder bl. a. dels 'ange, meddela, ge besked om', dels 'avstå ifrån, upphöra att vidhålla'

1. uppgift meddelande; upplysning; utsaga

2. uppgift 1. värv; åliggande. 2. föreläggande; problem att lösa l.d. (i en skriftlig prövning t. ex.)

uppgäld agio

upphovsmannarätt, se upphovsrätt upphovsrätt en mskas rätt till sina litterära.
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musikaliska och konstnärliga verk. ~ i vid mening omfattar även patenträtt upphovsvinst royalty upplandning
alluvium

upplåtenhet (H. Ruin) öppenhet; mottaglighet uppmobilisera 1. uppbåda. 2. skaffa fram uppräkning innebär 1. att
räkna samman sedlar 1. mynt tills de täcker ett visst belopp. 2. att nämna åtskilliga ting osv ett efter ett 1.
gruppvis. 3. att höja ngns lön osv på grundval av ett räkneförfarande upprött uppmjukad 1. upplöst genom röta
uppsjö 1. omvänd strömriktning, då saltsjön strömmar in i en insjö (t. ex. Mälaren). 2. överflödande rik tillgång
uppskrivning (av livränta t. ex.) höjning (med

hänsyn till penningvärdets fall) uppsocken socken som ligger ett stycke inne i

landet (motsats: kustsocken) uppstod sjövatten ovanpå isen uppstodsis isband under sjövatten uppström omvänd
strömriktning i vattendrag uppstöp -et issörja som uppstår när vatten tränger upp genom is uppsåt-et (jur.) avsikt;
föresats (att göra en brottslig gärning t. ex.); förehavande. ~ i lagens mening föreligger om gärningsmannen har
velat framkalla gärningens skadeverkan {direkt ~) 1. om han inser vilken skada den måste föra med sig (indirekt
uppsåtlig avsiktlig uppsåtligen, se under beråd 1 upptag-et 1. uppdrivning (av liggande villebråd); resning. 2.
uppdrivningsställe. 3. upptagningsställe. 4. upptagande upptagsresa (föråldrat:) en naturalöntagares kringfärd för
lönens uppbärande. Om denna sak förslog ej ens att fråga kyrkoherrens fru, när hon på ~ var som mest
meddelsam (O. Högberg)

upptakt (metr. mus.) svag taktdel i början av en taktföljd

♦upp till (E up to): Det är ~ er. Det är er sak (skyldighet)

upptrappning eskalation. ~ bör ej nyttjas urskillningslöst så snart det är fråga om stegring 1. ökning uppvigla v.



hetsa (särsk. mot överheten 1.

samhällsordningen) uppväxing en som är i uppväxtåren uppåtstråt (E.H. Thörnberg) avancemang; karriär

ups and downs E upp- och nergångar. Tidigare ~

i födelsekurvan upside-down E uppochnervänd

1. up to date E (predikativt) a. dagsgill; helt tidsenlig

2. up to date E adv. fram till nu; till nuläget; fram till då; till dåläget

3. up-to-date E (attributivt) a., se 1. wp to date

1. ur, pl. -ar uroxe; urko

2. ur stenar och stenblock i (1. under) en rasbrant

3. ur yrväder; urväder; blåst med snö 1. regn uraktlåta /u:raktlå:ta/ v. försumma; låta bli (att

. . .); åsidosätta uraliska språk de finsk-ugriska språken och de

samojediska uranism homosexualitet uran(ium) kem. en radioaktiv metall (radiumråvara) urano- G himmels-
uranstapel atomstapel med uran urarva oböjl. a. arvlös, göra sig ~ avstå från arv

urban a. 1. (sällan:) stads-. 2. artig; belevad;

världsvan; förfinad urbanisera förstadliga urbanisering förstadning; förstadligande urbanitet artighet; belevenhet;
världsvana; förfining

urbota oböjl. a. 1. som ej kan gottgöras med

böter. 2. oförbätterlig urdu (eg. zabän-i-urdü "lägerspråket") = hin-dustani /a:/ en med arab. och pers. ord
uppblandad form av hindi; nyttjas som ett slags mellanfolkligt språk i repubhken India uremi -n urinförgiftning
(urin i blodet) urgera/g/ (på)yrka; kräva; ivra för . . .; framhålla; göra gällande uriebrev /i:/ brev avsänt till
överbringarens ofärd

(se Andra Samuelsboken 11:14) urinera kasta vatten; kissa urkund, pl. -er 1. (jur.) skriftlig handling (aktstycke)
som gäller som bevis (hit räknas också kvitton m. m.). 2. (historisk) källskrift urogenitalorgan urin- och
könsorgan urologi -n läran om urinorganen och deras sjukdomar

urpremiär uruppförande; allra första uppförande

urr -et burr; ngt burrigt urrig burrig; ruggig; okammad urslem s. protoplasma

367urs-uts

"'ursprungsord 1. utsaga om upprinnelsen till ngt ont (som kan besvärjas om man känner dess art och upphov). 2.
visdomsord om uråldriga 1. förborgade ting urtima extra. ~ riksdag urtjuva oböjl. a.: göra sig ~ styrka att man ej
har

stulit urvalsflock elit

♦urvider, urvidret (Strindberg) utomordentligt vidrig mska

usans 1. handelssed; handelsbruk. 2. växelfrist useldom (Fröding) uselhet; ngt uselt usuell a. vanlig; bruklig;
gängse usurpation maktrån; tronrån; inkräktning usurpator (L) maktrånare; tronrånare; inkräktare

utackordera 1. lämna i vård. 2. tinga bort utagera /j/ slutföra; slutbehandla utbasun(er)a utropa; skrika ut utbyte -t
1. handlingen att byta ut ngt. 2. Det som man får i gengäld (när man byter ut ngt). Vad fick du i 3. (da. udbytté)
behållning; vinst; skörd; resultat utbåd -et marknadsföring; marketing utböling främling utbörding, se utböling

1. utdöma (1. döma ut) genom dom bestämma (bötes-1. skadeståndsbelopp 1. frihetsstraff)

2. utdöma 1. underkänna (ngt); kassera (1,2). 2. utvisa; utestänga (idrottsman). Skriv ej ~ en förkastelsedom!



utdömlig kassabel utelyckt utestängd

utensilier pl. 1. kökssaker; husgerådsting. 2.

redskap uterus L (biol.) hvmoder utfus a. ivrig att komma ut (på resa) utfälla v. (kem.) åstadkomma (ngt som)
fällning

utfärda (T ausfärtigen) 1. kungöra (t. ex. en förordning 1. ett förbud) till allmän efterlevnad. 2. underteckna,
utställa 1. iordningställa (en skriftlig rättshandling, som utgår från ens egen vilja) utförsellov exportlicens

utgå (= gå ut) 1. komma (ngnstans ifrån). Många av våra märkesmän har ^tt ur prästhem. 2. ~ ur .. . Han utgick
ur striden med hedern i behåll. 3. ~ ifrån ... ta (ngt) till utgångspunkt; förutsätta. Jag ~r ifrån att Peary nådde
nordpolen. 4. komma fram; komma till synes. den lag som skall ~ ur regeringens förslag. 5.

utlöpa; gå till ända. Fristen ^r i morgon. 6. gäldas; utbetalas. Numer ersättningen till drängarna i reda pengar.
Skriv: .. .får drängarna ut sin ersättning i reda pengar. Kostnaderna skall ~ av postmedel. Skriv: Pengarna skall
tas av postmedel. 1. upphöra (t. ex. inte betalas ut hädanefter). Stämpelavgiften utgåva edition uthav ocean
utilism (filos.) nyttolära utilistisk a. nyttostyrd; nytto-utilitarianism, se utilism utilitet 1. nytta. 2. nyttighet
utkomst uppehälle; försörjning; det man lever pà

utköra v. välja (ut); jfr kora utkristallisera sig v. 1. antaga kristallform; bilda kristaller. 2. (i överförd betydelse:)
utforma sig klart; bli konturskarpt utlandsrätt exterritorialrätt utlii\je kontur utminutering småsälj -et utmål med
ensamrätt inmutat område utmätning vid utsökning innebär att utmätningsmannen bestämmer att vissa ägodelar
skall avskiljas för försäljning utnyttjning är svårt att uttala. Skriv utnyttjande! Fjärrvärmekraften, som ger energi
med lång ^stid. Skriv nyttjetid utopi-n 1. ingenstansland. 2. lyckodrömsland; önskedrömsland. 3. ingenstansdikt.
4. (ön-ske)dröm

utopisk /å:/ a. ingenstansländsk; verklighetsfrämmande; önskedrömspräglad utopist en som tror på utopier
utrangera /ng§/ gallra ut; utmönstra utrera överdriva; gå till överdrift utrerad a. överdriven; ytterliggående utrop,
se utropsköp

utropsköp auktion. Köpa på utrop köpa på

auktion utryckningsstyrka piket utskog skogsskifte långt ifrån där ägaren bor

1. utskott -et del som skjuter ut, t. ex. från en benpipa 1. en kota

2. utskott avskräde; avskrap

3. utskott berednings- 1. utredningsnämnd som t. ex. riksdagen väljer ut bland sina ledamöter

utskum avskum

1. utslagning innebär att man inte kan hänga med i konkurrensen (om arbetstillfällen l.d.)

368uts-uxo

1. hålla sin ställning som fullvärdig samhällsmedlem 2. utslagning knock out utslaktning, se helslakt utsot diarré
utstoffera utsmycka utströmsnerv (biol.) efferent nerv utsug -et luftdrag (genom en trång öppning) som

renar luften i ett rum ut supra L som ovan /å:/ utsvale balkong; altan med tak över utsänding emissarie

utsökning (jur.) laga indrivning av fordran utvidgningskoefficient, se dilationskoefficient utvärdera (E evaluate)
fastställa värdet av (ngt);

värdeklassa; räkna ut utvärld yttre värld. Striden för harmonien inom

en själv såväl som i (Fröding) ut(åt)böjd a. konvex ut(åt)nerv efferent nerv ut(åt)välvd a. konvex ♦utäck a.
(Fröding) otäck utäga s. äga långt från gården (utanför byn) utögd a. (G. Cederschiöld) som har utstående ögon

*uvna bli lik en uv. Sitta grå och ful och ~ till



(Karlfeldt) uvula L (biol.) tungspene uvular s. (sprv) tungspensljud uxoriell a. (E uxorial) 1. hustru-; en hustrus;
hustrulig. 2. äktenskaps-; giftermåls-; äktenskaplig. 3. hustrubunden; hustrustyrd; toffel-hjältemässig. Ett.. . drag
hos Dante

369 v

v romersk siffra = 5 V = vanadin (kem.) v., se versus

vaccin -et (med.) ympämne vaccination (med.) skyddsympning; skydds-koppning

vackra bli vackrare. Nu hade vädret (Strindberg)

vacuum L, se vakuum vacuiun cleaner E dammsugare

1. vad, pl. -ar (drag)not

2. vad -et vadställe

3. vad -et appell (till högre rätt) vadan (föråldrat:) 1. varifrån. 2. varför vademecum (L 'kom och gå med mig')
kortfattad

handbok; hjälpreda vadmal' /vad.mal/ sv. tyg av mkt grovt ullgarn, kraftigt valkat och särimpregnerat mot vatten

vag a. obestämd; svävande; oskarp vagabond /ång:/, pl. -er fant; landstrykare; luffare

vagant 1. strövare. 2. (hist.) vandrande student

1. vagel', pl. vaglar bulnad (furunkel) i (kanten på) ögonlocket

2. vagel sittpinne för höns vagg -et vaggande rörelse vagina /i:/ L moderslida vagong (person)vagn

v^' -et vajande rörelse; oscillation vsga (Ip vatja) renko; honren v^jer, pl. vsgrar stållina; metall-lina vak -et spår i
vattenytan av att en fisk vakar (se 2. vaka)

1. vaka v. (om en farkost:) hålla sig väl uppe i sjögång utan att ta in vatten; (om nätvakare:) hålla sig flytande;
gunga på vattnet

2. vaka v. (om fisk:) stiga upp till (1. nära) vattenytan

vakans /ang:/ tomrum; ledighet; ledig plats

vakant a. otillsatt; ledig

vakare stort nätflöte; boj

vakuum L tomrum

vakuumbroms (tekn.) sugbroms

val, pl. -ar 80 (strömmingar)

vala s., se völva

valack /-akk/, pl. -er, se vallack

valbent a. valen i benen (skånkama)

valdens /än:/, se valdensare

valdensare evangelisk trosriktning i Italien

(särsk. Piemonte) och Sydfrankrike valen, pl. valna stelfrusen; trögrörlig och halvt

okänslig (av köld) valens /än:/ (kem.) (atom)värde; bindning valeriana (med.) lugnande och sömngivande medel
från vändelroten, Valeriana officina-lis

*valhänd, se valhänt



valhänt a. 1. stel i händerna (av köld). 2. fumlig; tafatt

valid /i:/ giltig; gällande; hållbar; bindande validitet 1. giltighet; gällande kraft; laga kraft; 2.

giltighetstid. 3. duglighet valknop (naut.) turkhuvud: knop som läggs av en

enda part och liknar en turban valkyria /y:/, pl. valkyrior (fno.) (fornnordiska) kvinnliga dödsgudomligheter,
infogade i Odinstron som ridande sköldmör valkyrja /yr:/, se valkyria

1.vall, pl. -ar ängsmark; mark besådd med klöver 1. timotej

2. vall vallning (se 1. valla 1)

1. valla v. 1. föra i bet; vakta (boskap). 2. gå av och an; flanera. Hela dagen ~r jag av och an (Hj. Bergman)

2. valla s. skidsmorning (som gör att skidorna glider bättre)

3. vaUa v. stryka glidmedel på (skidor)

4. valla sig (om åker:) bU till vall; bU gräsbevuxen

vallack' /vallak/, pl. -ar skuren (kastrerad) hingst

vallackare en som kastrerar hingstar valll\jon -et en som vallar (vaktar) boskap vallon /valo:n/ fransktalande
belgare valmad a., se valmtak. Det branta, taket valmtak tak som sluttar åt fyra håll; tak med fyra

fall; fyrfallstak valna /va:/ v. bli valen

valorisation varuprisstegring framkallad av att vissa varumängder undanhålls marknaden; inknappningsfördyring
valplats slagfält; stridsplats valrav spermaceti

1. vals, pl. -ar vridcylinder

2. vals, pl. -er en pardans i 3/4 takt
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3. vals, pl. -er lögn(historia) valsör en som dansar vals value added E förädlingsvärde; mervärde; värdehöjning.
Jfr specifikation 2 valuta 1. värde. 2. vederlag. 3. penningslag; mynt

välver /al:/, pl. valvlar (tekn.) klaff valvera värdeändra; omräkna; jfr evaluera valör 1. värde. 2. (mus.) tidsvärde.
3. färgton vamp, pl. -ar förförerska; manslukerska vampa v. snärja och locka till sig (en man; jfr vamp)

vampyr/y:/ (serbokroatiskt ord) 1. blodsugande gengångare (döding). 2. (bildligt:) blodsuga-re

vanadin -et (kem.) ett sällsynt metalliskt grundämne

vanadium, se vanadin

vandal /-a:l/, pl. -er 1. forngermansk folkstam, som grundade ett rike i Nordafrika och fick ett ofördelaktigt
eftermäle (se 2). 2. hänsynslös skadegörare vandalisera skövla; förgripa sig på (vördnadsbjudande ting 1.
oersättliga byggnadsverk osv) vandalisering skövling; grov skadegörelse vanefast konservativ; vanebunden
vaner' en med asarna sidoställd fornnordisk

gudaätt (dit hörde Frej och Freja) vanetanke invant tänkesätt. Nedärvda, inkapslade vanetankar (E.H. Thörnberg)
vang, pl. -ar (T Wange) (arkit.) vangstycke; sida

(i trappa); sidovägg vaniy den torkade, lätt jästa frukten av orkidén

Vanilla planifolia vanitas L fåfänglighet

1. vanna s. 1. skakskäppa för rensning av säd och frö. 2. maskin för säd- och frörensning. 3. (kem.) flack skål. 4.
lågkantat käri av eldfast lera, som man häller upp smält glasmassa i. 5. kålfat

2. vanna v. rensa säd 1. frö genom skakning vanpris, pl. -er förlustbringande underpris vansklig 1. svår. 2.



riskfylld. 3. föränderlig;

ombytlig

vant -et (naut.) stödlina som går i sidled från en mast

vantro /va:n-tro:/ bör undvikas: det betyder dels

'vidskepelse', dels 'otro' vanvuxen oproportionerlig till växten; vanskapt.

Ex. under hagastör vapensyn (fsv) (trupp)mönstring vapenvinna erövra

vapör (med.) uppstötning

1. var, pl. -ar vakthund

2. var -et överdrag; hölje

3. var a. försiktig; på sin vakt. Visa sig aktsam och ~ (Havamål)

vara (varas, vara sig), prt -de bh varig; bli fylld

med var (om sår) varaman (no.) ersättare; stadman; suppleant varan /-a:/ mkt stor ödla av släktet Varanus (1.
familjen Varanidae)

1. vard, pl. -ar, se varde

2. vard -måltid förekommer jämväl i påskvard, påskmat, och senvard, sen måltid. Jfr dag-vard

1. varda v. 'bU' är alltjämt ett levande ord. Det talade högspråket har prt vart, och en del folkmål har ptc vurtit
(ex. under itänd)\ skriftspråket har önskeformen varde och ptc vardande och vorden (jfr skökvorden)

2. varda v., prt -de resa vardar (se varde) ♦vardagskänd (M. Koch) trivial vardande -t tillblivelse

varde, pl. vardar 1. vägmärke (1. sjömärke) som

består av en 1. flera stenar. 2. = våle vargakyla sträng vinterköld vargalynne (O. Högberg) hänsynslös våldsmen-
taUtet

vargering (Runeberg) (hist.) reservtrupp; reservförband

vargQäs vargliknande ansikte. När hon får höra detta, flår hon nog med naglarna ditt ~ (Kung Lear)

varghagel mkt grovt (skjut)hagel varg i veum {varg har betytt 'urbota illgärningsman', och veum är en gammal
dativ pl. av 1. vi) fredlös (brottsling) vargrännare skidande varg jägare vargskall, se skall vargång (med.) fistel

vargärd försiktighetsmått; reserv. ~ stjälper inte

skeppet (Kalevala) varia L varjehanda; allehanda; skrifter i blandade ämnen

1. variabel s. (mat.) föränderiig storhet

2. variabel a., se varierande variabilitet föränderiighet varians 1. växling. 2. avvikelse variant växelform;
skiftning variation 1. (om)växUng. 2. se variant variationslatitud skiftningsvidd variationsrik omväxlande
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variegering/g/ missfärgning; fläckighet; skäckig-het

variera (om)växla; skifta varierande v. växlande; skiftande; skiftningsrik varieté -n, pl. varietéer blandad
underhållning av lättare slag (vissång, muntra teateruppträdanden, cirkustrick osv) varietet artförändring; avart
variolae L (med.) (smitt)koppor varjag /-a:g/ (hist.) nordbo i österled varkimna sig förbarma sig; tycka synd om
ngn varna har blivit smittat av E warn 'varsko; (förut)spå'. Bedömare för en fortsatt lång hård kamp både på
slagfältet i Vietnam och vid förhandlingsbordet. Rättehgen varnar man för ngt handlingssätt som är farligt, men
man varskor om ngt som kommer att hända, vare sig det blir till ogagn 1. ej. Jfr förvarna varnagel varning;



varnande exempel -varo, se under unicitet

1. varp ränning (i väv)

2. varp -et notvarp; 1. notdragning. 2. ställe där man brukar dra not

3. varp -et avskräde vid malmutvinning

1. varpa s. varpkrona; kring en vridaxel röriig spjälställning för varpning (ränning: se 4. varpa)

2. varpa s. 1. kastskiva (urspr. alltid av sten). 2. varpakastning; varpaspel

3. varpa s. rad av (strömmings)skötar

4. varpa v. ränna: linda 1. spola upp (varptrådar)

5. varpa v. dra (hala, förflytta) med lina 1. vindspel

varpgarn garn spunnet av långa fibrer och

hårdtvinnat varphög, se 3. varp

vartecken 1. varsel; förebud. 2. sinnebild; symbol

varulv mska i vargskepnad

varv-et kan betyda 'skikt'. Arbetarklassen,

särs k. dess övre ~ (E.H. Thörnberg) varvtals adv. skiktvis; i skikt vasaU (hist.) läntagare

vase, pl. vasar 1. kärve. 2. gran 1. d. som man lägger ut på grunt vatten för att locka lekfisk. 3. vasaorden (som
utmärkelse) vaselin-et smörjmedel och salva som görs av

rester från petroleumdestillation vasomotoriska nerver utvidgar och drar ihop

blodkärlen vassögd a. med vass blick

vaterstag-et (naut.) stödlina som förbinder bogsprötet med fören under relingen; bogs-prötstag

vattendanad (bergart) neptunisk vattenmelon (frukten av) Citrullus vulgaris (med

Ijusrött fruktkött) vattrad 1. (om öppet vatten:) krusad. vågor (Bellman). 2. (om tyg:) moarerad; med skimrande
(vågigt 1. flammigt) mönster. 3. (om en klinga:) damaskerad veckremsa plissé veckända, se weekend

vederdeloman, pl. -män motpart (i rättstvist);

motståndare vederdöpare (hist.) anabaptist vederfås 1. kvickna till; återfå medvetandet. 2.

repa sig; tillfriskna vederlag -et ersättning; motprestation vederlike jämlike vedermäle -t tecken; bevis
vedernamn öknamn vederpart motpart vedersakare motståndare vedertagen allmänt antagen; traditionell
vedervilja s. motvilja

vedettbåt (naut.) örlogsfartyg för minering,

bevakning osv vedisk a. veda-; som rör veda-böckerna, brahma-

religionens heliga skrifter vedämne -t lignin

vegamössa ett slags skärmmössa med hög styvkant och låg platt kull(e) vegetabilier pl. växtalster; födoämnen
osv ur

växtriket vegetabilisk a. växt-vegetarian /a:/ växtätare vegetarisk a. växt-; ur växtriket vegetation växtlighet
(växterna) vehikel /vehikkel/, vehiklet (SAOL vehikeln) 1. befordringsmedel; bärare (:bildligt). Förr var
svenskan den högre skolbildningens ~ i Finland. 2. (med.) utspädningsämne för läkemedel

veitsdans T- lil danssjuka



1. velar s. (sprv) bakre gomljud

2. velar a. (sprv) bildad med tungan mot bakre delen av gommen

1. vele -n veHg karl

2. vele -n charpirulle; hopvecklad gasremsa, som man lägger i ett sår för att förhindra att sekretet stängs in

velin, se veläng
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veling (H. Martinson) velig mska vellpapp böljepapp velociped (förMdrat:) cykel veiocitet hastighet

velodrom /velådrårm/ cykeltävlingsbana velom (Karlfeldt): vi ^ vi vill velour (F velours sammet, plysch')
silkesfälb veloutésås F (matl.) ljus hjälpsås, gjord på buljong av kalvben, hönsskrov och soppröt-ter

velvet E ett slags bomullssammet veläng fint pergament

velängpapper fint, glättat skriv-1. ritpapper ven, pl. -er' blodåder

vend, pl. -er' inhemska slaver i Nordtyskland. Jfr

Sveriges, Götes och Vendes konung vendisk a., se vend vendetta I arvfejd venerabel vördnadsvärd veneration
vördnad

venereologi (med.) vetenskapen om könssjukdomarna

venerisk /e:r/ ~ sjukdom könssjukdom venetian /venetsia:n/ invånare i Venedig venetiansk a. Venedig-venezolan
/s/ invånare i Venezuela venia L medgivande; tillåtelse; särsk. = ~ concionandi lov att predika (förrätta
gudstjänst)

ventil anordning för att växelvis förmedla och

avstänga överföring av gas (1. vätska) ventilativ a. (= E self-ventilating, om tyg) luftig

ventUator (tekn.) fläkt ventUera 1. vädra. 2. dryfta ventrikel /väntrikkel/, pl. ventriklar 1. magsäck. 2.
(hjärt)kammare. 3. hjärnkammare. 4. hålighet

venusberg den framskjutande buktningen framför blygdbenet hos kvinnor venös a. (biol.) blodåder- (jfr arteriell)
veranda (indiskt ord) långsträckt utbyggnad på

hus (öppen 1. med glasväggar) verb -et (sprv) ord som kan ange ngns 1. ngts tillstånd, förändring 1. handUng
som ngt förflutet 1. icke-förflutet i förhållande till yttrandeögonblicket, t. ex. sova (sover), vakna (vaknade), slå
(slog) verbal a. 1. ord-; D ordlig. 2. ordagrann; bokstavlig. 3. språklig, '^tparalyserad mèllös; oförmögen att tala.
4. muntlig; tal-. 5. verb-verbaliiyurie, se injurie

verbalinspiration (teol.) bokstavlig (ordagrann) ingivelse

verbalisera (E verbalize) kläda (en tanke) i ord

verbaliseringsförmåga förmåga att uttrycka sig;

uttrycksförmåga; talförhet; talegåvor verbaliter (L) 1. i ord. 2. ordagrant verbalt adv. i ord. ... huruvida det är
möjligt att ~ skildra smaken hos detta utmärkta rökverk

verbena (bot.) järnört, Verbena offidnalis verbiim, pl. verba L1. (föråldrat:) verb. 2. ord; i

klara verba verifiera styrka; sanna verifikation sannstyrkning verism verklighetstrohet (i diktning och konst)
veritabel sannskyldig

verklighetsfångande (E.H. Thömberg) realistisk

vermicell, pl. -er trådmakaroner vermut, pl. (sorter) -ar malörtsvin vernissage /vämisa:§/ -n öppnande (av en
utställning); första visning(sdag)en; förstvisning veronal -et sömnmedel; dietylmalonylkarbamin vers, pl. -er" 1.



(i ostrofiskt diktverk:) = (vers)rad: en metriskt regelbunden enhet, som kan uttalas utan andhämtningspaus och i
tryck brukar utgöra en särsk. rad. Kalevala består av 12795 (kort)verser. 2. (Företrädesvis i lyrisk diktning) =
strof. Det borde varit stjärnor består av åtta verser. 3. Numrat avsnitt av kapitel i bibeln osv. 4. Av pauser
omgivet avsnitt av upprört tal 1. gråt. Och så grät hon en ~ igen. 5. Metriskt bundet yttrande. Allting som jag
försökt säga, det vart bara Quidquid tentabam dicere, versus erat (Ovidius). 6. Rytmiskt fri ~ (t. ex. Goethes
Ganymed) företer uttrycksfull rytmn utan att följa ngt schema. 7. Orytmisk fri — (skaldeprosa) är i bästa fall
poesi som ej är gjuten i diktens gängse formar versal /vä§a:l/ högstorbokstav versatil a. böjlig; smidig; ombytlig;
obeständig;

omskiftlig verserad a. världsvan; belevad versifierad a. på vers (5, 6); vers-versiflkation versbyggnad;
versbildning versiflkatör versmakare

version 1. översättning. 2. framställning; sätt att

framställa en sak 1. återge ett yttrande ♦versnät, se dvärgsnät verst (R verstä, gen. pl. verst) drygt 1 km
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versus prep. L mot. Det tämligen spekulativa

problemet missiler v. bombplan vertebrat /vä^tebra:t/ ryggradsdjur vertikal /vä^tika:!/ a. lodrät verv liv; eld;
itändhet; hänförelse very important person storpamp; tnimfess vesir /i:/ (arab.) rådgivare (åt en härskare);

minister. Stor^ statsminister vespa 1. geting. 2. ett slags skoter (ett lagskyddat

varunamn från början) vesper L aftonsång; aftongudstjänst; aftonbön vestal /västa :1/ (fornromersk) prästinna i
gudinnan Vestas tempel vestibul /västibu.l/ förstuga; hall; förhall; förrum

vestigia terrent L spåren skrämmer (: de leder

bara in i lejonkulan) vesuvian /a:/ (geol.) en halvädelsten (kalcium-

och aluminiumsilikat) ♦vesäU (V. Rydberg) osäll veteran/a:/ gammal krigsman; en som är gammal

i tjänsten veterinär djurläkare vetliist vetgirighet

veto -t (L "jag förbjuder") förbud; jäv 5 vetorätt nejrätt

vetsaga (T. Hall) science fiction vetta v., prt vette vara vänd (mot. . .); vara riktad (åt. . .). ~ nyttjas i estet jargong
jämväl med direkt objekt; vända; rikta vette, pl. vettar (fågel)bulvan; lockfågel vettstulen a. som har mist
föståndet *vev,pl. -ar svans. Vargris . . . vickade med ^ en (Karifeldt)

vevla v. (naut.) sätta fast vevlingar mellan vant

vevling, pl. -ar (naut.) tågsteg i riggen på ett fartyg (för äntring)

1. vi -et hednisk kultplats; helgad, fridlyst plats

2. vi (föråldrat:) varför. Skomakare, hvi denna ro? (Karifeldt)

via över; genom viadukt landbro

vial /a:/ (bot.) växt av släktet Lathyrus vibrafon /å:/ (mus.) instrument med metallstavar

som sätts i dallring med elström vibration dallring; darr; svängning vibrato I (mus.) ett tontekniskt
uttrycksmedel:

svävande på 1. omkring en och samma ton vibrera dallra; darra vibrion skruvbakterie

vice (L 'i stället för') ställföreträdande; andre

vice versa L omvänt

vichyvatten ett konstgjort mineralvatten (den äkta varan hör hemma i Vichy i Frankrike) videoband bildljudband



*viderboende (jur.) en som äger del i samma hus och tomt

vidertryck (typ.) tryckning på andra sidan av arket

vidfärding mkt berest mska vidgå v. tillstå; erkänna vidhäng-et 1. bihang; appendix. 2. (sprv) enkli-tikon

vidhängsord = vidhäng 2 vidi (L "Jag har sett det") genomgånget; genomläst

vidimera (av L vidimus 'vi har sett det') bevittna;

(be)styrka (en skriftlig handling) vidpass omkring; ungefär vidsyn vidsynthet

vietnames /-e:s/ invånare i Vietnam ♦vig -et strid; kamp. ~ och ord med ~ som förled har en ålderdomlig klang;
likaså ord med ~ som efterled, undantagandes envig ♦vigarv (fsv; Tegnér) vendetta; nedärvd fiendskap vigd
helgad; helig ♦vigdjärv modig i strid

vigg, pl. -ar 1. kil (av trä 1. metall). 2. åsk-- liten

meteorsten; åskslag. 3. ficklån vigUans ficklånerörelse vigilant ficklånare

vigilera ta upp ficklån; leva på ficklån

vigiiia s. L 1. vaka. 2. natt(musik)gudstjänst

vigilör, se vigilant

vigla agitera

viglare agitator

vigling agitation

vigvam, se wigwam

vikariat-et ersättarförordnande; ersättartjänst vikarie ersättare; ställföreträdare vikblad folder 1

1. viking, pl. -ar (fornnordisk) sjörövare

2. viking härfärd till sjöss; vikingafärd ♦vikon -et åkerbär

Viktoria L seger

viktualier pl. livsmedel; matvaror

vikiinja (sp., från ketjuaspråket) kameldjuret

Lama vicugna vilda s.: i -n ovallad; ovaktad (om boskap) vildfars slapstick 2 vildmänsklig a. barbarisk
vi^egäming (fsv) uppsåtlig gärning
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viyetvångslära (filos.) determinism vill a. vilsen; vilsegången; förvillad

1. villa s. 1. misstag; illusion. 2. förvirring. 3. vilsegång

2. villa v. föra vilse; vilseleda; förvilla villfara bevilja (en bön osv)

vindböjtel -n, pl. -böjtlar (eg. 'påsformig väderflöjel') hållningslös mska; en som inte vet vad han vill

vindicera 1. göra anspråk på (ngt). 2. återvinna.

3. hävda; (vilja) göra gällande vindikation återvinning

vindägg ägg med seg hinna i stället för skal;

skinnägg vindöga glugg; rundfönster vingbränd (Y. Hirn) missräknad; desillusionerad

vingbärare insekt som har kommit ur pupp-



skedet i vingskedet; imago »vinge flygel: särriktining inom en meningsflock 1. ett samfund. Baptismens Örebro^
(E.H. Thörnberg) vingskede imagostadium (se vingbärare) viiyett teckning 1. ornament i början 1. slutet av

tryckt skrift (1. kapitel osv) vinkling vridning; snedinställning; skevning »Vinland (Karlfeldt) Amerika vinliis
phylloxera, Phylloxera vastatrix vinsch, pl. -ar vindspel

vinteriserad a. vinterrustad. De vinterhjulen

vinterkiise (Karlfeldt), se kuse 1 vintras (opersonhgt) bü vinter vinäger /ä:/ vinättika

viola I (mus.) det näst högsta stråkinstrumentet (altfiol)

violbnin (Karlfeldt) 1. violettbrun; brunskiftande i violett (om björkskott m. m.; om våt mylla i vårtid). 2.
brunviolett; violett skiftande i brunt 1. rödbrunt (om vissa violer) violett a. violfärgad

violin (mus.) det högsta av de nu brukliga

stråkinstrumenten, stämd i g, d^ a^ e^ violonceU (mus.) "liten storfiol", stämd i C, G, d, a

VIP, se very important person. Han fördes till viprummet på flygplatsen

1. vira s. (förk. av -spel, efter Vira järnbruk i Stockholms län) ett kortspel för tre

2. vira s. bana av silduk (i papperstillvekrning) virago L hjältinna; kvinnokämpe; kraftkvinna virak rökelse

vird, pl. -ar (ålderdomligt:) invånare i Värend viril a. 1. manlig. 2. potent; parningsduglig (om

en man) virilitet 1. manlighet. 2. potens. virologi -n virusforskning virtuell a. (av L virtus 'kraft, förmåga, god
egenskap, gagn') 1. (fys.) enbart antagen (förutsatt), t. ex. om en oändligt ringa förflyttning). 2. (fys.) ~ bild
bilden av ett föremål som sett genom en lins ter sig som om det vore annorstädes än där det är. ~ bör ej förväxlas
med E virtual i betydelsen 'egentlig; till gagnet (om också ej till namnet)'

1. virtuos/o:/s. fullfjädrad (yrkes)skicklig konstutövare

2. virtuos a. fullfjädrat skicklig virtuositet, se 2. virtuos

vimlens (med.) angreppskraft; smittosamhet virus -et L smittoämne (som angriper bakterier)

1. visavi /-i:/ s. en som sitter 1. står mittemot; motsittande; motstående; mittemoting. 2. motdansare; motpart

2. visavi adv. prep. 1. mittemot; gentemot; med avseende på; för. Intresset. . . ~ dessa tävlingar

vis-à-vis F, se visavi

visent /-än:t/ europeisk bison(oxe), Bison bona-sus

visera (granska och) påteckna (utrikespass för

inreselov) (jfr visum) visibel synlig vis inertiae L tröghetslag vision /vi§o:n/ 1. syn; drömsyn; andesyn. 2.
(framtids)blick

1. visionär s. 1. andeskådare. 2. drömmare. 3. framtidsskådare

2. visionär a. 1. synsk; framsynt. 2. aningsstyrd.

demagoger

1. visir/-i:r/-et 1. hjälmgaller. 2. sikte; siktinrätt-ning

2. visir, se vesir

visit /-i:t/ besök; uppvaktning

visitation synebesök

visitator syneman



visitera syna; undersöka; granska

viskarl, se visman

viskos /å:/ s. ett slags cellulosalösning som man

gör cellofan och konstsilke av viskositet 1. (seg)klibbighet. 2. simmighet viskosrayon (jfr rayon) regenererad
cellulosafiber. (Hit hör 4/5 av all rayon)
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visky (gäliska "livsvatten") (i Storbritannien:) ett slags kornbrännvin; (i Nordamerika:) råg-1. majsbrännvin
viskös/viskö:s/a. 1. (seg)klibbig. 2. trögflytande;

seg; simmig vis msyor L, se force majeure visman, pl. -män siare; trollkarl (som sysslar med

vit, dvs icke-ondskefull, magi) vismut' /is:/ (kem.) en silvervit metall vis naturae medicatrix L. naturens läkekraft
vispig a. flyktig; opålitlig; hållningslös vissneiig a. som (förr 1. senare) vissnar (bort) visso föråldrad
böjningsform (dativ neutrum) av viss a. för ~ (förvisso) med visshet; säkerligen. till yttermera ~ till (ytterligare)
bekräftelse

viste -t boplats; boning

vistra viskosrayon tillverkad av I.G. Farben (Tyskland)

visualisera 1. åskådliggöra; bildforma. 2. föreställa sig; göra sig en bild av . . . visiiaüzer E idéman; idégivare;
uppslagsman visuell a. syn-; ögon-. -- sikt ögonsikt. ~ konkretion åskådlig påtaglighet; påtaglig åskådlighet

visum -et (L "sett") 1. påteckning (jfr visera). 2. inreselov

1. vita s. L 1. liv; levnadslopp. Vopiscus, som skildrat denne kejsares 2. levnadsteckning

2. »vita v. böta; gälda bot. Till offer föddes du, ty det skall -^s för folks och gudars långa, djupa schism
(Karlfeldt)

vital a. 1. livskraftig. 2. livlig. 3. livsviktig; mkt viktig; betydelsefull. 4. livsfrämjande. En ~ miljö. 5. livs-
vitalism (filos.) den åsikten att levande organismer har sina egna naturlagar vitaUtet 1. livskraft. 2. Hvüghet
vitamin -et, pl. -er organiska ämnen som förekommer sparsamt i olika slag av föda och som anses viktiga för
tillväxt och hälsa. Jfr avita-minos

vitbok, pl. -böcker samling av genom regeringens försorg utgivna dagsgilla aktstycken som rör ngn viss fråga
vite-t för en viss mska 1. en viss förseelse (1.

tredskande underlåtelse) utsatt (bötes)straff vitiös /vitsiö:s/ a. (L vitiosus) fördärvad; lastbar

vitmyra termit vitost ostmassa

vitrin, se monter

vitriol /o:/ 1. blå - kopparsulfat. 2. grön ~

jämsulfat (ferrosulfat). 3. vit ~ zinksulfat vitros /ö:/ a. ^asartad

vitsord 1. betyg. 2. beviskraft; bevisvärde. 3.

avgöranderätt vitten,pl. vittnar (föråldrat:) 1/2 öre. Ej ett öre, ej

en ~ (Fröding) vittja 1. undersöka (fångstredskap för att se och ta vara på fångst). 2. tömma (fångstredskap på
fångst). 3. besöka; hemsöka. Nu ^r oss en annan hemsk skadegörare (Beowulf) vittring på marken kvariiggande
lukt (efter

levande varelser) viv -et hustru vivacitet livlighet vivat L leve!

vivisektion (kirurgiska) ingrepp på levande djur i



forskningssyfte; vetenskapligt djurplågeri vivre F kost och husrum vivör vällevnadsman; nöjesjägare voall, se
voile

vodka' /våt:ka/ R (svagt) brännvin voice output E syntetiskt (elektrontillverkat) tal

voile F gles tvåskaftsvävnad av hårt tvinnat garn

(silke, bomull 1. rayon) vojlock (R "filt") mjukt tjockt sadelunderiag; sadelfllt

vokabel, pl. vokabler (lösryckt, enstaka) ord vokabulär 1. ordförråd; ordskatt. 2. (föråldrat:)

ordlista vokal självljud

vokalartist sångare; sångerska

vokalis /i:/ sångövning enbart på vokaler

vokalisera 1. sjunga enbart på vokaler. 2. sätta ut

vokaltecken (i semitisk skrift) vokalisk a. (sprv) självljuds-; självljudande vokalist sångare; sångerska; sångsolist
(med

jassband) vokalmusik sång

vokativ, pl. -er (sprv) tilltalsform; tillropsform volang /vålang:/ (veckad) besättning (på klänning osv) volauvent
F fylld smördegspastej volfram ett metaUiskt grundämne som smäher

först vid över 3 000°C voUär fågelhus; duvslag

voUey E 1. (skott)salva. 2. (i tennis:) slag på

bollen innan den har studsat volm, se vålm volma, se vålma

376vol-våd

volontär /vålångtä:r/1. en som tjänstgör i syfte att utbilda sig. 2. (mil.) anställd menig man volontära v. tjänstgöra
som volontär 1

1. volt /å/, pl. -er slå- böja sig framåt, sätta händerna i marken och låta fötterna beskriva en halv ellips uppåt-
framåt-neråt. 2. slå bak-^ böja sig bakåt, sätta händerna i marken och låta fötterna beskriva en halv ellips uppåt-
bakåt-neråt. 3. slå fri— kasta sig framåt ut i luften och låta kroppen beskriva en ögla under fallet. 4. slå fri-
baklänges kasta sig baklänges ut i luften och låta kroppen beskriva en ögla under fallet

2. volt, pl. -er^ kretsande spår på ridbana

3. volt elspänningsenhet

voltameter, pl. -metrar (elektrolytisk elströmsmätare

voltige F luftsprång på (levande) häst voltigera /§/ göra voltige voltigör /§/ en som gör voltige voltmeter, pl. -
metrar (el)spänningsmätare voluminös a. 1. omfångsrik. 2. klangfyllig voluntarism (psyk.) den åsikten att viljan
är det

grundläggande i själslivet volimtär a. beroende av viljan volut /vålu:t/ (arkit.) spiralformad vindling
volym/voly:m/1. = tom (urspr.) "skriftrulle". 2. (en kropps, en hålighets) rymdomfång. 3. (mus.) klangfyllighet
vom, se våm vomera kräkas

vomitiv -et (med.) kräkmedel von oben T uppifrån votera rösta votering (om)röstning votivgåva löftesgåva;
åkallelsegåva votum L röst (som man avger) voucher E hemulskort; anvisning; kupong; presentkort. Se också
verifikation vox hybrida L biandord (t. ex. G + L) vredlynt kolerisk vrensk a. fallen för att vrenskas vrenska v.
gnägga (särsk. om brunstig hingst) vrenskas bråka; vara motspänstig; gorma. Mor min . . . hörde med oro mitt
lynne fädernas lynne, de gamle svenskas (Tavast-stjerna)

vresvuxen (spiral)vriden (om träd 1. ved) vresväxt a., se vresvuxen vret, pl. -ar åkerlapp; ängslapp; utäga vril, pl.



-ar 1. masurknöl. 2. masurskål vrina v., prt vren S gnissla; knirka; gneka

1. vråk, pl. -ar fågel av släktet Buteo

2. vråk, pl. -ar, se I,råk

1. vrång, pl. vränger (naut.) spant

2. vrång a. orätt; ogin; orättrådig vrångbörding missfoster vrångdikt parodi

vrånge vrångstrupe (sägs om luftstrupen när det

råkar komma mat 1. dryck i den) vrångföreställning falsk åsikt; fördom vrånglynt a. 1. ondsinnad. 2. ond; skadlig
vrångsint a. ondsinnad; orättrådig vrångviya förvänd 1. orättrådig viljeinriktning vrängdikt travesti

villa v. (naut.) surra ngt 1. linda det med tåg för

att skydda det mot skamfilning viilen beskaffad. Den. . . som har avlat illa vulna

barn (Antigone) vulgarisera 1. försimpla. 2. se popularisera 1 vulgaritet plumphet; simpelhet vulgata L den i
romersk-katolska kyrkan knäsatta latinska bibelöversättningen vulgär a. 1. lågfolklig. 2. plump; simpel vulka v.
vulkanisera vulkan eldsprutande berg; eldberg vulkanisera härda (kautschuk, särsk. büdäck) med svavel

vulkanisk a. 1. vulkan-; frambragt genom vulkaners verksamhet. 2. (om mska:) glödande och häftig i sina
lynnesutbrott vulkanisör en som vulkaniserar vulnerabel sårbar

vulst, pl. -er" 1. ansvällning; förtjockning. 2.

(arkit.) rundad list vulstig a. se vulst 1

vurm, pl. -ar (T) 1. till överdrift gående 1. till besatthet gränsande håg för ngt. 2. en som hyser ett till besatthet
gränsande envetet intresse för ngt; t. ex. bok— vurma v. ha en vurm 1

vurmig är (1. blir lätt) den som vurmar för ngt vurpa s. kullköming; kullerbytta vurst, pl. -ar, se char-à-bancs
vuxendop det att döpa en vuxen. Ehuru han tagit —et

vy-n, pl. -er" 1. anblick. 2. utsikt. 3. utblick våd, pl. -er" 1. avlångt stycke av ett tygs 1. en tapets bredd. 2. (oeg.:)
dräkt. Siden— (Hei-denstam)

våda s. 1. fara; risk. 2. skada. 3. olyckshändelse

(som ingen har vållat) vådeviU (föråldrat:) sånglustspel vådUg 1. farUg; riskfyUd. 2. väldig

377våg-vär

vågare en som vågar. Herosidealet i betydelse av

~ och föregångare i djärv bragd vågnad risk; det man vedervågar; det man sätter

på spel vål, pl. -ar kal utsiktshöjd våldslynne våldsmentalitet våle, pl. vålar nätvakare vålm, pl. -ar höhög (1/10-
1/2 lass) som får stå och torka (svettas) innan man kör in höt 1. lägger det i stack vålma v. lägga hö i vålmar
vålnad 1. gengångare. 2. skenbild våm -men, pl. -mar 1. första magen hos idisslare.

2. magsäck *våmb = våm

vån (pl. nyttjas ej) förhoppning; utsikt; chans vånda v. 1. bry sig om. Jag inte. 2. önska. Jag vånnar min fylla ville
stå säj ett år (Dan Andersson). Jag vånne.. .att kardan jag hade med silke full (Heidenstam) vånda sig bry sig om
vång, pl. -ar S äng; vall (slätt) vånlös a. hopplös; utsiktslös vånna v., se vånda vård, se vård och vaka vårdkall, se
vårdkase vårdkas, se vårdkase

vårdkase (hist.) (på en höjd med vid utsikt rest) vedstapel som skulle tändas på när ett fientligt anfall förestod
(vårdkasarna bildade ett system). När varnande ~ tändes (Heidenstam) vårdling en som vårdas

vård och vaka (hist.): när nattväktarna hade ringt i ~, fick man inte ha öppen eld på härden förrän det ringde ur ~



i ottan. Det har ännu icke ringt ur vård och vako (Strindberg) vårfnidag Marie bebådelsedag vårfruväder
(Karlfeldt) vind som blåser vid tiden

för Marie bebådelse våming (E. Malm) vårbrytning (när det våras) vårsommar (finl.) försommar väber pl. väblar
(mil.) lägre befälsperson som har viss polisuppsikt osv ombord på örlogsfartyg. Se vidare fältväbel,
regementsvägel och slottsväbel

väder, vädret 1. vind; blåst. 2. väderlek. 3. luft-stinnhet (i tarmarna), 4. vittring. Få ~ på få upp spåret på
(villebråd). 5. väderstreck ^väderhane vindflöjel; vindböjtel. Kom, min ~

(Romeo och Julia) *väderhom (Karlfeldt) näsa

väderkista väderiåda; stor luftbehållare i ett blåsverk

väderrot det håll vinden kommer ifrån

vädrar (Karlfeldt) = vädurar, se vädur

vädur, pl. -ar (osnöpt) gumse

väft, pl. -er" inslag (i väv)

väftgam löst spunnet garn, ej så hårt tvinnat som

varpgarnet väga v. prt -de göra väg(ar) vägavill a., se vägvill vägbrytande a. banbrytande väggmadam, se under
madame vägvill a. (Karlfeldt) som inte hittar vägen vakt vaktpass nattetid. Medan gökens klocka

-erna slog (Karifeldt) väld partiskhet; mannamån välfången a. på lagligt sätt förvärvad. Jfr fång

(under hemul 1) väll, pl. -ar 1. svetsning. 2. svetsat ställe välla v., prt vällde 1. sjuda (vara vid kokpunkten). 2.
kvälla. 3. svetsa vällrand fin rand efter svetsning välrönt a. beprövad; probat välsk a. romansk. Välska seder. 2.
band enkelt halvfranskt (bok)band. 3. bönor bondbönor

välta s. slödder. Den allra värsta ~ (Fröding) vältyda v. (ut)tyda på ett gynnsamt sätt 1. till det bästa

välumiare (Hj. Bergman) gynnare; en som vill en väl

välvis a. klok; förnumstig vändgåta palindrom vändmening palindrom

väninnlighet kvinnUg vänlighet. Komas ~ (Sara Lidman)

vänlig är avlett av vän /vänn/, bf vännen, inte av a. vän /vä:n/; dem som uttalar ~ med långt ä, utsätter sig i
onödan för ringaktning. - Skriv hellre hjärtlig(a) hälsning(ar) än --(a) häls-ning(ar)

vänligen bör undvikas ~ skicka brödet! låter

osvenskt vänlös a. som inga vänner har vänsterhänding (ä.sv.) vänsterhänt mska värdefast a. värdebeständig värdi
Ii:/ -et skattningsvärde väring, pl. -ar nordisk livvakt hos grekiske

kejsaren i (sen) vikingatid värkflåg -et attack av värk värkstyng plötslig, hastigt övergående värk världsborgare
kosmopolit

378vär-vör

världsborgerlighet kosmopolitism värmehärdig värmeresistent; termofil; som ej tar

skada (1. förändras) av hetta värmemängd s., se kalori och specifik värpbale, se bale *värsnät, se dvärgsnät

värv -et syssla; sysselsättning; göromål; åliggande

väs -et väsande *väspa s. geting

västgötaklimax inträffar när en anekdot, berättelse 1. ett händelseförlopp får ett överraskande intetsägande 1.
poänglöst slut (jfr antiklimax)



västerlänning occidental

västvärld 1. occident. 2. världen väster om

järnridån vät, pl. -ar grund vattensamling; pöl ♦vätta v., se vetta vätteUus, se belemnit väve -t textur 1
vävnadsdöd nekros völva (fno.) sierska; spåkvinna vördnadslös a. vanvördig vört den av malt och vatten
bestående lag som med tillsats av humle jäses till öl

379 w

w = watt (fys.) W = West E väst(er) W = volfram (kem.)

wadden (watten) hoU. (geogr.) flera km breda kustremsor (i bl. a. Holland) som torrläggs vid ebb och
översvämmas vid flod wadi arab. (geogr.) floddal i ökenområde i vilken det endast tidvis (under regnperioden)
flyter vatten

Wadköping fantasistad (som för tankarna till Örebro och Västerås) i Hjalmar Bergmans berättelser wafer E kex
med fyllning wait and see E avvakta; ställa sig avvaktande wi^ang javanesisk skuggspelsteater
Waldorf|pedagogik (efter den första Waldorfsko-lan, skolan vid cigarrettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart)
pedagogik som bygger på R. Steiners antroposofi, och där estetiska ämnen som eurytmi, musik och
bildgestaltning spelar en stor roll. Jfr antroposofi och eurytmi walesiska s. = kymriska walk-away E, se walk-
over walkie-talkie E flck-telefon; bärtelefon (trådlös)

walk-over E gottköpsseger; friseger. Rent tekniskt kan Sverige också lämna ~ (: ge sig på förhand) wallboard E
träfiberplattor warfarin /i:n/ -et (jfr E warfare 'krigståg') ett

råttgift och läkemedel war-head E 1. sprängladdning. 2. (mil.) stridspets

warrant E garanti; fullmakt warzawapakten alliansen mellan Sovjetunionen

och dess lydriken i Europa wash and wear (E 'tvätta och bär') beteckning för

strykMa klädesplagg water-proof E 1. vattentät. 2. vattenskyddad. 3.

vattensäker waterstag -et E, se vaterstag watt /vatt/ effektenhet; arbetsförmågeenhet; en — är effekten hos en
likström med en amperes strömstyrka vid en volts spänning

wattimme = 3600 wattsekunder (3600 joule) wattsekimd den energi som utvecklas under en

sekund vid en watts effekt wear and tear E 1. se slitage. 2. påfrestning weber (fys.) enhet för magnetiskt flöde
wedgwood berömd engelsk keramik i nyklassisk stü

weekend E veckoskifte; veckohelg; söndagsdygn; veckoslut whig E (hist. pol.) liberal weUerism (efter Sam
Weller i Dickens' Pickwick-klubben) rolighet i direkt anföring, t. ex. Vart tog tuggan vägen, sa gumman om
marängen wellpapp, se vellpapp

weltervikt E- viktklass (för boxare) mellan lättvikt och mellanvikt; (för ryttare:) tungvikt weltschmerz T
världssmärta; pessimism westem(-) E (vilda)västem-whisky E, se visky whist E ett kortspel för fyra
wienerschnitzel T, se wienersnitsel wienersnitsel (matl.) i skivor skuret gödkalvslår; bröat och stekt och garnerat
med citronskivor, ansjovis och kapris wienklassicism (mus. hist.) den musikstil som representeras av bl. a.
Haydn, Mozart, Beet-hoven och som inföll omkring 1770-1820 wigwam (indianskt ord) tält; hydda willy-willy
virvelstorm i Australien wire E, se vajer

wit /oitt/ E intelligent kvickhuvud. Oscar Wilde

ägde ~ W.O., se walk-over

wohltäter T välgörare; den som bjuder (på kalaset)

worcestersås kryddsås beredd av vinäger, ansjovis, tamarind med mera workshop E 1. verkstad. 2. en mer 1.
mindre sluten grupp för gemensamma självstudier, ömsesidig undervisning och tankeutbyte, särsk. i



samhällsvetenskaper och konst world-wide världsomspännande; världsomfattande; allvärdlig; världsvid worsted
E kamgarn(styg) wiirst T korv
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X

X = xenon (kem.)

X romersk siffra = 10

x-a korsa över (maskinskrivna ord) med x-typ

xantin -et (kem.) G5H4N4O2 (finns i urin)

Xantippa (Sokrates' hustru Xanthippe) argsint, grälsjuk fru; ragata

xanto- G gul

xantofyll et bladgult

x-axel (mat.) (det rätvinkliga koordinatsystemets) liggande axel

xenier /xen:ier/ en samling epigram som använts av en rad diktare: Martialis, Goethe, Schiller m. fl.

xeno- G främmande

xenofil a. (jfr F xénophile) främlingsvänlig

xenofob a. (jfr F xénophobe) främlingsfientlig

xenofobi s. /bi:/ (psyk.) tvångsartad skräck för främmande personer

xenofontisk a. Xenofon-

xenon /å:/ -et (kem.) ett grundämne (ädelgas)

xeres /kse:res/ F sherry (eg. annan namnform på den spanska staden Jerez)

xero- G torr-

xerofil /i:/ a. (bot.) 1. torkegirig. 2. torkehärdig

xerofyt /y:/ torrjordsväxt

xerografi elektrisk fotografisk kopieringsmetod

xerotin -et ett slags flytande sickativ

xerox är lagskyddat namn på ett slags kopieringsförfarande

xifias G svärdfisk

x-krok varunamn på ett slags upphängningskrok för väggprydnader osv

X.O. (E förk. för extra old 'extra gammal') kvalitetsbeteckning på konjak

xoanon (forngrekisk) gudabild (vanligtvis av trä)

X.P. förk. för exportsprit

x-strålar röntgenstrålar



xylem /e:m/ del av kärlsträng hos växter

xylofon /ksylåfå:n/ träharmonika, bestående av trästavar som man anslår med träklubbor

xylograf träsnidare

xylol /å:/ (kem.) dimetylbensol C6H4(CH3)2

xylos /å:/ träsocker Y

Y = yttrium (kem.) yacht E (naut.) (lust)jakt yalelås ett slags smäcklås yams E, se 1. jam

yankee E öknamn på invånare i Förenta Staternas nordstater yard, pl. -s (förk.: yd) E 0,9144 m yawl E (naut.) ett
slags segelbåt av kutterklass y-axel (mat.) det rätvinkliga koordinatsystemets

upprätta axel Yb = ytterbium (kem.) Yellow Jack E gula febern yen japansk myntenhet yerba, se maté 1

Yggdrasil världsträdet i den fornnordiska mytologin

yl -et (varg-, hund-)tjut(ande) yla v. tjuta y|len a. ull-; av ull ♦ylva varghona; honvarg; varginna ymnighetshorn
ett horn som är fyllt med blommor och frukt och symboliserar rikedom

1. ympning (med.) vaccination

2. ympningbakterier tillförs jorden varigenom grödan kan utnyttja luftens kväve som näring

3. ympning (bot.) en växtförädlingsmetod: skott av viss växt tillåts växa samman med stam av annan växt

ymta v. orda (halvkvädet); glunka Ynglingasagan (Ynglingatal) fornnordisk dikt i

vilken ynglingaätten omtalas ynglingaätten Norges äldsta kungaätt yngrande a. (Strindberg) föryngrande ynk det
att ynka. Till allmän ~ och bedrövelse

1. ynka oböjl. a. enda; enstaka

2. ynka oböjl. a. ynklig; ömklig; stackars; usel; ynkligt liten

3. ynka v. 1. livligt känna och uttala medlidande med (ngn). 2. ^ sig veklaga

yoga' /jå:ga/ (fornindiskt ord) 1. späkelse och koncentrerad begrundan i syfte att nå extatisk förening med
gudomen. 2. ett slags världslig tillämpning av ~ 1 yoghurt, se joghurt yogi en som övar yoga

382

yoldiahavet/jål:-/ (geol.) fanns i östersjöområdet

när den senaste inlandsisen smalt yoldiatiden, se yoldiahavet Yorick namnet på narren i Hamlet
yorkshirepudding (matl.) kan erinra om ugnspannkaka (består av vetemjöl, ägg, mjölk, steksky) och serveras till
rostbiff yperit /i:/ senapsgas (giftgas) yppare: komparativ till {ypperlig och) ypperst. Ej

~ tanke jag fann (Fröding) ♦ypper a. präktig; förträfflig; ypperlig

1. yr -et yrväder

2. yr -et = yrfä yrfä vingad insekt

yrka v. (eftertryckligt) fordra; kräva; begära (att

ngt skall ske) yrkande -t s. fordring; krav yrkesbroder kollega yrkesbroderlig kollegial yrkesbroderlighet
kollegialitet yrkestyckare (yrkesmässig) recensent yrsjuka (vet.med.) en hjärnsjukdom hos får

1. *yrsla s. yrsel

2. yrsla v. 1. (opersonligt) svindla; gå runt i huvudet. 2. vålla yrsel

yst -et ostmassa



ytaktivtämne (fys. kem.) tensid. Ingår i alla tvättmedel

ytbergart (geol.) bergart som bildats på jordens yta

ytkem (fys. kem.) behandlar förhållanden i

gränsytorna mellan kroppar ytspänning, se kapillaritet ytterbium ett sällsynt metalliskt grundämne

(namngivet efter Ytterby nära Vaxholm) yttermera, se under visso yttersta dagen (teol.) yttersta domen inträffar
yttersta domen (teol.) då världshistoriens slutmål är uppnått och Gud dömer mänskligheten

yttrium (kem.) ett metalliskt grundämne ♦yvan det att yvas. / mitt bröst en mäktig ~ bor (Karlfeldt)

yverboren /å:/ a. är en av Olof Rudbeck gjord omtydning av hyperboré. Numera betyder — snarast dels (om ett
folk) 'överdrivet stolt, chauvinistisk', dels (om en mska) 'självgod, skrytsam, snorkig' yxskaft: uttrycket god dag ~
(om ett helt ovidkommande svar på en fråga) sägs komma sig av att en döv man, som höll på och täljde ett trodde
att man frågade honom vad det var han höll på med z

zabaglione /sabaljårne/1 (matl.) hårt uppvispad blandning av ägg, socker och ngt sött vin; upphettas hastigt och
serveras som dessert zaporoger /sapårå.ger/ kosacker som bodde

kring floden Dnjepr ze- v. G koka; sjuda; porla zea /se:a/ släktnamn för majs Zebaoth, se Sebaot zelot /selo:t/
(tros)ivrare zen en buddistisk trosriktning zend avestiska språket

zenit (av arab. härkomst) hjässpunkt; den punkt på himlavalvet som ligger rakt ovanför mig zenitdistans (astron.)
vertikalvinkeln mellan

zenit och ett givet objekt zeolit /i:/, pl. -er (koksten) en grupp av starkt vattenhaltiga mineral som smälter och
kokar vid upphettning zeppelinare (efter F. von Z^ppelin) luftskepp zeugma/sävgma/ -t G ("hopokning"): när ett
ord 1. uttryck syftar på två skilda ord 1. uttryck i samma yttrande och därigenom får två skilda (oförenliga)
betydelser fast det uppträder endast en gång. Mor väntade med otålighet och kvällsmaten zigenare /je:/ ett
strövande folkslag av indisk härkomst

zikkiirat /ra:t/ terassformat tom för kultändamål

i det gamla Mesopotamien zink ett metalliskt grundämne zinkblände (sfalerit) (geol.) ZnS, kristaUiseran-de
mineral, i rent tillstånd, men oftast färgat mörkbrunt av svaveljärn zinkspat (galmeja) mineral bestående av zink-

karbonat zionlsm, se sionism zirat, se sirat

zirkon/sirkå:n/ (geol.) mineralet ZrSi04; kristaller av mineralet i färgerna vitt, rött, grönt och blått används som
halvädelstenar zirkoniiim ett metalliskt grundämne zloty /slåtti/ polsk myntenhet Zn = zink

zodiak /a:/ -en djurkretsen

zodiakalUus ljusskimmer som vi kan se ovan

zab-zym

synranden i öster före gryningen om hösten och i väster efter kvällningen när det våras zoe G liv

zombie 1. ormgud i afrikansk och västindisk folktro. 2. gengångare (inom vodoo-kulten). 3. levande lik; robot
zon /so:n/, pl. -er' bälte; område zonda (meteorol.) varm, nordlig vind i Sydamerika

zontid för ett antal länder, ett land 1. del därav gemensam tid

1. zoo E djurpark

2. zoo- /soå-/ G djur-

zoofyt /soåfy:t/ (biol.) växt-djur

zoogena bildningar (geol.) jord 1. bergarter som



till största delen består av djurlämningar zoolog /soålå:g/ djurforskare zoologi /soålågi:/ -n djurforskning
zoologisk a., se zoologi

zoom E 1. tvärstigning. 2. brännviddsförskjut-

ning (vid fotografering) zooma v. E- 1. stiga tvärt. ~ in rusa in. 2. förskjuta brännvidden. En 46 minuters
stillastående bild där kameran långsamt —r in genom ett rum mot ett fönster zoonos /soånå:s/ djursjukdomar som
mskor kan

bli smittade av zoopaleontologi läran om utdöda djurarter zootomi -n djuranatomi zootomisk /soåtå:misk/ a., se
zootomi Zr = zirkonium (kem.) ziiliifolket ett bantufolk i östra Sydafrika ziilukaffer, pl. -kaffrer man av
zulufolket zwinglian /a:/ (teol.) en som tror på Zwinglis lära

zydeco en folkmusikform bland den svarta

befolkningen i Louisiana, USA zygot /sygå:t/ cell som uppkommer genom sammansmältning av en fadersköncell
och en modersköncell zyme G surdeg; ferment
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Ä = Ångströ(ska enheten) (fys.) åbo -n, pl. -r 1. en som (på livstid 1. viss tid som landbo 1.) med ärftlig
nyttjanderätt innehar annans jord. 2. en som bor där 1. där. Tillbaka till det tysta fadershuset-mer tyst ån förr:
dess —r äro flydda (V. Rydberg) ♦àd ejder, Somateria mollissima åda ejderhona åderklämma, se ådernypa
ådernypa s. peang åga, se 1. aga 2 åhåga s. åstundan; åtrå; lust åhörarkrets auditorium 1 åk -et häst och vagn;
ekipage; bil åkermän (ålderdomligt:) jordbrukare åklyka landkilen mellan två sammanflytande vattendrag

*åklade-t (Karlfeldt) (tungt) hemvävt sängtäcke

1. ål, pl. -ar en (vanligen) mörk strimma längs

ryggen (på häst 1. nöt) 2 ål trådformig grodd på potatis

3. ål smal spelmark (bet) i vira osv

4. ål (typ.) stålspets som man tar upp stilar med vid handsättning

åldfru föreståndarinna för hushållet på kungligt slott

ålla 1. fåra; långsträckt fördjupning. 2. grund låda för torkning av frukt, nypon, bönor osv

åm /å:/, pl. -ar 157 liter

åmig a. 1. skämd; ankommen. 2. unken. 3. bo ken

åmot -et ställe (punkt) där två vattendrag flyter samman

åmim, pl. -nar (M. Koch) åmynning

åmöte -t åars sammanflöde

ångerbytt a. som ångrar att han bytt bort ngt

ångerkväde -t palinodi 1

♦ångst (Karlfeldt) ångest

ångström (fys.) (Ångström) en längdenhet: en

tiomilliondels mm årbräckt a. svag av ålder. Ni för ert svärd med ~

hand (Runeberg) årder, årdret enkel ålderdomlig plog årfemt, pl. -er femårsskede; lustrum
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årlom /o/, pl. -mar den del av åran som är



närmast handtaget årsQärding kvartal

årsmot-et (Karlfeldt) 1. första januari. 2. årsdag

årsot, pl. -er ålderdomskrämpa årsstämning proklama årstidsvind monsun

årsverke -t (Nanny Fröman) det som en arbetare

uträttat på ett år (produktionsenhet) årsvlnd passad åsiktsmatning indoktrinering åskare: -n (Fröding) Zevs åt-et
1. skabbkvalster, Sarcoptes scabiei. 2.

mygg; knott åtag -et entreprenad åtagsman entreprenör

åtalseftergift (jur.) åklagaren avstår från att väcka åtal

åter -n, pl. åtlar as som lockbete för rovdjur.

drar en ulv i saxen (Kalevala) återbildas, se tillbakabildas återbäring 1. återbetalning av en del av det man har
betalat tidigare; särsk. prisnedsättning som medlem av en konsumtionsförening får årligen i efterskott. 2. (ny
betydelse, ej att förorda:) 2. rabatt återfallare återfallsbrottsling återföring, se feedback

återgångsrätt (jur.) rätt att få ersättning av en

som man har gått i borgen för osv återkastUg a. reflexibel återkastUghet reflexibilitet återkopplng, se feedback
återlösning (teol.) den genom Kristus åstadkomna försoningen mellan Gud och människor återsken reflekterat
ljus återtagelse palinodi 2 återvinning vindikation åtfärd uppträdande; beteende åthäst vänsterhäst (i par) åtkomst
berättigat anspråk; rättstitel; laga fång åtrav. 1. återkalla; återtaga; rygga (ett löfte). 2. ~ sig ändra en föresats. 3. ^
sig rygga ett löfte

åtgärda v. göra ngt åt (ngt)

åtgärdad a. åtgjord; som är föremål för

åtgärd(er) åttayting oktaeder åtvama varsko

åvälva a. pålägga (ngn en börda, en tunga, kostnaderna för ngt); ålägga (ngn ett arbete, en skyldighet, ansvaret
för ngt) äde-Ätt

A

ädelärg patina; aenigo nobilis ädelfisk gemensam benämning på matnyttiga laxartade fiskarter (lax, laxöring,
forell osv.)

ädelgaser (argon, helium, krypton, neon,

radion, xenon) brinner ej äfsüig, pl. -ar varpens överblivna ändar när

väven är färdig äga s. markdel som hör till en lantbruksfastighet (jfr utäga)

aggning det att locka fåglar att lägga ägg där man

sedan vittjar. ~ i holk (Strindberg) äggrund a. oval äggnindel, pl. -nindlar oval äggvita (kem.) proteinämnen,
organiska förbindelser mellan C, H, O, N, S (delvis också

P)

ägUjett (mil.) hängande guld-1. silversnörmakeri som bärs över högra axeln och under höger arm: tecken för
högre adjutanter osv ägo 1. förledskasus av äga s. 2. / ägo i besittning

(som egendom) ägrett 1. fjäderbuske, särsk. av hägerns silvervita stjärtfjädrar. 2. bukettliknande diamantsmycke
(på huvudbonad) äktenskapsförord (jur.) överenskommelse mellan trolovade 1. makar om hur det skall ordnas
dem emellan med det de äger äktenskapspartner äkta hälft; make; maka äkting en som är äktfödd, född i äkta
säng . . . skall den simple Edmund slå (Kung Lear)



1. ♦äle -t 1. skogsäle (utanför mskors gemenskap stående) skogsvarelse (Gustaf Vasa om Nils Dacke). 2.
avgrunds^ i helvetet hemmahörande varelse. Ge dig av, ditt avgrunds-^ (Kalevala)

2. *äle t aldunge

älg Alces alces, det största av alla hjortdjur älling S andunge; ankunge älskog (pl. saknas) sinnlig kärlek; par-
ning(slek)

♦älta s. gemensamt namn på varjehanda barnsjukdomar, bl. a. rakitis älvledes adv. längs älven; på älven

ämabel älskvärd ämbetsbroder kollega ämbetsfHhet otium ämbetshandel simoni ändalykt (föråldrat:) slut ändra,
se ändra om

ändra om snöpa. De sa att de skall ... dig

(Kyklopen) ändskörd (O. Högberg) (slut)resultat ängd, pl. -er', nejd; trakt änkedom det att vara änka; änkestånd
änkestöt den brännande 1. stickande känsla i handens lillfingersida, som uppträder, då en på armbågens bakre
insida gående nerv, utsättes för stöt änne -t panna (på mska) änneband diadem

äntra (naut.) klättra. ~ upp i riggen är s., se air ära s., se era

äredryg a. självmedveten och högmodig »ärel, pl. -ärlar S, se äril äreminne vältalighetsstycke 1. åminnelsetal,
behandlande en berömd person ärg det gröna ytskikt, som bildas på koppar, då

denna utsätts för atmosfärens påverkan äril', pl. -ar härd som består av (kuller)stenar äring årsväxt; gröda
äringsrik rik på gröda

♦ärja plöja; luckra (med årder). Han höll på och plöjde träda, ^de sin öppna åker (Kalevala) ♦ärjare plöj are. Vid
den starke plöjärns sida,

under ädle ärjarns mantel (Kalevala) ♦ärjekrok årder äma v. 1. ämna. 2. tillämna äska v. begära — ljud be om
tystnad (silenti-um)

äspe -t aspdunge äspelwid asplund

äsping (zool.) 1. ung huggormshona. 2. huggorm

med rödbrun grundfärg äss, se 1. ess

ässja 1. smideshärd. 2 blästerugn

ätteled -et släktled; generation

ättelägg ättling; avkomling

ätteman frände. Jfr ättmän

ättemark släktjord. Moderns släktrötter hörde

hemma i en friherrlig - (E.H. Thörnberg) ätteme -t härstamning; (en mskas) förfäder ättesaga samling av sägner,
som i en viss bygd handlar om en släkts historia under ett flertal generationer
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o

öda v., prt ödde 1. föröda; ödelägga; förstöra. 2.

ödsla; förslösa ödegång ödeläggelse; det att odlingen läggs ner. (Farsoter) hotade hela trakter med ~ (O.
Högberg) ödem /e:/ -et vattensvullnad ödemurar pl. ruiner ödesdanad predestinerad ödesmål -et övergivet,
oodlat, obrukat skick (om

odlingsjord) ödesvàndnmg peripeti ödlig ynklig ödsam a. slösaktig öglegam ett slags effektgarn ögonskenlig a.
uppenbar; tydlig och klar; iögonenfallande öhav arkipelag



ök-et 1. lastdjur; dragdjur. 2. (skällsord:) fä öknig a. öken-. Jag följer bland blossen er -a

stråt (Karlfeldt) ökt, pl. -er' arbetsskov; oavbruten arbetstid ölandstok (bot.) Potentilla fruticosa (ört 1. låg

buske med vanligen gula 1. vita blommor) ölsupa s. (matl.) vetemjölsvälling tillsatt med

svagdricka, socker och ingefära ömfrösa \,S = frö v.

ömkänsUg (Y. Hirn) mkt känslig; lättsårad ömsa v. kan nyttjas med fördel när byta kan vara tvåtydigt

ömsehänt a. ambidexter; både vänster- och

högerhänt ömselynt a. ombytlig till sinnelaget önskeform (sprv) optativ önskegifle -t (M. Koch) eftersträvansvärt
parti önskelära ideologi

1. ör s. grusmark (särsk. vid vatten)

2. -ör en som yrkesmässigt 1. vanemässigt gör det som den föregående (verb)stammen utsäger

*örkdag (O. Högberg) söckendag

»örke -t myrmalm. Så kallas det röda slammet de

hämtat från dybotten i sjön (M. Koch) örUg krig örlog, se örlig örlogs- krigs-; krigsmakts-örmage muskelmage
(hos fåglar)

öda-öve

örtug (hist.) en myntenhet

östrogen /-je:n/ -et kvinnUgt könshormon som

bildas i äggstockarna östvärld 1. orient. 2. världen öster om järnridån

♦öv -et S inslag (i väv)

överbalanserad (inställd på överskott) är en budget om inkomsterna är större än utgifterna

överbram (naut.) bovenbram; gränsen mellan mastens tredje och fjärde del nerifrån räknat

övergripande a. 1. som täcker (och når utanför) ett underlag. 2. som gäller ett stort område 1. hela området
överhetlig överhetsöverlappa, se overlap överlappning, se overlapping överleva s. kvarleva; relikt överlevstid det
tidsmått med vilket man har överlevat (t. ex. ett visst kirurgiskt ingrepp) överlåtling den som man överlåter en
rättighet

osv på; indossatarie; order 3 överlöpare en som går över (ansluter sig) till

fienden (motståndarna) övermaga oböjl. a. 1. (jur.) ej till myndig ålder hunnen. 2. omogen; barnslig; pueril 1. 3.
(T. Johannisson) (på ett barnsligt sätt) självsäker; överlägsen; högfärdig; uppblåst; dryg övermage (jur.)
minderårig, icke-vittnesgill mska

övemit överdrivet nit överpräst prelat

överrepresenterad för talrikt företrädd; över

hövan starkt företrädd; D överföreträdd översko bottin; pampusch överskägg mustasch

1. överspela överdriva; göra för mkt av (en roll)

2. *överspela försitta ... att vi inte får släppa in "fi" så långt att våra möjligheter att få hjälp och att förhandla i
realiteten ^ts

överspelad a. 1. (om musikstycke:) som man har spelat över (övat). 2. se 1. överspela. 3. (SAOL) satt ur spel;
passerad (jfrpassé 3). Är Gud

översprång, se 2. skäl 3



översvinnelig överflödande; gränslös; outsäglig översåte överhetsperson

översåtlig a. översåte-; som hör till översåtarna.

En klick ~a politruker övertag, se under undertag
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