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FÖRORD

Med en synonym, också kallad liktyding eller utbytesord, avses ett ord med samma betydelse som ett annat. Två
synonyma ord skall sålunda vara fullt identiska eller helt och hållet liktydiga. Det finns emellertid i språket
endast få ord, som i strängaste mening är synonyma. Exakt samma betydelse uppnås i regel endast genom
definitioner, såsom kvint = femte tonen i en diatonisk skala. Som egentliga synonymer kan dock nämnas
ordparen ibland och stundom, använda och begagna. Orden gosse och pojke, respektive afton och kväll, är ofta
inbördes utbytbara men skiljer sig från varandra genom stilvalören; hustru och gemål är synonyma endast i vissa
sammanhang. Ordet lekamen motsvarar i ålderdomlig eller biblisk stil "kropp" — de två orden kan alltså i givna
fall vara lämpliga utbytesord. Ätt avser i regel adlig eller kunglig släkt, ty innebär, i sakprosa, i officiell och
högtidlig stil, detsamma som vardagsordet "för". Som synonymer betraktas ofta betydelsebesläktade eller
begreppsbesläktade ord, t. ex. lim och klister, som ju bägge är beteckningar för bindemedel och i dagligt tal i
lekmannamun måhända brukas om varandra, men för fackmannen innebär de skilda ämnen. Likaså talar
lekmannen om klocka, medan fackmannen rör sig med begreppet ur. Slutligen kan man tala om olika arter av ett
och samma begrepp: ordet roddbåt kan alltefter omständigheterna bytas ut mot eka, jolle eller lillbåt.

Begreppet "synonym" har i föreliggande arbete använts i vidaste betydelse, då avsikten har varit att ge den som



begagnar boken möjlighet att i en given situation välja och finna det bästa uttrycket för sin tanke. Här har i regel
såväl uppslagsord som utbytesord tagits i den gängse, icke fackbetonade betydelsen(såvida ordet icke särskilt
anges såsom fackord). Sålunda har anledning och skäl, som logiskt sett icke har samma betydelse, betraktats som
synonymer; likaså ges utbytesord till det allmänna begreppet "löpa" i artikeln springa utan särskilt
hänsynstagande till idrottsterminologi. Lika litet har någon art- eller gradskillnad gjorts beträffande ord som
galen, vansinnig och sinnessjuk, vilka som uppslagsord har försetts med för lekmannen användbara utbytesord:
fackmannen-läkaren känner mycket väl till distinktionerna och söker icke efter utbytesord för rent medicinska
termer i ett arbete av föreliggande art. I artikeln spår upptas i en avdelning de tekniska termerna skår(a) (i
skruvhuvud), räffla, ränna, not, nåt osv. Den som ämnar begagna något av utbytesorden, exempelvis vid
översättning, förutsätts känna till specialbetydelsen — eljest bör denna kontrolleras i allmänna uppslagsböcker
och i fackböcker.

Ord för ord omfattar cirka 31 000 uppslagsord (= artiklar) och hundratusentals synonymer och fraser.

Planen för ord för ord uppgjordes av lektorn i svenska språket vid Lunds universitet, professor Johan Palmér
(död 1956), som också svarade för den språkvetenskapliga granskningen. Som huvudredaktör har fungerat fil.
mag. Herbert Friedländer, redaktionssekreterare har varit Gert Bergman. Efter Johan Palmérs frånfälle har
manuskriptet, som då var i det närmaste färdigställt, genomgåtts av f. d. undervisningsrådet, fil. dr Nils
Hänninger (död 1968).

Ordboken bör kunna fylla en stor uppgift i det praktiska livet — på arbetsbordet hos skriftställaren lika väl som
hos föredragshållaren. Den vänder sig sålunda till skribenter av alla slag — författare, översättare, journalister,

reklamfolk, sekreterare — men också till präster och andra talare. Den bör också ha sitt givna värde inom

skolan, särskilt vid modersmålsundervisningen. Härvid kan bokens material tjäna som utgångspunkt, när det
gäller systematiska övningar i avsikt att bereda ordkunskapen ökat utrymme. Detta gäller inte
enbartmodersmålsundervisningen — där utgångsmaterialet kan vara läseboken lika väl som en dagstidning —
utan även studiet av främmande språk, då eleverna skall vänjas att vid översättning ge exakta svenska
motsvarigheter till den utländska textens ord. Läraren kan ur boken förse eleverna med ordsamlingar, låta dem
pröva sin språkkänsla genom begreppsutredningar och definitioner samt låta dem öva sig att upptäcka betydelse-
och stilskillnader — att leta efter det rätta ordet. Sådana övningar gör det också möjligt för läraren att upptäcka
luckor i elevernas aktiva och passiva ordförråd och att ägna de "svåra orden" speciell uppmärksamhet.

Verket kan också med fördel anlitas av korsordslösare.

ord för ord avser att förteckna egentliga synonymer samt dessutom ordgrannar till sådana ord och uttryck, där
tillgången till ersättningsord och -fraser är från praktisk synpunkt betydelsefull. Urvalet av synonymer har
avsiktligt gjorts så brett, att läsaren skall kunna få en översikt över de i hans situation tänkbara utbytesorden —
han har sålunda själv att välja lämpligaste ord eller uttryck med hänsyn till stilvalör, klang och
språksammanhang. Betydelsen hos de upptagna synonymerna antyds i förekommande fall genom en uppgift om
användningsområde — parentetiska upplysningar som anger, att följande term (eller termer) hör till handelns
respektive teknikens språk, att den är provinsiell, vardaglig osv. — ibland också genom motsatsord (kontrastord,
antonymer). Vissa större artiklar får sålunda uppdelningen på olika avdelningar överskådligt ordnad just genom
motsatsord för varje underavdelning. Det eftertraktade rätta ordet kan nämligen i många fall lika väl vara en
antonym som en synonym.

Avledda ord återfinns inte alltid som egna uppslag. I vissa fall finns parallella artiklar, dragning (substantiv),
draga (verb), dragig (adjektiv), men förekomsten av en artikel som bannlysa med talrika varianter onödiggör ett
uppslag som bannlysning. Om man önskar utbytesord till substantivet bedrövelse (som ickeär upptaget som eget
uppslag), kan man lätt genom att tillämpa materialet i verbet bedröva få fram lämpliga synonymer.

Material till ordboken har hämtats främst från Olof Östergrens Nusvensk ordbok (i vissa fall kompletterat från



Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien), från A. F. Dalins Svenska språkets synonymer,
från Strömbergs synonymordbok och Ulla Albecks Dansk Synonym-Ordbog samt från facklitteratur och
ordlistor, som redovisas i litteraturförteckningen. Under arbetets gång har tillkommit material, noterat från dags-
och fackpress, från skönlitteratur, från radio, TV och teater, föredrag och samtal. Facktermer har vid behov
kollationerats med specialister och institutioner.

Redan på ett tidigt stadium av förarbetet var redaktionen på det klara med värdet av att arbeta in synonyma

uttryck och stående fraser. Under renons med tillhörande utbytesord återfinns sålunda fraserna göra renons på

och vara renons på försedda med vederbörliga utbytesfraser. Som exempel på möjligheterna till variation
genom fraser hänvisas till artikeln foga sig, där man bl. a. återfinner uttrycken: taga skeden i vacker hand, slå till
reträtt, bita i det sura äpplet.

Den, som använder föreliggande ordbok, kan tänkas rådfråga den främst i två situationer: den ena, då man från ett
speciellt, sällsynt eller främmande ord snabbt önskar finna ett svenskt normalord (t. ex. fabulös — oerhörd); den
andra, då man i stället för ett svenskt normalord önskar få fram ett mer nyanserat eller speciellt ord för visst
bestämt sammanhang (t. ex. rep — tamp).

"Det är en fördel att ha tillgång till flera ord, ord med i huvudsak samma betydelse men med skiftningar och med
olika stilistiska valörer, synonymer med andra ord", har en framstående språkman, Elias Wessén, yttrat. Rätt
använd, dvs. med beaktande av de inskränkningar som ovan har redovisats, bör ordboken kunna hjälpa
skribenten i ordnöd att finna vad som föresvävar honom — det precisa ordet, det täckande begreppet. Dessutom
kan man medbokens hjälp ersätta banala ord med uttrycksfulla och byta ut slitna fraser mot pregnanta uttryck,
med andra ord variera sitt språk men också öka sitt ordförråd.

Stockholm i januari 1960.

Redaktionen för ord för ord

I andra upplagan har ordförrådet betydligt utökats. De senaste årtiondenas snabba utveckling på snart sagt alla
områden har medfört en ytterst omfångsrik terminologi. I den mån nyare termer kunnat förses med utbytesord,
har de fogats in i den nya upplagan. (Däremot har av tekniska skäl ytterst få strykningar i det ursprungliga
materialet kunnat göras.)

Föreliggande upplaga av ord för ord upptar cirka 33 500 uppslagsord (= artiklar), varav bortåt 2 500 nytillkomna,
och hundratusentals synonymer och fraser.

Kompletteringen och moderniseringen har främst gjorts på basis av de sista volymerna (IX—X) av Olof
Östergren: Nusvensk ordbok, Svenska akademiens ordlista, tionde upplagan, skolordlistan och Östergren—
Dahlstedt: Våra vanligaste främmande ord. Samtliga dessa arbeten har helt excerperats. svensk handordbok,
Almhult: Ord att förklara och Lindbäck m. fl.: Svenska och främmande ord har vid behov konsulterats. I övrigt
hänvisas till den kompletterade litteraturförteckningen.

Föreståndaren för Svenska språknämnden, professor Bertil Molde och hans institution har varit redaktören till
stor hjälp med att klara upp ett hundratal diskutabla och svårutredda fall.

Stockholm i januari 1977.

Herbert Friedländer BRUKSANVISNING

Vid val av lämpligt ersättningsord i en räcka av synonymer har läsaren hjälp bl. a. av stil- och
fackområdesuppgifter och andra parentetiskt lämnade upplysningar. Om man i den artikel man har slagit upp inte
finner det ord eller uttryck, som hör till ens passiva ordförråd, som föresvävar en, som man alltså har på tungan,
kan man söka vidare — antingen genom att slå upp det eller de kursiverade ord, vartill hänvisas, eller den
synonym i artikeln, som synes komma närmast vad man söker och som är upptagen som eget uppslagsord. På så
vis bör man kunna komma på exakt vad man söker. I vissa fall har avsiktligt tämligen speciella varianter och



underordnade begrepp medtagits, oftast satta inom klämmer för att markera att de icke är egentliga synonymer.
Artikeln 1 spik ger sålunda utbytesordet nagel men dessutom ordgrannarna nubb, stift, (hästsko)söm m. fi.
Artikeln roddbåt upptar utom eka, (rodd)snäcka m. fi. också (kinesisk) sampan: det kan vara just denna speciella
båttyps namn, som läsaren är på jakt efter. I artikeln frukt 1 redovisas inom klämmer för olika frukttyper,
stenfrukt, bär osv. Eljest undviks katalogmässig uppräkning, speciellt av synonymer, som delvis består av
uppslagsordet som sammansättningsled. I artikeln borste återfinns sålunda icke som synonymer skurborste,
hårborste, nagelborste m. fi.

Omskrivningar, definitioner och förklaringar har avsiktligt uteslutits. Där klarheten så kräver har inom parentes
ett eller flera stödjande ord tillagts, så att läsaren skall kunna se i vilket sammanhang eller med vilken
konstruktion ordet i fråga används. I princip har utbytesorden inom artiklarna ordnats från de allmänna till de
speciella, så att fackuttryck respektive bildliga eller vardagliga ord kommer sist. Ovanligare främmande ord,
likaså fackuttryck, har sällan fått tjäna som uppslagsord men ofta som utbytesord inuti artiklarna.

Uppslagsord och till dem anslutna böjningsformer, uttryck och fraser är satta med halvfet stil. Kursiv stil anger
ord, till vilka hänvisas, ibland föregångna av se. Med jfr hänvisas till artikel, där man finner närstående begrepp
(av värde från associationssynpunkt) men i regel icke utgångsordet upptaget som synonym.

Inom parentes sätts genus- och ordklassangivelse, motsatsord, förklaringar som anger stilvärde eller stilart, t. ex.
(vard.), (filos.), ävensom ord som förtydligar fras eller uttryck utan att ha motsvarighet i uppslagsordet eller i fras
vari uppslagsordet ingår, t. ex. i artikeln gottgöra 3: skriva (sig) till godo. Inom parentes

XIåterfinns också upplysningar om prepositionsbruk i förekommande fall, t. ex. frikostig (på 1. med), samt ord
eller fras till stöd för konstruktionen, sålunda i artikeln bryderi: (stå i) valet och kvalet. Parentes begagnas även
vid dubbelformer såsom dra(ga), ta(ga). En parentesupplysning syftar i regel framåt, sålunda i artikeln fader 1
(vard.) (fars)gubbe. I motsatt fall anges i artikeln gubbe 2 bl. a. (vard. för) far. Någon gång kan en
parentesupplysning syfta såväl framåt som bakåt, så i artikeln riddare 1: (om äldre förh.) riddersman, ädling osv.,
eller i artikeln remmare 2: (sjö.) utsjöprick, flytande sjömärke. Parentes kommer vidare till användning för att
markera tvåfaldig användningsmöjlighet, så i artikeln ändra: byta (om), vilket innebär att man kan begagna såväl
byta som byta om; på liknande sätt anger i mara 1 formuleringen ångest(känsla) att såväl ångest som
ångestkänsla kan ersätta uppslagsordet. Formuleringen över huvud (taget) anger, att man antingen kan skriva
över huvud eller över huvud taget. I vissa fall anger en parentes även varierande stavningsmöjlighet, så
exempelvis sym(p)tom.

Klämmer begagnas huvudsakligen i fyra fall. Inom klämmer sätts uttalsbeteckning, substantivs bestämda
singularform respektive pluralformen. Artikeln folk 6 med tillhörande utbytesord avslutas sålunda med [folket],
där sådana betydelser redovisas, som den bestämda formen har utöver grundformen. Artikeln bonde 1 anger först
en rad utbytesord, därefter följer inom klämmer [bönderna] med därtill hörande synonymer. På samma sätt
återfinns adjektivs pluralformer, där sådana ansetts behövliga, inom klämmer. Artikeln sparsam 2 med utbytesord
avslutas med [sparsamma] jämte synonym. Klämmer begagnas kring konstruktioner och fraser efter uppslagsord,
t. ex. i artikeln meddela sig, där avdelning 1 följs av [meddela sig med] jämte synonymer som (sam)tala med
osv., och avdelning 2 följs av [meddela sig till] sprida sig till osv. Artikeln rå för ger bl. a. (inte kunna) hjälpa och
avslutas med frasen [det rår han inte för] med bl. a. utbytesfrasen det är inte hans fel. Slutligen har mer speciella
varianter satts inom klämmer, så exempelvis i artikeln mantel 1 bl. a. [(arabisk) burnus, (indisk) sari, (romersk)
toga].

Enkelt anföringstecken kring en synonym anger, att ordet används i bildlig eller eljest någon speciell betydelse, t.
ex. 'vika' = markera (en plats).

Uttalsbeteckning har utsatts endast i särskilda fall, markerad med enkel omskrivning med latinska bokstäver.
Lodstreck (efter den betonade stavelsen) används dels i löpande text för att ånge accent, dels inom klämmer för
att skilja homonymer av typen 1 falla på [fall'a på] = tillfalla, och 2 falla på [falla på ] = lysa på.



Ordklassbeteckning har använts enbart för att skilja homonymer av typen 1 slå (subst.) = ribba, och 2 slå (v.) =
smälla till osv.

XIIGenusbeteckning i form av parentetisk upplysning förekommer då så ansetts erforderligt, exempelvis 1 spann
(-et) = valv, och 2 spann (-et 1. -en) = hink. Likaså ritual (-en 1. -et).

Mellan synonymerna i en uppräkning har satts kommatecken. När i en uppräkning av synonymer vissa grupper
av samhöriga ord har kunnat särskiljas, avslutas en sådan grupp med semikolon. Grupperna griper ibland in i
varandra, så att vissa utbytesord borde stå i flera grupper, men av utrymmesskäl har sådana upprepningar i regel
undvikits. Semikolon har också använts för att markera, att en stilangivelse eller dylikt upphör.

I en del artiklar har synonymerna uppdelats i betydelsegrupper, försedda med avdelningssiffror.

Med upplysningen (ibl.) framför ord eller synonymräcka har angivits att det eller de följande orden endast är
partiella synonymer. Med (ibl. nära) har markerats, att ordet eller orden är närstående begreppsvarianter.

ARTIKLARNAS UPPSTÄLLNING

substantiv. Efter grundformen med tillhörande synonymer följer i tillämpliga fall bestämd singularform och
pluralformen inom klämmer, där så erfordrats på grund av att dessa har särbetydelse. Pluralform sätts dock
halvfet i de fall då den följs av flera med siffror markerade underavdelningar.

verb ordnas så att efter varandra som halvfeta uppslag följer: den aktiva grundformen, reflexiv och/eller passiv
form, perfekt particip, presens particip, och därefter i bokstavsordning särskilda konstruktioner och fraser, t. ex.:
falla — falla sig — fallen — fallande —• falla av osv.

Särskilda uppslag för perfekt particip- respektive presens participformer ges i allmänhet icke. Sålunda återfinns
given i anslutning till verbet giva.

Dubbelformer och kortformer. I rubrik utsätts i regel taga 1. ta, draga 1. dra, även i fraser som utgör egna
uppslagsord. Inuti artiklar, som synonymer eller i fraser, begagnas ta(ga) respektive dra(ga). Endast undantagsvis
har formen ha(va) kommit till användning: i regel nyttjas kortformen ha. Likaså brukas som synonymer vanligen
endast kortformerna be, bli, ge.

Sammansatta verb. Verb med både lös och fast sammansättning har i regel behandlats sålunda: om fast och lös
sammansättning har olika betydelse, t. ex. nedlägga: lägga ned, angå: gå an, har de behandlats under var sitt
uppslag, i tillämpliga fall med inbördes korshänvisning. Om fast och lös sammansättning

XIIIhar samma betydelse, upptas ordet under det enkla verbet, t. ex. avstiga se stiga av. Realbehandlingen sker
sålunda i detta fall i artikeln stiga av.

Upplösningstecknet ni anger lös sammansättning.

adjektiv åtföljs i förekommande fall av motsvarande adverb, markerat (adv., även), vilket anger att adverbet
utöver adjektivets neutrumform har ytterligare betydelser. Participiella adjektiv ansluts ibland till motsvarande
verb, sålunda givande under verbet giva.

adverb söks i första hand under motsvarande adjektiv. Endast undantagsvis ges hänvisning i dylika fall. Sålunda
återfinns uppslaget galet icke i bokstavsordning utan under adjektivet galen.
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XIX FÖRKORTNINGAR

abstr. abstrakt adj. adjektiv adv. adverb akad. akademisk allm. allmän(t) amerik. amerikansk anat. anatomi apot.
apoteksterm arkeol. arkeologi arkit. arkitektur astr. astronomi bankv. bankväsen bergv. bergväsen best. bestämd
bet. betydelse bibi. biblisk bibliot. biblioteksväsen bildl. bildlig(t) biol. biologi bl. a. bland annat bokb.
bokbinderiterm bot. botanik boxn. boxning byggn. byggnadskonst dial. dialekt dipl. diplomati, diplomatisk term
dyl. dylik(t) eg. egentlig(en) ekon. ekonomi elektr. elektricitetsterm eng. engelsk estet. estetik etc. etcetera
etnogr. etnografi eufem. eufemism, eufemistisk exv. exempelvis f- form farm. farmakologi filos. filosofi Finl.
Finland fiske. fiskeriterm flyg- flygtekniskt folkl. folklig(t) forngrek. forngrekisk(t) fornnord. fornnordisk(t)
fotogr. fotografisk term fys. fysik fysiol. fysiologi fäkta. fäktning

förh. förhållande(n) geogr. geografi geol. geologi geom. geometri guldsm. guldsmedsterm gymn. gymnastik
hand. handel herald. heraldisk term hist. historisk(t) hästsp. hästsport högtidl. högtidlig(t) ibl. ibland idrott.
idrottsspråk intr. intransitiv iron. ironisk(t) ital. italiensk itj. interjektion jfr jämför jordbr. jordbruksterm jur.
juridisk term Jäg. jägarspråk järnv. järnvägsväsen kam. kameralväsen kern. kemi keram. keramik kok. kokkonst
koll. kollektiv konj. konjunktion konkr. konkret konsth. konsthistoria kortsp. kortspelsterm kyrkl. kyrklig 1. eller
lånt. lantbruk lantmät. lantmäteri litt.-hist. litteraturhistoria log. logik mat. matematik med. medicin metall.
metallurgi meteor. meteorologi mil. militärterm miner. mineralogi min mellan mus. musik, musikhistoria mytol.
mytologi mål. målarkonst nat.-ekon. nationalekonomi naturv. naturvetenskap neds. nedsättande

XXIngn, ngns, ngt någon, någons, något nord. nordisk(a) Nordsv. Nordsverige 0. och opers. opersonlig osv. och
så vidare part. particip, participiell plur. plural(is) poet. poetisk(t) polit. politik post. postväsen pred. adj.
predikativt adjektiv pregn. pregnant prep. preposition pr ön. pronomen prov. provinsiell(t) psykol. psykologi ®
inregistrerat varumärke relig. religiös relig.-hist. religionshistoria resp. respektive restaur. restaurangfackspråk



ridk. ridkonst sing. singular(is) sjö. sjöväsen skeppsb. skeppsbyggeri skogsv. skogsväsen skämts. skämtsamt si.
slang

XXII

smeks. smeksamt

spelt. spelterm

spr. språk, språklig(t)

språkv. språkvetenskap

ss. såsom

st. stil

statsv. statsvetenskap

subst. substantiv

Sv. Sverige

Sgdsv. Sydsverige

säll. sällan, sällsynt

särsk. särskild, särskilt

teat. teaterterm

tekn. teknisk term

teol. teologi

träns. transitiv

typogr. typografi

urmak. urmakeri

uti. utländsk

v. verb

vanl. vanligen

vard. vardagligt

vet. vetenskaplig

veter. veterinärväsen

vulg. vulgär(t)

Västsv. Västsverige

zool. zoologi

åld. ålderdomligt

A

1 a (subst.) — a och o alfa och omega, begynnelsen och änden, början och slut, det första och det sista, allt (i
allom), det enda man bryr sig om l. traktar efter

2 à (prep.) 1 å, om, till, efter, för, till ett pris l. värde l. belopp av, med en längd l. vikt l. lödighet av, pr styck 2



[priset är 3 à 4 kr.] 3 till 4 kr., 3 eller 4 kr., (ibl. nära) högst 4 kr. — à jour se under jour — à la såsom, på (ngns)
sätt, på samma sätt som, i enlighet med, i stil med

3 a (prep.) — a konto se under konto —

a priori (motsats: i efterhand, a posteriori) (filos.) oberoende av erfarenheten; (ställningstagande) på förhand,
utan föregående l. närmare undersökning

abbé (fransk) katolsk andlig l. präst

abbot klosterföreståndare, prior; pater, fader

abc alfabet; första grunder, elementer, grunddrag; (ibl.) förkunskaper

abderitisk löjligt förvänd; dum, enfaldig, befängd

abdikation tronavsägelse, avgång

abdikera avsäga sig l. avstå från regentvärdighet l. tronen l. befattning l. ämbete, frånträda regeringen, nedlägga
kronan; de-missionera, se avgå 2

abdomen buk, underliv; bakkropp (på insekt)

aber hinder, svårighet, olägenhet, betänklighet, stötesten, streck i räkningen, 'hake', (vard.) krux; jfr 2 men 2

abnorm 1 (motsats: vanlig, naturlig, regelrätt, lagstadgad) icke normal, onormal, onaturlig, överdriven, underlig,
osund, sällsam, vidunderlig, förvänd, irreguljär, exceptionell, oregelbunden 1, oregelmässig; icke regelrätt,
regelstridig, avvikande (från regeln), anormal, anomal, oformlig, snedvriden, felaktig, avvita 2 (motsats: normalt
utrustad) sjuklig, missbildad, förvriden, förvuxen, grotesk, vanskapt, vanför, ofärdig, (med.) monströs; svagsint,
otillräknelig, (sinnes)rubbad, 'vriden', konstig, excentrisk, mindre vetande, patologisk, psykopatisk, pervers,
sinnesslö

abnormitet monstrositet, se anomali, jfr sinnessjukdom

abonnemang förhandsbeställning (o. -betalning), prenumeration, subskription

abonnent prenumerant, subskribent; beställare

abonnera betinga (sig), tinga (på), (förut)beställa, prenumerera, subskribera, hålla (sig med), teckna sig för,
boka, (ibl. nära) rekvirera, reservera

abort fosterfördrivning, avbrutet havandeskap, (framkallat) missfall; (hos djur:) (spontan) kastning

abrakadabra pladder, meningslösa ord, meningslöst prat, munväder, nonsens, 'galenskaper', 'persilja'

abrupt (motsats: jämnt fortlöpande, jämn, lugn, avrundad) tvärt avbruten, tvärhuggen (tankegång l.
framställning), korthuggen, osammanhängande, stackato, 'hoppig', (ibl.) orolig; oväntad, tvär, oförmodad,
plötslig, (ibl.) kantig, häftig

abscess [-sess'] varhärd, varsamling, varböld, se svulst 1

absolut 1 (motsats: föränderlig, relativ) (adj.) i sig avslutad, fulländad, fullständig 1; (motsats: begränsad,
villkorlig, inskränkt, konstitutionell) oomtvistlig, ovillkorlig, obetingad, avgjord; allmängiltig, oundgänglig,
(polit.) oinskränkt; oberoende (av annat), enväldig, diktatorisk; (motsats: osäker, tveksam) tvärsäker, kategorisk;
(filos. o. språkv.) utan relation till, (betraktad) i och för sig, relationsfri; abstrakt (musik) 2 (adv.) se alldeles 1,
helt (och hållet), i högsta grad, strängt, strängeligen, kapitalt, diametralt; ovillkorligen, oavvisligen, oavvisligt,
faktiskt, se nödvändigt; säkert, visst, utan tvekan, tveklöst, utan jämförelse, ojämförligt, avgjort, utan gensägelse,
i särklass, se onekligen, bestämt, obevekligt l. obevekligen, obönhörligt l. obönhörligen, oeftergivligt l.



oeftergivligen, oåterkalleligen, definitivt, sannerligen, just, precis 2, jämnt upp, 'på pricken', (språkv.) utan
bestämning

absolution (synda)förlåtelse, avlösning, avlat, frikännande

absolutism 1 envälde, autokrati, envåldsstyrelse, envåldsmakt, diktatur, despotism, tyranni 2 total avhållsamhet
från spritdrycker, (hel)nykterhet

absolutist se nykterist

absolutistisk 1 se diktatorisk 2 helnykter, totalt l. fullständigt avhållsam

absolvera avsluta, fullborda, fullgöra; avlägga l. genomgå (examen)

absorbera 1 uppsuga, tillgodogöra sig, (med.) resorbera; insuga, insupa, suga i l. till sig, uppta(ga) i sig, ta(ga)
till sig, dricka 2 fullständigt uppta(ga) l. sysselsätta, 'fängsla',

1absorberas—adelsman

'uppsluka' — absorberas (även) försjunka (i), hänryckas, fascineras, fängslas, gå upp (i), koncentrera sig (på),
engageras abstinens se avhållsamhet 2 abstrahera bortse iu (från), vända uppmärksamheten (från), ej ta(ga) i
betraktande, icke ta(ga) hänsyn (till), avskilja abstrakt (motsats: konkret, påtaglig, åskådlig) overklig, ogripbar,
begreppsmässig, teoretisk, konstruerad, (blott) tänkt, ideell; okroppslig, substanslös, schematisk, allmän,
opersonlig, verklighetsfrämmande, akademisk, 'torr', 'blodlös'; (ibl. nära) svårfattlig, svårförståelig, 'dunkel',
'mörk'; (mus), absolut (musik); (om konst) icke avbildande abstrus svårförståelig, svårfattlig, obestämd absurd
orimlig, oförnuftig, förnuftsvidrig, stridande mot (allt) sunt förnuft, ologisk, självmotsägande, fantastisk,
paradoxal, meningslös, förvänd, besynnerlig, galen 6, befängd, grotesk, barock, löjlig, idiotisk — in absurdum ut
i 1. till det orimliga, till orimlighet

accelerera (motsats: retardera) påskynda ni, driva upp, forcera; öka farten 1. hastigheten 1. takten, gå upp i varv,
(vard.) axa; (om ur) förta sig, dra(ga) sig före aceent 1. aksent 1 (språkv.) (starkare 1. svagare) ton(vikt) 1.
tonstyrka 1. tryckstyrka 1. tryck, (huvud)ton, huvudtryck, iktus; tonfall, (musikalisk) intonation 1. klang;
betoning, accentuering; (tala med utländsk) brytning 1. klang; eftertryck, emfas, 'understrykning', 'kursivering',
huvudvikt 2 accenttecken, betoningstecken, trycktecken, ton-viktstecken 3 'färgklick', 'krydda' accentuera 1.
aksentuera ge tonvikt åt, lägga tonvikt på, betona, uttala med (viss) accent; se framhålla 2 accept 1 skriftligt
erkännande 1. godtagande (av växel), skriftlig bekräftelse, påskrift 2 (accepterad) växel, tratta acceptabel
antaglig, som kan godkännas, godtagbar, godkännbar, antagbar, giltig, användbar, plausibel, rimlig, sannolik,
tillfredsställande, hjåtplig, nöjaktig, överkomligt pris)

acceptera (motsats: underkänna, avslå, avböja, säga nej) anta(ga), efterkomma, gå in på, gå med på, säga ja till,
'slå till', (vard.)

nappa (på); godkänna, godta(ga); godkänna (växel) till betalning; finna sig i, foga sig i, försona sig med, nöjas 1.
nöja sig med, låta gälla, tro på (en förklaring), jfr resignera — accepteras (även) vinna burskap, bli vedertagen

accession tillväxt, (till)ökning, nyförvärv accessoarer se tillbehör, bisaker, bihang; (konsth.) staffage, oväsentliga
detaljer, bifigurer

accidenstryck tillfällighetstryck, affärstryck accis tillverkningsskatt, förbrukningsskatt, konsumtionsskatt, pålaga
ack se o

ackja lapsk åksläde, pulka

acklamation jarop, allmänt (o. ljudligt) bifall, bifallsrop, bifallsyttring, allmänt instämmande — med acklamation
(även) utan

omröstning, enhälligt acklimatisera vänja vid klimatet, härda (växter), vänja (sig) (vid nya förhållanden), göra
(sig) hemmastadd, finna (sig) till rätta, ackommodera (sig), ortvänja, anpassa (sig) ackommodera se anpassa



ackompanjemang (mus.) 1 (piano)ledsagning, (orkester)beledsagning, ledsagningskonst, (vard.) (jazz)komp 2
underordnade stämmor, melodifyllnad ackord 1 beting, entreprenad; avtal, överenskommelse; uppgörelse (i
konkurs), förlikning; (mil.) dagtingan, kapitulation 2 samklang, harmoni — arbeta på ackord utföra visst arbete
för viss lön, arbeta mot betalning efter prestation; få betalt per styck — gå på ackord se kompromissa ackordera 1
göra upp (om), träffa överenskommelse 1. avtal, avtala, överenskomma 2 förhandla, underhandla, parlamentera,
köpslå, dagtinga, pruta ackreditera ge fullmakt åt (diplomat), befull-mäktiga, bemyndiga; (hand.) öppna kredit åt
— väl ackrediterad väl anskriven, omtyckt ackumulera (upp)samla, hopsamla, hopa, sammanföra, lägga på hög,
magasinera, stegra, öka

ackurat 1 (adj.) omsorgsfull, noggrann, korrekt, strikt, noga 2 (adv.) alldeles, fullkomligt, just, precis, exakt, på
pricken, punktligt

ackvisition (annons)anskaffning; vinst, vinning, gott förvärv 1. fång, tillskott, tillgång, (lyckat) fynd ackvisitör
annonsagent, reklamagent, försäkringsagent, kundvärvare ad acta — lägga ad acta lägga (ngt) till handlingarna,
arkivera; anse (ngt) avgjort 1. ut-agerat

ad notam till märke, till efterrättelse — taga ad notam lägga på minnet, ta(ga) i akt, rätta sig efter, beakta,
hörsamma, ta(ga) i övervägande, låta säga sig addera lägga ihop 1. samman, summera, sammanräkna, räkna
(samman 1. ihop), (vard.) plussa; lägga till, öka (med) adekvat fullt motsvarande 1. överensstämmande,
likalydande, likvärdig, jäm(n)god, ekvivalent, fullt motsvarig, kongruent, passande, träffande, täckande,
sammanfallande; exakt, korrekt, sann, riktig 1 adel 1 (motsats: ofrälse) adelskap, adlig rang, adligt stånd, adlig
härkomst, hög o. förnäm börd, välborenhet, (världsligt) frälse 2 (motsats: ofrälse stånd) adelsstånd, adelsklass,
(höglovliga) ridderskap(et), första ståndet, (börds)aristokrati, nobless; adliga personer, adelsmän, (ibl.)
riddersmän, frälsemän 3 (motsats: låghet, nedrighet, lumpenhet) höghet, ädelhet, själsfinhet, själsadel, (själens)
förfining adelsman ädling, frälseman, (börds)aristo-krat, (åld.) riddersman, riddare, herremanadept—agent

adept invigd lärjunge, se lärjunge 2 a di a fora likgiltigheter, ovidkommande 1, oväsentliga 1. likgiltiga ting, se
småsaker 2 adjungera tillkalla som biträde 1. sakkunnig, förordna som tillfällig (kommitté)ledamot, (med sig)
associera — adjungerad tillfällig (ledamot)

adjunkt 1 ordinarie lärare 2 hjälppräst adjutant 1 militärt biträde (åt högre officer)

2 uppvaktande befälsperson (hos kunglig) adjö farväl, lev väl, vi ses igen, vale; (vard.) ajöken, hej, tjänare,
tjänis, hejsan, hej svejs, so long, 'frid', mors, tjing adla 1 upphöja i adligt stånd, förläna adelskap, ge frälsebrev,
nobilisera, inviga i adlig orden 2 ge högre värde, upphöja, förädla 1 adlig frälse, ädelboren, (hist.) patricisk
administration se förvaltning 1, styrelse 1, ledning 1

administratör 1. administratör 1 styresman, ledare 2 (konkurs)förvaltare, utredningsman, god man administrera se
styra S, förvalta admonition se varning 3, tillrättavisning, ovett adoptera ta(ga) till sig som eget barn, upp-ta(ga)
1. erkänna (som eget barn), uppta(ga)

1 barns ställe; godkänna, göra till sin egen adress 1 bestämmelseort, mål, adressort; desti-

nation(s-ort), bostad, bostadsuppgift, uppehållsort, c/o, jfr 1 hem 1; utanskrift, påskrift

2 samfälld tacksamhetsskrivelse, hyllningsadress, (lyckönsknings)skrivelse; böneskrift, skriftlig hänvändelse

adressat (brev- 1. paket- 1. post)mottagare adressera förse med adress, skriva utanskrift (på brev 1. paket); rikta
1. ställa (skrivelse till) — adressera sig till (hän)vända sig till, rikta sig till adresslista adressförteckning,
adressregister, mailing list

advocera använda advokatyr; tala för, argumentera för, plädera för advokat 1 juridiskt ombud, rättegångsbiträde,
(rättegångs)fullmäktig, rättegångsombud, praktiserande jurist; (neds.) lagvrängare 2 försvarare, förespråkare,
apologet advokatorisk spetsfundig, klipsk, knepig, knivig, (knip)slug, illistig, sofistisk, hårdragen, 'slipad*
advokatyr spetsfundig 1. hårdragen 1. halvsann bevisföring, spetsfundigheter, illslug lagvrängning, lagvrängeri,
juristeri, advokatknep, sofism, sofisteri, dialektik, machia-vellism, 'fagert tal', slingerbultar, slinger-krokar,



'rävkrokar' affa'bel lätt att tala med, som låter tala med sig, medgörlig, förbindlig, urban, vänlig, tillgänglig,
förekommande, tillmötesgående, alltför älskvärd, nedlåtande affekt (häftig o. hastigt övergående) sinnesrörelse,
häftig känsla, häftigt känsloförlopp, stark känslostämning, upphetsning, uppjagad iver affekterad se tillgjord
affektion tillgivenhet; se förkärlek

affektionsvärde (motsats: gångbart värde, konstvärde) känslovärde, personligt värde, samlarvärde affirmativ
jakande, bekräftande affisch (offentligt) anslag, plakat, poster, skylt,

(reklam)annons. tillkännagivande affischera 1 sätta upp anslag, anslå affischer, reklamera, kungöra genom
anslag, offentliggöra, öppet tillkännage 2 (om känslor) blotta, visa, demonstrera, ådagalägga, 'annonsera' affär 1
handel(s-hus), firma, (affärs)företag, (affärs-, köpmans- 1. fabriks)rörelse; (ofta neds.) geschäft; bod, butik,
varuhus, etablissemang, basar, magasin 2 (ekonomisk) uppgörelse, avslut, köpslut, finansoperation,
(affärs)transaktion, spekulation 3 sak, ensak, privatsak, angelägenhet, görande och låtande, göromål, hantering,
sysselsättning, syssla; förrättning, förehavande, tilldragelse, händelse, historia, 'fall' 4 (mindre) strid, träff-ning,
(ibl.) tvist, mellanhavande — affärs-kommersiell — det kan inte vara (ngn) affär se löna sig — göra affär av göra
väsen 1. rabalder av, göra ett (stort) nummer av, lägga vikt vid, framhålla såsom viktigt, kraftigt framhäva 1.
understryka ni, stoltsera med, skryta med, prisa, utveckla vitt och brett; (inte) bry sig om, (inte) fråga efter, (inte)
göra (ngt) av (saken) — affärer (även) 1 ekonomisk ställning, affärsställning, förmögenhetsvillkor, ekonomi,
finanser 2 handel, köpenskap, rörelse, omsättning, affärsverksamhet, affärsliv, handelsutbyte, varuutbyte,
kommers(en), marknad —- göra affärer i bedriva affärer i, handla med, spekulera i

affärsgren se bransch

affärshus handelshus, varuhus, etablissemang; firma affärslokal se butik

affärsman se 2 handlande, försäljare; finansman, ekonom, bankir, fondmäklare affärsmässig 1 se ekonomisk 1 2
saklig, nykter affärsställning se finanser 2 affärsverksamhet se affärer 2 aforism visdomsord, kärnspråk,
tänkespråk, tankekorn, (ibl.) maxim, se sentens, (ibl. nära) ordstäv, epigram afton 1 se kväll, (vard., åld.) (i går)
afse, (prov. för) eftermiddag 2 mottagningsafton, soaré, aftonsammankomst, aftonunderhållning, aftoncirkel,
aftonsällskap 3 aftonmål, se supé aftonbön se aftonsång

aftonsång aftonandakt, aftonbön, aftongudstjänst, eftermiddagsgudstjänst, vesper, kvällsandakt, kvällsgudstjänst
aftonvard kvällsvard, kvällsmål, supé; eftermiddagsmål, mellanmål, (dial.) merafton

1 aga (subst.) straff, (kroppslig) bestraffning, tuktan, näpst, smörj, smäll, ris, pisk, 'rotting', 'spö', prygel, stryk,
(åld.) stut, hand-Plagg

2 aga (v.) (kroppsligt) (be)straffa, tukta, näpsa, örfila, klå, (åld.) risa; se prygla

agent 1 (diplomatiskt) sändebud; befullmäk-

3agera—akta på

tigat ombud, affärsombud, företrädare, representant, (handels)resande, (affärs)förmed-lare, mellanhand,
kontaktman, 'kontakt', (sjö. för) skeppsklarerare 2 spion, femte-kolonnare, propagandist, (hemlig) spejare 1.
emissarie, rapportör agera 1 uppträda, spela, vara inne (på scenen) 2 låtsa sig vara, spela (rollen av), uppträda
som, föreställa; göra sig till, förställa sig, spela teater, posera, gestikulera; ge sig ut för, uppföra sig som, fungera
som, verka, framträda som, gälla för — agerande (den) handlande, (den) uppträdande 1. spelande, skådespelare,
aktör; [de agerande] dramatis personae

agg 1 (starkt) groll, (hemlig o.) inrotad ovilja 1. fiendskap, illvilja, ingrott hat, avoghet, bitterhet, hätskhet,
ressentiment, rancune, ond 1. ont blod, animositet 2 själskval, själsoro, inre förebråelse, samvetskval, samvets-
styng — bara 1. hysa 1. nära agg till 1. mot vara avogt sinnad mot, vara förargad på, ha ngt otalt med, inte ha
glömt den snö som föll i fjol, ha ett horn i sidan till, se snett på, ha en gås oplockad med, (vard.) vara lömsk på
— fatta agg till bli avogt sinnad mot, bli fientligt inställd till 1. mot aggression se anfall 1



aggressionspolitik angrepps- 1. krigspolitik,

mot annat land riktad fientlig politik aggressiv 1 (motsats: defensiv, fredlig) angripande, anfallande,
anfallslysten, offensiv, anfalls-, angrepps- 2 (motsats: tillbakadragen, resonlig) se utmanande, stridslysten,
stridbar 2, påträngande 2, pockande, påstri-dig, oresonlig, bråkig agitation bearbetning av den allmänna
meningen, proselytmakeri, 'kampanj', reklam, propaganda; uppvigling, upphetsning, hets, hetskampanj,
hetspropaganda agitator uppviglare, inpiskare, (upp)hetsare, (upp)eggare, oro(s)stiftare, förkunnare, jfr
propagandist agitera 1 [agitera bland] (ivrigt) bearbeta, söka vinna anhängare, (söka) påverka stämningen, hetsa
2, (upp)egga, uppelda, uppvigla, uppreta, sporra 2 [agitera för] (i tal 1. skrift) ivrigt arbeta 1. verka för, kämpa,
strida, ivra, propagera, reklamera, förkunna

1 agn se 2 bete

2 agn boss, (trösk)avfall, smolk, (frö)skal, småhalm; blomfjäll, skärmfjäll, borst — skilja agnarna från vetet sålla
1. sortera 1. sovra materialet, skilja det onda från det

goda, skilja fåren ifrån getterna — skingras som agnar för vinden spridas åt alla håll agraff se spänne;
järnkrampa; (med. för) sårklämma(re) agrar jordbrukare, bonde; medlem av agrarparti, bondepolitiker
agremanger behag, fördelar, förmåner, nöjen,

bekvämligheter air [är] se är

ajournera [äsjor-] se skjuta upp 3 — ajourneras (även) förpuppa sig 1. förpuppas

akademi 1 universitet 2 vetenskapligt 1. vittert 1. lärt sällskap 1. samfund, konstakademi, (ibl.) samhälle, societet
akademiker 1 akademisk medborgare, akademiskt (ut)bildad, studerad karl, jfr intellektuell 2 2 akademisk lärare,
universitetslärare 3 ledamot 1. medlem av akademi, akademist, en av de aderton (i Svenska Akademien)
akademisk universitets-, akademi-; vetenskaplig, lärd; (stilistiskt) välformad, väl avrundad, avmätt, formell 2,
högtidlig; (ibl.) konservativ, förbenad;(omfråga) skolmässigt teoretisk, förståndsmässig, konstruerad,
verklighetsfrämmande, abstrakt, högbrynt akilleshäl svag 1. öm 1. sårbar 1. känslig 1. sjuk punkt, svaghet 3,
angreppspunkt, 1 blotta akribi[-bi1] (vetenskaplig) noggrannhet, exakthet

akrobat ekvilibrist, konstgymnast, lindansare, trapetskonstnär, luftkonstnär, ormmänniska, cirkusartist aksent se
accent aksentuera se accentuera

1 akt 1 gärd 1. handling 1. gärning (av); (filos.) (medvetenhets- 1. känslo- 1. vilje- 1. verksamhets)yttring 2
(högtidlig) förrättning, högtidsakt, högtidlighet, ceremoni 3 huvudavdelning 1. avsnitt av skådespel; avdelning,
'kapitel', stadium 4 (konsth.) naken modellfigur, modell(studie), nakenstudie; nakenmodells ställning 1. attityd

2 akt (skriftlig) urkund, handling 3, dokument, aktstycke, (ämbets)skrivelse; [akter] (även) rättegångshandlingar,
arkivalier, dos-sié 1. dossier

3 akt bann — förklara i akt förklara i rikets bann, göra biltog, förklara fågelfri, göra fredlös, ställa utom lagen,
landsförvisa, bannlysa

4 akt — ge akt på se se 1, iakttaga 1; ägna uppmärksamhet åt, märka 3; lyssna (till); akta på 1 — i (den) akt och
mening att i syfte 1. uppsåt 1. avsikt 1. med ändamål 1. plan 1. tanke att, (i ledig st.) för att — taga 1. ta i akt
ta(ga) vara på, se akta på 3 — taga 1. ta sig i akt se akta sig, behärska sig, vara försiktig

akta i vara aktsam 1. rädd om, vara försiktig med, hantera varsamt 1. försiktigt; bevara 3, skydda, förvara, vårda,
ta(ga) vara på, vakta (på) 2 jfr akta på 2 3 hålla (för), betrakta (som), (i högre st. för) anse (som), (ibl.) tycka;
högakta 4 se ämna — akta sig ta(ga) sig till vara 1. i akt (för), vakta sig (för), vara på sin vakt (mot), besinna 1.
veta vad ens frid tillhör, gardera sig (mot), värja 1. värna 1. freda 1. skydda sig (mot), ha ögonen öppna, hålla
tungan rätt i mun(nen), (söka) undgå, undvika, avhålla sig (från); se sig för 1. före, se upp 1. opp, se efter, vara
rädd om sig, ta(ga) vara på sig, (vard.) passa sig; [akta dig] Gud nåde dig; passa på, passa upp, maka (på) sig, gå
1. stiga åt sidan — aktad se ansedd, uppburen, se ärad under 3 ära — icke akta för rov inte genera sig för, se



vidare under rov — akta på 1 ge akt på, hålla ett öga på, lägga märke till, seakter—aldrig

iakttaga 1, tänka på, (ibl.) lyssna till, höra på 2 fästa avseende vid, lägga vikt vid, besinna, betänka, beakta, ta(ga)
ad notam, bekymra 1. bry sig om, fråga efter, ta(ga) hänsyn till, respektera, iakttaga 2 3 väl använda, ta(ga) vara
på, ta(ga) i akt, dra(ga) fördel av, icke slarva bort, icke låta gå förlorad, icke glömma, passa (på), vara mån om,
vara rädd om akter 1 (sjö., motsats: för) bakstam, (akter)-stäv, (om äldre förh.) lyfting 2 (vard. för) stjärt, se
bakdel 2 akterlig 1 belägen akterut, åt 1. i aktern befintlig, aktra, bakre 2 se förlig 2 aktersegla (sjö.) segla ifrån,
lämna kvar, överge

aktie aktiebrev, mantel; andel, kapitalinsats,

jfr lott 1; [aktier] (även) aktiestock; anseende, ställning, aktning, uppskattning, popularitet, gunst

aktion 1 uppträdande, handling 2, åtgärd 2 (åld. för) träffning, (sjö)drabbning, se 1 strid 1 3 (jur.) rättslig aktion,
åtal, (ibl.) process 4 dramatisk 1. mimisk framställning, 'spel' — gå till aktion gå till anfall 1. angrepp, anfalla 2,
angripa; sätta luntan till fänghålet 1. krutdurken, lägga torped under arken; se ingripa 2 aktionsradie räckvidd

aktiv (motsats: passiv) se verksam 1, handlande, arbetande, verkande, livaktig, rörlig, vital; effektiv, driftig,
arbetsam, nitisk, flitig, idog, trägen, oförtröttad, rastlös; 'vaken', utåtvänd, utåtriktad, (psykol.) extravert 1.
(tidigare) extrovert 1. somatoton (karaktärstyp); (ibl.) anfallande, angripande, som tar initiativet; (ibl.)
tjänstgörande, (alltjämt) i (aktiv) tjänst; yrkesutövande; (naturv.) aktiverad, energirik aktiva (motsats: passiva,
skulder) förmögenhet, (enskild 1. firmas) tillgångar, fordran 2 aktivist (motsats: pacifist) förespråkare för aktiv
utrikespolitik, (ibl.) krigshetsare, krigs-ivrare

aktivitet (motsats: passivitet, indolens) handlingsiver, arbetslust, handlingskraft, driftighet, företagsamhet,
verksamhetsiver, nit, energi, vitalitet; livlig verksamhet, livaktighet, (liv och) rörelse; [aktiviteter]
sysselsättningar, verksamheter aktning 1 högaktning, veneration, god 1. fördelaktig tanke, vördnad, (ibl.) honnör;
respekt, gott anseende, hög uppskattning, gehör, (aktningsfull) uppmärksamhet 2 undseende, hänsynsfullhet,
försyn, pietet, hänsyn aktningsvärd 1 vördnadsvärd, hederlig 1, solid, (vard.) reputerlig, respektabel 1 2 rätt
betydande, all hänsyn 1. ära värd, ganska god, rätt duktig, avsevärd, betydlig, beaktansvärd, erkännansvärd aktris
se skådespelerska

aktsam 1 rädd 1. mån (om), försiktig (med), sorgfällig, vårdsam (om), varlig, noga (med), varsam, sparsam (med
1. på), (dial.) varetan 1. tavarsam 2 (åld. för) uppmärksam, akt-

givande (på sig själv) — vara aktsam om se upp med, se skona 2, spara 4 aktstycke akt, handling, skrift,
dokument aktualisera framkalla för medvetandet, (ibl.) komma på1; bringa till (full) verklighet 1. till full
utveckling 1. medvetenhet, se förverkliga, göra aktuell, bringa 1. föra på tal, se under

2 tal; (ibl. nära) modernisera, omarbeta ru — aktualiseras bli aktuell

aktualitet 1 dagsintresse, nyhetsvärde, aktuellt intresse, betydelse (för tillfället) 2 fråga av intresse 1. betydelse
för dagen, nyhet, novitet 3 (filos., motsats: möjlighet, poten-tialitet) verklighet aktuell 1 (motsats: föråldrad,
passerad) av intresse 1. betydelse för dagen, dagsaktuell, (dags)färsk, 'brännande', akut, (om exv. tips) 'het',
'rykande färsk'; på tapeten 1. på tråden, i ropet, mycket omtalad, på tal, som står på dagordningen 1. i förgrunden;
på modet, up to date, modern, tidsenlig; tillämplig, giltig; förhandenvarande, förevarande, föreliggande,
förefintlig, nuvarande, rådande, härskande, nu gällande, pågående, närvarande, (ibl.) faktisk; ifrågavarande; (ha
ngt) i minnet 1. present; (föra) à jour 2 (motsats: potentiell, möjlig, latent) (filos, för) fullt utvecklad, verklig, fullt
medveten, förverkligad — bli aktuell aktualiseras, komma in i bilden, komma i förgrunden; komma på tal,
komma i åtanke, komma i fråga aktör se skådespelare, jfr posör akustik ljudverkan, akustisk beskaffenhet,
ljudvolym, tonvolym, ljudförhållanden; (fys.) läran om ljudet akut l skarp, häftig, stingande 2 (motsats: kronisk)
plötslig, hetsig, kortvarig, snart 1. hastigt övergående, tillfällig, med hastigt 1. häftigt förlopp, med snar kris,
kritisk

3 aktuell, tillspetsad, 'överhängande' 4 (språkv., motsats: grav) enstavighets- (accent) 5 (vard. för) akutintag,



akutmottagning

alarm 1 buller (och bång), bråk, larm, rumor,

oväsen, väsen; rörelse, uppståndelse, oro, förskräckelse, bestörtning, uppseende 2 varnings- 1. utryckningssignal,
(a)larmsignal, nödsignal, alarmrop, larm — slå alarm kalla till vapen, blåsa alarm, rikta uppmärksamheten på
faran 1. missförhållandet, röra upp himmel och jord alarmera skrämma (upp), förskräcka, göra ängslig, oroa; ge
varningssignal 1. utryckningssignal 1. alarmsignal, snabbt underrätta, tillkalla 1. kalla på (brandkåren), väcka, slå
larm, (vard.) larma, (åld.) varsko — alarmerad se bestört, uppskrämd — alarmerande oroande, upphetsande,
sensationell album l minnesbok, stambok; skissbok, portfölj, nothäfte; samlingsbok; fotografialbum 2
samlingsverk, (litterär) kalender aldrig 1 icke 1. inte 1. aldrig någonsin 1. nånsin, varken natt eller dag, icke 1.
inte förut 1. förr, (vard.) 'sällan'; alls icke 1. inte, ingalunda, på inga villkor, under inga förhållanden 1.

5alert—allierad

omständigheter, aldrig i tiden, aldrig i livet, omöjligen, jfr icke 2 [aldrig så liten] än så

liten, hur liten som helst; [aldrig så mycket] hur mycket som helst

1 alert (adj.) vaken, livlig, pigg, rörlig, snabb, vital, påpasslig, redo

2 alert (subst.) — på alerten vaken, pigg (o. klartänkt), påpasslig-, på sin vakt, energisk

alf 1. alv (mytologiskt) naturväsen, jordande,

gnom, vätte, luftande, (ibl.) dvärg alfabet bokstavsföljd, abc, (små o. stora) bokstäver, fonetiska tecken; se även
runalfabet alfons se sutenör

a'lias eller (med annat namn), med andra ord, även 1. gemenligen kallad, med öknamnet 1. smeknamnet 1.
täcknamnet 1. pseudonymen 1. signaturen, annars, eljest a'Iibi (bevis om) vistelse på annan plats, frånvaro

alienation (känsla av) främlingskap, (den enskildes) främlingskänsla, opposition mot påtvingad livsform alienera
göra främmande; fjärma alkoholhaltig se sprit-alkoholism se dryckenskap alkoholist alkoholskadad (person),
vanedrinkare, se drinkare, (vard.) alkis alkov sängnisch, sängalkov, (öppet) sidorum, öppen kammare,
(fönster)fördjupning all 1 hel, hel och hållen 2 varje (slags), all slags, allsköns, vilken som helst; den myckna
(undfägnaden), (utan) någon (enda) 1. den minsta (tanke) 3 fullkomlig, full, oinskränkt 4 slut, ändad, lyktad, till
ända, förbi; [alla] (även) samtliga, varenda en, allesamman^), allihopa, (vard.) hela högen 1. klungan 1. bunten 1.
bingan 1. byket 1. surven 1. kodiljen; allom (givet); [allt] (även) vart och ett, allting, alltsamman(s), allti-hop(a),
löst och fast, (både) stort och smått, vad som helst, allt möjligt, det hela, (vard.) hela alltet 1. kakan 1. klabbet 1.
högen 1. skräpet 1. smörjan 1. historien 1. härligheten 1. kalaset 1. tutten 1. rasket 1. trossen 1. konka-rongen 1.
byket 1. rykan 1. smitan 1. rukan 1. faderullan 1. subberten 1. surven 1. kosi-dangsen, rubb och stubb, hela
rubbet 1. ruljangsen — all- pan- -— all round [ål raund] allsidig(t utbildad), kunnig på (många) olika områden,
mångkunnig, mångsidig, se allsidig — allt annat än allt utom, långtifrån, minst av allt, alls inte, just inte,
ingalunda, se icke — allt i allo 1. allom (oumbärlig) medhjälpare, se faktotum — allt möjligt se diverse — allt
som allt se inalles, på det hela taget, över huvud (taget), när allt kommer omkring, in summa — allt utom se allt
annat än ovan, icke — av 1. efter allt att döma se uppenbarligen, förmodligen, över huvud (taget), tydligen — en
gång för alla slutgiltigt, definitivt —• gå all världens väg vara borta, gå förlorad 1, gå under 3, gå sönder, gå åt,
gå för fan i våld; se dö 1 — i alla händelser se likväl, i alla fall — i alla väder i ur och skur, ständigt, se vidare
under väder —

i allo i alla hänseenden, se helt under hel — när allt kommer omkring se under komma omkring — till alla delar i
alla avseenden 1. hänseenden, se helt under hel, alldeles 1, noga 1 — under alla omständigheter hur det än må
vara 1. bli, med all(t) gevalt, se likväl, i alla fall, (stå sig) i alla väder allahanda 1. allehanda se diverse allaredan
redan nu 1. då, se redan allasamman(s) 1. allesamman(s) alla, se under

all 4, se mangrant allbekant allmänt bekant 1. känd, allom känd, riksbekant; (neds.) beryktad, notorisk alldaglig 1



som sker var(je) dag, daglig, vanlig 2 vardaglig, alldags-, vardags-, (sedvanlig, ordinär, genomsnittlig; som alla
andra, socken, söcknig, ledsam, tråkig, 'utsliten', 'utnött', 'platt', banal, 'grå'; flack, medelmåttig, 'slät', trivial,
prosaisk alldeles 1 till alla delar, fullt (ut), till fullo, fullständigt, fullkomligt, fullt och fast, ordentligt, komplett,
'rakt', totalt, kapitalt, absolut, stört 1. blankt (omöjligt), helt (och hållet), (tömma) i botten, alltigenom, i allo,
(alldeles) på pricken, till punkt och pricka, på sina fem fingrar, i alla avseenden 1. hänseenden 1. enskildheter,
från alla synpunkter, precis, exakt, noga, rätt, rakt, just; platt 1. alls (intet), på tok (för mycket); bestämt,
uttryckligen 1. uttryckligt 2 (förstärkande:) i hög(sta) grad, synnerligen, ytterst, splitt(er), spritt 1. splitt
(språngande 1. spångande), skvatt 1. bind- (galen), sten (döv), stock (blind 1. dum 1. döv 1. lat), spik (nykter),
stup 1. blixt 1. död- 1. (vard.) pin (full), smock- (full), stopp 1. propp-1. skrov-1. tvär- (mätt), blick 1. lod (stilla),
kav (lugn), mol (allena), vilt (främmande), ur-, topp tunnor (rasande), rent 1. fly (förbannad), sol-(klar), gorr-
(våt); rent(av), bokstavligen, riktigt; strax 1. straxt (invid), näst (intill), (sjö.) dikt (intill) alldenstund se emedan

allé b(o)ulevard, aveny, esplanad; lövgång, 'grön gång'

allegori (sinne)bildlig 1. symbolisk framställning, liknelse, fabel, moralitet, parabel, jfr bild 6, personifikation
allehanda 1. allahanda se diverse aliena 1. (i högre st.) allen 1 «e ensam 1 2 se bara 1

ullenarådande se enväldig allenast se bara 1 allergisk se överkänslig

allesamman(s) alla, se under all 4, mangrant allestädes se överallt

allfarväg allmän landsväg 1. farled, stråkväg allians se förbund 2; giftermål (inom furstlig 1.

adlig familj) alliera sig sluta 1. ingå 1. träda i förbund (med), förbinda sig (med), ingå allians (med), samverka,
förena sig (med), slå sig tillsammans 1. ihop (med) — allierad förenad, förbunden, federerad, förbunds-, entente-
, allians-, se bundsförvant; (vara) i förbund med

6allihopa—alludera

allihopa alla, se under all 4

allitteration stavrim, uddrim, begynnelserim,

bokstavsrim allmakt 1 oändlig makt 1. förmåga, allsmäk-tighet, allsvåldighet 2 oemotståndlig 1. allt förmående
makt; Gud allmoge bondfolk, bondestånd(et), bondeklassen), det fjärde ståndet, allmogemän, lantbefolkning,
lantfolk; [allmogen] den jordbrukande lantbefolkningen, bönderna, se under bonde 1 — allmoge- (arbete) i
allmogestil 1. i allmogemönster, (om möbel etc.) rustik; bonde-(hem) allmogemål se dialekt

allmosa skänk, nådegåva, barmhärtighets-gåva, fattighjälp, bidrag 2, 'slant* allmän 1 (motsats: enskild,
individuell) ge-gemensam (för alla), samfälld, kollektiv, öppen 1. tillgänglig (för alla), allas, hela folkets, riks-,
national-, (ibl.) nationell; publik; allmänt gällande, för alla förpliktande 2 (motsats: partiell, speciell)
alltomfattande, allmängiltig, allmännelig, universell, universal-, generell, general- (kyrkl.) ekumenisk; fri (idrott);
odelad 1. enhällig (glädje), enstämmig (uppfattning) 3 (motsats: detaljerad) (som ger ngt) i stora drag, som blott
behandlar grunddragen, genomgående, obestämd, abstrakt, (ibl.) svävande 4 (motsats: privat) stats-, statens,
kronans, offentlig, regeringens, samhällets, (ibl.) kommunens, kommunal, officiell 5 (motsats: sällsynt, rar)
(sed)vanlig, bruklig, gängse, gångbar, vida spridd, överallt förekommande 1. härskande, vidsträckt, vitt utbredd,
vitt känd; (ibl.) daglig, vardaglig, alldaglig, banal, utnött 1. trivial (sanning) — allmänt (adv., även) överallt,
allestädes, litet varstans, vitt och brett, här och var, vart (helst) man kommer; över huvud (taget), över lag, i korus
— det allmänna staten, socknen, kommunen, samhället — det allmänna bästa välfärden allmänanda (motsats:
egoism, skråanda, partianda, klickväsen) medborgerligt sinne, samfundsanda, samhällsanda, solidaritet
allmänbildad allmänt kunnig, beläst, boksynt, väl orienterad, kringsynt, all round, jfr bildad allmänfattlig se
lättfattlig, jfr populär 2 allmängiltig allmänt tillämplig, generell, universell, absolut, (ibl.) typisk, jfr objektiv
allmänhet (vanl. i best. f.) [allmänheten] folket, se under folk ß; alla människor, vem som helst; publiken — i
allmänhet 1 på det hela taget, över huvud 1. generellt taget, i det (stora) hela, i stort sett. 2 med bortseende från
detaljer, mera allmänt, i största allmänhet, i de viktigaste dragen, i sina grundlinjer, översiktligt 3 i de flesta fall,



för det mesta, i regel, (åld.) esomoftast, vanligen allmänning allmän 1. gemensam egendom; samfälld 1.
gemensam betesmark 1. skog 1. fiskevatten, utmark, (prov., i Sydsv.) fälad allomfattande se allsidig,
encyklopedisk(t vetande), universal-, universell

allra (störst 1. minst osv.) av alla, bland alla, av allt

all right [ål rajt] bra, rätt, som sig bör, riktig(t), allt väl, klart all round [ål raund] allsidig(t utbildad), kunnig på
olika områden, mångkunnig allrådande se allsmäktig

alls över huvud (taget) (icke), (icke) i ngt avseende, (icke) någonsin, platt (ingen), se ingen 2, ingenting; (om) ens
allsidig all(t)omfattande, generell, förutsättningslös, objektiv, genomgripande, grundlig, från alla synpunkter, all
round; universell, jfr mångsidig

allsköns allt slags, av alla slag, all tänkbar, se diverse

allsmäktig allhärskande, allrådande, allt behärskande, (åld. 1. i högre st.) allsvåldig

1 allt (adj.) se under all 4

2 allt (adv.) 1 (åld. för) ända (till), hela vägen 2 (åld.) (det låter du) vackert (bli) 3 [det vet jag allt] nog, visst, väl
(ändå); [du har allt rätt] nog, säkert

alltefter 1. allt efter beroende av, jfr efter 7 allteftersom 1. allt eftersom i den mån som, i samma mån som,
alltsom, i den ordning som, vartefter, efter hand som; beroende på huru

alltemellanåt 1. allt emellanåt se ibland 1 alltet se världsalltet — hela alltet alltihop,

allt, se under all 4 alltför 1. allt för 1 (alldeles) för, för mycket, väl 1. bra (mycket), mer än tillbörligt, onödigt, på
tok för, mer än önskligt 1. behövligt; hyper-, super- 2 synnerligen, i hög grad, ytterst; (inte) just 1. särdeles alltid
1 beständigt, se ständigt, oupphörligt, jfr jämt, oavlåtligt, oföränderligt, alltjämt, städse, utan uppehåll, när som
helst, jfr evigt, (vard.) för jämnan, alla gånger; gång på gång, varje gång, vid varje tillfälle, (ibl.) regelbundet 2 i
alla fall 1. händelser, nog, helt säkert, utan all fråga, givet, åtminstone alltigenom 1. allt igenom genom, ända
igenom; från början till slut, hela tiden; genomgående, se helt under hel, alldeles 1, komplett; uppifrån och ända
ned, (en karl) hela dagen, i varje tum, ut i fingerspetsarna, från topp till tå alltihop 1. alltihopa allt, se under all 4
allting allt, se under all 4

alltjämt se alltid 1, ständigt, oavbrutet; under alla förhållanden, vid varje tillfälle; titt och ofta; (allt) fortfarande,
nu som förr alltnog lika mycket, nogav, vare därmed hur som helst, (huvud)summan av saken är, se kort och gott
under 2 kort alltsamman 1. alltsammans allt, se under all 4 alltsedan 1. (vard.) alltsen ända sedan, se sedan 3

alltsomoftast 1. allt som oftast titt och tätt,

då och då, (åld.) esomoftast, jfr ibland 1 alltså 1 (ske) sä 2 således, följaktligen, därför 2, sålunda, ergo, med
andra ord alludera se antyda 1, häntyda, jfr insinuera

7allusion—ambulera

allusion häntydan 1. häntydning, anspelning, hänsyftning, vink allvar 1 (motsats: skämt, lek; falskhet) verklig 1.
allvarlig 1. uppriktig mening, uppriktighet, ingenting 1. icke att leka 1. skämta med, ord och inga visor; (nu är
det) slut med sötebrödsdagarna, hård verklighet; djupare innebörd; (med) kraft 1. eftertryck 1. 'tyngd' 1. (lugn)
stränghet 1. iver; (ibl.) verklighet, sanning 2 (motsats: lättsinne, ytlighet, efterlåten-het, slapphet) allvarlighet,
djup, allvarlig 1. djupare läggning 1. världsåskådning 1. stämning; allvarsamhet, grundlighet, värdighet,
högtidlighet — göra allvar av se förverkliga, uppfylla (löfte), verkligen företa(ga) sig — på allvar på fullt allvar,
grundligt, allvarligt, på rena rama allvaret, med besked, ordentligt, på skärpen, med hårdhandskarna, med hård
hand, bokstavligen 1. bokstavligt, verkligen, på riktigt allvarlig 1 (motsats: glad, uppsluppen, skämtsam,
bekymmerslös, sorglös) allvarspräglad, allvarsfull, allvarsdiger, allvarstung, allvars-tyngd, allvarsam,
gravallvarlig; dyster, (ibl.) tankfull; bister, barsk, trulig, trumpen, humorfri, (vard.) hårdflörtad 2 (motsats: ytlig,
lättsinnig, flärdfull) se högtidlig, värdig, seriös, djupare anlagd, andligt sinnad 3 (motsats: mild, lindrig,



obetydlig) allvarligt menad, uppriktig, av hjärtat gående, verklig; bestämd, sträng, skarp, enträgen, eftertrycklig,
grundlig, 'inträngande', kraftig; magistral; betydande, kännbar, besvärande, elakartad, svårartad (sjukdom),
dunder-(miss), betänklig, graverande, (ibl.) kriminell; ledsam, svår, djup, grov, kritisk; meningsfull,
betydelsefull, skickelsediger, olycksbådande, oroande, oroväckande, hotande; allvarsam, viktig, icke att leka med
1. skämta med -— allvarligt (adv., även) (åld.) allvar-ligen; på allvar-, högeligen — allvarligt sinnad troende, se
religiös — vara allvarlig (även) (kunna) hålla sig för skratt allvarsam se allvarlig 1

allvarsord allvarligt ord, ett sanningens ord;

ord och inga visor almanack 1. almanacka kalender; kalendarium, (ibl.) datumvisare, datumblock alp högfjäll, se
berg 1 — alp- alpin alster produkt, håvor, avkastning; avkomma, avföda, avkomlingar, barn; fabrikat, vara,
skapelse, arbete, verk, opus, resultat, 'frukt', 'foster'

alstra avkasta, producera, frambringa 1, framalstra, åvägabringa, prestera, dana, bilda, skapa, åstadkomma, ge
upphov till, utveckla (temperatur, kraft), utsända ni (gnistor), väcka (impulser), bära (frukt); ge anledning till,
(för)orsaka, medföra, föranleda, framkalla; bereda, vålla, uppväcka, 'fostra', 'föda' — alstras (även) uppväxa ni,
uppkomma, uppstå, komma till, avsätta sig, 'skjuta fram' alstring alstrande, frambringande; avlelse, uppkomst,
producerande, produktion 1; för-

fattarskap i; (ibl.) avkastning, alster, produkter

altan se balkong, (ibl.) burspråk, (tak)terrass altare 1. (poet.) altar (hednisk) offerhärd, offerbord, offeraltare;
Herrans bord, nattvardsbord, (gå till) nattvard(en); högaltare, sidoaltare; (följa till) brudstol(en) 1. kullerstolar-
(na)

alteration se förvirring, förskräckelse altererad irriterad, enerverad, förvirrad, se upprörd

alternativ val, 'växelval', (ett) antingen — eller, förslag, utväg, väg, möjlighet, (ibl.) fall, sätt

alternativt såsom (ett) alternativ, som en annan möjlighet, att välja mellan, jfr växelvis alternera omväxla ru,
tura(s) 1. skifta om (med varandra), göra ngt växelvis, avlösa 1. byta av varandra, byta 1. ömsa (med), (ibl.)
dubblera roll

altruism (motsats: egoism) osjälviskhet, oegennytta, människokärlek, filantropi, omtanke om andra, kärlek till
andra altruistisk osjälvisk, till andras bästa, filantropisk, humanitär, oegennyttig alumn se elev 1, skyddsling alv
se alf

amanuens se medhjälpare

amason sköldmö, stridsmö; kvinnlig krigare,

manhaftig 1. karlavulen 1. krigisk kvinna; furie; (ibl.) (djärv) ryttarinna amatör (motsats: fackman, yrkesman,
professionell; konnässör) lekman; dilettant; vän, älskare, libhaber, vurmare ambassad beskickning,
utlandsrepresentation;

ambassadbygguad; mission, gesantskap ambassadör ambassad- 1. beskickningschef, (diplomatiskt) sändebud,
(ibl.) kulturrepresentant; (ibl.) representant, talesman ambition (motsats: lojhet, likgiltighet, oföretagsamhet,
indolens) pliktkänsla, pliktmedvetande, viljestyrka, målmedvetenhet, hederskänsla, självkänsla, framåtanda,
driftighet, nit, ävlan, (aktningsvärd) ärelystnad, stolthet; (ibl.) fåfänga, äregirighet; (målmedveten) strävan, diktan
och traktan, åtrå, fast beslut, vilja, mål, (högsta) önskan; [ambitioner] (även) önskan 1. traktan att komma (sig)
fram 1. komma sig upp, ärelystnad, ärelysten 1. stolt plan, (höga) anspråk

ambitiös (ytterst) plikttrogen 1. samvetsgrann, målmedveten, allvarligt syftande, viljestark, nitisk, energisk,
driftig, arbetsam, skötsam,

flitig, trägen, framåtsträvande, 'framåt', mån om sin heder, jfr äregirig ambivalent (motsats: samlad, helgjuten)
'tve-kluven', 'kluven', motstridig, oviss, vankelmodig, tvehågsen, vacklande ambulans sjukvagn,
sjuk(transport)bil, ambulansbil, ambulansvagn, ambulansflyg-(plan); (mil.) (flyttbart) fältlasarett ambulatorisk 1



se ambulerande 2 öppen (sjukvård)

ambulera flytta, resa omkring, flacka om-ambulerande—anbringa

kring, vagabondera, vara rörlig 1. flyttbar — ambulerande kringvandrande, kringflackande, (kring)flyttande,
ambulatorisk amen — (så säkert) som amen i kyrkan se säkert 1 — säga ja och amen till allt blint säga efter, utan
motsägelse gå med på 1. samtycka till allt(ing) amfibie 1 groddjur 2 dubbelväsen, dubbelnatur; mellanting
(mellan), sammansättning 1. blandning (av), hybrid (av); amfibiebil, amfibieplan amfora kruka, urna, krus, vas
amma ge bröstet, ge di, dägga, dia; (åld. för) fostra, nära amnesti (allmän) benådning 1. förlåtelse 1. tillgift,
frigivning, nåd, straffrihet, 'frisedeF amok — gå 1. löpa amok gå bärsärkagång 1. bärsärksgång, få raserianfall,
bli vild, bli desperat, se rött amorf okristallisk, formlös amorin kärleksgud, kupidon, putto, kerub, genie, erot
amortera se avbetala

amortering avbetalning, delinbetalning, avveckling; amorteringssumma, (ibl.) annuitet

amorös kärleks-

1 ampel (subst.) hänglampa, taklampa; häng-skål, hängkruka, hängfat, växtampel

2 ampel (adj.) stark, stor, storartad, rundlig, utmärkt, synnerligen hedrande — ampla lovord (även) starkt beröm

amper 1 (om smak) sträv, skarp, bitter, frän, kärv, besk, salt, stark, stickande, som svider på tungan 2 (bildl.)
bitande, skarp; avvisande, vresig, sträng, med (sju) skinn på näsan, vass, vassnäst; (ibl. nära) spetsig, kritisk. sur

ampull liten (glas)behållare, litet (slutet) glasrör

amputera ta(ga) av, avskära n), avskilja, bortskära iu, bortta(ga) ni, avsåga ni, kapa, 'ta', bortoperera iu, (genom
operation) avlägsna, avhugga ni, stympa amsaga ae rövarhistoria

amulett magiskt skyddsföremål, skyddsbild, lyckobild, talisman, fetisch, (ibl.) maskot ana ha en dunkel 1.
instinktiv förkänsla 1. förnimmelse av, ha på känn, känna på sig, ha ett intryck av, ha aningar om; märka, spåra,
'vädra', 'lukta', skönja, (tycka sig) skymta; ha en svag föreställning om, förmoda, gissa (sig till), sluta sig till,
(kunna) tänka 1. tro 1. föreställa sig 1. inbilla sig, förutse; misstänka, frukta, befara, vara rädd för; intuitivt
uppfatta 1. fatta; [jag anar] det föresvävar mig, det ligger (ngt) i luften — ana argan list ana oråd — intet ont
anande förtroendefullt, se vidare under ond anakoret eremit, ensling, from enstöring anakronism fel mot
tidsföljden, tidräknings-fel, tidsförväxling; brott mot tidskostymen 1. tidstroheten, stilbrott; 'tidsblandning'; (ngt)
otidsenligt 1. föråldrat analfabet icke läs- o. skrivkunnig (person); ignorant, okunnig, främmande (för), obe-

kant (med), utan kunskaper, (ibl.) illitterat, (vard.) rudis analog likartad, 2 lik 1, (i vissa avseenden)
överensstämmande, enlig (med), Jämförlig,

motsvarande, sådan, parallell, jfr identisk; (tekn. för) kontinuerlig, steglös — analogt (adv., även) på samma vis,
på liknande sätt,

1 likhet (med) — vara analog med se stämma överens (med) under 3 stämma

analogi (relativ 1. inbördes) likhet, motsvarighet, överensstämmelse, parallellism; motstycke, parallell — i
analogi med i enlighet med, i överensstämmelse med, motsvarande, liksom analys (motsats: syntes) (kem.)
upplösning 1. uppdelning 1. sönderdelning (i beståndsdelar), bestämning av ett ämnes (kemiska) beståndsdelar;
(mat.) differential- 1. integral-räkning; (filos.) särskiljande av egenskaperna (i ett begrepp); (sats)lösning;
analytisk metod, analytiskt förfarande; kritisk undersökning 1. belysning, (belysande o. förklarande) utredning,
kritisk genomgång (o. framställning av)

analysera sönderdela 1. uppdela 1. upplösa (ngt sammansatt) i sina beståndsdelar, sön-derlägga, bena upp 1. ut,
'dissekera'; utreda, (kritiskt) undersöka 1. skärskåda, jfr studera 3 anamma 1 (relig.) motta(ga), undfå, bli delaktig
av, vara mottaglig för, ta(ga) åt sig, uppta(ga) i sitt hjärta, tillägna sig, i sitt hjärta lämna rum för, behjärta (Guds
ord), omfatta 1. erkänna (Kristus); anta(ga) (mänsklig gestalt) 2 (vard. o. skämts, för) lägga beslag 1. (vard.)
'vantarna' på, 'knipa', roffa (åt sig), gripa, ta(ga) fast, (in)fånga, 'hugga' 3 fan anamma, djävlar anamma, anagga,



anacka, (må fan 1. djävulen) ta, 'anfäkta', 'besitta' anamne's sjukdoms förhistoria anarki laglöshet,
regeringslöshet, saknad av laglig myndighet, (ibl.) självsvåld; tygellös oordning, förvirring, förbistring,
upplösnings-tillstånd), omstörtning, samhällsupp-lösning, nihilism, kaos anarkist samhällsfientlig (person),
samhälls-fiende, nihilist; (samhälls)omstörtare, politisk våldsman, dynamitard, bildstormare anatema
bannlysning, bannstråle, exkommu-nikation; fördömande; förbannelse, förkastelsedom

anbefalla 1 se påbjuda, pålägga, ge befallning om, befalla om; ålägga, föreskriva; ombetro, uppdra(ga), ge 1.
lämna i uppdrag, förständiga

2 anförtro, överlämna, (relig.) befalla (sig)

3 se förorda, tala (varmt) för varan, innesluta i ngns ynnest; lägga ngn på hjärtat, framhålla som önskvärt, jfr
uppmana

anbelanga se angå

anblick åsyn, skymt, (ibl.) sikt, jfr ansikte; syn, 'skådespel', 'scen', panorama, vy, uppenbarelse; bild, 'tavla'
anbringa inpassa ni, placera, hålla, förlägga, applicera, uppsätta ni, ställa, lägga, fästa, tillpassa ni, göra (en paus),
insätta ra, in-

9anbud—andlig

stallera, (in)montera, pålägga ni, påsätta ni, åsätta, (fackspr.) ansätta ni; anlägga, aptera, 'plantera', förse med,
(ibl.) infoga ni, kila in

anbud erbjudande, erbjudan, tillbud; förslag,

hemställan; bud (på auktion), offert, utbud, (ibl.) beställning — inlämna anbud på se offerera

anciennitet företräde med hänsyn till tjänsteår, åldersföreträde, åldersrätt; (ibl.) antal tjänsteår

anda 1 andedräkt, andhämtning, andetag, andedrag; fläkt, ånga, doft 2 (åld., bibi. för) (inblåsa) liv, livsgnista,
livskraft 3 håg, sinne, begärelse, böjelse, lust, intresse 4 ingivelse, inspiration, hänförelse, 'eld'; (ibl. nära) flykt,
(högre) lyftning, schvung, entusiasm 5 se sinnelag, stämning, atmosfär, livsluft, (gott) samarbete, (god)
sammanhållning; (grund)ton, prägel, skaplynne, kynne, (ngns rätta) art 6 åskådningssätt, betraktelsesätt,
tidsanda; verklig 1. egentlig 1. djupaste innebörd, innersta mening, (ande)mening, avsikt; kärna, väsen,
kvintessens — allteftersom andan 1. anden faller på som ngn känner sig hågad 1. upplagd 1. manad, som det
faller ngn in — draga 1. dra andan 1 se andas 1 2 (bildl. för) hämta sig, ta(ga) igen sig, känna lättnad — hämta
andan ta(ga) igen sig, unna sig en smula vila, pusta 3, 2 vila 1 — i andanom

1 (bibi.) (de fattiga) i anden, i andlig måtto

2 (skämts, för) i fantasien, för sin inre syn — med andan i halsen se andfådd — när andan faller på (honom) när
(han) blir inspirerad, 1. känner sig hågad 1. upplagd 1. får lust — tappa andan mista andan, få svårt att andas, bli
andfådd 1. andtruten, få andnöd; se kikna — uppgiva 1. uppge andan se dö 1 — vara samma andas barn ha
samma läggning 1. intresse som, vara lika god som, vara av samma ull 1. kaliber 1. skrot och korn, vara lika goda
kålsupare, vara likadan

andakt 1 andäktighet, stilla betraktande 1. begrundan, kontemplation, (hängiven) vördnad, försjunkande i det
gudomliga, stilla allvar, högtidlig ro 1. stillhet, gripenhet, vördnadsfull uppmärksamhet, högtidlighet, högtidlig 1.
from stämning, helgd; jfr religiositet 2 andaktsövning, andaktsstund, enskild gudstjänst, bön, fromhetsövning
andas 1 (motsats: hålla andan) dra(ga) andan, dra(ga) 1. ta(ga) ett andetag, insupa luft, uppta(ga) syre, respirera;
(ibl.) pusta, flåsa, flämta, fnysa, stånka, snörvla, 'snusa' 2 (bildl. för) sakta blåsa; leva; uttrycka, röja; (ibl.) viska
(om), jfr förråda 3 — andas in inandas, dra(ga) in, insupa (doften av); (med.) inhalera — andas ut 1 utandas,
(med.) exhalera; blåsa 1. pusta ut (rök) 2 (bildl.) hämta andan, känna sig lättad, dra(ga) en lättnadens suck, pusta
(ut) 3 pausera, se 2 vila 1 ande 1 se själ 1; (ibl. nära) tanke, tanke- o. föreställningsförmåga; se 1 inre 2; jfr anda

2 övernaturligt 1. osynligt 1. okroppsligt väsen; [avlidnas andar] ma'ner; osalig ande, vålnad, spöke, skepnad,



hamn, skuggvarelse, 'skugga'; skyddsande, (ngns goda) genius, (skydds)ängel, daimon; avgrundsande, demon;
jordande, gnom 3 (ibl.) naturväsen, nymf, alf, älva, sylf, jfr nymf 1 4 personlighet; (ibl. nära) begåvning, tänkare,
snille; [anden] den invärtes människan — ledande ande se primus motor — vara ngns goda resp. onda ande
utöva gott resp. dåligt inflytande på andedrag andetag, (in)andning, respirations-akt; (i samma) nu 1. ögonblick,
jfr genast 1; (icke) minsta ord, (icke) halvdragen anda, (icke ett) knyst 1. grand; (en döendes sista) andhämtning
1. suck 1. pust 1. stund — i samma andedrag på samma gång, samtidigt; omedelbart efter andedräkt 1 utandad
luft, utandning, (oren)

anda 2 se andhämtning 2 andefattig (motsats: själfull, idérik, originell) själlös, andetom, idéfattig, torftig, steril,
innehållslös, tom, 'död', jfr prosaisk 2, fadd, tarvlig, utan andlig 1. högre lyftning, jord-bunden, trivial, ytlig,
saftlös, (lång)tråkig, själsmördande, olustig, jfr dålig 3; formalistisk

andel 1 se del 6, anpart, kvot, ranson, portion, (jur.) avvittring (i bo) 2 aktie, tranche 3 deltagande (i), medverkan
(i), (med)delaktig-het (i), medskyldighet (i), (med)ansvar, insats 1, roll; bidrag 1, tribut, tillskott, kontingent; se
även vinstandel — ha andel i vara delägare 1. intressent i; ha medansvar för, vara medskyldig 1. delaktig i, vara
medansvarig för, göra sitt till andeliv högre själsliv, religiöst liv, andligt liv, tankeliv

andemening innersta syfte; (rätt) ändamål, verklig 1. egentlig uppgift; (den dolda) rätta 1. egentliga innebörden 1.
andan (i ngt), det som egentligen åsyftas, innersta betydelsen (av), se betydelse 1; (ibl.) sensmoral, (ibl. nära)
undermening anderik själfull, djupsinnig, snillrik 1, jfr spirituell; uppbygglig andetag se andedrag
andeuppenbarelse se vålnad andeväsen okroppslig varelse, gnom, ängel,

högre makt; se vålnad andfådd flämtande, flåsande, pustande, andtruten, andlös, med andan i halsen, med kort o.
häftig andning, som kippar efter andan; andtäppt, astmatisk andhämtning 1 andning, respiration, syretillförsel,
(ibl.) anda 2 andetag, (ibl.) andedrag, andedräkt

andlig 1. (åld.) andelig 1 (motsats: sinnlig, materiell) andens, ande-, övernaturlig, okroppslig, översinnlig,
transcendent, osinnlig, platonisk, platonsk; immateriell, substanslös, förandligad; själens, själs-, sinnes-2
(motsats: fysisk, kroppslig, lekamlig, bokstavlig) psykisk, inre, själslig, mental; ideellandlös—anförtro sig åt

3 (relig., motsats: jordisk, timlig, världslig, köttslig) uppfylld 1. genomträngd 1. inspirerad 1. ledd av helig ande
1. den Helige ande; religiös, gudaktig, gudfruktig, from, gudlig, 'helig'; uppbygglig, uppbyggelse-, med religiöst
syfte 1. innehåll; (ibl. nära) icke av denna världen, av religiös art, i religiöst hänseende 4 (motsats: profan,
lekmanna-) kyrko-, kyrklig, ecklesiastik, prästerlig, 'andans', kyrkans, prästerskapets, klerikal 5 (ss. subst.) se
präst 1, biskop, prelat, andans man

andlös med återhållen andedräkt, ivrig, spänd, gripen, andäktig, djup (tystnad), ljudlös; andfådd

andning se andhämtning 1 —- andnings- re-

spiratorisk andra se annan, andre

andraga 1. andra se anföra 2, framdraga 2; föredra(ga), förelägga; säga, yttra andrake se ankbonde

andre 1. andra (räkneord) 1 nummer 2, ännu 1. ytterligare (en 1. ett); nästa, (näst) följande, påföljande, (dagen)
efter 1. därpå 2 näst

bäst, näst högst, lägre; vice — andra klassens 1. rangens 'sämre', 'enklare', sekunda; mindre framstående,
medelmåttig, andrarangs- — i andra hand indirekt, se vidare under hand — komma i andra hand få stå efter, se
vänta 1 — på andra sidan (om) se mittemot, på motsatt (strand), på hinsidan, hinsides; se bortom, träns-, hyper-,
bakom 1, (skjuta) förbi 1

andrum 1 lufttillgång, 'luft' 2 spelrum, fritt utrymme; uppskov, anstånd, frist, respit,

rådrum, uppehåll, tid att hämta sig 1. andan 1. besinna sig, betänketid, besinningstid, jfr tid 4, en tids lugn,
vilotid, respittid, tillfälle att pusta ut 1. vila, (vilo)paus, vila, rast, (ibl.) ro; (litet mer) tid (till ngt), ledighet
andtruten se andfådd



andtäppa (lindrig) andnöd, försvårad 1. tung andhämtning 1. andedräkt, 'trångt bröst', astma

andäktig andaktsfull, med andakt, högtidlig, vördnadsfull, andlös, respektfull, fromt lyssnande, fromt
uppmärksam; innerligt hängiven, försjunken i stilla uppmärksamhet 1. begrundan(de), (ibl.) from 1. gudfruktig,
jfr religiös; jfr vördsam anekdot kort skämthistoria, se historia 2 anemi blodbrist, bleksot anemisk som lider av
blodbrist, blodfattig,

'blodlös', blek(siktig), kraftlös anfall 1 (motsats: försvar) angrepp, attack, anlopp, (an)stormning, stormanfall,
stormvåg, framstöt, chock, offensiv, aggression, räd 1. raid, (ibl.) diversion; övergrepp, jfr överfall; utfall, stöt 2
häftigt utbrott 1. känning (av), släng, 'ryck', 'hugg', raptus, parox-ysm — anfalls- offensiv; aggressiv — gå till
anfall se anfalla 2 anfalla 1 (motsats: hålla fred) se angripa 1, göra ett anfall 1. angrepp på, kasta sig över,
överfalla, börja krig med 1. mot; öppna strid,

2 — Ord lör ord

gräva upp stridsyxan 2 (motsats: hålla stånd, retirera) gå till attack, gå till strids, (över)gå till anfall 1. aktion, gå
emot, ta(ga) 1. gripa 1. övergå ra till offensiven, gå anfallsvis till väga, ta(ga) tjuren vid hornen, an-storma ra,
storma; (fäktn.) göra ett utfall, falla ut 3 (motsats: lämna i fred) attackera, (idrott.) tackla; rusa på1, störta sig
över, störta på1, gå lös(t) på, bära våldsam hand på, våldföra sig på, börja misshandla, hugga in på, gå (ngn) in på
livet, fara 1. flyga 1. ryka på1, fara 1. flyga 1. ryka 1. råka i luven på (varandra), fara i håret 1. i strupen på,
springa på1, falla ö'ver, ofreda, (vard.) hoppa på1, jfr barka ihop under 2 barka; antasta, ta(ga) tag i, 'hugga',
'kasta sig över', störta emot, 'störta sig över', ge sig på1 4 (i tal o. skrift) ansätta, bestorma, gå 1. löpa till storms
mot, göra front mot, vända sig mot, skarpt klandra 1. kritisera, raka ned på, slå ned på, (ibl.) smäda anfordran se
begäran, fordran l anfräta fräta 1. tära på, plåga, se angripa 4 — anfrätt moraliskt angripen, 'anlupen', 'ihålig',
sedligt opålitlig, anstucken 1. besmittad (av tidens ondska), osund anfäkta 1 kvälja, plåga, martera, tortera, oroa,
(hårt) ansätta, hemsöka (med själsstrider 1. frestelser), fresta 2 se angripa 3 — anfäkta sig skepa sig, åbäka sig,
fäkta med armar o. ben, (häftigt) gestikulera; (ibl.) beskärma sig anfäktelse tvivel, prövning, hemsökelse,
(själs)plåga, (själs)vånda, själanöd, själsnöd, själsstrid, skrupler; jfr samvetskval, ånger; frestelse, (åld.) lockelse,
försökelse anföra 1 gå 1. stå i spetsen för, föra befäl(et) över, kommendera, vara befälhavare över, vara anförare
för, visa väg(en); (ibl.) rida i spetsen för; vara ledare av, föra talan för, vara ordförande för, (ibl.) företräda; leda,
dirigera, slå takten, taktera 2 yttra, säga 1, komma med, andra(ga), framdraga 2, åberopa, förebära, (ibl.) skylla
på, genmäla; ge (exempel), framlägga (skäl), nämna 2, berätta; (ibl.) omtala 3 (ord för ord) återge, citera, hänvisa
till anförande 1 ledning 2 yttrande, tal; diktamen (till protokollet); plädering (inför domstol) anförare se ledare 1,
jfr fältherre, hövding, (åld.) hövitsman; kapten, huvudman; se dirigent

anföringstecken citationstecken, (ibl.) 'gåsögon'

anförtro 1 (förtroendefullt) överlämna, ge i uppdrag, (över)antvarda, lämna i ngns händer 1. vård, upplåta,
deponera, (om)betro, uppdra(ga), anbefalla 2 2 delge, göra delaktig i 1. av, inviga i, (under tysthetslöfte) yppa 1.
omtala ni, i förtroende låta få del av, i förtroende meddela, förtro, bikta 3, (ibl.) prisge, jfr erkänna 1 — anförtro
sig åt utgjuta 1. öppna sitt hjärta för, lätta sitt hjärta 1. samvete för, förtro sig till 1. åt, yppa sina hemligheter för,
förtroendefullt 1. med (fullt) förtroende meddela sig med 1. vända sig till,

11anförvant—anhörig

ta(ga) sin tillflykt till (ngn med sina bekymmer), ge 1. skänka sitt förtroende, tillitsfullt rådgöra med 1. söka råd
hos, inviga (ngn) i sina bekymmer, (ibl.) förlita sig på, sätta sin lit till, trygga sig till, sluta sig till, överlämna sig
åt, söka (be)skydd hos, anropa om skydd, kasta sig i (ngns) armar 1. i armarna på, hänge sig åt, lämna sig i ngns
hand 1. våld, (åld.) befalla sig (i Guds hand)

anförvant se släkting, släkt 2

ånge se angiva

angelägen 1 (motsats: likgiltig, obetydlig, föga brådskande) se viktig 1, maktpåliggande,



nödvändig, behjärtansvärd, som ligger ngn om hjärtat 1. är av vikt 1. (stort) intresse för ngn, brådskande,
hastande, trängande, överhängande, pressant; ute i angeläget ärende, (ibl.) betydelsefull, betydande 2 (motsats:
ohägad, ovillig) mån (om), ivrig (att), 'hungrig' (efter), (ibl.) hågad, hugad, intresserad, nyfiken, begärlig (efter 1.
på) — låta sig angelägel vara vara ivrig att, vinnlägga sig om, 2 sträva

angelägenhet 1 ärende, företag, (kanslispr.) mål; fråga, intresse, jfr ensak 2 vikt (o. betydelse), behövlighet

angenäm underhållande, se behaglig 2, treven, smickrande, (ibl.) avundsvärd

angiva 1. ånge 1 upplysa om, lämna 1. meddela uppgift om, utsätta ni, uppge, .vppa, omtala, nämna, påstå,
deklarera, redogöra för, återge, sammanfatta (huvudpunkterna i) 2 åberopa, hänvisa 1. referera till, utpeka,
beteckna, bestämma (som), definiera (som); förebära, förege, skylla på 3 (ut)visa, utmärka, indicera, indikera,
markera, representera, låta förmoda, tillkännage; tyda på, skvallra om, betyda, se förråda 2 4 anmäla, rapportera,
anklaga, sätta fast 1. i knipa 1. i klistret, överlämna (åt polisen), skvallra (för), (si.) tjalla, köra fast (ngn), se
beskylla (för) 1 5 ge 1. slå (takt), anslå ni (ton); bestämma (tonen)

angivare anmälare, rapportör, överlöpare, baktalare, Judas, denunciant, sykofant, skvallerbytta, spion, förrädare;
(vulg.-sl.) tjallare, brandare, grunning, knasare, knas-kis

angrepp se infall 1, anfall 1, (idrott.) tackling; (försåtligt) dolkstyng (i ryggen), (feg) åsnespark; åverkan; filippik,
'kanonad', 'mot-

hugg'; uppgörelse (med) — angrepps- offensiv; aggressiv

angripa 1 dra(ga) i härnad mot, föra 1. bära avog sköld mot, se anfalla 1 2 träda i opposition mot, vända sig mot,
bekämpa, attackera, gå 1. löpa till storms mot, göra front mot, hugga ned på, fara ut mot, göra det hett för (ngn),
söka vederlägga, förneka 1. bestrida riktigheten av, (ibl.) beivra; söka störta 1. få avskaffad 3 (om sjukdom) slå
sig på, träffa, gripa, drabba, anfäkta, hemsöka, skada, smitta, infektera; tära på, undergräva, afficiera 4 fräta på,
anfräta, röta på, fräta sönder, 'gnaga', upplösa, underminera,

(kemiskt 1. fysiskt) skada, förstöra 5 se börja 1 — angripen 1 (motsats: obesmittad, frisk) skadad, sjuk 1,
medtagen, karierad (tand) 2 (motsats: färsk) något skämd, stadd i förskämning, ankommen, (ibl.) något rutten 1.
boken, maläten; (moraliskt) anfrätt, besmittad, anstucken; [angripen av] se behäftad med, (ibl.) berörd av
angränsande tillstötande, närgränsande, 1 nära 1, grann- (by), invidliggande, (rummet) vägg i vägg; närboende
angå avse, gälla, vidkomma, (åld.) komma (ngn) vid; röra (sig om), handla om, gå ut på, ha avseende pä; beträffa,
anbelanga; referera sig till, falla under, stå i samband 1. förbindelse med; beröra, röra, bekymra, intressera, vara
av intresse för — icke angå (ngn) lämna (ngn) kall 1. oberörd, inteintres-sera (mig), vara (min) ensak 1.
privatsak, (vard.) inte röra (mig i ryggen), icke tillhöra 1. tillkomma (mig) att befatta (mig därmed) 1. lägga (mig
i det) 1. blanda (mig i den saken); [det angår mig icke] jag bryr mig icke om det, jfr under 2 bry — vad angår vad
beträffar 1. vidkommer 1. (vard.) (an)belangar, i vad (på mig) ankommer 1. beror, visavi, gentemot, för (den
sakens) skull, för den delen, för (min) del, på tal om, apropå, (vard.) om vi nu ska tala om, jfr angående —
angående rörande, beträffande, (i fråga) om, med hänsyn till, i anseende till, med avseende på, gentemot, över,
när det gäller, för (ngns) vidkommande 1. del, med hänsyftning på, (hän)syftande på-, avseende, vidkommande

angöra (om fartyg) 1 lägga till vid, se an-löpa 1; inlöpa i 2 göra fast, se under 1 fast anhalt hållplats, station
anhang 1 kotteri, följe, sällskap, band, klick, hord, liga, 1 flock 1, parti, konsorter, anhängare, (ibl.) gelikar;
patrask, 1 pack, påhäng, bihang 2 tillslutning anherre (adelsfamiljs) stamfader anhopa se hopa, samla

anhopning avlagring, gytter, gyttring, hopad klunga, (an)samling, hop, (fackspr.) ackumulation, kumulation; kaos
anhålla 1 se gripa i, arrestera, häkta, fängsla 1; hejda 1, kvarhålla ni, (vard.) haffa; beslagtaga), belägga med
kvarstad, lägga beslag 1.embargo l.(vard.)'vantarna'på 2 se hemställa 2, bedja 1, begära 1, önska, utbe(dja), (an)-
söka, tigga (om nåd) — bli anhållen (även) bli fast, åka fast, råka fast, åka dit, bli arresterad, bli satt inom lås och
bom, bli inmanad i häkte anhållan se begäran

anhängare lärjunge, efterföljare, bekännare, jfr apostel 1; meningsfrände, partivän, parti-gängare, medhållare,



sympatisör, bundsförvant, 'vän', jfr proselyt; (ngns) parti, anhang; handgångne man, 'vapendragare', 'lakej', (ibl.)
'vasall', supporter, (heja)klack anhängiggöra dra(ga) inför domstol, beivra anhörig se släkting, släkt (med)anima!
—anlägga

animal (motsats: vegetativ) från djurriket, animalisk; djur-, se djurisk, sinnlig, köttslig; primitiv

animalisk (motsats: vegetabilisk, om föda: vegetarisk) från djurriket, djur-animera se egga (upp), uppmuntr-a 2,
påverka; (om bild) göra rörlig — animerad livlig, glad, upprymd, munter, livad, uppsluppen, uppeldad,
entusiastisk; tecknad (o. rörlig) (film) animositet se ovilja, hat, förbittring aning 1 förkänsla, förkänning,
föraning, dunkel känsla 1. föreställning om (ngt förestående), (ha) på känn, (ibl.) försmak 2 känning, otydlig
förnimmelse, dunkel kännedom, (få) nys om, dunkelt intryck, (ibl.) instinkt, (ibl. nära) fruktan, misstanke,
farhåga 3 divinationsförmåga, intuition, intuitiv förnimmelse 4 antydan (om), tillstymmelse (till), obetydlighet,
'spår', 'smula', 'skugga', 'jskymt', 'strimma', (vard.) (inte en) gnutta — inte ha en aning (om) inte ha ett begrepp 1.
den blekaste aning 1. den ringaste föreställning-1. idé 1. hum (om), inte veta någonting 1. det minsta (om), jfr
ingenting aningsfull se förväntansfull, (ibl.) profetisk aningslös intet ont anande, se under ond, ovetande (om
faran); (neds. för) okunnig, enfaldig, menlös, naiv, dum anka tidningsanka, rötmånadshistoria, rövarhistoria,
lögn

1 ankare 1. ankar 1 skeppsankare, (vard.)

'krok'; (mindre) dragg; (byggn.) ankarjärn, förankring, murankare, bjälkankare, krampa; (ibl.) ankarslut; (fys.)
(magnets) armerings-järn, armatur, induktor, (ibl.) rotor, stator; gånghake (i ankarur) 2 fast stöd, fast (hållpunkt,
fast klippa, stödjepunkt, fästpunkt, (botten)fäste; ytterman (i dragkamp) — kasta ankar se ankra — ligga för
ankar (sjö.) ligga till ankars, ligga stilla 1. bi; (skämts, för) ligga till sängs; vara fast — lyfta 1. lätta ankar hiva
lätt, se avsegla — lägga sig för ankar se ankra; (skämts, för) gå och lägga sig

2 ankare 1. ankar se 1 tunna 1

ankhonde ankhan(n)e, andrake, (prov.) andrik ankel fotled, vrist, fotknöl anklaga ställa till ansvar, åklaga,
stämma 1. sakföra (inför rätta), åtala; beskylla (för) 1, angiva 4, klandra 1 anklagelse 1 angivelse, åtal, tilltal
inför rätta, stämning, käromål, lagföring, beskyllning, tillvitelse, klander, förebråelse 2 anklagelse skrift

anklang 1 klang 1. stämning 1. ton 1. drag som för ngt annat i minnet, återklang, eko, reminiscens; anstrykning,
tycke, likhet 2 genklang, gensvar, gehör, bifall, gillande — finna 1. vinna 1. väcka anklang få 'folkets öra', få ett
sympatiskt mottagande, få 1. vinna insteg, vinna bifall anknyta 1 (tekn. för) sätta i förbindelse med, förena 1,
förbinda, sammanbinda, sammanknyta, ansluta till; foga 2 utgå från, ta(ga) (ngt) till utgångspunkt, gå tillbaka
(till),

referera (till), sätta i samband (med), förknippa, 'koppla' (till), kombinera, liera 3 knyta 1. ingå 1. inleda
(förbindelse med) anknytning 1 se anslutning 2 2 anknuten (telefon)apparat 3 se förbindelse 2, samband, (ett)
apropå — med anknytning till med utgångspunkt från, med anledning av anknytningspunkt beröringspunkt,
förbindelsepunkt; utgångspunkt, uppslag(s-ända), början, anledning, (ett) apropå ankomma 1 (motsats: avgå,
lämna) komma, framkomma hj, nå målet 1. bestämmelseorten, (ibl.) nå fram; anlända, inträffa, komma tillstädes,
inlöpa ni, visa sig; (om pengar) inflyta 2 (åld. för) beträffa, vidkomma, anbelanga; se komma an på 1, jfr vad
angår — ankommen (ss. adj.) något skämd; anlupen, skadad, illa medfaren, illa åtgången; angripen, illa däran;
lätt berusad, lindrigt nykter ankomst framkomst, hitkomst; (hand.) ingång, mottagande, erhållande; annalkan(de),
inbrott, inträde ankra kasta ankar, gå till ankars, lägga till, lägga sig för ankar, fälla ankar, låta ankaret gå, (sjö.)
låta gå ankaret, (sjö.-sl.) kasta kroken, sumpa draggen anlag 1 första början, frö, embryo, (ibl.) rudiment, jfr
ansats 2; utvecklingsmöjlighet, stoff, gry, löfte 2 (medfödd) böjelse, benägenhet, (naturlig) fallenhet, håg, sinne,
lust, kallelse, (ha) lätt (för 1. att), (pre)disposi-tion, läggning; inneboende (medfödd) förmåga, arvsanlag, åder,
ådra, arv, påbrå, (själs)gåvor 1. -förmögenheter, 'pund', själs-gry, begåvning, egenskap anledning
bevekelsegrund, motiv, drivfjäder, 2 skäl, fog, argument, grund, närmaste (yttre) orsak, (få) tillfälle 1. lägenhet 1.
möjlighet (att), skuld, (ibl.) 'stöt'; (jur.) indicium



— ge anledning till se föranleda — med anledning av (kanslispr.) i anledning av; på grund av, med hänsyn till,
(ibl. nära) i betraktande av, till följd av, tack vare — på förekommen anledning på given anledning, med
anledning av att ngt inträffat

anlete se ansikte

anletsdrag (ansikts)drag; se fysionomi anlita 1 (hän)vända sig till (ngn för att få hjälp 1. biträde), rådföra sig
med, rådfråga, begagna sig av, ta(ga) i anspråk 1. till hjälp, sysselsätta, koppla in (polisen), 'söka', 'gå till', ta(ga)
sin tillflykt till, hålla sig till 2 se använda 1, ta(ga) till, tillgripa ni, försöka, pröva 3 fresta på, sätta på prov,
anstränga

— anlitad upptagen, betrodd, eftersökt anlopp (plötsligt) anfall, chock, stormlöpning;

(an)sats (till språng) anlupen se under anlöpa

anlägga 1 pålägga ni, anbringa, placera på 1. intill, fästa, applicera; stryka 1. pensla på (som grundfärg),
undermåla; tillämpa (viss måttstock 1. norm), utgå från, mäta (ngt)

efter (viss) måttstock 2 grundlägga, grunda, bygga, dra(ga) fram 1. ta(ga) upp (ny väg), (hastigt) kasta upp,
uppföra, lägga grunden
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till, göra början till, börja, starta; inrätta 3 planlägga, uttänka ru, planmässigt ordna 1. organisera, uppgöra ru;
göra (plan o.) utkast till, skissera 4 iklä(da) sig, klä(da) sig i, iföra sig, kostymera sig i, sätta på sig, ta(ga) på
(sig), påta(ga) ru; (börja) bära, lägga sig till med; låtsa hysa, maskera sig med, spela, hyckla, anta(ga) 5 se lägga
an 2 — vara anlagd på vara beräknad 1. inriktad på anläggning 1 anläggande, byggande, grundläggning 2
inrättning, etablissemang, byggnadskomplex, fabrik, anstalt, byggnadsverk, verk 3 parkanläggning, park,
trädgård(s-anläggning), plantering(ar) 4 se uppläggning 2 anlända se ankomma 1

anlöpa 1 (om fartyg) angöra, lägga i land, lägga till (vid), landa, inlöpa i hamn, gå in i; hamna 2 (metall.) skifta
färg, oxidera(s); beslå sig, slå sig, imma sig — anlupen an-löpt, oxiderad, svagt 1. lätt färgad (på ytan), 'belagd',
'blå', rostig, ärgig, anfrätt, matt, utan lyster; immig, beslagen; inte riktigt frisk, se skämd 1, möglig anmana
uppmana, söka förmå anmarsch marsch (mot 1. till) — vara i anmarsch vara i antågande 1. anryckning, vara på
frammarsch 1. på väg, se nalkas; vara under uppsegling 1. under förberedelse 1. i faggorna, se förestå 1 anmoda
se bedja, uppmana anmodan uppmaning, uppfordran, uppdrag; fordran, (på) begäran 1. anmaning 1. anhållan 1.
framställan 1. yrkande (av), jfr inbjudan, bön 1 anmäla 1 tillkännage, inberätta, (inrapportera, meddela 1,
underrätta om, säga till om, låta (ngn) veta, uppge, upplysa om, deklarera, ge besked om, lämna uppgift om,
påtala, (jur. för) anföra (jäv), framföra; bringa bud om, bebåda, annonsera 2 rekommendera (till), förorda 3 se
angiva 4, lagsöka 4 recensera, granska, omnämna — anmäla sig ge sig till känna, tillkännage sin ankomst,
inställa sig, ånge sig (hos polisen); visa sig, inträda, uppträda, framträda som sökande, (an)söka, lämna in
ansökan, skriva in sig; teckna sig (för), boka in sig (till 1. som deltagare); erbjuda sig, yppa sig; begära ordet
anmälan 1 anmälning, anteckning (till nattvardsgång); meddelande, rapport 1, memorial; angivelse 2 se kritik 1,
referat, omnämnande, reklamartikel anmälning se anmälan 1 anmärka 1 påpeka, framhålla, göra uppmärksam på,
notera, påvisa; omtala m, meddela, (om)nämna, yttra 2 uttala sitt ogillande, med ogillande nämna, lasta, tadla,
göra 1. framställa invändningar 1. anmärkningar, ogilla, göra erinringar, påminna om, erinra om, påtala;
genmäla, invända, (ingenting att) erinra, se kritisera 2, rätta, (ibl.) fördöma; hacka (på), 'gnaga' (på), häckla
anmärkning 1 iakttagelse, uttalande, yttrande; anteckning; obs(ervandum), märk, nota bene; kommentar, not,
tillägg, påpe-

kande 2 klander, ogillande, påtal(an), tadel, tillrättavisning, förebråelse, 'påminnelse(r)', uppsträckning,
reprimand, (få) påskrivet, kritik; tillsägelse, förmaning, erinran, varning, prickning, bakläxa, (vard.) 'prick', (skol-
sl.) 'pinne' anmärkningsvärd relevant, nämnvärd; märklig, bemärkt, egendomlig, värd att lägga märke till 1. lägga
på minnet, markant, påfallande, påtaglig, remarkabel, uppseendeväckande, synnerlig, sensationell, jfr intressant;
avsevärd, betydlig, mera betydande; (säll.) klandervärd annaler årsböcker, se historia 1; årsskrift



1 annalkande (part. subst.) inbrott, (säll.) anbrott — vara i annalkande se nalkas, förestå 1, (ibl.) väntas

2 annalkande (part. adj.) (sig) närmande, förestående, (till)stundande, kommande, hotande

annan (annat, andra) 1 en till, ännu en, ytterligare en 2 se motstridig 2, olika, artskild,

skiljaktig, hetero-, främmande, förändrad, förvandlad, som förbytt 3 jämförlig med, en motsvarighet till, ett
motstycke till; 'riktig', vanlig, 'normal' 4 den 1. det senare, bortre, avlägsnare, fjärmare, motsatta, hin-(sidan) 5
[de andra] de övriga, de återstående — allt annat än se under all — bli annat av bli andra bullar av, bli en annan
dans av, bli skillnad, bli annan ordning 1. andra tag; [då blev det annat av] då fick pipan ett annat ljud, se under 1
pipa; [här ska bli annat av] här ska det tas itu med hårdhandskarna, du ska få känna att du lever, du ska få lära
mores, du ska få det hett — en och annan se under 2 en — plöja med andras kalvar 1. en annans kalv lysa med
lånta fjädrar, se vidare under plöja annanstädes se annorstädes, till 1. på annat

ställe, åt 1. på annat håll annars 1 eljes(t), i annat fall, i motsatt fall, i vidrigt fall, i annan händelse, (åld.) varom
icke; om så icke är 1. varit 1. vore (fallet), om så icke skett; (ibl.) om icke nu 1. då 2 för övrigt, i övrigt, förresten,
i andra avseenden, utöver det redan sagda 3 över huvud (taget); i alla fall, dock 4 i vanliga fall, under vanliga 1.
normala 1. andra förhållanden, vanligen, (ibl.) alias; vid annat tillfälle 1. andra tillfällen annektera ta(ga) i
besittning, införliva, inkorporera, underlägga m sig, inlemma, ockupera; orättmätigt tillägna sig, lägga sig till
(med), slå under sig, bemäktiga sig 1 annex 1 dotterförsamling, dotterkyrka, kapellförsamling) 2 avläggare, filial
3 bibygg-nad, tillbyggnad, sidobyggnad 4 underavdelning, bihang — annex- bi-, dotter-, sidoannons se
meddelande 2; reklam, reklamannons,

affisch, jfr anslag 2 annonsera 1 införa (en) annons; genom annons tillkännagiva 1. utbjuda 1. utlysa 1. meddela;
se 1 reklamera (för) 2 på förhand meddela, anmäla 1, upplysa 1. underrätta om, för-
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kunna 1, affischera, utbasuna 1. utbasunera, kungöra, avisera, bekantgöra ru — annonsera efter efterhöra ru,
söka, efterlysa annorledes se annorlunda 1 annorlunda 1 (adv.) annorledes, på annat sätt 1. vis, apart, olika,
skiljaktigt, icke på det sättet, icke på det sätt man tänkt 2 (adj.) olikartad, olika, av annan art, särpräglad,
originell, ovanlig, ny — bli annorlunda se ändra sig 1 — l&ta annorlunda [det lät a.] det blev annat ljud i skällan,
pipan fick ett annat ljud, det blev en annan låt annorstädes annanstädes, annanstans, på 1. (ibl.) till 1. åt annat
ställe 1. håll 1. annan ort 1. trakt 1. andra ställen 1. orter 1. trakter,

1 1. (ibl.) till annat land, på 1. (ibl.) till övriga orter, hos andra

annotation skriftlig anmärkning, anteckning, notis, lösryckt (tillfällig) uppteckning, jfr påskrift 1 annotera se
anteckna annuell (motsats: bienn) se ärlig, ettårig annullera 1 förklara ogiltig, upphäva 3, häva, återkalla,
återta(ga), ta(ga) tillbaka, låta gå tillbaka, avbeställa, inställa, kontraman-dera, riva upp (beslut), avlysa, inhibera,
slopa 2 göra ogiltig, (över)korsa, makulera, döda, mortifi(c)era 3 (tekn.) förta(ga) verkan av, förhindra anomal se
oregelbunden 1, abnorm 1 anomali avvikelse (från det normala), undantag, oregelbundenhet, oregelmässighet,
inkonsekvens, inkongruens, inadvertens, motsägelse; abnormitet, rubbning, jfr missbildning

anonym namnlös, hemlig 1, okänd, onämnd, ej namngiven, utan (uppgivet) namn, (donator) som önskar vara
okänd, (leva) i skymundan; utan (utsatt) författarnamn, icke undertecknad, utan underskrift, osignerad —
anonymt (adv., även) se inkognito anor 1 (adliga) förfäder, stamfäder, (jur.) ascendenter; (adlig 1. berömd)
ättelängd, anträd, stamträd, stamtavla, genealogi, släktregister, adlig härstamning 1. börd 1. härkomst

2 släktled; ätt,släkt 1 3 ursprung, traditioner, (vördnadsbjudande) ålder, (för)historia

anordna 1 se ordna 3, sammanställa, placera, anbringa, inrätta, anlägga, lägga, arrangera 1, fördela, aptera,
gruppera, disponera; ställa med, inrätta, reglera 2 igångsätta nJ, ställa till med, organisera, etablera, ge; foga 1.
träffa 1. vidta(ga) anstalter för, ställa 1. styra om, bestyra, reda, organisera, anställa 3 (åld. för) besluta, fastställa;
förordna, se anvisa 4, anslå 3



anordning 1 ordnande; fördelning, gruppering, uppställning, placering, ordning, sammansättning; konstruktion,
komposition, disposition 2 arrangemang, (förberedande) åtgärd, (si.) jippo; (vidtaga) anstalter; bestämmelse, (i
högre st.) skickelse 3 (kam.) utanordning, anvisning 2 4 se inrättning 2, apparat 1, mekanism, (numera ofta:) don,
(vard.) manick, grej

anpart se andel 1, del 6

anpassa lämpa (efter), avpassa, tillrättalägga ni, arta, forma, bearbeta (för), lokalisera, ackommodera, aptera,
adaptera, matcha (efter), jfr jämka (efter); vänja, foga 3, rätta, modifiera, moderera, acklimatisera — anpassa sig
jämka sig, foga sig 3, rätta sig (efter), inrätta sig (efter), leva (efter); foga sig efter omständigheterna, smälta in i
miljön, följa 1. driva 1. segla med strömmen, tjuta med ulvarna, vända kappan efter vinden, rätta mun(nen) efter
matsäcken, (okritiskt) följa 1. segla i ngns kölvatten anpassling 'bidevindseglare', lismare; medlöpare,
sympatisör, jfr samarbetsman, en som vänder kappan efter vinden anpassningsförmåga smidighet, förhandlings-
förmåga, ackommodationsförmåga, flexibilitet, sociabilitet anrop 1 anropande, högljudd åkallan, bön, vädjan,
anhållan, upprop, uppfordran 2 lystringsord; lystringssignal, rop, (ibl.) signal, (telefon)påringning, uppringning;
tillrop, tilltal, hälsning, apostrofering, (ibl.) maningsrop anropa 1 enträget 1. högtidligt bedja (till ngn, om 1. att),
bönfalla, besvärja, bestorma, ansätta, åkalla, påkalla, (ibl.) nedkalla, 'fly till' 2 ringa på 1. upp; tillropa, ropa på 3
se ropa an anrycka se rycka an

anrätta tillreda, (ibl.) reda; tillaga, laga (till),

ställa i ordning; bereda (till mat) anrättning tillredning; undfägnad, traktering;

(mat)rätt; måltid, mål; kreation ans (noggrann 1. petig) omvårdnad, omsyn, skötsel, ansning, rykt och ans,
putsning, puts, passning; (ibl. nära) skolning, rensning, hyfsning; (ibl.) ordning, skick, ordentlighet

ansa sköta, vårda, rykta, hyfsa, se 1. sköta om, göra i ordning, omsorgsfullt behandla, hålla ren, passa, tillse ni,
pyssla om, omhulda; klippa (träd); snygga upp, fiffa upp, 'frisera' ansats 1 sats, spjärn, anlopp, fart (till språng),
ansprång, (mil.) kort framryckning (i språng); skutt 2 (svag) början, tillstymmelse, antydning, antydan, rudiment,
embryo; (kraft)ansträngning, (ibl.) försök; (ibl. nära) anfall, ryck, släng, raptus; (plötsligt påkommen) lust 1.
drift; se anlag, tendens; uppslag, initiativ, impuls 3 (språkv, o. mus.) ansättande 1. början (av språkljud 1. ton) 4
(tekn.) 'klack', 'skuldra'; 'avsats' anse se mena 2, hålla före, hålla på, ha för sig, inbilla sig, smickra sig med (att),
finna, tro, tycka; räkna, låta gälla; betrakta som, ge (spelet förlorat), fatta 1. uppfatta (som), bedöma (som), se (i
ngn), ta(ga) (ngn för), hålla för, (i högre st.) hälsa som, akta (som), skatta; anta(ga), sluta sig till — anses (även)
ha ord om sig, gå för, gälla som, kunna 1. få passera (som) — ansedd (väl 1. illa) sedd 1. anskriven 1. omtyckt 1.
ackrediterad, som står (väl 1. illa) till boks; aktad, väkänd, respektabel, reputerlig, renommerad, nota-
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bel, betydande, framstående, prominent, mäktig, inflytelserik, auktoritativ, betrodd; jfr värderad 2; prisad, (högt)
skattad, i ropet, ärad, se berömd under berömma anseende aktning, heder, ära, (gott) rykte, ryktbarhet, (åld.)
frejd; renommé, storhet, (gott) namn (om sig), berömmelse, uppskattning, reputation, (ha en god) position,
goodwill, (social) status, 'aktier', kredit, (stå högt i) kurs, prestige, auktoritet, (förlora) ansikte^); (åld. för) ge
sken 1. utseende (av att vara) — i anseende till se angående, i fråga om, se under 1 fråga, på grund av, se under
2grund, med hänsyn till — utan anseende till person utan hänseende 1. (tillbörlig) hänsyn till person, utan
mannamån, lika behandling av alla ansenlig reslig, ståtlig, imponerande, storväxt; se stor 1, avsevärd, betydlig,
beaktansvärd, notabel, aktningsbjudande, aktningsvärd, värd att ta(ga) (med) i betraktande, 'hederlig' (belöning),
rundlig, (en) hel (hop), respektabel, rekorderlig, reputerlig, 'nätt' (belopp), 'grov' (summa pengar), 'vacker' (slant),
modig(a slantar), (prov.) gentil; (åld. för) framstående, förnämlig, utmärkt, viktig, betydelsefull ansikte anlete;
ansiktsdrag; se fysionomi; uttryck; (åld., bibi.) öga, blick; (inför 1. i ngns) åsyn 1. anblick; (ny 1. bekant 1.
obekant) person; (få ett nytt) utseende, (ny) 'profil', (filmens nya) karaktär; (vard. o. vulg.) fejs, fjås, 'front', nuna,
nylle, 'planet(en)', plyte(t), snyte, 'syn(en)', synamente, 'tryne' — behålla 1. bevara ansiktet bevara skenet, till
synes ej ge med sig, 'behålla masken' — bli lång i ansiktet bli besviken 1. snopen 1. handfallen 1. bedrövad —



förlora 1. tappa ansiktet förlora sin prestige 1. sitt anseende; falla ur rollen, blamera sig, 'tappa masken' — mitt
upp i 1. rakt i ansiktet mitt för näsan, (tala) trots ngn annans närvaro, hänsynslöst, rentut — rädda ansiktet rädda
skenet 1. anseendet — spotta varann i ansiktet (vulg. för) lägga bort titlarna, se under titel — stå ansikte mot
ansikte med stå omedelbart framför, inför, mittför, mittemot ansiktsfärg se hy

ansiktslyftning (bildl. för) uppfräschning, uppsnyggning, upputsning, modernisering, renovering; reform
ansiktsuttryck se min, (ibl.) blick anskaffa se skaffa 1, skaffa sig anskri se utrop, plötsligt skri 1. rop, jfr skrik
anskriven — illa anskriven se misshaglig — väl anskriven se ansedd, värderad 2, uppskattad 1 anskrämlig se
otäck, ful 1, hemsk anslag 1 slag, stöt; (med.) knackning, perkus-sion; (mus.) tusch 1. touche, (instruments)
'spelart', (anslående av) ton 1. ackord; inledning, inledande ackord, upptakt, början 2 tillkännagivande,
kungörelse, anslaget meddelande, plakat, (ibl. nära) affisch, annons 3 stämpling, komplott, (ibl.) försåt, intriger,
se under intrig 1, onda avsikter, attentat
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4 utgift; anslagssumma, anslagsbelopp, anvisade medel, bidrag, understöd; [begärt anslag] petitum- 5 (fackspr.
för) smet (till bakverk), tårtsmet, (tårt)botten, (bakverks)-stomme

ansluta ni (tekn.) se anknyta 1, ankoppla — ansluta sig till 1 foga sig tätt intill, preSsas 1. packas 1. anbringas
fast till; stå i förbindelse med, beledsaga, anknyta sig till, övergå i 2 (abstr.) vara en utveckling 1. efterbildning
av, vara i överensstämmelse med, anknyta till, sammanhänga med, infogas i, inordna sig i, följa 7 3 (om person)
söka sig till, sälla' sig till, förbinda sig med, bli medlem av, gå in i, skriva in sig 1, omfatta 2, sluta sig till 2, tro
på, vara med på, acceptera, (förklara sig) gilla, instämma i, (livligt) understödja

anslutning 1 tillslutning, uppslutning, deltagande, tillströmning, rusning; medhåll, gillande, instämmande,
anklang, genklang, gensvar; övergång (till), ingående (i) 2 se förbindelse 2; (mil. för) sammanhållning; (språkv.)
association; (tekn.) tillknytning, anknytning — i anslutning till i samband 1. sammanhang med; på grundval av,
med hänsyn till, i enlighet med

anslå 1 spika 1. klistra upp, slå upp, fästa upp, 'spika', affischera, sätta upp; tillkännage 1. meddela 1.
offentliggöra genom anslag, genom anslag förklara (ledig) 2 se uppskatta 1, värdera, beräkna 1, åsätta visst pris
1. värde, taxera; tillerkänna (viss) vikt 1. betydelse, skatta 3 bestämma (till visst ändamål), anvisa, förordna,
tilldela, bevilja, utanordna, (ibl.) anordna, avsätta, bestå, spendera, offra; ägna (åt) 4 angenämt beröra, se sid an
under 2 slå — anslående angenäm, behaglig, charmerande, charmant, tilltalande, verkningsfull, imponerande,
rörande, sublim, gripande, oförgätlig, oförglömlig — anslå en hög ton uppträda högdraget, vara högdragen

anspela (hän)syfta, sikta (på), häntyda

anspelning antydning, antydan, hänsyftning, häntydning, häntydan, 'vink', allusion, pik, insinuation, påminnelse

anspråk se begäran, fordran 1, behov, ambitioner, pretention(er), aspiration(er) — göra anspråk på se kräva 1 —
taga 1. ta i anspråk lägga beslag på, anlita, sysselsätta, förfoga över, göra bruk av, ta(ga) i bruk, sätta in (all kraft-
på), bruka, använda; kräva (utrymme); uppta(ga) ni

anspråksfull (motsats: anspråkslös) (mycket) fordrande, se under fordra, pretentiös, som har stora anspråk,
kinkig, bortskämd, med divalater, förmäten, utmanande, fräck, oblyg

anspråkslös (motsats: anspråksfull) förnöjsam, blygsam, försynt, modest, opretentiös, beskedlig, utan åthävor,
återhållsam, spartansk, asketisk, flärdfri, tillbakadragen,, indragen, undanskymd, stilla, stillsam, okonstlad,
självutplånande, ödmjuk, enkel 4, oan-

vara anspråkslös—ansvar

senlig, obetydlig, (ibl.) sparsam, ringa, tarvlig, frugal — vara anspråkslös inte göra mycket väsen av sig, inte ha
stora pretentioner

anstalt inrättning, anläggning, stiftelse, (vård)hem, institut, institution, etablissemang; jfr sjukhus,



konvalescenthem, hospital — foga 1. träffa 1. vidtaga anstalter göra anordningar 1. arrangemang 1. förberedelser
1. tillredelser 1. tillrustningar 1. manövrer 1. (vard.) en stor apparat (för), vidta(ga) åtgärder i. dispositioner 1.
lämpliga mått och steg 1. försiktighetsmått (för), göra (ngt) åt, anordna, gå i författning om, dra(ga) försorg om,
föranstalta, bestyra anstalta (om) se föranstalta anstaltsvård sluten vård

anstifta se anställa 2, (genom stämplingar) åstadkomma 1. ge upphov till 1. vara orsak till, vålla, förorsaka,
igångsätta ru, anlägga (brand) anstiftare upphovsman

anstorma se storma an; (bildl.) bestorma (med böner)

anstrykning 1 målning, påstrykning med 1. påläggning av 1. bestrykning med färg, (ibl.) påmålad färg 2
skiftning, tusch 1. touche, nyans 1; tycke 1. sken av; (viss) prägel, (bismak, tillsats, (ibl.) 'doft'; obetydlig
kvantitet, aning, hårsmån, tillstymmelse, 'släng', en smula, se under 1 smula 3 strykande (med stråke 1. finger) —
ha en anstrykning av se stöta i (brunt)

anstränga hårt 1. starkt anlita, uppbjuda, starkt ta(ga) i anspråk, bry 1. bråka (sin hjärna), energiskt göra bruk av,
skärpa (hörseln), belasta, besvära, jfr överanstränga; ta(ga) på krafterna, angripa, trötta, 'pressa', (ibl.) försvaga;
uttrötta ni, kosta på1, fresta på1 — anstränga sig bemöda sig, lägga an på, spänna sina krafter, pressa sig, spänna
sig, göra en kraftansträngning, uppbjuda all sin kraft, pina sig, beflita sig, koncentrera sig, göra sitt bästa, inte
skona 1. spara sig, ta(ga) i1, lägga manken till, bjuda till, göra sig besvär, sätta till alla klutar, lägga sig i selen
(för), gå an, se 2 sträva, (vard.) lägga på några kol 1. ett kol extra, ösa på, spänsta, skärpa sig; gnugga
geniknölarna; trötta ut sig; bränna sina kol (förgäves) — ansträngande påfrestande, arbetsam 2, besvärlig i,
(vard.) masig; enerverande, provande, irriterande, upprivande, påkostande, pressande, svår 1 — ansträngd spänd,
pressad, tillkämpad, krystad, se forcerad, jfr tillgjord; trött ansträngning (ivrigt 1. energiskt 1. ihärdigt)
bemödande, forcerat arbete, kraftyttring, (ibl.) anspänning; påfrestning, omak, olägenhet, strapats, 1 möda; (ibl.)
ansträngdhet, tvungenhet

anstucken berörd, påverkad, angripen, 'smittad', 'infekterad'

anstå 1 (motsats: utföras omgående) uppskjutas, (få) vara (som det är), (få) vila 1. dröja

1. (för)bli oavgjort, stå öppet, bordläggas, (få) komma efter, (få) stå tillbaka (för ngt

viktigare), läggas på hyllan 1. 'på is', lämnas till morgondagen, ställas 1. få stå på framtiden, få bero, stå över,
skjutas åt sidan, 'vänta' 2 (motsats: misskläda) hövas, tillkomma, vara (ngn) värdig, pryda, krävas (av),
överensstämma med (ngns) värdighet 1. ställning 1. karaktär 1. väsen, ägna (sig); passa (sig), vara passande 1.
tillbörlig 1. värdig, 'klä(da)'; gå an, vara god nog (åt) anstånd uppskov (med betalning), nådatid, galgenfrist,
(tids)frist, (en tids) respit, mora-torium, prolongation, (jur.) fatalier, 2 kredit 1; (ibl.) uppehåll, (en) tids
mellanrum, (lugn) mellantid, jfr andrum 2 anställa 1 (motsats: entlediga) ta(ga) i sin tjänst, anta(ga), ge
anställning 1. plats 1. arbete åt, ge engagemang, engagera, enrollera, inmönstra (sjöfolk); (åld.) 'fästa', städsla,
städja; leja; förordna, tillförordna, tillsätta, utse, utnämna 2 föranstalta, anordna 2, sätta i gång, tillställa, ställa till
med, hålla, arrangera, anstifta, åstadkomma, åvägabringa, vålla, förorsaka; förrätta, verkställa, företaga (sig),
utföra; dra(ga) upp (jämförelse); (jur.) väcka (åtal); framföra (klander) — anställd (motsats: arbetsgivare)
arbetstagare, löntagare; [de anställda] (även) arbetarna, biträdena, tjänstemännen, personalen, de underlydande
anställning tjänst, (fackspr.) kondition; plats 4, arbete 2, engagemang 1, 1 syssla; anställande, (åld.) städja,
städsel anständig 1 (motsats: otillbörlig) hövisk, skicklig, passande 3, som går an, korrekt, 'klädsam', värdig, i
enlighet med konvenan-sen(s fordringar), överensstämmande med god sed (o. ordning), tillständig, (ibl.)
acceptabel; ordentlig, städad, hyfsad, presentabel 2 (motsats: opassande, fräck, lättfärdig) sedesam, sedig, med
obefläckat rykte, ärbar, kysk 1; moralisk 3 tillräckligt fin, aktningsvärd, respektabel, 'ordentlig', tillbörlig, lagom
stor, hjälplig anständighet 1 höviskhet, hänsyn till god ton o. rådande sed, konvenans, (yttre) skick, det passande,
dekorum, belevenhet, hut, rättskänsla, se heder 1, jfr värdighet 1 2 sedesamhet, kyskhet, dygd, tukt, ärbarhet,
'renliga het', jfr moral 1 anständigtvis med (bibehållen) heder; skäligen, rimligen, rimligtvis, billigtvis, (åld.)
honnet-temang; (inte) gärna anstöt (väcka) uppseende, (göra) skandal, (relig.) 'förargelse' — taga 1. ta anstöt



förargas, bringas att vackla i tron, förledas till avfall; bli stött 1. chockerad, jfr stöta sig på, misstycka; känna sig
sårad 1. kränkt 1. generad 1. besvärad — väcka anstöt se även stöta 4 anstötlig förargelseväckande,
(sedlighets)så-rande, se oanständig, shocking, oskicklig, förolämpande, kränkande, förgriplig; skandalös,
förkastlig; hädisk, blasfemisk ansvar ansvarighet, ansvarsskyldighet, skuld,

17ikläda sig ansvar (för)—anteckningsbok

(bära) hundhuvudet (för), (jur.) förpliktelse,

(vid laga) påföljd, (vid) straff(ansvar) 1. äventyr; (ikläda sig) garanti 1. borgen (för), betalnings- 1.
redovisningsskyldighet, (hand.) delcredere; (utkräva) redovisning 1. räkenskap 1. straff; (på egen) risk, (på eget)
bevåg; medansvar — ikläda sig ansvar (för) se ansvara (för) — kasta ansvaret p& skjuta 1. vält(r)a över ansvaret
på, låta komma över ngn — ställa till ansvar ställa 1. dra(ga) 1. föra 1. stämma inför rätta, ställa till svars, kräva
räkenskap (av), ställa till räkenskap, ge skulden för, skylla pä, åtala — taga 1. ta ansvaret stå risken, hålla i
skaftet; se ansvara 2, åtaga sig ansvara 1 bära ansvaret (för), ha ansvar (för), vara ansvarig (för), vara skyldig
(till); sköta om, se till1, laga (att), vara 1. bli man för, se sörja för (att) under 2 sörja 2 ta(ga) på sitt ansvar 1.
samvete, våga sitt huvud (på), sätta sitt huvud i pant (för), (ibl.) försäkra, bedyra, lova; gå i god (för), ta(ga)
ansvaret (för), garantera 1, åta(ga) 1. ikläda sig ansvar 1. borgen (för), gå i borgen (för), lämna garanti (för), svara
(för), stå (för), innestå (för), åta(ga) sig betalningsskyldighet (för), förbinda sig att betala, bekosta 3 bära
följderna (av), svara för följderna, stå till svars 1. till räkenskap (för), stånda till ansvar (för), umgälla, plikta (för)
ansvarig (för) 1 skyldig att stå till svars 1. att bära följderna 1. redovisa 1. avlägga räkenskap; skyldig (till), orsak
(till) 2 som har att bära det rättsliga ansvaret (för), 'som håller i skaftet'; betrodd; (jur.) hemfallen åt ansvar; jfr
tillräknelig; som står inne för 1. är skyldig att gälda, som står i borgen för — göra ansvarig för se skylla på —
vara ansvarig (för) se ansvara 1, vara skuld till ansvarsfrihet decharge

ansvarslös 1 fri från ansvar, som inte kan ställas till ansvar, utan ansvar, oansvarig 2 utan känsla av ansvar,
oförsvarlig, ovederhäftig, (ibl.) hänsynslös, lättsinnig, nonchalant

ansvälld se svullen, buktig 2 ansvällning ansvällt parti, knöl, bula, svullnad, utbuktning, (lökformig) utväxt, (ibl.
nära) svulst, (med.) bulb ansätta 1 häftigt tränga sig på, tränga, an-storma, överströmma; besvära 1, ofreda,
angripa, attackera, (häftigt) oroa, hetsa, göra det hett för (ngn), icke lämna ngn ro, klämma mellan sköldar, ställa
mot väggen, preja, (vard. o. fackspr.) 'mangla'; bringa i trångmål, söka komma åt, sätta åt, gå (hårt) åt, tränga in
på livet; trakassera 2 mana, bestorma, häftigt 1. enträget bönfalla, ivrigt anropa, ligga åt 1. över 1. efter, jfr
anfalla 4 3 (fackspr. för) införa ni 1. indriva ni 1. intrycka ni (en projektil), applicera, anbringa, påsätta ni
(borrhål 1. bergskott), pålägga ni (färg); (sjö.) styvhala, styvsträcka, spänna ansöka se begära 1, söka 1, jfr bedja
1; anmäla
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sig som sökande, ingå med 1. inlämna en ansökan, jfr hemställa 2 ansökan se begäran, skriftlig anhållan;
ansöknings-handling), skrivelse antaga 1. anta 1 (motsats: avböja, avvisa, förkasta, kassera) motta(ga),
emotta(ga) m, tacka ja till, gå in 1. med på, icke avvisa 1. försmå, uppta(ga), påta(ga) sig, (vard.) nappa på;
hörsamma; ta(ga) (plats som); se anställa 1; gå in på, biträda, knäsätta, se godkänna 2 (motsats: förneka) tänka
sig, föreställa sig, förmena, tro, hålla för troligt, förmoda; förutsätta 1, ponera, supponera, beräkna, hålla för sant
1. riktigt, uppfatta 1. betrakta som riktigt 3 (motsats: taga avstånd från) göra till sin 1. sitt, börja använda 1.
tillämpa 1. begagna 1. följa, bli anhängare av, övergå till; tillägna sig, lägga sig till med (ovanor) 4 sätta 1. ta(ga)
på sig (en viss min), anslå (en ton) — antagen (motsats: verklig, reell) spelad, låtsad, affekterad, tillgjord,
konstlad, onaturlig; uppdiktad, fingerad, fiktiv; virtuell; förment, 'lånad'; jfr fastslagen under fastslå antagande
förmenande, mening, tanke, tro; gissning, hypotes; (filos.) postulat; godkännande; utgångspunkt, premiss,
presumtion, (under) förutsättning (att) antaglig (ap)probabel, acceptabel, nöjaktig, tillräcklig, giltig, passabel;
rimlig, trovärdig, försvarlig, möjlig, sannolik, trolig, tänkbar, plausibel — antagligen se förmodligen antagonism
motsatsförhållande, se fiendskap,



motstånd antagonist se fiende 2

antal summa, numerär, se mängd 1; myckenhet, mångfald — ett antal en del, en hop, några

antasta 1 ofreda, oroa, trakassera, ansätta, förfölja, vara närgången mot, 'besvära', överfalla; tilltala, attackera,
anfalla, (vard.) 'ryka på'; hemsöka, förgripa sig på, göra intrång på 2 utsätta för klander 1. beskyllningar, söka
misstänkliggöra, rikta anklagelser mot, angripa, hårt bedöma ante- framför-, före-, förut-antecedentia 1.
antecedentier (ngns) (ofta mindre hedrande) förflutna 1. föregående (liv o. handlingar), tidigare öden, förtid,
förhistoria, meritlista, syndaregister antecipera göra (ngt) i förväg, utta(ga) i förväg, ta(ga) i förskott, föregripa,
gå (händelserna) i förväg, förutsätta (en sak) som känd

anteckna uppteckna ni, skriva upp, (låta) sätta upp, teckna sig till minnes, ta(ga) fasta på,

nedteckna ni, nedskriva ni, 'ta(ga) ned' (efter diktamen), annotera, notera 1; införa, jfr registrera — anteckna sig
för skriva på för, gå i god för, borga för, garantera; teckna sig för, tinga på, subskribera på anteckning 1
annotation, notering, not, notis, påskrift, jfr anmärkning 1 2 (abstr.) teckning, anmälning, anmälan
anteckningsbok notisbok, notes(block), anno-antedatera—användbar

tationsbok, skrivbok, (skriv)häfte, kladd-(bok), minnesbok, (ibl.) liggare antedatera åsätta äldre 1. tidigare datum
(än

det verkliga), fördatera antediluviansk äldre än syndafloden, förhistorisk, uråldrig, urgammal, (starkt) föråldrad,
efterbliven

antenn 1 (insekts) känselspröt, tentakel 2 luftledning (för radio- 1. tevemottagning o. -avsändning)

anti- mot, emot, motsatt, (ibl.) kontra-antik 1 från den klassiska forntiden, se klassisk 1 2 gammaldags, gammal
3, ålderdomlig, föråldrad, antikverad, museal 3 gammal (o. värdefull) antiklimax (motsats: klimax)
västgötaklimax,

snöpligt slut, 'kalldusch' antikverad se gammal 3, föråldrad, utdömd, otidsenlig, gammalmodig; (ibl.) 'efterbliven'
antikvitet fornsak, fornlämning, fornfynd, fornminne; gammaldags föremål; [-[antikviteter]-] {+[antikvi- teter]+}
(ibl.) kuriosa; (även) fornkunskap antimilitarist militärfiende, militärhatare, pacifist

antingen — eller 1 (konj.) [man påträffar antingen ödemark eller grässlätt] endera (av); [antingen han ville eller
ej, måste han följa med] se vare sig — eller 2 (substantive-rat) (ett) alternativ, skiljoväg antipati (motsats:
sympati) se motvilja,

fientligt 1. avogt sinne, hat antipatisk som inger motvilja, motbjudande, högst osympatisk, misshaglig,
vedervärdig, vidrig, avskyvärd, (åld.) okär antisemitism judefientlighet, judehat, (ibl.) judeförföljelse antiseptisk
bakteriedödande, steriliserande, renande, desinficerande, hygienisk antites motsättning, motsats,
sammanställning av motsatser; motpåstående antitoxin motgift, antidot antologi urval av dikter 1. prosatexter,
samlingsvolym, diktkrans, florilegium anträd se stamtavla

anträda se börja 1, ge sig av på, starta, företaga)

anträffa påträffa ni, få tag i 1. på; (ibl.) råka (på), jfr hitta 1, komma på, varsna, ertappa

— anträffas (även) förekomma, finnas, befinna sig, vistas, stå att finna, vara till finnandes

antvarda (i högre st. för) överlämna, anförtro 1, lämna i ngns vård 1. förvar; utlämna, överlämna i ngns våld,
överantvarda antyda 1 låta förstå 1. skina igenom, ge en vink om, viska 1. 'andas' om, göra begripligt för; flyktigt
1. i förbigående (om)nämna 1. beröra, snudda vid, (i förbigående) låta framskymta, ge en aning 1. antydan 1.
svag föreställning om, i förbigående framkasta; (prov.) slå fram; bebåda, låta påskina, allu-dera på, insinuera;
häntyda (på) 2 utgöra (ett) tecken till (1. för 1. på), se tyda på, 'förråda', indicera, (tekn.) indikera; ådagalägga

— antydd (även) (biol.) med spår av, som

utgör en ansats till, föga märkbar, svagt markerad, föga utvecklad, förkrympt, rudimentär, flyktig



antydan (i plur. antydningar) 1 vink, hän-tydan, hänvisning, fingervisning, indikation, anvisning, jfr insinuation;
(dunkelt o. indirekt) vittnesbörd, kortfattad 1. förstucken upplysning, uppgift (i förbigående); [-[antydningar]-]
{+[antyd- ningar]+} (förstå) halvkväden visa 2 ungefärlig föreställning 1. bild 1. kontur (av), aning, antydning,
'en smula'; svagt spår, första början 1. ansats, begynnelse (till), rudiment; tecken, skymt, tillstymmelse, nyans,
liknelse, anstrykning, tusch 1. touche antydningsvis i förbigående, kortfattat, ungefärligt, vagt uttryckt,
förblommerat; i 1. med (vissa) antydningar, i förtäckta ordalag, förstucket, insinuant antågande antåg — vara i
antågande vara i annalkande 1. i anmarsch 1. i faggorna 1. i görningen; nalkas, förestå 1 antända tända (eld på),
sticka eld på, påtända ru, sätta eld 1. fyr på, fyra på, få att brinna, få att fatta 1. ta(ga) eld 1. flamma upp, göra upp
eld, sticka 1. sätta i brand, anstifta 1. anlägga eld 1. brand, (vard.) tutta 1. futta på, sätta futt på; bränna av
(fyrverkeripjäser) anvisa 1 ge 1. lämna anvisning(ar), lämna nödig upplysning 1. ledning, ge besked; indicera 2
visa 1. ånge som avsett 1. bestämt 1. tillgängligt för, utpeka ni, utskifta, fördela, (fackspr.) allokera; bestämma,
tillsäga 1. anmoda att ta(ga) i besittning 1. inta(ga); upplåta, låta få, lämna; anbefalla, uppmana, förständiga;
uppdra(ga) (åt), tilldela 3 se anslå 3 4 ge anvisning på (en bank), (ut)-anordna

anvisning 1 fingervisning, vink, tecken, dessäng, signal, (väg)ledning, indikation, ledtråd, råd, tips, föreskrift(er),
(ibl.) hänvisning; uppgift, meddelande, upplysning, förklaring, besked, instruktion, riktlinje(r), direktiv, jfr
rättesnöre 2 bankanvisning, check, kreditiv, post(förskotts)anvisning, (penning)-invisning, assignation,
utanordning, (kam.) (betalnings)anordning, (fackspr.) bong använda 1 göra bruk av, bruka, ta(ga) i bruk,
begagna, (prov.) gagna, nyttja; gå1 på (kaffe, viss medicin), (vard.) köra med; tillgodogöra sig, ta(ga) vara på; gå
(klädd) i, vara klädd i, ha (på sig); iaktta(ga) ni, praktisera, betjäna sig av, begagna sig av, öva (våld); se hantera
1, handhava; ta(ga) i anspråk, förbruka, göra av 1. över med, spendera, konsumera; ta(ga) sig till med, göra med
(ngt), disponera (tid); anlita, hämta (material) från, exploatera, (ibl.) utnyttja 2 (praktiskt) tillämpa, lämpa (på),
applicera (På)

användbar brukbar. funktionsduglig, effektiv,

lämplig (att användas), duglig 1, tillämplig, praktikabel, framkomlig, gångbar, ändamålsenlig, praktisk, nyttig; jfr
acceptabel, gängse

19användning—arbeta

användning se bruk 1 — ha användning för ha

nytta av, behöva 1 apa 1 [markatta, babian; antropoid, gorilla, orangutang, schimpans, mandrill, vrålapa] 2 narr,
pajas 2; apekatt, ëfterapare, (efterhärmare, eftersägare, imitatör 3 (sjö.) ap-segel, gaffelsegel apa efter se imitera 1

apanage [-a'sj] underhållsanslag, se underhäll 1, jfr understöd apa rt ovanlig, cgen(artad), artskild, besynnerlig,
påfallande, slående, uppseendeväckande, konstig, egendomlig, underlig, säregen, originell, excentrisk, pikant,
(o)utrerad apartheid [-pa'rthejt] (sydafrikansk) rasåtskillnad, särlevnad(s-tvång) apati håglöshet, likgiltighet,
liknöjdhet, slöhet, passivitet, letargi, känslolöshet apatisk försoffad, håglös, själlös, likgiltig 2, oföretagsam, loj,
slapp, indolent, slö 3; okänslig, lidelsefri, känslolös 2, jfr lat 1, 2 lugn 4

aplomb eftertryck, emfas; pondus, säker hållning, säkerhet (i uppträdandet) apokryfisk oäkta, senare tillkommen
1. till-lagd, understucken, icke erkänd, av omtvistad äkthet, icke kanonisk; mindre tillförlitlig, misstänkt,
ohislorisk, obestyrkt, obevisad, ogrundad, falsk, tvivelaktig 1, mystisk apologet försvarare, 'advokat' apologi
(skriftligt 1. muntligt) försvar; försvarsskrift , försvarstal apoplektisk slagartad, slag-, med anlag för

slag(anfall); häftig apoplexi se slaganfall, (ibl.) förlamning apostel 1 'predikare', (Guds) sändebud, (ibl.)
evangelist; discipel, lärjunge, anhängare; förkunnare, missionär, utskickad, utsänd 2 förfäktare (av en viss åsikt 1.
riktning), banbrytare, pionjär, profet, föregångsman, förkämpe, agitator aposteriorisk (motsats: apriorisk) (filos.)
grundad på erfarenheten, erfarenhetsmässig, erfarenhets-, empirisk apostrofera 1 förse med utelämningstecken 1.
apostrof 2 rikta sig till, vända sig direkt till, (högtidligt) tilltala, hänvända sig till, vända sitt tal mot, harangera;
fara ut mot apoteos förgudning, förhärligande, (lovprisande, 'förklaring' apparat 1 (mekanisk) anordning,
inrättning 2, verktyg, redskap, instrument, maskin, (vard.) manick, grej, mojäng 2 (lijälp)medel, tillbehör,



mekanism, maskineri, utrustning, utstyrsel, attiralj; tillrustningar, förberedelser, (ibl.) system; (inte kräva större)
arrangemang, anstalter, anordningar apparition 1 (astr.) (en himlakropps) framträdande 1. uppträdande 2 (en
persons) företeelse, uppenbarelse, yttre, utseende, fysionomi, (ibl. nära) gestalt appell 1 (jur.) vädjan,
hänskjutande, besvärs-rätt, vad (från lägre till högre domstol), besvär, överklagande 2 tillrop, lystringssignal,
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samlingssignal, maningssignal, fanfar; upprop, uppmaning, uppfordran 3 (jäg.) (hundens) förmåga att lystra,
lystring — utan appell utan möjlighet till vädjan (till högre rätt), oåterkallelig, stadfäst appellera till se vädja till 2
appendix 1 se bihang, komplementhäfte 2 (med.) blindtarmens maskformiga bihang, 'blindtarm'

applicera se anbringa; (tekn.) låta (en kraft) verka; tilldela, ge (ett slag); (praktiskt) till-lämoa

applåd se handklappning

applådera klappa (i) händerna, ge sitt bifall till känna, ägna en applåd 1. bifall(s-yttringar), tilljubla, heja (på)

apport 1 (itj.) (till hund) bär hit 2 (subsL.) (om hund) hämtning

appreciera (motsats: depreciera) uppskatta; höja värdet på (valuta); uppvärdera appretering penningvärdestegring;
uppvär-dering, uppskrivning (av valuta), deflation approbabel se antaglig approbera godkänna, godta(ga), gilla
approximativ (motsats: exakt) se ungefärlig, tillnärmelsevis riktig, närme- (värde); preliminär (siffra) —
approximativt (adv., även) på ett ungefär, ungefärligen, cirka, (tillnärmelsevis, uppskattningsvis, på en höft
approximera ungefärligen beräkna 1. uppskatta: uträkna ett närmevärde april (åld.) gräsmånad

apriorisk (motsats: aposteriorisk, erfarenhetsmässig, empirisk) (filos.) oberoende av erfarenheten, hämtad ur
medvetandet 1. kunskapsförmågan själv, axiomatisk, förutsättningslös, (ibl.) förutfattad apropå 1 (subst.)
avvikelse, digression; aktuellt meddelande, aktuell fråga 1. notis; lös anknytning, infall, randanmärkning 2 (adv.)
(komma) lägligt, (väl) till pass; se händelsevis, oväntat, jfr plötsligt; eftersom saken är på tal, på tal om det,
apropå det, från ett till ett annat 3 (prep.) på tal om, angående, beträffande, vad — angår, med anledning av, i
förbindelse 1. samband 1. sammanhang med aptera se anpassa, lämpa, anordna, inreda, inrätta, ändra om (till),
iordningställa iu (för annat ändamål), tillpassa, (skogsv.) avmäta (träd), (mus.) arrangera (ett tonstycke); (ibl.)
anbringa (vid), fästa, inpassa, applicera aptit 1 matlust 2 se begär — ha aptit på (bildl.

för) ha lust till, ha lust att tillägna sig aptitlig smaklig, njutbar, läcker 1, aptitre-tande, smakretande; tilltalande,
inbjudande, behaglig, angenäm, förförisk, förtjusande, lockande; begärlig arabesk (dekorativ) bladslinga,
(blad)orna-ment, slinga, ranka, krumelur, ornamental lek, 'fantasi' arbeta 1 (motsats: vara sysslolös, vila) verka,
vara verksam, hålla på (med), tjänstgöra, (vard.) knega, se 2 syssla (med)-, operera (på egen hand) 2 (motsats: stå
stilla) vara 1.arbeta sig fram—argsint

hållas i gång, se fungera '2 3 se tillverka, bearbeta 2 4 (motsats: lata sig) bemöda sig, knoga, vara i elden, träla, jfr
slava, 2 sträva 5 (motsats: vara lugn 1. stilla) (om hjärta) slå, bulta, (om bröstet) häva sig 6 verka (för), se lägga
sig ut (för), gå in (för), ivra (för), (i bibi. st.) nitälska; ta(ga) sig an (ngn), agitera (för)

— arbeta sig fram knaggla sig fram, tränga sig fram, sega sig fram — arbeta sig in 1 se tränga in 2 2 skaffa sig
inträde; nästla sig in, innästla sig 3 vinna terräng, göra sig gällande —• arbeta sig in i sätta 1. leva sig in i, (ibl.)
läsa sig in i, göra sig (grundligt) hemmastadd i, fördjupa sig i — arbeta sig upp se tjäna sig upp — arbeta av
arbeta bort; avtjäna (straff)

— arbeta extra arbeta på övertid; arbeta med extrauppdrag, (vard.) (extra)knäcka

— arbeta igenom bearbeta, noggrant studera, avverka, se gå igenom 5, jfr granska — arbeta in 1 (kok.) knåda in,
röra in; (tekn.) smälta in, hoparbeta (med), fast förena, sammansvetsa 2 se förtjäna 1 3 ta(ga) igen (förlorad tid);
med övertidsarbete ersätta (senare ledighet) 4 se inarbeta 2 — arbeta med 1 använda 2 bearbeta, söka påverka,
göra sig mycken möda med 3 vara besvärad av, vara behäftad 1. bekajad med; dra(ga)s med, lida under, (ha att)
kämpa med — arbeta mot se motarbeta, motsätta sig, jfr intrigera — arbeta om göra om, omstuva ni, göra ett



uppkok på, se ändra, förbättra, aktualisera, jfr bearbeta 6 — arbeta på 1 lägga hand vid, sysselsätta sig med, (ibl.)
fila på 2 lägga an på, vinnlägga sig om, sträva efter, verka till förmån för, söka bidra(ga) till 1. befordra — arbeta
undan se stöka undan 2 — arbeta upp se förbättra, utvidga — arbeta upp sig jaga 1. 'elda' upp sig (till extas) —
arbeta ut sig slita ut sig, för-ta(ga) sig, överanstränga sig — arbeta över 1 fila 1. putsa på, jfr ändra, retuschera,
revidera 1 2 arbeta på övertid, (vard.) skofta

arbetare 1 arbetstagare, kroppsarbetare, arbetskarl; (motsats: tjänsteman) kollektivanställd, LO-ansluten, (en) på
verkstadssidan, (vard.) knegare, jobbare, jfr dagsverkare; (i plur.) arbetskraft; [arbetarna] (även) arbetarrörelsen 2
främjare (av)

arbete 1 ansträngning, möda, energi, besvär 2, släp, slit; (i högre st.) id; (vard. o. si.) knog, sjå, snärj, jobb;
strävan, traktan 2 verksamhet, kroppsarbete, grovarbete, tankearbete, (vard.) kneg; straffarbete, tvångsarbete;
göromål, se 1 syssla, (ibl.) yrke, bransch, hantverk; befattning, funktion, plats 4; (dagligt) göra, pensum (för
dagen); sysselsättning, anställning, beställning, (vard.) jobb, (tillfälligt) 'påhugg', (extra)-knäck; uppgift, uppdrag
3 (en maskins) arbetsförmåga 1. prestation 1. effekt; (vara i) gång, (vara i) drift 4 (arbets)produkt, fabrikat,
'tillverkning', arbetat föremål; (vetenskapligt 1. litterärt) verk, alster, bok, skrift, opus; handarbete, sömnad(s-
arbete) 5 (vard. för) arbetsplats, (vard.) jobb(et) — i arbete

sysselsatt, (hålla ngn) 'varm' — vara under arbete vara i görningen arbetsam 1 se flitig 1, aktiv, (ibl.) skötsam 2
strävsam, mödosam, tung, grov, besvärlig 1, ansträngande, slitsam, påfrestande, påkostande, hård, svår, mattsam,
tröttsam, knogig, svettig, (arbets)krävande, arbets-fylld, (ibl.) dryg, jäktig; (vard.) snärjig, masig arbetsamhet se
flit arbetsbas verkmästare, se 1 bas arbetsbesparande praktisk, ekonomisk arbetsbörda ansvar för (visst) arbete,
arbete

sysslor, åtagande, engagemang arbetsdag vardag, söcken(dag); arbetstid arbetsform arbetssätt, metod;
verksamhetsgren, fack arbetsfält se verksamhetsområde arbetsför arbetsduglig, arbetsförmögen, (fullt)

återställd; (frisk o.) kry, förvärvsduglig arbetsfördelning uppdelning 1. specialisering av arbetsuppgifterna,
uppläggning, planering, organisation, rationalisering, systematisering

arbetsgivare (motsats: löntagare, anställd) företagare; se chef, principal, mästare, mäster, husbonde, 'patron', jfr 1
bas arbetsgrupp (för speciell uppgift) projektgrupp arbetsinställelse se strejk arbetskraft arbetare; arbetsmarknad
arbetsledare överordnad, tillsyningsman, uppsyningsman, befäl, bas, föreståndare, förman. verkmästare arbetslös
'ledig' — gå arbetslös (vard.) (gå o.)

'stämpla', 'flagga' arbetsmänniska 'arbetsmyra' (starkare, vard.)

arbetsnarkoman arbetsordning plan, schema, reglemente arbetstagare anställd, arbetare, löntagare arbetstagen —
vara i arbetstagen arbeta ivrigt 1. med liv och lust, vara i full fart med att arbeta arbetsuppgift se uppgift 2 arbiträr
se godtycklig 2

area yta, ytinnehåll, ytstorlek, fält (på vapensköld), omfattning areal yta, ytvidd, ytinnehåll, storlek, omfattning;
(land)område, 1 mark 2; jordbit, lott 1, fält

arena skådeplats, skådebana, vädjobana, fäktarbana (i romersk amfiteater), ridbana, cirkusarena, manege; se
stridsplats arg 1 vred, förargad, uppbragt, ilsken 1, (upp)retad, indignerad, (vard.) 'grå', 'lömsk', (prov.) sint;
argsint, häftig (till lynnet), folk-ilsken (hund 1. tjur), jfr ond 2 2 svår, hätsk (fiende), inbiten (kvinnohatare),
fanatisk (motståndare), (åld. för) ont (uppsåt) — ana argan list ana oråd — bli arg se ilskna till, vredgas

argbigga etterbigga, etterblåsa, argsint flicka 1. kvinna, ragata, furie, megära, harpya, hyena, morrhoppa, markatta
argsint se hetlevrad, ilsken 1, arg, vresig, vildsint, gallsprängd, grälsjuk, (vard.) fräsig

21argument—art

argument skäl, anledning, bevis, (bevisnings)-grund, påstående, resonemang, (grovt) 'slagträ'

argumentera tala 1. yttra sig 1. plädera (för 1. emot), söka leda i bevis 1. bevisa, ånge sina skäl (för 1. emot);



(ibl.) advocera (för), diskutera, resonera argumentering argumentation, resonemang,

bevisföring, slutledning argusögon misstroget vaksamma ögon, vaken blick, falkblick, klarvakenhet, yttersta
vaksamhet; jfr skarpblick aria solosång, solo(sång)stycke aristokrat 1 (motsats: ofrälse) se adelsman, ädling 2
(motsats: demokrat) storman, magnat, herreman, överklassare 3 (motsats: vulgär person) själsfin 1. förnäm
människa aristokrati 1 (motsats: ofrälse, underklass, folket) (hög)adel, nobless, societet, överklass, herreklass,
herremän 2 (motsats: demokrati) aristokratisk styrelseform, stormansväide, överklassvälde, adelsvälde 3(motsats:
vulgaritet) förnämhet, ädelhet; [aristokratien] (även) den förnäma världen, the upper ten (thousand), de översta 1.
övre 10.000, gräddan av landets befolkning, förnämiteterna aristokratisk 1 (motsats: ofrälse) högadlig, högättad,
av hög börd, blåblodig 2 (motsats: folklig, demokratisk) se förnäm 2; bördsstolt, adelsstolt, nedlåtande,
högdragen, jfr exklusiv 3 (motsats: vulgär) förfinad, fint bildad; själsfin; förnämlig aritmetik räknelära,
räknekonst, (siffer)-räkning

arkad valv 1. båge (mellan två pelare), välvd öppning (i mur); galleri, pelargång (med valvbågar), (ibl.) båggång
arkadisk från 1. i Arkadien; lantlig, idyllisk,

bukolisk, okonstlad, paradisisk arkaistisk avsiktligt ålderdomlig, fornhär-mande, arkaiserande, antikhärmande,
pas-tischartad arkebusera fysiljera, avrätta, se skjuta 1 arkeolog se fornforskare arkeologi fornforskning,
fornkunskap arkipelag örikt hav, öhav; övärld, ögrupp, skärgård

arkitektur 1 byggnadskonst 2 byggnadssätt,

byggnadsstil arkiv 1 dokumentsamling, urkundssamling, samling av akter 1. handlingar 2 arkivbyggnad

3 (ibl.) tidskrift arkivakt mapp, pärm, register arkivalier (i arkiv bevarade) urkunder, arkivhandlingar, akter,
'papper'

arktisk nordpols-, polar-

arla (åld. o. poet. för) 1 (adv.) (motsats: särla) tidigt (oin morgonen), bittida 2 (adj.) tidig

1 arm (subst.) — bära på sina armar 1. på armarna se dyrka — gå arm i arm gå (i) armkrok — hålla 1. taga 1. ta
under armarna se

hjälpa 2 — kasta sig i armarna på (bildl.) se anförtro sig åt, kasta bort sig (på) — mottaga med öppna armar
hjärtligt motta(ga),
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hjärtligt välkomna — på rak arm se genast 1, oförberett, i en hast — sitta med 1. lägga armarna 1. händerna i
kors vara sysslolös 1. passiv, lata sig — slå armar och ben av slå (ngn) fördärvad, genomprygla, jfr prygla 2 arm
(adj.) 1 se stackars, olycklig 2 se usel 1, eländig 1 3 se fattig 1 armatur 1 (elektr.) belysningsanordning,
belysningsutrustning; (ibl.) lampa, krona, ampel, stake 2 (tekn. för) (rörliga) delar o. tillbehör (till elmaskiner),
teknisk utrustning; (fys. för) ankare 3 (fys. för) (metall)bekläd-nad, förstärkning armé lantarmé, se 1 här 1; stor
skara armera 1 (tekn. för) bekläda 1. belägga (med metall), förstärka (med armeringsjärn), bepansra 2 (motsats:
avväpna) (mil. för) utrusta, beväpna, väpna, bestycka, bevara, proviantera armod se fattigdom arom se doft 1,
smak

aromatisk doftande, välluktande, balsamisk, kryddad; eterisk

arrangemang [-sje-] se anordning 2; planering, uppläggning; (vidtaga) anstalter; uppgörelse; (musikalisk)
bearbetning 1. omarbetning (för annan besättning); (vard.) (reklam)jippo arrangera [-sje-] 1 se ordna 3, anordna;
ställa upp, iordningställa, ställa i ordning; lägga till rätta, planera 2 se föranstalta; styra och ställa med 3 (mus.
för) bearbeta 1. omarbeta (ett tonstycke för annan besättning) — arrangerad (även) på förhand uppgjord, gjord

arrangör anordnare, ledare, manager, impressario, promotor, regissör, (radio)produ-cent

arrende 1 arrendeavtal, arrendering, förpaktning, (ibl. nära) lega, legoavtal, jordlega, jfr 1 hyra 1 2 arrenderad



egendom, arrendegård, arrendejord 3 arrendeavgift, avgäld, arrendesumma, (åld.) avrad, ränta arrendera
bortarrendera ni, utarrendera riJ, upplåta; överta(ga) 1. inneha (på) arrende, (om äldre 1. uti. förh.) förpakta arrcst
1 (kortare) frihetsstraff, inspärrning, fängsligt förvar; [(två dagars) mörk arrest] (mil.-si.) (två) mörka 1. gröna 2
arrestlokal, häkte, finka; (vard. o. si.) kurra, 'bur', sinkabirum arrestera se gripa 1, fängsla 1 arrogans
anspråksfullhet, fordringsfullhet, förmätenhet, dryghet, inbilskhet; övermod, spotskhet, trots, högmod, (vard.)
mallighet, snorkighet; översittarton, oförskämdhet arrogant anspråksfull, utmanande, förmäten, högdragen,
överlägsen, övermodig, (vard.) mallig, snorkig arsenal tyghus, rustkammare, (åld.) arkli; vapenförråd; jfr depå 2;
(bildl. för) stort förråd

art 1 väsen, natur, beskaffenhet, kynne, skaplynne, läggning; egendomlighet, egenhet, egenart, anda,
karaktärsdrag; kvalitetart -—assurans

2 sort, se 1 slay, species; genre, bransch — art- generisk

arta sig 1 se utveckla sig 1, gestalta sig; bräs på 2 arta sig bra, skicka sig väl, bättra sig, folka sig; trivas, frodas,
förkovras, se lovande ut, gå till, lyckas, bli av god beskaffenhet 3 lova (att bli), tyckas bli, förefalla 3, ge löfte
om, likna sig till, (prov.) lika sig till; se ut (att), (vard.) dra(ga) ihop sig (till); tendera till, luta åt; foga sig (så)
artificiell (motsats: naturlig) se konstgjord, konstlad

artig se hövlig; väluppfostrad, verserad, urban,

godhetsfull, (ibl.) fjäskig, sirlig artighet 1 hövlighet, belevenhet, politess, galanteri, fint levnadsvett,
uppmärksamhet, förbindlighet 2 artighetsbetygelse, hövlig-hetsbetygelse, komplimang, jfr smicker; 'krus' artikel
1 punkt, stycke, moment, (ibl.) avdelning, (lag)rum 2 tes, trosartikel, (tros)sats

3 (tidnings- 1. tidskrifts)uppsats; uppslag (i ordbok), (ibl.) uppslagsord 4 ting, föremål, (handels)vara, varuslag,
persedel, (om bok, fackspr.) titel

artikulation 1 ljudbildning, (tydligt) (text)-uttal, utformning (av ljud), prononciation 2 (med.) ledgång,
ledförbindelse, ledbildning artikulera 1 (motsats: sluddra) (språkv, för) (tydligt 1. noggrant) uttala, bilda
språkljud, forma ljud, prononcera 2 (med. för) leda (mot) — artikulerad klart uttalad, tydligt formulerad,
framförd med eftertryck; genomtänkt, logisk, intelligent analyserad artist se konstnär; sångartist, sångare 1;
scenartist, skådespelare artistisk se konstnärlig; konstteknisk, dekorativ, virtuos; raffinerad, kräsen, (vard.) piffig
artskild väsensskild, grundskild, apart, helt olik

artär (motsats: ven) pulsåder, jfr åder 1 arv 1 arvs-lott, ar'vedel; arvegods; (ibl.) kvarlåtenskap 2 (motsats: miljö)
(arvs)anlag, påbrå, arvsmassa ar'vedel arv, arvslott

arvfiende naturlig fiende, dödsfiende, bittraste fiende, fiende på liv och död arvinge arvtagare; telning,
avkomling, jfr barn 1

arvode se ersättning 1, jfr lön 2; (tillfälligt)

honorar; (mäklares) kurtage 1. courtage arvsynd 1 medfödd synd(ighet), 'den gamla människan', den gamle
Adam, 'köttet' 2 grundfel, skötesynd, huvudfel arvtagare se arvinge; efterföljare, efterträdare as 1 (djur)lik,
kadaver, åtel, Iuder, skrov

2 usling, lymmel ask dosa, skrin, schatull, box, etui, låda, kartong, jfr fodral, bytta; (för konfekt) bonbon-jär —
ha ngt som i en (liten) ask kunna vara alldeles säker på att få ngt, säkert kunna räkna med ngt, ha det bäddat 1.
dukat 1. upplagt för ngt aska slagg, stoft; kvarlevor, återstod, ruiner; stofthydda, 'mull', jfr 1 lik — glöda 1. pyra
under askan jäsa under ytan, ligga latent —

kläda 1. klä sig i säck och aska iföra sig bot-görardräkt, öppet göra bot och bättring

— lägga i aska se bränna 1, ödelägga, härja 1, rasera — råka ur askan i elden råka än värre 1. etter värre 1. ytter
värre 1. ännu sämre ut, få det så mycket värre 1. sämre, komma undan räven och hamna i gapet på vargen askes
späkning, självplågeri, självförsakelse, sträng återhållsamhet, avhållsamhet 2, botgöring



asket världsförsakare, världsföraktare, (ibl.) renlevnadsman; självplågare, botgörare, flagellant; (ibl.) puritan,
anakoret, eremit, nasir asketisk återhållsam, avhållsam, måttlig, anspråkslös, spartansk; kysk, livsförnekande,
självplågande; tärd askunge askepilt, askepott, (prov.) askefis; se olycksbarn, 'styvbarn' asocial osocial,
samhällsfientlig, samhälls-oduglig, samhällsfömekande; (ibl.) vildvuxen (ungdom); [han är asocial] han kan inte
inordna sig i samhället, (ibl.) han är ett socialfall

aspekt sida (av en sak), fas, synpunkt, bedömningsgrund, utgångspunkt, betraktelsesätt, sätt att se, syn, avseende,
synvinkel, 'infallsvinkel', perspektiv, dager aspirant sökande, kandidat, friare; (ibl.)

elev, lärling; (mil.-si.) 'sparv', 'kanin', ruka aspiration 1 förhoppning, önskan, åtrå, anspråk, strävan, (i högre st.)
ävlan; syfte 2 (språkv, för) utandning, h-ljud; (med. för) inandning (av gaser); (tekn. för) utsugning aspirera på
eftersträva, eftertrakta, önska I. söka 1. hoppas erhålla 1. ernå, räkna 1. hoppas på, vänta på, spekulera på, göra
anspråk på, bespetsa sig på assiett 1. asjett fat, tallrik; [assietter] (mindre)

smörgåsbord assimilera 1 (fysiol, för) uppta(ga) ni, omsätta 2 (bildl.) införliva, 'smälta', fullt tillägna sig;
sammansmälta 3 (språkv.) lik-dana, göra lik(adan) — assimilera sig med ingå som ett led i 1. beståndsdel av,
sammansmälta med, införliva sig med, uppgå ni 1 assistans 1 bistånd, bärgningshjälp, hjälp 1,

medverkan 2 (åld. för) pantlånekontor assistent se medhjälpare, närmaste man, fak-totum

assistera 1 biträda 2 bringa (bärgnings)hjälp

åt, (ibl. nära) bärga; hjälpa (till) association 1 sammanslutning, förening, sällskap, förbund 2 förbindelse,
tankeförbindelse, förknippning av föreställningar; (fri) anslutning, anknytning associera (med sig) förena 2, (med
sig) adjungera; uppta(ga) som medlem; förknippa, förbinda, anknyta, sammanknyta, kombinera — associera sig
(med) slå sig ihop (med), träda i förbindelse (med), se förena sig 2, förbinda sig, ingå förening 1. bolag (med),
sluta sig samman (i förening), samverka (med) assonans halvrim, vokalrim, inrim assurans se försäkring 2
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assurera försäkra

asyl hem för värnlösa, barnhem, barndaghem, (barn)krubba, sjukhem, ålderdomshem, försörjningsanstalt,
försörjningsinrättning, barmhärtighetsinrättning, vårdanstalt, vårdhem, räddningshem, räddningsanstalt, jfr
sjukhus; arbetsanstalt, arbetsinrättning; fristad, tillflyktsort; jfr 1 hem 3; asylrätt, (be)-skydd

ateism gudsförnekande, gudsförnekelse, (ibl.) fritänkeri, (ibl. nära) otro; (ibl.) gudlöshet irreligiositet, 'hedendom'
ateist 'hedning', fritänkare ateljé (konstnärs 1. fotografs) arbetsrum 1. arbetslokal, studio, verkstad,
inspelningslokal, (film)officin; konstskola; syateljé atlas 1 kartbok, kartverk, kartsamling 2 (ibl.)

planschverk atlet en (riktig) bjässe 1. kämpagestalt, en kraftmänniska, (ibl.) tyngdlyftare, brottare atletisk
kämpalik, jättestark, herkulisk, kraftig, stark 1, muskulös, kraftigt byggd, under-sätsig, brottar-(typ), (ibl.) reslig
atmosfär 1 luftkrets, lufthav, luftlager, luftrum, luft(en), rymd(en), gashölje, dunstkrets 2 (tekn.) atmosfärtryck,
lufttryck 3 anda, livsluft, stämning, är 1. air, (tids)doft, miljö, omgivning, 'jordmån', jfr nimbus 2 atom partikel
(av grundämne); smådel, stoft,

grand — atom- kärn-, nukleär atrofierad förkrympt, förtvinad, förtorkad, atrofisk attack se anfall 1

attentat överfall, mordförsök, anfall, planlagt illdåd, (lömskt) anslag attest (skriftligt) intyg; attestering, påskrift
attestera skriftligt intyga, vitsorda (riktigheten av), bekräfta, konfirmera, bevittna, påteckna ru, (skriva på o.)
godkänna (för utbetalning)

attiralj redskap, tillbehör, utrustning, hjälpmedel, apparelj, materiel, rekvisita, utensilier, apparat 2, jfr inrättning
2 attiskt salt elegant tillspetsat 1. fint 1. spirituellt 1. satiriskt skämt

attityd 1 (kropps)ställning, hållning, (konsth.) (modell)akt, pose 2 (känslomässig) inställning, syn (på saken),
ståndpunkt, beteende, (förhållnings)sätt attrahera (motsats: stöta bort, repellera) 1 (fys. för) dra (ga) (till sig) 2
(bildl.) utöva dragning (på), påverka, behaga, locka, 'fånga', 'fängsla', fascinera, trollbinda, lägga beslag på;



tilldra(ga) sig (uppmärksamheten) attraktion 1 (motsats: repulsion) dragningskraft) 2 dragning, lockelse 3
lockelse(medel), lockande nöje, lockbete, 'dragplåster', dou, slagnummer, evenemang, sevärdhet, frestelse,
publikmagnet attraktiv tilldragande, lockande, publikdragande, tilltalande, behaglig attrapp vilseledande
(om)hölje, (ibl.) skylt-exemplar, (om bok) dummy; ihåligt föremål, (tomt) skal; efterapning, ersättning, surro-
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gat, potemkinkuliss(er), humbug, (jäg.) vette, bulvan; övningsmodell attribut (språkv, o. filos, term; även)
kännetecken, särmärke, utmärkande egenskap, tillbehör, sinnebild audiens mottagning, företräde (hos högt
uppsatt person) auditorium 1 föreläsningssal, hörsal, lärosal 2 åhörarskara, åhörarkrets, åhörare, församling,
publik

augur (fornromersk) teckentydare, tecken-skådare, spåman, siare, profet augusti (åld.) skördemånad auktionera
bort (för)sälja på auktion, utbjuda på auktion, hålla auktion på, låta gå under klubban auktor författare;
upphovsman auktorisation stadfästning, stadfästande; kompetensförklaring, bemyndigande, behörighet,
befogenhet, legitimation auktorisera 1 (om person) bemyndiga, ge bemyndigande, befullmäktiga, delegera;
legitimera, kompetensförklara 2 (om sak) lagfästa, fastställa, bekräfta, stadfästa, ge laglig kraft o. giltighet (åt) 3
ge vederbörligt tillstånd till (översättning); förläna auktoritet (åt), godkänna, gilla auktoritativ 1 se myndig 2,
ansedd, säker, vederhäftig, sakkunnig, pålitlig, kompetent; övertygande 2 officiell, officiös auktoritet 1
(ämbets)myndighet, maktbefogenhet 2 (personlig) myndighet, makt, anseende, prestige, betydelse, inflytande,
överlägsenhet, säkerhet, pondus, maktställning, sakkunskap, erfarenhet, (med) 'tyngd' 3 vitsord, gehör, stöd,
trovärdighet, he'mul; bevisningskraft 4 hemulsman, sagesman, källa 5 (person med) erkänd förmåga, kapacitet,
(vard.) 'kanon'; mästare, kännare, expert, specialist; orakel, (ibl.) lärofader; sanningsvittne auktoritär autoritär,
(full)myndig, maktfullkomlig, envålds-, diktatorisk, diktatur-, totalitär, se enväldig aula högtidssal, samlingssal,
festsal, solenni-

tetssal, bönsal aura (övernaturligt) strålsken 1. skimmer (kring kropp), 'fläkt', sken auskultera l åhöra
(förhandlingar 1. undervisning), hospitera, praktisera 2 (med. för) undersöka genom att lyssna på auspicier 1
(gynnsamma) förebud, varsel, (jär)tecken, omen, omständigheter, (goda) utsikter 2 (under ngns) (be)skydd, hägn,
ledning 3 teckentydning autarki 1 envälde, envåldsstyrelse 2 (nationell)

självförsörjning autentisk se 1 äkta, (tids)trogen, historisk,

verklig 2, genuin; ursprunglig; tillförlitlig auto- själv-, självverkande, egen autodafé kättarbål, kättardöd,
tillintetgörelse,

förbränning (på bål), offerbål autodidakt självlärd (person) autograf egenhändig (hand)skrift, egenhändig
namnteckning, (ibl.) dedikationautokrati—avbörda sig

autokrati självhärskardöme, envälde, en-våldsmakt, despoti automation industriell automatisk produktion,
automatisk drift, helautomatisk tillverkning, programstyrning, självdrift automatisk självverkande, självgående;
servo-(styrning); ofrivillig, maskinmässig, mekanisk 2, robotartad, vanemässig, oreflekterad, själlös —
automatiskt (adv., även) osökt; utan att tänka (sig för); av sig själv autonom självstyrande, självbestämmande,

självständig, självrådande autoritär se auktoritär autostrada motorväg

av — av och an fram och tillbaka, hit och dit, (ibl.) från och till; jfr härs och tvärs — av ocb till då och då,
emellanåt, ibland avancemang 1 (motsats: reträtt) framryckning 2 (motsats: degradering, deklassering) se
befordran 2, framsteg avancera 1 (motsats: retirera) (mil.) (långsamt) rycka fram(åt); skrida 1. gå fram(åt),
framskrida iu, närma sig, nalkas 2 göra framsteg, hinna (ett stycke väg), komma i väg (med), närma sig sin
fullbordan 1. sin avslutning 3 (motsats: degraderas) vinna befordran, svinga sig upp (till), åka upp (i graderna),
stiga i graderna, flytta(s) upp, befordras, göra karriär, göra sin lycka — avancerad 1 långt framskriden,
långtgående,

1 ett framskridet stadium, höggradig, (ytterst) utvecklad, långt hunnen, långt gången, sofistikerad (uppfinning) 2



modern,

2 radikal, före sin tid, försigkommen, frigjord, djärv, tilltagsen — avancerad flygning konstflygning

avans förtjänst, vinst, överskott avantgarde 1 (motsats: arriärgarde) (mil. o. åld. för) förtrupp, stöttrupp 2
pionjärer, modernister avart 1 biart, biforra, underavdelning, underart, släkte för sig, varietet, variant, särform,
undantag 2 försämrad form (av), försämring (av), dålig upplaga av, dålig kopia (av), missbildning avbalansera
noga avväga, uppväga, kompensera, utjämna

avbalkning 1 skiljevägg, stängsel, plank, kloasongvägg 2 avbalkat rum, spilta, bås, kätte, stia, avdelning, krypin;
(prov.) golv (i loge); binge

avbasning 1 skarp tillrättavisning, tuktan,

duvning, (ge ngn) ett glatt lag 2 se stryk avbeställa återta(ga) en beställning, återkalla, inhibera, annullèra,
kontramandera; jfr ställa in 3 avbetala iu amortera; slutbetala, omsätta (växel), minska (skuld) avbetalning (i)
avräkning; betalning i mindre poster, amortering; avbetalning s-1. inbetalnings- 1. amorteringssumma 1. -belopp,
(hand.) annuitet

avbida (i högre st. för) avvakta, vänta på, invänta

avbild 1 motsvarighet, dubbelgångare, kopia,

efterbildning, upprepning, spegling, spegelbild; motstycke, pendang; (blek) avglans 1.

skugga, (ibl.) reflex; [vara en avbild av ngn] vara alldeles lik ngn, vara ngn upp i dagen 2 avbildning, bild,
avtryck, faksimil(e); beläte; symbol

avbilda (av)porträttera, fotografera, måla 1.

teckna 1. rita av, (vard.) 'före'viga', (av)-konterfeja, (ibl.) modellera, skulptera; fak-similera, kopiera, (ibl.)
kartlägga; se framställa 2; föreställa 1, avspegla avbildning avbild, bild 1; efterbildning, reproduktion, projektion

avblomstring tillbakagång, förfall, dekadans, degeneration, bortdöende avblåsa 1 se blåsa av under 2 blåsa 2 se
hejda 1, inhibera; se sluta 3 — avblåsa striden inställa fientligheterna avbocka ni se kollationera avbrott 1
uppehåll, paus, avkoppling, intervall, mellanskov, vila, ajournering; avstannande, stagnation, störning, rubbning,
stock-ning, stopp, intermezzo; 'lucka', lakun, brist på sammanhang, diskontinuitet; brott, hopp, (geol.) hiatus;
avvikelse, utvikning, digression 2 se motsats 2, kontrast, olikhet, (ibl.) tvär övergång 1. förändring — utan
avbrott se oavbrutet, löpande avbryta 1 bryta loss,se bryta av 1 2 avkoppla ni, frånkoppla iu, slå av 1. ifrån,
avstänga ni (vattentillförsel), bryta 1 3 göra tvärt slut på, hastigt göra slut på 1. (av)sluta, bryta (t. ex. lopp 1. fasta
1. tystnad); avklippa ni, avhugga ni, avskära ni; inställa ni, inhibera, (upp)häva, få att upphöra, upphöra med, icke
fullfölja, ajournera, avblåsa, stranda (förhandlingar), (idrott.) avstå; nedlägga ni; störa, falla (ngn) i talet,
avsnoppa ni, 'bita av', hämma, hejda 1 — avbryta sig hålla inne, tystna, förstummas, tvärt sluta — avbruten
(även) av, itu, stympad; intermittent, abrupt, osammanhängande, fragmentarisk, hackig, diskontinuerlig avbräck
(lida) skada, förlust, förfång, nackdel, olägenhet, minskning, intrång — vålla avbräck (även) hindra 3, jfr
sabotera, trampa (ngn) på tårna avbränning 1 omkostnad, avgång; utgift, inkomstminskning, förlust 2 antändning,
av-fyring 3 avsnäsning, 'bräcka', näsbränna avböja 1 avvärja, parera, ge annan riktning 2 avvända, avvärja 1,
avstyra, (för)hindra, förekomma 3 (motsats: antaga, acceptera) avslå, undanbe(dja) sig, visa ifrån sig, neka,
tillbakavisa, avvisa, tacka nej (till), avstå från, refusera, betacka sig för, (ibl.) ursäkta sig (med).

avbön — göra avbön (offentligt) be om förlåtelse, vilja sona 1. gottgöra, ångra sig 2, (i högre st.) avbedja
avbörda utgjuta, avleverera, lämna ifrån sig, tömma; lätta (sitt samvete) — avbörda sig

1 återgälda, betala 1; uppfylla, fullgöra

2 befria sig från, göra sig kvitt, göra sig
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av med, lämna ifrån sig, överlämna; kräkas upp, kasta upp avdagataga se döda 1

avdankad avsatt, kasserad, utdömd, uttjänt, överårig, avskedad, avgången; slut, avsigkommen, förfallen, passé,
utbränd avdela ni indela, uppdela ni, fördela, skära av; (av)skilja, avsöndra, (mil.) detachera; avstava

avdelning 1 se del 1, 1 flock 2, skara, grupp,

kategori, falang; (polit., ibl.) block, fraktion; (inom statsförvaltningen) departement, rotel (i ämbetsverk); (mil.)
trupp, förband 2 fack, rum; avbalkning, bås, kätte, kupé; sektion, institution, -detalj 3 stycke, parti, (ibl.) led,
avsnitt, sektor, kapitel, artikel, paragraf avdrag 1 (motsats: tillägg) minskning, från-räkning, avräkning, (ibl.)
eftergift; införsel (i lön); avkortning, inskränkning, sänkning, reduktion, reducering, nedsättning; avgång, rabatt,
tara 2 (typogr. för) korrekturavdrag), klichéavdrag avdraga 1. avdra se draga av avdramatisera göra mindre
dramatisk, dämpa avdunsta l (motsats: kondensera) (för)dunsta, evaporera, förflyktigas, avgå (i gasform),
förgasas; utdunsta; (ibl.) indunsta 2 (vard. för) oförmärkt (be)ge sig av, göra sig osynlig, avlägsna sig 2, rymma
2, smita 1 avdöma se avgöra 1

avel uppfödning; planmässig fortplantning;

ras; avkomma aveny se allé, (trädplanterad) gata 1. väg avers (om medalj 1. mynt, motsats: revers) se

framsida aversion se motvilja

avfall 1 se avskräde, sopor, drav, skulor, rens, slagg, (prov.) gorr, (prov., i Sydsv.) skräll; skräp 1, 'rask', smörja,
bråte, lump 1, skrot, (metall)kräts, sinder; (pappers- 1. tyg)-spink, spint; avfallsprodukt, biprodukt; (ibl.)
lämningar, rester, spinning; spill, svinn 2 övergivande, övergång (till annan lära), utträde, avhopp, desertering,
fanflykt, svek

avfalla 1 se falla av 2 överge, svika, bli otrogen, övergå (till annan lära), rycka sig loss (från), bryta med, svika
fanan, lämna, göra uppror mot, (relig.) förneka, vända sig från — avfallen se mager 1, (ibl.) sjuklig avfatta
(ut)forma, redigera, stilisera, formulera; skriva, utarbeta (en skrivelse), sätta upp, se författa avvattning 1
utarbetande, utformning, uppsättning 2 se version, formulering, ordalydelse, redaktion, variant, uppteckning
avfordra se kräva 2

avfyra ni ge eld 1. fyr, avlossa, avskjuta ni,

avbränna m, smälla av, avbrösta ni avfällig otrogen, jfr kättersk avfälling överlöpare, desertör, 'avhoppare',
(vard.) 'roddare'; förrädare, renegat, jfr rebell, (kyrkl.) schismatiker, kättare avfärd avresa, avgång, bortfärd, start,
se uppbrott
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avfärda 1 (uppsätta o.) avskicka ni, expediera, (göra i ordning o. av)sända, låta avgå, avlåta 2 bli färdig med,
undanstöka m, klara av, (av)sluta, göra sig av med, göra sig kvitt; skicka I. visa ifrån sig, se snäsa av under

2 snäsa, avvisa, avspisa, ge respass, 'avpollettera', 'expediera' 3 vederlägga, nedtysta ni, vifta bort, förvisa (en
tanke), bagatellisera

avfärgad se urblekt avföda se avkomma

avföra 1 bortföra m, bortskaffa ru, undanskaffa ni, flytta bort 2 låta utgå, stryka; (kam.) utesluta (en post ur längd
1. konto), (hand.) avskriva (som ogiltig 1. efterskänkt 1. betald)

avföring 1 tömning av tarmen, (med.) defeka-tion 2 exkrementer, (med.) fekalier, feces, (vard.) skit, (barnspr.)
baj(s) — ha avföring tömma tarmen, (vard.) skita, (barnspr.) baj(s)a

avföringsmedel se laxermedel avgift belopp 1. summa att betala, betalning, pris, likvid, hyra, inträde(s-avgift),
entré; bidrag, kontingent; tribut, skatt 3, pålaga, tull, avgäld, utskyld; lösen, royalty (på patent)

avgiva 1. avge 1 (naturv. för) avsöndra, ge ifrån sig, frigöra, bilda, avlämna, (ibl.) utdunsta, (ut)svettas; utsända
m ; gjuta (vatten) 2 överlämna, ge 3 se avlämna 2, (kansli-spr. för) inkomma med, inlämna, (fram)-lägga (ett



förslag), avlåta, utfärda; framställa 1. uttala (ett omdöme om); avlägga (räkenskap), gå (ed), inlägga 1. nedlägga
(protest); avkunna (dom) avgjord se under avgöra

avglans (i högre st. för) återsken, avspegling,

(svag) bild, reminiscens, avbild avgrund 1 bråddjup, 'svalg', 'gap'; klyfta, brant, (ibl.) stup 2 oändlighet,
gränslöshet

3 [avgrunden] de ondas hemvist, se underjorden, helvete 1

avgränsa åtskilja, begränsa, definiera avguda (kritiklöst) beundra, älska, dyrka, otillbörligt hylla avguderi
avgudadyrkan, hedendom, hednisk religion(s-utövning), bilddyrkan, idolatri avgå 1 (motsats: ankomma, anlöpa,
angöra) gå (bort), bege sig av 1. bort 1. i väg 1. åstad, ge sig av, avlägsna sig, starta, se 2 avresa, lätta ankar;
avtåga, avmarschera, avtrop-pa m; avsändas, avskickas; expedieras, utfärdas, avlåtas 2 (motsats: tillträda, stanna)
ta(ga) avsked, avsäga sig 1. frånträda 1. avstå från 1. lämna en befattning, nedlägga ett ämbete, ställa sin plats till
förfogande, dra(ga) sig tillbaka, avträda, abdikera, utträda (ur), lämna in, träda tillbaka; gå (med pension),
pensioneras, 'sluta', 'rymma fältet' 3 (motsats: tillföras, bildas) avskiljas från, bortgå ni (ur), avdunsta, avlägsnas
(ur), rinna av, uttömmas; försvinna, gå bort, utdunsta (i gasform), smälta, se gå av 4 (motsats: läggas till, ökas
med) gå av, avdra(ga)s ni,avgå med döden—avkomling

frånräknas iu, avräknas ni; förloras, falla bort, gå ifrån — avgå med döden se dö 1 avgång 1 se avfärd, avresa,
(ibl.) avsegling; (ibl.) avsändande 2 se avsked 2, demission, (ministärs) fall, utträde, avsägelse 3 avsöndring,
uttömning 4 avbränning, avdrag, omkostnad(er), minskning, svinn, spill 5 åtgång, avsättning avgöra 1 lösa, slita,
bilägga, resolvera, fälla utslag 1. dom i, slutbehandla, slutgiltigt handlägga, döma i, avdöma, slutdöma; göra slag
i saken, se under 2 slag, fälla utslaget i, bli bestämmande för, besegla 2 på förhand fastställa, se bestämma l,
överenskomma ni om, avtala, besluta, dekretera; klara ut, klarera — avgjord (part. adj.) given, viss, säker,
stadgad, fastslagen, obestridlig, otvivelaktig, obetingad, ostridig, otvetydig, oförneklig, uttrycklig, uppenbar,
'klar', fullkomlig, faktisk; utpräglad, påtaglig, tydlig, prononcerad, deciderad, se bestämd under bestämma,
positiv, absolut; fullständig, slutlig, avklarad, klappad och klar, beslutad, definitiv; övertygad (motståndare),
svuren (fiende), öppen, 'förklarad', oförsonlig, oblidkelig, komplett; jfr notorisk — avgjort (adv., även) se
onekligen, otvivelaktigt; definitivt (inte)

1 avgörande (subst.) utslag, beslut, (efter eget) behag 1. skön 1. val; bestämmanderätt, utslagsröst — avgörandet
har fallit tärningen är kastad, alea jacta est, (han) har gått över Rubicon, det avgörande steget är taget — fälla
avgörandet göra slag i saken, se under 2 slag

2 avgörande (part. adj.) bestämmande, beslutande, som fäller utslaget, utslagsgivande, (ibl.) kritisk, ödesdiger;
väsentlig, betydelsefullast), viktig(ast), tung, djupgående, konstitutiv, definitiv, huvudsaklig, central,
fundamental, primär, vital, slutlig, slutgiltig — det avgörande det som gör slag i saken, tungan på vågen, droppen
som kommer bägaren att rinna över, den springande punkten, tuvan som stjälper lasset, det som fäller utslaget

avhandla 1 se förhandla (om), diskutera; behandla 2 utreda, dryfta, utlägga, utveckla, yttra sig (om); se behandla
7, handla om — avhandlas (även) förevara avhandling 1 vetenskaplig uppsats 1. undersökning, studie, jfr essä;
akademisk avhandling, licentiat- 1. doktorsavhandling, akademiskt lärdomsprov, disputation(s-prov), specimen,
dissertation 2 huvuddel (av uppsats 1. predikan) 3 (jur. för) aktstycke, överenskommelse

avhjälpa råda bot på 1. för, skaffa 1. lämna hjälp mot 1. för, undanröja, minska 1. lindra (nöd), (ibl.) gottgöra,
göra gott igen; reparera, rätta (till), ställa till rätta, 'böta' avhoppare se avfälling avhysa se vräka 2

avhålla se hindra 3, tvinga att avstå från — avhålla sig från avstå från, hålla sig ifrån 1.

tillbaka från, underlåta att, undandraga) sig, se undvika, 3 fly 3, 3 sky, försaka, neka sig, bespara sig; värja sig för
— avhållen högt skattad, uppskattad, älskad, omtyckt, populär, jfr kär 2 avhållsam asketisk, nykter 1; kysk 1
avhållsamhet 1 kyskhet, renlevnad, sedlighet, celibat, asketism 2 måttlighet, återhållsamhet, 'späkning',
självbehärskning, abstinens, självtukt, askes, försakelse 3 nykterhet, absolutism avhämta se hämta 1



avhända fråndöma, beröva, beta(ga), pungslå på, lura av, avlocka — avhända sig släppa ur händerna 1. ifrån sig,
låta gå ifrån sig, göra sig av med, göra sig kvitt, skiljas 1. skilja sig vid, föryttra, avyttra, överlåta, sälja, skänka
bort, ge bort, avstå från, lämna bort 1. ifrån sig avhängig (av) beroende 1. styrd 1. betingad 1. bestämd (av),
sammanhängande 1. sammankopplad (med), (ibl.) hänvisad (till); ofri, osjälvständig, underordnad, (klavj-bunden
— vara avhängig av se betingas av avhärda göra (hårt vatten) mjukt avi (skriftligt) meddelande (om försändelse
m. m.), notis, underrättelse; se vink, 'pik' avig 1 (motsats: rätt, med rätta sidan utåt) felvänd, med frånsidan utåt,
med baksidan framåt, med undersidan uppåt, bakfram, bak och fram(vänd), (vänd) upp och ned 1. ut och in, med
insidan ut, med utsidan inåt, omvänd 2 (motsats: händig) tafatt, bakvänd 1, förvänd, oskicklig, otymplig 3
(motsats: medgörligt, tursamt, lyckligt) (vara) motigt 1. galet, på tvären, på sned, på tok, i olag 4 (motsats: vänlig,
förekommande, tillmötesgående, villig, hjälpsam) vresig, snäsig, tvär, ohågad, ovillig, knarrig, ogin — gå avigt 1
gå baklänges 1. motsols 2 se misslyckas 1

avigsida 1 (motsats: rätsida, räta) aviga,

baksida, undersida, vrångsida; (på mynt) frånsida, revers, motsida, 'pil', 'klave' 2 (bildl.) frånsida, skuggsida,
nattsida, jfr olägenhet

avisera lämna avi 1. meddelande om, (på förhand) meddela, underrätta (om), förebåda avkall — ge 1. göra avkall
på frånsäga sig,

avsäga sig, avstå från, neka sig, uppge avkasta 1 se kasta av 1 2 inbringa, ge i avkastning 1. inkomst 1. utdelning,
utdela ru, ränta av sig, rendera, lämna i ränta, alstra, ge avkastning 1 ränta, utdelning, (jur.) avkomst, (ibl.)
avgäld, förtjänst 1, utbyte, reveny, (åld.) ingäld(er); överskott, netto 2 (markens) gröda 1. skörd 1. frukter, alster
avklippa se klippa av under 2 klippa avkläda (ngn 1. ngt) se kläda av (ngn 1. ngt); frånta(ga) ni, beröva; se 2
blotta 1 — avkläda sig 1 se kläda av sig 2 avlägga, bortlägga, frigöra sig 1. göra sig fri från avkok dekokt, lag,
spad, extrakt avkomling ättling, ättelägg, descendent, bröstarvinge, barn, telning; avläggare
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avkomma avkomlingar, efterkommande, alster, (åld., bibi.) säd; barn, ungar, yngel, avel, avföda

avkoppla se koppla av — avkopplad (om person) avskedad, avpolletterad, (si.) 'avsågad'; avslappad; (om hund)
släppt, lös; (om sak) urkopplad, (om telefonsamtal) brutet, ned-kopplat

avkoppling omväxling, se rekreation, 1 vila avkorta 1 se förkorta; inskränka, nedsätta 1. efterskänka (straff),
'mildra' 2 avknappa, dra(ga) in på, reducera, avräkna hj, fråndraga)

avkrok avsides (belägen) trakt 1. landsända, obygd, (undangömd) vrå, bortom all ära och redlighet, skymundan,
utkant, (provins- 1. landsorts)håla, gudsförgäten plats, småstadshåla, 'hål', näste, Grönköping, kråkvinkel,
Kråkemåla, Skråköping, världens ände avkräva avfordra

avkunna (i officiell st.) högtidligt 1. officiellt tillkännagiva 1. bekantgöra 1. kungöra 1. uppläsa; (jur. för) fälla 1.
avgiva 1. avsäga

1. meddela (dom)

avkyla 1 (motsats: värma) låta kallna, se 2 kyla 1, (metall.) släcka; svalka, temperera, (fackspr.) frappera (vin) 2
(motsats: inspirera) dämpa, minska (ivern), försvaga, slå ned, lugna — avkylas se svalna avkönad kastrerad,
steril; könlös; utan sting,

menlös, som saknar 'det' avla 1 ge livet åt, ge upphov till (liv 1. avkomma) 2 (i högre st. för) alstra, åstadkomma
2, frambringa avlagd se under avlägga

avlagring avsättning, anhopning, siam, lager, grums 1

avlasta 1 se lasta av 1 under 2 lasta 2 avlägsna 1. minska trycket på; lätta bördan för, befria från (last 1. börda),
överflytta (en del av arbetet på) avlat syndaförlåtelse, absolution avleda 1 leda bort, låta strömma bort, låta avgå;
bereda avlopp åt; leda i annan riktning 2 (bildl. för) vända bort, dra(ga) bort, rikta åt annat håll, distrahera, leda i



andra banor, avlägsna; avvända, avvärja — avledande lugnande, avspännande, avkylande avlelse befruktning,
avling, konception, kon-cipiering, kopulation, (in)semination, koha-bitation, jfr samlag avleverera se avlämna 3,
överlämna 1, se ge

ifrån sig 1 under giva avlida se dö 1 — avliden se 2 död 1 avliva 1 se avrätta 1, (låta) döda 1 2 göra slut

på, (i grund) nedgöra, 'ta(ga) död på' avlocka locka av 1. ur, lista ut, lura av 1. från,

avvinna, avnarra n), pungslå på, luska ut avlopp l avrinning, utflöde; avloppsöppning, avloppsställe,
avloppsränna, avloppsdike, dräneringsrör, kloak 1, slasktratt, vask 2 avledning, 'luft', se utlopp 2 avlossa se lossa
3

avlysa avskaffa, förklara ogiltig, förbjuda,

göra slut på; skrinlägga; inställa ni, inhibera, annullera; upphäva avlyssna obemärkt höra på, uppfånga; (vard.)
tappa (ngns telefon) avlång långsmal, långsträckt, utdragen, rektangulär; oval, elliptisk, mandelformig, äggrund,
(ibl.) gurkformig avlåta utfärda, avfärda, låta avgå, avlämna, inlämna, avsända, avge, expediera; (åld. för)
överlämna, överlåta; avyttra, försälja avlägga 1 se lägga av 2 lägga ifrån sig, lägga ned 3 ta(ga) av sig, ta(ga) av
o. lägga ifrån sig i bortlägga ni, göra sig av med, upphöra med, sluta med; lämna, avstå från, överge, uppge,
'ta(ga) farväl av', avkläda sig 2 5 göra (visit) 6 avge (vittnesmål 1. ed), gå (ed), framföra, frambära, framställa 7
(om prov) fullgöra, prestera, jfr stöka undan; undergå 1. bestå 1. absolvera 1. klara 1. ta(ga) 1. godkännas i
(examen) — avlagd begagnad, brukad, använd; kasserad, uttjänt, urvuxen, oanvändbar, utmönstrad, utrangerad,
'ärvd'; bortlagd, ur bruk, avskaffad; (ibl.) lagd åt sidan, undanlagd, avsatt, reserverad avläggare 1 (sätt)kvist,
sättgren, skott, planta, stickling, avlägg 2 avkoinling, telning; filial, annex, dotterföretag avlägsen 1 (motsats:
närbelägen) avsides (belägen), fjärranliggande; jfr isolerad 1, gudsförgäten, undanskymd, undangömd, svår-
skönjbar 2 (motsats: nära i tiden) längesedan förfluten, förgången, 'grå' (forntid) 3 (motsats: närstående; tydlig,
klar) obetydlig, ytlig; svag, oklar, otydlig, dämpad; främmande

avlägsna 1 (motsats: föra 1. flytta närmare, närma) fjärma, bortflytta ni, undanflytta ru, bortföra ru, bortleda m,
avleda 2 (motsats: påskynda, göra aktuell) fördröja, skjuta undan 3 (motsats: förena, sammanföra) skilja, söndra 4
(motsats: låta vara kvar) få 1. skaffa bort, undanskaffa ni, taga bort 1, skala bort, bortkasta ni, utrota, avskära ni,
avslita m, lösslita ni, rycka loss, rycka undan, dra(ga) ut, avskilja, amputera, utskilja ni, undanröja ni, röja ur
vägen, undansopa ni 1. bortsopa ni 1. igensopa m (spår); utmönstra ni, eliminera, upphäva, undansmussla ru ;
utplåna, stryka 1. sudda 1. radera ut, ta(ga) ur (fläckar), nöta bort, avtvå; visa 1. skicka bort, utrensa (icke
önskvärda medlemmar), (ibl.) köra ut; förflytta, relegera, skilja (från), utmanövrera, avsätta, (skämts.)
rationalisera bort, avskeda 2 — avlägsna sig 1 skilja sig, komma (allt) längre bort, fjärma sig, öka avståndet,
(idrott.) dra(ga) ifrån, (ibl.) jaga undan; separera, (alltmer) avvika, vika 2 gå bort, bege sig av 1. bort 1. i väg, ge
sig av 1. i väg, bege sig 1. dra(ga) åstad, förfoga 1. förpassa sig bort 1. undan, dra(ga) sig tillbaka 1. undan, (om
t. ex. vittne) avträda; 'försvinna', avgå 1, dra(ga) 1. fara sina färde, gå 1. fara sin kos, absentera sig; (vard.) pallra
1. packa 1. knalla sig av 1. i väg, (vard. o. si.) (oförmärkt) 'avdunsta',
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'drypa av', 'smita', 'sticka', 'dyka', 'kila', sjappa, pila avlämna 1 lämna (av), lämna ifrån sig, lämna bort, framlämna
ni, räcka fram, överlämna,

lämna i handom, leverera 2 avge, inkom fna med, inlämna, avlåta, inlägga (protest 1. gensaga) 3 (naturv.)
avsöndra, avsätta, avge; avleverera avlöna se betala (lön), löna, ersätta, gottgöra, honorera, besolda avlöning se
lön 3

avlöpa försiggå, utvecklas, utfalla, se sluta 4,

(ibl.) förlöpa avlösa 1 efterträda, byta av, ersätta 2, följa (omedelbart efter 1. på), omväxla med, träda

1 (ngns) ställe 1. i stället för (ngn), spela i ngns ställe, varva, (sjö.) förfånga; tura 1. skifta om med, växelvis 1.
turvis göra (ngt), alternera (med) 2 (relig., åld.) ge absolution 1. avlösning 1. syndaförlåtelse



avlösning 1 (mil.) utbyte, (vakt)ombyte

2 (mil.) (tillträdande) post 1. vakt; depå-trupper, reserv(trupper) 3 (relig.) syndernas förlåtelse, absolution

avmattning avtyning, utmattning, försvagning (av krafterna), förslappning, tillbakagång, dekadans; (hand.)
svagare tendens avmåla 1 måla en bild 1. ett porträtt av, (vard.) 'före'viga' 2 skildra, framställa, beskriva;
återspegla avmätt 1 likformig, enformig, regelbunden, precis, uppmätt, avpassad, bestämd, (ibl. nära) rytmisk,
symmetrisk 2 behärskad, förbehållsam, 'återhållen', formell 2, reserverad, tillbakadragen, kylig, (ngt) kall, stel,
stram, knapp; tvungen, återhållsam, tillknäppt, 'kort', cirklad, siratlig, ceremoniös, högtidlig, värdig, gravitetisk
avmönstra (sjö. för) (låta) sluta tjänstgöring på fartyg, avskeda 2, hemförlova; avgå, skriva av sig

avnämare (jur. för) köpare, kund, förbrukare, konsument

avog ovänlig(t sinnad), obenägen, fientligt sinnad, se fientlig; motig, vidrig, vrång — föra 1. bära avog sköld mot
sitt land som

fiende 1. landsförrädiskt gå mot 1. angripa sitt eget land — vara avogt sinnad (mot) vara förargad på, bära 1. hysa
1. nära agg till 1. mot avpassa avmäta ni (efter); anpassa, tillpassa, inställa ni, aptera, jämka, justera, reglera,
proportionera, (ibl.) dimensionera; avväga, rätta (efter), inrätta, lämpa, moderera, beräkna 1. 'lägga' (sina ord) —
avpassad avdelad, tillskuren, färdig, lagom, lämplig, passande, proportionerad, proportionell — väl avpassad väl
tillrättalagd, välvald, väl beräknad, ändamålsenlig, rätt avvägd, tillbörlig, behörig avpollettera skicka i väg, köra
bort, avfärda, avskeda

avpressa se avtvinga, genomdriva, frampressa, framtvinga; utpressa ru, avkräva, avfordra, preja på, (vard.)
klämma (ngn) på (ngt), jfr pungslå

avpricka ni se kollationera avprova se prova 1, undersöka, probera, smaka på 1. av avputsa se putsa av

avreagera (motsats: förtränga, undantränga)

(psykol. för) ge utlopp åt (bortträngda känslor), låta (exv. sin vrede) gå ut över, göra sig av med

1 avresa (subst.) se avfärd

2 avresa (v.) se 4 resa 1, anträda 1. (på)börja sin 1. en resa, anträda färden, (be)ge sig av 1. bort 1. i väg, resa sin
väg, dra(ga) 1. fara sina färde 1. sin kos, starta, avgå 1, avsegla, 2 fara 1

avrita se rita av avriva se riva av

avrunda ni 1 fila av, putsa av, runda, jämna,

utjämna, arrondera(jordområde) 2 jämna av, utjämna till runt tal 3 utfylla (till en helhet), göra fulltonig, avjämna,
harmoniskt 1. rytmiskt forma 1. avsluta, ge en sista avputsning

— avrundad 1 (motsats: tvär, spetsig, skarp, skrovlig, kantig, abrupt) spolformig, strömlinjeformad, avtrubbad,
trubbig 2 (motsats: exakt) se 2 rund 5 3 (motsats: ofullkomlig, ofärdig) i sig avslutad, sluten, plastisk, helgjuten,
harmonisk; fyllig; fulltonig; jämn, mjuk, behaglig

avrusta 1 dra(ga) in på 1. slopa krigsmakten 1. försvaret, nedrusta, avväpna 2 2 försätta på fredsfot; demobilisera,
avmobilisera; (sjö.) avrigga (örlogsfartyg) avråda se avstyrka, varna, frånråda, råda att låta bli

avrådan (motsats: uppmuntran, inrådan) avstyrkande

avräkna ni borträkna ni, frånräkna ni, fråndra[ga) ni, avdra(ga) ni, minska 1. avkorta med, låta avgå, (hand.)
avskriva, rabattera, kvitta; (hand.) cleara; (åld.) bortse från, lämna utan avseende avräkning 1 avdrag,
avbetalning, avkortning

2 se uppgörelse 3, clearing, kvittning avrätta 1 avliva, verkställa dödsstraff, se döda 1, likvidera, expediera,
fysiljera, arkebusera, halshugga, hänga, sätta i elektriska stolen 2 (genom kritik) nedgöra, kritisera ned avsaknad
saknad, brist, defekt, utelämnande



— i avsaknad av se utan 1

avsats 1 terrass, platå, utsprång, 'hylla', 'klack', (mil.) bankett 1. bärm (i skyttegrav), (tekn. för) ansats 2 (kem. för)
fällning, grums avse 1 syfta på, hänsyfta på, ha avseende på, angå, gälla 5, röra, beträffa, hänföra sig till, referera
till; tänka på, mena 1, förstå 2 syfta till, ha i sikte, sikta på, åsyfta, ha i tankarna, föra 1. bära i skölden, ämna 1.
ärna 1. tänka göra, ha för avsikt att; vara riktad mot, gå ut på, betyda, ha till ändamål 1. syftemål, vara beräknad
1. bestämd (att), vara anlagd på (att) — vara avsedd 1 vara åsyftad, menad, avsiktlig, uppsåtlig, överlagd, med flit
1. vilja åstadkommen, eftersträvad, önskad, påtänkt 2 vara lämpad 1. gjord 1. danad (för), vara anlagd på (att);
vara beräknad 1. be-
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stämd (för); vara ämnad 1. designerad 1. ärnad 1. anslagen (till); tilltänkt (för) avseende hänseende, hänsyn,
beaktande, hänsynstagande; synpunkt, aspekt — fästa avseende vid (motsats: bortse från, nonchalera) ta(ga)
hänsyn till, bry sig om, fråga efter, akta på, respektera, iaktta(ga), lägga vikt vid, ägna uppmärksamhet åt, tillse
ni, uppmärksamma, låtsa om, ta(ga) med i beräkningen, ta(ga) i betraktande 2 — ha avseende på se hänföra sig
titi, tillhöra — i det avseendet i det hänseendet, i det fallet,

1 den bemärkelsen, i den betydelsen, från den synpunkten, ur (1. under) den aspekten, i så måtto, härutinnan,
beträffande detta, i det stycket, på den punkten, därom, däri, därvidlag, såtillvida, (vard.) i den delen

— i visst avseende se delvis — lämna utan avseende lämna utan åtgärd, lämna obeaktad; (åld. för) avräkna —
med avseende pà i avseende på, i betraktande av, med hänsyn till, med avseende fäst vid, i fråga om, visavi, vad
angår, vad beträffar, (illa utrustad) å (huvudets) vägnar, gentemot, relativt; jfr angående

avsegla segla i väg, se 2 avresa, löpa ut, lyfta 1. lätta 1. hiva ankar, hissa 1. sätta 1. sträcka segel, gå till segels,
anträda seglatsen 1. färden, lätta, lägga ut, lägga ifrån, lägga från land, 'sticka ut', gå 1. sticka till sjöss, kasta loss

avsevärd beaktansvärd, betydande, väsentlig,

vidsträckt (beläsenhet), se stor 1, ansenlig, icke föraktlig, tämlig, 'nätt' (summa), anmärkningsvärd, kännbar —
avsevärt (adv., även) till stor del, väsentligt avsides 1 (adv.) åt sidan, avlägset, en bit ifrån, vid sidan om, i en
avkrok, undangömt, obemärkt, i skymundan, undanskymt; i enrum; förstulet, förstucket, i hemlighet

2 (adj.) avskild, avlägsen, isolerad, för sig (själv)

avsigkommen (fattig o.) förfallen 1 avsikt 1 uppsåt, mening, syfte, (i) akt och mening, intention, dessäng, tanke,
idé, föresats, ändamålet (med), baktanke, (med 1. utan) beräkning, uträkning, spekulation 2 plan(er), (Guds)
råd(slag), (onda) anslag; tendens — avsikts- (språkv.) final — ha för avsikt att ha för syfte 1. mål, ha i sikte, se
ämna, avse 2, planera 2, fundera 2 — i avsikt att för (att) — med avsikt se avsiktligt

— utan avsikt se oavsiktligt

avsiktlig (motsats: oavsiktlig, överilad, instinktiv) uppsåtlig, överlagd, planmässig, frivillig, tendentiös, velad,
avsedd, medveten — avsiktligt (motsats: av våda) (adv., även) med flit 1. avsikt, med (vett och) vilja, med vilje,
uppsåtligen 1. uppsåtligt, med berått mod, kallblodigt avsiktslös se oavsiktlig, tendensfri, tendenslös avsjunga
föredra(ga), utföra, exekvera avskaffa upphäva, häva, avlysa, bortta(ga), göra slut på, förbjuda, indra(ga) ni,
slopa,

lägga bort, få bort, bortskaffa ni, undanröja, likvidera

avsked 1 farväl, levväl, adjö, avskedstagande, avskedshälsning, (ibl.) skilsmässa, uppbrott,

sorti 2 uppsägning, frikallande, friställning, (åld.) orlov; frånträde, demission, nedläggande av ämbetet,
abdikation, avgång, jfr avsättning 1 — få avsked 1 bli avskedad, få silkessnöret, fockas, (vard.) få sparken 1.
respass, (få) 'åka', 'permitteras', 'petas'; entledigas, avkopplas 2 beviljas aàsked, pensioneras — få avsked på grått
papper bli uppsagd (med omedelbar verkan), få snöpligt 1. omedelbart avsked, (vard.) bli fotad 1. fockad, bli
petad, få kicken — taga 1. ta avsked 1 säga farväl 1. adjö 2 se avgå 2 avskeda 1 skilja sig vid, 'ge orlov' 2



entlediga, avsätta, störta, avkoppla ni, uppsäga ni, friställa, visa ifrån sig, ge silkessnöret, (sjö.) avmönstra ni,
(åld.) avdanka, (vard.) ge respass 1. skjuts, köra av 1. bort 1. i väg 1. på dörren 1. på porten, ge sparken, 'sparka',
avpollettera, 'peta', focka; se avlägsna 4, förvisa 1 — avskedad avkopplad, skild från tjänsten, friställd, (vard.)
fockad, 'avsågad' avskedssång dödssång, svanesång avskicka avsända, expediera, se skicka 1 avskildhet (i)
ensamhet, enslighet, enskildhet, isolering, isolation, (förnäm) exklusivitet, (leva i) sitt elfenbenstorn; (meditativ)
reträtt

avskilja 1 (motsats: hålla 1. låta sitta ihop) se skilja; göra loss, rycka loss, lossa 2; lösa, lösgöra, frigöra, bryta av
(en gren), nypa av, avskära (en lem), hugga (av) (huvudet från kroppen), (tekn.) skära; amputera (ben 1. arm),
frånskilja ni, separera (grädde från mjölk), sila bort, vaska (guld), skräda (malm 1. spannmål), affinera (ädla
metaller), sortera ifrån 1. ut, sålla bort, sikta ifrån, skeda, avsätta (fällning), (kem.) fälla (ut); avskranka, avbalka,
avplanka, hägna av (genom stängsel); avstycka (mark), avsöndra, avgränsa 2 (motsats: hålla i gemenskap)
avlägsna, avspärra, isolera, (polit.) segregera; (för visst ändamål) avdela, (jur.) avvittra, (mil.) detachera, (bibi.)
högtidligen utköra (till viss verksamhet); ta(ga) av 1. undan, särskilja, utbryta m, gallra ut; (motsats: behålla)
skilja ur 1. ut, ta(ga) ifrån, utsöndra, utrangera, utmönstra; abstrahera (från) — avskild (motsats: central) se
avsides 2, isolerad 1, instängd, undanskymd, 2 öde, (ibl.) enskild; stilla, sluten, enslig, indragen; skild, fri
avskjuta se skjuta av

avskrap 1 se 1 pack 2 avfall, avskräde, skrap,

fnas, drav

avskrift (motsats: original, originalhandling, huvudskrift) kopia, duplett, duplikat, genomslagskopia,
dubblettexemplar; se plagiat avskriva 1 kopiera, kalkera, skriva av 2 (hand. för) avföra 1. stryka 1. utesluta ur
räkenskaperna 1. ur konto, nedskriva, av-
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räkna, låta utgå, efterskänka, bortskriva, kvitta (skuld) 3 (jur. för) avveckla,'preskribera, nedlägga, (tills vidare)
låta (ärendet) bero

avskrivare renskrivare, kopist; plagiator avskrivning 1 kopiering 2 avförande ur räkenskaperna; (ibl.) avkortning;
engångsned-skrivning

avskräcka (motsats: uppmuntra, animera) skrämma bort, skrämma (från att), beta(ga) (ngn) lusten (att),
dekouragera, göra modfälld, nedslå ngns mod — avskräckande skrämmande, föga uppbygglig (svn); varnande
(exempel); (om utseende:) vedervärdig, frånstötande avskräde sopor o. skräp, avfall 1, avskrap,

skarn, (ibl.) drägg, jfr smuts 2 avskudda (sig) avskaka, skaka av sig, skaka bort, befria 1. göra sig fri från, kasta
av avskuggning skuggbild, (ljus)svag avbild, nyans, ton, schattering, skimmer avskum se 1 pack, odjur 2

1 avsky (motsats: lust) (subst.) vämjelse, äckel, kväljningar, leda, stark avsmak 1. aversion, repulsion,
idiosynkrasi, fobi, ani-mositei, antipati, motvilja, vedervilja, horrör, avoghet, ovilja, olust, obehag, misshag, hat

2 avsky (v.) tycka illa om, (ibl.) sky; ha ngt emot ngn, icke fördra(ga) 1. lida 1. tåla, inte kunna med, hata, vämjas
(vid), finna vedervärdig, känna leda (vid), ledas (vid),

styggas vid, förakta, hysa motvilja mot, äcklas (av), fasa för, revoltera mol, ogilla, önska (ngn) dit pepparn växer
— avskydd sn misshaglig

avskyvärd vedervärdig, vederstygglig, otäck, vämjelig, motbjudande, antipatisk, äcklig, 'rutten', obehaglig,
frånstötande, 'led', avskräckande, 2 gemen 1, gudlös, bovaktig, pöbelaktig, infam, fördömd, helvetisk,
förskräcklig, gräslig, ohygglig, himmelsskriande, ryslig, odräglig, nedrig, skamlig, (ibl.) fördömlig; föraktlig,
vidrig, förhatlig, se hemsk, abominabel, hidös; illasmakande, osmaklig 2, oaptitlig, onjutbar avskära 1 se skära
av under 1 skära 2 tvärt avbryta 3, (för)sätta ur spel, göra (ett hastigt) slut på, tillintetgöra, avstänga, beta-(ga),
klippa (av); stänga, (av)spärra, avskilja 1. avstänga från förbindelsen med, jfr innesluta 1, skilja (från



huvudstyrkan) avskärma ni dämpa (ljus) — avskärma sig

försjunka i sig själv, jfr isolera sig avslag nekande svar, förkastande, avvisande, vägran, ogillande, (ibl.)
tillbakavisande, (bleklagt) nej —• få avslag få nej, (ibl.) få korgen, (vard. o. si.) få back, bli nobbad, få nobben
avslagen se under avslä avslappas slakna, lösgöras, lossna avslappning (motsats: anspänning) förslappning;
avspänning, reaktion; lossnande avslita se slita av — avsliten (vara) av, itu

avslut (hand. för) affärsuppgörelse, affärstransaktion, affär avsluta 1 bringa 1. föra till slut, slutföra, lägga sista
hand(en) vid, (lyckligt) föra i hamn, fullborda 1, göra färdig, göra ifrån sig, göra undan, sluta 3, stöka undan 2, få
(ngt) ur händerna 2 avfärda, upphöra med, avbryta 3 bilda slutpunkten 1. slutlänken i, (ibl.) kröna 4 förklara (ngt)
slutat, häva, upplösa 5 (hand.) utjämna (ett konto), göra upp (räkenskaper); saidera (en räkning); avveckla 6
överenskomma om, avtala om, sluta (avtal om), träffa (avtal 1. överenskommelse om); ingå — avslutad 1
(motsats: påbörjad, pågående) se färdig 1, slut 2; utde-batterad, välförrättat (värv) 2 sluten, (ibl. nära) (av)rundad,
fulländad avslutningsvis (motsats: inledningsvis) till

sist, till slut, slutligen avslå 1 se slå av under 2 sid 2 (mil.) tillbakaslå ni, tillbakakasta ni (en angripare), avvärja
(anfall) 3 (motsats: bevilja, acceptera) tillbakavisa ra, avvisa, avböja, refusera, ogilla, betacka sig för, vägra 1.
neka att gå in på 1. fullgöra 1. hörsamma 1. bifalla, säga 1. tacka nej (till); förkasta, låta falla, fälla; försmå, vinka
1. vifta med kalla handen, (för)vägra — avslagen duven, fadd avslöja 1 avhölja, jfr avtäcka 2 bringa i dagen 1. i
ljuset, uppenbara, ge uttryck åt (sina känslor), yppa, framdra(ga), rulla upp, uppvisa, förråda 2, meddela, (ibl.)
påvisa; komma underfund med, genomskåda; demaskera, ta(ga) 1. rycka masken av; exponera, lägga i dagen,
blotta, röja, visa (sig som) — avslöjas bli bekant, se under 2 bekant — avslöjande (mycket) betecknande 1.
'sägande' 1. 'talande', typisk avsmak se motvilfa, 1 avsky avsmaka ra smaka på, (ibl.) kredensa, ie smaka 1

avsnitt avdelning, sektion, kapitel, del (exv. av film), part, detalj, parti, stycke; etapp, tempo; sektor, trakt;
paragraf, punkt, passage, brottstycke, period 1 avsnoppa se snoppa av

avsnäsa se snäsa av under 2 snäsa, jfr tysta

(ned)

avsomna se dö 1; dö bort, småningom upphöra, avstanna avspegla spegla, reflektera, avbilda, återspegla; ge 1.
vara en spegelbild av, ge en trogen bild av, ge en föreställning om, återge, uttrycka, 'måla' — avspegla sig i
(även) reflekteras i, avmåla sig i, uppenbara sig i, finna (ett levande) uttryck i, yttra sig i, ta(ga) sig uttryck i,
avteckna sig i, visa sig genom, ge sig utslag i, manifestera sig i avspegling spegelbild, reflex, bild, troget uttryck,
(i högre st.) avglans, (ibl.) omedelbar yttring

avspisa se avfärda 2, snoppa av avspänd lugn o. avslappnad, avstressad avspänning spänningsminskning,
avslappning; (polit.) vänskapligare förhållande, détente

31avspärra—avtaga

avspärra ni avstänga, instänga ni, isolera, avsöndra, avskilja, sluta (till); stänga, avskära, klippa av, blockera,
belägra, barrikadera, (mil.) cernera; bomma för, spärra 1 avstanna stanna (av sig själv), sluta, upphöra (att
fungera), stagnera, stanna i stöpet, stanna på halva vägen, icke komma ngn vart, gå om intet, (vard.) köra fast,
'stoppa' avsteg se avvikelse; jfr 1 fel 2 avsticka se sticka av under 2 sticka — avstickande se gräll 1, avvikande,
olik, ovanlig avstickare tripp, omväg, eskapad, utflykt (åt annat håll), tur; avvikelse från ämnet, sidosprång,
digression avstiga se stiga av avstjälpa se stjälpa av avstraffa se straffa

avstressad fri från stress, avspänd, lugn avstyra se avvärja 2, hindra 3, stävja avstyrka (motsats: tillstyrka) se
avråda från, söka avstyra, göra föreställningar mot, tillråda avslag, yttra 1. uttala sig mot avstå 1 (motsats:
fullfölja) ge vika, se ge upp 1 under giva, träda tillbaka, upphöra, sluta, ge tappt, rymma fältet, ge 1. riva upp
gärdet, resignera, ge allt förlorat, åtra sig, ångra sig, ändra sig, besinna sig, utebli, dra(ga) sig tillbaka 1. undan,
foga sig, falla undan, ge med sig; (idrott.) avbryta 1. utgå ur (tävling); stå över, sitta över 2 [avstå från]
(över)lämna (åt andra), lämna 1. släppa ifrån sig, avträda, överlåta, cedera; avlägga, avhålla sig från, undvika;



avsäga sig, jfr abdikera avstånd 1 se mellanrum 2, distans, håll, längd, vägsträcka, sträcka, väg; rymd, perspektiv:
spännvidd, vidd 2 intervall, 'lucka'; språng, uppehåll 3 olikhet, gap, klyfta — hålla på avstånd se hålla ifrån sig,
isolera, avvisa, slå tillbaka; hålla (ngn) kort, vara avvisande 1. reserverad, bemöta kyligt — på avstånd från 1. på
långt håll, i fjärran, långt borta, på håll, i perspektiv, långt ifrån, avlägset — taga 1. ta avstånd från (motsats:
antaga, godtaga) uttala en annan mening 1. uppfattning om, hålla sig borta från, icke (vilja) befatta sig med 1.
engagera sig i, vända (ngn) ryggen, ogilla 1, sky, avsäga sig allt ansvar för, reservera sig mot, protestera mot,
opponera sig mot, kritisera, förneka 1 avståndstagande ogillande, kritik, motstånd, opposition

avstänga 1 se stänga av 1 2 avhägna, avspärra, dämma, innesluta, kringgärda (ett område), inhägna, cernera;
tillspärra, stänga 1, låsa;

isolera 3 utestänga, utesluta 1, bojkotta, försätta ur spel; (idrott.) utdöma, diskvalificera; (hästsp.) hänga (i tornet)
avsvimma se svimma — avsvimmad se medvetslös

avsvuren se svuren under svära avsvärja 1. avsvära (sig) (motsats: hålla fast vid) uppsäga tro och lydnad,
uppsäga all gemenskap med, 'bannlysa', förkasta, från-

säga sig, förneka, avsäga sig, avslå från, lägga bort, uppge avsäga se avkunna — avsäga sig frånsäga sig (kronan
1. en värdighet), frånträda (en befattning), nedlägga (ett ämbete), frisäga sig från, frita(ga) sig från (ansvar),
undan-dra(ga) sig (en skyldighet 1. börda), avstå 2, avsvär(j)a, försaka (ngt fördelaktigt), säga nej till, 'offra',
cedera avsägelse nedläggande (av), avstående från, abdikation, demission, avgång, frånträde, tillbakaträdande,
ämbetsnedläggelse; av-svärjelse; avskedsansökan, abdikationsakt, demissionsansökan avsända skicka i väg, se
skicka 1 avsändare (motsats: mottagare, adressat) leverantör, (fackspr.) försändare, expeditör, destinatör, (sjö.)
varuhavare, (ibl.) betraktare; avsändningsapparat, (tekn.) sändare avsätta 1 (motsats: tillsätta, utnämna, välja,
utse) skilja från tjänsten, se avskeda 2, (ibl.) störta (från tronen), detronisera, beröva kronan 2 (motsats: inköpa)
avyttra, försälja, ae sälja, omsätta 2 3 (motsats: uppsuga, upptaga) avsöndra, avge, avlagra, anhopa, utfälla ni,
bilda (lager 1. varv av), lagra, avskilja, avlämna; (bot.) utsända, frambringa, alstra 4 sätta 1. åstadkomma 1. göra
1. lämna (märken 1. spår) 5 undansätta ni, sätta 1. lägga avsides 1. åt sidan; avlägga ni, undanlägga ru, bestämma
1. anslå 1. anvisa (till visst ändamål), reservera, 'öronmärka', (be)-spara 6 utmärka, (ul)pricka, (med passare)
sticka av, (sjö.) markera (fartygs position) (på sjökort) — avsätta sig bildas, alstras, sätta sig, uppkomma, lägga
sig (på), sjunka (till botten), avlagra sig, (ibl.) sedimentera, utfällas

avsättning 1 entledigande, avskedande, avsked, störtande, detronisering, suspension (på viss tid), förverkande av
ämbete 2 försäljning, omsättning, avyttring, kommers, handel, marknad, se åtgång 3 (geol.) se avlagring

avsöndra bortskilja, utmönstra ni, lämna ifrån sig, fjärma; (fysiol, för) avskilja, avge, ge ifrån sig, utsöndra,
secernera; (geol. för) utfälla, avlämna, avsätta; utdunsta; (tekn. för) lösgöra, frånskilja, se skilja 1, avstänga,
avspärra, avdela, avskilja 1, (kam. för) utbryta iU, avstycka — avsöndra sig se isolera sig avsöndring 1
sekret(ion), (var- 1. slem)flyt-ning, fällning, exkret 2 (geol.) förklyftning avtacka tacka för utfört arbete;
hemförlova (trupp 1. manskap)

avtacklad medtagen, nedsatt, mager 1, (ibl.)

avsigkommen avtaga 1. avta 1 se taga av 2 minska(s), (om vind) bedarra; ge efter 1. med sig, gå tillbaka, gå ned,
förtona, förlora, förminskas, 'reduceras', krympa, smälta ihop, förgå, ebba av, sjunka, sina; (om månen) vara i
avtagande, vara i nedan; bli allt sällsyntare, förekomma alltmer sparsamt; försvagas, svalna, dämpas, (ibl.)
blekna, förlora sig, slappna, för-
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ringas, försämras, deklinera, domna; förkortas

avtagsväg sidoväg, biväg; (från motorväg)

avfar(t), nedfartsramp avtal överenskommelse, uppgörelse, (kyrkl.) konkordal; (arbets)beting, ackord,
entreprenad, engagemang; kontrakt, fördrag, pakt, konvention, (liist.) recess; (i plur. även) villkor;



(äktenskaps)förord, paktum —träffa avtal ingå avtal, sc komma överens 2 avtala (om) (muntligt) komma överens
2, avgöra, på förhand bestämma (om) 1. fastställa, avsluta, stämma (möte), vidtala, tinga, beställa

avtappa 1 se tappa av under 1 tappa 2 tömma, torrlägga, dränera, länsa avteckna se rita av — avteckna sig
framträda 1. framstå (som en konturteckning 1. silhuett), sticka av mot, jfr avspegla sig i, (sjö.) förtona sig (vid
horisonten) avtjäna (om straff) undergå, arbeta av, sitta av, sona, utstå; göra sig kvitt — avtjäna ett straff (även)
sit ta i fängelse under strafftiden avtorka se torka av under 2 torka avtrappa iu se deskalera

avtrubbad 1 förslöad, okänslig, känslolös 2, stupid; förgrovad, mildrad, modererad, utan udd 2 slö; trubbig,
(alltför) kort, avrundad avtryck 1 avbildning, intryck, fördjupning; (ibl.) märke, spår, prägel, (spår)stämpel

2 omtryck; se eftertryck 2; särtryck, separattryck; provtryck; revide'r; kopia, faksimile)

avträda 1 avlägsna sig; se avgå 2 2 (av)flyt.ta från (ett hemman 1. pastorat); lämna ifrån sig, avslå 2, uppge
avträde 1 (motsats: tillträde) avträdelse 2 mel-langift, ersättning (för avträdandet av ngt)

3 bekvämlighetsinrättning, se toalett 2 — taga 1. ta avträde avträda, dra(ga) sig tillbaka, jfr avlägsna sig 2

avträdelse (jur. för) överlåtelse, uppgivande; avflyttning, avgång avtvinga 1 (om löfte 1. handling) avpressa, av-
fordra, avtruga, avvinna, framtvinga, frampressa iu 2 (om pengar 1. en sak) beröva, tvinga (ngt) från (ngn),
tilltvinga sig 3 (om känsla 1. känslouttryck) framkalla, uppväcka

avtvå avtvätta iu, borttvätta ni, bortta(ga) m, utplåna, avplåna, avlägsna, befria sig från, frita(ga) sig från,
rättfärdiga sig (för), rentvå sig från; försona, skaffa sig hämnd för avtyna se tyna av

avtåga avmarschera, marschera bort, avtroppa ni, bryta upp, tåga 1. dra(ga) bort 1. i väg 1. åstad, bege sig av 1.
bort 1. i väg, rycka i fält 1. till anfall, ge sig av, gå man ur huse; avlägsna sig, lämna, avgå, (vard.) smita, sjappa,
'sticka' avtäcka blotta, lägga i dagen, blottlägga, jfr

avslöja; låta täckelset falla från, inviga avtärd avfallen, infallen, genomskinlig, tärd, mager 1, utmärglad,
utmagrad, 'maläten', 'vissen'

avund (motsats: förnöjsamhet, generositet) avundsjuka, avundsamhet, missunnsamhet, jalusi, rivalitet avundas
(motsats: unna) vara avundsjuk på, se snett på, se med oblida ögon på; (ibl.) missunna

avundsjuk 1 plågad av avund, jalu, (ibl.) avundsam, som ser snett 1. med sneda blickar på 2 missunnsamt 1.
svartsjukt rädd 1. mån 1. aktsam om, jfr missunnsam avundsvärd (motsats: beklagansvärd; beklaglig) lycklig,
säll, gynnad, framgångsrik, lyckligt lottad 1. utrustad; mycket angenäm avvakta bida, (bibi. o. i högre st.) förbida;
invänta, emotse, vänta på, (ibl.) passa 1. lura på —- förhålla sig avvaktande inta(ga) en avvaktande hållning; låta
saken bero, avvakta tiden, se tiden an, vila på hanen, hålla sig i beredskap 1. beredd, vänta och se, ligga lågt

avvara se undvara

avvattna 1 torrlägga, dränera 2 ge avlopp åt

vattnet från (en sjö) avveckla 1 se veckla av 1 2 dra(ga) sig ifrån,

utreda 1. göra slut på (affär), (av)sluta, ordna för likvidation, likvidera; träda i likvidation; klara (av) (jultrafiken);
(jur.) avskriva avverka l (skogsv. för) hugga, fälla, avröja, hugga ut, skoga 2 förbruka, använda, göra över med,
tillgodogöra sig; tillverka, framställa, producera 3 (bildl.) hinna med, klara (av), prestera, göra färdig,
färdigställa, avgöra, slutbehandla, arbeta igenom, avsluta, sluta; tillryggalägga, lägga bakom sig avverkning 1
(skogsv.) (timmer)huggning, skogs- 1. timmerhygge, timmerdrivning, av-röjning, uthuggning 2 förbrukning 1.
åtgång (av material) 3 tillverkning, framställning, produktion, bearbetning avvika 1 se vika av 1 2 ändra
(kursriktning), (sjö., om kompass) missvisa, deviera, (astr.) deklinera 3 se avlägsna sig, rymma 2 4 [avvika från]
(bildl.) icke följa (regel 1. tradition), svika (sin plikt), överträda 1. bryta (mot föreskrift), överge (principer), göra
en utvikning 1. sväva ut (från ämnet), gä ifrån 1. frångå (den uppgjorda planen) 5 skilja sig (från), vara olik 1.
skiljaktig, (om åsikter) gå isär, divergera 6 framträda, se svära mot — avvikande skiljaktig, olikartad; onormal;
[sexuellt avvikande] homosexuell, homofil, bisexuell



avvikelse avvikning, avsteg, jfr 1 fel 2; utvikning, exkurs, digression, avstickare (från ämnet), krumbukter, se
under krumbukt;

olikhet, skiftning, variant, varians, variation, skillnad, skiljaktighet(er), undantag, oregelmässighet,
inkonsekvens, diskrepans, abnormitet, anomali; (magnetisk) deviation, avdrift, avvikning 1, (tekn.) avböjning,
(astr., fys., psykol.) aberration, perturbation (i himlakropps bana) avvikning 1 (sjö. o. astr.) missvisning,
deklination, deviation 2 se avvikelse avvinna tillvinna sig, se avlocka, avtvinga

33avvisa—axplock

avvisa 1 (motsats: mottaga ngn) förskjuta, visa ifrån sig, avböja, försmå, visa bort,

stöta bort, visa (ngn) vintervägen; bemöta kyligt, 'frysa ut', hålla ifrån sig, hålla (ngn) på avstånd, (ibl.) avspisa,
avfärda, avsnäsa ni 2 (motsats: antaga 1. godtaga 1. upptaga ngt) tillbakavisa ni, frånsäga sig, avböja, förkasta,
avslå, ge ett bleklagt nej, ogilla, rata, refusera, förakta, försmå, skjuta ifrån sig, vifta bort, slå ifrån sig (med
bägge händerna), vifta 1. vinka med kalla handen, vägra att uppta(ga) 1. fästa avseende vid, (ibl.) avvärja, värja
sig mot 1. för, slå tillbaka 3 (motsats: godkänna ngn) utspärra (från studier), se förvisa 1, fördriva, relegera; se
bannlysa 3 — avvisande kall, kylig, stolt; fjär, spotsk, stel, stram, förbehållsam; otillgänglig, reserverad, snäv,
knapp, kort, kärv, butter, ovänlig, tvär, vresig, 'frän', 'amper', 'sträv'

awita 1 (jur. för) från vettet, svagsint, vansinnig, galen, förryckt, (sinnes)rubbad, sinnessjuk 2 felaktig, dåraktig,
vanvettig, tokig, fånig, oförståndig, förvänd, abnorm, meningslös, vettlös, abderitisk, absurd, barock avväg 1
sidoväg, biväg 2 (vanl. i plur.) villoväg, orätt 1. oriktig väg, irrväg, villospår, (ibl.) (på) glid avväga 1 väga av 1.
upp 2 (geol.) nivellera, bestämma 1. beräkna höjden 1. djupet av, bestämma sluttningen av, proportionera 3
överväga, pröva, ta(ga) i betraktande, bedöma 4 tillmäta, (an)passa, avpassa, lämpa, beräkna, fördela, balansera,
stabilisera — avvägd (även) proportionell

avvända 1 se avvärja, hindra 3 2 vända 1. leda bort (uppmärksamhet), undandra(ga), distrahera (ngns tankar)
avvänja se vänja av

avväpna 1 (motsats: beväpna, armera) beröva (ngn) vapnen, ta(ga) 1. rycka vapnen från, slå vapnet ur handen 1.
händerna på, desarmera; tvinga 1. förmå (ngn) att nedlägga ni vapnen, försätta ur stridbart skick 2 (motsats:
mobilisera, upprusta) demobilisera, nedlägga ni vapnen; nedrusta, avrusta, demilitarisera 3 (motsats: uppegga)
ta(ga) gadden av I. ur, göra vanmäktig 1. maktlös 1. kraftlös, lamslå, stilla, (ibl.) förmildra, blidka — avväpnande
charmerande, intagande, se oemotståndlig avvärja 1 avhålla, hålla på avstånd, hålla ifrån sig, värna 1. värja 1.
skydda 1. försvara (sig) mot; avvända, avlägsna, utestänga; avvisa, tillbakavisa, tillbakaslå ni; bemöta,
vederlägga, gendriva; avböja, parera 2 avstyra, förekomma, förebygga, förhindra, jfr hindra 3 avyttra se sälja

axel se skuldra — rycka på axlarna åt se förakta — se över axeln se förakta, ringakta axiom självklar sats 1.
sanning, grundsanning, grundprincip, grundförutsättning, grundsats, jfr postulat 1

axiomatisk se självfallen, obestridlig, apriorisk axla — axla ngns (fallna) mantel 1. kappa

överta(ga) 1. fortsätta ngns verk, se efterträda axplock se urval 1

34 B

babbla låta tungan löpa, prata strunt 1. skräp, prata bredvid munnen, se prata 2, jfr svamla baby småbarn, se
spädbarn, jfr barn 1

1 back (subst.) 1 (sjö.) stäv, backdäck, halvdäck 2 matbunke, matkärl, mathämtare; (murbruks)tråg; träkärl; öppet
lådfack, låda, behållare; (tekn.) gängback; (broms)-klots, (broms)block; (vard. för) (få) bakslag, misslyckande;
(i) förlust

2 back 1 (adv.) bakåt, tillbaka, baklänges 2 (subst.) backande, häckning

1 backa 1 (sjö.) (låta) gå baklänges 1. back, slå resp. brassa back; 'stryka' (med årorna); låta (bil) gå bakåt 1.
baklänges, köra bakåt 2 (vard. för) vika, rygga, vända om, retirera, svikta, säga nej, falla undan, svika — backa



ur (vard. för) inte vilja vara med längre, se draga sig undan — backa ut 1 (sjö.) lägga (i)från land, styra ut från
land, stöta ut 2 (vard. för) ge upp 1, se under giva, dra(ga) öronen åt sig, se under öra

2 backa — backa upp (under)stödja, stötta, bistå, hålla (ngn) om ryggen, hjälpa (fram), (idrotts-sl. för) haussa
(upp)

backanalisk upprymd, larmande, vilt uppsluppen, yrande, rusig, besinningslös, lössläppt, tygellös, backantisk
backe 1 (back)sluttning, slänt, skränt, (ibl.) lid; stigning, motlut, (prov.) hälla; utförs-löpa, (ibl.) medlut, stup 2
kulle, höjd, höjdsträckning, landhöj d, landrygg, (mindre) bergshöjd, upphöjning, förhöjning; (ibl. nära)
(back)brink, knalle, klint, klätt 3 (bar)mark

4 (ligga på bara) mark(en) 1. (på) jord(en)

5 (prov. för) (bröd)korg — på bar backe jfr utfattig; utan tak över huvudet — stå som spön i backen se under
hällregna — ta det sakta i backarna ta(ga) det lugnt, vara lugn, lugna sig

backfisch halvvuxen flicka, 1 flicka 1, tonåring backig backrik, se kuperad bad 1 dopp; jfr bastu 1 2 se kurort,
'brunn'; badanstalt, (varm)badhus; (ibl.) badställe, badplats; badrum 3 (kem.) lösning, (färg)kyp bada 1 ta(ga)
(sig) ett bad, (åld.) löga sig; (om fåglar) bala (i sand) 2 vattna; väta; badda, begjuta, blöta 3 genomgå en badkur,
vistas vid badort 4 [bada i] vara (översköljd 1. översvämmad av, översköljas 1. ymnigt fuktas av, simma i; vara
övergjuten 1. helt bestrålad 1. omgiven av 1. försänkt i, 'bada sig' 1, vältra sig i

badda 1 fukta, blöta, tvätta 2 (bildl., om sol) se gassa; (vard.) masa baddare se hejare, bjässe, best 2, överdängare,

(vard.) sjuhejare; en tusan till karl, karlakarl; karibel, kanalje; [en baddare] (vara) duktig, präktig, kraftig, stor bag
1. bagg [bägg 1. bagg] bärsäck, bärpåse bagage packning, resgods, (res)saker, (res)-effekter, (res)gepäck, kollin;
(vard.) pick och pack, grejor; utrustning — litterärt bagage se författarskap 2 bagatell se småsak 2, (vard.)
baggis; [-[bagateller]-] {+[baga- teller]+} (även) småsmulor, nips, plock, skräp 2, (vard.) 'småpotatis'

bagatellisera (motsats: överdriva) behandla som en struntsak, nonchalera, rycka på axlarna åt, slå bort, avfärda,
negligera, förringa (betydelsen av), underskatta, undervärdera, (söka) bortförklara 1. bortdiskutera bagge hanfår,
gumse, vädur; (prov.) bruse,

bjässe; [kastrerad bagge] hammel baissa [bäsa] (hand.) framkalla baisse; pressa ned priserna, sälja till underpris,
dumpa; förringa värdet av baisse [bäs] (motsats: hausse) prisfall, kursfall, (pris)nedgång (på börsen), fallande
prisrörelse, lågkonjunktur, depression, 'ebb' baj 1. bajs (barnspr. för) avföring baja 1. bajsa (barnspr. för) ha
avföring

1 bak (subst.) rygg(sida); byxbak, sits; se bakdel 2 — ljuga 1. tala illa på ngns bak jfr förtala

2 bak (adv.) 1 bakpå, baktill, i bakstammen,

1 akterstammen, bakerst (på), på baksidan, på bakdelen 1. ryggsidan 1. ändan, i ryggen

2 åt baksidan till, bakåt, tillbaka 3 se bakom 1 — bak och fram se bakfram, jfr avig 1 — bakerst (motsats:
främst) borterst, efterst, sist, längst bak, akterst, ytterst, längst bort (belägen)

baka 1 kavla ut o. forma (deg), grädda

2 (bildl., om sol) se gassa bakdanta se förtala

bakdel 1 bakre del, bortre del 2 stjärt, bak, bakända, ända, säte, sits, stuss; klinka, (vard.) '(rygg)slut', 'skinka',
'ändalykt', 'svans', 'gump', 'akter', 'akterdel', 'akter-spegel', 'akterkastell'; (vard. 1. vulg.) rumpa, röv, (vulg.) arsel
1. arsle bakefter 1 (tätt) efter, nära inpå; se bakom 1 2 efteråt, ovanpå, jfr post festum under 5 post

bakerst se under 2 bak

bakficka — ha ngt i bakfickan ha ngt 1

35bakfot—bakåtböjd



reserv, ha ngt i bakhåll, ha ngt i sinnet,

ha ngt att ta(ga) fram vid tillfälle, ha andra ännu inte yppade planer bakfot — få (ngt) om bakfoten ae
missuppfatta, (ohjälpligt) trassla in sig, trassla till (ngt) för sig bakfram 1 baklänges, bak och fram, se avig 1, i
orätt riktning, omvänd 2 se bakvänd 1, (ibl.) felaktig bakfull se dagen efter under dag bakgrund 1 se 7 fond; (ibl.
nära) Iointain 2 bot-ten(yta), grund, underlag, bottenfärg, täckning, (ibl.) grundning 3 underlag, grundval, bas(is),
yttersta grund, förutsättning, underbyggnad, förhistoria, utgångspunkt, miljö; härkomst o. utbildning — mot
bakgrunden av jämfört med, i jämförelse med, i belysning av, i sammanhang med, med tanke på, med hänsyn till
— skymta i bakgrunden (kunna) anas i fjärran, hägra, öppna sig som en framtidsmöjlighet — stå i bakgrunden
vara undanskjuten 1. undanhållen 1. undanskymd o. förbisedd, stå i skymundan — träda i bakgrunden (för)
(motsats: dominera) komma i skuggan (av), komma i skymundan, överskuggas 1. överglänsas 1. domineras 1.
tryckas ned (av), förblekna (vid jämförelse med) bakhåll se 1 fålla 1 — ha ngt i bakhåll ha ngt sparat för visst
ändamål 1. tillfälle, ha ngt i reserv bakifrån baktill, på 1. från ryggsidan, i ryggen, (ibl.) akterifrån, från 1. ur
bakhåll; från baksidan av

baklås — gå i baklås inte gå att låsa upp, låsa sig, fastna, råka in i ett dödläge, komma 1. råka i olag; (vard.) köra
fast, se misslyckas 1 baklänges 1 på ryggen, med baksidan mot marken; med rvggen 1. bakre delen före, bakåt,
back 2 tillbaka, (gå) 'kräftgång(en)'; 'bakut', 'utför'; galet, på tok 3 motsols, ansols, moturs, från höger till vänster,
från slutet till början, börjande från slutet, avigt, bakfram, bakvänt bakläxa se anmärkning 2 — få bakläxa nödgas
göra om läxan; (bildl.) nödgas göra om en handling, få bakslag bakom 1 bak, på baksidan (av), (prov.) bakanför;
(bak)efter, i släptåg, i hälarna 1. hasorna; på andra sidan (om); (ibl.) i skydd av, dold av, under; bakpå, baktill,
(tätt) inpå, därunder 2 (vard.) (känna sig) slö, 'vissen', se dagen efter under dag; se dum 1, 'efterbliven',
outvecklad, bakom flötet, gåsaktig, (vara) illa underrättad, (vara) okunnig (om ngt) — föra bakom ljuset se
bedraga, 1 lura 2 — gå bakom ryggen på ngn se under rU99 — ha en räv bakom örat vara bakslug, se vidare
under räv — inte vara torr bakom öronen vara omogen, se vidare under torr — lämna bakom sig 1 lämna 1. låta
bli kvar, överge; höja sig över (en åsikt) 2 se distansera 1, överglänsa — stå bakom (bildl.) ligga bakom, driva på,
vara den drivande kraften, arbeta 1 det tysta, vara verksam bakom

kulisserna; hålla (ngn) om ryggen, jfr skydda; (under)stödja, ge sitt stöd åt, finansiera — ställa sig bakom se
biträda 1 bakpå baktill (på), på baksidan 1. bakre delen (av), (sitta) bakom (motorcykelföraren), i baksätet, bakvid
bakrus se dagen efter under dag, kopparslagare; (vard.) baksmälla, bakis, 'ont i håret', blyhatt, jfr huvudvärk
baksida bakre sida, rygg(sida), frånsida, avigsida 1, motsida, yttersida, (ibl.) undersida; skuggsida, ogynnsam 1.
ful sida bakslag 1 återslag, tillbakastudsande, mot-slag; bakstuds, bakstöt 2 återgång, tillbakagång, reaktion,
regress, omslag, omkastning, motströmning; besvikelse, motgång, mot-hugg, missräkning, (få) orätt, (få)
'bakläxa'; (vard.) näsbränna, (få) back 3 återfall, atavism, recidiv 4 (jäg.) bakspår bakslug förrädisk, se illistig,
rävaktig, lömsk,

(ibl.) diplomatisk baksmälla 1 (vard.) se bakrus 2 (vard. för) utombordsmotor, (akter)snurra, utbordare
baksträvare (motsats: framstegsman) stockkonservativ (person), reaktionär, reformfientlig baktala se förtala,
chikanera baktalare bakdantare, belackare, förtalare,

tasslare, (åld.) klaffare baktanke bitanke, bisyfte, (slug) beräkning, hemlig avsikt 1. uträkning, dolt motiv, tyst
förbehåll

baktill bak, på baksidan, åt baksidan till, på bakre delen, bakpå, bakvid, bakom, i baksätet

bakut (långt) bakåt, akter ut, akter över, ut åt baksidan till; baklänges, tillbaka, utför — slå bakut sparka (upp)
med bakbenen, sätta sig på tvären 1. bakbenen 1. bakhasorna, vara motspänstig 1. envis 1. obstinat 1. oresonlig,
trilskas, envisas, vara istadig, se spjärna emot bakvatten bakström, eda; (ibl.) kölvatten — gå 1. råka i bakvatten
bli fördröjd, bli efter, komma 1. bli på efterkälken, hejdas, för tillfället upphöra; gå om intet, misslyckas 1 — stå
1. stanna i bakvatten stå stilla, icke komma ngn vart, stanna i stöpet, stagnera, 'fastna'

bakverk bageriprodukter, finare bröd, finbröd, kakor, småbröd, bakelser, tårtor, pa-tisseri



bakväg 1 köksväg, kökstrappa, köksingång,

köksuppgång 2 se krokväg 2 bakvänd 1 (vänd) bakfram, omvänd, avig 2, riktad bakåt; spegel- (skrift) 2 upp och
nedvänd; förvänd, snedvriden, galen, tokig, avvit.a, 'vriden'; oriktig, oförnuftig; tafatt, fumlig, ovig, oskicklig,
opraktisk, olämplig — bakvänt (adv., även) se baklänges S, se galet under galen, illa 5 — handla bakvänt spänna
vagnen framför hästen bakåt åt baksidan 1. bakdelen till, bakut;

bakom sig; tillbaka, back; (ibl.) regressivt bakåtböjd bakåtriktad, bakåtvänd

36bakända—på löpande band

bakända 1 bakre del 2 stjärt, se bakdel 2

1 bal (varu)packe, förpackning, rulle, kolli

2 bal danstillställning, 'bjudning', se dans 3 balans 1 se jämvikt, säkerhet, styrsel, stabilitet, avvägning,
behärskning, se fattning 3, proportioner (mellan), harmoni 2 (hand.) saldo, bokslut, balansräkning, balanskonto,
brist (i kassa 1. uppbördsmedel 1. varulager 1. inventarier), kassabrist, de'ficit, resterande belopp, rest 3 (tekn.)
(tvåarmad) hävstång, vågbalans, vågbalk, vågarm, vågstång, ba-lansarm, vickarm, svängel, regulator, oro (i ur),
balanshjul, motvikt, balanskula; värmebalans, materialbalans — förlora 1. mista 1. tappa balansen kränga ö'ver,
ta(ga) 1. göra en överhalning, se falla 1, störta 2; bli desperat — vara på balans ej få debet och kre'dit att gå ihop,
ha brist i kassan, ej kunna redovisa 1. täcka utgifterna

balansera 1 (söka) hålla i jämvikt 1. (i) upprätt (ställning); befinna sig 1. vara i jäm-vikt(s-läge), väga jämnt,
söka hålla 1. bibehålla jämvikten 1. balansen; (ibl.) gå på lina, söka hålla kursen (mellan); (ibl. nära) väga (i
handen), svänga 1. manövrera med 2 (tekn.) avväga, utgöra motvikt mot 1. mottryck till, uppväga, motväga;
motsvara, gå upp emot, jämna ut (varandra), kompensera, neutralisera 3 (hand.) uppföra 1. sätta som balans 1.
saldo, överföra 1. överflytta (till nytt konto 1. till nästa år), utjämna (ett konto), saidera; ha att uppvisa som
balans 1. slutsumma — balanserad (motsats: häftig) i jämvikt, behärskad, harmonisk, lugn baldakin tronhimmel,
sänghimmel, prakthimmel, (ibl.) himmel, (brud)päll; tak (över predikstol 1. altare 1. staty), takhimmel,
altarhimmel, predikstolshimmel balett 1 scenisk konstdans, dansspel, (ibl.) pantomim, (skämts.) bensprattel 2
balettkår, balettpersonal, balettavdelning (vid opera 1. teater); danstrupp 3 (skämts, för) bal 1. danstillställning,
jfr dans 3

1 balja kar, så, bytta, laggkärl; (mil.-sl. för) hjälm

2 balja 1 (svärd)skida, slida, fodral 2 (bot.) hylsa, frögömme, fröhus, kapsel, fruktskida, skal

balk 1 (tvär)bjälke, bom, sparre, 1 stock 1; vågstång, vågarm; skena; (anat.) (hjärn)-bjälke; (herald.) snedbjälke
från höger, (språk-1. devis)band; (lånt.) drill, kam, rygg, ås 2 skiljevägg, mellanvägg, avplankning 3 (jur.)
huvudavdelning i lagen balkong altan, (åld.) svale, svalgång; läktare, galleri, rad(en), (vard.) 'hylla(n)'; (ibl., vard.
för) stor byst ballast se barlast

balsam 1 välluktande växtsaft 1. harts i. kåda, myrra, storax 1. styrax, (ibl. nära) ambra 2 läkedom, lindring,
hugsvalelse, tröst, lisa,

vederkvickelse, plåster på såren — lägga 1. gjuta balsam på såren (även) lindra, trösta (genom löfte om
ersättning)

balsamisk 1 se aromatisk 2 lisande, lindrande,

uppfriskande balustrad räckverk, se räcke, jfr mur

1 bana (subst.) 1 väg, led, rutt, trad(e), (i högre st.) ban, stråt, stig; (ibl.) kurs, riktning, kosa; linje, omloppskrets;
(astr.) (jordens 1. solens) ekliptika; (jorde)vandring, (levnads)lopp, liv, karriär; arbetsfält, (verksamhetsområde;
verksamhet, yrke 2 järnväg; (järnvägs)linje, (ibl.) spår 3 (häst)kapp-löpningsbana, rännarbana, turf; löparbana;
tävlingsbana, (ishockey)rink, (fäktnings- 1. skid)pist, (ibl.) tävlingsplats, idrottsplats, vädjobana — i långa banor
se massvis



2 bana (v.) jämna, bryta (väg), trampa upp (väg), bereda — bana sig väg bryta sig väg, bryta (sig) fram 1. ut,
lotsa sig fram, tränga sig fram 1. in, bereda sig insteg, med våld ta(ga) sig fram, armbåga sig fram, slå sig fram 1.
igenom, bryta sig en bana — banad jämn, slät, upptrampad, uppröjd, bruten, farbar — bana väg (för) 1 bereda
väg, göra (vägen 1. marken) farbar 1. jämn, röja (upp) 1. ploga 1. hugga upp 1. jämna vägen 2 bereda rum 1.
möjlighet för, underlätta för, borttaga) ru stötestenar för, hjälpa fram, förbereda, vara föregångare 1. banbrytare
för, ge vind i seglen

banal (motsats: exklusiv) se alldaglig 2, opersonlig, själlös, uttryckslös, slätstruken, intresselös, trivial, platt,
ytlig, slentrianmässig, schablonmässig, schablonartad, klichémässig, stereotyp, (vard.) tradig; gott-köps- (fras),
(ut)sliten, (ut)nött, matt, bleknad, 'uttröskad', (till leda) 'omtuggad', (alltför) ofta upprepad, uttjatad, tom,
intetsägande, konventionell, kälkborgerlig, smaklös, 'billig', enkel, (ibl.) truistisk banalitet vardaglighet, platthet,
plattityd, trivialitet, futilitet, kliché 2, Polichinells hemlighet

banbrytande se epokgörande, nyskapande, framsynt

banbrytare se föregångsman, pionjär baud 1 snodd, rep, snöre 1, (prov.) bändel-(band); remsa, stola, rem,
axelband, späns-

(band), bälte; bindsena, ligament; (inspel-nings)tejp, (spela in på) ljudband; vidja, (vidje)hank, (fiske.) båge (i
ryssja); (herald.) språkband, balk; (järn)ring, tunnband; (tekn.) krypkedja; slinga, ådra, stråk, strimma;
(band)rosett; galon, ordensband, 'orden' 2 koppel, kedja, länk; skena, bojor, fjättrar; förtryck, tvång, ok, klave,
tygel, skranka, hämsko, black om foten, förpliktelse, (lägga) sordin 1. kapson (på); förbindelse 3 bindel, bandage
4 bokband, bok 2; del, tom, volym 5 (teater)sällskap, trupp, 'parti', 1 flock 1 6 se orkester — lägga band på lägga
hållhake på, se betvinga, styra 6 — lägga band på sig se behärska sig, styra sig, jfr foga sig 4 — på löpande band
se oavbrutet; mekaniskt, massvis; [tillverkning på löpande band] massfabrikation, serietillverkning

37banda—barka

banda ta upp 1. spela 1. tala in på band(spelare) 1. ljud(bild)band bandage förband, (gas)binda, bindel, band,

(tekn.) bandning; linda, omslag — hårda bandage (vard. för) hårda villkor 1. metoder ]. tag, brutalt; besvärlig
uppgift banderoll 1. banderol 1 (smal) (pappers)remsa (kring förpackning); 'maggördel' (på cigarr); långskylt,
långaffisch 2 (tofsprydd) vimpel, stån dar

bandit se förbrytare, rövare, stråtrövare, (åld.) stigman; se odjur 2

bane (åld. för) 1 död 1, (ibl.) (ngns) baneman 1.

mördare baneman se mördare baner se fana

banerförare 1 banerbärare, fanbärare 2 se föregångsman, ledare 1, märkesman, målsman

1 bank 1 (sand)revel, rev, grund 2 vall, terrass, (jord)damm, utfyllning, fördämning; hög strand, brädd,
(strand)brink; (järnv.) banvall 3 molnvägg

2 bank 1 bankinrättning, penninginrättning, finansinstitut; (ibl.) kreditanstalt, kreditkassa, lånekassa, sparkassa;
(ibl.) bankirfirma, bankirhus 2 banklokal, bankkontor, bankhus, bankbyggnad 3 spelsumma, insatssumma,
insatser, pott 4 (blod)förråd i. -re-serv; (ord)samling

3 bank — över en bank (alla) utan åtskillnad, över en kam, över ett, över lag, se under 2 lag, i genomsnitt,
genomsnittligt, över huvud (taget), i gemen; (ibl.) slumpvis, i en slump, i klump

bänka (vard. för) 2 slå 1, knacka, prygla bankett stor middag, officiell tillställning, festmåltid, gästabud, fest 2

1 bankrutt (subst.) konkurs, cession, betalningsinställelse, fallissemang; 'kullerbytta', krasch, sammanbrott,
slutskräll; jfr obestånd, ruin 2

2 bankrutt (adj.) insolvent, konkursmässig, bankrutterad, utfattig, ruinerad, i skuld över öronen, på fallrepet; pank

bann 1 bannlysning, fredlöshet, exkommu-nikation, exkommunicering, anatema, interdikt, (förklara i) akt 2 (i



högre st. för) trollmakt, förtrollning banna 1 läxa upp, gräla på, skrupensa (upp), (åld.) skrubba upp; sträcka upp,
ge en upp-sträckning åt, huta åt, snäsa till, klandra, tadla, förebrå, ge ngn bannor, (skarpt) tillrättavisa, näpsa,
traktera med ovett, se skälla ut under 2 skälla 2 förbanna, fara ut i förbannelser mot, (åld.) lasta; svär(j)a, nedkalla
ont, fara ut i svordomar 1. eder bannlysa 1 lysa (kyrkans) bann över, förklara 1. lysa 1. lägga i bann, utstöta (ur
kyrkans gemenskap), exkommunicera, (ut)slunga bannstrålen mot; förbjuda (bok), belägga med interdikt 2 (åld.)
lysa i rikets bann, förklara i akt, se under 3 akt, förklara biltog, sätta utom lagen, proskribera 3 förvisa, fördriva,
avlägsna, utestänga, utesluta (ur en gemenskap), utdöma, förbjuda tillträde, förkasta,

förskjuta, avvisa, 'bojkotta', 'pricka'; av-svär(j)a, avstå från, avsäga sig bannor se ovett

banta genomgå avmagrings- 1. bantningskur, svälta sig, (försöka) magra, dra(ga) åt svång-remmen — banta ned
få att minska i vikt 1. omfång, (bildl. för) avkorta ni, förkorta, skära ned, krympa bantlär bandolär, (axel)gehäng,
koppel, livrem

1 bar (subst.) skänk, (bar)disk; utskänknings-ställe, serveringslokal, skänkrum, jfr krog; barservering,
självservering, matställe (med självservering), byffé

2 bar (adj.) 1 se naken 1; (om frö) hårlös, utan ludd; (om vinter) snölös, snöfri; (om kvist) kal, bladlös; tom,
öppen; (om vapen) blottad, dragen, utan slida 2 (vard. för) utblottad, utarmad; barskrapad, 'renskra-pad',
renrakad' — på bar backe jfr utfattig; utan tak över huvudet — på bar gärning just då gärningen 1. brottet
utfördes, in flagranti — taga 1. ta 1. gripa (ngn) på bar gärning se ertappa — under bar himmel se utomhus

bara 1 (adv.) endast, blott (och bart), (endast och) allenast, mol-(tiga); ingen annan än; enkom, speciellt,
uteslutande; idel, lutter, odelat, oblandat, genomgående 3; ensamt, oräknat, redan (själva), enbart, allena: (ibl.
nära) helt enkelt, rätt och slätt, jfr 1 just 1 2 (adv.) (åld.) (se) man I. (prov.) mans (på): (ibl.) över huvud (taget);
(sitt) vackert (stilla) 3(konj.) om bara 1. endast J. blott, se 1 om 2; så snart (som blott) — bara inte dock icke,
likväl icke, utom, med undantag av, förutom, undantagandes — bara skinn och ben utsvulten, utmärglad, mager
som ett skelett — inte så bara (det är) inte så obetydligt, inte så litet, inte småsaker, ingenting att bagatellisera
barack skjul, (vard.) (arbetar)futt; trähus, (läger)hydda, jfr kasern; koja, 1 ruckel barbar vilde, vandal, rå o.
obildad 1. hjärtlös 1.

grym människa, 'odjur', 'hedning' barbarisk 1 lågt stående, föga utvecklad, outvecklad, ociviliserad; se 3 rå,
oborstad; ofin; missljudande, oharmonisk, disharmonisk,ka-kofonisk; språkvidrig, stillös, stilvidrig 2 omänsklig,
hårdhjärtad, brutal; jfr ogudaktig, (ibl.) hednisk barbarism språkvidrigt uttryck, språkfel,

otymplighet barberare (hår)frisör, hårkonstnär, 'Figaro', (åld.) perukmakare; (förr även) fältskär, bardskärare,
bårdskärare

1 bark (ellips för) barkskepp, se segelfartyg; lastpråm; (fiske, för) låda (för långrev)

2 bark 1 barkstycke, barkbit, (ibl.) näver, flarn; hjärnbark 2 skal, betäckning, överdrag, beklädnad, 'skorpa'

1 barka — barkad (bl. a.) (om hy, motsats: mjäll) solbränd, grov o. brynt, skrovlig, väderbiten; valkig (näve);
(bildl.) tjockhu-dad, se garvad

2 barka —- barka av se utfalla 1 — barka i

38barka ihop—basar

väg 1. åstad rusa 1. ränna 1. raka 1. springa i väg 1. åstad, brådstörtat bege sig av, bära av 1. i väg, se 2 springa 1
— barka ihop råka i. ryka ihop, komma ihop sig (med), råka i strid 1. tvist i. fiendskap med varandra, bli
ovänner, sammandrabba in, börja slåss, se under 2 slå, börja träta, rusa på varandra, gå löst på varandra, råka 1.
fara i. flyga 1. ryka i luven på varandra, flyga på varandra, fara i håret på varandra, damma ihop, anfalla varandra
— barka löst se bryta ut 2, börja 4 — barka omkull gå 1. tumla omkull, välla, se stjälpa — barka åstad (vard. för)
rusa i väg, se 2 rusa — barka åt skogen se misslyckas 1 barlast 1. ballast (sten)last (som ger fartyg stadga);
(järnv.) (grus)bädd (i banvall); (bildl.) onödig tyngd, besvärande påhäng, onyttigt bihang barm bringa, byst, bröst,



(prov.) titta; (friare:) famn, sköte, hjärta, sinne barmhärtig godhjärtad, kärleksfull, förlåtande, överseende,
tålmodig; (relig.) nådig, kristlig, misskundsam, misskundelig, (åld.) varkunnsam; medlidsam, hjälpsam,
mänsklig, välgörande, jfr skonsam barmhärtighet överseende, nåd, misskund, förbarmande, försköning, 1 pardon,
medlidande, skonsamhet, (ibl.) mildhet; ömsinthet, 'mänsklighet', 'hjärta'; hjälpsamhet, välgörenhet —
baruihärtighets- karitativ barn 1 avkomling, son 1. dotter, gosse 1. pojke 1. flicka, pys 1. tös, 'telning', (i högre st.)
livsfrukt, 'frukt', (människo)planta, kärlekspant; (barn)unge, byting, kryp, pyre, (prov.) kläpp', glytt, syrk; (si.)
hatting, klimp', 'gli', kil; baby, jfr spädbarn; ättling, ättelägg, bröstarvinge; (i plur.) småttingar, avkomma,
efterkommande 2 underårig, minderårig, omyndig 3 skapelse, alster, produkt, 'foster' — alla är vi barn i början all
vår början bliver svår, allt kan inte genast gå fullkomligt, alla är vi oerfarna som nybörjare, alla är vi ovana till att
börja med

— barn och blomma hela barnskaran I. avkomman, (ibl.) hela familjen, hustru och barn

— det är inte guds bästa barn det är en skurk, jfr dålig 1, omoralisk — gå 1. vara med barn vara havande, se
gravid — klockan är bara barnet (vard. för) klockan är inte mycket, det är ännu tidigt 1. god tid — som barn i
huset se hemmastadd — vara barn på nytt gå i barndom, vara senil — Tara ett barn i mångt och mycket vara
outvecklad, oerfaren, (vulg.) en barnrumpa; vara oskyldig i mångt och mycket — vara ett världens barn vara
världsligt sinnad, en världsligt sinnad människa, syndare — vara som barn i huset umgås förtroligt i familjen, gå
ut och in 1. (kunna) komma o. gå när man vill i familjen, betraktas nästan som medlem av familjen, vara
hemmastadd — vara som ett barn inte kunna reda sig på egen hand, jfr hjälplös, enfaldig 1

barnasinne oskuld, ungdomlighet

barndom 1 barnaålder, barnaår, barndomstid, barndomsår, uppväxtår, koltålder(n) 2 (bildl. för) första början,
begynnelse, tidigaste tid 1. epok, (från) barnsben — gå i barndom vara barn på nytt, vara åderförkalkad 1. senil,
vara ålderdomssvag, ha överlevat sig själv barnhem se asyl

barnmorska förlossningsbiträde, ackuschör-ska, (åld.) jordemoder, jordegumma; (vard.) 'fru(n)'

barnsaga amsaga, se rövarhistoria

barnsbörd se förlossning 7

barnskor — inte ha trampat ut barnskorna

ännu vara ung, inte vara fullvuxen, vara omogen, inte ha stadgat sig, inte ha rasat ut, inte vara torr bakom öronen,
ännu vara en gröngöling barnsköterska barnjungfru, barnflicka, (barn)-fröken, sköterska, (neds.) barnpiga, (vard.)
dadda

barnslig lik ett barn; (ibl.) pojkaktig, gossaktig, flickaktig, (i Sydsv., vard.) glyttig; okritisk, oförståndig, sorglös,
okonstlad, oskuldsfull, trohjärtad, troskyldig, 'blåögd'; outvecklad, primitiv, omogen 3; barnaren, barna-1'rom;
pueril, pjollrig, löjlig, (vard.) pjattig, se enfaldig 1, naiv barnsäng se förlossning 1 barock befängd, orimlig, tokig,
dum, 'fånig', absurd, vanvettig, oförnuftig, besynnerlig, underlig, bisarr, grotesk, drastisk, burlesk, kuriös,
konstig, 'löjlig', 'vild', jfr bombastisk barr 1 (gymn.) se 2bom 2 (metall.) (silver- 1. guld)tacka

barrikad (tillfällig) avspärrning 1. förskansning (på gata 1. dyl.), befästning, värn, bom, hinder

barrikadera avspärra ni, bomma för, hindra, blockera — barrikadera sig se förskansa sig 1 barriär 1 starkt räck(e),
räckverk, skrank, spärr, bröstvärn, pist (kring cirkusarena) 2 (bildl. för) skydd, mur, vall, gräns, jfr hinder 1

barsk (motsats: blid, mild, medgörlig) se bister, frånstötande, tvär, brysk, hårdför, ovänlig, vresig, 'knotig', grov;
se 2 sträng 1 barskrapad se utfattig, pank

1 bas (arbets)förman, arbetsbas, verkmästare, (arbets)ledare, bästeman, (tryckeri)faktor; jfr arbetsgivare

2 bas se stryk

3 bas 1 undre del, underlag, 2 grund 2, grundval, grundmur, fundament, fot(ställning), sockel, postament,



piedestal; (bildl. även) underbyggnad, basis, 'grundsten', 'grundpelare', 'hörnsten', förutsättning, 'bakgrund' 2
(geom.) grundlinje, grundplan, grundyta, baslinje 3 (mil.) operationsbas(is), stödjepunkt, utgångspunkt,
replipunkt, brohuvud, operationscentrum, jfr utpost 4 grundbeståndsdel

basar marknad(s-plats), handelsgata, salutorg,

försäljningsplats; (mindre 1. enklare) varu-

39basera (på)—bedragare

hus, butik, krambod; (välgörenhets)försälj-ning

basera (på) grunda 1. fota 1. stödja (sig) (på), bygga (på), utgå (från) basis se 3 bas

basse 1 (vard. för) tölp, grovhuggare, grobian 2 (neds. o. vard. för) soldat, inkallad, värnpliktig, beväring bassäng
1 (vatten)damm; cistern, behållare, (vatten)reservoar; simbassäng, plaskdamm, (swimming-)pool 2 (geol.)
bäcken, dal, tråg bast innerbark, tågor, (växt)fibrer; bastband, bastrep; (si. för) år basta — och därmed basta nog
(om det),

punkt (och slut), punktum, slut 3 bastant 1 se hållbar 1, stark S, gedigen, massiv 2 se grundlig 2 3 kraftigt (o.
grovt) byggd, robust, jfr korpulent 4 se grov 2 S (om maträtt) stadig, mäktig, (vard.) mastig 6 rundligt tilltagen,
ansenlig, (vard.) rekorderlig bastard 1 (hist. för) barn på sidolinjen, utom-äktenskapligt barn, oäkting, (ibl.)
horunge, batting 2 korsning, korsningsprodukt, av blandras, halvblod; hybrid 3 mellanting, blandprodukt,
bland(nings)form, se blandning 2

bastion framskjutande skans, hörnskans, (del

av) barrikad bastonad (ett kok) stryk bastu 1 badstuga; bastubad, ångbad, turkiskt 1. romerskt bad, finsk bastu,
finnbastu, sauna 2 torkhus, ria, kölna, mälthus basunera 1. basuna ut se utbasunera batalj se 1 strid 1; tumult,
slagsmål, 'knivkastning'

batteri 1 (mil.) artilleriavdelning, skans(verk) 2 (elektriskt) torrbatteri, ackumulator(bat-teri), element 3 samling
1. rad (av flaskor), uppsättning, (vard.) 'laddning' 4 (mus.) slagverk

baxa (med spadar 1. spett) flytta, bända baxna häpna, rygga tillbaka, bli förskräckt 1. förbluffad 1. bestört 1.
chockerad, studsa, haj a till be se bedja

beakta (motsats: frånse) ge akt på, uppmärksamma, tänka på, reflektera, (på), ägna sin uppmärksamhet åt, lägga
märke till, iakttaga 2, fästa avseende vid, fästa vikt vid, fästa sig vid, ta(ga) fasta på, bekymra sig dm, bry sig om.
fråga efter, akta på, lyssna till, ta(ga) hänsyn till, ta(ga) med i räkningen, räkna med, överväga, besinna, betänka
2, lägga på hjärtat, ta(ga) i betraktande 2, ta(ga) ad notam, behjärta beaktansvärd vard att beakta, behjärtans-värd,
tänkvärd; avsevärd, rätt betydlig, 'aktningsvärd', ansenlig, viktig bearbeta 1 (om jord) bruka, ta(ga) i. lägga 1.
bringa under odling; exploatera (gruva) 2 (om metall 1. sten) omforma, förädla, bereda, (för)arbeta,preparera 3
kraftigt behandla (köttstycke 1. degklump), bulta, knåda 1. älta (deg) 4 dunka, slå, illa tilltyga, gå hårt 1. illa åt 5
(om person) (söka) inverka på 1. påverka,

40

övertala, jfr ansätta 2, agitera (bland 1. för), 'behandla', mana på, 'köra med', 'göra mjuk' 1. 'mör' 6 behandla,
utarbeta, utveckla,

genomarbeta hj, elaborera 7 (om bok, översättning osv.) omarbeta ni, förbättra, lämpa 1. anpassa för (ett visst
ändamål), skriva om, tillrättalägga ni, gå över, hyfsa, 'tvätta', 'frisera', 'fila på', revidera; (mus.) arrangera

— bearbetad (även) förändrad, förbättrad, i bearbetning (av)

beatnik [bit-] 1 bitnik, (rotlös, samhälls-fientlig, litterär efterkrigs)bohem, livsdyr-kare, existensialist; 'arg ung
man', tuff kille

2 (skolsl.' för) hård grabb, tuffing beblanda sig med 1 se blanda sig med 2 2 ha



köttsligt 1. intimt umgänge 1. könsumgänge 1. samlag med, para sig med, jfr 2 lägra bebo bo i 1. på, husera 1.
residera i, uppehålla sig 1. vistas 1. dväljas i, logera i, (ibl.) inneha, befolka bebygga bygga (på); befolka,
kolonisera bebyggare se invånare; kolonist bebåda se förkunna, bringa bud(skap) om, varsko, (före)båda, varsla
om, (ut)lova, (före)spå; utgöra förebud till, beteckna bedagad se gammal 1, passé bedarra (motsats: tilltaga,
friska i) (börja) avta(ga) (i styrka), försvagas, stillna (av), 'domna', stilla sig, ge sig, lägga sig, sakta sig, lugna sig,
lugna av, mattas, mojna, blekna av, blåsa ö'ver 1. slut, upphöra bedja 1. (vard.) be 1 be om, anhålla 1. begära 1.
ansöka 1..fråga (om), ombe(dja), framställa 1. rikta en bön, komma med en anhållan, utbe(dja) sig; (får jag)
besvära (om); jfr hemställa 2; anropa, bönfalla, nödga, (vard.) 'böna' 2 göra 1. hålla 1. förrätta (sin) bön 1.
andakt; uppsända böner till, rikta sin bön till 3 (prov. för) önska 1. bjuda 1. ta(ga) (farväl 1. godnatt) 4 se tigga 5
uppmana, (till)säga, vidtala, uppdra(ga) åt, (ibl.) an-mana 6 bjuda, inbjuda, invitera, (ibl.) anmoda — be för (ngn)
be(dja) om tillgift 1. försköning för, fälla förbön för, fälla 1. lägga ett gott ord för, lägga sig ut för, (vard.)
(enträget) böna för — han låter inte be sig två gånger är inte nödbedd 1. nödbjuden, tar emot med uppräckta
händer, gör ngt gärna, går genast med på ngt, behöver inte krusas

— jag ber se för all del under 4 för, håll till godo, se under god; (det) gör ingenting, (det) skadar inte, å visst inte,
det var väl ingentina (att tala om), det talar vi inte om

bedraga 1. (vard.) bedra 1 narra, dra(ga) vid

näsan, lurendreja, 1 lura (ngn på ngt) 2 (be)-svika, förråda, gäcka, ej uppfylla 1. motsvara

3 vilseleda, missleda, föra (ngn) bakom ljuset, ljuga för, (vard.) ljuga ngn full; 'blända', dupera, (ibl.) humbuga;
förleda 1. locka 1. förföra (med fagert tal) 4 vara (ngn) otrogen, ge horn, sätta horn på, göra till hanrej; bryta sitt
löfte, vara trolös mot, överge, ge på båten — bedraga sig se misstaga sig

bedragare skälm, skojare, svindlare, kupp-bedrift—befinnas

makare, 'köpenickare', humbug(s-makare), bluff(makare), charlatan, äventyrare, 'ful fisk', kanalje, lögnare,
lurendrejat; (ibl.) förfalskare, förskingrare, försnillare, falskspelare, solochvårman, bondfångare, 'haj',
hästskojare, prejare, prackare, förrädare, Judas, hycklare, 'räv', taskspelare bedrift stordåd, hjältedåd, bragd, dåd,
mandat, (ibl. iron.) brava!d; (betydande) insats bedriva 1 Be handhava, sysselsätta sig med, idka, driva, hänge sig
åt 2 laga, ställa om 1. till, ombestyra, styra om, föranstalta 3 utföra (forskningar), syssla med 1. ägna sig åt
(studier), (ut)öva, föröva, göra sig skyldig till — bedrivas se försiggå bedrägeri 1 svek, fusk, bluff, skälmstycke,
tjuvknep, oredlighet, skoj, (vard.) fiffel, båg, ruffel; mystifikation, falskhet, skurkstreck, förräderi, fälla, (åld.)
flärd; (ibl.) dubbelspel; bedrägeribrott, oredlighelsbrott, förfalskning, falsarium, svindel, svindleri, smussel,
förskingring, underslev, oegentligheter; sko-jaraffärer, luftaffärer, bondfångeri, (ibl.) lurcndrejeri; kupp,
köpenickiad 2 lögn; gyckelbild, förvillelse, spegelfäkteri, hyckleri, humbug(s-makeri); (ibl.) yttre sken bedräglig
1 otillförlitlig, jesuitisk, se falsk 3, jfr ohederlig 1 2 förvillande, overklig, oriktig, skenfager, humbugsartad,
vilseledande, missledande, försåtlig, opålitlig, otrogen, gäckande, (ibl.) illusorisk bedröva göra ledsen 1. sorgsen
1. dyster 1. nedstämd l. nedslagen 1. beklämd 1. betryckt 1. bekymrad 1. besviken, nedstämma ni, bekymra,
smärta, gräma, såra 2, vålla sorg, ängsla, slå ned (ngns) mod 1. sinne, 'tynga' bedrövlig 1 se sorglig, ledsam 2,
(iron.) 'snygg' 2 ömklig, ynklig, eländig, erbarmlig, jämmerlig, snöplig, miserabel, beklagansvärd, ömkansvärd,
bristfällig, usel — bedrövligt (adv., även) (vard.) (för 1. så) dant; (vara) skada, se under 1 skada bedyra se svära
1, försäkra 1 bedåra gäcka, dåra, förleda, förvilla, narra 1. locka (till sig), förtrolla, förhäxa, göra ngn betagen 1.
galen 1. tokig (av förälskelse 1. förtjusning), beta(ga), hänrycka, hänföra, förtjusa, 'fängsla', fascinera, charmera,
(vard.) charma; bringa ur fattningen, bortkollra ni, förvrida huvudet på, ta(ga) med storm, lägga för sina fötter,
inta(ga), vinna, (för)blända,'förblinda','berusa', hypnotisera, bergta(ga), trollbinda, 'binda', locka i fällan, snärja,
tjusa, se förföra — bedårad hänryckt; se förgjord under förgöra; vilseförd — bedårande se förtjusande bedöma
uppfatta, värdera, uppskatta, mäta, utvärdera 1. evaluera (elevprestationer), väga (på guldvåg), förutse; (ibl.)
avväga; betygsätta, värdesätta; uttala sin mening om, fälla omdöme om, döma om; beräkna; granska, kritisera,
recensera; döma 1. anse (som); se (på) (på visst sätt), uppleva; (ibl. nära) inse, fatta



bedömning värdering, avvägning, omdöme,

dom, kritik, betyg(s)sättning bedöva 1 (in)söva, ge bedövning 1. narkos, narkotisera, anestesera, kloroformera,
försänka i sömn 1. dvala 1. domning, droga 2 förslöa, förlama 2; döva, dämpa, stilla 3 se förvirra — bedövas se
domna — bedövad omtöcknad, medvetslös — bedövande se stark 7, dövande

bedövning 1 smärtlindring, narkos, anestesi 2 medvetslöshet, tillstånd av känslolöshet 1. förlamning

beediga edligen bekräfta, gä 1. avlägga ed på,

med ed (be)styrka, edfästa, svära på, besvärja

befalla 1 ålägga, förelägga, förständiga, tillhålla, tillsäga ni (ngn), säga till (om), ge order (om), beordra;
föreskriva, bestämma 1, dekretera, påbjuda, bjuda 1, (upp)fordra, upp-dra(ga), kommendera 2 förfoga (över), ha
kommando (över), dirigera, se styra 4, härska (över) — befalla sig (åld. för) anbefalla 1. anförtro 1. (över)lämna
sig i Guds hand, hänge sig åt — befallande se myndig 3; imperativ befallning (på)bud, tillsägelse, uppmaning,
kallelse, uppdrag, order, (ibl.) vilja, ord; besked, föreskrift, anvisning, uka's, (mil.) dagorder, (åld.)
förständigande, (ibl.) paroll; maktbud, maktspråk, kommando, diktat, jfr förordning; (filos.) imperativ
befailningsman se fogde, rättare

1 befara se frukta 3 — kunna befaras vara att frukta, vara fara värt, lätt kunna inträffa, hota, kunna väntas

2 befara 1 fara 1. färdas 1. segla på 1. över, begagna som trafikled, trafikera 2 fara genom, beresa, genomresa ni,
genomsegla ni, (ibl.) korsa — befaren (sjö. för) berest, sjövan, utlärd, (sjö.) fullbefaren, helbefaren

befatta sig med (motsats: strunta i) ha att göra 1. skaffa med, göra vid, inlåta sig i 1. på (ngt) 1. med (ngn),
besvära sig, sysselsätta sig, syssla med, lägga (sin) hand vid, avhandla, föreha, ha 1. ta(ga) hand om, handha,
handlägga, ägna sig åt, åta(ga) sig, se bry sig om under 2 bry, (ibl.) låna sig till 1. åt, lägga 1. blanda sig i, lägga
sin näsa i befattning 1 anställning, tjänst, se plats 4, post, yrke, kall, (högre, statligt 1. kyrkligt) ämbete;
(tjänste)ställning, värdighet, egenskap; (ibl. nära) syssla, (tjänste)åliggande, uppgift, funktion; verksamhets- 1.
ämbetsområde, gebit, 'fögderi' 2 sysslande, arbete, bestyr, sysselsättning; beröring; uppdrag — taga 1. ta
befattning med jfr befatta sig med befattningshavare innehavare av tjänst 1. ämbete, ämbetsman, statsanställd,
tjänsteman befinna finna, konstatera, komma underfund med, lära känna, erfara — befinna sig 1 vara I. finna sig
(i ett visst läge 1. tillstånd), vara stadd på 2 känna sig, må, vara till sinnes 3 (kunna) anträffas, befinnas, vara
belägen; ha sitt tillhåll, hålla sig, hållas, vara placerad 1. stationerad, uppehålla sig 1, leva, gästa — befinnas 1
visa sig; falla sig (natur-
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ligt) 2 stå att finna, vara till finnandes, jfr befinna sig 3; (åld., jur. för) beträda, ertappa befinnande
(hälso)tillstånd, hälsa, välbefinnande

befintlig 1 till finnandes, förekommande, belägen, närvarande 2 förefintlig, förhandenvarande, existerande,
föreliggande, faktisk, real, verklig, till buds stående, tillgänglig beflita sig (om) eftersträva, eftertrakta, sträva

efter, ae 2 sträva, ivra, odla befläcka se fläcka, smutsa ned 2, 2 vanåra befogad se berättigad (till); föranlåten,
motiverad, föranledd; se skälig befogenhet 1 rättighet, (laga) rätt, se 2rätt 1, berättigande; legitimation,
auktorisation, (teol., Ibl.) venia; fullmakt 2, kompetens, förmåga 2 rättmätighet, billighet, rättvisa, se 2 rätt 1;
riktighet befolka se bebo, bebygga befolkning folk; folkmängd, invånare, medborgare, population, jfr nation 1
befolkningsöverskott överbefolkning befordra 1 fortskaffa, skicka i väg, transportera, frakta, skeppa, forsla,
förpassa, (för)-sända, expediera 2 förhjälpa (till), bringa (till), framföra, överbringa 3 ge högre tjänst, låta
avancera, upphöja, (för)flytta 4 se främja; bidra(ga) till, underlätta, gynna, tillgodose

befordran 1 befordring, (post)försändelse, se frakt 1, (ibl.) expediering, expedition 2 förflyttning till högre tjänst,
uppflyttning, uppryckning, avancemang, (ibl.) upphöjelse, utnämning; (vinna) karriär, framgång 3 (be)främjande,
befordrande, fortkomst befrakta hyra (ett fartyg) för transport, (hand.) spediera befria 1 frigöra ni, frigiva,



emancipera, lösa, lösgöra, lossa, göra lös o. ledig, försätta i frihet, lössläppa ni ; fria, förlossa, förlösa, frälsa,
rädda, 'klara', jfr hjälpa 1 2 göra oberoende (av), skingra, avlyfta (bördor), avbörda, avlasta (från); frita(ga),
frisäga, frånkänna, frikalla (från), låta slippa, (för)-skona 1. freda (från), bespara, entlediga, ge dispens (från),
dispensera (från), (ibl.) benåda, förlåta; ge absolution (för), (ibl.) frikänna, 'rentvå', 'rena', avlägsna 1.
undanskaffa (ngt besvärande) — befria sig från 1 (motsats: fastna för) göra sig av med, frigöra sig från, avskudda
(sig), avtvå (synder), avbörda sig 2, skingra; bryta sig ut (ur), (vard.) klara av 2 (om kläder) lägga åsido, kasta av
(sig), ta(ga) av sig, pälsa 1. (vard.) palta av sig — befriad se fri 6, frikallad, jfr lös 1 — befriande frigörande,
vederkvickande, upplyftande, förlossande, lättande, (kännas) skönt — verka befriande lätta stämningen, rensa
luften, återställa harmonien befriare se räddare, frälsare befrielse 1 frigörelse, frisläppning, (ibl.) frälsning 1.
räddning 1. förlossning 1. återlösning (från) 2 frikallande, frikallelse (från värnplikt); frihet 1. ledighet (från),
dispens, lejd 3 vederkvickelse, (verklig) lättnad
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befrukta 1 göra fruktsam 1. havande 1. gravid, hävda med barn, (jur., åld.) råda, jfr 2 lägra; konstbefrukta,
(in)seminera, jfr betäcka 4; överföra frömjöl, pollinera 2 (bildl. för) påverka, inspirera, öva inflytande på, ge
Impulser åt, stimulera

befruktning kopulation, parning, konception,

avlelse; (bot.) pollination; konstbefruktning, (in)semination

befruktningsduglig (motsats: steril) avlings-

duglig, fruktsam, potent, fertil befryndad se släkt 4; likartad, sympatiserande

(med) befrämja jfr främja

befullmäktiga se bemyndiga, jfr auktorisera 1 befäl 1 (under ngns) anförande, ledning, kommando, chefskap,
överhöghet, ledarskap 2 befälspost, befälsplats 3 befälsperson; förman, arbetsledare; [befälet] (även) de befäl-
havande, officerskåren befälhavare ledare, chef, fältherre, kommendant, (sjö)kapten, fartygschef, (ibl.)
kommendör, (vard.) 'gubbe(n)', 'skeppare(n)' befängd galen, (rosen)rasande, bisarr, löjlig, tokig, från vettet,
dåraktig; orimlig, vanvettig, absurd, abderitisk, förvänd, underlig, vansinnig, (vard.) tos(s)ig; rasande rolig, löjlig,
lustig, komisk, snurrig, tokrolig, barock, burlesk, grotesk, crazy; högst fatal 1. förarglig — befängt (adv., även)
ofantligt, oerhört, förskräckligt, rysligt befästa 1 (mil.) förse med befästningsverk, inrätta för försvar, förskansa
(sig) 2 (be)-trygga (fortvaron av), styrka, konsolidera, stadga, (ibl.) stödja 3 bekräfta, (be)styrka, besanna,
konfirmera 4 (med klubbslag) stadfästa, fastslå; hugfästa — befästa sig (även) sätta sig fast, få 1. fatta fast fot,
vinna stadga 1. fasthet, stadga sig befästning befästningsanordning, fästningsverk, försvarsverk, fortifikation,
kastell, citadell, fort, blockhus, skans, kasematt, bröstvärn, bålverk, ravelin, bastion, redutt, (fäst-nings)mur, jfr
förskansning, se borg begabba göra till föremål för åtlöje, göra sig

lustig över, gyckla med, grina åt, se håna begabberi se hån, spektakel, (vard.) nojs begagna se använda 1 —
begagna sig av använda, betjäna sig av, anlita, ta(ga) (ngn 1. ngt) till intäkt för, dra(ga) fördel 1. nytta av,
tillgodogöra sig, ta(ga) (tillfället) i akt, gripa 1. passa (på) (tillfället); (prov.) benytta sig av; se utnyttja,
missbruka — begagnad (motsats: ny, fräsch) avlagd (kostym), antikvarisk (bok)j (om frimärke) stämplat,
makulerat

begapa (vard. för) (förvånat 1. nyfiket) stirra

på, glo på, (med beundran) se 1. titta på, bese, beskåda, beundra bege se begiva

begeistrad hänförd, hänryckt, förtjust, entusiastisk, betagen, intagen, bedårad, charmerad, förhäxad begeistring se
hänförelse, (ibl.) upphetsning begiva 1. bege (sig) 1 gå, resa, se 2 fara 1, av-begiven på—'begär

lägsna sig 2 2 (bibi.) [det begav sig att] det hände att, se hända 2 3 (prov.) [det får du allt bege] det får du nog
avstå ifrån — begiven på fallen 1. böjd 1. hågad för, lysten efter, ivrig på 1. efter, vild på, svår på, tokig efter 1. i,



livad för, sugen på, begärlig efter, hängiven 1. hemfallen åt, benägen för, svag för, (prov.) glad i 1. åt 1. över
begivenhet 1 (stor) händelse, evenemang 2 (stor) lust 1. böjelse begjuta övergjuta ni, överösa [U, överskölja ni,
hälla (ngt) på 1. över (ngn 1. ngt), ösa på, döpa, (ibl.) (be)vattna; blöta, fukta, skölja 1. spola (över), bespola —
begjuten (även) belyst, beglänst begrava 1 jorda, gravlägga, gravsätta, (ibl.) bisätta (en askurna); bädda ned (i
mullen), bädda i graven; gräva ned, mylla, jordfästa 2 (om jordmassor) uppsluka, överhölja, betäcka; (över)täcka,
(över)hölja, (undan)dölja; innesluta, instänga; (bildl.) bringa i glömska, (om exv. groll) se skrinlägga, glömma 4
— begrava sig (bildl.) gräva ned sig (bland böcker), fördjupa sig (i), ivrigt hänge sig (åt studier); stänga in sig,
isolera sig — begrava i stillhet begrava (ngn) i tysthet; (bildl. för) förtiga; se vidare under stillhet — här ligger en
hund begraven det ligger ngt under (det här), se under ligga, jag anar oråd, se under oråd begravning
begravningsakt, begravningshögtidlighet, sorgeakt, likbegängelse, likfärd, (ngns sista) jordafärd, (högtidl.)
griftefärd; bisättning, gravläggning, gravsättning, (oro forntida förh.) högsättning; jordfästning begravningsfölje
se likfölje, (ibl.) begravningsgäster

begravningsplats se kyrkogård begravningsprocession se likfölje begrepp 1 se föreställning 3, (få 1. ha) intryck
av; jfr kunskap; (ha en) bild (av); åsikt, mening, förmenande; (inte ha ett) hum 1. (en) aning 1. idé (om) 2 (filos.)
(genom definition fixerad) föreställning — bibringa ngn de grundläggande begreppen ge ngn de första
grunderna, grundläggande kunskaper, elementa — få begrepp om komma underfund med — gå över ngns
begrepp överstiga ngns (upp)fattningsförmåga 1. förstånd — göra sig ett begrepp om se föreställa sig — stå i
begrepp att se ämna, vara nära att, se under 1 nära

begripa se förstå 1 — begripa sig på (vard. för) förstå sig på, bli klok på, vara kännare av, (vard.) ha kläm på
begriplig möjlig att (upp)fatta, se lättfattlig,

rimlig, otvetydig; (om handstil) läslig begrunda 1 fundera på 1. över, reflektera på, (grundligt) övertänka iu,
överväga, eftertänka ru, eftersinna, skärskåda, (ibl.) överblicka, dröja vid; besinna, betänka, betrakta, meditera
över, spekulera över 2 grunda, motivera 2, förklara, ge skäl för —- begrundande se tankfull, kontemplativ,
filosofisk begrundan betraktelse, meditation, kontemp-
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lation, eftertänksamhet; betänksamhet; eftertanke, besinning begråta sörja (ngn 1. över ngns död), gråta över,
fälla tårar över, klaga över (förlusten 1. saknaden av); (under tårar) ångra begränsa 1 utstaka gränser 1. utsätta
råmärken för, sätta 1. bestämma (en) gräns för; bilda 1. utgöra gräns(er) för, kanta, inrama, innesluta, omsluta;
gränsa till, stöta (in)till 2 avgränsa, lokalisera, bestämma, (fackspr.) determinera, definiera, (ibl.) precisera 3 se
inskränka, fixera, hämma 1. hindra utbredningen av, hindra att komma längre, återhålla, stävja — begränsa sig
skilja sig (från); koncentrera sig (till 1. på), inskränka sig (till), bli vid sin läst — begränsad (motsats: allmän, vid,
extrem) bunden vid 1. innesluten inom bestämda gränser, ändlig, betingad, tillfällig, knappt 1. snävt 1. (ganska)
måttligt tilltagen 1. tillmätt, reducerad, snäv, kringskuren, tämligen liten, ringa, obetydlig, (ibl.) trång, bornerad;
inskränkt, ensidig 2, (ibl.) enstaka, avslutad, regional; (hand.) limiterad; (konsth.) avgränsad, haptisk, taktil
begränsning 1 se gräns 1 2 inskränkning, limi-tation, minskning, förbehåll, avknappning, reduktion, restriktion,
spärr, numerus clau-sus; se gräns 2, skranka, hinder, (ibl.) förträngning; ofullkomlighet, inskränkthet, brister
begynna se börja

begynnelse se början; första skede; antydan (till) — begynnelse- elementär, primär, inledande, initial-, första
(bokstav), utgångsläge), start- (kapital) — i begynnelsen se först 2

begå 1 föröva (inbrott), utföra (mord), göra sig skyldig till (brott 1. mened) 2 delta(ga) i (en högtid), se 1 fira 1,
gå till 1. motta(ga) (nattvarden) — begå sig (dial. för) reda sig, klara sig, bärga sig, stå sig — begå felsteg se 2
fela 1 — begå misstag se misstaga sig, dabba sig

begåva med förse med (gåvor 1. skänker),

giva 1, förära, dotera; hedra 1. benåda 1. lyckliggöra med; utrusta med — begåvas med se 2 få 1 — begåvad 1
(motsats: inskränkt, dum) rikt utrustad (med själsgåvor 1. anlag), intelligent, jfr talangfull 2 försedd (med),



välsignad (med), (iron. för) behäftad (med)

begåvning 1 se anlag 2 2 gott förstånd, (stora) själsanlag 1. själsgåvor 1. själsförmögenheter 1. (natur)gåvor 1.
förståndsgåvor, (god) utrustning (av naturen), gott huvud, läshuvud, god fattningsförmåga, intelligens, ingenium,
talang, (väl förvalta sitt) pund, (poetisk) ådra, 'gnistan' 3 begåvad person, ljushuvud), lärdomsljus, skolljus,
(vard.) läskarl

begär åstundan, önskan, trängtan, 'glupskhet', 'hunger', 'aptit', 'törst', (diktan och)

traktan, längtan, åtrå, drift, libi'do, (fackspr.) aviditet; (bibi.) begärelse, (köttsliga)
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lustar, 'kött(et)', påle i köttet; lystnad; håg, lust, smak, böjelse 1

begära 1 anhålla 1. be om, göra framställning om, utbe(dja) sig, ansöka 1. hemställa om, fråga om; (ibl.)
uppfordra, bönfalla om, tigga; (kortsp.) ha budet, avge bud 2 göra anspråk på, vilja ha, kräva 1 3 (åld., bibi.) ha 1.
hysa begär 1. åtrå efter, ha lust 1. begärelse (till); ha ett gott öga till, längta 1. trängta efter, åtrå, åstunda,
eftertrakta nJ, eftersträva, önska 2 — begära ngns huvud på ett fat kräva vedergällning 1. bestraffning

begäran anhållan, bön, ansökan, önskan, framställning, framställan, hemställan, hemställning, anfordran,
anmodan, uppmaning, äskande, vädjan, petition, böneskrift, supplik, inlaga; krav, fordran 1; anspråk — på
begäran ombedd, som beställt; extranummer)

begärelse 1 (mest bibi.) begär, åtrå, lusta 2 (prov., vard. för) lystnad

begärlig' l (motsats: illa omtyckt) eftersträvad, efterlängtad, eftersökt, åtrådd, omtyckt, populär, lockande,
tilldragande, åtråvärd, attraktiv; (om matvara) smaklig, ap-titlig; se förförisk 2 (motsats: svårsåld) efterfrågad,
gångbar, lättsåld 3 (motsats: ointresserad) se lysten, benägen, begiven på, (vard.) galen (efter)

behag 1 (motsats: misshag) belåtenhet, välbehag, tillfredsställelse, njutning 2 (motsats: onåd) ynnest, gunst,
bevågenhet, nådigt välbehag, 'nåd', grace 3 (motsats: motvilja) tycke, håg, böjelse 4 (motsats: olust)
välbefinnande, förnöjelse,(ibl.)nöje, trevnad, trivsel, agremanger 5 (motsats: nödvändighet) önskan, godtycke 1,
avgörande, (ibl.) bestämmande 6 (motsats: klumpighet) behagfullhet, behagligt väsen, finhet o. älskvärdhet,
förfining, finess, elegans, grace, gra-tie, charm, ljuvhet, täckhet, ljuvlighet; tilltalande sida 7 (i plur.) yttre
företräden, sköna kroppsformer; (vard. för) (kvinno)-bröst — efter behag efter (för)gottfinnande, efter eget
avgörande 1. bestämmande, efter eget skön, skönsmässigt, på eget beråd, godtyckligt, fritt, som man (själv) vill,
(mus.) ad libitum; (ibl.) självrådigt, egenmäktigt — finna behag i se tycka om —- till behag (vara) till lags 1. till
nöjes, för att behaga, för att ställa sig in, jfr behaglig

behaga l slå an på, göra ett gynnsamt 1. gott 1. behagligt 1. fördelaktigt intryck på, vara (väl)behaglig(t) för,
glädja, bli 1. vara omtyckt av, tilltala, charmera, falla (ngn) på läppen, falla i god jord, tillfredsställa, vara 1. göra
(ngn) till behag 1. till nöjes i. till lags 1. till viljes; smaka, vinna gillande 1. bifall 2 se intaga 7, vinna tycke 1.
gunst, attrahera, (ibl.) ställa sig in 3 (i högre st. för) synas gott, vara (ngn) kärt, (åld.) täckas 4 (i högre st. för)
önska, finna för gott, (det) lyster (mig), ha lust till, vilja; värdigas 1. (åld.) värdes, nedlåta sig till, vara så god 1.
vänlig, (vilja) ha 1. vara av den godheten 5 ta(ga) sig friheten,
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tillåta sig — låta sig behaga finna välbehag i, väl uppta(ga), ta(ga) väl upp, gärna 1. med nöje se 1. hålla till godo
med — vad behagas se vafalls

behagfull intagande, fin o. behaglig, förtjusande, charmfull, charmerande, ljuv, älsklig, täck, graciös

behaglig 1 (motsats: misshaglig) (åld.) täcke-lig; kärkommen, välkommen, 'kär' 2 (motsats: obehaglig) (om sak)
njutbar, angenäm, agreabel, ljuv, ljuvlig, lustbetonad, tilltalande; 'trevlig', 'smaklig', (om vin o. öl) 'rund';
glädjande, fägnesam, fägnande, nöjsam, trivsam, ombonad, hygglig, (vard.) mysig; vilsam, bekväm, maklig; (om
person) älskvärd, trevlig, förtjusande, vinnande, intagande, tilldragande, attraktiv, sympatisk, behagfull, täck,



graciös, näpen, nätt, (åld.) täckelig 3 (om tid) lämplig, läglig, passande, tjänlig, lagom, (i) rätt(an) (tid) — på
behaglig tid (jur. för) på obestämd tid; vid godtyckligt bestämd tid, efter behag behagsjuk se kokett 1 behagsjuka
se koketteri

behandla 1 se hantera; spela 1. traktera (instrument) 2 använda, bruka, begagna 3 förfara 1. handskas 1. göra
med, gå (varligt) fram med 4 handlägga 5 bearbeta, bereda (skinn), preparera; 'gå över', (ibl.) ansa, retuschera 6
ge läkarvård, sköta, kurera (med) 7 avhandla, framställa, skriva om, utveckla (en fråga), (ibl.) ta(ga) upp 8 beröra,
gå in på, genomgå ru, tala om, yttra 1. uttala sig om, dryfta, diskutera, debattera, 'ventilera' 9 bete sig mot,
bemöta, umgås med, 'ta' (folk) — behandla ngn efter förtjänst behandla strängt, ge ngn hans beskärda del 1. så
mycket han tål, ge ngn så mycket stryk 1. smörj som han förtjänar, jfr vedergälla —- behandla som ingenting 1.
som luft behandla som om man inte funnes, se strunta i, negligera, förakta behandling 1 hanterande, hantering,
manövrering, manipulation, handläggning, (ibl.) utredning, genomgång; föredragning (av ett ärende);
tillvägagångssätt, bearbetning, beredning, procedur 2 behandlingssätt, behandlingsmetod, förfarande, kur, terapi,
1 vård; ingrepp 3 framställning, prövning, diskussion, debatt 4 bemötande, beteende, mottagande, (hård) medfart
behjälplig — vara behjälplig med vara (ngn) till hjälp 1. bistånd 1. nytta, hjälpa 2 behjärta 1 lägga på hjärtat 1.
sinnet, beakta, betänka 2 2 ta(ga) sig ngt nära, ha hjärta för, hysa medlidande med, ömma för — behjärtad modig,
käck, frimodig, orädd, oförfärad, tapper, oförskräckt behjärtansvärd tänkvärd, beaktansvärd, tacknämlig,
ömmande, angelägen behov l saknad (av), brist (på); krav, anspråk, önskan, åstundan, längtan; (åld.) tarv;
behövlighet, nödtorft; (ibl.) nödvändighet; (till ngns) nytta 1. gagn, (för eget) bruk, (för egen) användning, (för
ngt) ändamål, (förefter behov—l bekant

ngns) räkning 2 förnödenhet, nödvändighetsvara, behovsartikel 3 naturbehov, (åld.) tarv — efter behov alltefter
1. i mån av behov, allt efter som det erfordras 1. behövs 1. är nödvändigt 1. behövligt 1. lämpligt 1. nödigt — ha
behov av se behöva 1 —- vad göres oss mer vittne behov (bibi. för) ytterligare vittnesmål 1. vittnesbörd behövs
icke 1. är obehövliga — vara av behovet påkallad vara välbehövlig 1. synnerligen önskvärd, jfr krävas — vara i
behov av se behöva 1, sakna 2, krävas — vid behov i nödfall, när 1. om det gäller, se under gälla behovsartikel
(motsats: överflödsvara, lyxartikel) nödvändighetsartikel, vardagsvara behåll — i behåll 1 se kvar 2, i besparing
1. beredskap, orörd 2 i säkerhet 1. trygghet, i (gott) förvar; i gott 1. oskadat skick, räddad, välbehållen, intakt
behålla 1 (motsats: mista) ha kvar 1. i behåll 1. sparad 1. åter 1. över 1. igen, fortfarande äga 1. inneha, förbli i
besittning av 2 (motsats: släppa, göra sig av med) se hålla kvar, låta stanna (kvar), hålla fast vid, (vard.) klämma
på (ngt), (ibl.) undanhålla 1. innehålla 1. förhålla (lön); förtiga 3 (motsats: ändra) se bibehålla, alltjämt åtnjuta
(oavkortad lön), stå fast vid (en åsikt), hålla vid makt 4 (i högre st., i synnerhet bibi. för) förvara, gömma; fästa (i
minnet) 5 vinna (segern)

behållare bassäng, cistern, reservoar, tank; lägel, jfr förvaringskärl, (fys.) recipient; (öppen) back; (för gods)
container; (cylindrisk) holk; (för film) kassett; (tekn.) cylinder, kanna, skänk, -samlare behållning 1 överskott,
återstående tillgångar, saldo, rest, återstod; ren vinst, förtjänst, (netto)inkomst, (teat.) recett; reveny, netto; utbyte,
resultat, kontenta 2 (ha) gagn 1. nytta (av)

behäftad med (motsats: fri från) angripen 1. lidande 1. (ibl.) smittad av; full av, bekajad med, vanprydd 1.
vanställd av (fel); graverad 1. belastad med, besvärad av, häftande i, förbunden 1. förenad 1. förknippad med
behändig 1 (motsats: klumpig) vig, lätt, graciös, flink, smidig, jfr händig 2 klipsk, fyndig 1, skicklig, duktig 3
(motsats: ohanterlig) bekväm, lämplig, lätthanterlig, 'praktisk', passande, 'vig' (att ha med sig), sinnrik, inventiös,
(prov.) rahänd, tinglig 4 näpen, (små)nätt

behärska 1 ha i sin makt, härska över, ha i sin hand, vara herre över, bestämma över, utöva 1. ha herravälde över,
råda över, styra,

tygla, kunna linda (ngn) om sitt finger; vara på höjd med (situationen) 2 (om tanke 1. idé) vara rådande 1.
förhärskande inom, bestämma, besjäla, sätta (sin) prägel på, prägla, dominera 1, omspänna 3 (hand.) kunna
bestämma priserna på, ha (marknaden) under kontroll, kontrollera (marknaden) 4 (om ämnesområde) vara
(fullständigt) hemma-



(stadd) i, vara inne i, kunna, (väl) känna; (om instrument) bemästra, väl hantera 5 (om höjd 1. berg) dominera,
höja 1. resa sig över, äga 1. lämna utsikt över, 'överblicka' — behärska sig hålla sig lugn, vara lugn, se under 2
lugn, lugna sig, lägga band på sig, visa sig oberörd, vara 1. bli herre över sig själv, bevara sin självbehärskning,
hålla tillbaka 1. undertrycka 1. tygla sina känslor, dölja sin vrede, iaktta(ga) ordning och skick, hålla sig i styr,
hålla sig på mattan, (inte kunna) bärga sig (för skratt), styra sig, (kunna) styra sin tunga, bemästra sig, hålla sig i
skinnet, hålla sig inom skrankorna, ta(ga) sig i akt, tänka sig för, besinna sig, moderera sig, (inte kunna) hejda
sig, göra våld på sig, (be)tvinga sig, tygla sin harm, knyta näven i byxfickan, kväva sitt skratt, bita ihop tänderna,
kuva sina begär — behärskad 1 självkontrollerad, (ibl.) tålig, se måttfull, 2 lugn i, dämpad, stram, värdig, kylig,
kall(blodig) 2 besatt (av) behärskning (motsats: hänförelse, besinningslöshet) måttfullhet, sans 2,
(själv)besinning, fattning, sofrosyne; (själv)kontroll, styrsel, (förlora) herravälde(t över), självbehärskning,
(själv)disciplin, balans, sinnesjämvikt, kontenans, stoicism behörig 1 vederbörlig, tillbörlig, stadgad,
(plikt)skyldig, lämplig, passande, korrekt, riktig 2 erforderlig, nödig, rimlig, skälig, väl avpassad, (ibl. nära)
tillräcklig 3 berättigad, befogad, kvalificerad, meriterad; rätt(mätig), laggill, legitimerad, auktoriserad behörighet
befogenhet, kompetens, auktorisa-tion

behöva 1 ha 1. vara i behov av, ha bruk 1.

användning för, vilja ha, (inte) vara (be)tjänt av 1. med, (åld.) tarva, (vard.) göra med; ha av nöden, ej kunna
undvara 1. vara utan, (prov., i Sydsv.) tränga Lill, se kräva 3

2 känna behov av, se sakna 2; vara tvungen att, vara nödsakad att, ha att, se måste; vara skyldig 1. pliktig att, ha
skyldighet att; ha skäl 1. orsak 1. anledning att; vara nödvändigt 1. behövligt, böra, tåla (att diskutera)

3 känna behov (att förrätta sitt tarv), 'vara nödig' — behövande i behov av understöd, se fattig 1, jfr stackars

behövlig se nödvändig

beivra (motsats: låta passera) ingripa 1. inskrida mot, söka få avskaffad 1. bestraffad, icke lämna ostraffad 1.
onäpst; vidta(ga) (laga) åtgärder mot, dra(ga) (ngt) inför rätta, göra sak av, anhängiggöra; åtala, åklaga; (ibl.)
näpsa 1. (be)straffa 1. angripa 1. klandra (ett oskick), vända sig (e)mot bejaka (motsats: förneka, bestrida)
besvara jakande 1. med ja, säga ja till, jaka till, nicka bifall 1. god mening, erkänna, inte förneka 1. visa ifrån sig;
(åld.) bevilja; se bekräfta 1

bekajad (med) behäftad (med), ansatt 1. besvärad (av), lidande 1. ansatt (av) 1 bekant (subst.) bekantskap,
konnässans,
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umgängesvän, kamrat, väninna, jfr 1 vän 1, (vard.) bekanting, känning 2 bekant (adj.) 1 se känd under känna,
veter-lig, (ibl.) offentlig; omvittnad, i allas 1. i var mans mun, på allas läppar, 'ute' (på stån) 2 allmänt känd, se
berömd under berömma, given, notorisk, välkänd, bemärkt, välbekant, mycket omtalad 1. omskriven, icke
obekant; (neds.) beryktad, famös — bli bekant bli känd 1. uppenbar, uppenbaras, komma i (dags)ljuset, komma i
dagen 1. till synes, träda i dagen, komma ut, upptäckas, avslöjas, 'dunsta ut', komma fram 4; framträda 2;
framstå, komma 1. träda i förgrunden, höras av — vara bekant med 1 (om person) känna, vara presenterad för,
umgås med, (ibl.) vara familjär 1. förtrolig med 2 (om sak) känna till, vara hemma i, vara hemmastadd i, vara
förtrogen med, se under 2 förtrogen 2, vara bevandrad i, vara insatt i bekanta sig med göra sig bekant med, inleda
bekantskap 1. umgänge med, slå sig i språk med, (vard.) slå sig i slang med bekantgöra se tillkännagiva 1,
offentliggöra bekantskap 1 se kännedom, (ibl. nära) umgänge, förbindelse 2 (om person) se 1 bekant

— göra bekantskap med komma i beröring med, lära känna, få kännedom om, få smaka, uppleva — vinna
bekantskap med bli hemmastadd i, komma in i 3

bekantskapskrets umgängeskrets, klick, krets, bekanta, bekantskaper, omgivning, umgänge, vänkrets

beklaga 1 klaga över, vara ledsen (över 1. att), jämra sig över (sin nöd 1. olycka), beskärma sig, tycka illa vara;
sörja (ngns död), begråta; se ogilla 1, ångra 2 ömka, ynka, tycka synd om, ömma för; kondolera (sorgen) —



beklaga sig besvära sig (över), klaga (sin nöd), klaga över sin lott 1. sitt öde, öja sig, ömka sig (över), ynka sig,
jämra (sig) 2 beklagansvärd 1 beklaglig, se sorglig, bedrövlig

2 ömkansvärd, ynkansvärd, stackars beklaglig se beklagansvärd; jfr förkastlig beklagligtvis beklagligen, se
tyvärr bekläda 1 se ikläda 2 (be)täcka 3 överkläda ni, fodra, (tekn.) förhyda, (sjö.) slabba (m. segelduk), se kläda
1 o. 2, garnera, besätta 4 inneha (ett ämbete), sköta, förvalta, fylla, förestå, bestrida; [bekläda (ngn) med (ett
ämbete etc.)] ge, göra till innehavare av beklädnad 1 beklädande, ekipering, utrustning med kläder 2
överdrag,'bark'; (fys.) (metall)-armatur; panel(ning); (sten)glaci1 beklämd (motsats: uppsluppen) tryckt, ängslig,
nedstämd, nedslagen, ledsen 1, moloken beklämmande tryckande, pinsam, nedslående, nedstämmande, dov (oro),
ledsam, dyster, sorglig

beklämning oro, ängslan, förstämning, melankoli, (med.) oppression; sorg bekomma 1 se mottaga 2, 2 få 1, (i
högre st.) undfå 2 påverka, beröra, bekymra; (inte) göra (ngn ngt), (vard.) (inte) röra i ryggen

— bekomma (ngn) illa ha dåliga följder 1.
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dålig inverkan på, menligt inverka på, ha dåligt inflytande på, lända till skada — bekomma (ngn) väl ha goda
följder 1. god inverkan på, fördelaktigt inverka på, ha gott inflytande på, lända till nytta, göra gott, hjälpa 4 — väl
bekomme håll till godo, se under god; (iron. för) väl förtjänt; prosit bekosta se kosta på 1, finansiera, förlägga, jfr
ansvara 2; bestå 1. släppa till medlen till, bestrida kostnaderna, bjuda (ngn) på (ngt), spendera, jfr betala 1
bekostnad — på ngns bekostnad 1. på bekostnad av 1 för ngns medel, på ngns räkning 2 med åsidosättande av,
med uppoffring av, med förlust av, till förfång för bekräfta 1 (be)styrka, besanna, intyga, betyga, fastslå, besegla,
vitsorda, affirmera, konfirmera, attestera, verifi(c)era, (be)jaka, säga ja till; vittna om, vara ngns vittne (att), bära
syn (för sägen 1. sägen), (be)visa, (språkv.) belägga (med exempel), jfr stödja 5 2 fastställa, konstatera, stadfästa
1, jfr 2 klubba 2, (jur.) (med ed) fästa; ratificera, auktorisera, sanktionera, parafera (politiskt dokument) —
bekräfta sig bekräftas, visa sig vara riktig, se hålla stick 1. streck, se visa sig 4 under 2 visa bekräftelse 1
(be)styrkande, bevis, belägg, konfirmation, insegel, (åld.) underpant 2 fastställelse, stadfästelse, sanktion,
ratifikation, ratificering; försäkran; intyg, kvitto, verifikation; (ibl.) handsöl bekväm 1 (lätt)hanterlig, praktisk,
ändamålsenlig, händig, behändig, lättvindig, 'vig', (om metod) gen, (prov.) rahänt, tinglig; angenäm, behaglig,
ombonad, komfortabel, (vard.) mysig; [sittvänlig, fotriktig] 2 be-kvämlig, se maklig, lat 1 3 (åld. för) lämplig,
duglig, passande, lämpad — bekvämt (adv., även) ledigt, lätt, utan svårighet, lätteligen, bekvämligen bekväma
sig (till) övervinna sin lättja 1. trötthet, förmå sig, motvilligt göra, gitta, idas, orka; finna sig i bekvämlighet se
flegma; komfort, agremang(er) — moderna bekvämligheter modern utrustning, alla nutida fördelar, modern
komfort bekvämlighetsinrättning se toalett 2 bekymmer ängslan, oro 1, farhåga, fruktan, (ibl.) bävan; sorg 1,
'sten'; omtanke, omak, besvärligheter, tråkigheter, svårigheter, (ngns) 'huvudvärk', (ibl.) stötesten, (relig.) 'kors'

bekymmersam se brydsam, oroväckande, svår 1 bekymmerslös 1 (motsats: bekymrad, orolig) bekymmerfri, se
sorgfri, lugn, optimistisk, sangvinisk 2 (motsats: noggrann, samvetsgrann) se obekymrad, sorglös 2, liknöjd,
vårdslös, lättsinnig bekymra 1 oroa, ängsla, plåga, 'tynga', 'kvälja', bedröva, sätta myror i huvudet (på) 2 (inte)
bekomma, intressera, 'röra', se angå — bekymra sig 1 [bekymra sig för] vara ledsen, se oroa sig 2 [bekymra sig
omj se bry sig om under 2 bry, besvära sig med,bekymrad—bemanna sig

sköta om, syssla med, ta(ga) sig an, vinnlägga sig om, låta sig angeläget vara; ta(ga) intryck av, låta sig påverkas
av, (inte) ta(ga) notis om 1. fråga efter 1. tänka på — bekymrad se orolig 3, ängslig, dyster 1, rådvill bekämpa
kämpa 1. strida (e)mot, föra strid mot, ligga i fejd med, angripa, förfölja, jfr betvinga, se motarbeta, bryta sig
mot, jfr motstå; (ibl. nära) utrota (ogräs) bekänna 1 se erkänna 1 2 medge, yppa, tala om, bikta 3, skrifta; (vard.)
förklara 3 (relig.) hylla, förklara sig tro på — bekänna sig till se erkänna 2 — bekänna färg (bildl.) bekänna kort,
yppa sina avsikter 1. planer, öppet uttala sin mening, tala rent ut, 'sjunga ut', visa vart man hör bekännelse 1
erkännande, (ibl.) medgivande, tillståelse, eftergift; se bikt 2 trosbekännelse, konfession; bekännelseskrift belacka
(åld. 1. skämts, för) förtala belagd se under belägga



belamra ligga o. hindra, ligga o. skrymma;

se 2 fylla 1, belasta, betunga belasta 1 lasta; överhopa, rikligen förse; vila 1. ligga tungt på, tynga (på), belamra 2
(tekn. för) utta(ga) (ett visst) arbete av, låta uträtta (ett visst) arbete; påföra (utgift 1. kostnad), debitera; betunga,
besvära, anstränga — belastad tyngd, besvärad, handikappad — belastad med se behäftad med — ärftligt
belastad med sjukligt påbrå, sjukligt predis-ponerad, degenererad beledsaga se ledsaga

belevad (motsats: simpel, opassande, vulgär) se taktfull, umgängesvan, världsvan, av värld, salongsfähig,
väluppfostrad, välartad, kultiverad, bildad, förfinad, distingerad, 'polerad', verserad, urban, gentlemannalik,
gentlemannamässig, ridderlig, chevaleresk, galant, nobel, fin; (ibl. nära) artig, förbindlig, hövisk, uppmärksam,
förekommande belopp penningsumma, jfr summa 2 belysa 1 lysa på, skina på, jfr bestråla; (fotogr.) exponera;
sprida ljus i, upplysa ru, eklärera, illuminera 2 ge upplysning om, kasta 1. sprida ljus över, klarlägga,
åskådliggöra, visa, förtydliga, illustrera, exemplifiera, se förklara 2, utlägga — belysande upplysande,
karakteristisk, 'talande', åskådlig, illustrativ belysning 1 sken, ljus, dager, dagsljus(belys-ning); eldsljus, elektriskt
ljus; belysningsarrangemang; (teat.) ljussättning; ljusfördelning 2 (se ngt i visst) 'ljus' 1. perspektiv, (ge en annan)
'färg' (åt tillvaron); (ny) klarhet, (annan) syn, förklaring; utredning, analys, framställning belåna 1 låna (pengar)
på, diskontera (växel)> jfr pantsätta, (ibl.) inteckna, förpanta, 2 lämna lån på

belåten se nöjd under nöja sig, förnöjd, tacksam, nyter; förtjust (i); se mätt — vara belåten (med) trivas (med),
finna sig i; (inte) vara betjänt med 1. av belåtenhet tillfredsställelse, förnöjelse, (i hög-

re st.) fägnad — till belåtenhet till lags, till pass, tillfredsställande belägen liggande, jfr befintlig 1, placerad,
stationerad, (ibl.) orienterad belägenhet se läge

belägg bevis, stöd, exempel, bevisande citat,

vittnesbörd, (ibl.) he'mul belägga 1 lägga (matta) på 1. över, (be)täcka (med kuddar), övertäcka ru 2 garnera
(tårta) 3 överdra(ga), överklä(da) ru, beslå (med imma); (koppar)förhyda, foliera (spegel), för-. gylla, fanera 4
markera (plats), reservera, ta(ga), 'vika' 5 (mål.) pålägga lU (färg) 6 bekläda (med plattor), armera (med plåtar),
sko (med järn); besätta 1. kanta (med band)

7 förse (med) 1. påsätta 1. åsätta (stämpel)

8 fängsla 1. fjättra (med bojor) 9 [belägga med straff] ådöma; [belägga med kvarstad] sätta i taka händer, se
beslagtaga; [belägga med avgift 1. lösen] påföra, fastställa, kräva 10 (sjö.) göra fast, fästa 11 uppta(ga) 1. fylla
(sjukhus med patienter) 12 (språkv.) (med exempel 1. citat 1. belägg) styrka 1. bevisa 1. bekräfta riktigheten 1.
befintligheten av, finna belägg för, underbygga — belagd 1 besatt, betäckt; se upptagen 1 2 (om tunga 1. hals)
oren, blek, tjock 3 (om stämma) oklar, (en smula) hes, matt, dämpad

beläggning 1 täckande, beklädande 2 täckande 1. skyddande (yt)lager, (tenn)folie; anlöpning, ärg, patina; imma;
(ibl.) skovor 3 (sjö.) fastgöring (av tross); förtöjning(s-ring) 4 hinna (på tänder 1. tunga) 5 antal (hotell)-gäster 1.
patienter belägra 1 innesluta (med trupper), inringa, innestänga, avspärra, omgiva 2 samlas 1. skocka sig omkring
1. utanför 1. i, besvära, bestorma belägring avspärrning, blockering beläst (motsats: illitterat) beläsen, boksynt,
(ibl.) studerad; kunskapsrik, allmänbildad, (mång)kunnig, bokligt bildad, boklärd, lärd 1, (litterärt) orienterad,
litteraturkunnig, litte-rat, (ibl.) litterär, bevandrad beläte 1 (bild)stod, (avguda)bild, helgonbild 2 (relig.) (Guds)
avbild 3 (åld. för) urbild, förebild 4 (bildl.) 'träbeläte', 'stock', trög-basare, 'träbock'; varelse, skepnad, gestalt,
figur

belöna se löna, hugna, premiera, honorera belöning lön, vedergällning, vederlag, betalning, ersättning,
gottgörelse, dusör, gratifikation, nådevedermäle, ynnestbevis; (ibl.) utmärkelse; (heders)pris, tävlingspris;
premium, premie belöpa sig på falla på ngns andel, (vid fördelning) komma på, se utgöra 1 — belöpa sig till
uppgå till, gå på, se utgöra 1 bemanna (sjö.) förse 1. utrusta med manskap 1. besättning 1. personal 1. servis,
besätta, bevära; inta(ga) sin plats vid (rå), manna (reling) — bemanna sig stålsätta sig, rusta 1. (be)väpna sig
(med mod 1. tålamod); ta(ga) mod till sig, fatta mod 1. tillförsikt, jfr hämta
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sig, intala sig mod, hämta sinnesstyrka, strama upp sig, jfr rycka upp sig bemanning manskap (på fartyg), se
besättning 1

bemantla dölja, överskyla bemedla se förmedla — bemedlad se rik 1 — mindre bemedlad (som lever) i (relativt)
små villkor, fattig 1 bemyndiga ge rätt (att), befullmäktiga, auktorisera 1, ackreditera, överlåta 1. överlämna åt,
berättiga bemyndigande tillåtelse, makt och myndighet, jfr kompetens, fullmakt, förordnande, auktorisation, rätt
bemäktiga sig 1 tillägna sig, erövra, underlägga ni sig, sätta sig i besittning av, göra sig till herre över, bringa i
sitt våld, (in)-ta(ga), röva; försäkra sig om, fånga, fast-ta(ga) ni, gripa, ertappa; tillvälla sig, tillskansa sig,
ockupera, usurpera, inkräkta, anamma, lägga beslag på, 'nappa', lägga embargo 1. (vard.) 'vantarna' på, se stjäla
1, beslagtaga, annektera, uppbringa, kapa 2 (komma att) behärska, få makt med, beta(ga), överväldiga —
bemäktigas av fyllas av, gripas av bemälde 1. bemälte (kanslispr.) merbemälde, (åld.) besagde; sagde,
(mer)berörde, (ovan-1. nedan- 1. förut- 1. mera)nämnde, (förut) omtalade, samme, denne, ifrågavarande,
nyssnämnde

bemänga blanda upp (med), blanda in (i) bemärka (hand. o. åld. för) iakttaga 1, märka 3; se framhålla 2 —
bemärkt 1 (om plats 1. läge, motsats: opåaktad) uppmärksammad, framträdande 2 (om person) märklig, notabel,
se berömd under berömma, 2 bekant 2, anmärkningsvärd — göra sig bemärkt låta tala om sig, utmärka sig, se
framträda 2, göra sig gällande, se under gälla, tjäna 1. förtjäna 1. vinna sina sporrar, se under sporre bemärkelse
se betydelse 1 — i den bemärkelsen

1 det avseendet

bemärkelsedag märkesdag, betydelsefullt datum, märklig (minnes)dag, högtidsdag bemästra övervinna, tygla,
kuva, betvinga, göra våld på; se behärskd 4; få makt med, få bukt med, rå med, (vard.) klara — bemästra sig se
behärska sig bemöda sig (om) se anstränga sig, 2 sträva bemödande se 1 möda, (ibl. nära) försök, ansats

bemöta 1 besvara, svara på, inlägga gensaga mot, gendriva 2 behandla, hantera, mot-ta(ga), uppträda mot,
uppföra sig 1. bete sig mot

bemötande 1 mottagande, behandling 2 genmäle, gendrivande, vederläggande ben 1 (ben)knota, köttben; (med.)
spång; (plur.) (ngns) jordiska kvarlevor, stoft

2 (plur.) nedre extremiteter, (ibl.) skänklar, hasor, (skämts.) fortkomstledamöter, (vard. o. si.) apostlahästar,
läggar, skankar, skånkar 'påkar', 'spiror', 'stolpar', 'störar' — bara skinn och ben utsvulten, utmärglad, mager
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som ett skelett — kasta 1. slänga till ngn ett (kött- 1. fläsk)ben ge ngn en vedergällning 1. gratifikation, trösta —
lägga benen på ryggen se skynda (sig), 2 springa 1, ta(ga) till fötterna, jfr 3 fly 1 — på benen på fötter,
uppstigen, (vara) uppe, i rörelse — sticka svansen mellan benen moloken drypa av, se kapitulera 2, jfr skämmas
2 — stå på egna ben reda sig själv, vara 1. bli sin egen — ta till benen 1. fötterna se 2 springa 1, 3 fly 1 bena upp
1. ut utreda ru, 'dissekera', analysera, 'peta i'; klara upp, lösa benhård stenhård, hård som flinta; bergfast,
principfast, förbenad, förtorkad, formalistisk benig 1 full av ben; knotig, skinntorr, mager, kantig 2 (vard. för)
kinkig 3, mödosam, krånglig 2, svårfattlig benign (med.) se godartad 1 benkläder se byxor benrangel se skelett 1
benstomme benbyggnad, skelett benåda 1 efterskänka straff (för), (av nåd) befria från straff, ge 1. låta få nåd,
skona, ge amnesti 1. pardon 2 välsigna; (åld. för) hugna 1. lyckliggöra (med) — benådad rättfärdiggjord, frälst;
rikt utrustad, 'gudabenådad', 'välsignad', inspirerad, jfr snillrik benägen 1 hågad, sinnad, livad 1, stämd, betänkt,
frestad, beredd (för); inriktad (på), böjd, fallen (för), lagd för, disponerad (för); se begiven (på), jfr lysten 2
välvillig, tillmötesgående 3 (åld. för) gunstig 1 benägenhet 1 (för)kärlek, böjelse 1, jfr svaghet 4, tendens, (ibl.)
mani 2 (åld. för) gunst, ynnest, bevågenhet benämna 1 (åld. för) kalla, betitla, titulera 2 namnge, uppkalla,
beteckna 1 — benämnd vid namn, kallad benämning se beteckning, namn 1, (ibl.) epitet beordra 1 (hand.) ge i
uppdrag, uppdra(ga) åt, se beställa 1, utskriva 2 (mil.) kommendera, se befalla 1



beprövad se förfaren under förfara, mogen, befunnen god, gillad, pålitlig, proba't, gyllene (regel)

berama uppgöra ru, påtänka ni, planera, förbereda, (till viss dag) utsätta — beramad (även) beslutad, bestämd,
fastställd bereda 1 tillreda, (i högre st.) reda; preparera, jfr bearbeta 2; (mål.) grunda 1. grundera (målarduk);
(ibl.) appretera (tyg), garva 1. sämska (skinn); (om mat) tillaga, se 2 laga 1; mälta (malt); (om mark 1. väg)
jämna, göra farbar, bana, öppna, röja, bryta (upp) 2 se tillverka; (om naturen) frambringa, alstra, dana, bilda 3
(om ärende) se förbereda 1, utreda 4 (för)skaffa (bekymmer), föranleda, förorsaka, skänka, åsamka, vålla (ngn
sorg) 5 lämna 1. ge 1. erbjuda (tillfälle); jfr förse 1 6 (i högre st. för) undervisa 1. utbilda (ungdomar för deras
första nattvardsgång) — bereda sig (att 1. till 1. (ibl.) för) skicka sig; göra sig i ordning 1. redo (att), rusta sig,
laga sig till (att), förbereda sig — bereda sig på göra sig beredd på (ngt obehagligt), varaberedd—beräkning

lullt beredd på, vänta sig, (e)motse — beredd färdig, startklar, (stå) på språng 1. på lut, se redo; inställd (på),
(vara) på sin vakt, rustad 1. väpnad till tänderna; villig, sinnad, hågad, benägen, (ibl.) besluten beredning 1
tillverkning, preparering, behandling, framställning, bearbetning, förberedelse 2 framställningssätt,
tillverkningssätt 3 (po-lit.) kommitté, utskott, statsrådsberedning, lagberedning beredskap (mil.)
försvarsberedskap, stridsberedskap; beredskapstrupper; (vard. för) beredskapstjänst, beredskapstid(en) — i
beredskap till hands, till handa, redo, på lager, färdig, disponibel, i bakfickan, i reserv beredvillig beredd, villig,
genast färdig (att), redo, redobogen, parat, tjänstfärdig, tjänstaktig, tjänstvillig, hjälpsam, förekommande -—
beredvilligt (adv., även) se gärna 1 berest (vida) befaren, vittberest, (en) globe-trotter

berg 1 (bergs)höjd, berg(s)sträckning, bergskedja, bergmassiv, klippmassiv, alp, 1 fjäll, klint, klätt, klippa;
berg(s)knalle, bergshäll, berg(s)klack 2 bergmassa, berggrund, klippgrund, hälleberg, urberg(et), gråberget),
gråsten(en), jfr sten 1 3 stor massa 1. mängd (av) bergfast 1 klippfast, se 1 fast 6 2 orygglig, stark, järnfast,
bergsäker, orubblig, oböjlig, benhård, obönhörlig, obrottslig, outtröttlig, stabil

berghälsa järnhälsa, kärnsundhet bergig klippig, stenbunden, stenig, jfr oländig bergsbruk bergsdrift, bruksdrift,
bergshantering, bergverksrörelse, bergverksdrift, gruvdrift, hytt drift bergstopp pik, klint, klätt, klack, jfr 1 topp
bergsäker se bergfast, tvärsäker, (vard.) spik-

säker, bergis bergtagen se förgjord under förgöra, (helt)

fängslad, gripen berika rikta, göra rik(are), utöka; tillföra vitaminer 1. mineralämnen (till mjöl o. margarin)
beriktiga se 2 rätta 2 beriktigande rättelse, (text)emendation bero 1 [bero av 1. på] betingas av, bestämmas av,
ankomma nJ på, hänga på, avhänga av, vara hänvisad till, stå i (ngns) skön, lämnas åt (ngns) gottfinnande 1.
avgörande; styras 1. ledas 1. behärskas av 2 [bero på] ha sin rot 1. grund 1. orsak i, grunda sig på, vara orsakad
av, dikteras av, bottna 1. ligga i, komma sig 1. härröra av, förskriva sig från, stå i förbindelse 1. samband med,
vara att tillskriva, vållas av — det beror på1 det kommer an på omständigheterna, det ligger 1. står i vida fältet,
det är inte så sagt — låta bero låta (det) vara, låta (saken) ha sin gång, låta udda vara jämnt,lämna (det) därhän;
låta (saken) anstå l.'vila', ställa (frågan) på framtiden, inte vid-ta(ga) ytterligare åtgärder, lägga (ärendet) till
handlingarna, 'lägga på is'; avskriva (ärendet), 'släppa' (frågan); låta (det) stanna

vid — vad (på mig) beror vad (mig) angår, se under angå

1 beroende (subst.) avhängighet, ofrihet, osjälvständighet, förmynderskap, vasallskap, slaveri, bundenhet,
bindning, (ibl.) betryck

2 beroende (part. adj.) ofri, osjälvständig, underordnad, avhängig (av), betingad — beroende på på grund av, tack
vare, (bibi., ibl.) efter — vara beroende av se betingas av, jfr bero 1, bestämmas av

berså lövsal, (ibl.) grotta, lusthus berusa 1 rusa, stiga 1. slå åt huvudet, gå i benen; dricka 1. supa (ngn) full,
dricka under bordet, 'fylla'; droga 2 skänka sinnesrus, hänföra, bedåra, entusiasmera — berusa sig 1 ta-(ga) sig
för mycket till bästa, överlasta sig 2 hänföras, bedåras, se njuta (av) — berusad 1 onykter, drucken, rusig,
spritpåverkad, alkoholpåverkad, alkoholiserad, omtöcknad, överlastad, redlös, döddrucken, ankommen, (vard.)
full (som en kaja 1. alika 1. katt 1. ett ägg), påstruken, söpen, beskänkt, (väl)-plägad, (över)förfriskad, i gasken, i
gasen, beruskad, 'dragen', 'fuktig', 'kladdig', på tre kvart, 'livad', 'lummig', 'lurig', 'lurvig', på lyran, 'mosig', på



pickalurven, på snusen, på dojan, på kapsylen, upprymd, pirum, 'salig', 'säll', 'sned', fylax, lullig, plakat,
(kanon)packad, i gungan, i hatten, 'stagad'; (dricka ngn) under bordet 2 livsberusad, väl-lustdrucken, se hänryckt
— bli berusad (vard.) fyllna till — berusande rusgivande, narkotisk, upphetsande 1, hänförande berusning se rus,
(vard.) (thinner)sniff, jfr hänförelse

beryktad illa känd, ökänd, vanryktad, notorisk, famös, (vard.) ruffig (trakt), (ibl.) utskriken; jfr misshaglig,
ryktbar beråd — i stort beråd (i stor) villrådighet, tvekan, bryderi — med beråd med vett och vilja, med flit — stå
i beråd stå i begrepp, ämna, ha för avsikt berått — med berått mod se avsiktligt beräkna 1 uträkna ru, räkna över,
räkna på, kalkylera, göra ett (hastigt) överslag; (mat., ibl.) extrapolera; sluta sig till; uppskatta 1, anslå;
in(be)räkna, räkna (in), medräkna iii, ta(ga) till, ta(ga) i betraktande 2 2 (noga) överväga, tänka efter, bedöma,
vänta (sig); avväga, avpassa, avmäta ru, (om tid) tajma; (ibl.) åsyfta; (ibl.) förutse; påräkna ru, spekulera på,
(för)vänta; förmoda, gissa sig till, tro; räkna med — beräknad 1 (motsats: opåtänkt) uträknad, planmässig,
utstuderad, överlagd 2 anlagd (på), bestämd 1. avsedd (för) — beräknande självisk, egoistisk, egennyttig,
streberaktig, målmedveten; planmässig, utspekulerad, spekulativ, raffinerad, underfundig, slug 1, 2 in-trigant,
småaktig, nogräknad; diplomatisk, kall, kallblodig, 'nykter' — vara beräknad (att) se avse 2

beräkning 1 uträkning, räkneoperation, kal-kyl(ation), (sjö.) bestick 2; överslag; uppskattning, gissning,
värdering; in(be)räk-

49efter beräkning—besinningslös

ning, (kostnads)förslag 2 övervägande, eftertanke; kombination, spekulation; uträkning, plan, (spelt.) dessäng,
(själviskt) syfte; (ibl.) (mot) förväntan 1. förmodan 3 (motsats: menlöshet) baktanke, (ond) avsikt, 'politik' —
efter beräkning (gå) i lås 1. (vard.) efter ritningarna — taga 1. ta med i beräkningen ta(ga) i betraktande 2, fästa
avseende vid berätta meddela, se tata om, uppge, yppa, nämna 2, förkunna, överbringa, rapportera, jfr såga 1;
förtälja 1. (åld.) tälja (om), mäla; (om)förmäla, anföra, påstå; vittna om, skildra, framställa, redogöra för, relatera,
referera; (vard.) dra, ta, 'duka upp', 'servera' berättelse 1 framställning, skildring, återgivning, relation, story,
exposé, översikt, referat 2 redogörelse, rapport 3 se historia 2; [parabel, skiss, novellett, historiett, kåseri]
berättiga 1 befoga, jfr bemyndiga 2 rättfärdiga, motivera — berättigad 1 som äger rättighet (att), befogad,
behörig, kompetent, (ibl.) legitimerad 2 rättmätig, tillbörlig, (välj-grundad, giltig, (rätt o.) billig, motiverad
berättigande rättighet, rätt, befogenhet, he'-mul; raison d'ëtre, grund, fog (för sig) beröm (motsats: klander, kritik,
varning) lovford), (ibl.) rekommendation; pris, ros, erkännande, eloge, bifall, smicker, komplimanger,
berömmelse, ära, heder, anseende berömdhet 1 ryktbarhet, namnkunnighet

2 celebritet, stjärna berömlig berömvärd, lovvärd, prisvärd, er-kännansvärd, förtjänstfull, ypperlig, förträfflig,
lysande, jfr ärofull; (subst.) (betyget) A, lauda'tur

berömma lovorda, rosa, visa sin uppskattning, hölja med beröm, strö blommor för, lovprisa, se prisa, upphöja,
förhärliga, säga artigheter, komplimentera, (ibl. nära) smickra, (ibl.) bre(da) på — berömma sig av yvas, skryta
(med), vara stolt över — berömd (be)prisad, lovprisad, bemärkt, ryktbar, namnkunnig, frejdad, (åld.) frejdstor;
ansedd, uppburen, renommerad; (väl)känd, erkänd, framstående, bekant, vittbekant, välbekant, 'klassisk' (replik o.
dyl.), äre-krönt, celeber, illuster, riksbekant, utmärkt, framträdande, i ropet, på modet, på allas läppar, i allas 1. i
var mans 1. i folkets mun, (vard.) omskriken

berömmelse se rykte 2, anseende, glans, gloria, storhet, namn, namnkunnighet, ryktbarhet; se heder 3, 1 ära 1
berömvärd (motsats: klandervärd) lovvärd, prisvärd, erkännansvärd, vällovlig, berömlig beröra 1 se vidröra; (om
resa) utsträckas till 2 (om)nämna, (kanslispr.) omförmäla; behandla, avhandla, tala om, handla om; komma in på,
gå in på, inlåta sig på, föra på tal, antyda; ha att göra med, stå i samband med, tillhöra 3 göra intryck på, påverka,
angå, 2 röra S — beröra (ngn) illa göra ett pinsamt intryck, se vidare under illa — berörd anstucken (av), (ibl.)
skadad ]l. angripen (av); beträdd (av människofot);
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se även illa berörd — bli obehagligt berörd ta(ga) illa vid sig — berörde (kanslispr.) se bemälde



beröring 1 vidrörande (av), känning 2 kontakt, tusch 1. touche, förbindelse, kommunikation, relation,
förhållande, (fackspr.) affinitet, kontiguitet; befattning, umgänge;

samband; jfr beröringspunkt — berörings-taktil — komma i beröring med se vidröra 1, träffa 2

beröringspunkt kontaktpunkt, mötespunkt; beröring, föreningslänk, föreningsband, överensstämmelse, likhet
beröva avhända, frånhända, taga ifrån, undandraga), avtvinga ni, bestjäla, plundra på, jfr stjäla 1; beta(ga) 1.
förta(ga) (sansen 1. andan), förkväva (friheten) — beröva sig avhända sig, göra sig av med — berövas se förlora
1 — berövad saknande, i saknad av, blottad på, förlustig besanna 1 erfara sanningen av, sanna 2 visa sanningen
1. riktigheten av, se bekräfta 1, befästa (med ed) — besanna sig 1. besannas bekräfta sig 1. bekräftas,
förverkligas, hålla stick 1. streck, slå in, inträffa besatt se under besätta

bese ta(ga) i betraktande, (närmare) betrakta, åse, åskåda, se (noggrant), se 1 se pä 1; se över; se sig om (i) —
noga besett strängt taget, se vidare under noga besegla 1 se bekräfta 2 bevisa; avgöra besegra segra över,
övervinna, bli (ngn) övermäktig, 'slå', (vard.) 'klå'; betvinga, kuva, erövra, 'tvinga på knä', (ibl.) lägga för sina
fötter; kasta (fiende) över ända, övermanna, nedkämpa, nedslå ni; överväldiga, undantränga; (idrott.) slå ut,
utklassa, (grundligt) överspela, knocka, däcka, (idrott.-sl.) ge på 'nöten', toffla till; (vid omröstning, ibl.)
överrösta, votera ut — besegras (även) duka under, lida nederlag, ligga under, bli slagen till (en) slant, (vard.) få
'stryk' 1. 'smörj', åka på blåsning besiktiga besikta, (av)syna, granska, inspektera besiktning avsyning, översyn,
genomgång,

inventering, visitering, inspektion besinna se betänka, beakta, tänka efter, fundera 2 — besinna sig 1 se betänka
sig, lägga band på sig, sansa sig, jfr behärska sig 2 tänka efter; tänka sig för; ta(ga) sitt förnuft till fånga, dra(ga)
1 betänkande, (utan att) tveka 3 ändra sig, ångra sig 1, avstå 1

besinning se sans; eftertanke, övervägande, eftersinnande, begrundan, reflexion; sinnesnärvaro, fattning 3,
behärskning — komma till besinning se sansa sig — mista besinningen bli tvärarg, bli utom sig, ilskna till,
(vard.) få spätt 1. spader besinningsfull (motsats: besinningslös, obehärskad, häftig, arg, omåttlig) se betänksam
1, måttfull, sansad, samlad, nykter 3, överlagd

besinningslös (motsats: besinningsfull, sansad) 1 tanklös, oreflekterad, oöverlagd, förhas-besinningslöst—lägga
beslag på

tad, korttänkt, huvudlös, dumdristig 2 vettlös, obehärskad, lössläppt, ohejdad, hejdlös, tygellös, otyglad,
backantisk (yra), panisk (förskräckelse), överilad — besinningslöst (adv., även) handlöst besitta 1 se 2 äga 2 (i
svordomar) anamma, anfäkta

besittning 1 ägo, innehav, (jur.) hävd, rådig-

het, (åld.) possession 2 se egendom, gods; (land)område, domäner; dominion; se koloni; [besittningar] välde,
land, område, se rike —-komma i besittning av komma i åtnjutande av, se 2 få 1 — sätta sig i besittning av
besätta, se erövra 1; (ibl.) förskaffa sig — taga 1. ta i besittning ockupera, se erövra 1, intaga 4 — vara i
besittning av ha, äga, inneha — vara i ngns besittning vara i ngns ägo, ägas, jfr 2 äga besjäla ge själ 1. livet åt;
liva; 'elda'; helt fylla; utgöra drivfjädern till — besjälad (även) 1 (motsats: död) levande (varelse) 2 (motsats: utan
själ) själfull, förandligad, förinnerligad, (i högre st.) genomandad 3 (motsats: utan liv, slö) eldad, helt fylld (av),
uppfylld, inspirerad, gripen, hänryckt besk 1 se bitter 2 (bildl.) bitande, amper, skarp, frän, 'salt' (kritik), (ibl.)
'syrlig', kärv; (si. för) ilsken beskaffad (annorlunda) skapad 1. skapt, konstruerad, danad, disponerad,
konditionerad, artad, vulen, (vard.) funtad, 'inrättad', (så) dan 1. dann — beskaffat (adv., ibl. även) bevänt, fatt,
(be)ställt — vara beskaffad förhålla sig

beskaffenhet se art 1, 1 slag, egenskap, karaktär, konstruktion, struktur, konsistens, prägel, kondition, skick,
(fackspr.) konstitution

beskatta 1 pålägga skatt; kräva skatt av 2 se pungslå, ockra på 3 plundra 1. skatta (fågelbo), (vard.) tulla besked 1
ordning, reda; allvar, beslutsamhet



2 utslag; order, befallning, förständigande; råd, anvisning; (klara) verba 3 bud, budskap, upplysning, information,
(avgörande) svar, meddelande, förklaring, uppgift, underrättelse — ge besked se anvisa 1; säga ifrån, låta ngn
veta vad hans frid tillhör — göra besked för sig lämna (ordentliga) upplysningar (om sig o. sina göranden); göra
skäl för sig — med besked med kraft 1. eftertryck, i hög grad, duktigt, grundligt, ordentligt 2 — veta besked se
känna till

beskedlig 1 måttlig, sansad, hygglig, modest, lindrig; oansenlig, anspråkslös, obetydlig, ofarlig 2 vänlig, välvillig,
godmodig, fromsint), fördragsam, fridsam; oförarglig, harmlös, menlös, snäll, hovsam, foglig, medgörlig

3 eftergiven, efterlåten, 'flat' — beskedligt (adv., även) utan bråk, (vard.) 'vackert'

beskickning 1 legation, ambassad, (diplomatisk) mission, (åld.) gesantskap 2 (skämts, för) uppdrag, ärende
beskriva 1 se skildra, utmåla, teckna, fram-

ställa, redogöra för 2 dra(ga), bilda, röra sig i

beskrivning skildring, framställning, redogörelse, (kort) notis; signalement; (fackspr.) deskription, (sjukdoms)
förhistoria, (med.) anamnes;(mat-l. kak)recept; bruksanvisning beskydd hägn, värn, (under)stöd, (i högre st. o.
bibi.) beskärm, (åld.) (i 1. under sin) värjo, se skydd 2, (ibl.) beskyddarskap, förmynderskap; uppmuntran,
befordran, omvårdnad, vård, omsorg — taga 1. ta under sitt beskydd se skydda

beskydda se skydda; gynna, understödja, uppmuntra, protegera, hålla sin hand över, ta(ga) (ngn) under sina
vingars skugga, (ibl.) favorisera; ta(ga) under armarna, hjälpa 1, träda inom skranket för — beskyddande
nedlåtande, farbroderlig, protegerande, nådig, von oben beskyddare försvarare, (damernas) riddare; skyddsängel,
(relig.) beskärmare; gynnare, vän, mecenat; skyddsgud(omlighet), skyddshelgon, skyddsherre, (skydds)patron,
förmyndare, protektor, (be)skydd, värn beskylla (för) 1 tillvita, anklaga, ge skulden för, (i högre st.) förevita;
lägga till last, skylla (för), ånge, utpeka, (ibl.) förtala, jfr insinuera, påbörda, pådyvla, (grundlöst) pådikta; (ibl.
nära) klandra 1. tadla (ngt hos ngn) 2 se skylla på

beskyllning se anklagelse 1, tillvitelse, före-vitelse, (ibl.) förebråelse, insinuation, tillmäle beskåda se 1 se på 1

beskådan 1. beskådande betraktande, (till) påseende

beskäftig beställsam, rastlös(t verksam), ivrig, alltför nitisk, alltför verksam 1. tjänstvillig, fjäskig, fjantig, flåsig,
servil, (små)-viktig, jfr tjänstaktig

1 beskära förläna, förunna, skänka 1. ge, låta komma till del, låta falla 1. komma på ngns lott, tilldela — beskärd
förunnad, på förhand bestämd; vederbörlig, tillbörlig — få sin beskärda del få sitt bidrag 1. sin tribut, få vad
honom tillkommer, få vad han förtjänar 1. efter förtjänst; få en släng av sleven, få en upptuktelse, få sin hyra, få
ovett

2 beskära skära 1. klippa 1. kapa av (yttre) delar 1. kanterna 1. ändarna av 1. kvistar 1. grenar, kvista, gallra,
(ibl.) putsa, klippa, tukta, hamla; stubba, jfr förkorta; kring-skära, inskränka

beskärm (i högre st. o. bibi. för) beskydd beskärma (åld. för) skydda — beskärma sig se

klaga 2, jämra (sig) 2, anfäkta sig beslag 1 metallgarnityr, metallkant, skena, sko(ning), skålla 1. skolla, doppsko,
(nyckel)-skylt, -bleck, smide 2 beläggning, överdrag, utfällning 3 förvar, kvarstad, beslagläggning, indragning,
sekvester, sekvestrering, konfiskering, konfiskation, exekution, (ibl.) införsel, utmätning, embargo — lägga
beslag på se bemäktiga sig 1, fängsla, snappa bort, slå under sig, expropriera, beslagtaga, försäkra sig om, (ibl.)
reservera 1. 'vika' (en plats),
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uppta(ga) ni, ta(ga) i anspråk, blockera, binda, ta(ga) på entreprenad beslagtaga 1. beslagta lägga beslag 1.
embargo 1. (vard.) 'vantarna'på, beslaglägga, anhålla, lägga kvarstad på, belägga med kvarstad 1. sekvester,
sekvestrera, konfiskera, indra(ga)n); (om fartyg) kapa, uppbringa, kvarhålla ni, kondemnera; bemäktiga sig 1,
ta(ga) i förvar beslut avgörande, bestämmande; resolution, bestämmelse, (åld.) (riksdags)recess; (ibl.) förordning,



stadga, dekret, skrivelse; rättsligt avgörande, (domstols)utslag, domslut, dom; (ibl.) rådslut, råd(slag); föresats,
uppsåt — fatta beslut se besluta sig besluta se fastställa 2, bestämma (sig), resolvera, avgöra 2; berama, träffa
(sitt) avgörande 1. val, välja, ta(ga) sitt parti — besluten beredd, jfr beslutsam beslutför beslut(s)mässig, behörig
att fatta (bindande) beslut

beslutsam (motsats: tveksam, villrådig) rask, rådig, tveklös, hopbiten, sammanbiten, säker, (ibl.) besluten; resolut
1, energisk, man-

haftig, käck, hurtig, dådkraftig beslutsfattare den som har avgörandet i sin hand 1. som träffar avgörandet, den
bestämmande 1. ledande; [beslutsfattarna] (även, ibl.) styrelsen beslå 1 sätta (metall)beslag på, förse med
klackjärn 1. gångjärn, sko (häst) 2 (tekn.) bekläda (med bräder), brädbeslå, (bräd)-fodra, överdra(ga) (med
metall), (koppar)-förhyda, kalkslå, rappa 3 (sjö., om segel) ta(ga) in, bärga, reva, fastgöra ni 4 se ertappa (ngn
med lögn etc.); överbevisa — beslå sig (kem. o. fys., om metallföremål) imma sig, slå sig, överdra(ga)s (med
imma), anlöpa, beläggas besläktad blodsbesläktad, se släkt 4, (stam)för-vant; närstående, (snar)lik, liknande,
likartad, närliggande, samhörig, analog beslöja l dölja (ansiktet under en slöja), (hög-tidl.) slöja 2 (be)täcka som
med en slöja, (halvt) dölja 1. skymma 3 (bildl.) breda 1. kasta 1. dra(ga) en slöja över, hemlighålla, maskera,
camouflera, bemantla, dämpa — beslöjad (om ljus, motsats: klar, lysande) överdragen med en slöja, oklar,
töcknig, skum, matt; (om blick, motsats: öppen) drömmande, frånvarande, mystisk, inåtvänd, svårgenomskådlig,
fördunklad, dimmig, dunkel; (om röst, motsats: klar) dov, dämpad, ngt dunkel, klanglös, (ibl.) svag, belagd,
'tjock', hes, halvkvävd, viskande; (om ordalag) förtäckt, förbehållsam; (ibl.) tillbakahållen, undertryckt, dämpad
besmitta se 2 smitta 1, (ibl.) förgifta; vanhelga, kränka 1, (be)fläcka — besmittad (moraliskt) angripen 1. inpyrd
1. anstucken 1. anfrätt (av), behäftad (med), (bibi.) se oren 4 besolda 1 betala sold (åt), avlöna, ha i sin

sold 2 värva, leja, betala, 'köpa', muta bespara se spara; låta slippa, förskona från 1. för, befria 1. frita(ga) från —
bespara sig låta bli, avhålla sig från, spara sig besparing 1 inskränkning, inknappning; (i)
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behåll, sparslant, överskott, tillgång, reserv, (spar)kapital 2 insättning, isättning, chemi-sett — göra besparingar
se spara 2, göra indragningar bespeja hemligt iakttaga, spionera (på), skärskåda, beskåda, se 1 se på 1; utspeja,
utspana, (ibl.) rekognoscera; utrannsaka bespetsa sig på (vard. o. skämts, för) göra sig förhoppningar om, räkna
på, spetsa på, hoppas på, ställa in sig på, emotse, aspirera på, (ibl.) falka efter, ha i kikaren bespisa undfägna,
förpläga, traktera 1, ge 1. bjuda på mat 1. kost; (ibl.) (ut)spisa, jfr 2 föda 3, mata, (ut)fodra, mätta bespisning
förplägnad, underhåll, (ibl.) kost, kosthåll(ning); bespisningslokal, förpläg-ningslokal, skolmatsal, matbespisning
bespotta se håna, häda 1 bespruta se 2 spruta på, sprita best 1 vilddjur, odjur, vidunder, monster 1. monstrum,
åbäke, koloss 2 oskäligt djur; rå människa 1. sälle, omänniska, grobian; lymmel, kanalje, skurk; baddare,
huggare, (vard.) rackare, hejare bestialisk se djurisk, brutal, vild, tygellös,

blodtörstig, mordisk, skändlig bestick 1 se fodral; kuvert, matbestick, kniv (,sked) o. gaffel 2 (sjö.)
positionsbestämning, uträkning 1. beräkning (av ett fartygs läge o. kurs), utprickning besticka 1 se muta 2
inta(ga), förleda, förvilla — bestickande lockande, tilltalande, förledande, fascinerande, (be)dårande, förförisk,
suggestiv; slående 1. förvillande (lik) besticklig mutbar, korrupt, korrumperad, fal,

fördärvad, ohederlig, oärlig bestiga 1 stiga upp på 1. i, äntra; besätta, inta(ga) 2 klättra upp på 1. i, klättra 1.
vandra uppför 3 (om djur) betäcka, bespringa

bestjäla stjäla från 1. ur, beröva, frånta(ga), frånhända, råna, utplundra, (vard.) muddra bestorma se ansätta 2;
(ibl.) storma mot, rusa upp 1. på 1. in i 1. emot, 'anstorma', 'anfalla', söka inkräkta 1. vinna bestraffa avstraffa,
straffa, jfr prygla; tillrättavisa, klandra, klämma åt 1. till bestraffning straffåtgärd, se straff, (ibl.) tillrättavisning,
näpst bestrida 1 opponera sig mot 1. förneka (sanningen 1. riktigheten 1. tillvaron av), neka till; göra stridigt,
jäva, dementera, (ibl.) från-känna (ngn rättigheten till 1. berömmelsen av ngt), förvägra 1. förmena (ngn ngt),
(ibl. nära) motarbeta, motsätta sig, uppresa sig mot, protestera mot, försvara sig mot 2 sköta, förestå, handha,
ombesörja, stå för, uppehålla, förvalta, fylla (en plats), bekläda (ett ämbete) 3 (om utgift 1. kostnader) bära, svara



för, klara av, (ibl.) erlägga — bestrida kostnaderna stå för, se bekosta, betala bestryka 1 stryka över (med färg),
anstryka, smeta över, överdra(ga); stryka 1. smörja 1. klena på, måla, pensla, (ibl.) fernissa, olja; (med.) touchera
(sår) 2 se vidröra 1, över-bestråla—bestämd

fara ni, gnida; (om väg) gå 1. föras (fram) utmed 3 (om kulor) stryka utmed, (om flygplan) flyga tätt över; (mil.)
utsätta (för eld) bestråla 1 överstråla ni, beglänsa, belysa 1, beskina; upplysa, (ibl.) omstråla, sprida (en förklarad)
glans över 2 utsätta för strålning, strål- 1. ljusbehandla beströ överströ ni, översålla, bestänka, beså, betäcka, strö
ngt på, (ibl.) fullströ; 'peppra' (med), pudra bestseller (motsats: 'lagersuccé') bästsäljare, toppsäljare, (årets) mest
sålda bok, succébok, bokhandelsframgång bestycka (mil.) armera, beväpna, bevara, bepansra

bestyr 1 se 1 syssla, ärende 2 sysslande, pysslande, pyssel, sjå, 'företag', besvär 2, 1 möda

— ha bestyr med ha hand om, handha, ha sig anförtrott, besörja

bestyra sörja för 1. tillse ni att (ngt) blir gjort 1. utfört, dra(ga) försorg om, expediera, (om)besörja, beställa,
åtgärda, (i högre st.) rykta (sitt kall); uträtta, utföra; göra, stå i, styra med, (styra och) ställa (med), syssla med,
pyssla 1. (vard.) dona 1. greja 1. stöka med; stå 1. rida för rusthållet, sköta (om), (ibl.) förvalta, förrätta; (ibl.)
befatta sig med, vara sysselsatt med; verkställa, åstadkomma; anordna, ordna 3, arrangera, foga 1. göra 1. träffa
1. vidta(ga) anstalter (till), jfr föranstalta, laga (att) bestyrka 1 stärka, styrka, befästa, stadfästa; understödja, se
stödja 5 2 bevisa, bekräfta 1, intyga, dokumentera, omvittna ni, bevittna 1 bestå 1 (intr.) vara, bli vid makt,
bibehålla sig, äga bestånd 1. varaktighet, räcka, fortleva, fortbestå, fortsätta, förbliva, hålla (i) sig, stå sig, bli
beståndande, kvarstå ni, bevaras, bibehållas; gälla, förbli giltig; avgå med segern, hålla stånd, stå bi, hävda sig,
hålla ut, stå rycken, reda sig, slå sig igenom; stå fast, vara ståndaktig, framhärda; finnas kvar 1. till, förefinnas,
existera 1; hålla stick 1. streck 2 (träns.) stå sig vid, hålla (provet), klara, avlägga, genomgå (examen), godkännas
(i); utstå ni, uthärda ni, utkämpa, genomgå, jfr tåla 1 3 stå för, bestrida kostnaderna (för), bekosta; bevilja, anslå,
tilldela; skänka, kosta på, unna, se bjuda (ngn) pä (ngt) 1,

— bestå sig kosta på sig, hålla sig med, unna sig — bestås vanka(s), stå att få

— bestående 1 (motsats: föränderlig, förgänglig, flyktig, efemär) beståndande, stabil, fast, stadig, konstant,
beständig, förblivande, varaktig, oförstörbar, permanent, outplånlig; obruten 1. (alltjämt) fortlevande (tradition),
hävdvunnen, traditionell, etablerad, klassisk 2 se förhandenvarande—bestå av vara sammansatt av, utgöra(s av),
omfatta 3 — bestå i utgöra(s av), ligga i

bestånd 1 fortbestånd, fortvaro, fortlevande

2 stadga, fasthet, stabilitet, varaktighet, härdighet, soliditet; (ständig) giltighet

3 samling, förråd, komplex; skogsbestånd, växtbestånd; (djur- 1. kreaturs)uppsättning,

(boskaps)stock, (vilt- 1. fågel)stam, popula-tion; (fordons)park 4 massa, sammansättning — äga bestånd se bestå
1 beståndsdel ingrediens, element, inslag, komponent, komposant, faktor, led, moment beställa 1 (på)tinga, leja,
skaffa; säga till om, beordra, ge order om, rekvirera, ta(ga) in, avtala oin, anskaffa, (in)förskriva, abonnera på,
göra upp om, reservera, boka, vika; begära (telefonsamtal med) 2 (om brev 1. paket) tillställa, utlämna ni,
framlämna ni 3 se bestyra, vårda sig om 4 uträtta, verkställa; (ha att) skaffa 1. syssla med — beställa om sitt hus
ordna för sig, se vidare under hus — komma som beställd som efterskickad, i ett lägligt ögonblick, just i rätta 1.
lägligaste 1. avgörande ögonblicket, (du) kunde inte ha kommit lägligare, komma som från himlen — sitta som
beställd passa som om (ngt) vore speciellt 1. enkom gjort 1. tillverkat 1. sytt (för ngn), som om (ngt) vore
specialtillverkat, som efter mått, som gjuten — vara beställt (med) vara fatt med, se under 1 fatt, stå till (med),
förhålla sig (med), vara ordnat (med) beställning 1 rekvisition, (hand.) order, (avtal om) leverans;
platsbeställning, hökning; beställt arbete 2 se plats 4 beställsam se beskäftig; se inställsam bestämma 1 utsätta,
fastställa (tid 1. termin), utfästa (pris); föreskriva, stadga, dekretera, (vard.) 'spika', (jur.) förelägga; skicka,
(relig.) foga; förordna, ordinera, stipulera, uppskatta (värdet till), (ibl.) anslå, anvisa, bevilja; destinera,
designera; göra upp, se avgöra 2, (be)-härska, råda, befalla 1, utöva bestämmanderätten (över), förfoga (över),
(vilja) vara ensam herre på täppan 1. i sitt hus, (vilja) 'dirigera' 1. disponera, (vilja) ha 1. behålla sista ordet, säga



var skåpet skall stå, besluta; fastställa gränser för, begränsa 1. fixera (till innehåll 1. omfång 1. storlek 1. läge 1.
mängd 1. form), reglera 2 inviga, ägna, offra, lämpa (efter); förutbestämma, predestinera, tillärna 3 vara
bestämmande 1. avgörande för, förorsaka, 'diktera'; ge (ngt) dess prägel 1. karaktär, leda (ngns handlingssätt);
föranleda; (filos. o. mat.) deter-minera, (ibl.) betinga 4 utröna, konstatera; mäta 1. loda 1. sondera (djupet);
klarlägga, (med.) diagnosticera (sjukdom); artbestämma (växt), examinera (växter); klassificera, definiera 5
fixera, precisera (en föreställning 1. ett begrepp), beteckna 1. förklara (som); känneteckna, definiera 6 (språkv,
för) närmare utbilda — bestämma sig besluta sig, uppge all tvekan, göra slut på sin villrådighet, fatta (sitt) beslut,
fattal. ta(ga) ställning, ta(ga) sitt parti, slå till; ta(ga) parti för, decidera sig (för), besluta; fastna (för), slå in på,
välja, ge sig in på, beträda, gå in (för), föresätta sig, sätta sig före — bestämmas (även) vara beroende (av), bero
(av), ledas (av); förestavas (av) — bestämd 1 besluten, deciderad 2 se 1 fast 6, 'rakryggad', målmed-
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veten, beslutsam, tveklös, resolut, säker, 'oböjlig', karsk, myndig 3, allvarlig 3 fastställd, beramad, föreskriven,
orubblig, självfallen, ovillkorlig, otvivelaktig, lagbunden, konstant, oförgriplig (mening), (sin) beskärda (del),
(sina) randiga (skäl); oåterkallelig, klubbad, (vard.) 'spikad'; [bestämd att dö] vigd åt döden 4 eftertrycklig,
uttrycklig, tydlig, distinkt, kategorisk 5 se avgjord under avgöra, absolut, utpräglad, prononcerad; verklig,
formlig, positiv, (ibl.) direkt

6 se koncis; tydlig, otvetydig, omisskännlig, precis, exakt, distinkt, regelbunden, markerad, konkret; särskild,
speciell; egen, specifik

7 viss 8 (om pronomen) definit — vara bestämd till 1 (om sak) vara beräknad 1. avsedd 1. ämnad för 2 (om
person) vara danad till, vara kallad 1. ämnad 1. destinerad till, vara designerad till — bestämt (adv., även) 1 med
(full) visshet, se säkert 2, på allvar, på skärpen, med fast hand; uttryckligen 1. uttryckligt; se alldeles 1 2 se
förmodligen, jfr sannerligen — bestämmande se ledande 1, härskande, 2 avgörande

bestämmelse 1 stipulation, klausul, paragraf, förordning, (tekn.) norm, rättesnöre, kontrakt; [bestämmelser]
(även) villkor, dispositioner 2 se beslut, (i högre st.) skickelse, (ödets) kast, (relig.) råd, (Guds) vilja, (filos.)
determination; kallelse, ändamål, uppgift, (ibl.) användning; (livs)kall, mission, levnadsbana 3 bestämmelseort,
destinationsort), mål

bestämning 1 bestämmande, fastställande,

konstaterande, utrönande (av begrepp), determination 2 kännetecken, attribut, egenskap

beständig 1 (motsats: ombytlig, varierande, växlande) stadig, ståndaktig, ihärdig, fast, trogen, trofast,
beståndande, oförgänglig, 'odödlig', orubblig; (be)stående, konstant, stabil, reguljär, oföränderlig,
motståndskraftig (mot värme), (värme)-härdig, varaktig, jfr solid 1 2 stadigvarande, ihållande, ihållig, oavlåten,
se oavbruten, jfr ständig 3 upprepad, id(k)elig, oupphörlig — beständigt (adv., även) se alltid 1, jämt; (t. ex. om
skruv; sitta) för gott

bestänka överstänka, stänka ned (med), stänka på, 'döpa', (be)spruta, sprita, strila, 'duscha', övergjuta (med), (sjö.)
natta (däcket)

bestört se häpen, förfärad, skräckslagen, förstenad, altererad, (i)från sig, utom sig, upprörd, chockerad,
alarmerad, upphetsad, förskräckt, uppskrämd, förvirrad 2, 'ställd', handfallen, bragt ur fattningen, perplex, (ibl.)
rådvill

bestörtning se häpnad; rådlöshet, förfäran, förskräckelse, fasa, alarm, jfr förvirring

besudla 1. besuddla se fläcka, vanhelga; se smutsa ned 1 — besudlad 1. besuddlad se oskärad, smutsig, oren

besutten se rik 1

besvara 1 lämna 1. ge svar på, svara pä, (ibl.)
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ta(ga) ställning till, genmäla; utreda, lösa; bemöta, (söka) vederlägga, gendriva, tillbakavisa 2 gengälda,
återgälda, belöna, 'återge', möta (våld med våld) — besvaras (ibl.) finna genklang (för ngt hos ngn) besvikelse se
missräkning 2 besviken (motsats: nöjd, belåten) desillusionerad, illusionslös; frustrerad; se snopen, (vard.) lång i
ansiktet 1. synen, dragen vid näsan, lurad på konfekten, (stå där) med sin tvättade hals; (ibl. nära) missbelåten, jfr
missnöjd

besvär 1 obehag, olägenhet, (åld.) olämpor; svårighet, besvärligheter, strapatser 2 omak,

1 möda, arbete, bestyr, knog, slit, släp, stök, (utan) omgång, (vard.) kneg, sjå, traggel; (huvud)bry, bryderi,
förargelse, motgång(ar), motigheter, tråkigheter, vedervärdigheter, bråk 3, förtret(ligheter), krångel, (vard.)
mackel, trubbel 3 (jur.) tunga, last, servitut, onus; (anföra) klagomål 1. klagan, (lämna in) överklagande 1.
klagoskrift, missnöje, vad, appell — göra sig besvär sc besvära sig 1, jfr

2 sträva — göra sig onödigt besvär anstränga sig till ingen nytta, bränna sina kol förgäves, gå över ån efter vatten
— orsaka 1. vålla 1. ställa till besvär se besvära 1, 1 bråka 3, krångla 1 — vara till besvär vara till hinders 1.
olägenhet, vara en black om foten, vara en börda (för), falla 1. ligga till last, vara i vägen, vara hinderlig, besvära
1

besvära 1 ställa till 1. orsaka 1. vålla 1. tillskynda (ngn) obehag 1. omak 1. besvär, bereda svårigheter 1.
olägenheter, (får jag) be(dja) (om); se hindra 3, hänga sig på, genera, tränga sig på, störa; trötta, fresta på1; falla
(ngn) besvärlig, vara till besvär; ansätta, 'antasta', 'belägra', bestorma, omaka, anfäkta, hemsöka, 'förfölja', plåga,
pina; se tvinga på 2 (jur., om inteckning) betunga, belasta, åligga, gravera — besvära sig 1 anstränga sig, göra sig
besvär 1. omak, omaka sig, ha all möda ospard, 2 sträva, befatta sig (med), bekymra sig 2, åta(ga) sig, blanda sig
i 2 se beklaga sig (över); (jur.) anföra klagomål 1. besvär, (över)klaga, vädja (till högre myndighet); (ibl.)
kverulera — besvärad 1 tvungen, se generad, osäker 2 2 (om andhämtning) försvårad, 'tung'; (bildl.) tyngd,
plågad 3 (jur.) belastad (med); behäftad (med); bekajad (med) — besvärande 1 se besvärlig, störande, tryckande
(värme), svår, generande, pinsam; påträngande, hindrande 2 (motsats: förmildrande) se allvarlig 3 besvärja 1
edligen bekräfta, gå ed på, se under 2 ed; edfästa 2 uttala besvärjelser, 'läsa över'; (genom besvärjelser) utdriva m
1. fördriva 1. förjaga 1. betvinga (onda andar); frammana, uppkalla, frambesvärja 3 högtidligt 1. ivrigt uppmana,
anropa, bestorma, bönfalla, tigga, söka beveka besvärjelse besvärjande, (ibl.) exorcism, se trolldom,
andebesvärjelse, frammanande (avbesvärlig—betalning

andar); magisk (troll)formel, ramsa, (fornnordisk) sejdsång besvärlig 1 (motsats: lätt, lättbemästrad) se svår 1,
tung, motig, mödosam, mödofylld, arbetsam 2, kännbar, dryg, 'styv', ansträngande; 'tungrodd', bökig, 'tragglig';
tröttande, tröttsam; törnbeströdd (bana); betungande, (vard.) jobbig, knogig, kämpig, joxig 2 (motsats: lätt,
lindrig, godartad) svårartad, plågsam, prövande, 'elak' (hosta), (vard.) sjusärdeles 3 otrevlig, obehaglig, pinsam,
penibel, 'tråkig', ledsam, förarglig, förtretlig, besvärande 4 (motsats: enkel) invecklad, intrikat, krånglig,
omständlig, vansklig, brydsam, kinkig, svårsmält, svårutredd, svårknäckt (nöt), (vard.) knåpig, knepig, kvistig,
'benig', marig; (si.) knackig 5 (motsats: läglig) obekväm, hinderlig 6 (motsats: god; välhållen) tryckt(a tider);
dålig 1. knagglig 1. stenig (väg) 7 (motsats: stillsam, lätthanterlig; tillmötesgående, medgörlig) bråkig, odräglig,
svårhanterlig, påflugen, efterhängsen; kitslig, kinkig, svårfjällad, hårdfjällad, 'hårdflörtad'; ogin, jfr hård 6,
(vard.) tetig, omedgörlig — ha det besvärligt se fara illa under 2 fara; ha trögt fore i portgången — vara besvärlig
se även krångla 1 besynnerlig se underlig — besynnerligt nog se

underligt nog beså se beströ

besätta 1 betäcka, bekläda, överdra(ga); pryda, smycka, garnera; infatta (med), kanta, (be)bräma 2 (motsats:
evakuera) bemanna; se intaga 3, hålla besatt, ockupera; sätta sig fast, se under 1 fast 3 (om tjänst) tillsätta, fylla;
fördela (roller) 4 uppta(ga) (sittplats) 5 (om ond ande 1. djävulen) behärska, fara i, helt inta(ga) — besatt (även)
behärskad (av onda makter); förgjord; vansinnig 1, galen 1, löjlig, ond 2 besättning 1 (fartygs- 1. flott- 1.
flygplans)-personal, manskap, folk, trupper, bemanning, garnison; (ibl.) ockupation 2 rollfördelning,
rollinnehavare 3 (djur)bestånd, (kreaturs)-stock, stam, boskap 4 garnering, (ibl.) garnityr; (päls)besats, besäts,
bräm, volang; prydnad, pynt, dekoration, applikation, broderier, jfr galon besök 1 visit, påhälsning, uppvaktning,



'titt'; se uppehåll 2, 'gästspel', (ibl.) 'strandhugg' 2 gäster, främmande, 'folk' besöka 1 uppsöka ni, infinna sig hos,
hälsa på1, se 1. titta till1, titta in 1. upp (till), komma upp, (vard.) sticka in 1. över (till), komma in(om); gästa,
'hemsöka'; träffa, (ibl.) uppvakta 2 göra påhälsning hos 1. i, inställa sig 1. infinna sig hos 1. vid 1. i; vistas hos 1.
vid, bevista, övervara, (ibl.) frekventera, trafikera 3 [besöka läkare] anlita, söka, konsultera

besökare besökande, (kyrko)gångare, gäst,

kund, resande, turist; (i plur.) publik besörja ha bestyr med, ha hand om, omhändertaga), bestyra, ordna 3,
handlägga; (ibl.) skaffa, förskaffa

1 bet (spelt.) straffinsats — bli 1. gå bet

1 (motsats: gå hem) (spelt.) förlora, tappa

2 se misslyckas (med); bli stukad 1. kuggad 1. lurad; bli svarslös, bli (ngn) svaret skvldig, bli brydd 1. 'ställd' 1.
'satt' (på), 'spricka' (på)

2 bet (föra i) vall

1 beta (subst.) — efter den betan efter denna (förargliga) händelse 1. malör, efter den stunden, (allti)från den
gången, sedan dess, därefter, efter den minnesbetan 1. varningen 1. läxan' — en beta bröd en munsbit, en bit 1.
tugga bröd

2 beta (v.) 1 gå (i) vall, gå i bet 1. på bete 2 beta av, gå vall på 3 använda till bete (åt boskapen), låta avbeta ni;
föra på bete, valla, vakta, gå vall med — beta a'v till fullo utnyttja; totalt uppäta ru, (vard.) ren-raka hj

3 beta (v.) bryta (ngt i ngt), sönderdela (bröd), beta i, beta sönder

4 beta (v.) (fiske.) förse med (lock)bete 1. agn, agna, tackla

betacka sig (för) undanbe(dja) sig, säga 1. tacka nej (till), rata, se avböja 3, avslå 3 betaga 1. beta 1 frånta(ga) ni
(ngn ngt), beröva, förta(ga), bortta(ga) m, avhända, frånröva ni; (för)hindra, undanhålla, undandra(ga), förmena,
(för)vägra; hindra (utsikten) 2 se överväldiga 3, få makt med, bemäktiga sig; inta(ga), gripa, vinna, hänföra,
förtjusa, bedåra — betagen förtjust, intagen (av 1. i), hänförd, hänryckt, begeistrad, förhäxad, tjusad, fängslad,
bergtagen, trollbunden, jfr gripen 2 under gripa, förälskad, (pin) kär, 'vild', 'tokig' (i 1. efter), (vard.) dan (i) —
betagande se förtjusande 1, jfr vacker 1, fascinerande, hjärt(e)gripande betala 1 erlägga, gälda, ge (ut),
(kanslispr.) utgiva, utgöra; punga ut (med), lägga upp (pengarna på bordet), göra upp (räkningen); (ibl.) inlösa ni,
infria, klarera (en skuld); inbetala m, utbetala ni, lägga ut, satsa; amortera; avbörda sig (skuld), utjämna 1. reglera
(skuld 1. konto), (ibl.) kvitta; honorera, likvidera; jfr ersätta 1, erlägga 1. bestrida kostnaderna (för), gottgöra
(ngn ngt), hålla skadeslös; finansiera, (i fackspr. ibl.) sponsra; bjuda på, (vard.) släppa till fiolerna, (ibl.) ha
spenderbyxorna på sig, 'ordna', pröjsa, jfr bekosta 2 se avlöna, underhålla; be-solda; leja 3 ge valuta för,
(be)täcka (kostnaderna), löna (mödan) 4 (bildl.) gottgöra; (med uppoffringar) förvärva; återgälda, gen-gälda;
(bildl.) (få) lida 1. umgälla 1. sota I. 'böta' 1. 'plikta' (för) — betala sig löna mödan, sc löna sig —- betala av se
avbetala — betala 1. ge betalt för gammal ost låta ngn umgälla 1. sota för 1. böta ngt, hämnas, se hämna —
betala med samma mynt hämnas, se hämna, ge lika för 1. mot lika, se under 1 lika — betala tillbaka se återbetala
betalning utbetalning, inbetalning, uppgörelse, (slut)likvid, valuta, likvidering, likvidation, avgift; se lön 3; se
ersättning 1, belöning; kostnad, (vard.) pröjs, jfr utgift —

55inställa betalningarna—beträffande

inställa betalningarna göra konkurs — utan betalning se gratis

1 bete betning, 'vall'; se betesmark, hage, äng, säter; gräs, grönbete, grönfoder, jfr 1 foder

2 bete lockbete, lockmat, (jäg.) åtel, luder, broek; (fiske.) agn, 'fluga', (met)mask; lockmedel, lockelse, 'frestelse',
'valfläsk'

3 bete huggtand; (skämts, för) (fram)tand (hos människa), (si.) 'gadd'



bete sig se visa sig (som) under 2 visa, uppföra sig; se förfara — bete sig mot se bemöta 2 beteckna 1 vara
sinnebild av 1. för, föreställa, betyda; uttrycka, nämna, benämna; vara 1. utgöra benämning 1. namn på,
representera, stå för, denotera; mena (med), symbolisera 2 [beteckna som] kalla för, utpeka som; markera, ånge 3
förebåda, betyda, tyda på, (be)-båda, återge 4 märka, bestämma, karakterisera, rubricera; numrera, litterera,
utmärka, stämpla, etikettera 5 visa, utvisa, röja, tillkännage ni; vara tecken till, känneteckna, innebära —
betecknande betydelsefull; utmärkande, särskiljande, pregnant, expressiv, talande, sägande, karakteristisk, typisk,
symbolisk

beteckning uttryck, sinnebild, symbol; (kännetecken, (känne)märke; benämning, namn, (ibl.) epitet; term, rubrik,
titel, överskrift, 'etikett'; (ibl.) påskrift, signatur beteende uppträdande, uppförande, handlande, vandel, maner,
skick, hållning, attityd; (handlings)sätt, förfarande, tillvägagångssätt

beteendemönster karakteristiskt beteende, sätt

1. vana att uppföra sig betesmark gräsmark, beteshage, (prov., i

Sydsv.) fälad(s-mark), löt; 1 bete, utjord beting arbetsbeting, (arbets)avtal, ackord;

entreprenad betinga 1 utgöra förutsättningen 1. villkoret för, fordra (som villkor), krävas för, höra samman med 2
medföra, föra med sig, framkalla, föranleda, vålla, (för)orsaka 3 betalas med, gå löst på, se kosta 1, röra sig om;
inbringa — betinga sig 1 (upp)sätta som villkor 1. betingelse, fordra 1. kräva (som villkor), förbehålla sig,
försäkra sig om 2 se abonnera — betingas av ha till förutsättning, ha sin förutsättning i, vara beroende 1.
betingad 1. avhängig av, bero av, vara en följd av, gå tillbaka på; (vard.) 'hänga på' —-betingad beroende (av
vissa förutsättningar); möjliggjord; villkorlig, relativ, modifierad, begränsad

betingelse se villkor 1, (log.) grund, (ibl.) klausul

betitla kalla (med titel), benämna, titulera betjäna 1 tjäna, servera 1, uppvakta, biträda, gå till handa; stå till tjänst,
expediera; se hjälpa 2 2 sköta, tillgodose, ombesörja — betjäna sig av se använda 1, använda sig av, begagna sig
av — inte vara betjänt med 1. av inte vara tjänt 1. hjälpt med, inte vara belåten 1. nöjd med, inte ha bruk 1.
använd-

ning för, inte ha behov av, jfr behöva l, inte ha nytta av betjäning 1 uppassning, servering, service, passning,
expediering, expedition 2 tjänstefolk, tjänare, tjänarstab, (tjänste)personal, (åld.) betjänte; (kanon)manskap
betjäningsavgift se drickspengar, pålägg 1. procent (på nota 1. räkning) betjänt (kammar)tjänare, lakej; kalfaktor,

dräng, uppassare, passopp, 'knekt' betona 1 lägga tonvikten på, accentuera 2 (bildl.) se framhålla 2

betoning 1 se accent 1; tonfall, satsmelodi,

klang 2 se eftertryck 1 betrakta 1 se begrunda 1 2 se iakttaga 1,

1 se pä 1, skärskåda, stirra på 3 se anse (som)

— betrakta sig 1 se sig (i spegeln) 2 [betrakta sig som] anse 1. tycka 1. tro sig vara 1. räkna sig som (expert) —
betraktas (även) passera (som), se passera 6

betraktande beskådan(de), iakttagande, åskådande), skärskådan(de); (vid närmare) påseende 1. övervägande — i
betraktande av med hänsyn till — komma i betraktande se komma i fråga 1 — taga 1. ta i betraktande 1 ta(ga) i
ögonsikte 1. ögnasikte, kasta en blick 1. ett öga på, bese, se på, skärskåda, iaktta(ga)

2 betänka, besinna, överväga, avväga; ta(ga) hänsyn till; erinra sig, räkna med, ta(ga) med (i räkningen 1.
beräkningen), beakta, fästa avseende vid, förutse, beräkna

betraktare se åskådare

betraktelse 1 åskådande, skärskådande 2 (vanl. i plur.) tankar, reflexioner 3 bibelbetraktelse, (bibel)utläggning,
kort predikan betraktelsesätt inställning, synpunkt, åsikt,

(höga) vyer betro ombetro, se anförtro 1 — betrodd 1 ansedd som pålitlig 1. trovärdig 1. tillförlitlig; (ibl.)



vederhäftig, 'säker', god (för); anlitad, engagerad, överhopad med uppdrag 2 framskjuten 1. ansvarig (ställning)
betryck trångmål, svårigheter, vedermöda,

nöd, fattigdom betryckt 1 nödställd, nödlidande; sorglig, tung, svår 2 sorgsen, ledsen 1, ängslig, beklämd,
nedtryckt, tryckt av bekymmer, bedrövad, nedslagen, down, deprimerad, (vard.) deppad, deppig; tungsint — vara
betryckt (vard.) deppa betrygga trygga, bereda trygghet; befästa, skydda; jfr lugna 2; tillförsäkra, se garantera 1

— betryggad se säker 1 — betryggande tillfö r-litlig, pålitlig, säker 2, fullt tillräcklig, tillfredsställande; lugnande

beträda 1 sätta foten på, trampa 1. stiga på, träda in 1. fram på; stiga 1. gå över; bestiga (predikstolen 1.
katedern), stiga upp i 2 slå in på, välja, se bestämma sig för 3 se ertappa, (ibl. nära) överbevisa (ngn om) beträffa
se angå — beträffande i fråga om, (illa utrustad) å (huvudets) vägnar, på tal om, apropå, visavi, relativt, se
angående, (vard.) anbelangande(s)

56beträngd—draga i betänkande

beträngd trängd på alla sidor, i trångmål, i knipa, hotad, ansatt, nödställd, nödlidande bett 1 bitande, hugg (av
tänder), napp, nafs; stickande, stick, sting (av insekter), styng 2 tandställning 3 skärpa; egg (på kniv) 4
munstycke (på betsel), munlag, betsel; spets (på pipskaft), pipmunstycke — på bettet (vard. för) i(hög)form,
upplagd, 'i slag', (vard.) på hugget; full av energi, 'vaken', engagerad bettla se tigga

betunga 1 (motsats: lätta) (i högre st. för) (ned)tynga, tynga på, pressa, tungt belasta

2 (motsats: lindra) trycka (på), nedtrycka w, besvära, fresta på1, påbörda, 2 pläga (med)

3 belasta 1. belamra (minnet)

betuttad (vard. för) 1 förbryllad, förlägen, bekymrad, oroad, orolig 2 förtjust 1. betagen 1. förälskad 1. kär i,
bedårad, charmerad betvinga övermanna, överväldiga, övervinna, nedkämpa, slå; tämja, tygla, få bukt med, få
makt med, rå på, komma till rätta med; (ibl.) oskadliggöra, göra slut på; få makt över, hålla i styr, se styra 6, kuva
1, besvärja (spöken); inta(ga), underkuva; lägga band 1. kapson 1. sordin på, moderera, lugna, hålla nere 1.
tillbaka, göra våld på, göra sig till herre över, lägga för sina fötter, bemästra, dämpa, hämma, 'kväva',
undertrycka, besegra, lägga 1. slå under sig, jfr bekämpa — betvinga sig se behärska sig — betvingande se
oemotståndlig betvingare besegrare, herre, härskare; täm-jare, domptör betvivla tvivla på, hysa tvivel om, ha sina
dubier, sätta i fråga 2, dra(ga) i tvivelsmål, hålla för osannolik(t), ställa sig skeptisk i fråga om, (ibl.) undra, förse
med ett frågetecken (i kanten I. i marginalen), misstro, misstänka att inte allt står rätt till (med) — det kan inte
betvivlas (att) det slår inte fel (att), se slå fel 4 under 2 slå betyda 1 beteckna, böra återges med, motsvara; (ibl.)
sinnebilda 2 vara uttryck för, vittna om, tyda på, tillkännage, förkunna; ha sin orsak 1. grund i, vara (en) yttring
av; syfta till, avse; vara meningen; vara tecken till, utmärka, ånge; ha till innebörd, innebära; föra till, medföra 2;
vara liktydigt med 1. detsamma som, föreställa, stå1 för; (be)-båda, förebåda 3 vara av (stor) vikt 1. betydenhet 1.
betydelse, vara av stort värde,'väga', vara (mycket 1. litet) bevänt med, 'göra' (mycket 1. litet), spela (en stor 1.
liten) roll, ligga vikt på; ha inflytande 1. makt, ha (mycket 1. litet) att säga, gälla 3 — betydande (motsats:
måttlig, anspråkslös, låg, obetydlig) se viktig 1, betydelsefull, betydlig, framstående 2, överlägsen 1; avsevärd,
kraftig, stark; högt (pris), försvarlig (vikt); djupgående, mycken, aktningsvärd 2, anmärkningsvärd, storvulen;
vidsträckt, omfångsrik, omfattande; allvarlig 1. grav 1. graverande (fel 1. anmärkning), kapital (dumhet); in-

flytelserik, högviktig, 'av format', mäktig 2; värdefull

betydelse 1 bemärkelse, mening, innebörd, andemening, innehåll 2 vikt, värde, betydenhet, storhet, (av) rang 1.
'format' 1. räckvidd; intresse, relevans, aktualitet; inflytande, anseende, auktoritet — betydelse-(språkv.)
semantisk — ha en viss betydelse vara av betydelse, vara betydelsefull 1. meningsfull, jfr spela in 2 under 2
spela, spela en viss roll, vara av intresse, vara av vikt, väga tungt — i den betydelsen i det avseendet — sakna
betydelse icke ha ngn betydelse, icke spela ngn roll, vara likgiltigt, vara av föga vikt; [det saknar betydelse] det är
inte hela världen betydelsefull (motsats: betydelselös) av betydelse, av vikt, av intresse, tänkvärd, viktig 1,
relevant, (statistiskt) signifikant, värdefull, märklig, epokgörande, ingripande, följdrik, (ibl.) ödesdiger;



betecknande, signifikativ, menande

betydelselös (motsats: betydelsefull) utan betydelse, utan värde 1. intresse, oviktig, irrelevant, uttryckslös,
likgiltig 1; obetydlig 2 betydenhet se betydelse 2 betydlig se betydande

betyg se vitsord, intyg, (för tjänare, åld.) orlovssedel, (akad.) testimonium; betygsgrad; (ibl.) betygsenhet; meriter
betyga 1 omvittna ra, bära vittne(s-börd) om, avlägga vittnesbörd 1. bekännelse om, förkunna, intyga, vitsorda,
bestyrka, bekräfta riktigheten av, konstatera 2 försäkra, bedyra, förklara, erkänna, påstå, säga 3 ge uttryck åt,
uttrycka, lägga i dagen, ådagalägga, (be)visa, uttala, yttra, tillkännage betäcka 1 se täcka 1, breda ett täcke över,
bekläda, beslöja; bilda ett täcke över; översålla, beströ; hölja, 2 gömma 1, hålla för, skymma bort 2 (mil.) skydda
(mot fientlig eld 1. fientligt anfall) 3 (hand.) trygga, gardera; betala (kostnaderna), ersätta 4 (lånt.) (om handjur)
para sig med, göra dräktig, bestiga, befrukta betäckning 1 (över)täckning (av växter) 2 beklädnad (av vägg),
täcke, hölje, 'skal', 'skorpa', överklädnad, överdrag, (tekn.) däckel; 'bark'; imma 3 se skydd 1, betäckningstrupp,
betäckningsmanskap, jfr eskort 4 (lånt.) parning(s-akt), 'bestigning', språng, beskäll-ning

betänka 1 se begrunda 1, 2 tänka på, ta(ga) i betraktande 2, beakta, behjärta, komma ihåg, besinna — betänka sig
1 tänka sig för, tänka (närmare) efter, ta(ga) sitt förnuft till fånga, fundera 2, besinna sig 2 se tveka — vara
betänkt p& tänka på att, ha för avsikt att, planera 2, fundera (på), vara benägen, söka främja betänkande 1
övervägande, (ibl.) eftertanke 2 utlåtande, yttrande, memorial, utredning, förslag, inlaga — draga 1. dra i
betänkande se besinna sig, tveka — utan betänkande utan

57betänketid—beväpna sig

tvekan 1. betänkligheter 1. dröjsmål, hastigt, resolut 2, utan skrupler 1. hänsyn betänketid anstånd, uppskov,
andrum, frist betänklig 1 diskutabel; oroande, misstänkt, oroväckande, riskfylld, farlig; penibel, vansklig,
brydsam, vågad, 'ömtålig' 2 (ibl.) tvivelaktig, tvetydig, 'slipprig' betänkligheter (utan) tvekan, tvivel, anfäk-telser,
skrupler, dubier, farhågor, invändningar

betänksam 1 (motsats: tanklös, lättsinnig) besinningsfull, försiktig, eftertänksam, tankfull, samvetsgrann,
skrupulös, sansad, 'förståndig', väl övervägd, välbetänkt 2 (motsats: spontan) tveksam, fundersam, jfr
vankelmodig beundra se upp till, sätta (ngn) högt, jfr högakta, vara intagen 1. (vard.) förgapad i, begapa, jfr
dyrka beundran uppskattning, aktning, gillande, hängivenhet, admiration, (ibl. nära) förtjusning

beundransvärd se imponerande, utmärkt 1, utomordentlig; admirabel

beundrare se 1 vän 2, adoratör, (ibl.) (hänförd) entusiast, supporter, (filmstjärnas 1. jazzmusikers) fan(s) bevaka 1
vakta, hålla vakt; hålla uppsikt 1. ha tillsyn över, jfr patrullera; tillse ni, se efter; övervaka, hålla ögat 1. ett
(vakande 1. vaksamt) öga 1. ögonen på, iaktta(ga), ge akt på, (idrott.) markera 1. täcka (upp) (motståndare);
bespeja, 'ruva' på, 1 lura (på); vaka över, jfr skydda 2 se tillvarataga 4, främja, vårda, (jur.) anmäla sin rätt
bevakning 1 vakthållning, vakttjänst, jour-tjänst), förvar, se vakt 2 vaktpersonal, bevakningsmanskap, eskort 3 se
uppsikt bevandrad hemma(stadd), övad, säker, kunnig, skicklig, fullfjädrad, 'driven'; förtrogen, (väl) bekant,
förfaren, erfaren, insatt, välbevandrad, (väl)orienterad, beläst, jfr mångkunnig

bevara 1 (motsats: utlämna, utsätta för) se skydda, försvara 1, rädda, frälsa, förskona 2 (motsats: låta gå förlorad)
se bibehålla; rädda undan glömskan 1. förgängelsen, fästa på papper, före'viga;(omhemlighet) fasthålla i minnet,
gömma (i sitt hjärta), förvara; se tillvarataga 1, konservera, preservera, balsamera 3 (bibi.) akta på 1. ha akt på 1.
vakta (sin tunga) — bevare mig 1. oss (väl) se gubevars 2

bevars se gubevars 1; (ja 1. jo 1. nej)män 1.

vars, gärna (det), visst; för allt i världen bevattna 1 begjuta, överspola ni, irrigera, hälla över, vattna, (ibl.) strila;
blöta, duscha 2 (om flod) genomflyta ru, genomströmma iu beveka 1 se förmå (ngn till att); tala (ngn) till rätta,
påverka, besvärja 2 blidka, uppmjuka ru(ngns sinne), 2röra (till medlidande) —bevekande vädj ande, gripande,
rörande, till hjärtat gående, inträngande, (tala) med änglars tunga, så att en sten kunde röras till
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tårar, (ibl.) enträgen, innerlig — låta sig bevekas av se höra 6 bevekelsegrund se drivfjäder, orsak, 2 skäl, (ibl.)
motivation, ursäkt bevilja 1 se anslå (medel) 2 bejaka, säga ja till, medgiva, se bifalla, tillåta 1, (jur.) meddela 3
skänka bevingad 1 försedd med vingar; vingfotad

2 vingsnabb, snabbt försvinnande, förbiilande, 'flygande', snabb 1; luftig, högstämd — bevingat ord ryktbart
uttryck 1. yttrande, stående uttryck, slagord 1, sentens, (ibl. nära) ordspråk

bevis 1 argument, stöd, (be)styrkande, bevisnings-grund) 2 belägg, kriterium, (jur.) indicium, (ibl.) corpus delicti;
(ibl.) he'mul

3 tecken (till 1. på), uttryck (för), bekräftelse (på), (åld.) underpant; skäl (för), yttring (av), gärd (av), prov (på),
exempel (på), vittnesbörd, vårdtecken, (nåde)vedermäle

4 intyg, vitsord, (ibl.) betyg, attest — förete bevis lägga korten 1. papperen på bordet, visa svart på vitt på — ge
bevis för se skvallra (om)

bevisa 1 anföra 1. förete bevis, leda i bevis, (jur.) fästa (med ed), argumentera; ådagalägga, manifestera, påvisa,
fpstställa, fastslå, konstatera, ge bevis 1. prov på, (be)-styrka, dokumentera; jfr 2 visa 2; vittna om, bekräfta,
besegla 2 se förråda 3; låta erfara 1. röna, låta vederfaras 1. komma till del, betyga — bevisa sig se visa sig 4
under 2 visa bevislig påvisbar, evident, faktisk, verklig, välgrundad, hållbar, jfr uppenbar — bevisligen (adv.)
påtagligen, förvisso, förvisst, otvivelaktigt, veterligen 1. veterligt, obestridligen, ovedersägligen, onekligen,
oveder-läggligen 1. ovederläggligt, utan all fråga, faktiskt bevista se övervara, deltaga (i) bevittna 1 intyga
äktheten 1. riktigheten av, bestyrka, vidimera, attestera 2 vara (åsyna) vittne 1. åskådare till, (å)se, iaktta(ga),
erfara, uppleva; övervara, närvara vid bevuxen beväxt, övervuxen, överväxt, beklädd, täckt bevåg — på eget
bevåg på egen hand, på eget initiativ, självmant, utan order, på eget ansvar, på egen risk, efter (eget) godtycke,
på eget beråd, utan (att ha bett om) lov, utan uppmaning 1. befallning 1. befull-mäktigande, egenmäktigt bevågen
se gunstig 1, tillmötesgående, nådig — vara (ngn 1. ngt) bevågen se gynna 1, gilla 2 bevågenhet se gunst

bevänt — vara bevänt med vara beskaffat, vara beställt med, vara fatt med, hänga ihop med, förhålla sig (med)
— vara föga bevänt med icke vara mycket (bevänt) med, icke tjäna 1. duga mycket till, icke ha mycken betydelse
1. verkan, icke (vara) värt att komma med, icke vara någon idé 1. mening med, vara värdelös beväpna 1 väpna, 1
rusta 2, (mil.) armera, bestycka 2 se utrusta — beväpna sig rusta sig,bevärdiga—bild

väpna sig, bemanna sig (med), bereda sig att möta 1. kämpa bevärdiga akta 1. anse värdig (att få), visa den
hedern, hedra (med), utmärka, (inte) nedlåta sig till att ge (ngn ngt) beväring 1 beväringsman, värnpliktig soldat
2 beväringsmanskap, värnpliktigt manskap, värnpliktiga beväxt se bevuxen

bi- 1 (motsats: huvud-) av mindre betydelse, tilläggs-, sido-; bredvid, intill; extrainkomst); annex- 2 (i lånord)
(motsats: mono-) dubbel

biavsikt bitanke, bimening, bisyfte, baktanke bibehålla bevara, låta äga bestånd, fasthålla iu, låta kvarstå tu, ha
kvar, se behålla 3; jfr konservera 1 — bibehålla sig leva kvar, fortleva, återstå, bestå 1; hålla, se hålla sig 4; (ibl.)
fortfarande äga anseende 1. stå i ropet; förbli i sitt goda skick — bibehållas (även) hålla, bestå — bibehållen
bestående, se orubbad; jfr oskadd; ungdomlig, välbevarad, vital, kurant bibeln den Heliga skrift, Skriften,
böckernas bok, Guds ord, 'Ordet' bibeltolkning skrifttolkning, exegetik, exeges bibetydelse bibegrepp, nyans 1,
(språkv.)

konnotation bibliofil bokälskare, bokvän, libhaber på böcker, intresserad boksamlare, (ibl.) bokvurm bibliotek 1
boksamling, bokförråd, bokskatt; bokserie 2 biblioteksbyggnad, bibliotekssal, biblioteksrum, bokrum, boksal;
läsrum 3 studerkammare, arbetsrum bibringa meddela, förmedla, lära, få (ngn) att förstå 1. tro 1. inse (ngt),
inplanta i 1. hos, trumfa in (i), undervisa om 1. i, inge, intala, injaga, suggerera till, skänka, se giva 4 bida se
vänta 1, avvakta, emotse 2 bidrag 1 tillskott, tribut, medverkan, inslag, andel 3, insats, inlägg 2 understöd,
underhåll, penningtillskott; skärv, allmosa; subvention; anslag; gåva 1; avgift, kontribution, kontingent

bidraga 1. bidra 1 medverka, biträda (vid), göra sitt (till), dra(ga) sitt strå till stacken, ha sitt finger med i spelet,



hjälpa till, göra sin insats (i), vara delaktig (i), delta(ga), (ibl.) samverka (till) 2 lämna tillskott, tillskjuta, (vard.)
få vara med på ett hörn 3 befordra, främja, gynna bidragsgivare medverkande, deltagare, sub-

skribent bieffekt sidoeffekt

bifall 1 (motsats: klander) se beröm 2 (motsats: tystnad) handklappningar, applåd(er), applådåska; bifallsyttring,
bifallsrop, bifallsstorm, ovation(er) 3 (motsats: förbud) se samtycke 4 (motsats: ogillande) se gillande 1,
instämmande, tillstyrkan, (ge sin) välsignelse, (väcka) anklang 1. genklang, (nicka) god mening, (vinna) stöd 1.
gehör bifalla samtycka (till), jaka (till), biträda, tillstyrka, anta(ga), 'slå till'; bevilja, medge,

tillåta, godkänna, villfara, efterkomma, tillmötesgå, bönhöra; jfr 2 instämma 2 bifigur biperson, staffagefigur,
statist, kompars, biroll, andraplansroll bifoga tillfoga ru, vidfoga, tillägga; sätta på, vidhäfta; närsluta, innesluta,
lägga in, bilägga; ytterligare anföra, jfr komplettera 1 — bifogas (även) medfölja iu — bifogad se närsluten

biform se variant, avart 1 biförtjänst biinkomst, extraförtjänst, extrainkomst, (vard.) extraknäck; sportel bigata se
gränd

bigott överdrivet 1. tillgjort from, (religiöst) trångbröstad, bornerad, intolerant, oförsonlig, fanatisk, jfr skenhelig
bigotteri religiös ofördragsamhet; se hyckleri bihang bilaga, supplement, appendix, tillägg, efterskrift, addenda,
additament; accessoa-rer, jfr påhäng 2, anhang 1; [bihangs-] accessorisk

bihantering binäring, biintresse, bisyssla bihustru morganatisk gemål, konkubin, frilla biinkomst se extrainkomst
bijouterier [-sjoteri1-] se nipper, smycken, se

under smycke 1 biklang 1 se biton 2 (bildl.) bibetydelse, underton

bikt 1 syndabekännelse, skriftermål, (åld.) skrift 2 självbekännelse, se bekännelse 1

bikta l bikta sig, bekänna sina synder, avlägga syndabekännelse, gå till skrift, skrifta sig 2 motta(ga) ngns bikt 1.
syndabekännelse 3 omtala [U 1. erkänna (brott 1. fel 1. misstag), jfr bekänna 2; tillstå, yppa, uppenbara, röja,
förråda, avslöja, blotta (sina tankar 1. sitt inre), öppna sitt hjärta, lätta sitt hjärta 1. samvete, utgjuta sig (för), jfr
anförtro 2 — bikta sig bekänna sina synder inför präst, se bikta 1

bil automobil, motorfordon; taxi, (äldre:) droskbil, 'droska', 'vagn'; (vard.) 'kärra', (vrål)åk; [uttjänt bil] (vard.)
'rishög'

1 bila (subst.) yxa; giljotin

2 bila (v.) tillhugga ni, tillyxa ni, skräda, tälja, finputsa, jämna (till)

3 bila köra 1. åka bil, vara bilburen

bilaga bilagd handling 1. trycksak, följebrev, allega't, (ibl.) verifikation; bihang; medföljande trycksak, (typogr.)
biläggsblad bilateral (motsats: unilateral) tvåsidig; ömsesidig^ förpliktande); mellan två (länder) bild 1
avbildning; figur, (bild)stod, byst; teckning, gravyr, jfr fotografi; tavla, målning, porträtt, (vard.) konterfej;
plansch, (textillustration, 'gubbe'; åskådningsmaterial, 'figur'; scenbild, tablå; skildring, beskrivning,
framställning, 'teckning' 2 synbild, vy, anblick, scen, 'tavla' 3 inre bild, uppfattning, idé, 'vision', intryck, (ibl.)
image 4 gestalt, skepnad, hamn, skuggbild, 'skugga', fantom 5 (av)spegling, återspegling, motsvarighet,
återgivande, avbild 6 (språkv.) bildligt 1. figurligt uttryck 1. talesätt, poetisk 1. retorisk figur, trop, metafor,
symbol, allegori,

59bild-—binge

(isländsk) kenning — bild- illustrativ — bild ur livet genrebild, sedemålning — ge en bild av se föreställa 1,
skildra — komma in i bilden komma till synes, se vidare under komma

bilda 1 dana, skapa, forma, gestalta, prägla (uttryck); alstra, avsätta (fläckar); framställa, frambringa, uttala (visst
ljud) 2 bringa till stånd, åstadkomma; anlägga, inrätta, stifta, grunda, grundlägga, starta, upprätta, konstituera
(förening), organisera, sammansluta sig till (förening), ingå (kemisk) (förening), sammansätta 3 ge till resultat,



utveckla, producera, bereda, (naturv.) avge 4 utgöra, tjäna som 5 ge bildning, utbilda, utveckla, odla, uppfostra,
utdana; förädla, kultivera, hyfsa — bildas (även) komma till stånd, uppkomma, uppstå, utvecklas

— bildad (motsats: okunnig; ohyfsad, rå) upplyst, kunnig, allmänbildad, studerad, intellektuell, litterär, litterat;
förfinad, kultiverad, städad, hyfsad, belevad, civiliserad

— bilda epok inleda en ny tid, se vidare under epok — bilda sig en föreställning 1. uppfattning om se föreställa
sig, förstå 1

bildgåta teckengåta, charad, rebus bildhuggare se skulptör

bildlig överförd 1. oegentlig (betydelse), överflyttad (bemärkelse), tropisk, figurlig, metaforisk, symbolisk 1,
allegorisk, sinnebildlig, parabolisk

bildning 1 daning, (ut)formning; (ibl.) skapnad, figur, gestalt, växt; uppkomst, sammansättning; form, formation,
byggnad, struktur 2 utbildning, utveckling, (upp)-fostran; förfining, (själs)odling, 'hyfsning', levnadsvett, 'hut och
hållning'; civilisation, jfr kultur 1; kunskaper, bildningsgrad, allmänbildning, upplysning — bildnings- (bl. a.)
kulturell

bildskön gudaskön, se vacker 1; adonisk bildstod stod, ärestod, staty, (liten) statyett,

(ibl.) bild, beläte, jfr monument bildstormare respektlös person, omstörtare,

revolutionär, anarkist, nihilist bilförare se chaufför

biljett 1 inträdeskort, inträdesbiljett, (vard.) 'plåt'; (buss- o. dyl.) färdbiljett, färdbevis, kvitto 2 brevlapp;
kärleksbrev, billet doux biljud (störande) biton

1 bill 1 plogbill; spets av harvpinne 2 isbill

2 bill (om eng. o. amerik, förh.) lagförslag, regeringsförslag, proposition

billig 1 (motsats: orättvis, obillig) se skälig 1, riktig, just 2 (motsats: obefogad) se berättigad 2, (väl)grundad; (om
villkor 1. priser, motsats: överdriven) blygsam, hovsam, resonlig, hygglig, facil, (åld.) civil 3 (motsats: dyr,
värdefull, hög, oskälig) låg, ringa, prisbillig, överkomlig, 'fördelaktig', förmånlig; (penning)besparande,
ekonomisk 4 banal, stillös, enkel, tarvlig, trasgrann, gottköps-; lättköpt 1. lättvunnen (seger) — billigt (adv.,
även) fördelaktigt, för gott köp 1. pris, för en spottstyver, för vänpris, (det är) inte opris
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1. (åld.) oköp; för billigt pris, (slippa undan)

lindrigt 1. lätt — vara billigt jfr böra 1 billigtvis rättvisligen, om rättvisa ska ske, såsom skäligt är, med skäl, som
rätt och rimligt är, anständigtvis, om man vill vara rättvis 1. resonlig, förnuftigtvis bilsjuk åksjuk bilskola se
trafikskola

biltog fredlös, fågelfri, varg i veum, var mans niding, (förklarad) i akt, ställd utanför lagen, rättslös; (friare:)
'bannlyst', proskriberad, utstött, hemlös; fördriven, (lands)förvisad, landsflyktig, flykting bilväg motorväg,
autostrada, jfr landsväg bilägga 1 se bifoga 2 (om tvist) se avgöra 1, göra upp, utjämna (stridigheter),
åstadkomma förlikning, häva, avdöma, skilja — bilägga en tvist skipa rättvisa bimening bibetydelse; biavsikt,
bitanke

1 binda (subst.) remsa, bindel, linda, förband, bandage, omslag, trasa, lapp

2 binda (v.) 1 (motsats: lösa, lösgöra, frige, släppa, taga bort) fastsurra tu, fastgöra ni, tjudra, (prov.) hälla (får);
koppla (hund); länka (samman), snöra (fast), fästa; linda om, slå om, vira om, binda om, knyta om; (prov.) neka
(kärvar) 2 (motsats: lösa upp) binda ihop, sammanbinda ru, skriva ihop 1. samman, sammanfoga m; (om bok)
binda in, häfta; knyta, fläta 3 (motsats: gå isär, flyta ut, bli lös, skingra, flyga omkring) kvarhålla ni; sammanhålla
ni, hålla ihop, förbinda, (för)ena; göra fast 1. hård, ge stadga åt; (fackspr.) fixera (färg) 4 (bildl., motsats: frigöra)
förknippa 1. förbinda 1. ställa i samband (med), göra beroende (av), inskränka 1. begränsa (till); förplikta 1.



förbinda till, regelbinda, klavbinda; lägga band på, hämma, uppta(ga), lägga beslag på; fastlåsa ni 1. placera 1.
engagera (kapital); trollbinda — bunden klavbunden, förankrad (i), fastlåst (vid), hämmad, ofri, 'fjättrad', 'låst',
sluten; fången (i fördomar); schematisk, stel; (mus.) legato; metrisk, versifierad; se latent — i bunden form på
vers — bindande förbindande, förpliktande, ofrånkomlig, tvingande, orygglig, orubblig, obligatorisk;
övertygande, se slående under 2 slå, oemotsäglig, ovedersäglig, stringent; (jur.) fällande — binda ris åt 1. för 1.
till egen rygg skaffa sig obehag, se vidare under ris — binda upp svansen på {vard. för) få bukt med, kväsa, se
vidare under svans

bindel linda, duk, remsa, trasa, band, förband,

bandage; jfr bälte 2 bindestreck avdelningstecken, delstreck, delningstecken, avstavningstecken, (typogr.) divis

bindgalen alldeles 1. fullkomligt 1. skvatt 1.

spritt språngande galen 1. tokig, heltokig bindsle 1. bindsel band 1. rep (att binda med), (prov.) rede; boja, kedja,
tjuder, grimskaft, klave, hälla, (prov.) hilla; snöre, rem, (skid)-bindning; (fackspr.) björn binge 1. binga 1
avplankning 1. avbalkningbinäring—bj uda

(i sädesmagasin); (stor) lår, jfr kista 1 2 hög, dråse; bunke; se mängd 1 binäring se bihantering

bio- livs-, levande

1 biograf levnadstecknare, levnadsskildrare

2 biograf biografteater, bio, (åld.) kinemato-graf, (prov., vard.) kinne

biografi levnadsteckning, minnesteckning, levnadsskildring, levnadsbeskrivning, person-historia, (ibl.)
monografi; (ibl.) nekrolog biografisk personhistorisk biperson se bifigur

biprodukter avfallsprodukt; (fackspr.) epi-fenomen

bisak bagatell, småsak, ngt underordnat 1. oviktigt

bisarr se underlig, (ibl.) förflugen; nyckfull,

motsägelsefull; tillgjord biskvi 1 sockerskorpa, makron, käx, skeppsskorpa, skeppsbröd 2 oglaserat porslin,
'statyporslin' 3 (finare slags) konjak bismak främmande (oangenäm) smak, se

smak 4, (ibl.) anstrykning bispringa se hjälpa 1

bissera (mus. för) ta(ga) 1. ge om igen, spela 1. sjunga om, ta(ga) 1. ge dakapo, upprepa, repetera

bister allvarlig, barsk, sträv, kärv, hemsk, hård, skarp, sträng; (ibl.) mörk, dyster, kulen; skrämmande, hotfull;
'pepprad' (inlaga); svår; bitande (kyla); se 2 sträng bisträcka se hjälpa 1, lämna (som) hjälp 1. bidrag — bisträcka
ngn (med) pengar låna ngn pengar bistå stå vid ngns sida, stödja, se hjälpa 2, backa upp, subventionera,
subvenera, skydda bistånd se hjälp 1

bisyssla (vard.) vänsterhandsjobb, jfr extrainkomst — ha en bisyssla arbeta 1. (vard.) jobba 1. knäcka extra 1.
bredvid bit 1 munsbit, tugga, beta (bröd), en bit mat, 'smula', matbit, risp; (bräd)stump, (bräd)-lapp; del,
fragment, parti, skärva, spån(a); se 1 lapp 1, stycke 1; (vard. för) sockerbit, bitsocker, kvartsflaska (vichyvatten) 2
(vard. för) ramsa, paschasa, se 1 visa, trall, trude-lutt; vägstycke 3 [en bit] en-smula, se under

1 smula; (inte) ett dugg 1. dyft 1. uns 1. grand, (inte) det minsta 1. ringaste — bit för bit se småningom

bita 1 skära, (om kniv 1. såg) 'ta', (om sax) (kunna) klippa; tära (sig in 1. igenom)

2 verka; göra intryck (på), inverka (på), 'fastna' (hos) 3 sätta tänderna i, hugga, nafsa, nagga, snappa, (om
insekter) sticka; knapra (på) 4 (om köld) svida 1. nypa (i skinnet) — bitas (om hund) hugga, nafsa, vara bitsk —
bitande 1 (om kyla 1. vind) isig, svidande, skarp 7, 'barsk', frisk 2 (om skämt 1. ironi) träffande, sårande, uddig,
sarkastisk, etsande, spetsig 2, skärande, 'kärv', 'skoningslös', 'mördande', 'dräpande', 'blodig' — bita av 1 (ibl.)
knipa 1. hugga av, snoppa (cigarr); dela på (snaps), halvera; gnaga 1; aväta ni



2 tvärt avbryta, se snäsa av under 2 snäsa

— bita huvudet av skammen (motsats: skämmas) vara hänsynslös, vara oförskämd

— bita i det sura äpplet uppleva 1. ta(ga) itu med det obehagliga, finna sig i det oundvikliga 1. i ngt
motbjudande, se foga sig 4 — bita i gräset se stupa 2, se duka under under 2 duka, misslyckas, komma till korta
— bita ifrån sig ge svar på tal, se snäsa av under

2 snäsa, riva ifrån sig, slå ifrån sig, parera

— bita sig fast vid (motsats: släppa) envist hålla fast vid, se fästa sig vid — bita sig i tummen (vard. för) ta(ga)
fel, räkna fel, misstaga sig — ngt att bita i (få) ngt att fundera på, en hård nöt att knäcka, en svår uppgift

bitanke biavsikt, bimening, baktanke biton biklang, biljud; (språkv.) bitryck, bi-

accent; (mus.) överton; (bildl.) underton biträda 1 medverka, medarbeta, ställa sig bakom, (sjö.) falla på, se hjälpa
2, jfr hjälpa till 2 ansluta sig till, följa, inträda i; instämma i, omfatta 2; stödja, vara med på, gå in på, godkänna
— biträdande assisterande; ställföreträdande, vice biträde 1 se hjälp 1 2 affärs- 1. butiksbiträde, (butiks)fröken,
försäljare, försäljerska, expedit; medhjälpare, hjälpreda, hantlangare; (hos militär chef) adjutant; (typogr.) sätlar-
1. tryckarbiträde, spåne; [biträden] folk, personal, anställda bitsk bitande, argsint

bitter 1 (motsats: söt, mild) besk, skarp; (ibl.) bitande (kyla) 2 (om fiende) hätsk, oförsonlig, svår, se förbittrad 3
smärtsam, plågsam, hård, tung; smärtfylld, sorglig; sorgsen, dyster, ledsen, misslynt; (ibl.) resignerad, förgrämd,
sardonisk(t leende); pessimistisk, människohatande, misantropisk; harmfull; skarp, amper, frän, 'blodig', 'ettrig',
'mörk'; gallsjuk, gallsprängd, 'ättiksur' — bittert (adv., även) (gråta) hejdlöst, obehärskat, (åld.) bitterligen — inte
det bittersta se ingenting — till det bittra slutet (ända) in i det sista

bitterhet 1 bitter smak, syrlighet 2 se agg l, 'galla', 'etter', 'malört' (i glädjebägaren), skärpa, 'syra' (i rösten); bittert
yttrande

3 bitter sinnesstämning, bittert lynne, smärta, sorg, (ibl.) frustration, jfr förbittring; se pessimism

bittida 1. (vard.) bitti tidigt (på morgonen), (åld.) (i) arla (morgonstunden); i ottan, i gryningen — bittida 1. bitti
och sent tidigt och sent, sent och tida, dagen i ända, i tid och otid, jämt (och ständigt), ideligen bitvarg se tvärvigg

bitvis 1 bit för 1. efter bit; se småningom 2 styck(e)vis, sträckvis, här och där; (ibl. nära) delvis bjuda 1 påbjuda,
befalla 1, förordna, ålägga, tillsäga, föreskriva, deklarera, diktera, dekretera, stadga; tvinga, kräva 1, fordra, (ibl.)
(upp)mana (till), förplikta; härska 1. råda (över); framtvinga 1. framkalla 1. inge 1.

61bjudande—blanda sig i leken

väcka (aktning 1. respekt); låta röna (motstånd), göra (motstånd) 2 hälsa 1. be(dja) (ngn välkommen), ta(ga)
(farväl) 3 se erbjuda 1, (av)ge (an)bud; sträcka fram (handen), räcka (ngn handen); be (ngn) ta(ga) för sig, (åld.)
persvadera; förära, skänka, presentera, servera, räcka (fram 1. omkring), se 2 räcka 1; traktera, spendera, (vard.)
pröjsa, (sjö.) hönsa 4 se inbjuda, be(dja) (ngn) tiil sig, se (ngn) hos sig, locka (till) — bjudande 1
kommenderande, myndig 3 2 tvingande, imperativ, kategorisk, trängande, ofrånkomlig, oavvislig; oundgänglig,
absolut — bjuda emot bära emot, ta(ga) emot, väcka motvilja, kännas motbjudande, kvälja, misshaga — bjuda in
se inbjuda — bjuda med armbågen bjuda för syns skull, göra en (tom 1. vacker) gest -— bjuda (ngn) på (ngt) 1
inbjuda till, se ngn på ngt, ge (middag); låta servera, duka upp, undfägna 1. traktera med; spendera; betala,
bekosta, bestå, (si.) pröjsa, rugga, 'rycka' på 2 erbjuda, ge, lämna, skänka; förete, uppvisa, prestera — bjnda
(ngn) spetsen vända sig mot, motstå, spjärna emot; uppta(ga) strid(en) mot, trotsa, bjuda trots, strama upp sig,
morska (upp) sig, visa tänderna, sätta hårt mot hårt — bjuda till se försöka 1, göra så gott man kan, göra sitt
bästa, anstränga sig, 2 sträva; (inte) göra min av (att) — bjnda under gå under, dumpa — bjuda upp be att få
dansa med, uppfordra 1. invitera (till dans) — bjuda ut 1 ta(ga) (ngn) ut (på restaurang) 2 se utbjuda — bjuda
över överbjuda, bjuda mer 1. högre än

bjudning samkväm, (dans)tillställning, gästabud, kalas, (prov.) gille, gilleslag; (cocktailparty, middag, supé;



(vard.) skiva, hippa, 'partaj', 'svep', 'notvarp'; kafferep; se fest 2; bal

bjäbba 1 gläfsa, (små)skälla 2 käbbla, jfr 1 bråka 2; 'mopsa sig', babbla, prata strunt, 'svamla', (vulg.) käfta —
bjäbba emot se säga emot 1

bjäfs granna band, se grannlåt 1, (onödigt)

påhäng, skräp 1, (vard.) krams bjälke sparre, (sned)sträva, 1 stock 1 bjällra skälla, (ring)klocka, pingla, skramla
bjärt (motsats: diskret) 1 livlig; färgstark, färgglad, färgmättad, lysande, se gräll 1, ill- 1. knall- (blå), eld- (röd) 2
starkt framträdande, skarp, klar, oförtäckt, slående bjässe jätte, kämpagestalt, mastodont, koloss, gigant, jfr räkel,
(ibl.) atlet; huggare, hejare, baddare, överdängare, 'pamp', jfr kaxe; (ett) under (till 1. av) björn 1 (vard.)
nalle(björn), (prov.) tasse; teddybjörn; brumbjörn, 'lufser', 'kloss', jfr grobian, tvärvigg 2 se fordringsägare 3
(tekn. iför) (transport)kärra 1. -vagn; (skogsv.) (björn)bindsle, bindsel björntjänst se otjänst

1 black (subst.) kloss, boja — black om foten hinder, hämsko, handikapp, påhäng, belastning, besvär

2 black (adj.) 1 blackig, matt, blek, oklar; blaskig, urblekt, oren, sjaskig, grådaskig; grumlig; (ibl.) bly- 1. askgrå
2 (bildl.) intetsägande, obestämd, vag, fadd, 'färglös', 'slät', 'tunn' 3 (om djurs färg) matt 1. blekt rödgul; blond,
(om häst) isabellafärgad 4 (si. för) utan pengar, pank, utfattig blad 1 löv; bladverk, lövverk; blast, blomblad 2
papper(s-blad), (pappers)ark, manuskript-(blad); kartblad; gravyrblad, etsning, gravyr; tunt (metall)bleck, folie,
folium 3 se tidning 4 klinga, (ibl.) skovelblad; skedblad, år-blad; flaga, flinga, flisa, fjäll, lamell — ett oskrivet
blad tabula rasa, se oerfaren; [han är ännu ett oskrivet blad] man vet ännu inte vad han går för — från bladet
(läsa) innantill, följa manuskriptet; (spela 1. sjunga) efter noter, oförberett, (a) prima vista; (översätta) muntligen,
ex tempore — taga 1. ta bladet från munnen se tala ut 3 bladverk se blad 1; (konsth.) bladornament, lövornament
blamage [-ma'sj] blam, blunder, misslyckande; se skam 1

blamant blamerande, komprometterande, chi-kanerande, pinsam, generande, skamlig, skymflig

blamera utsätta för 1. ådra(ga) klander, blottställa, löjliggöra ni, skämma ut, chikanera, kompromettera —
blamera sig göra sig löjlig, se dabba sig, förlora ansiktet, 'göra bort sig' bland mitt ibland, i kretsen av, omgiven
av, mellan, hos, i; i sällskap med, inom (ngns) krets; (om)växlande med — bland annat jämte 1. (för)utom 1. vid
sidan av annat, inte minst; till exempel blanda (motsats: skilja, skilja åt, särskilja, sönderdela, upplösa, isolera)
uppblanda m, (ut)späda, utblanda ni, bemänga (ngt med ngt), inblanda ni (ngt i ngt), mänga (in), hopblanda,
blanda ihop, slå ihop, tillsätta (ngt till ngt), (kok.) skära ned (i); förskära (sprit); beskicka (malm för smältning);
sammanblanda ni, 'sammansmälta' m, förbinda, legera, amalgamera; bringa tillsammans, kombinera, melera; låta
byta plats, sätta 1. kasta huller om buller, (ibl.) röra ihop; (språkv.) kontaminera; para, (ibl.) kroasera, korsa; låta
(om)växla; tillblanda ni, tillreda, (vard.) 'koka ihop', gröta ihop; älta, röra till 1. ihop, mixtra till 1. ihop, (vard.)
mixa, joxa ihop — blanda sig blandas, ingå förening, förena sig, förenas; bilda en massa, flyta ihop, intränga m i,
gå ihop—blanda sig i (motsats: hålla sig utanför) (opåkallad) inblanda sig i 1. lägga sig i 1. ta(ga) befattning
med, befatta sig med; göra intrång på 1. i, falla 1. gripa (ngn) i (ämbetet); besvära sig med, bry sig om, Intressera
sig för, fråga efter, bråka sitt huvud med, vara delaktig i; ge sig i, ha sin hand med (i spelet), sticka näsan 1.
nosen i (allting), nosa 1. snoka i, lägga sin näsa i (blöt); ingripa 1. inskrida 1. intervenera i, (söka) medla 1. mäkla
— blanda sig i leken 1. spelet se ingripa 2,blanda sig med—ha blick för

inskrida — blanda sig med 1 genomtränga ni, förena sig med 2 ta(ga) plats 1. slå sig ned bland 1. i, placera sig
bland 1. i, sticka sig in i (mängden), sälla sig till, ta(ga) del i, beblanda sig med, fraternisera med, umgås med —
blandad olika, olikartad, heterogen, olika slags, diverse, skiftande 1. melerad (färg); sammansatt 1. internationell
(domstol 1. kommission); uppblandad (med ngt sämre), bastard-; rörig; (om publik 1. samling) 'brokig',
tvivelaktig; (om kör) med både män och kvinnor; (om känslor) icke ogrumlad(e), oangenäm(a), motstridig(a);
(om glädje) bitterljuv, tårblandad — blanda bort 1 låta komma bort 1. försvinna, undan-smussla ni,
borteskamotera, undanskymma 2 förväxla, ta(ga) fel på, blanda ihop, sammanblanda ni 3 förvirra, förvilla, villa
bort, 'vända bort' — blanda ihop 1 se blanda, blanda till 2 se förväxla — blanda in tillsätta ni, hälla i, blanda upp
med, inmänga ni, späda ut med; (ibl.) klappa in; infläta m, inväva ru; inveckla, indra(ga) ni, implicera — blanda



samman sc blanda, blanda bort, förväxla — blanda till blanda 1. röra 1. skaka ihop; göra 1. 'sätta' (deg) — blanda
upp bemänga (med), utdryga ni, späda på, (ibl.) förfalska — blanda ut utdryga ni, jfr späda, (ibl.) förfalska

blandning 1 sammanblandning, sammanställning, hopblandning, uppblandning, inblandning; tillagning,
tillredning; beskickning (i smältugn); korsning, kroasering, rasblandning, hybridisering 2 blandningsprodukt,
korsningsras, bland(nings)ras, bastard, hybrid, amfibie, mellanting, mellanform, kompro-miss(form); (geol.)
agglomerat; (kemisk) förening, (ibl. nära) legering; sammansättning, kombination, (ibl.) sats, (apot.)
komposition, mixtur; potpurri 2 3 (bildl.) hopplock, hopkok, häxbrygd, 'brygd'; oreda, virrvarr, sammangyttring,
konglomerat, mixtum compositum, se 1 röra 2 blandras blandning, korsning, hybrid, halvras;

bastard, (vard.) 'gatukorsning' blank 1 (motsats: matt) skinande, glänsande 1, blänkande, spegelblänk, lysande,
glansk; (om kostym) nött, blanksliten; glatt, (om bokomslag) laminerad; polerad, putsad, (om fönsterruta) klar;
kav (lugn), (sjö.) smul, blek; (om blick) feberglänsande, tom 2 (om papper) oskriven, otryckt (sida), tom;
(röstsedel) utan namn; 'fläckfri' (sköld), utan vank 3 (vard.) (mitt på) själva (förmiddagen) 4 (vard. för) pank —-
blankt (adv., även, vard. för) 1 rakt, rentav, alldeles 2 precis 1. (vard.) prick (10 minuter) — draga 1. dra blankt
dra(ga) svärdet ur skidan, resa (livsfarligt) vapen, gripa till vapen, hota med vapen blanka bona, se putsa 1, (ibl.)
svärta (spis) blankett (oskrivet) kort, ifyllningsformulär,

ifyllningsblad blanko se in blanko under 2 in blaserad blasé, 'övermätt' (på), bortskämd,

utledsen 1. led 1. trött (på), utlevad, sofistikerad; levnadsmätt, livstrött, världstrött; liknöjd, se slö 3,
desillusionerad blasfemi hädelse, vanhelgande, profanation,

(åld.) gudsförsmädelse blasfemisk se hädisk

blask 1 (te)skvalp, lank, pjask, slafs, (dålig) 'soppa', 'bara vatten', 'diskvatten' 2 (ibl.) (vatten)plask, slask(väder),
snöblask

1 blaska (subst.) se tidning

2 blaska (v.) röra, stänka vatten, jfr plaska 1; tvätta (upp)

blaskig 1 se våt 2 kraftlös, utspädd, vattnlg, tunn, svag, skvalpig, smaklös, fadd, blöt (potatis) 3 (om färg) suddig,
urvattnad; matt, black, färglös, blodlös, blek, sjaskig, oklar, grumlig; pjaskig, glåmig 4 slapp, haltlös 5 jfr berusad
1 blast blad, bladverk, det gröna; stjälkar bleck tunnplåt, bleckplåt, järnplåt, skiva, (ibl.) folie; fönsterbleck;
beslag; [blecket] (även) (mus.) bleckinstrumenten, mässingsinstrumenten

blek 1 vitaktig; bleklagd, bleksiktig, 'blodlös', 'blodfattig', anemisk, gråblek, gulblek, (prov.) gusten; askgrå,
blygrå, blyfärgad, glåmig,

osminkad, dödsblek, likblek, spöklikt vit; (ibl.) vattenblå; belagd (tunga) 2 ljusfattig, matt, oklar, (färg)svag,
black, blaskig, se urblekt 3 (bildl., motsats: mustig) färglös, kraftlös, matt, fadd, svag, urvattnad, tam, vag,
menlös bleka (motsats: svärta, färga) göra vit (genom blekning), avfärga, blondera, blonda, 'väte-superoxida',
'oxygenola' bleke (motsats: sjögång) stiltje, vindstilla,

stilla vatten(yta), blankt hav blekfet se plussig

bleklagd 1 blekhyllt, blekhyad, jfr blek 1 2 (bildl.) matt, svag, 'blek' — bleklagt nej kallt 1. klart avvisande nej,
avslag (rätt och slätt), (en vink med) kalla handen blekna 1 bli blek, vitna; anta(ga) en ljusare färgton, fälla (färg),
mista färgen, skifta färg, changera, ljusna, blekas, blackna, falna; mattas, suddas ut 2 (bildl.) mista sin glans, bli
färglös, avta(ga), förblekna, fördunklas, förlora sig, bli banal — blekna ay (sjö., om vind, för) bedarra bleksiktig
1 se blek 1, anemisk, kraftlös 2 'urvattnad', 'urtunnad', förytligad bleksot blodbrist, anemi, (fackspr.) kloros
blemma se 1 blåsa blessyr se sår 1 bli se bliva

blick 1 ögonkast, 'öga', 'getöga', 'titt', (si.) flukt, jfr öga 2; (vid första) åsyn 1. påseende; uttryck 1. glimt 1. skymt
(i ögat); (ibl.)

uppsyn, min, ansiktsuttryck; [blickar] (vara föremål för folks) uppmärksamhet 2 (ibl.) återblick (på), överblick



(av 1. över), perspektiv (på); uppfattning (av), syn (på), omdöme (om) — fästa blicken på sc se 1 — ha blick för
ha öppet öga för, ha (vaket) sinne 1. väderkorn 1. 'näsa' för, ha förstånd 1. (vard.) korn pä,

63kasta en blick på—blixtra

ha förmåga att uppfatta 1. uppskatta, ha (riktigt) grepp om, klart uppfatta 1. inse, väl förstå 1. kunna avläsa —
kasta en blick p& kasta ett öga på, flyktigt titta på, ögna igenom, ta(ga) i betraktande 1, 1 se på 1 — kasta sina
blickar på rikta sin uppmärksamhet motl.på,kasta sina ögon på,rikta sin åtrå mot, tråna efter, uppvakta, börja
eftersträva — lyfta blicken se upp, titta upp — spänna blicken (i 1. mot) se stint (på), spänt iakttaga); speja 1.
spana (mot), hålla utkik (mot) blicka 1 betrakta, rikta ögat på, se se 1, spana (efter) 2 glänsa 1. blänka (till) —
blicka mot se emotse 1

blickpunkt riktpunkt, fixeringspunkt — i blickpunkten i centrum för uppmärksamheten

blickstilla 1. blickstill spegellugn, spegelklar, spegelblänk, utan en krusning; orörlig, kav lugn, utan vind blid 1
(motsats: sträng, barsk, morsk) vänlig, vän, överseende, saktmodig, mild, mjuk, vek, stilla, stillsam, fridsam;
nådig, huld, bevågen, god 2 2 (motsats: sträng, kall, rå) varm, ljum, ljuvlig, smekande, (prov.) len blidka göra god
1. mild 1. blid igen, mildra, försona 1, stilla, beveka, avväpna, (ibl.) lugna

blidväder töväder, tö, mildväder, (prov.) blida, lenväder; plusgrader, värmegrader; slask(väder) bliga titta
oavvänt, stirra, glo, göra stora ögon blind 1 (motsats: seende) stockblind, starr-blind, blindlytt, synsvag,
synskadad; (ibl.) solblind, bländad 2 (motsats: klarsynt, omdömesgill) slagen med blindhet, förblindad,
oförstående; förvillad 3 (motsats: kritisk) tanklös, kritiklös; slavisk, besinningslös, partisk 4 (motsats: överlagd)
mekanisk, (om ödet) obeveklig — blind- instrument-(flyg-ning); målat (fönster); (karta) utan utsatta namn; (på
orgel) prydnads-(pipa); under-vattens-(skär) — blint (motsats: överlagt) (adv., även) på måfå; (följa) i vått och
torrt, tanklöst (gå med på), huvudstupa, i blindo, se nedan — blind lydnad obetingad 1. slavisk lydnad,
kadaverdisciplin — det kan en blind se det är solklart, det ser 1. förstår ju minsta barn «— i blindo i okunnighet,
'blint', planlöst, på måfå — se 1. stirra sig blind (på) låsa sig fast (vid viss föreställning), inte kunna se ngt annat
(än det man har för ögonen), förlora sig (i), (ibl.) förse sig (på); vara ensidig — vara blind för ej (vilja 1. kunna)
se 1. förstå 1. uppskatta blindgata återvändsgata, återvändsgränd blindhet (bildl.) se förblindelse, dumdristighet,

obetänksamhet, oförstånd blindpipa (bildl.) jasägare, eftersägare, 'nickedocka', jfr nolla, (politisk) 'nummerkarl'
blink 1 blänk, skymt, blinkande (sken), snabbt sken, blixt, (ljus)glimt, klipp 2 blinkning — i en blink 1. i blinken
i ett huj, i ett nu, i rappet, se plötsligt, jfr genast 1 blinka 1 klippa (med ögonen), plira, 'slänga'

1. 'klatscha' med ögonen, (ibl.) (ögon)flörta 2 se glimta, glittra, flämta 2, blänka till, lysa till, (poet., om stjärnor)
vinka; (om fyrljus) 'klippa', blixtra (fram) — utan att blinka utan att tveka, utan att visa tecken till fruktan; (ljuga)
fräckt

bliva 1. bli 1 se förbliva, vara kvar, stanna (kvar); stanna (oss emellan) 2 börja vara, övergå 1. utveckla sig (till att
vara), utbildas till, ge sig till, (åld., bibi.) varda; växa sig (stark); fylla (så och så många år); komma att tillhöra,
övergå i ngns ägo; förvandlas till, forma sig (till); uppgå till, utgöra, ge till resultat, 'göra', ställa sig (billigt 1.
dyrt); komma 1. lända 1. leda (till) (glädje 1. nytta 1. skada 1. sorg) 3 se uppkomma 1, bli av 4 (om fest) (komma
att) inträffa, tilldra(ga) sig, infalla, äga rum, firas, hållas 5 falla sig, råka (så) till, råka sig (så) — blivande se
tillkommande 1 — bli annat av bli skillnad, se vidare under annan — bli att [nu blir det (till) att] (vard. för) nu
gäller det att, nu måste (vi), nu återstår det att — bli a'v 1 komma till stånd, komma till utförande, hända,
inträffa; komma ut av, bli resultatet 1. frukten 1. följden av; bli till (med); [det blev ingenting av saken] det blev
inga byxor av det skinnet 2 ta(ga) vägen, komma, gå, göra av sig — bli av med 1 bli kvitt (ngn 1. ngt), bli fri 1.
befriad från, göra sig kvitt, slippa (ifrån) 2 (få) sälja, (lyckas) avyttra 3 mista, förlora, gå förlustig; fälla (hår 1.
löv) — bli bra ordna sig, (det) ger sig, jfr giva sig 7 — bli kvar se stanna 2; fastna, häfta (vid) — bli man för se
ansvara 1, se sörja för 2 under 2 sörja — bli på efterkälken bli efter, se under efter — bli till1 skapas, födas,
komma till världen; uppstå, alstras, avlas, koncipieras; bli ngt av (med) — bli till sig (vard. för) bli förskräckt 1.
upprörd 1. ängslig 1. desperat, mista fattningen, gå bet, förskräckas — bli vid (motsats: lämna) kvarstå vid, hålla



fast, se under

1 fast, framhärda (i) — bli över 1 (motsats: gå åt) se återstå 2 (vard. för) stanna över 1. kvar — låta bli lämna i
fred, se vidare under

2 låta

blixt 1 (subst.) (elektrisk) gnista, blixtstråle, (åsk)vigg(e), ljungeld, (åld.) åskstråle, (ibl.) åskslag, blixtslag;
blixtnedslag; (foto)blixt-ljus 2 (subst.) blixtlikt sken, 'ljuskast', blink, låga, frambrytande glans 1. stråle

3 (adv.) se alldeles 2 — blixt- snabb- (intervju); kortvarig (turné); snabb o. kort 1. fransysk (visit); blixtrande 1.
vanvettigt (kär); överraskande (anfall); tvär- (arg) — som en blixt från klar himmel se plötsligt, oväntat — som
träffad av blixten se knall och fall

blixtlås dragkedja

blixtra 1 (ut)sända blixtar, ljunga 2 kasta blixtar, stråla, skimra, glänsa, blänka till, gnistra, lysa till, spraka,
flamma till, stråla till, blinka, glimta, glimma (till), låga uppblixtsnabb—bloss

blixtsnabb se plötslig, jfr snabb — blixtsnabbt

(adv., även) i ilfart, som en raket block 1 massivt stycke, sten(block), flyttblock, klump, tacka; kloss, klots,
kubbe; (broms)back 2 husblock, (hus)komplex, (hy-res)kasern 3 hissblock, lyftblock, blocktyg, talja, (sjö.)
jungfru; jfr hiss, 1 spel 4 hattstock, (hatt)form, möss-stock, mössform; skoblock, läst(block) 5 pappersblock,
anteckningsblock, blocknotes 6 statsförbund, allians, koalition; avdelning, sammanslutning, (val)kartell blockad
avspärrning, spärr, avstängning, blockering

blockera 1 avspärra ru (från tillförsel 1. handel 1. samfärdsel), spärra (hamn), instänga hj (fartyg) 2 förklara i
blockad, avspärra från arbetskraft; bojkotta, svartlista 3 spärra vägen (till), hindra tillträdet till, (av)stänga,
barrikadera; lägga beslag på 4 (idrott, för) hindra (en motståndare) blod 1 blodvätska, blodmassa 2 (ibl.) blodig
död, blodsutgjutelse 3 natur, jfr lynne 1 4 blodsfrändskap, (gemensam) härkomst; avel, ras — det ligger i blodet
det är medfött, det är ett släktdrag — gå (ngn) i blodet bli ett med ens väsen — ha blått blod vara av adlig börd,
se vidare under blå —• ha hett blod ha temperament — ligga i blodet vara medfött 1. naturligt — utgjuta blod
spilla blod, låta blod flyta — utgjuta sitt blod (för) se blöda, offra sig (för) — väcka ond 1. ont blod förarga, se
vidare under ond bloda — få blodad tand ha smakat blod, få smak på 1. för blod; få begäret väckt, få lust för
(ngt), fatta 1. få smak för 1. på (ngt), få lust att syssla mer med (ngt) blodbad stor blodsutgjutelse, blodspillan,
mördande, massavrättning, massmord, massaker, stampingout, pogrom, (människo)slakt, mordnatt blodbrist
bleksot, (perniciös) anemi bloddrypande se blodig, mordisk, hemsk 1,

rövar- 1. sensations- (roman) blodfattig blodlös, blek(siktig), anemisk;

(bildl.) livlös, torr, död, urvattnad, menlös blodfull 1 blodfylld; blodrik, (med.) pletorisk 2 robust; livfull,
temperamentsfull, het(sig), lidelsefull, livsvarm, varmblodig 3 svällande, saftig, mustig blodig 1 blodfläckad,
blod(be)stänkt, ned-blodad, blod(be)sudlad, bloddrypande, blod-sköljd, bloddränkt; sårig 2 'mördande' (kritik);
dyrköpt (seger); se blodtörstig 3 smärtsam; svår, gruvlig, gräslig, (om hämnd) grym; (om strid 1. ironi) vild,
skoningslös, 'bitter', 'bitande'; (vard.) (inte så) dyr(bar) 1. hög 1. 'farlig' (summa) — kläda blodig skjorta för
(fäderneslandet) utgjuta sitt blod för, blöda för, offra sig för, offra liv och blod för, dö 1. stupa 1. falla 1. såras
för, bli sårad i striden för; kläda skott för blodkärl se åder 1

blodlös se blodfattig; (bildl.) färglös, 'blek', abstrakt

blodpropp se propp 4

blodsband nära släktskap, frändskap, skyld-skap

blodshämnd arvfejd, (korsikansk) vendetta blodskam könsumgänge mellan familjemedlemmar, (jur.) incest
blodsprängd blodådrad, blodstrimmig, jfr röd 1 blodsugare se utpressare blodsutgjutelse se blodbad blodsvittne
se martyr



blodtörstig blodtörstande, blodlysten, blod-girig, 'blodig', stridslysten, mordlysten, mordisk, skoningslös, jfr
grym 1 blodvite se sår 1 blodåder blodkärl, ven

blom 1 blommor 2 blomning, blomsterskrud, blomstring, blomma, 2 flor — gå i blom börja blomma, slå ut,
spricka ut — stå i blom ha sin blomningstid 1. blomstringstid, se 2 blomma blomglas se vas

1 blomma (subst.) 1 (motsats: blad, stjälk) blom, blomster, (i högre st.) blomst, (poet.) ett Floras barn; (ibl.)
(blom)kalk, (blom)-krona; (motsats: buske, träd) ört, (krukväxt, prydnadsväxt, blom(ster)växt, (ibl.)
(blommande) planta 2 se blom 2 3 det bästa 1. finaste 1. högsta, se elit; högtravande fras; stilblomma, floskel 4
isblomma, frostblomma; (finger)topp 1. -spets; (ägg)gula, (prov.) blomme; (svavel) -pulver — för mycket
blommor alltför mycket beröm 1. smicker 1. vänlighet; (alltför) utsirat 1. blomstrande 1. bildrikt 1. grant, (alltför
många) grannlåter 1. floskler — i blomman av sin ålder (vara) i sina bästa år, på höjdpunkten av sitt liv, i sin
(ungdoms)vår, i sin (blomstrande) ungdom — strö blommor för se berömma, prisa, smickra 1

2 blomma (v.) blomstra, stå 1. vara i blom-(ning), (bot.) florera; vara utslagen, stå i fullt flor; vara i god form o.
stämning — blomma ut 1. över fälla blombladen, vissna

blomrabatt blomsterrabatt, blomstersäng, blomstergrupp, plantering, land, list blomskaft se stjälk

blomster se 1 blomma 1; stilblomma, klyscha blomsterkvast (vard. för) bukett 1 blomstra a se 2 blomma 2 stå i
ungdomens friskhet o. fägring, ha ett friskt o. rödblom-migt utseende 3 stå i fullt flor, florera, stå på höjden av
sin lycka 1. ära, vara i sitt bästa skick, gå lysande, ha framgång, ha sin glansperiod, frodas 1, trivas, växa —
blomstrande 1 fräsch, frodig 1, sund, pigg, kry, frisk, rödblommig, rödkindad 2 'blomsterrik', (ibl.) sirlig, jfr
svulstig 3 lysande, strålande, utmärkt, framgångsrik blomstring se blom 2, 2 flor, jfr storhetstid, mognad;
uppsving blond 1 ljus(lagd), ljuslätt, ljushyllt; ljusgul, ljusgrå; ljushårig, cendré, linhårig, platinablond,
platinerad, ljuslockig,guldlockig,(lin)-gul, black 2 (bildl.) oerfaren, 'grön', tafatt bloss 1 fackla, marschall, pärta,
pärtsticka,
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stickbloss 2 drag (på cigarr) — ta ett bloss (vard. för) röka, ta en rök(paus), dra ett halsbloss; (si.) 'knastra'

blossa 1 gnistra, tindra; brinna häftigt, flamma, skimra, ljunga, (ibl.) fladdra 2 rodna, 'glöda', hetta, jfr 1 lysa 1 3
blåsa ut rökmoln, se röka 4 — blossande eld- (röd), pion- (röd), glödande 1. lågande 1. häftigt rodnande (kinder),
upphettad, het, febrig — blossa upp 1 se flamma upp 1 under 2 flamma; 'bli het', förivra sig 2 häftigt rodna blota
se offra 1

blott 1 (adv.) se bara 1 2 (adj.) bar 3 (konj.) om, såvida — blott och bar se naken 1; (ibl.) utblottad, tomhänt,
barskrapad, utplundrad, pank; uppenbar — blott och bart endast, blott, bara — med blotta ögat med obeväpnat
öga, se vidare under öga

1 blotta (subst.) svag 1. öm punkt, svaghet 3, akilleshäl, god angreppspunkt, oskyddat ställe, 'lucka', (kryp)hål

2 blotta (v.) 1 (motsats: skyla) avkläda ni, blottlägga, gräva fram 1. upp, framknacka tu, frilägga; avtäcka,
avhölja; framdissekera ni; utsätta för allas blickar, dra(ga) fram (i ljuset), framställa till beskådande, exponera;
lägga i dagen 2 röja, yppa, utlämna, avslöja, affischera, se förråda 3; ta(ga) masken av, demaskera; tydligt påvisa
3 (idrott, o. spelt, för) lämna oskyddad 1. obevakad 1. obetäckt 1. utan betäckning 1. utan försvar, utsätta för risk
— blotta sig 1 klä(da) av sig (inpå bara kroppen), visa sig naken, visa sin kropp 2 utsätta 1. blottställa sig för
angrepp, ge hugg på sig, visa en svag 1. sin svaga sida, förråda en svag 1. öm punkt; röja sig, visa sitt rätta
sinnelag, förråda sig, kompromettera sig, bikta (sig) — blottad

1 se naken 1 2 synlig, öppen, utsatt, se fri 6, obetäckt, dragen (värja) — blottad på berövad, utblottad, renons,
läns

blottare exhibitionist blottlägga se 2 blotta 1

blottställa prisge (åt förtalet), utsätta (för fara 1. obehag 1. elaka uttydningar), bringa 1. försätta i en obehaglig



ställning, sätta i fara 1. på spel, vedervåga, riskera; lämna utan skydd, utlämna, (ibl.) exponera; jfr
kompromettera — blottställd övergiven, skyddslös, värnlös, hjälplös, nödställd, prisgiven (åt), utsatt (för);
utarmad, se fattig 1, utfattig; öppen bludder (vard. för) 1 strunt(prat), svammel

2 billigt 1. dåligt vin, dålig sprit

bluff 1 se bedrägeri 1, 'skenmanöver', förevändning, vilseledande 1. bedräglig 1. sken-fager 1. oförsynt 1.
lögnaktig framställning, lögn(er), bedrägligt spel, falskspel, affärsknep, trick, skoj, svindel, (vard.) båg;
förställning, humbug, 'kejsarens nya kläder', hokuspokus, (en) 'såpbubbla' 2 bluff-makare, posör, bluffare,
humbug(s-makare), bedragare

bluffa söka narra, vilseleda, ljuga fräckt,

(söka) dupera, humbuga, (vard.) fejka,

'valsa', 'smälla', båga; hyckla; svänga sig; föra (ngn) bakom ljuset, slå blå dunster i ögonen, se 1 lura 2 blund se
tupplur, (ett ögonblicks) sömn blunda knipa ihop 1. sluta ögonen, hålla ögonen slutna; slumra, jfr sova 1; vara
sluten, sluta sig — blunda för icke (vilja) se 1. ägna uppmärksamhet åt, icke (vilja) fästa sig 1. avseende vid (vad
som försiggår); sluta ögonen för, slå dövörat till för, sticka huvudet i busken, icke låtsa om 1. låtsas märka,
frånse, driva strutspolitik, vara blind för, bortse ni 1. abstrahera från, avsiktligt förbise, icke ta(ga) hänsyn till 1.
notis om; se genom fingrarna med, ha 1. visa överseende 1. fördrag med, överse med, tåla, skona, låtsa som om
ingenting hänt, tillåta, låtsa om intet

blunder förbiseende, lapsus, inadvertens, felgrepp, missgrepp, misstag, bock, se 1 fel, dumhet 2, felsägning,
'groda'; fadäs, bla-

mage, (vard.) blam, tabbe, fåt, klavertramp, 'övertramp', plump i protokollet', 'gubbe', (si.) 'tavla'

blus 1 blusliv, kasack, jumper, topp 2 arbetsskjorta, arbetsjacka, arbetsblus, bussarong; sportblus, (ibl.) anorak
blyg 1 (motsats: säker, medveten) se förlägen, generad, rädd (att bära sig dumt åt 1. att dra(ga) uppmärksamheten
på sig 1. att framträda), se sjåpig 2; försynt, undfallande, bortkommen, buskablyg, skygg, timid, se
tillbakadragen 2 2 (motsats: oblyg) se blygsam blygas se skämmas 2

blygd 1 (i högre st. för) blygsel, se skam 1 2 yttre (kvinnliga) könsorgan 1. könsdelar, genitalier; (åld., bibi. för)
manslem blygsam 1 (motsats: oblyg) se ärbar; blyg, (ibl.) sipp 2 (motsats: fåfäng, förmäten, skrytsam) se
anspråkslös, måttlig 3, obemärkt, undanskymd, tarvlig, ödmjuk, tillbakadragen 2 blygsel skamkänsla, se skam 2,
skamsenhet;

blyghet — känna blygsel se skämmas 2 blå 1 blåfärgad, havsblå, isblå, stålblå, knall-blå, himmelsblå, azurblå,
duvblå, druvblå, koboltblå, kornblå, lasurblå, safirblå, akva-marinfärgad, pariserblå, violblå, lavendel-blå,
blåklintsblå, (ultra)marin(blå), indigo-(blå); anlupen, oxiderad; (ibl.) svart(aktig), blåsvart 2 so gällen 3 blåblek;
blåfrusen; (blå)-slagen 4 (bildl. för) himmelsk, romantisk, oändlig, evig, beständig, trofast 5 höger-pinnad),
konservativ — ha blått blod vara av adligt blod, av adlig börd, av gammal adel — i det blå i fjärran, ouppnåeligt,
ovisst; abstrakt, verklighetsfrämmande, världsfrånvarande; meningslöst, (prata) i vädret — slå blå dunster i
ögonen på lura, se vidare under dunst blåbandist se nykterist blådåre se dumbom blåfrusen se 2 kall 1

blåmärke blånad, (ibl.) blodutgjutning, (med.)
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kontusion; nypmärke, sugmärke; (ibl.) blått

öga, (vard.) blåtira blånor blår, (hamp)drev, lintågor, hamptågor, skävor

1 blåsa (subst.) bläddra, bubbla, pärla, flaga; (hud)utslag, blemma, finne, kvissla, kvesa,

pustel,(vard.) plita,(med.) vesikel; urinblåsa, gallblåsa, simblåsa; (vard. för) (högtids)stass, so klänning

2 blåsa (v.) 1 pusta, flåsa; fläkta, lufta, kåra, vina, ligga på, jfr stryka 8; (ibl.) vara blåsigt 1. vind, dra; 'sopas',



yra, virvla, ryka; jfr fladdra 2 stöta (i lur 1. horn); vissla, tuta, ge (avgångs- 1. ankomst- 1. varningssignal; (spelt.)
ta(ga) bort en bricka 1. pjäs 3 (si. för) lura — blåsa av 1 blåsa bort, bortföras ni 1. lösryckas iu 1. avbrytas ni 1.
kull-störtas m av blåsten, blåsa(s) omkull 1. (i)-kull, sopas bort 2 ge avgångssignal 3 se avblåsa 2 — blåsa bort 1
se blåsa av 1 ovan

2 se skingra 1 3 jfr försvinna 3 — blåsa in 1 tränga in, yra 1. ryka in, 'dra' 2 inviga 1. öppna med blåsmusik, se
inblåsa — blåsa sönder slita(s) 1. riva(s) 1. trasa(s) sönder, krossa; se gå sönder 1, (sjö.) sköras — blåsa under se
underblåsa — blåsa upp 1 fylla (med luft 1. gas), pumpa upp, utspänna ni, göra stinn 2 börja blåsa, ta(ga) i, friska
i 1. på 3 rycka upp, öppna; ryckas upp, öppnas av vinden, 'flyga upp'; driva(s) upp (i luften), virvla upp, ryka upp
4 se förstora 2, göra ett stort nummer av, överdriva — blåsa ut l drivas bort av blåsten, vecklas ut; (genom
blåsning) stöta ut 1. puffa ut 1. driva ut; andas 1. pusta ut (rök) 2 (genom blåsning) puta ut 1. spänna ut 3 se 2
släcka 1

blåsbälg pust, bläster

blåsig (motsats: lugn, vacker) se stormig 1, ruskig; (motsats: vindtät) utsatt för vind, dragig

blåsorkester mässingsorkester, hornmusik, (vard.) 'hornboskap'; militärorkester, musikkår

blåst se 1 vind

blåställ (omgång) blå överdragskläder, arbetskläder

blåsur (om mjölk) se gällen blåsväder se 1 vind, (ibl.) oväder — vara ute i blåsväder (vard., bildl.) ha 'motvind' 1.
'dåligt före', vara utsatt för kritik, ha det besvärligt, ha svårigheter att dra(ga)s med blåögd (bildl. för) troskyldig,
naiv, verklighetsfrämmande, hoppfull, optimistisk — blåögt (adv., även) intet ont anande bläcka — ta sig en
bläcka ta(ga) sig ett rus, se rus 1

1 bläddra (subst.) se 1 blåsa

2 bläddra (v.) vända bladen, blada, läsa här och där, 'slå' (i en bok) — bläddra igenom genomögna ra, se se
igenom

blända 1 göra blind, beröva synen 1. synförmågan, stinga 1. sticka ut ögonen på, förblinda; 'sticka' 2 (om
strålkastarljus) blända av, dämpa 1. täcka för, avskärma ljuset

3 förvända synen på, förtrolla, bedåra, lura,

bedra(ga), föra bakom ljuset, bluffa, dupera, imponera (på) — bländande 1 lysande, skinande, strålande, (om ljus
1. färg) skarp; krit- (vit), elfenbens- (vit) 2 se förtjusande 1

bländverk se gyckelbild, falskt sken, drömspel, (politiskt) illusionsmakeri blänga bliga 1. snegla (ilsket 1.
lömskt); titta, stirra, kasta ett getöga (på), ge (ngn) ett getöga

blänka vara blank, se glänsa 1, flimra — blänkande se blank 1, jfr glänsande 1 — blänka fram glimta — blänka
till se blinka 2, blixtra 2

blankare antydan, trevare, 'försöksballong';

förberedande artikel 1. notis, förhandsmeddelande, förhandsnotis, jfr notis bläs 1 bläsig häst 2 (vit) fläck,
stjärn(a), lykta, snopp, hjälm blöda lida blodförlust; låta sitt blod, utgjuta 1. offra sitt blod (för), klä(da) blodig
skjorta (för), klä(da) skott (för) blödig (motsats: trotsig, hård) blödsint, (alltför) vek, lättrörd, som har nära till
tårarna, känslig 2, känslofull, känslosam, ömsint, öm, efterlåten, eftergiven, undfallande, mjuk, klemig, ömtålig,
sensibel, mjäkig, 'blöt', jfr sjåpig 1 o. 2, feg, jfr rädd 2

1 Möt (adj.) 1 fuktig, 'sur', våt, genomblöt, regnig (vinter) 2 genomfuktad, vattnig 3 vek, svag, eftergiven,
geléartad, hållningslös, käringaktig, jfr sjåpig 1

2 blöt (subst.) — ligga i blöt ligga i vatten — lägga i blöt blötlägga, blöta, vatten- 1. vatllägga — lägga sin näsa i
blöt se blanda sig i



1 blöta (subst.) 1 nederbörd, se regn 1 2 väta, fukt, slask

2 blöta (v.) 1 lägga i blöt, blötlägga, vatten-

1. vattlägga, (fackspr.) stöpa (frö 1. korn), syfta (malt); blöta upp, göra mjuk, 'beta' 2 väta, fukta 1, slicka 1.
spotta (på fingret); begjuta (med), hälla 1. slå (en vätska på), 'bada' 1. 'doppa' (i), badda (med), genomdränka ra;
kissa (i sängen) — blöta ned väta ned, stänka ned, slaska ned, söla ned 1. till — blöta ned sig se väta ned sig
under 2 väta — blöta och stöta ideligen upprepa 1. tugga om, vända och vrida, kannstöpa, 'älta', 'omtröska' ra, se
diskutera

1 bo (subst.) 1 näste, rede, båle; kula, lya, ide, gryt, håla; hem, jfr bostad 4 2 bohage-ting), lösegendom 3 (jur.)
egendom, ägodelar, kvarlåtenskap, (ibl.) förmögenhet; stärbhus, dödsbo — sätta bo se bosätta sig

2 bo (v.) 1 ha sitt hem(vist) 1. sin boning, höra 1. vara hemma, vara mantalsskriven, ha slagit upp 1. ned sina
bopålar, vara (fast) bosatt; ha sin bostad, (ibl.) ha (sin) våning, hyra; ta(ga) in, ta(ga) 1. ha sitt logi; vara inhyst,
hysa in sig, logera, 'kinesa', jfr övernatta, kampera; vistas, uppehålla sig 1; (ibl.) leva 2 (om djur) ha sitt bo 1.
näste 1. rede 3 (bildl. för) innehållas, få plats 1. rum, hysas, gömmas, döljas, dväljas, finnas

3 bo (v.) (prov. för) göra i ordning, bereda,
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utrusta, iståndsätta, laga; (sjö. lör) sjöreda (nät), reparera, fästa på (telnar), telna, sätta telnar 1. flöten (på nät)

boa lös smal pälskrage 1. skinnkrage, fjäderkrage, stola boasera se brädfodra

bobba (vard. för) 1 kackerlacka; skalbagge; bacill 2 liten böld, finne, blåsa, blemma

1 bock 1 getabock, vädur, råbock, hjortbock

2 sågbock, stöd (under bräde); kuskbock, gymnastikbock; spansk ryttare, vägspärr

3 utsvävande sälle, se vällusting 4 felbeteckning, kollationeringsmärke, 'kråka', 'pulla' B grövre fel, blunder,
stavfel, språkfel, skrivfel

2 bock bockning, bugning, böjning på huvudet, nick, hälsning, reverens

bocka 1 se buga (sig) 2 böja, bryta, stuka — bocka av se kollationera — bocka för markera, pricka av, 'kråka' för,
sätta 1. rita ett kors (i almanackan) för bod 1 se butik, speceriaffär 2 (förvarings)-skjul, sjapp, 'futt', magasin 2,
visthus(bod), matbod, (ibl.) 'skafferi'; (prov.) bur, härbre; uthus; (prov. för) fäbod, säter bodbetjänt (åld., skämts,
för) bodbiträde,

butiksbiträde, expedit, (bod)knodd bofast (motsats: kringflackande, nomadiserande) stadig(t boende), fast
(boende), 'rotfast', stationär, bosatt (i 1. på), mantalsskriven, hemmahörande, jfr 1 fast 2 bofällig se fallfärdig,
förfallen 1 bog 1 skuldra 2 (sjö.) se förstäv; (bildl.) (på rätt 1. en annan) köl 1. linje; (ny 1. annan) riktning 1. väg
bogsera dra(ga), ha 1. ta(ga) på släp, släpa;

(bildl. för) föra, lotsa, leda bohag (inre) lösöre, bo(et), hem; inventarier,

se under inventarium, gods 1 bohemisk sorglös o. oregelbunden 1. oordnad 1. regellös (konstnärstillvaro);
vildvuxen (ungdom)

boj 1 förtöjningsboj, ankarboj 2 livboj, fräl-sarkrans

boja black, (fång)kedja, fjätter, fjättrar, handklovar, järn, band, 'länk', 'klave': fotboja (för djur), bindsle, bindsel,
hälla, (prov.) hilla; fångenskap, tvång, förtryck, 'ok', (åld.) fångsel

bojkotta utestänga, utesluta, avstänga, avspärra, isolera, svartlista, blockera, 'frysa ut', 'bannlysa', (ibl.) sabotera,
jfr förvisa 1 bok 1 bokverk, litteraturalster, arbete, (fackspr.) titel, se 2 skrift 3, opus, lunta, foliant; tryck;
anteckningsbok, (skriv)häfte 2 band, del, volym, tom 3 (föra) räkenskaper



4 (kortsp.) 'paket' — köpa 1. taga 1. ta på bok köpa 1. ta(ga) på kredit, se under 2 kredit — stå illa till boks vara
beryktad 1. misshaglig — stå väl till boks vara (högt) värderad, vara väl anskriven, jfr värderad 2

boka 1 bokföra 2 reservera 1. beställa (plats 1. biljett), tinga — boka in sig beställa plats, anmäla sig (till 1. som
deltagare)

bokanmälan (bok)kritik, recension, granskning

boken (om frukt) övermogen, halvskämd, ankommen, (delvis) rutten bokföra införa ru i räkenskaperna, föra till
hoks, boka, anteckna, inordna, uppföra ni,

uppsätta ni, uppskriva ni, inskriva m, ta(ga) till protokollet, protokollföra, (in)registrera, notera

bokförteckning bokkatalog, bibliografi bokhandel boklåda

boklig ur böcker inhämtad, bok-, lärd, teoretisk bokmal bokvurm, läsvurm, bokslukare, jfr plugghäst,
kammarlärd, bokrnänniska, jfr bibliofil hökning platsbeställning bokstav 1 skrift- 1. skrivtecken, bokstavstecken,
ljudtecken, typ, stil(typ); littera; (inte en) prick; (ark)signatur 2 ordalag, ordalydelse, text, formulering —
bokstavs-alfabetisk (ordning); udd- (rim) — efter bokstaven efter ordalydelsen 1. orden, ordagrant,
bokstavstroget, slaviskt, i bokstavlig mening — liten bokstav (motsats: versal) (typogr.) minuskel, gemen — stor
bokstav 1. storbokstav majuskel, versal, kapitäl; begynnelsebokstav, anfang(s-bokstav), initial-(bokstav)
bokstavera stava (upp), 'ljuda' bokstavlig 1 (motsats: andlig) efter bokstaven 1. orden 1. ordalydelsen, egentlig,
sträng, ordagrann, verbal 2 (motsats: fri, bildlig, figurlig, överförd) (bokstavs)trogen, direkt, exakt, slavisk,
pedantisk, formalistisk — bokstavligen 1. bokstavligt (adv., även) bokstavligen talat, rentav, rentut (sagt), i
ordets egentligaste mening, efter orden, faktiskt, verkligen; ordagrant, ord för ord; på (rena) rama allvaret,
formligen; precis, uttryckligen, uttryckligt, jfr noga 1 bokstavsordning alfabetisk ordning bokstavstrogen 1
överensstämmande med originalet, diplomatarisk (återgivning) 2 se bokstavlig 2 boktryckare typograf bokvän se
bibliofil, (ibl.) biblioman bola (åld., bibi. för) bedriva otukt, se 2 lägra, begå hor

bolag enkelt bolag, handelsbolag, aktiebolag,

affärssammanslutning, (ibl.) ekonomisk förening, konsortium, (om äldre förh.) (handels)-kompani 1.
(handels)sällskap; (i) kompanjon-skap

boliner — på lösa boliner på måfå

boll l kula, klot; fotboll, (vard.) '(läder)kula';

snöboll; (pappers)tuss 2 bollkast, lyra; (i fotboll) skott, (hård) rökare; (ibl.) bollspel 3 (si. för) huvud(et) — du har
bollen du har initiativet 1. utspelet, det är din tur, initiativet ligger hos dig, det är du som skall ta första steget
bolla kasta 1. slå boll, ge lyra, jonglera bolma 1 blåsa ut rökmoln, blossa 1. röka häftigt 1. våldsamt, 'röka som en
skorsten'

68bolster—borgerskapet

2 utsläppa ni 1. utspy ni rökmoln 1. rökvirvlar, välva fram; ryka bolster dyna; (prov.) fjäderbolster, (dun)täcke,
dunbädd; (fackspr. för) bolster(vars)väv, stjärnbolster, (prov.) dynevarsväv

1 bom 1 (subst.) bomskott, felskott, felkast 'miss' 2 (adv.) på sidan om målet, fel

2 born (subst.) (trä)stång, stock, (tvär)slå, (tvär)bjälke, (tvär)balk, (trä)regel 1. -rigel, (prov.) läm, lås;
(trä)stängsel, (skogsv.) läns; järnvägsbom; vägbom, hinder, avspärrning, barrikad, skrank; gymnastikbom, barr,
räck; slagbom (i vävstol), lad; (sjö.) rundhult, spira, rå, gaffel — inom lås och born i fängelse, se fängelse 1

bomb 1 sprängbomb; (ibl.) (brisans)projektil, (brisans)granat, shrapnel, granatkartesch; helvetesmaskin 2 (bildl.)
brandfackla; sensation — kasta in en bomb (i debatten) kasta in en brandfackla, framkalla (en) explosion, sätta
luntan till fänghålet 1. krutdurken, komma minan att springa — slå ned som en bomb komma oväntat 1.
överraskande, väcka sensation, sprida skräck 1. fasa, verka förstenande, överraska bombardemang beskjutning,



bombanfall, bombräd, bombfällning; spärreld; (sjö.) bredsida

bombardera 1 beskjuta (med bomber), fälla bomber, bomba 2 (bildl. för) överösa, överhopa, överhölja, bestorma,
2 plåga bombastisk se svulstig, högtravande, jfr barock, våldsam, grotesk, 'yvig', pompös; storordig, skrytsam

bombsäker 1 bombfast, bombskyddad 2 (vard.

för) tvärsäker, (vard.) bombis, se säker 2 bomma (motsats: träffa) skjuta bom, slå fel, skjuta 1. kasta på sidan om
1. förbi (målet) 1. miste 1. fel, förfela, misslyckas, (vard.) missa; (si. för) låna bomma för se stänga 1 bona
blanka, polera

bona om sig svepa (väl) in sig, svepa om sig, (vard.) pälsa på sig; stoppa om sig, ta(ga) väl på sig; skydda sig
bonad väggbeklädnad, vävd tapet, tapisseri,

gobeläng, kelim bonde 1 (motsats: stadsbo) lantman, jordbrukare, åkerbrukare, jordägare, hemmansägare,
arrendator, småbrukare, odalman, (åld.) åbo, danneman, odalbonde; (ibl.) husbonde; [bönderna] (även)
lantbefolkningen, jordbruksbefolkningen, bondeklassen, allmogen, (polit.) bondeståndet, lantmannapartiet,
bondeförbundet, agrarerna 2 (motsats: herre) ohyfsad karl, tölp, bondlurk, bondlufs, bonddrul, bon(d)janne;
bricka (i spelet) — bond(e)- allmoge-(hem); rustik; agrar-(parti) bondförstånd (motsats: lärdom, fackkunskap)
bondförnuft, vanligt (sunt) förnuft, vett, (gott) omdöme, jugemang, urskillning, com-mon sense, bon sens, sens
commun bondgrann se prålig bondgård se lantegendom

bondpermission skolk, självtagen ledighet — taga 1. ta bondpermission (vard.) se skolka, jfr rymma 2 bondsk se
lantlig, bondaktig, rustik; 'ohyvlad', 'oslipad', klumpig, plump, drumlig, grov, smaklös, tölpaktig bondtur (vard.
för) oförtjänt 1. oväntad lur, se 1 tur

bondånger se skrupler, jfr samvetskval boning se bostad 4

bonus vinstandel, tillägg(s-utdelning), extra

utdelning; återbäring, (försäkrings)rabatt, gottgörelse

1 bord 1 geridong, atenienn; (restaur.; i plur.)

'station' 2 måltid, kost(håll), mathållning, 'föda', 'mat', taffel — göra rent bord äta upp allt som finns på bordel;
göra rent hus (med), se under 2 ren — lägga korten 1. papperen på bordet (motsats: dölja) framlägga fakta, se
vidare under papper — slå vantarna i bordet göra konkurs — under bordet (köpa) olagligt 1. 'svart'

2 bord (sjö.) bordläggning(s-planka), (bordläggnings) bräde, skeppsbord, (fartygs)sida —• kasta över bord lämpa
överbord, se vidare under kasta

börda (sjö.) lägga ombord med, lägga till vid

(ett fartyg), preja, äntra bordell glädjehus, otuktsnäste, horhus, offentligt hus, (åld.) skökohus, 'kupa' bordlägga
uppskjuta (avgörandet), avföra från dagordningen; låta anstå 1. 'vila', jfr skrinlägga bordtennis pingpong, (vard.)
pingis, bt boren [bå-] född (till), se under 2 föda; verklig,

äkta, oförfalskad borg 1 se slott, fäste, fästning, (mindre) kasteli, befästning, citadell 2 bygdeborg, bygdefästning,
fornborg, bålverk, försvarsverk, skans 3 (i högre st. för) beskärm, värn, skydd borga 1 köpa på kredit, låna; sälja
på kredit, låna ut 2 gå i borgen (för), (an)teckna sig (för), se garantera 1 borgare (motsats: arbetare, proletär) 1
köpstadsman, stadsbo, (åld.) borgersmän; medlem av medelklassen 1. borgerskapet 1. borgarståndet;
kälkborgare, se bracka 2 ickesocialist

borgen 1 säkerhet, garanti, utfästelse, kaution;

borgensförbindelse, ansvarsförbindelse 2 borge(n)sman, löftesman, hemulsman, garant, (ibl.) gisslan — gå i
borgen för gå i god för, borga för, garantera 1; ansvara för, sc ansvara 2, teckna ansvarsförbindelse för, skriva på
för, stå delcredere borgenär (motsats: gäldenär) so fordringsägare borgerlig 1 (motsats: socialistisk) borgar(e)-, av
borgarstånd, av medelklass, ofrälse; 'ordentlig', jfr kälkborgerlig 2 (motsats: kyrklig) medborgerlig; civil; icke-



kyrklig (vigsel) 3 (om tid, motsats: astronomisk) normal- (tid), kalender- (år) borgerskapet borgarna, tredje
ståndet, borgarståndet, borgarklassen, medelklassen, bourgeoisien

69bornera—1 boss

bornera se moussera

bornerad 1 (motsats: vidsynt, vidhj artad) trångsint, trångbröstad, småskuren, prosaisk, inskränkt 3, dum 1,
kälkborgerligt bi-gott, jfr intolerant 2 (motsats: försynt, tillbakadragen, enkel, anspråkslös, ödmjuk) uppblåst,
pösande, högfärdig, högmodig, (dum)dryg, självbelåten, brackig bornyr skum, fradga borr drill, navare, håljärn,
borrmaskin borra 1 drilla; göra 1. ta(ga) hål, genomborra, sticka (genom); pressa in 1. ned (huvudet i kudden) 2
(om tankar 1. oro) 'mala', 'gno', 'gnola' — borra i sank se 2 sänka 1 borst (strävt 1. styvt) hår, päls, ragg, (skägg)-
strå, (ibl. nära) tagel; (ibl.) morrhår; agn(ar), tagg, torn

borsta stryka över, viska (bort); glanska, feja (av), damma (av), se putsa 1, rengöra; frottera, gnida, gno, skubba,
skrubba — borsta sig resa borst; (ibl.) resa 1. skjuta rygg; (vard. för) visa uppstudsighet 1. trots, vara trotsig,
opponera sig; 'visa tänderna', se vredgas

borste (skur)viska, levang, (däcks)skrubb, (damm)vippa, (metall)krats, (sotarsl.) virra; (tekn.)
(avklappnings)dabb; pensel; plym, 'ståndare'

borstig borstlik, raggig, sträv(hårig), buskig,

spretande, stickig bort 1 härifrån, hemifrån, från stället, därifrån, fjärran, hän, dän, (åld.) dädan; åstad, (vard.) sta;
sin kos, sina färde, (vard.) väck; ut; i väg, sin väg, undan, åt sidan, avsides, åsido 2 adjö, farväl, försvinn; ge er i
väg 1. av, ge plats, (gå) hädan 1. ur vägen, sjas, kas, dra åt skogen, åt pepparn, åt helvete, åt fanders, dra dit 1. så
långt pepparn växer, dra så långt vägen räcker; bort 1. ned med 1. död åt (honom), pereat — bort det (åld. för)
långt därifrån, långtifrån, tvärtom, vare det (mig) fjärran, det kommer inte i fråga, tro inte det

borta 1 längre fram, (ibl.) i fjärran 2 icke hemma 1. inne, hemifrån, utgången, ute 1,

bortrest; på bortaplan; hos främmande 1. andra; frånvarande, försvunnen, icke till finnandes, bortsprungen,
bortlupen; undan, (puts) väck, (vard.) borta med vinden; 'adjö med den', (si.) på driven; avlägsnad, förlorad; se 2
död 1 3 nedsjunken 1. försjunken i tankar, se tankspridd, 'frånvarande', 'drömmande', världsfrånvänd, (ibl.)
konsternerad, snurrig; okunnig, icke hemma (i); utan sans, medvetslös; handfallen, bortkommen — borterst
längst bort, bakerst, akterst, ytterst, sist — bortre längre bort belägen, bakre, (sjö.) aktre, aktra — där borta där
framme, (prov., i Sydsv.) där hänne — hålla sig borta från se undvika, ta(ga) avstånd från — vara borta ha gått
all världens väg, vara ur världen, saknas, fattas 1; vara ur leken bortavaro 1. bortovaro se frånvaro 1 bortblanda
se blanda bort

bortbyta se byta; se förväxla — bortbytt se förbytt 1

bortbyting gökunge; missfoster; trollunge, satunge

bortemot 1. bort emot nära, inemot, vid pass, ungefär, nästan, i det (allra) närmaste, omkring, närmare, bortåt,
approximativt bortfalla se falla bort bortföra se föra bort

bortförklara iu (söka) bortresonera 1. bort-diskutera, komma ifrån, bortse nJ från, bagatellisera bortgång se 1 död
1; bortgående; försvinnande bortgången se 2 död 1

bortkastad förspilld (möda 1. tid), fåfäng 2 bortkollra se kollra bort — bortkollrad se förvirrad 2, vilseförd
bortkommen 1 icke hemmastadd, främmande,

förvirrad 2, försagd, förlägen, blyg, vilsen, 'borta' 2 se opraktisk 1, tafatt, handfallen, hjälplös, rådlös, 'enkel',
våpig, (vard.) tåpig, (prov., vard.) töntig; (känna sig) som en sparv i tranedans(en), (inte vara) född i farstun 1. i
går 1. från i går, 'från landet', verklighetsfrämmande, (vard.) tappad bakom en vagn 3 se förlorad bortleda se leda
bort under 2 leda bortom på andra sidan (om), på hinsidan, (åld.) hinsides; vid sidan av; (ibl.) förbi, över, (prov.)
bortanför — bortom all ära och redlighet jfr gudsförgäten 1, isolerad 1, i en avkrok, jfr avsides bortovaro 1.



bortavaro se frånvaro 1 bortresonera se bortförklara bortröva se röva bort

bortse ru från lämna utan beaktande, inte ta(ga) med i räkningen, negligera, abstrahera från, glömma, stryka ett
streck över, se blunda för, (åld. för) avräkna — bortsett (från) oavsett, avsett från, frånsett, med frånseende av,
om man bortser från, om man frånser, med bortseende från, undantagandes, (alla biinkomster) borträknade,
förutom 1, näst (efter), oberoende av bortskaffa se skaffa undan, avskaffa bortskämd ouppfostrad, självsvåldig;
bortklemad, bortpjoskad, (prov.) förvand; dyrkad, 'firad', divig; blaserad, blasé; fördärvad, förstörd,
demoraliserad; anspråksfull, kräsen, grätten, kinkig, jfr gnällig 2, sjåpig 1; se skämma bort bortslita se slita bort
bortslumpa se slumpa bort bortsnappa se snappa bort borttaga se taga bort

bortåt 1. bort åt 1 framåt, fram; bortemot, åt ngt till, till 1. i grannskapet av 2 vid pass, inemot, i dpt närmaste,
ungefär; (ngn tid) framåt, för (ngn tid) bosatt se bofast

boskap nötkreatur, kreatur 1, nöt(boskap); fä, (åld.) fänad; (kreaturs)besättning, levande inventarier 1 boss
skävor, (trösk)avfall, agnar, söndersmulad halm, strö, 'rask', rafs, skräp

702 boss—bra

2 boss 1 ledare, förman, chef, bas, (vard.) pamp 2 (polit.) valledare, valmakare, in-piskare, valboss; partiboss
bostad 1 boplats, boningsplats, boningsort, uppehållsplats, vistelseort, säte; tillflyktsort; sommarnöje, (lant)ställe
2 bopålar, se 1 hem 1, hus; (bostads)lägenhet, våning; (vard.) krypin, lya, kula; kyffe, näste, 'skrubb'; (i högre st.)
tjäll, koja, hydda; (vard.) (knarkar)kvart 3 [tjänstebostad, boställe, residens, (jur.) (präst)bol]; sätesbygg-ning,
boningshus, manbyggnad, corps-de-logi, jfr lantegendom 4 boning, bo, hemvist; husrum, jfr logi, härbärge;
tillhåll, 'adress' bostadslös sc husvill

bosätta sig ta(ga) sin bostad, slå sig ned, slå ned 1. slå upp sina bopålar, inrätta sig, installera sig; sätta bo;
etablera sig bosättning 1 kolonisering; nybygge 2 etable-

ring 3 bebyggelse bot 1 sc läkedom; botemedel, remedium; medicin, läkemedel; hjälp, (tillfälligt) palliativ;
utväg, 'råd' 2 syndabot, gottgörelse, sonande, ånger, ruelse; penilens, botgöring, botgörelse, kyrkobot;
straff(predikan) 3 sc böter, ersättning 1 — göra bot och bättring ångra sig, be om förlåtelse, ursäkta 1. urskulda
sig, tillstå sina förseelser, bekänna sina synder, (lova att) bättra sig; se ödmjuka sig, gå till Ganossa, krypa till
korset, söka gottgöra vad man brutit, söka försoning 1. förlikning 1. fred, klä(da) sig i säck och aska — i ena bot
i ett straff, se inalles — råda bot på 1. för göra ändring 1. rättelse i, ställa till rätta, avhjälpa, rätta, ändra

böta 1 skaffa 1. skänka bot, hela, häva 1. fördriva (en sjukdom), göra helbrägda, läka 2 råda bot på 1. för,
avhjälpa, ställa till rätta, hjälpa (ngn) ifrån, upphjälpa, komma att bättra sig 3 (prov. för) laga, stoppa, reparera

botanisera (bildl. för) välja 1. plocka (bland), plocka ut botemedel se bot 1

botfärdig (motsats: förhärdad, stursk) ångrande, ångerfull, ångerköpt, (ibl.) botgörande, förkrossad o. ruelsefull,
en Magdalena; (ibl. nära) ödmjuk botgörelse se bot 2

botten 1 havsbotten, sjöbotten, havsgrund, (ibl.) djup(et) 2 bottenskiva, bottenplatta, undersida; tårtbotten,
(tårt)lager, (fackspr.) (tårt)anslag; fartygsbotten; bottenfäll, hårbotten; bottenlager, bottenfack; bottenkurs 1. -
notering 1. -rekord, minimum 3 underlag, 'bädd', kolbotten; bottenmönster; se grundval; jordgrund 4 (på egen)
grund, område, territorium 5 trossbotten, golv 6 (vard. för) dålig, ytterst underhaltig, värdelös, (ur)-usel, (vard.)
kass, (ett) bottenrekord, (det var) höjden — botten opp drick ur, låt oss dricka i botten 1. tömma våra glas 1.
ta(ga) en bottenfock — dricka i botten sc dricka ur under 2 dricka — gå till botten 1 se förlisa 2 gå till grunden
(med), sc under 2 grund —

1 grund och botten i grund(en), se under

2 grund — inte ha ngn botten vara omättlig, ständigt vara hungrig, aldrig (kunna) bli tillfredsställd, aldrig kunna
få sitt lystmäte — på främmande 1. utländsk botten på utländsk mark, i utlandet — stå på egen botten vara 1. bli
sin egen



bottenlös utan botten; omätlig(t djup), bråddjup; omättlig; ofarbar, underminerad; nästan otänkbar, otrolig,
enorm, gränslös; outgrundlig

bottenrekord (vard. för) lägsta (uppnådda) pris 1. notering 1. resultat, (vard.) 'botten' bottensats se grums 1; jfr dy
1 bottenskrapa se tömma — bottenskrapad se

2 tom 1, pank

bottenvåningen nedre botten, första våningen, jordvåningen bottin pampusch, ytterkänga bottna 1 hinna till 1. nå
botten, (kunna) stå (med fötterna) på botten 2 förslå, räcka till

3 sätta botten på, (halv)sula — bottna i se bero 2

boulevard 1. bulevard se allé, (vard.) bullis, (om ryska förh.) prospekt bouquet [boke1] doft ]. arom (på vin)
bourgeoisie högre medelklass(en), (ibl.) överklass; [bourgeoisien] (även) 'kapitalisterna', se borgerskapet bov se
skurk, förbrytare bovaktig skurkaktig, brottslig, usel, fräck, avskyvärd, gemen, nedrig, neslig, diabolisk,
samvetslös

bovfysionomi bovansikte, bovtyp, galgfysio-nomi, skurkansikte, skurkutseende, bovutseende

bovstreck galgstreck, se illbragd, jfr skälmstycke 1

box [-å-] 1 (kol)lår, kolhämtare, (kol)behållare, kolhink; kolrum på fartyg 2 postbox, (bank)-fack, frysbox 3 se
bås 4 unika, matbox; ask, låda, dosa, schatull, skrin boxare knytnävskämpe, pugilist, 'ringräv' boxning
knytnävsstrid, knytnävskamp, pugi-lism, boxningsmatch, boxningskamp, (vard.) fajt; boxningskonst, pugilistik,
the noble art of selfdefence bra 1 (motsats: dålig, undermålig, usel) (adj.) se hederlig 1, heders-; präktig, (prov.)
gentil; (vard. för) vänlig 1. snäll; (vard. o. si.) bussig, klämmig, kul, lattjo, reko, 'skarp', 'skaplig', strong, tuff,
'vass', busvass, alla tiders; ordentlig, rättskaffens, god 4, förmånlig, fullgod, utomordentlig, lyckad, (vard.)
maffig, rekorderlig; duktig, skicklig, 'styv'; (motsats: feg) rask, tapper, modig; (motsats: oanvändbar) duglig,
lämplig, passande; (vard.) inte så dum 1. tokig 1. pjåkig, inte oäven 2 (motsats: klen, skral, sjuk) (adj.) återställd,
se frisk 1 3(motsats: onyttig)(adj.) se hälsosam, jfr nyttig 4 (om vägsträcka 1. tid, motsats: liten, kort) (adj.)
tämligen stor 1. lång, ansenlig 5 (adv.) verkligen 1. verkligt (synd att) 6 (motsats: dåligt, illa) (adv.) (smaka) gott,
se gott 1 under god, (vara) väl, se

71bli bra—bredd

2 väl, inte illa, inte så tokigt 1. dumt; med glans, förträffligt, flott, duktigt, (gå) lyckligt 1. galant, fint, (vard.)
finemang; (prov., i Syd-sv.) (reda sig) krytt; (vard. o. si.) fina q, fina fisken, hyvens, smaskens, 'vackert', vajert,
toppen, just [sjysst]; lyckligt (och väl) 7 (förstärkande:) rikligen, rikligt, rundligt; betydligt, mycket; snubblande
(nära), skäligen, so alltför 1 8(itj.) bravo, bravissimo, all right, gillas, gott, fint, duktigt, väl rutet (lejon);
(avbrytande:) gott, det där vet jag (men); (tack, det är) tillräckligt l.nog (nu) — bli bra ordna sig, (det) ger sig, jfr
giva sig 7 — gå bra (för ngn) lyckas (för ngn), ha framgång — gå bra till passa (i stycke) till, stå bra till — ha
det bra vara nöjd, vara i goda omständigheter, ha gott om det, vara väl situerad, vara välbärgad, ha det bra
förspänt, ha det väl ställt (för sig), ha goda dagar, ha söte-brödsdagar 1. goddagar, leva på livets solsida, ha det
fett, ha kommit 1. sitta på grön kvist, må som en kung, må som en prins i en bagarbod, må som en pärla i guld,
ha det skapligt, det går ingen nöd på; sitta bra till — må bra vara frisk (o. kry), frodas, inte (längre) vara sjuk,
(vard.) ha hopp om livet — sitta bra till ha goda utsikter, ha det bra, se ovan bracka 1 (förr:) icke-student, icke-
akademi-ker, enkel borgare, småborgare, filister 2 (numera, vard. för) kälkborgare, spetsborgare, kråkvinkelsbo,
grönköpingsbo, skrå-köpingsbo; jfr uppkomling brackig (vard. för) kälkborgerlig, bornerad, knoddaktig,
(skämts.) knoddän; okultiverad, obildad, materialistisk bragd hjältebragd, hjältedåd, bedrift, (åld.) (hjälte)dat;
stordåd, storverk, kraftprov, (kraft)prestation brain storm [brejn ståm] se idéstorm brak se buller 1, knak, krasch,
slag, skott braka 1 se dundra 1, knaka, gny 2 se gå sönder 1, falla (ned) — braka ihop se törnå ihop — braka lös
1. löst 1. loss lossna, gå sönder; bryta lös, se bryta ut 2, barka lös(t) 1. i väg; gå av stapeln (med buller och brak),
se börja 4 — braka sönder se gå sönder 1



brand 1 se eldsvåda, lågor, flammor, (ibl.) 'fyr'; brännande hetta 2 brinnande vedträ, eldbrand 3 ljusbrand,
ljustjuv, snopp, sköre (på ljus) 4 (med.) vävnadsdöd, kallbrand, (ben)röta, gangrän, nekros; (bot.) sot — råka i
brand fatta eld, börja brinna; so flamma upp 1 under 2 flamma, bli eld och lågor — stå i brand se brinna 1 —
sätta i brand sticka i brand, tända (eld) på, antända, sätta fyr på; 'uppelda'iu, uppegga id, upphetsa ni brandfackla
utmaning, provokation brandfri brandsäker, eldsäker, eldfast, obrännbar, oförbrännlig brandskatta se plundra,
utnyttja, jfr pungslå bransch yrkesgren, fack 2, affärsgren, specialitet, 'fält', verksamhetskrets; jfr 1 syssla, yrke,
jfr genre 1

1 brant (subst.) 1 bråddjup, stup, (i högre st.) 72

stalp, (ätte)stupa; skarp lutning, bergvägg, klippa, fjäll, hammare, klint, klätt, nipa 2 se avgrund 1, rand, brädd,
kant 2 brant (adj.) (bråd)stupande, tvärbrant, tvärt 1. skarpt sluttande, tvär (stigning), brant lutande 1. stigande 1.
sluttande 1. stupande, skarp brasa (kakelugns- 1. spisel)eld, fyr; stockeld, nying; bål; se eldsvåda

1 braska frysa på, bli 1. vara kallt; knastra (vid köld)

2 braska ståta, se skryta — braskande (motsats: försynt, diskret) uppseendeväckande, prålande, prålig, skrytsam,
storståtlig; stor-talig, jfr svulstig, deklamatorisk, pompös, överdriven; bålstor

brasklapp hemligt förbehåll, hemlig reservation, listigt förbehåll brassa på elda pä, steka på; skjuta skatt på skott,
småknalla, plottra; (vard. för) ta(ga) i, klämma i, (vard.) 'köra hårt' bravad 1 (iron.) se bedrift, dat(er), skrytsam

handling, dumdristighet 2 se skryt bravera se skryta, briljera, ståta, svassa bravur oförskräckthet, tapperhet,
käckhet, dristighet, skrytsam manhaftighet; överlägsen (teknisk) skicklighet 1. säkerhet, (stor) (konst)färdighet;
mästerskap, virtuositet, ekvilibristik bravurnummer se glansnummer bred 1 (motsats: smal, trång, snäv) vid,
vidsträckt, utbredd, rymlig, omfångsrik 2 (motsats: kortfattad) se omständlig, 'frodig', 'yvig' — de breda lagren
folket, se under folk 6 — den breda vägen fördärvets väg, se vidare under väg — göra sig bred 1 skryta, 'pösa' 2
se husera 2 —- vitt och brett se under 1 vid breda 1. bre 1 bre(da) ut, lägga; hölja 1. täcka 1. kasta (över); 'gjuta'
(skimmer över)

2 smeta 1. stryka 1. bre(da) 1. klena på (smör)

3 bre(da) omkring, utströ ni, sprida 1 — breda på1 se överdriva, bre(da) ut sig över, göra för mycket av,
överdrivet berömma 1. klandra, (alltför) kraftigt understryka 1. färglägga, utbrodera, koka soppa på en spik, göra
en höna av en fjäder, göra en mygga till en elefant; smickra; (stor)ljuga, (vard.) 'safta på', 'skarva'; se skryta —
breda ut 1 (om blomma) veckla upp 1. ut 1. öppna (sina blad) 2 sträcka ut (armarna, vingarna) 3 utströ ni,
framlägga ni 1. lägga ut (till beskådande) 4 so utbreda — breda ut sig 1 sträcka ut sig, vräka sig, jfr trona, se
skrymma; förgrena sig, tillta(ga) i omfång, förstoras; frodas, tillväxa ni, svälla, utvidga sig, växa ut (över), grena
ut sig 2 sträcka sig 1. räcka 1. nå fram (till); vidga sig, expandera, öppna sig; (om dimma 1. skymning) lägga sig,
lägra sig, bre(da) sig, sänka sig, 'ligga' 3 se sprida sig 1, vinna terräng 4 gå på bredden, sväva ut, göra utflykter 1.
avvika från ämnet; bli långrandig, orda 1. prata (vitt och brett), svamla (om); jfr skryta

bredd 1 (motsats: längd, längdsnitt, höjd) tjocklek, vidd, storlek, (i) diameter; ving-i bredd med—bristfällig

bredd; (ibl.) spårvidd 2 (motsats: longitud) (pol)höjd, latitud, breddgrad — i bredd med

1 jämbredd med, i jämnhöjd med, i paritet med, sida vid sida med; jäms med, i jämförelse med — på bredden
(sjö.) tvärskepps

bredda utvidga, utöka, förstora breddgrad latitud, polhöjd bredsida (sjö.) salva, salut, bombardemang bredvid
(näst) intill, invid, utmed, i marginalen, förbi, jfr 1 nära 1; (nära 1. tätt) vid, vid sidan av 1. om, vägg om vägg
(med), hus om hus (med), knut i knut 1. knut om knut (med); jämsides (med), i (jäm)bredd med, icke långt ifrån,
i närheten (av), därinvid; (för)utom, jämte; (läsa) på sidan om, utanför (läro)boken, extra; (äktenskap) 'till vänster'

brev 1 se skrivelse, slutet meddelande, (brev)-

försändelse, (post.) lösbrev; (längre) epistel; (i plur.) post, korrespondens 2 ämbetsskrivelse, bulla, edikt 3



fullmakt, diplom, (sjö.) behörighetsbevis; (försäkrings)polis; (köpekontrakt; kreditivbrev — som ett brev på
posten (komma) alldeles oväntat o. plötsligt 1. överraskande, utan att man ansträngt sig; som en omedelbar 1.
säker I. oundviklig följd, omedelbart, oundvikligen brevväxla se korrespondera 1 brevväxling se korrespondens 1
bricka 1 underlägg, underlag, (prov.) back

2 märke, mellanlägg 3 (spel)pjäs, (spel)mark; kugge (i maskineriet) — en (viljelös) bricka

1 spelet medagerande utan betydelse, ett betydelselöst redskap

briefing [bri'f-j orienterande sammanträde, orientering

1 briljant (subst.) slipad ädelsten, juvel, (ibl.) diamant

2 briljant (adj.) se glänsande 2, se lysande 2 under 1 lysa, lyckad, storartad, utmärkt 1, jfr

2 virtuos; (typogr. för) liten (stil) briljera utmärka sig, glänsa 2, lysa, pråla,

prunka, bravera, excellera, göra sig gällande, inte sätta sitt ljus under skäppan, skryta, visa sig på styva linan,
(vard.) visa fram-fötterna; bära 1. föra till torgs brillor se glasögon

1 bringa (subst.) se bröst 1, barm

2 bringa (v.) 1 bära, föra, komma med, föra fram (i ljuset); frambära, framföra; medföra, förorsaka, bära med sig,
bära bud om, bära i sitt sköte; leda till, lända till, skänka, ge, hembära (seger), skaffa; försätta (i fara), störta (i
olycka), driva (till förtvivlan), dra(ga) (skam över), vålla, tillskynda 2 förmå, beveka, föranleda, föranlåta,
befordra; åstadkomma (att), åvägabringa (att) — bringas föras 1. komma (på tal) — bringa i dagen 1. i ljuset
skaffa fram, ta(ga) fram; se framdraga, uppenbara, avslöja 2 — bringa i oordning vända upp och ned, se vidare
under oordning — bringa om livet förgöra, se döda 1 —- bringa på fall so stjälpa 3 — bringa på skam se
dementera, vederlägga — bringa på tal framkasta, se vidare under 2 tal — bringa reda i se

ordna, komma till rätta med 2 — bringa till stånd so åstadkomma 1, skapa, jfr förverkliga, se driva igenom 2
under 2 driva — bringa ur jämvikt förvirra, so vidare under jämvikt brink (kort) brant backe 1. lid, slänt, brant
sluttning, skränt, brant strandbrädd, (dikeskant; (i Stockholm:) brant gränd; (prov.) bräcka

brinna 1 flamma, låga, blossa, förtäras av

eld, gå upp i rök, brinna ned 1. upp, bli lågornas rov; stå i (ljusan) låga 1. i lågor, stå i flamma, stå i biand, vara
eldsvåda, ha fattat eld, ha brutit ut eld, elden är 1. har kommit lös; (om lampa) lysa 2 (bildl.) vara häftigt betagen
av, eldas, hänföras, behärskas (av), ivra (för), nitälska, jfr älska 3 vara het, hetta, förtäras (av hetta 1. begär),
sjuda (av arbetslust) — brinnande sc häftig 2, våldsam, stormande 2, itänd (av iver), levande (intresse) — för
brinnande livet av alla krafter, i full fart — brinna av (om skott, motsats: klicka) gå av, smälla av, avfyras, lossas
— brinna inne sc frysa inne — brinna upp brinna ned (till grunden), förbrinna, helt förstöras genom eld, so brinna
1 — brinna ut brinna ned, brinna slut brio livlighet, 'liv', 'eld', 'glöd', 'glans', kraft,

kläm, bravur bris se 1 vind

brisera häftigt explodera, krevera, sprängas, spricka

brist 1 (motsats: tillgång, överskott, överflöd) (av)saknad (av det nödvändigaste), umbäranden, fattigdom,
försakelse; frånvaro (av); knapp 1. ringa tillgång; knapphet, otillräcklighet; ofullständighet, 'lucka'; se 1 fel 1,
defekt, felaktighet; nackdel, svaghet, hål, reva; vank, skavank; [brister] begränsning 2 (kassa)balans, underskott,
under-balans, 'minus', de'ficit, (ibl.) förlust — i brist på se utan 1 — i brist på bättre i avsaknad av (ngt) bättre, i
reserv, som ersättning — lida brist (på) leva under knapphetens kalla stjärna, se fara illa under 2 fara, fattas 1,
sakna 1 brista 1 (motsats: hålla, bära) se 2 spricka 1, dela sig, springa i stycken 1. sönder 1. upp 1. av, knäckas,
braka (itu), krossas, brytas sönder, gå åtskils 1. i stycken, spricka upp, ge efter, ge sig, ge vika, gå 1. slitas av,
slitas 1. ryckas 1. falla itu 1. isär, sönderslitas hj; (om blick) slockna 2 se fattas 1 utebli, tryta, vara otillräcklig,
vara ont om, (ibl.) svika; (om liknelse) halta — brusten söndersliten; slocknad — bristande se ofullständig,
bristfällig, uraktlåten, utebliven, försummad — brista i vördnad inte visa tillräcklig 1. tillbörlig vördnad — brista



ut (i) brista 1. falla (i gråt); so börja i; se bryta ut 2, upphäva 1 bristfällig (motsats: felfri, klanderfri; omsorgsfull,
noggrann) dålig, i dåligt skick 1. stånd, (ibl.) skadad, trasig, defekt; (på) bruten (svenska); underhaltig,
undermålig, felaktig, van-(vård); ofullkomlig, eländig,

73bristfälligt—brun

usel, bedrövlig; bristfull, ofullständig, bristande, svag; otillfredsställande, onöjaktig, slarvig — bristfälligt (adv.,
även) sc illa 4 brits lave, sovbänk, tältsäng, fältsäng, se

sovplats, jfr säng 1 brittsommar indiansommar, fattigmanssom-mar, (åld.) grävlingssommar; eftersommar,
förhöst

bro 1 (båt)brygga, (ibl. nära) spång; (ibl.) vägport, viadukt, akvedukt, övergång; skeppsbrygga, kaj 2
förstu(gu)bro, farstubro, (farstu)kvist, (ytter)trappa 3 (tand)-brygga, tandbro

1 brodd nyuppkommen säd; (ibl.) embryo (på frö 1. kom), grodd, första skott, (grodd)-knopp; första början

2 brodd järnpigg, huggsöm, dubb, se 1 pigg,

1 spets 1, jfr 1 spik

broder 1 bror, (vard.) 'broderskap(et)', brorsa; du(broder) 2 (ordens)medlem, munk 3 tros-förvant, nästa, like,
medmänniska, kamrat brodera 1 se sy (figurer) 2 utsmycka; variera (på ett tema); 'skarva', fabulera, koka soppa
på en spik, överdriva broderi 1 handsytt arbete, brodyr, (ibl.) stramalj, jfr sömnad 2 utsmyckning, utpynt-ning,
utläggning broderlig vänskaplig — broderligt (adv., även)

(dela) lika 1. rättvist i sämja broderskap 1 fraternitet 2 se förening 2

3 (vard. för) bro(de)r brokar brokista, stenkista brokig 1 se mångfärgad, färgrik 1, färgglad, vattrad, (om häst)
skäckig; se spräcklig; mosaikartad, kalejdoskopisk; bondgrann, prålig, brokot 2 (om)växlande, (mångskiftande,
skiftesrik, olikartad; (om sällskap) föga enhetlig, blandad, heterogen; (ibl.) oredig, förvirrad, 'orolig' broms
hämsko, spärr; spärrhake, spärrfjäder, spärrinrättning, (ibl.) brinkhake; fartspärr, bromsinrättning bromsa sakta 1.
hämma farten, se stanna 6; bromsa in, (vard.) (tvär)nita; stämma, stäcka, sätta hämsko på, 'vingklippa', 'klippa
klorna på'; se hålla emot bror se broder 1

brorskål — dricka brorskål lägga bort titlarna, se under titel brorslotten det mesta 1. det bästa 1. största delen (av
ngt), störstaparten, huvudparten, huvuddelen, mestparten, mestadelen, lejonparten — få brorslotten dra(ga)
längsta strået broschyr småskrift, ströskrift, flygskrift; (reklam)häfte, prospekt, katalog, folder, jfr

2 skrift 3

1 brott 1 brottyta; stenbrott, (ibl. nära) gruva

2 sc 1 spricka, brottställe, knäck, (med.) fraktur; avbrott, hopp; 'bräcktag', spänntag

3 se brottsjö

2 brott 1 lagbrott, förbrytelse, skuld, (lag)-

överträdelse, (jur.) delikt; förseelse, lagkränkning, (grov) missgärning, (förbrytar-spr.) grej, jfr 1 fel 3; odåd,
ogärning, nidingsdåd, se illbragd 2 brytande 1. kränk-
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ning (av), försyndelse 1. synd (mot) brottas 1 ta(ga) livtag, ta(ga) ett (nappa)tag 2 kämpa, strida, slåss, (vard.)
tampas

brottning (isländsk) glima, (japansk) jiujitsu (till självförsvar); brottningsmatch; envig, tvekamp, livtag,
spänntag, nappatag, dust; jfr 1 strid 1

brottsjö brott, bränning, (över)brytände sjö;



(havets) svall, svallvåg, störtsjö, vågsvall, surf

brottslig straffbar; straffvärd; kriminell, bovaktig, laglös, olaglig; skuldbelastad, skyldig; fördömlig, förkastlig,
ond, syndig brottsling den brottslige, den felande, den skyldige,'syndare', gärningsman; se förbrytare brottstycke
fragment, del, avsnitt, utdrag; stump, spillra, skärva, flisa, splittra, bråkdel; styck(e)verk; bevarad del (av exv.
skrift) brouillerad [broje1-, bruje1-] osams, på kant (med)

bruk 1 användning, nyttjande, begagnande, tillämpning; (till) (fritt) förfogande, (till) disposition 2 plägsed,
sedvänja, (sed)vana, kutym, hävd, tradition, (kläd)mod(e), sed; (vanligt) förfaringssätt, tillvägagångssätt,
förfarande, praxis, (hand.) usans; praktik, (vanliga) gången 1. ordningen, metod, form, (ibl.) rit; stil; konvenans,
ceremoni(er), ritual, (umgänges)regel 3 (lånt.) skötande, hävdande, kultivering, skötsel; odling, jordbruk 4
industrianläggning, fabrik(s-anläggning); (järn)verk, hytta 5 murbruk — för eget bruk till husbehov — göra bruk
av se använda 1 — ha bruk för se behöva 1 — komma i bruk komma till användning, börja användas, bli
modern — taga 1. ta i bruk börja använda, se införa 4; uppta(ga), exploatera — ur bruk bortlagd, föråldrad, jfr
gammal 3, utrangerad — vara i bruk användas

bruka 1 se använda 1 2 vara van, ha för sed 1. vana, pläga 3 odla, (be)arbeta, kultivera, hävda (jord), exploatera
— brukas vara sed 1. bruk 1. brukligt, vara vanlig, gå till (på visst sätt), förekomma brukbar 1 se användbar,
ändamålsenlig, nyttig 2 odlingsbar bruklig brukad, använd, nyttjad, rådande, i bruk, praktiserad; se vanlig 1,
sedvanlig, gängse, gångbar, övlig, usuell, obligat, vedertagen, hävdvunnen, traditionell, regelmässig, jfr allmän 5
bruksartikel (motsats: prydnadsartikel) bruksföremål, bruksvara, nödvändighetsartikel 1. -vara, vardagsvara
bruksdrift bruksrörelse, brukshantering, bergsbruk, (järn)industri, fabriksrörelse brumbjörn tvärvigg, bitvarg,
(gammal) knarr, grälmakare

brumma 1 se 1 surra 1, mullra, (prov.) dröna 2 (otydligt 1. ilsket) mumla, muttra, 2 knota; (ibl.) gräla

brun brunaktig, mörkbrun, rödbrun, lever-färgad, kastanjebrun, snusbrun, choklad-brun, kanelfärgad,
sepiafärgad, umbrafärgad,brunbränd—bryta

karneolfärgad, ockrabrun, ljusbrun, gulbrun, beige; brunhyad, brunhyllt, jfr solbränd. brunbränd se solbränd

brunett (adj.) mörklagd, mörkhårig o. brunögd

brunn 1 springbrunn, vattenkonst, fontän 2 se kurort 3 (hiss)trumma, (ljus)schakt,

ljusbrunn — dricka brunn genomgå en brunnskur

brunnskur mineralvattenkur, badkur, kur,

badsejour, brunnsdrickning brunnsort se kurort

brunst parningsdrift, könsdrift, parningsbegär, libi'do, lystnad, drift, sinnesrus, jfr brånad 1

brunstig (om djur) löpsk, parningslysten, (om ko) tjurgalen; (om människa) se kåttjefull, sinnlig, jfr liderlig
brunsttid parningstid, (om fiskar) lektid, (om

tikar) löptid, (om fåglar) speltid brus sus(ande), vin(ande), fräs(ande), tjut, gny, dån, mummel, (stigande) sorl,
oväsen; porl(ande); (prov. för) lemonad brusa 1 (om ljud) ljuda, (prov.) dura; 'ringa'; strömma (ut); (om vind)
susa, vina, dåna, storma, larma, bullra, gny; (om vatten) svalla, forsa, skvala 1. sprudla (fram), porla, sorla; sjuda,
skumma, fradga, fräsa, pösa, jäsa; (om dryck) frusa, 'pärla', m(o)ussera, bornera 2 (om liv o. verksamhet) 'larma',
pulsera — brusande (även) vild, oordnad, tu-multuarisk; översvallande, sjudande; oemotståndlig; pulserande —
brusa upp (mot) bli hetsig 1. häftig, flamma upp, ilskna till, sinnet rinner på I. över, fara upp, slå näven i bordet,
förivra sig, förgå sig, se bryta ut 2 brushuvud hetsporre, vildhjärna, sprakfåle,

vettvilling, 'brushane', jfr bråkmakare brusten se under brista

brutal rå, grov, plump, grym; hård o. hänsynslös, hotfull; 'osminkad', omild; våldsam, hårdhänt, brysk, (vard.)
tuff; omänsklig, barbarisk, tyrannisk, obarmhärtig, inhuman; hjärtlös, cynisk, bestialisk, djurisk, förfäad, vildsint



brutalitet se våld 2, våldsamhet, grovhet 2, hårdhet, sadism, maktmissbruk, hänsynslöshet, jfr tyranni bruten se
under bryta

brutto (motsats: netto) 1 med förpackning(en 1. emballaget medräknat), utan avdrag (för förpackning 1. låda) 2
utan avdrag för omkostnader, inklusive frakt 1. alla kostnader, (ibl.) helt, totalt

1 bry (subst.) se bryderi

2 bry (v.) 1 anstränga 1. plåga 1. 'bråka' 1. rådbråka sin hjärna, (ständigt) grubbla 1. fundera över 2 reta, pika,
genera, retas 1. skämta med, göra förlägen 1. brydd — bry sig om vårda sig om, ägna (om)vård(nad); bekymra
sig 2, intressera sig för, tycka om, hålla av; vilja, ha (en) önskan 1. lust (att); ägna uppmärksamhet 1. en tanke åt,
ge akt på, akta på, ta(ga) hänsyn till, beakta, (vard.) vånna, (prov.) våla; iaktta(ga),

4 -- Ord för ord

betänka, lyssna till; ta(ga) notis om, befatta sig med, blanda sig i, sköta, fästa sig vid, fästa avseende vid, göra
affär av, ta(ga) intryck av, lägga på hjärtat 1. sinnet — icke bry sig om avstå från, uppge, se strunta i, underlåta
(att), uraktlåta (att), inte se på (besväret), vara döv för, slå dövörat till för, lämna obeaktad, inte låtsa(s) om,
överse med, vända ryggen till (för ngns böner), inte (vilja) lyssna till, inte (vilja) höra på (det örat), täppa till
öronen för; låta (ngt) passera, låta udda vara jämnt; låta (ngn) hållas, låta världen ha sin gång, se försumma (att),
inte orka 1. gitta 1. idas, inte lägga två strån i kors, se förakta; [jag bryr mig icke om det] det får vara, det angår
mig icke, jfr under angå — brydd se förvirrad 2, handfallen; skamsen, besvärad bryderi villrådighet, förlägenhet
2, beråd, em-barras; oro, förvirring, virrvarr, 'härva', osäkerhet, 'myror i huvudet', (stå i) valet och kvalet,
(huvud)bry; klämma, knipa, svårighet, bekymmer, bråk, jfr besvär 2, svårt läge, kinkig belägenhet, obehaglig
ställning; (ibl.) stötesten(ar), förtret — komma 1. råka i bryderi få det hett, se under het brydsam se kinkig 3,
knepig, svär 1, betänklig 1, förvirrande, 'trasslig'; bekymmersam, fatal, förarglig, förtretlig, pinsam, genant,
'otrevlig'; (ibl.) svårutredd

brygd 1 vört; dryck, vätska 2 (bildl.) sammelsurium, 'uppkok', se blandning 3

1 brygga (subst.) båtbrygga, bro, jfr kaj; kommandobrygga; (med.) tandbrygga, (tand)bro, guldbrygga

2 brygga (v.) tillverka 1. göra (öl); (om bål 1. punsch) tillblanda ni; (om kaffe) tillreda, (till)laga, bereda, filtrera

bryn 1 (skogs)kant, (skogs)rand, utkant;

horisont; (vatten)yta 2 ögonbryn

1 bryna 1 brunsteka, brungrädda, brunrosta,

halstra, steka, fräsa (upp), (hastigt) flambera, rosta 2 solbränna, brunbränna, 'bränna'

2 bryna se slipa 1

bryne brynsten, (bryn)stål, väss-sten, (prov.) hen; (ibl.) liepinne, (stryk)spån brynja rustning, harnesk, pansar,
pansar-

skjorta, vapenskjorta, kyller, kyrass; nät-(under)tröja (av grovt garn) brysk häftig, hastig, oförberedd,
oförmedlad, plötslig; ohövligt kort (i tonen), barsk, hänsynslös, omild, skarp, tvär o. ovänlig, brutal, (ibl.)
framfusig, grov

bryta 1 bryta sönder 1. itu, ha sönder 1. itu, knäcka, bräcka, bråka (lin); avbryta ni, avslita ni, avrycka ni, avriva
ni ; 'beta' (bröd); se bryta igenom; skära 1. sprätta upp (brev), öppna; lämna 1. utgå ur (ledet); böja, bocka, vecka,
vika, falsa; (fys.) återkasta, reflektera, refraktera; uppdela ni 1. sönderdela ni (i färger) 2 (sjö. för) 'gå vit', häftigt
svalla, 'koka', 'skumma', bilda brott, bryta sig; (om vågor) slå 1. spola över 3 bryta 1. bräcka 1. hacka loss (sten 1.
malm), hugga (kol); bana 1. ta(ga) upp (väg), röja 1. odla
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(mark) 4 (om motstånd) krossa, tillintetgöra, kuva, nedslå ni, försvaga, mildra 5 (om färg) se bryta av (mot),



bryta mot 2; tala med brytning, tala med främmande accent 6 (om bekantskap) göra slut på, sluta med; jfr avbryta
3; se bryta med 7 (jur.) göra ogiltig, upphäva, inhibera, försätta ur kraft, omintetgöra 8 (om löfte) svika, icke
hålla, rygga, överträda, se bryta mot 1 9 (typogr.) ombryta ni (spalttext) — bryta sig in göra 1. begå inbrott;
tränga in — bryta sig mot brytas mot (varandra), stå i motsatt förhållande till, kämpa 1. strida med, bekämpa —
bryta sig ut befria sig; bana sig väg ut, tränga ut, slå sig ut; frigöra sig från, skilja sig ut från, utsöndra sig från —
bruten 1 sönderbruten; (om terräng) se kuperad 2 åldrad i förtid, årbräckt, senil; (om hälsa) förstörd, undergrävd;
'vingkiippt', 'vingbruten', kraftlös, viljelös 3 (om röst) klanglös, brusten, svag, oklar 4 (om häst) sadelbruten,
selbruten, skavd, sårig; sprängd, slutkörd 5 (om språk) bristfällig, rådbråkad 6 (om linje) vinkelböjd,
sicksackformig

bryta av 1 lösbryta ni, lösgöra ni, avskilja (från), ta(ga) av, plocka; sönderbryta ni, knäcka; ändra riktning, vika
av; bilda ett avbrott (mot), stå i motsats 1. kontrast (till), strida (mot), svära (emot), sticka av (mot), framträda
mot bakgrunden av, kontrastera (mot) 2 se avbryta — bryta en lans för försvara, se vidare under tans — bryta
fram (våldsamt) framtränga ru, framrycka ni, fram storma ni, framstörta ni; bana sig väg, plötsligt framträda,
spruta fram, (om lågor) slå upp, bryta ut; träda i dagen, 'gry'; ta(ga) sig uttryck, ge sig luft; söka sig fram, sippra
fram, framkvälla ni; se spricka ut under 2 spricka — bryta igenom 1. genom 1 arbeta sig (i)genom, (med våld)
tränga 1. spränga sig igenom, pressa sig fram 1. ut, slå 1. hugga sig igenom, bryta sig (väg) genom, slå en bräsch
i, splittra, klyva, spränga, forcera; genomtränga ni, framtränga ni 2 övervinna (alla) hinder 1. (allt) motstånd 1.
(all) kritik, vinna erkännande, segra, 'slå igenom' — bryta in 1 (om fiende) infalla m, intränga ni; göra en
inbrytning (i); kasta sig in 2 se inbryta 2 — bryta isen ta(ga) första steget, se vidare under is — bryta loss 1. lös
so rycka loss

— bryta lös i. löst gå till anfall; bryta ut, braka lös, komma till utbrolL, börja 4

— bryta med förklara krig, börja krig med; ställa sig i motsats till, frigöra sig från, lämna, överge, avfalla från;
häva förlovningen med, slå upp med, göra slut med, säga upp bekantskapen med — bryta mot 1 förgå sig mot,
våldföra sig på, försynda sig mot, förbryta sig mot, kränka, fela mot, synda mot; handla emot, icke uppfylla (ett
krav), trotsa, svika (ett avtal), icke iaktta(ga) 1. rätta sig efter, avvika från, överträda (lag o. förordning) 2 starkt
avvika från, bjärt sticka av mot, skarpt framträda, skära mot, svära mot, jfr stöta 4 — bryta ned 1 bryta av, riva

ned; (geol.) abradera; jämna med marken, kullstörta, kasta omkull, rasera, lägga i ruiner 1. spillror 2 (bildl., om
person) nedslå ni, 'knäcka', 'krossa', tillintetgöra, ödelägga, upplösa — bryta samman se sjunka ihop, segna ned
— bryta staven över se fördöma 11— bryta udden av mildra, se vidare under udd — bryta upp l bryta 1. rycka
loss, lösbryta ni; sönderbryta ni, bända upp I. sönder, riva upp 1. sönder, med våld öppna, forcera; slå hål i, slå
upp, öppna; röja, uppodla ni 2 (om sår) åter öppna sig, 'gå upp'; (om is) ge sig i väg; ta(ga) ned 1. bryta tält,
upplösa 1. bryta läger, bege sig i väg 1. på marsch, starta, avtåga, avmarschera, flytta sina penater, jfr flytta 2;
ta(ga) avsked, säga adjö, bryta laget, resa sig från 1. lämna (mat)bordet, sluta måltiden, häva taffeln, avtroppa ni,
(vard.) tänka på refrängen — bryta ut

1 bryta lös (ngt); avsöndra, avskilja, (ibl.) lösrycka ni 2 frambryta ni, uttränga ni (ur ngt), (plötsligt) framträda 1.
visa sig, spricka fram, slå ut; utbryta, komma till utbrott, blossa upp, komma lös, ta(ga) sig häftigt uttryck 1.
utlopp (i), ge sig luft (i), övergå ni (i); utbrista ni 1. falla (i) (tårar), upphäva 1, 'explodera' (i), fara ut (i
smädelser), se fara ut 2 under 2 fara, brusa upp (mot), huta åt, rasa 1. 'ljunga' (mot); plötsligt uppstå 1.
uppkomma, barka 1. braka 1. bryta löst, se börja 4

brytning 1 (fys.) ljusbrytning, refraktion

2 bråkning (av lin 1. hampa) 3 (främmande) accent 1. uttal, främmande inslag (i språket)

4 nyans, skiftning; bismak, jfr 1 spets 5

5 motsättning, splittring, söndring, schism, ruplur i. ruptyr, (ibl.) kris; 'jäsning'; jfr 1 strid 2

brytningstid jäsningstid, kampår; utvecklingstid, övergångsår, pubertet(s-tid), slyngelår, slynår, tonår; sturm- und
drangtid; kritisk tid, klimakterium



bråd 1 skyndsam, brådskefylld, se brådskande under 2 brådska, rastlös, ivrig, 'het' 2 hastig, snabb, ögonblicklig,
(för)tidig; (ibl.) brådstörtad, överilad — brått (adv.) se bråttom

1 bråddjup (subst.) se avgrund 1

2 bråddjup (adj.) tvärdjup, tvärbrant, brant stupande, bottenlös

brådmogen 1 mognad 1. mogen i förtid 2 (för) tidigt 1. (för) hastigt utvecklad, tidigt ute, lillgammal, gammal i
förtid, alltför försigkommen, jfr underbarn

brådrasket — inte i brådrasket inte i bråd-rappet 1. i brådkastet, inte så snart, inte i första taget 1. hugget 1. kastet,
inte med det första

1 brådska (subst.) 1 skyndsamhet, se hast, (vard.) (ingen) ko på isen 2 spring, rän-n(ande), snoende, (vild)
rusning, (flygande) fläng, se fart 3, jäkt, 'jakt', hafs; fjäsk, beskäftighet, otålighet; oro, uppståndelse, jfr oväsen —
i brådskan i hastigheten, i en hast

2 brådska (v.) 1 ha brått(om), skynda, se hasta, 2 rusa, jäkta, hetsa, flänga, sjasabrådskande—bränna

2 vara brått(om) (med), vara brådskande, det står (inte) för livet, inte tåla uppskov, inte kunna uppskjutas, vara
(på) hög tid, kräva skyndsam 1. omedelbar behandling,

(vard.) (inte) hänga på gärdesgården—brådskande angelägen, pressande, pressant, trängande, överhängande,
(post.) cito; (ibl.) jäktig; jäktad, forcerad, (prov., i Sydsv.) hialös; jfr bråd, bråttom brådstörtad burdus, alltför
hastig 1. rask, se förhastad, plötslig — brådstörtat (adv., även) se huvudstupa bråk 1 se oväsen, alarm, gny, (si.)
bång 2 oordning, oroligheter, se upplopp 1, jfr 1 strid 2, (si.) råkurr 3 besvär(ligheter), trakasserier), omak, bry,
huvudbry, bryderi, svårigheter, krångel, (efter mycket) om och men, 'trassel', riv, spektakel, tråkighet(er),
uppträden, träta, gurgel, tvist, gräl 1, invändningar, jfr under invändning, (ibl.) protest; (vard.) gruff, mackel,
trubbel 4 förvirring, villervalla, uppståndelse, oreda, rörelse, (vard.) kolorum 5 (mat.) bråktal, brutet tal

1 bråka 1 väsnas, jfr rasa 3, rusta, stoja, larma, skrika, ge hals; (ibl.) bullra, bulta, dundra, slamra; gorma, gny,
leva om, gå an, gå på, ställa till uppträde, (vard.) rya, illfänas; flänga, rumstera; ryta, domdera, 'regera', 'härja',
stimma, 'leva'; fara vilt fram, storma; (vard. o. si.) leva rövare 1. rackare, busa, leva bus 2 munhuggas, (vard. o.
si.) käfta; gräla, träta, gruff a, 'gurgla', bruckla; tvista, bändas (med), processa, mucka gräl, kverulera, (vard.)
kvirra, 'röra upp himmel och jord'; (ibl.) traggla, kälta, käxa, sagga 3 göra svårigheter, krångla 1, konstra,
tredskas, göra omak, göra väsen av, vålla 1. ställa till besvär 1. trassel, trassla, trakassera, (vard.) trixa, mackla,
mucka, tjafsa

2 bråka 1 bryta 1. krossa (lin), älta (lera) 2 anstränga 1. bry 1. rådbråka (sin hjärna)

bråkdel obetydlighet, se brottstycke bråkig se bullersam, bångstyrig, (ibl.) våldsam; grälsjuk, gruffig, påstridig,
obehärskad, besvärlig, krånglig, aggressiv, otålig, förargelseväckande, kverulantisk; busig, bufflig bråkmakare 1
bråkstake, ostyring, rustibuss, rumormästare, bullerbas(ius); sprakfåle, 'galning' 2 oroselement, oro(s)stiftare,
rabulist, (ibl.) brushuvud; slagskämpe, 'stridstupp'; krångelmakare, grälmakare, trätobroder, kverulant, frondör,
buse brånad 1 (om människor) begärelse, sinnesrus, (stark) könsdrift, älskogsbegär, kättja, li-bi'do; lidelse,
lust(a), lystnad, åtrå 2 (om djur) se brunst brås på (ngn) (motsats: vara olik; vansläktas) ha medfödd likhet med,
(av födseln) vara lik, likna, erinra 1. påminna om, se ut som, visa påbrå, ha (ngt) (i arv) efter, artas 1. arta sig
efter, släktas på bråte 1 rishög, se 1 hög 1 2 (timmer)bröt; förskansning 3 se mängd 1, röra, skräphög 4 se skräp 1

bråttom brått, ont om tid, hög tid, ingen tid att förlora, det brinner i knutarna; brådskande, (vard.) brådis; (det är)
fara i dröjsmål, periculum in mora — ha bråttom ha mycket att göra, ha (det) jäktigt, sitta som på nålar, se 2
brådska 1, jaga, jfr 2 springa 1, (vard.) ha eld i stjärten, 'sno sig'; [jag har inte bråttom] det står inte för livet

1 bräcka (subst.) 1 bristningsställe, knäck, se 1 spricka 2 (vard. för) förödmjukelse, 'nederlag', avsnoppning,
avsnäsning, stuk-ning, tillrättavisning

2 bräcka (v.) 1 knäcka, bryta (sönder 1. av), spräcka, ha sönder, (ibl.) krossa, splittra 2 (vard. för) förödmjuka,



(vard.) 'stuka', 'slå på fingrarna', 'ge bräckan', slå ur brädet, bräda, 'knäcka', se kväsa; slå ngns rekord, överglänsa,
övertrumfa, överträffa, jfr besegra — bräckas spricka 1. gå itu, brista, braka itu, gå av, knäckas, springa av —
bräcka av (vard. för) göra svarslös, snoppa av

3 bräcka (v.) se 2 gry

4 bräcka (v.) se steka — bräckt lindrigt salt 1. saltaktigt 1. salthaltigt (vatten); (havsvatten) med låg salthalt

bräcklig 1 se skör 1, jfr spröd; ej fast, skranglig, rankig; lätt, smäcker, tunn, fin(lemmad), spenslig, späd 2 klen,
svag, dålig, sjuklig, jfr sjuk 1, förgänglig, se skröplig 1, ömtålig

1 bräda (subst.) se bräde 1, sarg, (ibl.) spjäla, lucka

2 bräda (v.) (vard. för) överglänsa, undantränga, 2 bräcka 2

brädd överkant, se kant 1, bank, strand(brädd), strandbank, älvbrink; överkant, (ibl.) marg(inal) brädda se 2 råga

bräddfull bräddad, full till randen, proppfull,

överfull, rågad, (ibl.) mättad bräde 1 bräda, (bräd)planka, brädlapp, tilja, skiva, bordläggningsplanka, bord,
(typogr.) lave; bänk, toft (i roddbåt), fjöl (på avträde), (fönster- 1. dörr)post 2 spelskiva, spelbord; brädspel;
[bräder] (bräd)plank, virke, (fack-spr.) battens; se teater 1 — på ett bräde (betala) på en gång, i en summa, utan
avbetalning, (ibl.) kontant — slå ur brädet se undantränga 2 — sätta allt på ett bräde sätta 1. våga allt på ett kort
1. kast, våga det yttersta, spela ett högt spel, riskera allt på ett försök, låta det bära 1. brista, (vard.) chansa; se
bränna sina skepp brädfodra brädbekläda, bräd(be)slå, plankbekläda, boasera, panela bräm bård, (päls)besättning
1. -besats, kant, rand, (ibl. nära) krage, jfr garnering; överkant

bränna 1 uppbränna lU, uppelda ru, offra åt lågorna, kasta i elden, elda med; nedbränna m, förstöra; lägga i aska,
härja, skövla; låta (ngn) bestiga bålet, bränna å båle, döpa i eld; låta undergå eldbegängelse, kremera 2 bränna
bort, (med.) kauterisera, (ibl.) lapisera; svedja (mark); förbränna, förtorka; brunbränna, bryna, solbränna
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3 upphetta ru (över eld), rosta, ge (porslin) glasyr, härda; framställa (kalk), (kem.) kal-cinera; (om brännvin)
tillverka, destillera; vidbränna iu, sveda 4 locka 1. krusa (håret) 5 hetta, 'baka', 'steka', gassa; se svida 1, riva,
sticka, fräta, förtära 6 (idrott.) träffa med bollen, slå, sälta, (åld.) kudda; (idrott.-sl.) missa 1. sumpa (straffspark)
— bränna sig 1 få brännsår 1. brännblåsor 1. brännskador, sveda sig, skålla sig 2 (bildl. för) få dåliga
erfarenheter, råka illa ut, 'sveda vingarna'; bli varnad 1. straffad o. avskräckt, ha fått nog — brännande 1
brännhet; stickande, skarp, ettrig, pikant, (kem.) kausti'k 2 se våldsam, rasande 3 aktuell, (fråga) för dagen,
(dags)viktig — bränna av 1 avskjuta ni, avlossa, avfyra ru, knäppa 1. smälla av; antända (fyrverkeripjäs) 2 (kok.)
flambera 3 'stuka', se snäsa av under 2 snäsa — bränna sina kol förgäves anstränga sig till ingen nytta, göra sig
onödigt besvär — bränna sina skepp riva 1. bryta upp 1. spränga alla broar bakom sig, sätta allt på ett bräde,
avskära alla möjligheter till återvändo, ta(ga) steget fullt ut — bränna sitt ljus i båda ändarna leva intensivt, leva
undan — det bränns nu är det nära, nu nalkas vi problemet 1. saken — det osar 1. luktar bränt horn jag anar oråd,
se under oråd — känna marken bränna under fötterna känna sig otrygg, vara osäker 2 brännbar 1 (motsats:
flamsäker, eldfast) (lätt)-

antändlig, eldfängd 2 se ömtålig 3 brännglas se förstoringsglas brännhet se het 1, solig 1

1 bränning se likbränning

2 bränning se brottsjö

brännmärka (bildl.) offentligen skämma ut 1. tillrättavisa 1. vanära, se 1 stämpla 3, skarpt påtala såsom
otillbörlig, vanfrejda, illa berykta, förkättra, 'utskrika' ru, kompromettera, diskreditera, misskreditera, ställa vid
skampålen, låta schavottera, svartlista, pricka, (ibl.) märka med kainsmärke brännpunkt se medelpunkt 2,
centrum brännvin akvavit, brandy; hembränt, 'dynamit'; finkel, (svag) lank; (skämts.) 'eldvatten', (potatis)nektar;
(si.) borsten, planksaft, sponken; se sup, sprit bränsle brännmaterial, brännämne(n), (prov.i i Sydsv.) bränne,



kölne; drivmedel bräsch öppning (i mur), lucka, glugg, 'gap', hål, jfr 1 spricka — gå 1. träda 1. ställa sig i
bräschen för bryta en lans för, gå in för, framträda till försvar för, skydda, se försvara 2

brätte 1 kant 1. skärm på hatt, hattbrätte,

skygge 2 skidspets bröd 1 bageriprodukt, brödkaka, matbröd, (bröd)bulie, kuse, limpa, (prov.) lev; fläta, krans,
(ibl.) längd, dopp, grovdoppa 2 levebröd, se uppehälle, underhåll — en beta bröd en munsbit, (en) bit 1. tugga
bröd brödföda se uppehälle

brödraskap 1 broderskap; fostbrödralag

2 (munk)orden, kongregation, sällskap bröllop bröllopsceremoni, vigsel(akt), bröllopsfestlighet), (åld., furstligt)
biläger; jfr giftermål

bröst 1 bröstkorg, torax, bringa, byst, barm

2 modersbröst, kvinnobröst, (vard.) 'behag', (stor) 'balkong'; jfr spene, (prov.) titta 3 (bildl.) hjärta, sinne, innersta

brösta — brösta sig se yvas, göra sig (stor o.) bred, sticka 1. sätta näsan i vädret, 'sträcka på sig', spela herre,
stoltsera — brösta av avlossa (en salva), avfyra ni, ge en salva 1. (sjö.) bredsida

bröstbild (motsats: helfigur, knästycke) halvfigur, byst

bröstgänges — gå bröstgänges till väga gå

direkt 1. rakt 1. rätt på, gå ngn inpå livet, ta(ga) tjuren vid hornen, gå till attack, gripa till (öppet) våld, gå
våldsamt 1. hänsynslöst till väga bröstton — med bröstton 1. brösttoner (bildl.

för) med darr på rösten, sentimentalt bröstvårta se spene

bröstvärn 1 bröstmur, bröstning, balustrad,

barriär, skyddsvall, parapet 2 skyttevärn, (skytte)vall; förskansning, befästning 3 fönsterbröstning bröt bröte,
(timmer)bråte

1 bubbla (subst.) 1 luftblåsa, se 1 blåsa; [bubblor] (även) lödder 2 tom inbillning, bluff

2 bubbla (v.) porla, pärla, bornera, m(o)ussera; svalla, sprudla, skumma, jäsa, sjuda, koka, puttra, 'leka', gurgla,
fräsa, löddra (sig); plottra, (vard.) pluttra

1 buckla (subst.) 1 knapp, knopp, spänne; se knöl 1; inbuktning, fördjupning, (vard.) buggla 2 (vard. för)
(pris)pokal, bägare, idrottspris, 'pjäs' 3 (hår)lock, (hår)länk, slinga

2 buckla (v.) 1 tillbuckla ni, trycka in, knöla (till), (vard.) buggla 2 (om hår) ringla 1. locka (sig)

bucklig 1 tillknycklad, gropig, ojämn, puck-

lig, intryckt 2 (om hår) lockig, vågig bud 1 se befallning, påbud, dekret, order, stadgande, föreskrift, (ibl.) paroll,
(bestämd)

vilja, (vard.) (hårda) 'bandage'; jfr budorden; (filos.) imperativ; princip(er), regler, stadgar, rättesnören 2
(köpe)anbud, erbjudande, (auktions)rop, inrop; (kortsp.) invit, begär; [många om budet] många spekulanter

3 budskap, besked, hälsning(ar), anmodan, underrättelse, meddelande, (åld.) tidender; tillsägelse, uppfordran;
ärende, uppdrag 4 budbärare, budbringare, skickebud, springpojke, (vard.) skubb; kurir, stafett — stå tül buds stå
till förfogande 1. disposition, vara tillgänglig 1. befintlig; stå att uppbringa, stå att få, stå öppen, vara till hands 1.
inom räckhåll

budget (inkomst- o. utgifts)stat, överslag 1. kalkyl 1. beräkning av inkomster och utgifter; finansplan,
årshushållningsplan
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budgetår arbetsår, räkenskapsår budorden tio Guds bud, dekalogen, lagen budskap bud, underrättelse,



meddelande, besked, tillkännagivande, bulletin; förkunnelse, bebådelse, (åld.) tidender buffé se byffé

buffert 1 (järnv.) stötdämpare, stötfångare 2

(bildl.) person 1. sak som får ta stöten bufflig (vard. för) tölpaktig, framfusig, ohyfsad, taktlös, påstridig buga
(sig) bocka (sig), hälsa, (ibl.) gratulera; visa sin vördnad, 'kröka rygg(en)', uppvakta, göra sin komplimang, 'ta(ga)
av sig hatten' (för), jfr krumbukta sig bugna sc bågna

bugning böjning, bock(ning), reverens; hälsning

buk 1 se måge 1, isterbuk; (biol. för) bakkropp, underliv, undersida, (fackspr.) abdomen 2 ansvällning,
uppsvallning bukett 1 blom(ster)kvast, (blomster)fång, knippa 1. knippe (blommor); (kok.) krydd-bukett 2 (bildl.)
urval, 'knippe' bukig stinn; vitt utbuktad, utsvälld, buk-formig, 'stormagad' (flaska), kupig, buktig 2 bukt 1
krök(ning), krum, 'knä', böjning, ut-buktning, sväng(ning), vindling, vindel, slinga, kurva, båge, krok(linje); lov,
slag, omväg 2 rundad havsvik, vik, golf 3 (sjö.) (kabel)rulle, ringel, spiral, kink, knorr(a), (skepps)rundning — få
bukt med 1. på 1 (om person) få att foga sig 1. lyda 1. ge med sig, komma till rätta med: bryta (ngns) motstånd, få
makt med, kuva, besegra, bli herre över, (vard.) binda 1. knyta upp svansen på, (inte) rå på 2 (om sak) gå i land
med, klara, reda upp, få (ngn) rätsida 1. hyfs(ning) 1. ordning 1. fason på, få håll på, få under kontroll, ta(ga) reda
på, bemästra; reda I. klara sig (med), (vard.) klara hyskan 1. skivan

bukta sig kröka sig, ringla, sling(r)a sig, slå bukt på sig, svänga sig, orma sig, krumbukta sig; krokna, svälla ut,
bågna, slå sig; (jäg.) böja av, gå i bukt(er) buktig 1 (motsats: rak) krokig, krum, skev, böjd, buktad; svängd,
buktande, slingrande, slingrig, (ibl.) vågig 2 (motsats: mager) fyllig, bukig, ansvälld, konkav, (om konservburk)
bomberad, kupig 2 bula upphöjning, ansvällning, 'bulle', buckla,

se knöl 1 bulevard se boulevard

bulla påvlig skrivelse, bann(lysnings)brev, jfr förordning bulla upp ösa med storsleven, duka fram rikligt, ställa
till kalas, se duka upp 1 under 1 duka, servera 1, jfr festa 1 bulle 1 (vete)bröd, kuvertbröd, (ibl.) semla,
fettisdagsbulle, hetvägg 2 klump, klimp, bula 3 se tjockis — bli andra bullar av bli annat av, se under annan
buller 1 väsen, oväsen, (o)ljud; gny, muller, smatter, (radio)störningar, (motor)knatter, rassel, skrammel, rammel,
slammer, smäll-

ande), klapprande, skräll(ande), knakande, brak(ande), dån, dunder, dunk(ande), dön, tordön, knall 2 sorl, stoj,
rop, skri(k), 'hallå', 'alarm', 'leverne', stim, spektakel 3 uppseende, uppståndelse, rabalder, ståhej — med buller
och bång med stora ceremonier, under uppseendeväckande former, med stor ståt; med mycket buller och brak,
med stort larm 1. oväsen bullersam bullrig, bullrande, 'bråkig', larmande, stojande, stojig, stimmig, skrikig,
högljudd, högröstad, skrålig, skrålande, skränig, skrällig, ostyrig, stormig, stormande, orolig, tumultuarisk
bulletin dagrapport, sjukrapport, tillkännagivande, meddelande, (offentlig) rapport, budskap, kungörelse,
periodisk redogörelse, (väderleks)översikt, (väder)rapport bullra se dundra 1, 2 skramla 1, jfr 1 bräka 1; kurra (i
magen) bullrig se bullersam

bulna vara sig (o. svullna), ansvälla, svälla upp

bulnad se svulst 1

bulta slå, (hårt) klappa, dunka, (prov., vard.) banka, bösta, knabba; (om hjärta, även) arbeta, picka; (ibl.). pulsera;
stöta, knacka, trumma, 'stampa', 'hamra'; se prygla — bulta sönder se krossa 1 — bulta upp se väcka 1 bulvan 1
lockfågel, vette, attrapp 2 mellanhand, hyrt ombud, lejd ansvaring, handgången man, (lejt) verktyg 1. redskap,
'skylt'; jfr representant bumling bullersten, stor sten bums (vard. för) genast 1 bunden se under 2 binda
bundsförvant förbunden, förbundsbroder, vapenbroder, medkämpe, stridskamrat; koalitionsmedlem,
(kon)federerad, allierad; (ibl.) (med)hjälpare, stallbroder, medlöpare; anhängare, jfr kamrat 1 bunke 1 (trä)skål,
(trä)bäcken, fat, (trä)kärl, back 2 (prov., i Sydsv., för) hop, hög, mängd 1

bunt se packe 1, dossié, lunta; bylte, knyte, knippa, knippe, 'paket', rulle, stöt (papper),



(fackspr.) faskikel; härva 1. docka (garn), lock (lin 1. ull), kärve, kvast; se mängd 1 — hela bunten (vard. för)
alla, se under all i bur (fiske.) mjärde, (abborr)katse, (kräft)korg; (idrott.-sl. för) (fotbolls)mål, (si.) 'strut'; (vard.
för) arrest, fängelse, kurra, finka, 'kista'; (ibl.) jungfrubur, kammare, (prov. för) bod, visthus; (djur i) fångenskap
1. ofrihet

bura in arrestera, häkta, inspärra ru, sätta

bakom lås och bom, fängsla burdus 1 (adj.) tvär; hänsynslös, klumpig 3, otymplig, plump, grov, kantig,
ofinkänslig,

ohyfsad, framfusig, osmidig, odiplomatisk, brådstörtad, klumpigt rättfram 2 (adv., även) tvärt, plötsligt, helt
opåräknat, handlöst, rakt på sak, hänsynslöst, (vard.) bus bas, se resolut 2 burgen se rik 1

79burk—byråkratisk

burk (glas)kärl, (bleck)dosa, (apot.) ståndkärl; (målar)pyts; (mil.-sl. för) arrest; (si. för) sidvagn (till motorcykel)
— burk- konserverad (mat)

burlesk tokrolig, putslustig, farsartad, spexig; grotesk, barock; grovkornig, drastisk, mustig, 'saftig'; befängd,
löjlig, snurrig, överdrivet komisk, lågkomisk, skurril burrig se krusig; uppburrad, upprufsad, rufsig,

fluffig, purrig, 'ruggig', 'flygande' (hår) burskap 1 borgarrätt (i stad) 2 hävd, allmänt erkännande — vinna burskap
(även) bli allmänt antagen 1. erkänd 1. vedertagen 1. accepterad, vinna insteg, tränga igenom, få fast fot, få
fotfäste burspråk utsprång, överbyggd altan, (ibl.)

karna'p 1. karnapp, hängtorn bus 1 (subst.) stoj, oväsen, bråk 2 (adv.) [leva bus] leva busliv, se busa — bus-
(vard. för) mycket 1. verkligt (kul) busa (vard.) leva bus, bråka, göra rackartyg,

föra liv 1. (o)väsen, väsnas; rusa (på) buse 1 (åld.) skrämbild 2 buspojke, (bus)frö, busunge, (åld.)
kväsare(grabb), söderamris; gli, snorgärs, slyngel, bråkmakare, ligist, huliga'n, ligapojke, slagskämpe; rå sälle,
råskinn, grobian, (ibl.) sjåare, koling; ruskig individ, fyllbult, trashank, slusk, 'ful gubbe' 3 (åld.) bose,
hudavdragare, rackare busig bråkig, busaktig; plump; se sluskig buskablyg se rädd 2, blyg 1 — inte buskablyg

(av sig) se framfusig buskage buskgrupp, jfr snår buskig 1 buskbeväxt, buskrik, (ibl.) snårig;

busklik 2 yvig, tjock, tät, borstig, tovig buskteater (vard. för) friluftsteater, (vard.) buskis; dålig underhållning

1 buss 1 rask karl, präktig pojke, krigsbuss, sjöbuss, soldat 2 (vard. för) (vara) god vän (med), kamrat

2 buss tuggbuss, mullbänk

3 buss se omnibus

bussa se hetsa 1 — buss på (om hund) pil på, tag fatt

bussig (vard. för) utmärkt, 'stilig'; ypperlig,

se präktig 2; hygglig, snäll, kamratlig, prima, jfr hederlig 1; (si.) kul busunge se buse 2, slyngel, tjuvpojke
busväder ruskväder, hundväder butelj se flaska

butik affär(s-lokal), försäljning(s-lokal), minutaffär, (salu)bod, handelsbod, handeln-lokal); (ibl.) köppunkt,
köpställe; (mindre, för modevaror) boutique, shop(p); (mjölk)-magasin; basar; kiosk, (vard.) sjapp butter
tystlåten o. (sur)mulen, truttig, se sur 5, tvär 2, frånstötande, vresig 1, osällskaplig, inbunden

by vindkast, kastby, stormby, vindstöt, kastvind, (vind)il, kåre, 'körare', stormil, skydrag; kuling; regnby, häftig
(regn)skur, se regn 1

byffé 1. buffé 1 skänk(skåp), (mat)salsskåp; sideboard 2 serveringsdisk; (bord med) för-
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friskningar o. smårätter 3 (kaffe)bar; självservering; se matservering bygd se trakt, jfr land 3 bygdemål se dialekt



bygel ögla, ring, märla, (sjö.) schackel, klam; krok, hake, hyska, sölja, spänne; parerstång bygga 1 (motsats: riva)
uppbygga ra, uppföra ra,

anlägga (t. ex. fabrik), (upp)resa, timra, mura (upp), (vard.) smäcka 1. vräka 1. smälla upp 1. ihop, smocka upp,
slå upp; slå 1. lägga (en bro); uppsätta ra, upprätta, bilda, hopfoga HJ, sammanfoga ra, grunda; (fiske, för) laga
(nät) 2 se inrätta 2 — byggd (även) gestaltad, anordnad, vuxen, växt — bygga in installera; fälla in (i vägg) —
bygga om se modernisera, renovera, (sjö.) förbygga (fartyg) — bygga på 1 bebygga 2 lita på, sätta sin lit till,
förlita sig på, stödja sig på, hysa fullt förtroende till; grunda 1. basera (sin övertygelse 1. sina slutsatser) på, utgå
ifrån, grunda sig på, ha sitt ursprung i — bygga upp se bygga 1, framställa; organisera, konsolidera, utvidga; se
uppbygga 2 — bygga ut (bildl. för) utvidga, utöka ru, bygga vidare (på) bygge byggande; byggnadsverksamhet,
byg-genskap; byggnadsföretag, byggnadsarbete, husbygge; byggnad (under arbete) byggmästare
(byggnads)entreprenör, byggnadsingenjör, grundläggare; (ibl.) konstruktör

byggnad 1 byggande, bygge, uppförande, resning, anläggning; gestaltning; byggnadssätt, konstruktion, struktur,
(konsth.) faktur; (kropps)konstitution; organisation, system, bildning, uppbyggnad, komposition 2 se hus 1,
lokalitet byig häftig o. ojämn, kastande byk se tvätt — ha en trasa i byken vara delaktig i

byka ha stortvätt, se tvätta 1 byke se 1 pack; 'välta', 'smälta' bylta — bylta ihop hopbylta ra, packa ihop — bylta
på sig (vard. för) svepa in sig (i massor

av kläder), kluta på sig, (vard.) palta på sig, pälsa på sig bylte packe, knyte, rulle, knippa, knippe,

'paket'; (prov.) kylse, (vard.) pyngel, pyngla byracka (vard.) (hund)racka, bondhund, (vard.) 'gatukorsning'

1 byrå (åld.) dragkista; sekretär, chiffonjé, klaff(byrå)

2 byrå (avdelning av) ämbetsverk; ämbets-lokal, ämbetsrum, (advokat(kontor, expedition; arbetsrum; (mil.) -
detalj

byråkrat se formalist, jfr pedant byråkrati ämbetsmannaklass; ämbetsmanna-väsen; ämbetsmannavälde,
skrivarvälde, mandarinvälde, kineseri, skrivardöme; äm-bets(manna)dryghet; byråkratism, pappers-välde,
pappersexercis, mångskriveri; form-rytteri, formskäreri, onödigt krångel (vid handläggning av ärende), jfr
pedanteri byråkratisk ämbets(manna)dryg, ämbets-mannamässig; formsträng, formalistisk, osmidig, omständlig,
krånglig, långsambyst—bälte

byst bröstbild, (ibl.) herm, jfr skulptur 2, monument; bröst, barm, (vard., stor) 'balkong'; överkropp; (prov)docka,
skyltdocka byta 1 bortbyta ni (mot), avlåta (mot ngt annat); driva byteshandel, schackra 2 utbyta ni, (ut)växla,
ersätta med annat, ombyta ni; klä(da) om sig, ömsa, (vard.) rigga om 3 växla 1. tura om, skifta, alternera (med),
avlösa, byta av 4 (för)ändra, förvandla, förbyta — byta ord se munhuggas, 2 träta — byta ringar se förlova sig —
byta skinn byta gestalt, se vidare under skinn — byta till sig se förvärva, (kortsp.) 'köpa' byte 1 utbytande,
byteshandel, (ut)växling; (av samfärdsmedel) omstigning; (i) utbyte 1. ersättning, (i 1. till) gengäld; jfr ombyte 2
fångst, jakt(byte), villebråd; trofé, 'skalp', rov, 'pris', kap, fång, jfr vinst 1, resultat; offer (för), prisgiven (åt)
byting barn(unge), flickunge, 'knyte'; tjuvpojke, vildbasare, sprakfåle, odygdsmönster, odygdspåse, yrhätta,
rustihus(s),(prov.) vild-skifting; liten skälm, krabat, rackarunge, (prov.) batting, (vard.) (pojk)vasker, jfr pojke,
pyre

bytta stäva, tina, fjärding, kagge, pyts, balja,

träkärl, laggkärl byxa byxben, byx; (åld.) brok, (skinn)bracka

— byxor 1 benkläder, (åld.) permissioner, (åld. o. prov.) hosor; se kortbyxor, knäbyxor, (vard. o. si.) brallor,
tjafs, pantalonger, 'rör'; släcks; jeans 2 underbenkläder, kalsonger, (vard.) kalsingar; dam(under)byxor, trosor,
'onämnbara'; (om äldre förh.) (byx)hol-kar, mamelucker

byxficka — knyta näven i byxfickan inte öppet (våga) visa sin vrede, behärska sig, jfr låtsa om intet

1 båda 1. både (subst.) undervattensklippa, se 1 skär 1



2 båda (pron.) bägge (två), både den ene o. den andre, bådadera, bäggedera; (på) ömse (sidor)

3 båda (v.) låta ana, förutsäga, tyda på, se bebåda, ge anledning att tro; (bibi. för) omtala, berätta — båda ihop 1.
samman uppbåda, (samman)kalla, anmana att inställa sig, buda, 'trumma ihop'

både — och (motsats: varken — eller) såväl

— som, icke mindre — än, lika väl — som, icke blott — utan även 1. också, inte bara — utan också, lika mycket
— som

båge 1 båglinje, kroklinje, se bukt 1; bukt-ning, böjning; valvbåge, se valv; (bro)spann; (fiske.) band 1. gjord (i
ryssja); bågstreck, (mat.) arcus 2 pilbåge, armborst, slangbåge; (vard. för) (motor)cykel bågna bugna, böja sig,
slå sig, kasta sig, ge sig, ge efter, svanka, bli skev, digna, svikta, kröka sig, bukta sig båk sjömärke, (ibl.)
kummel; se 3 fyr

1 bål kropp(en), mellankropp; skrov, (ibl.) skrott; (ibl.) torso, byst; (om svamp) växtkropp

2 bål 1 se skål 1 2 vinblandning, punsch, brylå

3 bål flammande (stock)eld, (ibl.) (vård)kas(e);

kättarbål, häxbål; (ibl.) brand, eldsvåda, eldhav, 'brasa' båld (motsats: feg; ödmjuk) (åld. för) käck, djärv 1,
manhaftig, hurtig, morsk; (ibl.) martialisk; se stolt, stark, ädel bålverk (skydds)värn, skydd, försvar(s-verk), borg,
förskansning, befästning, bastion; kaj-(mur), kajskoning bång — med buller och bång se under buller bångstyrig
(om häst) osedig, oregerlig, svår-tyglad, vrenskande, kollrig, svårkörd; (om människa) motspänstig, halsstarrig,
'oböjlig', 'bråkig'; ostyrig, ohanterlig, svårhanterlig, yster, sprallig, 'galen', se vild 6, uppsluppen bår (bl. a.)
(lik)kista, katafalk — ligga på bår ligga på lit de parade 1. på paradsäng, vara död, se under 2 död — läggas 1. bli
lagd på bår se dö 1

bård kant(ning), list, rand; (sjö.) stada (på segelduk); inramning, ram, infattning, bräm, jfr galon; (bokb.)
denteller bås avplankning, avbalkning, avdelning, box,

fålla, kätte, (svin)stia; jfr 1 skrubb: (jäg.) (lo)-giller

båt fartyg, farkost, skepp, flytetyg, pråm, se fiskebåt, kanot, motorbåt, roddarfartyg, roddbåt, skeppsbåt, segelbåt,
segelfartyg, ångbåt; (på svensk) köl; (si. för) sko — ge på båten se övergiva, strunta i — ro 1. sitta 1. vara i
samma båt vara i samma situation 1. belägenhet 1. läge, vara lika (illa) ställda, ha ett gemensamt öde båta se
gagna 1, hjälpa i båtnad se 1 nytta, fördel 1, jfr nöje 1 bäck se vattendrag

bäcken 1 (anat.) bäckenskål, bäckenben 2 (geol.) dal, bassäng, 'kittel', tråg 3 (metall)-fat, (ibl. nära) bunke, (flat)
skål, (med.) stickbäcken; (ibl.) cistern, reservoar 4 (mus.) cymbal, 'grytlock' bädd 1 se säng 1, sovplats, viloläger,
nattläger; (sjö.) koj; (fågel)bale 2 underlag, fundament, bäddning, (järnv.) ballast; (flod)-botten, flodbädd;
(timmer)ränna, (timmer)-fåra; stapelbädd bädda — bädda för skapa möjlighet till, ge underlag åt 1. för,
underlätta, bereda vägen för — bädda mjukt för ngn ta(ga) i med silkesvantar — det är bäddat för det är klart 1.
upplagt 1. dukat 1. som gjort för (t. ex. succé), det ligger väl till för, det blir säkert (succé), vi (osv.) har (succén)
som i en (liten) ask — som man bäddar får man ligga man får ta(ga) konsekvenserna bägare pokal, remmare,
kalk, tumlure, dryckeskärl, (dryckes)horu, kupa; eup, 'buckla'; glas, mugg, sejdel, krus, kåsa, stop, stånka,
välkomma bägge se 2 båda

bälg 1 se pust 1, bäigverk (i orgel); 'dragspel' 2 (vard., prov. för) buk, måge 3 skinn; bukskinn

bälga i sig (vard.) pimpla, dricka glupskt,

hälla 1. stjälpa i sig bälte 1 rem, livrem, svångrem, svältrem,

81slag under bältet—bättra sig

skärp, gördel, livband, midjeband, gjord;

bilbälte, säkerhetsbälte; (axel- 1. liv-1. värj)-gehäng, koppel, (åld.) bantlär 2 zon, stråk; trakt, ring, krans, område



1, krets 1; jfr band 1, bindel — slag under bältet 1 (idrott.) ojust 1. otillåtet 1. lågt slag (i boxning) 2 (bildl. för)
lömskt angrepp bända 1 bryta (upp), bräcka (upp), rycka (loss), spränga (upp), dyrka (upp), baxa, spetta, ta(ga)
spjärn 2 spänna; sitta trångt 1. hårt åt bängel se räkel, slyngel

bänk 1 säte, sits, pall, (kyrk)stol, se soffa; (sitt)bräde, toft; stolrad; (skol)pulpet; riksdagsplats 2 drivbänk,
varmbänk bänka sig se slå sig ned 1 under 2 slå bära 1 gå med, ta(ga) (med sig), släpa (på), transportera; (vard.)
knoga 1. knega 1. kånka (på); hämta (upp) (från källaren) 2 stödja, stöda, uppbära hj, hålla uppe 3 (om kläder,
även [bära upp]) ha (på sig), gå med 1. i, vara iklädd ru, klä(da) sig i, uppträda i; använda, bruka, begagna,
(vard.) köra med (mustascher); föra (vapen) 4 (om jord 1. mark) bära frukt, ge (gröda), (fram)alstra, producera 5
(om motgång 1. öde) se tåla 1; vidkännas 1. bestrida (omkostnaderna) 6 (om is, motsats: brista) hålla 7 (om djur)
vara dräktig, gå med (foster 1. kalv osv.) 8 (om väg) föra, leda 9 bringa (bud om), föra (med sig) 10 hysa 1. nära
(agg) 11 tyngas 1. tryckas av (sorg) 12 ha 1. påta(ga) ni sig (ansvar) 13 (om röst) höras, nå fram — bära sig 1 se
löna sig, ränta av sig; gå ihop 2 bära (sig) till, komma därhän, råka 4 3 se jämra (sig) (över) •— bära sig dumt åt
se fjanta — bära sig tafatt 1. otympligt åt se krångla 4 — bära sig åt se uppföra sig —-bärande (om tanke, idé,
skäl) väsentlig, grundläggande, betydelsefull, viktig, konstitutiv

bära av 1 bära i väg 1. åstad, se 2 springa 1; ge sig av I. i väg, starta, resa; ta(ga) vägen 2 (sjö.) stöta ifrån (med
båtshake), hålla av I. ifrån, sätta av, skjuta ut, ta(ga) törn — bära emot se bjuda emot — bära fram

1 komma (bärande) med, komma fram med, föra fram 1, lämna fram, överlämna, räcka fram, överbringa,
apportera; frambära 1. hembära (offer) 2 (om skvaller) framföra ni, föra vidare, omtala 3 se frambära 2 — bära
hand på se våldföra sig på 1 — bära hundhuvudet (för) vara syndabock, se vidare under hundhuvud — bära i
skölden avse, se vidare under sköld — bära på sig ha på sig, ha med sig, ha på fickan — bära till se råka 4 —
bära utför 1 (om väg) slutta nedåt

2 [det bär utför med ngn] det går (allt) sämre (för ngn), försämras — bära vittne 1. vittnesbörd om se ådagalägga
— det bär syn för sägen 1. sägen det är uppenbart, se vidare under syn

bärare stadsbud, (i Sydsv.) dragare bärbar portabel

bärga 1 rädda, frälsa, sätta i säkerhet, und-
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sätta, assistera; tillvarata(ga), bevara 2 (om

gröda) föra under tak, inbärga ni, köra in, föra in, inhösta, få in (i lada), (prov.) hösta 3 (sjö., om segel) beslå,
ta(ga) in 1. ner, minska, reva; (fiske, för) ta(ga) upp (nät) — bärga sig 1 se klara sig 3, (prov.) begå sig 2 se
försörja sig 3 (kunna) avhålla sig från, ge sig till tåls, se styra sig —- bärgas (om sol, även) sjunka, gå ned —
bärgad 1 (om gröda) inne; (om sol) sjunken, nedgången 2 se rik 1 bärgning 1 se räddning, livräddning 2
inbärgning, skörd 3 se uppehälle bärighet 1 (tekn.) lastförmåga, lastdryghet, bärkraft, bärförmåga,
(lastnings)kapacitet, lastningsförmåga, tonnage, dräktighet, deplacement, lyftkraft 2 (åld. för) hållfasthet 3 (lånt.)
avkastningsförmåga 4 (ekon.) lönsamhet, räntabilitet, bärkraft, soliditet 5 (bildl.) bärvidd, räckvidd bäring (sjö.)
kompassriktning, (i) riktning, (i) pejling

bärkraftig 1 hållbar, solid, stabil, stark, bärig, bärande 2 livsduglig, livskraftig; lönande, inbringande bärsärk
(fornnord. för) ursinnig kämpe; våldsam slagskämpe bärsärkagång 1. bärsärksgång (gål. löpa) amok bärvidd se
räckvidd 2

bäst 1 (motsats: sämst, ultimus) mest begåvad, kunnigast, styvast, skickligast, främst, ypperst, nummer ett,
optimal, (vard.) toppen; se först 1; non pius ultra, A-klassare, i mästarklass; lyckligast, mest fördelaktig; såtast(e
vän), intimast 2 se lämpligen — bäst som just 1. rätt som, medan (— som bäst), under det att — den bäste se
primus — det allmänna bästa välfärden — det bästa det lustigaste 1. roligaste (i saken), poängen; det enda
riktiga; höjdpunkten (av); 'märgen', e under märg, gräddan, 'blomman', russinet i kakan, kvintessensen, elit —
förste bäste förstkommande, se vidare under först — göra det bästa möjliga få ut det mesta möjliga, utnyttja på



bästa sätt, göra det bästa möjliga av situationen, (ibl.) ta skeden i vacker hand; göra så gott man kan, ta det som
det är — göra sitt bästa göra så gott man kan, handla efter bästa förmåga, handla efter bästa samvete, se
vinnlägga sig om, anstränga sig, 2 sträva — ha sett sina bästa dagar vara gammal, se gammal 1, jfr sliten 1 under
slita, vara passé — i bästa fall i lyckligaste fall, under gynnsammaste omständigheter, optimalt; högt 1.
sangviniskt beräknat, på sin höjd — taga 1. ta sig för mycket till bästa dricka mer än man tål, berusa sig — taga
1. ta till bästa förfriska sig, smörja kråset, se under 1 krås, festa bättra (relig.) rätta; se förbättra, gottgöra 2 —
bättra sig bli bättre, lägga bort ovanor, ändra sig (till det bättre), komma på bättre tankar, ångra sig, omvända sig,
göra bot och bättring, folka sig, hygga (till) sig; gå framåt, 'ljusna', arta sig, ta(ga) upp sig, se repa sig under 4
repa, förkovra sig —bättra på—början

bättra på se förbättra; lappa på, se reparera 1;

upphjälpa ni, friska upp, ge en make-up bättre 1 mindre sjuk, (må) mindre illa, (vara) på bättringsvägen 2
förnämligare, förmånligare, överlägsen, (för)mer; jfr fin 3 — bättre upp ändå bättre 1. mera; ett strå vassare (än)
— ha sett bättre dagar vara (en) pauvre honteux, vara fattig 1. utfattig 1. ruinerad, vara en fördetting, ha ett
lysande förflutet — komma på bättre tankar rätta sin uppfattning, rätta sig bättring 1 lindring, (åld.) vederfående,
se förbättring 2 bot och bättring, omvändelse, sinnesändring, syndaånger, omvändelse, botgöring)

bättringsvägen — vara på bättringsvägen hålla på att tillfriskna, vara (re)konvalescent, se repa sig under i repa,
(börja) leva upp bäva se frukta 1, rysa 1, darra (för) bödel 1 skarprättare, mästerman, (åld.) rackare, rättare,
profoss; (åld., ibl.) hud-avdragare 2 (bildl. för) våldsverkare, (grym) tyrann, plågoande böja 1 kröka, vika, leda,
bocka, knicka, skranka (sågtänder), trycka ned; sänka (huvudet) 2 tvinga till lydnad, få (ngn) att foga sig, kuva 1,
'bryta' 3 (språkv.) deklinera, konjugera, flektera, komparera — böja sig 1 vika sig, ge vika, bågna, svikta; luta sig
ned, huka sig, (hastigt) ducka, 'dyka' (ned); buga, bocka sig; kröka sig 2 foga sig, lyda, underkasta sig 2,
respektera, hylla, 'stryka flagg'; lämpa sig, anpassa sig — böjd 1 lutande, se kutig; hopsjunken, (ned)tyngd;
buktig, bågig 2 se benägen 1, begiven på — vara böjd se önska 3 — böja av 1. undan väja, (hastigt) ducka; (om
flod) kröka — böja knä för se ödmjuka sig böjelse 1 begivenhet, lust, begär, benägenhet 1, håg, sinne, anlag,
kallelse, drift; disposition, dragning, jfr tendens, (ibl.) mani 2 tycke, ömma känslor, (för)kärlek, sympati, fäbless,
inklination, jfr svaghet 4, impuls böjlig 1 böjbar, smidig, elastisk 2 formbar, mjuk 1, foglig böjning 1 bugning,
bock, (huvud)nick 2 rundning, bukt(ning), krumning, krök(ning), krok, (vard.) böj, (fackspr.) knäck, (vid
vågrörelse) diffraktion 3 (språkv.) böjnings-sätt, ordböjning, flexion, deklination, dekli-nering, konjugation,
konjugering, kompara-tion, komparering böjningsmönster paradigm, formschema, 'mall' böka se 2 rota 1 bökig
oordnad, rörig; besvärlig böla 1 råma, mua, vråla, se ljuta 2 (vard. för) gråta

böld bulnad, abscess, karbunkel, furunkel, (vard.) bobba; knöl, (ut)växt, jfr svulst 1

1 bölja (subst.) våg, (ibl.) vatten, sjö, hav

2 bölja (v.) skvalpa, se svalla; gunga, fladdra; jfr skifta 4 — bölja fram flyta 1. kvälla 1. flöda fram, (ibl.) skölja

bön 1 bönfallan, önskan, (försynt) anhållan, anmodan, anrop, begäran 2 åkallan, tillbed-

jan, invokation, (ibl.) andakt; tacksägelse, förbön 3 andaktsstund, bönestund; (mil.) korum

böneskrift (ödmjuk 1. underdånig) anhållan,

adress, jfr begäran bönfalla ödmjukt 1. ivrigt be(dja) 1. begära, besvärja, kasta sig för ngns fötter; ansätta 2, tigga
(och be), kälta, käxa bönhöra bevilja 1. uppfylla en bön, se samtycka (till), bifalla

bönsal se aula; (i kloster) oratorium böra 1 (om plikt) vara skyldig 1. förpliktad 1. pliktig 1. förbunden att, ha att,
skola, 'behöva'; [jag bör] det är tillbörligt 1. billigt 1. passande 1. lämpligt 1. rättfärdigt 1. nödvändigt, det
tillkommer 1. tillhör 1. åligger mig att 2 [bör] (om förmodan 1. rimlighet) måtte, 'måste', torde, tör — som sig
bör som det skall vara, se 3 rätt 1; comme-il-faut; (icke vara) så helt (med 1. mellan) börd 1 se härkomst 1; (år . .
. efter Kristi) födelse; härstamning; adel, adligt 1. förnämt 1. blått blod, (god) familj, (gammal) ätt, 'ras'

2 se förlossning 1



börda 1 fång, last, packning, 'lass' 2 belastning, tyngd, tryck; (en) 'sten' (har fallit från mitt bröst); tunga, besvär,
onus, påhäng 2, 'kors', plåga, lidande, möda — lägga sten på börda förvärra saken, se vidare under sten — vara
(ngn) en börda se tynga 2

1 bördig (om jordmån, motsats: mager) se fruktbar 1, godartad

2 bördig (här)stammande (från), (barn)född i, 'från', till födseln 1. börden

börja 1 påbörja ni, (på)begynna, ta(ga) itu med, ge sig på1, kasta sig på, lägga hand vid, hugga i med, gripa sig an
med, initiera, ge sig i lag 1. i kast 1. i färd med, ta(ga) 1. hugga fatt på, 'angripa', (vard.) tackla (ett problem); gå
till (verket), skrida till verket, gripa verket an, dra(ga) 1. köra 1. (vard.) sparka i gång; ge sig till (att), skrida 1.
ta(ga) till (att), ta(ga) sig för(e) (att), företa(ga) sig (att), slå sig på1 (att), ta(ga) upp, inlåta sig på, ge sig in i 1.
på, slå in på, kasta sig in i 1. in på; anträda (en resa), träda i (tjänst), tillträda (en befattning), inträda (i);
igångsätta ni; etablera 1. gå i 1. tillgripa ni (strejk), öppna, inleda 2, inaugurera, mucka (gräl), sätta upp (en väv),
lägga upp (en stickning); grunda, grundlägga, starta; (mus.) intonera, uppstämma ni; debutera; (kortsp.) spela ut 2
ta(ga) till utgångspunkt, inleda med

3 ta(ga) första steget; vara föregångsman 1. banbrytare 1. upphovsman; lansera, inaugurera 4 komma i gång,
inbryta ni, se 2 gry, utbryta ni, utbrista ni (i), barka 1. braka 1. bryta 1. gå löst; uppkomma 1, inträda, upprinna ni.
uppstå, 'segla upp', utspinna sig; spira, öppnas; vidta(ga) ni, sätta in — börja i galen ända börja från fel håll, se
vidare under 1 ända — till att börja med se först 2

början begynnelse, start; grundplåt; antydan, tillstymmelse, rudiment, embryo, 'frö', 'grodd', 'brodd', (ibl.) gry; se
gryning 2;

83från början—bötfälla

(nattens 1. dagens 1. vårens) inträde, (årets) ingång; (livets) morgon; inledning, ingress, öppnande, (spel)öppning,
uvertyr, prolog, introduktion, anslag, upptakt, (i schack) gambit; debut; uppkomst, upphov, ursprung,
upprinnelse, ge'nesis, tillblivelse; grund, utgångspunkt, uppränning, 'rot', 'källa', (ligga 1. vara 1. befinna sig i sin)
linda; ansats — från början på förhand, tidigt, se först 2, av evighet, från grunden, utgångs-; (starta) från scratch;
på nytt, (mus.) da capo; från ägget; på ny räkning; alltigenom — i början se först 2, i första kastet, se under 4
kast — i början av på tröskeln till; (hand.) primo (maj) — till en början se först 2

1 börs se portmonnä

2 börs 1 (bl. a.) börsaffärer, fondmarknad;

[börsen] (även) storfinansen, fondmäklarna, handelskåren 2 börshus, börslokal, börssal —- svart börs
smyghandel, se vidare under svart bössa 1 se gevär 2 sparbössa, (fattig)stock

3 insamlingsbössa 4 lagerdosa, hjulbössa bössbåll se skotthåll

böta 1 betala böter, plikta, gälda; åläggas böter 2 umgälla, sota, (få) lida, 'plikta'; sona, göra bot, (få) bära
följderna av, (få) sitta emellan, råka illa ut (för), få dyrt betala, (få) ångra, (få) 'äta upp' 3 (prov. för) lappa,
reparera 1; (fiske, för) laga (nät) böter bot, mansbot, (penning)plikt, saköre(n); bötesstraff, penningstraff, jfr
straff, (vid) vite; bötesbelopp, dagsböter bötfälla pliktfälla
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camouflage 1. kamouflage [-ofla'sj] vilseledande maskering 1. skyddsmålning, skyddsförklädnad,
skyddsmaskering, skyddsanordning, övertäckning, potemkinkulisser; (bildl.) 'förklädnad', (under) täckmantel 1.
mask 1. sken; (zool.) skyddande likhet, mimicry camouflera 1. kamouflera se maskera 2 campa 1. kampa se
kampera camping 1. kamping lägerliv, tältliv cape ärmlös jacka 1. krage 1. damkappa, damkrage, pälskrage,
stola; pelerin cedera se avstå 2, uppge ni, försaka, betacka

sig (för); göra konkurs celeber betydande, framskjuten, förnäm, märklig, notabel, se berömd under berömma
celebrera fira, högtidlighålla, avfesta celebritet berömdhet, ryktbarhet, 'notabilitet', förnämitet, märkesman,



koryfé, 'stjärna', (idrotts)champion celest himmels-, rymd-, stjärnvalvscelibat (särsk. om katolska präster) ogift
stånd; ungkarlsstånd, ungmöstånd; (köns)-avhållsamhet, kyskhet-(s-löfte) cell 1 litet rum, kammare, studiecell;
fängelsehåla, (si.) kvart 2 pipa (i honungskaka) 3 (elektrotekn.) enkelt element 4 (polit. iför) arbetsgrupp,
agitationshärd 5 (biol.) ur-organism, mikrokosmos cendré [sang-] askblond, mellanblond, mörkblond, jfr blond 1,
askfärgad, askgrå censur kontroll, granskning, övervakning;

censorskap, censorsämbete; (ibl.) presstvång censurera se granska, utöva tillsyn, gå fram med blåkritan 1. saxen,
klippa (film); (om manuskript) 'frisera', 'tvätta', 'kastrera'; 'mörklägga' — censurerad (även) ofri center 1 (motsats:
periferi; flygel, flank; ytterlighetsparti, 'höger', 'vänster') mitt, mittparti, (mil. för) mittstyrka; (polit.) centerparti,
mellanparti 2 (idrott., motsats: ytter) centerforward, centerspelare 3 affärscentrum, köpcenter; kulturcentrum,
(kulturell) samlingsplats 1. samlingspunkt 1. mötesplats; jfr centrum

1 central (subst.) centralbangård, centralstation, huvudstation, (ibl.) centralanstalt, huvudanläggning, (kraft)verk;
säte, se centrum

2 central (adj.) 1 (motsats: yttre, ytter-, avsides, isolerad) mitt-, mellan-, medel-, i mitten, i centrum, i det inre, i
hjärtat av; mitterst, mellerst, mellanliggande 2 (motsats: lokal) samlande, samlad 1. koncentrerad

på ett ställe, (polit.) federal; ledande, styrande, dominerande 3 (motsats: periferisk) huvudsaklig, väsentlig,
viktig, konstitutiv, kärn-, huvud-, kardinal-, egentlig, vital, essentiell, relevant, principiell, betydelsefull, nyckel-
(position) centralisera samla (under en hatt), samla (ledningen) till ett enda ställe, bringa under gemensam
ledning, koncentrera (till ett ställe), sammansluta — centraliserad (även) centraldirigerad, statsdirigerad,
halvstatlig centralvärme centraluppvärmning, (ha) värmeledning

centrum [centrumet 1. centret 1. centrum] (motsats: utkant, periferi) mittpunkt, medelpunkt, mittparti,
brännpunkt, fokus; prick (på måltavla); knutpunkt, hjärtpunkt, huvudhärd, central, center, högborg; stadskärna,
city

ceremoni högtidlighet, rit(us), solennitet; se fest 2; (ibl.) parad, ritual; vedertaget bruk; [ceremonier] (även)
(överdriven) hövlighet 1. artighet, artighetsbetygelser, etikett(en), (tomma) formaliteter, krus, fjäsk; pomp,
pompa — utan vidare ceremonier se resolut 2

1 ceremoniell 1. ceremoniet (subst.) föreskriven ordning, ritual, liturgi; formaliteter, program, (ibl. nära) etikett,
(vard.) 'tågordning'

2 ceremoniell (adj.) stel, högtidlig, ceremoniös ceremoniös ceremoniell, kruse'rlig, cirklad, sirlig, siratlig, (ibl.)
fjäskig; konventionell, eti-kettstrogen, etikettsbunden, etikettsträng, konventlonsbunden, formenlig, stel, se
formell 2, officiell, avmätt, omständlig; pompös

cernera (mil. för) innesluta 1 certifikat intyg, attest, tillståndsbevis champagne (vard.) champis, 'sprattelvatten',

skum(pa), (prov., i Sydsv.) pysavin changera [sjangsje1-] (om färg) förändras, blekas, bli urblekt, förlora färgen,
fälla, förändra 1. byta färg, skifta, 'spela'; förlora i utseende, deklinera chans utsikt(er) (att lyckas), sannolikhet,
hopp, möjlighet, (gynnsamt) tillfälle, lägenhet, utväg — taga 1. ta chansen ta(ga) tillfället i akt, (si.) ta en 'rövare'
chansa (vard. för) lita på slumpen, sätta allt på ett kort 1. bräde, försöka på vinst och förlust, satsa på (ngt), ta(ga)
en chans 1. chansen, ta(ga) tillfället i akt, pröva lyckan, försöka, (si.) 'ta en rövare' chansartad godtycklig,
slumpartad, lotteri-betonad, slumpmässig

85chanson—cirkulera

chanson [sjangsång1] visa, sång

chansonett 1 liten visa 2 vissångerska, varieté-

sångerska, disös charad se ordgåta

chargera [-sje1-] se överdriva — chargerad se



överdriven, se sökt under söka, karikerad charkuteri kött(varu)affär, slakteriaffär, köttbod, (vard.) chark;
köttvarufabrik, korvfabrik

charlatan se bedragare, äventyrare, stympare, taskspelare, reklammakare, kvacksalvare, undergörare, (åld.)
marktschreier, jfr gycklare; pratmakare, skrävlare, skrodör

charm se behag S, grace 1, fräschör; tjusning, tjuskraft, dragningskraft, sex appeal, 'det' charma (vard.) tjusa till
se bedåra charmant 1 intagande, se förtjusande 3 2 se elegant 1, strålande, anslående, underhållande 3 ypperlig,
förträfflig, präktig, utmärkt, utomordentlig, överdådig, briljant charmera behaga, se bedåra — charmerad förtjust,
smickrad — charmerande se förtjusande 1, anslående, (ibl.) avväpnande charmfull (motsats: charmlös) behagfull,
förtjusande, tjusig charmig (vard. för) tjusig, förförisk charmör se donjuan charter- uthyrnings-, befraktnings-
chartra hyra (fartyg 1. flygplan) (för viss tid 1. resa), tidsbefrakta chassi1 1 (motsats: karosseri) (bil)underrede,

ram 2 (radio-1. TV)stomme chaufför [sjå-] (bil)förare, yrkes(bil)förare, (vard.) chaffis

chaussé huvudväg, bred landsväg chauvinism [sjå-] omåttlig o. naiv 1. skrytsam 1. överdriven nationalstolthet 1.
fosterländskhet, nationell egenkärlek, blind 1. trångsynt fosterlandskärlek, patentpatriotism, 'punschpatriotism',
nationalskryt, nationell yverborenhet, trångsynt nationalism check (bank)anvisning; checkblankett checka (vard.
för) kontrollera, (vard.) kolla checklist 1. checklista kontrollista chef styresman, föreståndare, överhuvud, se
ledare 1; arbetsgivare, principal, mästare, (verkställande) direktör, disponent; (museiintendent, (för vetenskaplig
institution) prefekt; (mil.) (högste) befälhavare, överbefälhavare; (vard. o. si.) bas, boss, 'gubbe' — chef(s)- över-,
ledande chefskap chefsvärdighet, chefsbefogenhet, ledarskap; (under ngns) kommando, (över)-befäl, anförande,
ledning chevaleresk se ridderlig, jfr belevad chic 1. chick so elegant 1, stilig, piffig, comme-

il-faut, jfr modern 2 chiffer (motsats: klartext) chifferskrift, chif-ferspråk, lönnskrift, hemlig skrift, (mil.) krypto,
kryptografi; hemligt alfabet, hemligt tecken, (ibl.) kod; namnchiffer, monogram chiffonjé klaffbyrå, sekretär,
(skriv)klaff chikan se förolämpning, skandalisering; vanheder, vanära, skam, skandal chikanera se förolämpa,
peka finger åt, låta
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schavottera, skandalisera, se kränka 2, bak-tala, skämma ut, kompromettera, blamera, trakassera, se 2 skada 3

chimär dröm(bild), inbillning(s-foster), (ibl.) ren orimlighet 1. omöjlighet; önskedröm, utopi, bedrägligt sken,
villa, se illusion, jfr hallucination chock 1 (rytteri- 1. kavalleri)anfall, inhugg, (fram)stöt; (polis)anlopp (mot
folkmassa) 2 chockskada, knäck, (nerv)skakning, (nerv)-sammanbrott, (nerv)kollaps, trauma, plötsligt (sjukligt)
svaghetstillstånd; slag, häftig överraskning, 'kalldusch', 'skräll' — chock-chockartad, (om exv. prishöjning)
våldsam (o. oväntad) chocka 1 (vard. för) chockera 2 chockskada, försätta i chocktillstånd — chockad drabbad
av chock

chockera stöta (för huvudet), väcka anstöt, såra anständigheten, utmana, reta; överraska, skrämma, förfära,
uppröra — chockerad (även) (upp)skakad, förfärad, uppriven, uppskärrad, alarmerad, oroad, bestört;
skandaliserad — chockerande uppseendeväckande, utmanande, anstötlig, stötande, opassande, oanständig chosa
1. sjåsa sig se göra sig till under 2 göra, krumbukta sig chosefri 1. sjåsfri (motsats: tillgjord) enkel,

okonstlad, naturlig, rättfram, rakt på sak choser 1. sjåser tillgjordhet, maner, konster, krumbukter, nycker,
befängda idéer, bi-sarrerier, undanflykter chosig 1. sjåsig tillgjord, (för)konstlad, onaturlig, sökt, affekterad,
maniererad, fjantig ciceron se vägvisare 1; förevisare cigarraffär se tobaksaffär cirka se ungefär, (ibl.) i det
närmaste cirkel 1 kretslinje, cirkellinje, omkrets, krets, rund(el), ring, räjong, rayon; kretslopp, kretsgång,
(kring)svängning, (rida i) voit; jfr snirkel 1 2 samhällskrets, umgängeskrets, (slutet) sällskap, 'salong', se förening
2 3 cirkeldon, passare 4 (studie)grupp — i cirkel se runt 1 under 2 rund — rubba ngns cirklar störa ngns planer,
rubba ngns beräkningar, göra ett streck i räkningen, oroa ngn i hans förehavanden cirkla gå runt, gå omkring,
kretsa, svänga, rulla, sno — cirklad sirlig, siratlig, snirklad, preciös, kruserlig, ceremoniös, högtidlig, omständlig;
avmätt, formell, stel; (ibl. nära) (för)konstlad, tillgjord, affekterad, krystad, uppstyltad



cirkulation blodomlopp; (lånt.) växtföljd, skiftesbruk, växelbruk; (vara i) rörelse, omlopp; luftväxling,
omsättning, (ibl.) kretslopp

cirkulera 1 röra sig kring, kretsa, vara i omlopp, (om mynt) kursera 2 icke stå stilla, gå fram och tillbaka, fara hit
och dit, vara i rörelse 3 gå från man till man 1. mun till mun, gå (laget) runt, gå omkring, skickas omkring, gå ur
hand i hand; (om rykte) vara ute i (allmänna rörelsen), 'löpa', spridacirkulär—cynism

sig som en löpeld, vara i omlopp 1. i svang 1. i gång 1. i farten 1. allmänt gängse 1. rådande,

florera, (vard.) 'gå på stån' 4 låta cirkulera 1. gå runt 1. skickas omkring

1 cirkulär (subst.) rundskrivelse, jfr skrivelse, proklamation

2 cirkulär (adj.) ringformig, (cirkel)rund, hjul-formig, kretsformig, rundgående

ciselera mejsla, punsa, fila, gravera, driva (i metall); utsira, utsmycka; noggrant utarbeta, polera, 'fila'

ciselör gravör, silversmed, guldsmed cistern (vatten- 1. olje)behållare, reservoar,

(ibl.) bassäng, (brunns)bäcken citadell (kärn)fäste, (fästnings)kärna, fort, se borg 1

citat anföring, utdrag, passus; bevisställe, belägg, exempel citationstecken se anföringstecken eitera se anföra 3;
ånge som (sin) källa, åberopa,

hänvisa till; (vard.) saxa city stadskärna, innerstad, centrum; affärscentrum

civil borgerlig; icke militär, civilklädd; privat;

civilrättslig; icke kyrklig; (mil., åld. för) enskild (arrest); (åld., om pris) billig, hygglig, rimlig, facil civilisation
se bildning 2, kultur 1, (högre) odling, upplysning; ordnat samhällsskick, ordnade samhällsförhållanden; (ibl.)
kulturform, kulturstadium, odlingsepok, kulturskede, kulturepok civilisera se kultivera 2 — civiliserad (motsats:

barbarisk) se kultiverad, bildad civilkurage mod att (under krig) stå för en

egen uppfattning civilmål (motsats: brottmål) tvistemål clairobscur se klärobskyr clairvoyant 1. klärvoajant se
framsynt 2 clearing 1. kliring betalningsutjämning, avräkning (bankerna emellan), kvittning clip 1. clipp 1. clips
klämma, hållare; klämsmycke; (ibl. nära) örhängen clou [klo] 'klo', attraktion, glansnummer, glanspunkt,
höjdpunkt, knalleffekt, klimax, kulmination(s-punkt), pricken över i, poäng-(en), maximum

clown [klaun] se pajas 1, gycklare

cocktail [kåck'tejl] blandad spritdryck, drink

collier [-lje1] se koljé

come back 1. comeback [kammbäck1] återkomst, återuppträdande, återvändande (till idrottstävlingar etc.),
(idrottsmans 1. skådespelares) framträdande på nytt

comme-il-faut [kåmmilfå1] som sig bör, se

passande 3, oklanderlig, chic, riktig container [kåntej 'ner] (gods)behållare conto se under konto

copyright [kåpp'irajt] litterär äganderätt, upphovsrätt, upphovsmannarätt, immate-rialrätt, auktorsrätt, (ibl.)
förlagsrätt, ensamrätt

copywriter [kåpp'irajter] se textman corps-de-logi [kårdelosji1] (motsats: uthus,

ekonomibyggnad) se manbyggnad cour [kor] se 3 kur 1

crazy [krej'si] tokig, befängd, stollig, flugig; (tok)rolig, farsartad

1 crescendo [kresjen1-] (motsats: diminuendo) (subst.) (ställe med) stigande styrka, stegring, stigning, uppgång,
ökning

2 crescendo (adv.) stigande, tilltagande, med stigande styrka



croquis 1. kroki utkast, skiss, teckning (efter modell)

cup 1. cupp bägare, (pris)pokal, pris

1 cykel 1 krets 1. följd 1. serie (av sägner 1. dikter 1. berättelser 1. sånger) 2 (astr. för) period; kretslopp, omlopp

2 cykel (åld.) velociped, bicykel; tandemcykel); (vard. o. si.) hoj, åk, (stål)båge; jfr motorcykel

cyklist cykelåkare, pedaltrampare, (åld.) velocipedryttare; banryttare (vid tävling); jfr motorcyklist cyklon se
virvelvind; oväderscentrum, (baro-

meter)minimum cylinder 1 trumma, vals, rulle, kavle, kavel, rör, tub; (byggn.) spindel; trissa 2 se cylinderhatt

cylinderhatt hög hatt, storm(hatt), silkeshatt, fälbhatt, gravölshatt, 'cylinder', (vard.) skorstenshatt, stuk, (si.)
'skorstensrör', sabbatskruka; (ibl.) chapeau-claque cyniker (motsats: idealist, romantiker) tvivlare, skeptiker,
realist, avslöjare, nihilist cynisk hänsynslös, kall o. fräck, 'frän'; sårande uppriktig, ofin(känslig), okänslig,
hjärtlös, brutal, grym, rå, machiavellisk, 'hårdkokt', kallt genomskådande, 'kallhamrad'; desillusionerad,
illusionslös, materialistisk, krass; jfr oanständig cynism känslokyla, illusionslöshet, världsförakt; fräckhet,
krasshet, oanständighet, grovhet, råhet; cyniskt yttrande

87 D

da capo se dakapo

dabba sig dumma sig, bära sig dumt åt, fela, göra en bock 1. dumhet 1. tabbe 1. groda 1. 'gubbe' 1. fåt, begå (ett)
misstag,'missta(ga)

sig, göra en blunder 1. fadäs 1. ett missgrepp 1. (si.) en 'tavla', blamera sig, trampa i klaveret, trampa (ngn) på en
öm tå, tala om rep i hängd mans hus, hoppa i galen tunna, hugga i sten, ta(ga) fel, svara fel, staka sig, förplumpa
sig, 'plumpa i protokollet', jfr misslyckas 2; blottställa sig, kompromettera sig, skämma ut sig, göra sig löjlig,
glömma sig, (vard.) göra bort sig dadda (vard. för) barnsköterska dag 1 den ljusa delen av dygnet; solvarv;
arbetsdag, dagsverke, (ha) tjänstgöring 1. jour; (ibl.) dygn; (mil.-sl.) pinne; datum; (ngns) tillfälle, ögonblick,
stund, tur 2 (motsats: mörker) se dager 1 — bli dag se dagas 1, 2 gry — bringa i dagen skaffa fram, ta(ga) fram;
se framdraga, uppenbara, avslöja 2 — dag efter dag 1. dag för dag se dagligen, ideligen — dagen efter
annandags-; se bakrus; (vara) utfestad, bakfull, i bakrus, illamående, duven, gisten, gusten, 'härsken', 'bakom',
(vard.) bakis; jfr må illa under 1 må — dagen i ända hela dagen, se bittida och sent — dag ut och dag in se
ideligen — den dag i dag (är) se fortfarande — en (vacker) dag en gång (i framtiden), bäst 1. rätt som det är 1.
var, plötsligt

— endera dagen snart, se vidare under endera

— för dagen ljust inkommen, dagens, jfr 2 ny 2 2 för ögonblicket, för tillfället, se 2 nu — ge (ngn) en god dag se
strunta i — god dag se goddag — i dagens läge (just) nu, för närvarande — komma i dagen bli bekant, se under
2 bekant — leva för dagen föra en dagsländetillvaro, se vidare under leva — ligga i dagen ligga ovan jord 1. i 1.
ovan jordytan — ligga i öppen dag vara uppenbar

— lägga i dagen se ådagalägga — på dagen se precis 2 — se dagen se födas 1 under 2 föda; offentliggöras,
publiceras, utkomma — se dagens ljus se födas 1 under 2 föda — träda

1 dagen se framträda 2, bli bekant, se under

2 bekant, bli synlig — vara ngn upp i dagen vara alldeles lik ngn, vara en avbild av ngn

— yttersta dagen se världsundergång — öppen dag dagsljus

dagar (även) tidsperiod, tidrymd, levnadsdagar), livstid, liv — flydda dagar forna 1. framfarna dagar, flydda 1.
gångna 1. gamla tider, tempi passati; [i flydda dagar] se
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fordom — göra sig glada dagar se festa 1 — ha goda dagar leva ett sorglöst 1. bekymmersfritt 1. makligt 1.
lättjefullt liv, leva gott, ha medgång, ha en medgångstid, ha det bra, ha sina sötebrödsdagar — ha sett bättre
dagar vara (en) pauvre honteux, se vidare under bättre — ha sett sina bästa dagar vara gammal, se gammal 1, jfr
sliten 1 under slita, vara passé —

1 dagarna 1. i dessa dagar 1 (gångna:) häromdagen, nyligen 2 (nuvarande:) för närvarande, just nu 3
(kommande:) endera dagen, inom kort, snarl — i våra dagar se numera — på gamla dagar på ålderdomen —
sluta sina dagar se dö 1

dags (hög) tid — hur dags se 1 när 2 — så dags så här dags, så tidigt, så sent, så långt lidet, vid den tiden, vid
samma tid; (det är) dags, tid (all), (det är) hög tid dagakarl 1. dagkarl se dagsverkare dagas 1 (opers.) bli dag, bli
ljust, ljusna

2 (i högre st.) stunda; gå upp; bli medveten; se 2 gry

dagbok diarium; (åld.) journal, efemerid; (ibl.)

memoarer; skeppsjournal, loggbok dagbräckning se gryning 1 dagdrivare lätting, flanör, goddagspilt, (ibl.)
playboy, odåga, vagabond, lazzaron, jfr drönare

dagdrömmar dagdrömmeri, 'vakna drömmar', verklighetsflykt, eskapism; fantiserande, luftslott; bländverk,
gyckelbilder, utopier, illusioner, fiktioner, chimärer, jfr fantasi 2, dröm

dager 1 dagsljus, gryning 1, dag; se 1 ljus 1, (ibl.) klarhet 2 belysning, ljusförhållanden

3 glans, ljusskiftning, skimmer 4 (ibl.) prägel, genomgående drag, syn, aspekt, 'färg', stämning 5 (mest i plur.,
dagrar) (konsth. för) ljuseffekt, skimmer; (ibl.) ljusstrimma; (bildl. för) ljus sida, ljuspunkt

dagg tågända, tamp, (niosvansad) 'katt' —

ge dagg se prygla daggfrisk fräsch, frisk, doftande, glittrande daggryning se gryning 1 daghavande se
tjänstgörande daglig dag för dag upprepad, var dag återkommande, löpande; (bröd) för dagen; dagligen
utkommande, periodisk; jfr alldaglig 1 — dagligen (adv.) dag efter 1. för dag; per dag, (med.) die; var(je) 1.
varenda 1. vareviga dag, dag ut och dag in, dagligdags, var och varannan dag, regelbundet, oavbrutet, ständigt,
jämtdaglönare.—dask

daglönare se dagsverkare dagning se gryning 1

dagordning 1 (dags)program, schema 1 2 föredragningslista, agenda — avföra från dagordningen se skrinlägga
— stå på dagordningen (även, bildl. för) vara aktuell — övergå till dagordningen övergå till nästa ämne (på
dagordningen); återgå till vad man höll på med, avbryta allmän diskussion 1. prat, (börja) tala allvar, gå 'from
sounds to things', återgå till parlamentariska (diskussionsformer dagrum (på sjukhus) sällskapsrum; (mil.)
fritidslokal, gunrum, mäss dags se under dag

dagsarbete 1 dagsgöra, dagsverke 2 värv, (livs)gärning, (livs)verk dagsljus (motsats: eldsljus; mörker, skymning;
skumrask) dager, öppen dag; (se i) nykter belysning

dagsverkare daglönare, dagsarbetare, dagakarl, tillfällig arbetare, arbetskarl, löshjon; (asiatisk) kuli, (i Syd- o.
Mellanamerika) peon dagsverke se dagsarbete dagteckna se datera

dagtinga 1 se kapitulera 1 2 göra eftergifter

åt, icke göra motstånd mot; (neds. för) köpslå med, pruta av på, söka komma ifrån 1. undandraga) sig;
kompromissa 3 (åld. för) förhandla, underhandla, ackordera, parlamentera

dagtraktamente dagpengar, dygnsersättning; (åld.) kostpenning, tärpenning

dakapo 1. da capo (mus.) 1 (adv.) från början, en gång till, ännu en gång, omigen (från början), igen 1, bis
2(subst.) omtagning, upprepning, repris dal (motsats: ås, höjd) dalgång, (dal)sänka, (liten) däld, (trång)
(dal)kjusa, (prov.) iägd(a), skona; bassäng, bäcken, fördjupning, ravin, 'kittel', (ibl.) svacka, kanjon dala 1 (om



sol) sjunka, se gä ned 3 2 dala ned, falla, sväva, singla (ned), snöa; försvinna

dallra 1 skälva; fladdra, 'hoppa', 'leka'; skimra, flimra 2 svänga, svinga, vibrera, dirra,

darra, oscillera, tremulera, (ibl.) 'dansa'; spritta 3 (om ton) stiga o. sjunka, (skälvande) tona 1. ljuda 1. klinga,
drilla, 'skälva' dalta med se skämma bort daltig tantig, larvig, sjåpig 1 dam se kvinna; kvinna av börd, världsdam;
(ibl.) moatjé; 'donna'

1 damm 1 se fördämning 2 värn, skydd, (sätta) skranka (för)

2 damm vattensamling, (grävd) vattenbehållare, (vatten)reservoar, bassäng, sump, göl, märgelgrav, se 1 pöl

3 damm se stoft, (prov.) stöv; dammtussar, dammflockar

damma 1 ryka 1. sväva (omkring i luften), (prov.) fnyka 2 avdamma ni, torka 1. borsta dammet (av), befria från
damm, dammtorka, rengöra ni, (ibl.) städa, feja — damma på i. till (vard. för) slå till 1, se under 2 slå, prygla

dammig 1 dammhölj d, dammfylld, neddammad, oborstad; inpyrd (med damm) 2 (bildl. för) gammal, åldrig,
föråldrad, förlegad dammkorn grand, partikel, stoft

dan 1. dann (vard. för) (så) beskaffad, funtad

— dant (vard. för) (för 1. så) tokigt, bedrövligt, otrevligt — dan i ngn (vard. för) betagen 1. kär 1. förtjust i ngn

dana (i högre st. för) bilda 1, åstadkomma 1; (upp)fostra 1. utbilda (till) — danas uppstå, uppkomma, bildas,
bilda sig — danad beskaffad, funtad; skapad, byggd, gjord; född, (av naturen) ägnad, skickad, lämplig, avsedd,
ämnad, bestämd dandy se snobb

1 dank 1 talgljus, ljusstump, ljusbit 2 (nickel)-kula

2 dank — slå dank förspilla tiden, lata sig

dann se dan

dans 1 se folkdans, balett; sväng(om) 2 (bildl. för) dust, fejd 3 danstillställning, dansnöje, dansgille, bal, (vard.)
baluns, (enklare) (kavaj)skutt 4 dansmelodi, dansstycke; (ibl.) dansvisa, danslek — dans- koreografisk — dans
på rosor lycklig 1. sorglös tillvaro, fest 2

— ingen dans på rosor inte lätt, allvarligt, bekymmersamt, besvärligt, brydsamt — som en dans (gå) i ett huj,
som ingenting, helt obehindrat, utan (minsta) svårighet, som en lek, se lätt 6 — vara ur dansen vara gammal, jfr
gammal 1, vara passé

dansa 1 tråda dansen, svänga sig (i dansen), ta(ga) (sig) en sväng(om) 2 kretsa 1. fladdra 1. sväva (i ringar),
virvla (omkring), snurra, flyga, rotera, piruettera, svänga; (om ljussken) 'leka', flämta, dallra; fara av och an;
kastas 1. slängas (in) — dansa efter ngns pipa blint foga sig efter ngns vilja, se foga sig 3 — dansa i golvet (vard.
för) falla i golvet, falla 1. trilla ned 1. ner dansant danskunnig, dansande; road av dans, danslysten

danslokal dansställe, danssalong, diskotek, (vard.) (dans)hak, (ibl.) dansrestaurang, dansbana

dansös (konst)danserska, dansartist, dans-konstnärinna, koreograf, balettkonstnärinna, ballerina, figurantska,
(skämts.) balettråtta; (indisk) bajadär; (ibl.) solodansös, premiärdansös, prima ballerina darra 1 rysa, huttra,
spritta (till), skälva, se skaka 2, skakas; (om segel) 'leva' 2 fladdra, vippa 3 bäva, frukta, vara orolig (för), darra på
handen 1. på manschetten, vara rädd 1. (vard.) skakis för 4 skaka(s), rista(s), (ibl.) 'gå i vågor' 5 (om luft o. ljus)
skälva, skimra, flimra, svirra, fladdra, flacka, 'hoppa' 6 dallra, sittra, vibrera, oscillera, tremulera, chevro-tera,
dirra — darra på målet sväva på målet, se under 1 mål darrig darrande, skälvande, darrhänt, ostadig 1. skakig på
hand(en), darrbent, (vard.) skakis; (vard. för) svag, se opasslig 2, jfr sjuk 1, nervös, orolig dask se 2 slag 1,
smask, stryk

89daska—degradera

daska 1 smaska, smacka (till), se slå till 1 under 2 slå, prygla 2 ramla 1. falla handlöst (i golvet), dimpa raklång 3



duggregna, dugga, duska dat (åld. för) stordåd, bragd, bedrift data 1 se under datum 2 se dator datera 1 åsätta 1.
förse med datum, dag-teckna 2 tidsbestämma, tidfästa, förlägga (till), fastställa tidpunkt(en) för — datera sig
räkna sin uppkomst 1. början (från),förskriva sig 1. härröra (från); (kunna) hänföras (till) dato (innevarande) dag
— a dato (tre månader)

från denna dag — till dags dato till i dag dator datamaskin, 'data', elektronhjärna,

elektronisk siffermaskin datum dagteckning, datering, dato; månadsdag; tidpunkt; se bemärkelsedag; [data] (tids-
1. levnadsuppgifter, personalier; (tekniska) detaljer 1. (detalj)uppgifter; (givna) fakta (att utgå ifrån),
upplysningar, sakuppgifter, sifferuppgifter, siffror, värden — av gammalt 1. tidigt datum sc gammal 3 — av sent
1. ungt datum sc 2 sen 1 deadline [dedcflajn] se stoppdag debacle sammanbrott, misslyckande, allvarligt
nederlag, krasch, olycka debarkera (motsats: embarkera) se landstiga: stiga ur (flygplan) debatt ordnat
meningsutbyte, överläggning; se ordväxling debattera avhandla, diskutera, tala för och

(e)mot, förhandla om; tvista om debet (motsats: kre'dit) (hand.) skuldräkning, skuldkonto; skuldsumma,
skuldpost, skuldsida; debetsida, 'minussida'; per — debet och kre dit inkomster o. utgifter, tillgångar o. skulder;
räkenskaper, bokslut debetsedel skattsedel debi l efterbliven, utvecklingsstörd debitera (låta) 'skriva upp', påföra
(i räkning), uppföra som skuld; tillgodoräkna (sig) de'bitor sc gäldenär

debut förstlingsförsök, förstlingsarbete, förstlingsverk, första uppträdande 1. framträdande 1. roll, jungfrutal,
början, första försök 1. lärospån, (ibl.) premiär; jfr genombrott 2 debutant se nybörjare

debutera framträda 1. uppträda (för första gången), spela sin första roll, göra sitt första försök 1. prov,
jungfrutala; börja, komma med sitt förstlingsverk; utträda ni 1. inträda ni i (sällskapslivet) december (åld.)
julmånad decennium se årtionde

decentraliserad spridd, splittrad, lokal, kommunal, provinsiell dechiffrera tolka (hemlig skrift 1. chiffer),

upplösa chiffern, forcera 1. 'spräcka' I. 'knäcka' (kod), tyda, läsa (svårläst stil); utfinna ni, utfundera ni, utlista ni,
komma underfund med deci- tiondels

deciderad se bestämd under bestämma, fast

besluten, beslutsam; utpräglad, se avgjord under avgöra, tydlig, klar, kategorisk decimera (betydligt) minska (till
antal 1. storlek) — decimeras smälta ihop, minska, bli färre

dedikation tillägnan, (författares) tillskrift,

(litt.-hist., ibl.) envoi deducera (filos, för) härleda, leda i bevis,

(be)visa, sluta, följdriktigt utveckla deduktion (filos, för) bevisföring, bevis(ande), härledning, slutledning; (jur.)
laga bevis; (hand. för) avdrag, nedsättning av pris 1. tull defaitism [-fä-] (motsats: motståndsanda, motståndsvilja)
självuppgivelse, modlöshet, uppgivelseanda, undfallenhet, klenmod, hopplöshet, resignation, pessimism,
nederlagsanda, underkastelse

1 defekt (subst.) ofullständighet, felande del, lucka; (kropps)lyte; sc 1 fel 1

2 defekt (adj.) ofullständig, inkomplett; underhaltig, bristfällig, ofullkomlig; van-skapt, (ibl.) abnorm; trasig,
sönder

1 defensiv (motsats: offensiv) (subst.) försvar, försvarsställning, försvarsposition — hålla sig på defensiven
inskränka sig till försvar

2 defensiv (motsats: aggressiv) (adj.) försvars-, till försvar, skydds-, awärjnings-, avvärjande

deficit underskott, brist (i kassan), kassabrist,

förlust, (ibl.) balans defilera marschera förbi; passera förbi, (ibl.) paradera

definiera (logiskt) ånge 1. bestämma (vad ngt är), känneteckna, bestämma (ngt); avgränsa; (ibl.) karakterisera, jfr



förklara 2 definition begreppsbestämning, precisering definitiv (motsats: preliminär) slutgiltig, slutlig,
uttömmande, ultimativ, avgörande, se avgjord under avgöra, orygglig, orubblig, oåterkallelig, bestämd, fastställd
—definitivt (adv., även) en gång för alla, för gott, absolut; klart, utan tvivel, utan tvekan, i särklass; hopplöst,
ohjälpligt, oåterkalleligen, oåterkalleligt, titan återvändo — definitivt inte absolut inte, avgjort inte, inte alls
deflation (motsats: inflation) allmänt prisfall

(o. penningvärdets höjande) deformera omforma, vanställa, missbilda, fördärva, skada, rådbråka deg (bl. a.)
smet, (formbar) massa, gröt, mos, pasta

degeneration (motsats: utveckling, evolution,

förkovran, tillväxt) urartning, sc förfall 1 degenererad vansläktad, urartad, sc förfallen 1, förvekligad, försämrad,
sjukligt förändrad, ärftligt belastad; depraverad, förskämd (smak)

degig dödbakad, ej genombakad; slapp, påstod; blekfet degradera (motsats: befordra, upphöja) nedflytta ni (till
lägre tjänst), frånta(ga) (ngn) hans rang, nedklassa, deklassera; nedsätta, förnedra
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dejlig (i högre st. 1. åld. 1. prov. för) skön, ljuvlig, se vacker 1

deka ner sig (vard. för) urarta, förfalla, vara

på glid 1. på fallrepet dekadans se förfall 1, tillbakagång, nedgång,

urartning, nedgångsperiod, förfallstid dekadent 1 förfallen, fördärvad, urartad, avsigkommen, (vard.) på dekis;
degenererad; överförfinad o. blaserad, överkultiverad, överraffinerad; livstrött, världstrött 2 (ss. subst, även)
symbolist dekis — på dekis (vard. för) förfallen, ner-sjaskad, urspårad, avsigkommen, i utförsbacken,
deklasserad, under isen deklamation 1 se föredrag 2; välläsning 2 tomt ordprål, frasmakeri, svammel; [-
[deklamationer]-] {+[deklamatio- ner]+} (även) utgjutelser, haranger, tomma fraser

deklamatorisk högtravande, svulstig, svassande, braskande, (neds.) oratorisk, retorisk deklamera 1 föredra(ga),
föreläsa, uppläsa ni, framsäga (dikter), recitera 2 orera; vitt och brett orda (om) deklaration 1 uppgift (om
inkomst o. förmögenhet), inkomstuppgift, självdeklaration; inlaga, aktstycke 2 kungörelse, (offentlig) förklaring,
uttalande, programförklaring 3 uppgift om varas innehåll, varudeklaration deklarera 1 avge (själv)deklaration(s-
uppgift), 'självdeklarera'; uppge (sitt innehav) 2 säga 1. yttra (som sin mening), framhålla, se tillkännagiva 1
deklassera sänka socialt, nedflytta ru (i en lägre samhällsklass), nedklassa, nedsätta (i rang), degradera;
nedvärdera, förnedra — deklasserad socialt misslyckad, avsigkommen, (vard.) på dekis deklination 1 (språkv.) se
böjning 3 2 (sjö. o. astr.) se avvikning; (fys.) variation 3 (astr. för) (himlakroppars) höjd (över ekvatorn) 4
nedgång, försämring deklinera 1 (språkv, för) böja (substantiv 1. adjektiv) 2 (astr. för) avvika, missvisa

3 (bildl. för) avta(ga), gå tillbaka 1. utför, se förfalla 1, 'sjunka', 'falla av', 'tackla av'; mista sin fägring, åldras,
'vissna', changera, komma 1. vara på retur, vara passé

dekokt [ å-] (växt)avkok, hopkok, se 1 lag 1 dekolleterad (motsats: höghalsad) djupt ur-ringad

dekor [-å-] utsmyckning; dekorationer, se

under dekoration 4 dekoration 1 utsmyckning, ornering, prydande, utstyrsel, försköning, smyckande 2 ornament,
utsirning, prydnad(s-mönster), sirat; (ibl.) slinga, arabesk; pynt, (tom) grannlåt; jfr prakt 3 medalj, se orden 2

4 [dekorationer] (även) (teater)dekor, (lösa) sättstycken, kulisser, scen(anordning), sceneri, scenbild(er),
scenutstyrsel, sceninredning, scenografi, (ibl.) uppsättning

dekorativ prydlig, skön, vacker, målerisk, sirlig, artistisk, konstnärlig, (vard.) piffig, (ibl.) pikant, läcker;
ornamental dekoratör (på teater) scenograf

dekorera 1 se pryda 2 förläna (ngn) en orden, ordenspryda dekorum anständighet, ärbarhet, det passande, skick
och fason, värdighet, god ton, etikett(s-regel) dekret (på)bud, stadga(nde), förordning, maktbud, befallning,



order, diktat, jfr skrivelse dekretera 1 (om myndighet) avgöra, besluta, bestämma, fastställa, förordna, stadga,
statuera, påbjuda, kungöra 2 befalla, föreskriva, diktera, fastslå del 1 bit, se stycke, enskildhet, part, kugge (i
maskineriet), led; delsträcka, etapp; avdelning, fraktion, grupp, jfr avsnitt, se brottstycke, (huvud)moment; (mus.)
passage; trakt, nejd, sträcka, (geografiskt) område, sektion, sektor, zon; beståndsdel, element, ingrediens, inslag 2
band, tom, volym, bok, häfte, nummer 3 kroppsparti, lem, fiber (av ens varelse), organ 4 partikel, flisa, flaga,
flik; atom, molekyl 5 andel, lott, anpart, släng av sleven, 'ben'; delägar-skap, delaktighet — del- partiell,
(fackspr.) partial-, (filos.) partikulär — en del somliga, se under somlig, se något 1 under någon — en hel del en
god del, icke så få, ganska många, en hel mängd, en hel hop, åtskilliga; icke så litet, åtskilligt, mycket, ett gott
stycke, en smula — få del av (motsats: hållas utanför) få kännedom 1. meddelande om, vederfaras, få höra, få
reda på, se under 1 reda, bli invigd i

— få sin beskärda del se under 1 beskära — för egen 1. min del personligen, se vidare under egen — för ingen
del se icke — ge del av delge, jfr meddela 1 — ha del i (motsats: stå utanför) (ha att) göra med, se under 2 göra,
ha (med)ansvar för, vara delaktig i, deltaga 1 — i den delen (vard. för) i det avseendet, beträffande den saken —
komma till del se tillfalla — taga 1. ta del av ta(ga) kännedom om, göra sig underrättad om, sätta sig in i, (ha fått
tillfälle att) läsa, (i högre st.) undfå — taga 1. ta del i (ha att) göra med, se under 2 göra, vara delaktig i, leva med
(i), jfr deltaga — till alla delar i alla avseenden ). hänseenden, se helt under hel, alldeles 1, noga 1 — till en del
se delvis, jfr dels

— dels — till största delen se 2 övervägande dela 1 särlägga, skilja, uppdela ni, indela,

skära av, klippa av 1. itu; (om slaktdjur) stycka, sönderdela; tranchera (stek 1. fågel); särskriva; (mat.) dividera;
avmäta, gradera 2 (om arv) skifta, fördela, förrätta bodelning 1. arvskifte, (åld., jur.) awittra (bo) 3 tudela,
halvera, (om kostnad) repartisera 4 vara med om; hysa 1. omfatta samma (åsikt 1. mening) som; jfr deltaga; ha
(ett rum) gemensamt, ha andel i; gemensamt uppleva 1. genomleva (öde) 5 se klyva 6 splittra, söndra — dela sig
1 skiljas åt, uppdela sig, skingra sig, upplösa sig, söndra sig, gå isär, brista 2 förgrena sig, (av)grena sig 3 fördela
sig (på) — delad 1 olika, motsatt, avvikande, skiljaktig, splittrad, divergerande, stridande 2 (om ansvar)
gemensam, divi-
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sions--dela av se avdela — dela in dela, uppdela ru, avdela, klassificera, gruppera, sortera, se ordna 1, fördela (i
1. på), disponera, (ibl.) numrera, litterera — dela med sig ge bort en del (av ngt), låta komma andra till del, ge
(allmosor), skänka av sitt, vara hjälpsam (mot ngn), bryta av sitt bröd — dela ngns åsikt se hälla med, 2
instämma 2 — dela sina gracer ägna sin uppmärksamhet lika åt alla — dela upp (motsats: förena, associera) se
dela 1, fördela 1, sortera; avbalka ru; åtskilja ru ; (med pinnar 1. märken) sticka av; analysera, (mat.) upplösa;
fraktionera; differentiera (sig) — dela ut se fördela 1, distribuera, avkasta 2

delaktig invecklad (i), inblandad (i), intresserad (i), inbegripen (i), indragen (i), engagerad (i), involverad (i),
(vard.) insyltad (i); invigd (i), jfr medansvarig — bli delaktig av anamma, undfå, se 2 få 1 — göra delaktig av
delge, meddela, underrätta — vara delaktig i få del av, njuta av, åtnjuta, (få) vara med om; ha (an)del i; ta(ga)
verksam del i, (ha att) göra med; ha (med)ansvar för; ha sin hand med i (spelet), ha ett 1. sitt finger med i
(spelet), ha en trasa i byken, arbeta bakom kulisserna, ligga bakom I. under, bidraga till, jfr blanda sig i

delaktighet deltagande (i en handling), andel, med delaktighet, (ibl.) medbrottslighet delegat delegerad,
befullmäktigat ombud, (ibl.)

underhandlare delegation deputation, beskickning; utskott delegera 1 bcfullmäktiga, förordna 2 överflytta,
överlåta — delegerad se delegat delgiva 1. delge låta (ngn) fä (taga) del av,

se meddela 1, förkunna deliciös ulsökl (fin), läcker delikat 1 (motsats: iltasmakande, dålig) välsmakande,
smaklig, utsökt, läcker, vällagad, deliciös 2 (motsats: misslyckad; klumpig) fin, lyckad, smakfull 3 ömtålig,
taktfull, grannlaga, (fin)känslig, diskret 4 brydsam, pinsam; vansklig, kinkig, prekär delikatess 1 läckerhet,
läckerbit, godbit, finess; (delikatesser] (även) finare matvaror 2 finkänslighet, takt, grannlagenhet, försynthet;



finess, behagfullhet, smak, elegans, förfining

delinkvent se förbrytare, (ibl.) arm syndare delo — i delo (med) i tvist, dispyt, träta, gräl, fejd, se 1 strid 2,
ordväxling, konflikt, klammeri — råka i delo med bli ovän med, bli osams med, tvista, gräla, disputera med, se
råka ihop med dels — dels å ena sidan — (och) å (den) andra sidan, jfr både — och; från en synpunkt — från en
annan; (ibl.) än — än, först — vidare; till en del — till en del, (ibl.) delvis — delvis, halvt — halvt; somliga —
somliga 1. andra delstat (schweizisk) kanton deltaga 1. delta 1 ha del (i), ta(ga) sin andel 1. anpart (av), engagera
sig (i), (ibl.) vara delaktig (i) 2 medverka, dra(ga) sitt strå till

stacken, ha sin hand med (i), hjälpa till (med), bidra(ga) (till), vara med (om), (vard.) vara med på ett hörn;
bevista, närvara (vid), se övervara; vara deltagare (i), förena sig (med),

gå med (i 1. på), (vard.) ställa upp 3 hysa intresse 1. sympati 1. medkänsla 1. deltagande (för), hysa 1. känna
medlidande (med), sympatisera (med), vara intresserad (för), visa sig medlidsam, instämma (i) deltagande 1
medverkan, (ibl.) närvaro, här-varo, lillslutning, anslutning, uppslutning; delaktighet, andel 2 medkänsla,
medömkan, medlidande, 'hjärta', (ibl.) sympati, kon-doleans; (ibl.) intresse deltagare delägare, kompanjon,
intressent;

bidragsgivare; medspelare, tävlande deltid — arbeta på deltid (motsats: heltid) arbeta (bara) en del av dagen 1.
dagarna, vara deltidsanställd; studera på halvfart (vid universitet)

delvis till en del, till dels, i visst avseende, till någon del, styck(e)vis, styck(e)tals, i somt, bitvis, partiellt; här och
där, till en viss grad, i någon mån, i viss mån, (åld.) endels delägare deltagare, bolagsman, (med)intres-

sent, aktieägare; (plur.) konsorter demagog |-å-] folkledare, folkuppviglare, folk-förförare, agitator, propagandist,
brandtalare

demaskera avslöja, blotta 1. uppenbara 1. röja ngns verkliga karaktär 1. avsikter, förråda, genomskåda —
demaskera sig kasta masken, se under 2 mask dementera förneka, bestrida (riktigheten av), förklara osann, neka
till, gendriva, ta(ga) tillbaka, återkalla, berikliga, rätta; vederlägga, jäva, bringa på skam, desav(o)uera
demilitarisera avväpna, avrusta demimond 1 halwärld, blandat obskyrt sällskap 2 kvinna av tvivelaktig moral 1.
av halvvärld, kokott, vamp, (åld.) kurtisan, (grekisk) hetär, (japansk) geisha, (indisk) bajadär, jfr glädjeflicka,
älskarinna demissionera nedlägga sitt ämbete, avgå,

ta(ga) avsked, 'gå' demobilisera (låta) återgå till fredsfot, avväpna, avmobilisera, avrusta, nedrusta, desarmera

demokrati (motsats: envälde, fåvälde, aristokrati, klassvälde, diktatur) demokratisk

statsförfattning, folkvälde, (stat med) folk-styrelse), folkmakt, parlamentariskt styrelsesätt

demokratisk folk vänlig, folklig(t enkel), lätt-tillgänglig; folkstyrd, fri 1. konstitutionell

(författning), jämlikhets-demolera nedriva ra, riva, förstöra, fördärva, rasera

demon [-å-] 1 ond ande, djävul 2 (om forngrek. förh.) (Sokrates') skyddsande, genius, dai-monion

demonisk [-å-] se djävulsk, diabolisk, besatt (av djävulen); ohygglig, otäck, hemsk, kuslig, samvetslös, ond,
hjärtlös, ondskefull, (ibl.)
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tjusande, tilldragande, betagande, fascinerande

demonstration 1 (före)visning (med förklaringar), uppvisning, exemplifiering; (ibl.) utställning, expo(sition);
(filos, för) bevisföring, bevis(ning) 2 massmöte, massuppträdande, samfälld meningsyttring, opinionsyttring,
(ibl.) protest 3 tomt bol 4 (mil. för) sken-manöver

demonstrativ 1 (motsats: omärklig, försynt) se utmanande, accentuerad, understruken 2 (språkv.) utpekande
(pronomen) demonstrera 1 förevisa, framvisa, se 2 visa 2, (ibl.) skylta (med); (ibl.) spela upp; uppvisa



2 gå I. marschera med 1. (lelta(ga)i demonstrationståg 3 tillkännage sin mening, 'visa tänderna'; protestera, göra
föreställningar

demontera ta(ga) isär 1. sönder (en maskin), nedskrota ni, nedmontera ni; ta(ga) ned 1. lös demoralisera försvaga
1. fördärva 1. upplösa moralen, sedligt försvaga 1. fördärva, korrumpera, depravera, skämma bort; fördärva
disciplinen (i trupp), göra modlös — demoraliseras komma på glid, förfalla 1 — demoraliserande
sedefördärvande, upplösande, fördärvlig denne (denna, detta) 1 den här; förevarande, nuvarande, närvarande,
innevarande (månad); den hitre, den närmare; (den) nu 1. nyss 1. sist nämnda 1. omtalade, ifrågavarande; den
senare 2 (efter)följande, nedanstående, vidstående — dennes i denna månad — låta detta vara detta låta en sak
vara 1. gälla för vad den är, ta(ga) ngt som det är utan att överdriva (o. så inte tala vidare därom) densamme
(densamma, detsamma) samme 1. samma, sig lik, samma en, identisk; idem; (åld., skämts.) högstdensamme —
alltid densamme so oföränderlig departement 1 förvaltningsgren, avdelning (inom statsförvaltningen); (om uti.
förh.) ministerium 2 verksamhetsområde, jfr fack 2

3 (franskt) län

depesch brådskande ämbetsskrivelse, kurir-

brev, jfr meddelande 2 deponera lämna 1. insätta nj 1. nedlägga ni 1. nedsätta tu i förvar, låta förvara, ställa som
pant 1. säkerhet, anförtro; upplägga ni (förråd) deportera se förvisa 1

deppa (vard. för) vara nedstämd o. håglös, känna sig nedslagen 1. 'nere' 1. deprimerad deppad 1. deppig (vard.
för) deprimerad, betryckt, nedstämd, 'nere' depraverad (moraliskt) fördärvad, omoralisk, amoralisk, rutten,
vanartig, demoraliserad, degenererad, (för)skämd, perverterad, lastbar, osedlig, sedeslös, osund depreciera
(motsats: appreciera) (hand. för) försämra, nedsätta (valuta) i värde, nedvärdera, nedskriva ni, devalvera
depression l (motsats: exaltation) stark olust, tryckt sinnesstämning, förtvivlan, misstämning, melankoli 2
(motsats: högkonjunktur, goda tider) tryckt läge, dåliga 1. svåra 1.

hårda tider, lågkonjunktur, vikande konjunktur, kris(tid), prisfall, nedgång på börsen, baisse deprimerad (motsats:
glättig, upprymd, manisk) so ledsen 1, dyster 1, nedbruten, (vard.) deppad, deppig, psykad — vara deprimerad
(vard.) deppa

deputation samling ombud I. representanter,

delegation, utskott deputerad se ombud; (om uti. förh.) riksdagsman

depå 1 se upplag, förråd, nederlag, (bered-skaps)lager 2 förvaringsplats, förrådsrum, förrådshus, etapp,
(uppsamlings)station, magasin, nederlagsplats, förvaringsställe, arsenal, stapelplats derangera [-sje-] bringa i
oordning 1. olag, störa — derangerad (även) tilltrasslad, |intil fsad

desarmera avväpna, avrusta, demobilisera;

oskadliggöra (mina 1. bomb) desavouera I. desavuera icke vidkännas ni, vägra att erkänna, se ogilla 1, förneka,
dementera, jäva; underkänna; frånsäga sig ansvar för I. delaktighet i, undandra(ga) sig (ngn), se strunta i

desertera rymma ur krigstjänst, se rymma 2, överge sin post 1. tjänst, lämna 1. utgå ur (parti), (vard.) 'hoppa av'
desertör se överlöpare

design [disaj'n] gestaltning, (industriell) formgivning, mönstergivning; form, mönster designer [disaj'ner]
formgivare, mönstergivare designera [-nje-] (i förväg) utse, bestämma (ngn till ngt), utpeka; förutbestämma,
determinera desillusion sr- missräkning 2 desillusionerad besviken, missräknad, berövad sina illusioner, tagen ur
sin villa, illusionslös, cynisk

desinfektera 1. desinficera smitlrena, c.yanväte-behandla, 'röka'; koka, sterilisera

deskalera (motsats: eskalera) nedtrappa ni, avtrappa ni, (stegvis) minska (militära insatser)

deskriptiv (motsats: historisk) beskrivande, skildrande



desorganisation upplösningstillstånd, se upplösning i, jfr förvirring desorienterad (bragt) på villospår, förvillad,
vilsen, bortkommen, bragt ur fattningen, förbryllad, jfr förvirrad 2, rådlös; (ibl.) okunnig (om ngt) desperado
oförvägen sälle, vettvilling; hänsynslös o. våldsam brottsling; hämningslös våldsverkare(utanför lagen) desperat
1 utom sig 1. (i)från sig 1. (alldeles) till sig (av vrede 1. förtvivlan), upprörd, uppskakad, ursinnig, rasande,
förgrymmad, arg, ilsken, ond 2, bragt till det yttersta, förtvivlad, besinningslös, oresonlig, galen 3, förryckt, ur
gängorna, ur jämvikt, 'ur led'; bragt ur fattningen 2 hopplös, hänsynslöst oförvägen 1. våldsam, förbittrad,
obehärskad, vansinnig, dumdristig, frenetisk — bli despe-

93desperation—diagram

rat tappa koncepterna, gå 1. löpa amok, förlora 1. mista 1. tappa balansen desperation ursinne, raseri, harm,
förtvivlan, misströstan, hopplöshet, ängslan; upphetsning, (i) hastigt mod despot envåldshärskare, förtryckare,
diktator, tyrann; översittare, soldatplågare, Him-melstoss; pojkplågare; hustruplågare, hustyrann

despotisk 1 se enväldig 2 dominerande, tyranniserande, tyrannisk, diktatorisk, inkvisi-torisk, egenmäktig,
härsklysten despotism 1 envälde, självhärskarmakt, självhärskardöme, envåldsmakt, absolutism, diktatur,
despoti, autokrati, totalitarism; tvångsvälde 2 förtryck, egenmäktighet, härsklystnad, maktlystnad, översitteri,
tyranni

dess desto, än — dess bättre 1. dessbättre se gudskelov—dess 1. desto mer som se under mer, jfr emedan — dess
värre 1, dessvärre se tyvärr

— icke 1. inte dess 1. desto mindre se likväl

— sedan dess sedan den tiden i. dagen 1. gången, efter den betan — till dess 1. tilldess (ända) tills

dessemellan under mellantiden 1. mellantiderna, omväxlande därmed, (vard.) mellan varven, jfr emellanåt
dessert [-är] efterrätt

dessförinnan innan dess, därförinnan, (ibl.)

först, i förväg; jfr redan desslikes se likaså; se dessutom dessutom förutom detta, (åld.) därhos; där-(för)utom,
därtill 1. härtill (kommer att), därjämte, därutöver, härjämte, härutöver, tillika, desslikes, jämväl, vad mer är, (till)
på köpet, till yttermera visso, (vard.) på toppen; för övrigt, förresten, också, vidare, ytterligare; jfr jämte
dessvärre se tyvärr

dessäng 1 (spelt, för) plan, avsikt, beräkning, uträkning, tanke, idé 2 vink, anvisning, tips (om brottsplatser) 3
riktning, utkast; se mönster 2 — med dessäng jfr avsiktligt destillera rena 1. bränna (brännvin), 'klara' destination
bestämmelse(ort), adress(ort), mål destinera avsända (till), bestämma (att avsändas 1. avgå till viss plats),
detachera — destinerad på väg 1. resa (till); ämnad (till), avsedd (för) desto se dess

destruktion förstörelse, förstöring, krossande, oskadliggörande; upplösning; nedbrytning; undergång

destruktiv (motsats: uppbyggande, konstruktiv) förstörande, nedbrytande, upplösande, ödeläggande, negativ,
nedrivande, omstörtande

detachera utta(ga), destinera; (mil. för) (för visst uppdrag) avskilja (en mindre trupp från huvudstyrkan), avdela
detalj enskilt stycke 1. parti, enskild del, maskindel, arbetsstycke, avsnitt, smådel; enskild punkt; särdrag,
biomständighet, bisak, småsak 2; (mil.) -avdelning, -byrå; [de-

taljer] (även) omständigheter; smådrag; detaljuppgifter, (tekniska) data; [detaljerna] (även) enskildheterna, det
närmare förloppet — gå i detalj (med ngt) syssla ingående 1. utförligt (med ngt), redogöra omständligt o.
utförligt (för ngt), detaljera ngt, utpensla ngt — i detalj 1 hårfin; se noga 1, utförligt 2 (hand., motsats: en gros) i
minut, sn under 2 minut, i småpartier 1. (små)poster detaljerad (motsats: allmän, generell, översiktlig) i detalj
gående, specificerad, detaljrik, ingående, inträngande, fyllig, vidlyftig, omständlig, utpenslad, (ibl.) ordrik;
utförlig, noggrann 2, minutiös detaljhandel (motsats: grosshandel, partihandel, partiaffär) se minuthandel
detektiv hemlig polis(man), kriminal(över)-konstapel, kriminalkommissarie, (vard.) deckare, 'spårhund',



'Sherlock Holmes', (ungdomlig) blomkvistare detektivroman kriminalroman, (vard.) deckare determinera (filos.
o. mat. för) bestämma, avgöra, förutbestämma, designera, motivera, begränsa, fixera — determinerad
förutbestämd, ödesbestämd, predestinerad, ofrånkomlig, oundviklig; utkorad, utsedd detonation explosion,
explosionsartad knall detonera brinna av 1. explodera med en knall, knalla, krevera, smälla, (låta) explodera,
brisera, (om dynamit) tända; flyga i luften, sprängas

detronisera (motsats: upphöja, kröna) avsätta,

störta (från tronen), degradera detsamma se densamme; sak samma, dito 2 — göra detsamma vara likgiltigt; vara
onödigt 1. obehövligt — il. med detsamma se genast 1, plötsligt detta se denne

devalvera (motsats: revalvera) sänka penningvärdet (i ett land), se nedskriva 2 deviation (sjö. o. flygtekn. för)
avvikning,

avvikelse, missvisning, felaktig kurs deviera se avvika 2

devis 1 överskrift, inskrift, inskription, motto, lösen; valspråk, jfr sentens 2 [deviser] (hand. för) utländska
betalningsmedel, valutor, växel på utlandet devot [-å-] (motsats: uppstudsig, oppositionell) (till det yttre) strängt
religiös, gudaktig, skenheligt from, skenhelig; vördsam, underdånig, ödmjuk, 'krypande' dia suga, snutta, dricka,
(prov. 1. vulg.)

patta; dägga, amma, ge di, ge bröstet diabolisk se djävulsk, jfr demonisk, raffinerat illfundig 1. illistig 1. elak,
skurkaktig, bovaktig

diadem pannsmycke, pannband, pannbindel,

huvudsmycke, tiara diagnosticera ställa diagnos (på), analysera,

fastställa, bestämma, namnge diagonalt tvärsgående, på snedden, snett,

från hörn till hörn diagram 1 grafisk figur, (ibl.) kurva, nomogram, tabell, 'schema', -plan 2 (bot. för) tvärsnitt,
genomsnitt
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diakonissa barmhärtighetssyster, (åld.) sjuk-

0. fattigsyster, (ibl.) församlingssyster dialekt (motsats: riksspråk) bygdemål, landsmål, (allmoge)mål, folkmål,
folkspråk, provinsspråk, munart, jfr språk 1

dialektal dialektisk, folkmålsfärgad, dialekt-, landsmåls-, bygdemålsfärgad, munartlig, provinsiell

dialektik 1 (filos.) slutledningskonst, bevisningskonst, begreppsanalys; förnuftslära, logik 2 diskussionskonst,
spetsfundigheter, sofisteri, advokatyr dialektisk se spetsfundig

dialog se samtal; (ibl. nära) sketch; (polit. för)

förhandlingar mellan två parter diameter tvärlinje, tvärmått, (i) tjocklek,

grovlek, (inre) vidd, bredd, genomskärnings-linje)

diametralt motsatt alldeles 1. rakt motsatt,

se motsatt 2 dibarn se spädbarn

didaktisk undervisande, pedagogisk, uppfostrande, ]äro-; sedelärande diet reglerad (sträng) matordning,
matvanor, mathållning, levnadsordning i mat o. dryck, kosthåll, kostvanor, livsföring — vegetarisk diet
grönsaksdiet, råkost differens se skillnad 2; se meningsskiljaktighet differentierad uppdelad, åtskild, särskild;
(om elev) nivågrupperad diffus (motsats: skarpt avgränsad, klar, distinkt; koncis) utbredd 1. spridd (åt olika håll);
oredig, oklar, vag, otydlig, oskarp, suddig, 'dimmig', dunkel, utan klara linjer, obestämd, svävande, konturlös,
formlös, amorf; svamlig diger 1 (om person) se korpulent 2 (om sak) pösande, stor o. tjock o. tung, omfångsrik,
voluminös, väldig, massiv, oerhörd; (ibl.) stor, riklig; full (av), mättad digna se segna ned, stupa, störta, (ibl.)



duka under; mattas, (ibl.) domna; vackla, svikta (under en tyngd), bågna; förkrossas dignitet 1 värdighet;
hederspost 2 (mat.)

storhet, värde, valör, potens dignitär hög ämbetsman, hög herre, överhetsperson, storman, (vard.) 'storgubbe', jfr
magnat, 'mandarin' digression se avvikelse, parentes, inpass dika se dränera 1

dike (avlopps)ränna, (mindre) kanal; (prov., i Sydsv.) grop

1 dikt (subst.) 1 skaldestycke, poem, visa, sång, (skalde)kväde, diktverk, diktalster, diktskapelse, diktfoster;
vers(er), rim, (vard.)

'bit', (si., ibl.) grej 2 diktning, se poesi 3 påhitt, fantasifoster, saga, fabel, myt, 'legend'; inbillningsfoster, jfr lögn,
historia 2 — diktpoetisk

2 dikt (adv.) (sjö. för) nära 1. tätt 1. alldeles

1. omedelbart (intill 1. invid 1. inpå 1. bakom etc.), kloss, hårt, stumt; hack i häl (efter) — dikt bidevind så nära
intill vinden som möjligt, så skarpt som möjligt, (ligga) högt

1 dikta 1 se författa (skaldestycken), skriva

(vers), idka skaldekonst, skalda, stränga sin lyra, (åld.) 'kväda' 2 uppdikta, fabulera, fingera, hitta på; sätta 1.
smida 1. svarva 1. ljuga ihop, gripa ur luften — diktad (motsats: verklig) (även) hopfantiserad, konstruerad

2 dikta se täta

diktan och traktan se strävan (efter), ambition diktare se skald dikta't 1 diktamen 2 se dekret diktator se despot,
tyrann diktatorisk oinskränkt, absolut; suverän, enväldigt härskande), envålds-, absolutistisk, totalitär,
autokratisk, befallande, maktfullkomlig, au(k)toritär, tyrannisk, despotisk, imperatorisk, cæsarisk; kategorisk
diktatur se despotism

diktera 1 läsa upp 1. för, säga före, förestava 2 bestämma, föreskriva; vara bestämmande 1. avgörande för, leda
(ngns beslut); fastställa, ställa upp (villkor), dekretera, (på)bjuda, kräva; påtvinga (ngn) (villkor); inge, inspirera,
suggerera — dikteras av föranledas av, förorsakas av, inspireras av, (ibl.) ledas av; ha sin grund i, se bero 2
diktion 1 framställningssätt, uttryckssätt 2 framsägning(s-sätt), se föredrag 2, (text)-uttal, frasering diktkonst se
poesi 1

diktning 1 skaldskap, diktarskap 2 poesi, skaldekonst 3 diktalstring, skönlitterär alstring 1. produktion, litteratur;
författarskap diktsamling dikthäfte, diktbok, diktcykel,

antologi, florilegium dilemma bryderi, predikament, (ibl.) beråd; klämma, knipa, förlägenhet, trångmål, svår
kasus; [vara i ott svårt 1. en svår dilemma] vara fast, se 1 fast 7, jfr tveksam dilettant (motsats: fackman,
specialist, sakkunnig, kännare, virtuos) amatör, fuskare, kannstöpare, (åld.) blåstrumpa dilla (vard. för) prata
strunt, se svamla; bygga luftslott

dille (vard. för) 1 fyllerigalenskap, (med.)

delirium 2 häftigt begär, omättlig vurm, mani — ha dille på (vard. för) vara omättlig| intresserad av, (vard.) ha
pippi på dimbild töckenbild; skuggbild, drömbild, sinnesvilla, illusion, fantom dimension 1 (mat. för)
utsträckning (i rummet), mått; (i algebra) grad 2 tvärgenomskärning, omkrets, vidd — dimensioner (även) 1 se
omfång, 'nummer' 2 utbredning, omfattning, omfång, (stor) skala diminutiv ytterst liten, obetydlig, bagatell-artad

dimma 1 töcken, (sjö.) mist, tjocka; (lättare) dis, skir; (London-)fog, rökdimma, 'smog(g)'; rök, solrök, imma,
dunst(er), sky, gaser, moln, (ibl.) ånga 2 (bildl.) dunkel, oklarhet, 'dimridå(er)', 'slöja', oreda; omtöcknat tillstånd
dimmig 1 dimhöljd, 'lågt i tak'; fuktig, tung (luft); oklar, tjock; (ibl.) dimartad, dimlik; töckenfylld, töcknig, disig,
(sjö.) mistig;
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rökig; (ibl.) dunstartad, dunstfylld, slöjig 2 otydlig, oskarp, konturlös, formlös, flytande; luftig o. ogripbar,



skugglik, väsens-lös; (om blick) dunkel, skum, beslöjad, (tår)-skymd; svävande, obestämd, vag, diffus, gestaltlös,
suddig, nebulös 3 omtöcknad, oredig, virrig; (vard. för) ngt onykter, jfr berusad 1

dimpa (vard. för) falla omkull 1. ikull 1. över ända, falla pladask, trilla omkull, ramla i backen, stupa omkull; se
svimma — dimpa ner plötsligt uppenbara sig, komma helt oväntat, komma som fallen från skyn dimridå se
dimma 2 diné se middag 2

dingla slänga hit och dit, hänga och slänga, dingla och dangla, dänga, slinka; röra sig av och an (för vinden),
gunga, dangla; (ibl.) vackla hit och dit, (gå o.) larva; vingla (ned)

dionysisk backisk, backantisk, orgiastisk; livs-berusad, vild, uppsluppen, tygellös, förryckt, hänryckt, hänförd,
extatisk diplom 1 utnämningsbrev, kallelsebrev, belöningsbrev, utmärkelsebrev 2 (medeltids)ur-kund, (äldre)
offentligt dokument, pergamentsbrev

diplomat 1 ambassadmedlem, se sändebud 2, diplomatisk agent 2 smidig underhandlare, fin politiker diplomati 1
underhandlingskonst 2 smidigt 1. förslaget tillvägagångssätt, smidig beräkning, förslagenhet (o. takt) diplomatisk
världsklok, förslagen, försiktig o. beräknande, taktisk, strategisk, 'politisk'; listig, slipad, (bak)slug; förbehållsam,
hemlighetsfull, diskret, se smidig 5

1 direkt (adj.) 1 rak(a motsatsen) 2 genaste, ginaste, närmaste (vägen); oförblommerad, oförtäckt, bestämd,
formlig, bokstavlig, egentlig, uttrycklig; rättfram, öppen, 'osminkad', frasfri 3 personlig, oförmedlad, omedelbar;
förstahands- 4 genomgående (tåg 1. vagn) 5 (log.) positiv

2 direkt 1. (åld.) direkte (adv.) 1 rakt, rätt; rätt emot; i rätt nedstigande led 2 raka vägen, rakt 1. rätt fram 1.
käpprätt (till); utan omvägar 1. krokvägar 1. krumbukter 1. slingerbultar 1. omsvep 1. fraser 1. prut 1. krus, rakt
på sak, in medias res, utan vidare (spisning), oförbehållsamt, öppet, öppenhjärtigt, helt sonika, rentav, rentut,
uttryckligen 3 utan mellanhand 1. mellanhänder 1. mellanled, i första hand, personligen, (i TV, sända) live [lajv];
'het' (linje) 4 utan att stanna, utan uppehåll 1. uppskov 1. ombyte 1. mellanlandning, (flyga) nonstop; ända (till);
utan dröjsmål, se genast 1; utan att tveka, omedelbart

direktion 1 styrelse, ledning, administration,

förvaltning 2 se riktning 2 direktiv riktlinje(r), anvisning 1, (ibl.) förordning; förhållningsorder, jfr order 1;
ledande tanke, allmän norm direktreklam postreklam
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direktör se chef

dirigent [-g- 1. -sj-] (musik)anförare, kapellmästare, (orkester- 1. kör)ledare, maestro dirigera [-g- 1. -sj-] 1 rikta,
vrida, vända (ngt åt visst håll); visa väg(en); (om trafik) reglera, leda, (ibl.) hänvisa 2 (om exv. trupper) skicka,
sända, föra; styra, bestämma, (själv osynlig) dra(ga) 1. hålla 1. rycka i trådarna 3 (mus. för) slå takten, anföra 1.
leda (kör 1. orkester), leda uppförandet av dis (lättare) dimma

discipel [-sipp- 1. -sjipp-] se elev 1; (relig.) st lärjunge 2

disciplin ]-sipli'n] 1 ordning, (krigs)lydnad, (mans)lukl, subordination, (strids)moral, (ibl.) respekt;
(själv)behärskning 2 vetenskapsgren, (lärdoms)gren, specialvetenskap, se fack 2, underavdelning disciplinera [-
si-] (bl. a.) lägga band på, hålla i

styr, kuva, dressera; (ibl.) skola disharmoni (motsats: harmoni) 1 brist på samklang, se missljud 1 2 bristande
samstämmighet, oförenlighet, oöverensstämmelse, motsättning, missförhållande; oenighet, missämja,
misstämning, misshällighet(er), slitningar), konflikt(er), schism, strid, osämja, tvedräkt; (andlig) sönderslitenhet,
olust,(själslig) oro, (känsla av) obehag, förstämning disharmonisk oharmonisk, missljudande, illa-klingande,
kakofonisk, barbarisk; skrikande 1, skorrande, falsk; söndrad, oenig, oöver-ensstämmande; andligen söndersliten,
uppriven i själen, brusten, splittrad, ryckig, orolig, neurotisk disig se dimmig 1

diskotek 1 (ungdoms)dansklubb, danslokal, (ibl.) (a-)go-go 2 skivsamling diskreditera se misskreditera



diskrepan's brist på överensstämmelse, avvikelse, motsättning diskret 1 (om person) hänsynsfull; förtegen,
tystlåten, förbehållsam, pålitlig, inte skvalleraktig; försiktig (o. eftertänksam) i sitt tal, hemlighetsfull,
diplomatisk, varsam; lågmäld; se finkänslig, nobel 2 (konsth., om färg) dämpad, delikat, måttfull, lugn; (om sak,
ibl.) förtrolig, privat, hemlig diskretion förtegenhet, tystlåtenhet; finkänsla,

grannlagenhet, se 2 takt, klokhet diskriminera göra åtskillnad(t. ex. mellan kön 1. raser), behandla olika 1. sämre,
göra (en ofördelaktig) skillnad på, ogynnsamt behandla, särbehandla, missgynna — diskriminerad (även) (vara) i
strykklass diskussion överläggning, meningsutbyte, rådplägning, rådslag, debatt, (ibl.) underhandlingar,
konferens, hearing, bordssamtal; [livlig diskussion] se ordväxling diskutabel omtvistlig, oviss, osäker, omtvist-
bar, anfäktbar, tvistig, disputabel; obevisad, obestyrkt; öppen (fråga), se omstridd, tvivelaktig 1, betänklig,
vansklig diskutera se dryfta, noga utreda, överlägga 1. rådgöra 1. rådslå om, rådpläga, (genom)-diskvalificera—
dividera

debattera, sätta (problem) under debatt,

uppta(ga) ni till diskussion, prata 1. resonera 1. yttra sig om, prata (affärer), konferera, (ibl.) kommentera, (vard.)
gagga; argumentera, parlamentera; utbyta tankar, ordväxla, disputera, 'dividera'; kannstöpa, blöta och stöta, tugga
om, 'älta', mala 3, 'idissla', jfr kälta

diskvalificera (motsats: kvalificera) förklara obehörig (att deltaga), utestänga 1. utesluta 1. avstänga (från
tävling), 'hänga' (häst), (vard.) 'diska' disparat olikartad, klart åtskild, oförenlig, motsatt, stridig, självmotsägande
dispens [-pangs] befrielse (från skyldighet 1. prov), frihet (från), undantag (från allmän lag 1. stadga), tillstånd 1.
medgivande 1. tillåtelse (att); eftergift disponera 1 anordna, ordna 2, ställa upp (skrivelse), arrangera, fördela,
planlägga, gruppera, indela; utplacera ni, göra upp plan för 2 [disponera över] ha till sitt förfogande 1. sin
disposition, förfoga över, (kunna) röra sig med, inneha, jfr 2 äga, omhänderha; (få) använda 1. begagna;
bestämma, avgöra — disponerad 1 upptagen, såld 2 med anlag 1. benägenhet (för), lämpad 1. skickad (för),
tillböjlig, predisponerad (för); mottaglig (för); i (god 1. dålig) kondition, i stämning (för), upplagd 1. hågad 1.
benägen (för), villig (till) disponibel åtkomlig, ledig 3, i beredskap —

vara disponibel stå till förfogande disposition 1 gruppering, fördelning, uppläggning, anläggning, (an)ordning,
planläggning), planering, (grafisk) layout; utkast, översikt, system, schema, stomme 2 se förfogande 1;
testamentariskt förordnande, (ibl.) legat 3 ansats, förutsättning(ar), benägenhet, predisposition, natur, böjelse,
tendens, läggning, fallenhet; mottaglighet 1. anlag (för sjukdom); (ibl.) befinnande; upplagdhet, (god 1. dålig)
kondition 1. 'form', (sinnes)stämning; [dispositioner] (även) för-hållningsregler, föreskrifter, förberedelser,
bestämmelser, anordningar, mått och steg — göra dispositioner sc föranstalta — stå till disposition stå till buds
disputabel se diskutabel

disputera 1 förfäkta olika åsikter (om), se tvista, jfr diskutera; (ibl.) käbbla; sammandrabba ni, komma 1. råka i
delo (med) 2 offentligt försvara en (doktors)avhandling, avlägga lärdoms-1. disputationsprov — icke kunna
disputeras icke kunna förnekas 1. bestridas 1. ifrågasättas 1. dragas i tvivelsmål dispyt se ordväxling,
meningsbrytning, meningsskiljaktigheter, diskurs, meningsstrid dissekera (bildl. för) bena upp 1. ut, analysera,
noggrant granska 1. skärskåda, undersöka, rannsaka

dissonans 1 se missljud 1 2 misshällighet, slitning, oenighet distans se avstånd 1, 1 sträcka distansera 1 lämna
bakom sig, gå ifrån 1. förbi, dra(ga) ifrån, springa 1. löpa om 1.

förbi 1. ifrån, passera, skaffa sig försprång, komma före 2 se överglänsa distingerad förnäm, fin, belevad, nobel,
elegant

distinkt (motsats: diffus, sluddrig, svävande) skarpft avgränsad); preciserad, klar, se tydlig; (tala) välartikulerat 1.
grammatikalisk

distinktion 1 (åt)skillnad, åtskiljande;klarhet 2

utmärkelse(tecken) distrahera avleda 1. bortleda ni 1. avvända 1. skingra 1. splittra ngns uppmärksamhet 1.



intresse, dra(ga) bort tankarna (från), störa, förvirra, göra tankspridd 1. förströdd; skingra bekymren för, förströ 2
distrait [-trä1] sc tankspridd distraktion 1 se förströelse 2 tankspriddhet, förströddhet, sinnesfrånvaro,
själsfrånvaro, absens; (göra ngt i) tankar(na), (i) glömska, (i) förvirring

distribuera sprida, utdela ni, utminutera; (om böcker, tidningar, tidskrifter) utlämna ni, utskicka ni, bära omkring
1. ut, utkolportera; (tekn.) (kring)sprida, jfr fördela, sortera distribution distribuering, fördelning, (bok)-
spridning, expediering, expedition, utdelning, utlämning, utbärning, utsändning distrikt se område 1; kvarter, rote
disträ 1. distrait se tankspridd dit däråt, ditåt, dithän, därhän, så långt; tillstädes; (inte höra) till saken 1. pjäsen
dito 1 dylik, av samma slag, nyssnämnd; (en) likadan, ytterligare (en) 2 detsamma, sammalunda, likaså 1, på
samma sätt, likadant

ditt och datt se diverse

dittills ditintills, till den stunden, till dess, (alltin)till nu, förut; så länge ditåt i den riktningen, åt det hållet, (ibl.)
däråt — något 1. någonting ditåt något 1 den vägen 1. stilen 1. åt det hållet, något dylikt 1. liknande 1. sådant,
ungefär på det sättet, så ungefär, så vid pass diva firad sångerska 1. skådespelerska, primadonna; (ibl.) posör
divan se soffa

divergens skiljaktighet, skillnad, differens, brist på överensstämmelse, särgående; meningsskiljaktighet divergera
(motsats: konvergera) gå åtskils, gå 1. löpa isär, ta(ga) olika riktning, skilja sig åt, avvika; sprida sig, bryta sig
diverse åtskilliga, varjehanda, allehanda, skilda, blandade, allsköns, en del (olika), olikartade, (många) olika
(saker); spridda, vissa, flera, mångahanda, växlande, all(a) möjlig(a) (slags); allt möjligt, allt upptänkligt, likt och
olikt, löst och fast, varia, både ett och annat, mångt och mycket, litet av varje, ditt och datt, jfr plock; 'potpurri'
diversehandel se minuthandel, speceriaffär diversifiera mångfaldiga (tillverkning), utsprida ni
(fabrikstillverkning) till olika slags varor

dividera 1 (mat. för) dela (i lika delar)
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2 ivrigt prata 1. resonera 1. orda, diskutera (hit o. dit) divis (typogr.) se bindestreck division 1 (mat. för) delning,
(filos, för) indelning 2 (mil.) (armé)fördelning, (artilleri)-sektion, (taktiskt) förband; (idrott, för) klass 1. grupp (i
serietävlan); avdelning (av domstol, flotteskader); större kommersiell enhet djungel (tropisk) snårskog
djungeltelegrafen (vard. för) ryktet, skvallret, sc under skvaller

1 djup (subst.) 1 djuplek; bråddjup, jfr avgrund 1 2 (mål.) perspektiv, rymd 3 (bildl.) vidd, omfattning, omfång 4
grundlighet, gedigenhet, allvar — gå i djupet jfr förlisa

— gå på djupet med grundligt 1. i botten undersöka 1. pröva, gå till grunden med, se under 2 grund

2 djup (adj.) 1 (motsats; grund) djupgående, bottenlös; (om skog) vidsträckt, hundramila 2 (motsats: flat)
urholkad, skålig 3 (om sömn 1. suck, motsats: lätt) tung; (om tystnad) andlös; (om bugning) vördsam,
vördnadsfull, ödmjuk 4 (om missräkning) stor, svår 5 (om läggning) allvarlig, innerlig; jfr rotfast 6 (motsats:
ytlig) genomgripande, meningsfull, djupsinnig, djuplodande, själfull, ofattlig, svårfattlig, invecklad, underfundig,
outgrundlig, förborgad 7 (mus., motsats: hög, ljus) låg, dov, kraftfull, mäktig, malm-tung (klockklang), fyllig,
mörlc(lagd) 8 (om färg, motsats: ljus) mättad, stark, intensiv

— djup- stereo-(verkan) — djupt (adv., även) långt (nere), starkt, jfr mycket; (sjö.) hårt (lastad) — gå ngn djupt
till hjärtat göra djupt intryck på ngn, hårt drabba ngn, gå ngn till sinnes — djupast innerst (inne) — djupast sett
till sist 2

djupborrande (bildl. för) genomträngande, skarpsinnig, som går i. tränger på djupet, inträngande, djupgående
djupfrysa (bildl.) 'lägga på is', 'frysa', 'konservera', 'lägga i malpåse' djupgående (motsats: ytlig, extensiv) djup,
betydande, avgörande, väsentlig, genomgripande, grundlig, ingående, djupborrande, djuplodande, skarpsinnig
djuplodande (bildl. för) djuptänkt, se djupgående



djupna bli djupare; (om färg) mörkna; (om mörker) tätna, förtätas; bli mera djuptänkt, bli allvarligare djupsinnig
djup(tänkt), sinnrik; tänkande, tankediger, (ibl.) grubblande, spekulativ; svårfattlig, dunkel; skarpsinnig; (ibl.)
aforis-tisk, anderik djur se kreatur; villebråd; rå människa, best, jfr odjur 2; [underligt djur| se särling, jfr kurre
— djur- zoo-, zoologisk, animal(isk), organisk

djurisk sinnlig, animal, bestialisk, lågt stående,

rå, grov, omänsklig djärv 1 (om person) dristig, rask o. modig, resolut, manlig, orädd, frimodig, frejdig, käck,
oförskräckt, (o)förvägen, tilltagsen,
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oförfärad, oförsagd, tapper, (åld.) båld, jfr heroisk, våghalsig, dumdristig, oförsiktig, (vard.) strong, tuff 2 (om
plan, företag osv.) vågad, vittgående, högtflygande, halsbrytande, avancerad, (ibl.) äventyrlig, högt (spel) 3 (om
person) oförsynt, fräck; framfusig, oblyg, ogenerad 4 (om uttryck 1. liknelse) utmanande, alltför fri, drastisk,
obeslöjad, jfr oanständig; (om färg) klatschig, (vard.) raffig djärvas sc 2 väga 1, tillåta sig 2 djävlas (vulg. för)
bråka, retas; jäklas djävul hin (onde), den onde, en viss potentat, hin håle, den lede, den sure, den gamle, satan,
fan (själv), Be(e)lsebub 1. Beelsebul, Beliar 1. Belial, 'fienden', Lucifer, Mefistofeles); mörksens furste 1. ängel,
arvfienden, (den lede) frestaren, förledaren, vedersakaren; avgrundsande, demon; Hornper, Hornpelle, gammel-
Erik, hin, håken, Svarte-Petter, skam, skrutt, (åld.) pocker; (en riktig) sate (till); [djävulen| (även, vard.) fanken,
håken, raggen — djävlar i mig la mig fan, förbanne mig djävulsk helvetisk, satanisk, diabolisk, me-fistofelisk,
infernalisk, avgrundslik(nande), demonisk, infam, skändlig; (ibl.) vederstygglig, öron(be)dövande; brutal,
skadeglad docerande magisteraktig, magistral, skolmässig, (i) lärd o. undervisande o. överlägsen 1. mästrande 1.
tvärsäker (ton); von oben, nedlåtande, med en klapp på axeln dock se likväl, emellertid, däremot, å andra

sidan; (nu) en gång, (det) förstås docka 1 marionett, kasperfigur; modellfigur, (prov)byst., mannekäng; modeapa,
modeslavinna, modedam, fjolla, våp, lyxkvinna, lyxhustru; viljelöst redskap, 'verktyg'

2 (fackspr.) gatstöt, se jungfru 3; (byggn. för) klots, kloss, ståndare, tapp; liten pelare

3 (om garn 1. silke) knippa, bunt, (ibl.) härva

doft 1 vällukt, arom, bouquet, krydda, parfym, essens, lukt 2, (ibl.) rökelse; 'skimmer',

är 1. air, anstrykning 2 2 (mjöl)damm, pulver; aning (mjöl) dofta 1 lukta (gott); (ut)sända 1. sprida (sin) doft 1.
'parfym' 2 (kok. för) lätt överströ ni 1. pudra (med mjöl), smaksätta (med vin 1. likör)

dogm (teol. för) (läro- 1. tros)sats, regel, läronorm, tes, fastslagen sanning, huvudsanning, doktrin

dogmatisk 1 (teol. för) dogmtrogen, bekän-nelsetrogen, rättroende, rigoröst renlärig, rättrogen, ortodox 2
dogmbunden, doktrinär, formalistisk 3 självsäker, ensidig; (ibl.) tvärsäker, kategorisk 4 (motsats: skeptisk,
empirisk) (filos, för) okritisk, rationalistisk dok nunneslöja, se slöja 1 doktorsavhandling akademisk avhandling,

gradualavhandling, dissertation doktrin lärosats, dogm; lära; vetenskap doktrinär som ensidigt 1. envist följer en
viss lära, bunden av en lara, ensidig, osmidig,dokument—dov

stelbent, schablonmässig, 'förbenad'; tvärsäker, envis, trilsk; benhård, ofördragsam, ortodox, kategorisk,
dogmatisk, programmatisk, fördomsfull, partibunden dokument akt(stycke), urkund, arkivhandling, diplom,
(rätts)handling; handskrift, (ibl.) brev; intyg dokumentation 1 dokumentering, dokumentsamling (för
argumentering); bevisning med dokument 2 sammanställning o. förtecknande (o. tillhandahållande) av
information (för forskning), upplysningstjänst, informatik

dokumentera (med dokument) intyga, se bevisa 1, verifiera — dokumentera sig som styrka sin kompetens som,
göra sig gällande som, visa sig vara dokumentärfilm verklighetsbetonad 1. realistisk 1. naturnära film dold se
under dölja

dolk (åld.) dart, daggert; stickert; stridskniv, jfr kniv



dolsk se lömsk; inbunden o. opålitlig, ljusskygg — dolskt (adv., även) (titta) under lugg

1 dom [-å-] domkyrka, katedral, jfr kyrka 1, tempel

2 dom [-o-] 1 (jur.) (domstols)beslut, domslut (i civilmål), (domstols)utslag (i brottmål)

2 avgörande, slutbesked, resolution, omdöme, bedömande, bedömning, eftermäle, kritik

3 se mening 1 4 (bibi.) straff(dom), näpst, fördömelse, (ibl.) rådslag, rådslut — fälla dom se döma 1, avgöra 1 —
yttersta domen se världsundergång

domare 1 (jur.) rättens ordförande, dom-havande, (numera:) lagman, rådman, (förr:) häradshövding; lagens
väktare 2 skiljedomare, skiljeman 3 se, kritiker 1 domdera riva i, gräla, ryta, dundra 2, väsnas (o.

svära), se 1 bråka 1; skrävla, skryta domedag se världsundergång, räfst och rättar-

ting; uppgörelse (med) domhavande se domare 1 dominera 1 (om person) spela herre, tyrannisera; härska 1,
behärska 2, göra sig gällande, ha övertaget, flyta ovanpå, ligga över, spela en framträdande roll, spela första
fiolen, (vilja) vara högsta hönset i korgen, överskugga, ha övertaget 2 (om berg 1. höjd) höja 1. resa sig 1. vara
synlig över (omgivningen) — dominerande se härskande, överlägsen, allt (annat) behärskande 1. överskuggande
1. överglänsande, dominant, för-nämst, mest betydelsefull, övermäktig, överhandtagande; gällande (karl),
härsklysten, tyrannisk, se despotisk 2 — bli dominerande ta(ga) 1. vinna överhand, träda i förgrunden

domkyrka stiftskyrka, se 1 dom

domna förlora känseln, (be)dövas, förlamas,

'somna', stelna, bli valen; mattas, (ibl.) (för)-slöas, sjunka i dvala, bli medvetslös, svimma, slockna (av), 'dåna';
sakta sig, avta(ga), lägga sig (till ro), avtyna ni, dö (bort), små-

ningom upphöra, avstanna, dämpas, stillas, 'sövas' — domnad stel, känslolös, matt domslut 1 (jur.) se 2 dom 1 2
bestämmande;

(avgörande 1. kritiskt) omdöme domstol 1 (rätts)instans, sittande rätt, juridiskt 1. rättsligt forum, tribunal, ting,
(medeltida) curia; (stå inför) rätta 1. skranket; (lägre instans, förr:) häradsrätt, rådhusrätt, rådstugurätt,
rådstu(vu)rätt, (numera:) tingsrätt; (vard.) rätt(en); (högre instans:) hovrätt;(högsta instans:) högsta domstol(en),
regeringsrätt; krigsrätt; domkapitel; kammarrätt, poliskammare 2 (vitter) areopag domän 1 statsegendom,
(krono)gods; (bildl.) egendom, 'rike'; [domäner] ägor, se under 1 äga 2 se område 1, fält, fack don maskin,
mekanism, apparat, (numera ofta för) anordning; (i plur.) 'ordningar', se grejor — don efter person sådant läder
ska sådan smörja lia, som man ropar i skogen får man svar

dona (vard. för) ordna, greja, stöka, styra, syssla

donation (testamentarisk) gåva, stiftelse, legat, dotation, (ibl. nära) fond; (vard. för) donationsurkund, gåvobrev

donator givare (även med.) donera ge 1. skänka (bort) (genom gåvobrev), begåva 1. förära (ngn 1. ngt) med,
dotera, (ibl.) testamentera doningar (vard. för) don, ordningar, grejor donjuan (kvinno)förförare, kvinnotjusare,
älskare, hjärtetjuv, hjärtekrossare, charmör, kurtisör, Gasanova, fruntimmerskarl, kvinnojägare, flickjägare,
(vulg.) pigtjusare, jfr vällusting; (ibl. nära) solochvårman donna dam, (nådig) fru, fröken, härskarinna; (vard. för)
flicka, kvinna dop döpelse(akt), dopakt, kristning, vattenös-

ning, barnsöl; (sjö.) doppning, hönsning dopa (otillåtet) ge stimulerande medel, (ibl.)

droga dopnamn se förnamn

dopp 1 doppning, doppande; kort 1. snabbt

bad 2 bullar, (kaffe)bröd doppa nedsänka ru, fukta, blöta, skölja (i); (bokb.) marmorera — doppa sig ta(ga) sig ett
dopp; dyka ned dos 1. dosis bestämd mängd, beskärd 1. avmätt

del, sats, ranson dosa se ask, fodral, 1 låda, burk; (tekn.) bussning, (lager)bössa, skyddshölje (kring maskindelar)



dossié 1. dossier aktsamling, samling handlingar, (i jur. st.) 'akt', 'bunt', 'lunta', 'papper' dotter- annex-(församling)
dotterbolag (motsats: moderbolag) dotterföretag, jfr filial, (ibl.) avläggare dov 1 (om röst 1. ljud) dämpad, ihålig,
otydlig, beslöjad, klanglös, djup, mörklagd, låg, mullrande 2 (bildl.) (om väder o. luft) kvävande (het), kvalmig,
tung, tryckande; irriterande 1. smygande 1. beklämmande (oro), molande (värk); (halv)kvävd, tillbakahållen,
åter-
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hållen, betvungen, dämpad; jäsande (ovilja); sammanbitet (hat) drabant 1 livknekt, livvakt, vapendragare 2 se
ledsagare 3 (astr.) biplanet, satellit, måne

drabba 1 (i högre st. för) träffa, råka, slå, ramma 2 (om olycka 1. straff 1. dyl.) gå (ut) över, övergå, falla tillbaka
på, vederfaras, hända 1, hemsöka, ske med, inträffa

med, (om sjukdom) angripa, (smärtsamt) beröra, gå till sinnes — drabbas av utsättas för, råka ut for, hemfalla åt,
träffas av, vara föremål för, ådra(ga) sig, få (på halsen), lida av, se 2 lida 1 — drabbad se slagen under 2 slå; rörd
(av) — drabba samman barka ihop (om), komma ihop sig (om), komma i strid (om), stöta ihop 1. samman
(med), möta 1. mötas (i strid), se strida 1; disputera 1. gräla (med varandra) drabbning träffning, (åld.) aktion, 1
strid 1, fältslag, sjöslag; tvist, slagsmål, handgemäng, sammandrabbning drag 1 dragning, (fiske.) (not)dräkt,
(not)-varp; tag, ryck(ning), (i stora) svep 2 (spelt, för) flyttning, flytt; utspel 3 handling; (skickligt 1. djärvt)
tilltag, kupp, steg, åtgärd, påhitt 4 (penn)streck, linje; (pensel)-stråk 5 (jäg.) (fågel)sträck 6 (taga ett) bloss;
(dricka i långa) sug 7 (ansikts)uttryck, min; utseende, ansikte; (ibl.) kontur(er), form, gestalt 8 inslag, egenskap,
(god 1. dålig) sida, egendomlighet, egenhet 9 luftdrag, korsdrag; fläkt(ning), vind, luftväxling, ventilation 10
(fiske.) spinnbete, (ibl.) spinnare, vobbler, (ibl. nära) svirvel — i ett drag l i en klunk 1. drick, i ett sväljande 1.
svep i. tag 2 so plötsligt — i korta drag se kort och gott under 2 kort — i stora drag i stort sett; schematiskt;
(måla) med bred pensel — vid (tolv- 1. ett- etc.) draget (vard. för) vid (tolv- 1. ett)tiden, (vard.) vid (tolv- 1. etl)-
snåret

draga 1. dra 1 släpa (efter sig), leda (cykel), (vard., prov., i Sydsv.) asa 2 föra (framåt), forsla, transportera,
bogsera, (sjö.) träcka, (ibl.) varpa 3 (om motor) driva; (om skruv) ta(ga) 4 rycka, slita 5 (om vapen) blotta 6 träda
(en tråd) (igenom) 7 vrida (i led) 8 (spelt, för) göra ett drag 1. flytt, flytta (spelbricka)

9 svepa (ett täcke) (över), hölja (över)

10 stryka 1. repa (eld) 11 bringa 1. locka (bort) (från studierna) 12 tåga, gå, marschera, rycka, färdas, resa; gå o.
göra ingenting, promenera (av och an), flanera; (om fåglar) sträcka 13 förflytta (trupper) (från) 14 (fys.)
attrahera, draga till sig; locka 1. frammana ru (trolltyg) 15 se kräva 3, konsumera, ta(ga); behövas 1. krävas 1.
åtgå (för); medföra (kostnader) 16 härleda (slutsatser); bringa (skam) (över ngn), ha 1. få (fördel); inhösta 1.
uppbära (vinst); upprita ru (cirkel); fästa 1. rikta 1. avleda I. avvända (uppmärksamheten) 17 vara dragigt 1.
korsdrag, blåsa lindrigt, kåra, (ibl.) fläkta 18 (tekn., om ledning) sträcka, spänna 19 (bankv.) ut-
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ställa (check 1. växel), trassera (växel) 20 (vard. för) berätta, komma fram med, uppräkna ru, (hastigt) genomgå
ru 1. genomläsa ru, preparera (läxa), behandla 1. 'mangla' (ärende) 21 göra verkan, ta(ga) skruv — draga 1. dra
sig 1 bege sig, förflytta sig (mot dörren), (mil.) rycka 2 dra(ga) sig undan 1. tillbaka 3 (lättjefullt) sträcka på sig,
(ligga o.) lata sig, vräka sig, morna sig, dåsa, masa sig, ligga på sofflocket 4 (om klocka) dra(ga) sig efter, gå
efter, sakta sig — draga 1. dra sig fram försörja sig, livnära sig, bärga sig, hjälpa 1. släpa 1. (vard.) hanka 1.
hangla sig fram, slå sig fram, 'uppehålla livet', (nätt och jämnt) reda sig, se klara sig 1 — draga 1. dra sig för
(motsats: våga, djärvas) inte ha lust, tveka, hesitera, rygga tillbaka (för), väja (för), avskräckas 1. skrämmas (av),
frukta, (prov.) kvi för; vara rädd för (att taga i), undvika, söka slippa ifrån, hålla 1. anse sig för god för, sky,
genera sig, blygas (för), skämmas (för), (stå o.) skruva sig; [inte dra(ga) sig för] inte vara ledsen (av sig), icke
akta 1. räkna för rov, icke skräda (orden) — draga 1. dra sig före (om ur) (börja) gå för fort, förta sig, gå före,
accelerera — draga 1. dra sig ifrån dra(ga) sig tillbaka från, överge (världen), ta(ga) sin mats ur skolan, (ibl.)



avveckla (en affär) -— draga 1. dra sig mot (börja) lida mot (kväll)—draga 1. dra sig samman se draga ihop sig
— draga 1. dra sig till minnes se komma ihåg — draga 1. dra sig tillbaka 1 vika undan 1. tillbaka, (om vatten)
sjunka 1. ebba undan 2 se retirera, anträda återtåget, rymma fältet; ge vika, se ge upp 1 under giva 3 se avlägsna
sig 2; stänga in sig; gå till sängs 4 frånträda (eri befattning), avgå 2, lämna affärerna, slå igen butiken, 'gå i ide',
'lägga upp', 'packa ihop' 5 träda tillbaka, avstå 1, resignera, draga sig undan, ge spelet förlorat — draga 1. dra sig
undan

1 se draga sig tillbaka, bege sig bort, avsöndra sig, (av)skilja sig från, avlägsna sig 2

2 hålla sig undan, isolera sig, söka undgå, söka slippa undan, söka komma undan, (si.) maska; dra(ga) sig ur
spelet, göra sig kvitt ngn, fly fältet, ta sin mats ur skolan, (vard.) backa ur, avstå 1 — draga 1. dra sig ur (lyckas)
klara sig ur (en svårighet) — dragas av dragas ifrån, avgå ru — dragas med arbeta med, sträva med, ha att göra
med, hållas med; lida 1. plågas av, hemsökas av, ha besvär 1. bekymmer med, utstå —- dragen 1 blottad (värja) 2
(vard. för) lindrigt berusad — dragande sugande; se tilldragande

draga 1. dra andan hämta sig, so vidare under anda — draga 1. dra av 1 ta(ga) av (sig), avkläda iu(sig); pälsa av,
avflå [U 2 slita av, dra-(ga) itu 1. sönder 3 stryka av, skrapa 1. slå av (slagg) 4 borträkna ru, avräkna ni, avkorta
ru, fråndra(ga) ru, avskriva; (ibl.) minska med, subtrahera, rabattera, avknappa ru (på) — draga 1. dra blankt resa
vapen, se vidare under blank — draga 1. dra bort 1 se avtåga, 4 resa 1, flytta 2 2 minska med, fråndra-draga en
lans för—draghjälp

(ga) |U, subtrahera — draga 1. dra en lans för bryta en lans för, försvara 2 — draga 1. dra fram 1 släpa 1. flytta 1.
skjuta 1. ta(ga) fram, dra(ga) ut; (mil.) förflytta framåt, framflytta ni; skaffa fram, locka fram 2 nödtorftigt
underhålla 1. livnära; hjälpa fram, gynna 3 3 (tekn., om ledning) leda fram, föra fram, 'sträcka', anlägga 4 se
framdraga 2

— draga 1. dra från se draga ifrån — draga 1. dra förbi gå förbi, passera revy; upphöra, gå över, vara över —
draga 1. dra försorg om se bestyra, skydda — draga 1. dra i betänkande se besinna sig, tveka — draga 1. dra i
fält se rycka ut 2 — draga 1. dra i väg (vard. för) rusa i väg, skynda sig; se avtåga —- draga 1. dra ifrån 1. från 1
avlägsna, bortdra(ga) ni, dra(ga) loss, frånskilja 2 dra-(ga) (gardin) undan 1. åt sidan 3 utdra-(ga) hj, extrahera 4
ta(ga) bort 1. ifrån, subtrahera, frånräkna m, minska med, avräkna ni, avkorta ni, reducera (med) 5 (idrott, för) gå
1. avlägsna sig (från), distansera — draga 1. dra ihop se draga samman 1, förkorta 2, draga till 1 — draga 1. dra
ihop sig dra(ga) sig samman, knyta (ihop) sig, skrumpna, krympa — draga 1. dra ihop sig till (vard.) ge 1. laga
sig till, (vard. för) dra(ga) upp till (oväder), arta sig till, stunda, föreslå 1, 'segla upp' — draga 1. dra in 1 insupa,
inandas, suga till sig, få i sig; dra(ga) tillbaka 1. upp, dra(ga) till sig; (tekn.) införa iu, inlägga ni, inleda iu,
installera; infälla ni (i) 2 (typogr.) rycka in, låta börja in på raden; dra(ga) tillbaka 3 förmå (ngn) till, föra in (i),
locka 1. förleda 1. lura (ngn) till (ngt), inblanda ni (i), inveckla (i), göra delaktig (i), engagera (i) 4 dra(ga)
tillbaka, återkalla, hemkalla 5 återta(ga), inlösa, jfr beslagtaga, återkalla; göra slut på, upphäva, avlysa, avskaffa;
förbjuda utgivandet 1. publicerandet av; nedlägga; inkassera, uppsäga till betalning; dra(ga) in på, göra
inskränkningfar) (i), knappa av 1. in på — draga 1. dra in på se draga in 5, försaka, minska 1 — draga 1. dra in
på staten inskränka sig, minska sina utgifter, förenkla sina levnadsvanor, leva enklare, spara, ransonera, snåla,
rätta mun(nen) efter matsäcken — draga 1. dra inför rätta lagfora, se vidare under 1 rätta

— draga 1. dra jämnt se samsas — draga 1. dra lott (om) se lotta — draga 1. dra långt om se dröja 1 — draga 1.
dra med sig 1 föra med sig, släpa med sig 2 se förorsaka, skapa — draga 1. dra ned 1 rulla ned (gardinen) 2 rycka
ned, raka ned, slå ned, skjuta ned, (ibl.) hala 1. fira ned 3 se smutsa ned 1, skräpa 1 4 förnedra, försimpla, dra(ga)
1. släpa i smutsen, nedsätta, förklena, försämra; smutskasta, vanrykta, (ned)svärta, förtala; se 2 skada 4, oskära,
vanhelga — draga 1. dra nytta av se begagna sig av, åka snålskjuts på, ta(ga) till intäkt — draga 1. dra om 1
svepa om (sig) 2 dra(ga) på nytt; (vard. för) berätta på nytt 3 dröja, vara, räcka — 1 draga 1. dra på [dra'ga på]

(om svar) dröja (med), tveka (om), släpa (på); dra(ga) ut (på) — 2 draga 1. dra på [draga på'] 1 trä(da) på, kränga
på 2 släppa på, skruva på 3 (vard. för) fortsätta 1 — draga 1. dra på1 sig 1 sätta på sig, ta(ga) på sig, få på (sig)
(kläderna) 2 dra(ga) över sig, ådra(ga) sig, skaffa sig 1. göra (skulder) — draga 1. dra samman 1 hopdra(ga),



dra(ga) ihop, rynka (ögonbrynen); kontrahera, ad-stringera 2 (mil. för) församla (trupper) 3 se sammandraga 2 —
draga 1. dra sina färde se

2 avresa, avlägsna sig 2, försvinna 1 — draga 1. dra till1 1 dra(ga) åt, dra(ga) ihop, spänna (till), strama (åt),
snörpa (till), (ibl.) snöra 1. knyta till, (sjö.) samsa (tågvirket) 2 dra(ga) igen (dörren) 3 (vard. för) överdriva —
draga 1. dra till med (vard.) hugga till med, ta(ga) till, klämma till med, smälla till med, dra(ga) sta med, slarva i
väg med, slamsa i väg; utslunga (en svordom), häva ur sig — draga 1. dra till sig (motsats: stöta bort, repellera)
dra(ga) åt sig, suga till sig, uppsuga ni, (fys.) attrahera; dra(ga) in; locka (hit), locka till sig; väcka
(uppmärksamhet) — draga 1. dra tillbaka dra(ga) undan, indra(ga) m — draga 1. dra upp 1 ta(ga) upp, hämta
upp, hissa upp, hiva upp, hala upp, släpa upp (på land); (fiske.) hanka (upp) 1. vittja (nät); fiska upp; pumpa upp,
uppfordra (vatten) 2 lyfta uppåt, skjuta uppåt

3 rulla upp (gardin) 4 skruva 1. vrida upp (klocka) 5 korka upp (flaska), slå upp, öppna; få upp (kork) 6 utstaka 1.
fixera (gräns), sticka av (linje), rita (upp), upprita ru (cirkel); anställa 1. komma med (jämförelse); lägga fram
(problem) 7 uppfostra (barn), uppföda (djur), odla (plantor) 8 se uppdraga — draga 1. dra uppmärksamheten till
sig se ge sig till känna under giva, tjäna 1. vinna sina sporrar, se under sporre — draga 1. dra ut 1 lösbända nJ, se
rycka loss; (med.) extrahera; få ut, praktisera ut, avlägsna, suga ut; dra(ga) 1. ta(ga) 1. flytta fram 2 (om rök)
söka sig ut, avlägsna sig 3 (för)länga, utvidga; vila 1. hålla ut (på en ton), (mus.) filera; 'suga' (på en replik) 4 fara
1. resa ut; dra(ga) i fält, gå ut, gå man ur huse 5 fortsätta, vara, räcka, se dröja 1; dra(ga) 1. hala ut på tiden
(med), söla 1. sinka med, ligga på, förhala, segdra(ga), fördröja — draga 1. dra ut på tiden bli sent; ta(ga) lång
tid, se dröja 1, jfr draga ut 5 — draga 1. dra åstad se avlägsna sig 2, skynda sig — draga 1. dra åt se draga till 1;
hålla in — draga 1. dra åt sig anhala — draga 1. dra öronen åt sig ana oråd, se vidare under öra — draga 1. dra
över (om oväder) gå över; (i radio o. TV) gå över tiden, bli försenad; (hand.) övertrassera; utsätta (sig) för —
draga 1. dra över sig (bildl.) se draga på sig 2

dragare 1 lastdjur, dragdjur, åkarhäst, dra-garkamp, se häst 1, dragoxe, lastdragare, (drag)ök; (i plur.) anspann 2
packhuskarl, (i Sydsv. för) stadsbud

draghjälp se hare 3
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dragig blåsig, 'luftig', otät dragkedja blixtlås

dragning 1 dragande, sträckning, (med.) extension; genomgång 1. behandling (av ett ärende) 2 dragningskraft,
gravitation, attraktion(s-kraft) 3 lott(eri)dragning, lottning 4 böjelse, svaghet, fäbless, benägenhet, tendens, lust,
kärlek; lockelse, frestelse, jfr sympati 5 skiftning, nyans dragningskraft attraktion (s-kraft), dragning, lockelse,
eggelse, retelse, fascination, tjuskraft, tjusning, trollmakt, sex appeal, 'det' dragplåster 1 (med.) dragmedel,
(spansk) fluga

2 (bildl.) se attraktion 3 dragspel 1 handklaver, dragharmonika, ackor-dion, (sexkantig) concertina, (argentinsk)
bandoneon, (fransk) musette, (vard.) bälg(a)-spel, 'de fattigas piano', knäorgel, (vulg.) piglock 2 bälg drake 1 se
odjur 1 2 (vard., skämts, för) tidning 3 drakskepp, vikingaskepp, jfr segelfartyg, segelbåt 4 se käring 2 drakonisk
omänsklig, jfr 2 sträng 1 drama dram, se skådespel 1, dramatik; (medeltida) mysteriespel; tragisk 1. skakande 1.
upprörande händelse 1. olycka, tragiskt händelseförlopp, 'tragedi' dramatiker skådespelsförfattare,
skådespelsdiktare, dramatisk författare, dramaturg dramatisera (motsats: avdramatisera) (bildl.) överdriva

dramatisk scenisk, teatral, skådespels-; se spännande, tillspetsad; verkningsfull, effektfull; se gripande;
handlingsrik, händelserik, (handlings)mättad, äventyrlig (flykt); livfull, jfr livlig 2; teatralisk, överdriven,
effektsökande

drapera ordna 1. lägga 1. hänga 1. kasta i veck, (in)svepa, veckla — drapera sig falla ledigt 1. vackert, vara
vackert fall på; ikläda sig

draperi förhänge, (bibi.) förlåt; (dörr)portiär,



(säng)omhänge, ridå, skynke drastisk grovt komisk, (komiskt) överdriven, karikerad, grovkornig, mustig,
uttrycksfull, 'saftig'; djärv, våldsam, rigorös, gräll, skarp, krass, stark(t verkande), realistisk, 'osminkad'; plump,
ohöljd, jfr grotesk drasut (vard.) se räkel dravel (vard.) se struntprat dregla 1. drägla snålvattnet rinner (om mun

på ngn); (prov.) sagla, sickla, seckla dreja (tekn. för) forma (lergods); vrida (sig), vända (sig); vrida runt, sno;
(ibl.) veva; (åld. för) svarva — dreja bi (sjö.) lägga bi, brassa back dress (vard. för) dräkt, kostym, klänning,

plagg, kläder, klädsel dressera inöva, uppöva ni, upplära m, uppfostra, jfr undervisa; köra in, rida in, skola, träna,
tämja, vänja, jfr exercera 3, 'drilla' dressin (järnv. för) tralla, ralla dressyr inövning, skolning, träning, drill,
exercis 2, (hård) skola, sträng uppfostran
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1 dricka (subst.) (vard. för) öl; [drickat] (vard. för) vattnet; 'plurret', 'spa(de)t'

2 dricka (v.) 1 inmundiga, inta(ga), (för)tära, smaka; klunka, smutta 1. läppja (på); (vard.) pimpla, lulla, kolka (i
sig), svepa (i sig), hälla 1. tratta 1. bälga 1. stjälpa 1. sörpla 1. häva 1. störta i sig, lapa, (ibl.) halsa; skåla, tömma
en bägare, svinga en pokal, 'röra på glasen' 2 ta(ga) sig ett rus, fukta strupen 1. sin aska, ta(ga) sig en nubbe, se
supa 2, pokulera, jfr festa 1 3 vara förfallen (till starka drycker); 'supa' 4 se absorbera 1; dia — drucken se
berusad 1 — dricka brorskål lägga bort titlarna, se under titel — dricka brunn genomgå en brunnskur — dricka
upp förtära, jfr tömma — dricka ur dricka i botten, inte lämna en droppe kvar, dricka 1. ta(ga) en bottenfock,
botten opp, tömma 1. (vard.) hyfsa (glaset), se tömma

drickspengar dricks, servis(avgift), serverings-avgift, betjäningsavgift, 'procent'; dusör, (vard.) tips,
'handtryckning', (en) 'slant', 'erkänsla', 'smörjelse' drift 1 kringdrivande, (ibl.) rörelse, (elektrisk) gång; (sjö. för)
strömsättning 2 se skötsel, idkande, (be)drivande; hantering, verksamhet, arbete, rörelse 3 se fart 3, nitälskan, flit
4 se gyckel, ironi, (ibl.) mobb(n)ing 5 skara djur 1. boskap, se 1 flock 1 6 libi'do, brunst; sinne, instinkt, begär;
ansats, impuls, böjelse, vilja, initiativ, ingivelse — av egen drift på eget beråd, se frivilligt under 2 frivillig

driftig företagsam, verksam, energisk, handlingskraftig, dådkraftig, handlingsduglig, aktiv, dynamisk, drivande,
rivande, ru(t)schig, intensiv, duktig 2, rask, flink, rapp, framåtsträvande, uppåtsträvande, (ibl.) strävsam;
skötsam, vaken; tilltagsen, jfr flitig 1 driftkucku åtlöje, 'skottavla', (ibl.) mobbad elev; gäck, narr, pajas, tok, 'dåre'

1 drill dallring, tremulering, vibrering, virvel, (fågel)sång

2 drill sträng skolning, hård träning; (pedantisk 1. mekanisk) exercis 2, preusseri, knektanda, jfr dressyr,
'tröskning'

3 drill (lånt.) såbädd, rygg, kam, 'mullås', 'balk'

4 drill (vard. för) (fusk)översättning, lathund, 'nyckel'; möja, lurk

1 drilla tremulera, vibrera, rulla, dallra, (ibl.) darra; slå en drill 1. sin(a) drill(ar), kvittra, jfr sjunga

2 drilla (mekaniskt) exercera 3, jfr dressera

3 drilla 1 (sjö. för) vrida, svänga, rulla 2 se lirka 2

4 drilla se borra 1

drink blandad spritdryck, cocktail drinkare spritmissbrukare, alkoholskadad, fyllerist, fyllbult, fyllgubbe,
fyllhund, (fyll)-tratt, fyllracka, fyllkaja, (fyll)svin, (vard.) dundergubbe, supstock, fyllo; suput, supare, alkoholist,
(vard.) alkis, 'pimplare'; dryc-kesbro(de)r, dryckeskämpe, supbro(de)r, fyll-bro(de)r, krogkund, rucklare, jfr
rumlaredrista sig—dryckenskap

drista sig se 2 våga 1, vara djärv nog (att), gå så långt (att), se tillåta sig 2; (ibl.) ge sig till (att)

dristig se djärv 1

driv 1 satsning, kampanj, drive 2 (tekn.) drivhjul, drev — vara på driven (vard. lör) driva omkring, gå och driva,



2 loda

1 driva (subst.) snödriva, (snö)vall, 1 hög 1

2 driva (v.) 1 sätta i gång 1. i rörelse; föra (undan), tränga, mota, fösa (framför sig); jaga (framför sig), förfölja
(villebråd) 2 (sjö. för) täta, dikta; uthamra ru (figurer), ciselera (i metall); avverka (skog); slå, kasta (en boll) 3
(om vind) blåsa 1. sopa (ihop 1. upp snö); vräka; föras (av ström, vind, luftdrag), flyta, (sjö.) dragga; 'segla',
'simma' 4 förmå, lirka (ngt därhän att), egga, stimulera, bringa; tvinga, nödga 5 idka (handel), bedriva (studier), 2
syssla (med) 6 (om lära 1. sats 1. uppfattning) framställa, se hävda 3 7 gå sysslolös, lata sig, vanka (omkring),
släntra, flanera, spankulera, (vard.) strosa, 'loda' — drivas gå, sättas i gång, fara, flyta, flyga, gunga (upp och
ned); (om växter) utvecklas; blåsa (in 1. upp 1. ut), (om rök) slå (upp 1. ned) — driven 1 uthamrad (i relief),
ciselerad 2 se duglig 2, skicklig 1; bevandrad, erfaren, invand; (om handstil) flytande, övad, redig, 'lätt', 'jämn',
'ledig' 3 se slipad

— drivande 1 pådrivande, eggande 2 driftig, livlig, rask, energisk; sugande 3 drypande 1. strömmande (våt) 4
avförande 1. laxermedel) — driva bort slå bort (krocketklot); se göra sig av med under 2 göra, utmanövrera,
fördriva, förskjuta 1; föras bort (av vind 1. ström) — driva fram 1 pådriva ni, påskynda ni, puffa fram, pressa
fram, fram-forcera ni 2 se främja, genomdriva, få fram 1. igenom 3 föras fram, 'framsegla' ni; gå 1. ströva
fram(åt) — driva förbi se gå förbi 1

— driva gäck med se gäckas med — driva handel med göra affärer med, köpa o. sälja; (si.) nasa, tjacka — driva i
höjden upptris-sa ni, öka — driva ifrån sig se förskjuta 1 — driva igenom 1 slå (en spik) genom (väggen) 2
genomdriva, genomföra, förverkliga, sätta 1. tvinga (sin vilja) igenom, få sin vilja fram, få igenom, få 1. bringa
till stånd, få antagen, genomtrumfa, trumfa igenom, framtvinga ni, framdriva m (ett förslag), propsa igenom —
driva in 1 slå i 1. in (spik), plugga in, hamra in, trycka in; (om vapen) stöta in, köra in, ränna in, jaga in, sticka,
sänka 2 föras in (av vågorna I. strömmen); slå in, blåsa in 3 se indriva 2 — driva med se gyckla (med), gäckas
med, häda 1, skämta (med), göra narr av, retas, mystifiera — driva ned se slå ned 1 under 2 slå — driva omkring
föras viljelöst; se irra, vara på drift, slinka omkring, (vard.) vara på driven; flanera, svärma — driva på1 1 köra
på, driva fram 2 mana 1. brådska på, påskynda ni, egga, pressa, hetsa, forcera, (idrott.-si.) backa upp; hjälpa på
traven 3 ligga bakom 1. under, stå bakom, tillskynda, underblåsa —

driva (ngt) till det yttersta driva (ngt) så

långt det går, driva (ngt) till ytterlighet, driva (ngt) till sin spets, se under 1 spets, se pressa 3 — driva tillbaka slå
1. kasta (fienden) tillbaka, tvinga till återtåg 1. reträtt — driva upp 1 (om pris, fart, takt) öka, sätta 1. pressa 1.
dyrka upp, höja, stegra; (ibl.) jobba upp 1. haussa (pris); forcera (takt); utveckla (en affär); skärpa (villkoren);
(jäg.) stöta 1. få 1. jaga 1. köra 1. skrämma upp 2 se uppdriva 2

— driva ut (jäg.) spränga (grytdjur), kasta ut, förjaga, fösa 1. jaga 1. köra ut; se förvisa 1, (ibl.) göra rent hus

drive [drajv] framstöt, jfr driv; satsning, (för-

säljnings)kampanj drivfjäder (bildl. för) drivkraft, sporre, eggelse(medel), stimulans, 'motor'; motiv,
(bevekelse)grund, orsak, skäl, impuls drivhus se växthus

drivkraft 1 drivande kraft, motor 2 (bildl.)

se drivfjäder, (ibl.) motivation droga [-å-] påverka med droger, göra omtöcknad, bedöva, berusa; (ibl.) dopa
dropp — intravenöst dropp (med.) intravenös (dropp)infusion 1. dropptransfusion droppa falla i droppar, (prov.)
tippa; droppvis (låta) rinna, drypa 2, jfr sippra, läcka; dugga 1, jfr regna 1 droppe 1. (ibl.) droppa 1 vattenpartikel,
tår, pärla, näspärla; se skvätt, obetydlighet; se sup 2 (konsth. för) knapp, plugg, tapp; [droppar] (även) medicin,
tinktur; (konsth.) dropplist

droppvis i droppar, droppe för droppe, dropptals; se småningom

droska se vagn; jfr taxi droskbil se taxi



drott (åld. för) konung, härskare; magnat, storgodsägare

drottning dronning, kungagemål, rikets första dam

drucken se berusad 1

drulla (vard. för) bära sig vårdslöst åt, drumla

— drulla i1 drumla i sjön — drulla omkull falla 1. ramla omkull

drulle 1. (vard.) drul se drummel, slyngel, fä 2 drullig se drumlig, ohyfsad drumlig bondsk, fumlig, klumpig 3,
otymplig 2, ovig, 'tungfotad', (ibl.) senfärdig, långsam; ouppfostrad, drullig, drulig, lurkig, drummel-aktig,
oxaktig, 'otrevlig', taktlös, oförskämd drummel drulle 1. (vard.) drul, drullputt(e), tölp, kloss, klumpeduns,
'klump', 'kluns', (prov.) tamp; drasut; luns, (bond)lurk, grobian, fä, 'buffel', 'nöt', (prov.) tasse; lymmel, slyngel,
knöl, (vard.) skit, rackare drunkna 1 dränkas, dränka sig, gå till botten, förgås 2 förlora sig (i), gå förlorad, alls
icke mäkta 1. orka (med), alldeles förirra sig (i), försjunka (i) (detaljer) dryck 1 drick, drink, förfriskning, brygd,
se

tår, lank 2 se dryckesvaror dryckenskap spritmissbruk, alkoholmissbruk, alkoholism, dryckenskapslast,
drickande, su-
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peri, supande, sup(akt)ighet, försupenhet, svalg, 2 sudd; se rus 1, jfr frosseri dryckeskärl se bägare

dryckeslag supgille, supkalas, fyllkalas, (vard.) fylla; (dryckes)orgie, (dryckes)gille, liba-tion, symposion,
backanal, backusfest, (vard.) hippa, kolifej, skiva, gask, bunkalag, (skämts.) 'sjöslag'; (åld.) svyck, jfr fest 2,
eftersökning dryckesvaror (sprit)drycker, våtvaror, fluidum, se sprit dryckjom 1 drickande, fylleri, jfr
dryckenskap;

[i dryckjom] jfr dryckeslag 2 se sprit dryfta avhandla, överväga, diskutera; behandla; tillsammans begrunda 1.
granska 1. pröva 1. genomgå 1. undersöka, (vard. o. fackspr.) 'mangla', jfr förhandla; bringa l.föra på tal 1. på
tapeten, 'lufta', 'ventilera', 'vädra' — dryftas se vara före under2 före dryg 1 (motsats: odryg) se varaktig;
innehållsrik, givande 2 (motsats: snålt mätt, knapp, obetydlig) väl mätt, fullmätt, gott vägd, full, riklig, väl
tilltagen, 'styv', 'rund', 'god'; fullmålig, rågad; stor, betydlig, avsevärd, rundlig 3 (motsats: lätt, facil) tung, svår,
tidsödande, långsam 2, kraftödande, påkostande, arbetsam, mödosam, besvärlig, 'otacksam'; kostsam, dyr,
betungande 4 (motsats: ödmjuk) stolt, myndig 3, byråkratisk, jfr dumdryg; jfr övermodig, (vard.) säker i korken;
storordig, pösig 2, 'uppblåst', högmodig, 'viktig', (vard.) stöddig, fräsig, snorkig; syffisant, morsk, nackstyv —
drygt (adv., även) väl, minst, mer än, över, gott och väl, rikligt, (vard.) styvt dryga ut blanda upp 1. ut (med)
drypa 1 låta falla droppe efter droppe, hälla, gjuta, slå 2 falla 1. rinna droppvis, se droppa, (ibl.) strömma; (om
svett) lacka, 'flyta', sippra, (om tår) tillra — drypa av (vard. för) oförmärkt avlägsna sig, avvika, försvinna, smita,
gå (sin väg), 'avdunsta' dråp överlagt 1. avsiktligt dödande (i hastigt mod), vådadråp, (åld.) mandråp; jfr mord

dråpare se mördare

dråplig 1 (åld. o. i högre st. för) präktig, berömvärd, utmärkt 1, (ibl.) ståtlig, magnifik, härlig 2 (vard. o. iron. för)
synnerligen rolig,

oöverträfflig, 'härlig', 'gudomlig', 'obetalbar', festlig 2

dråpslag dödande slag, dödsstöt, dödshugg, nådestöt 1. nådastöt, banesår; (bildl.) 'klubbslag', 'dödsdom' dråsa
(prov. o. vard. för) 1 falla ymnigt 1.

1 massor, (vard.) drösa; falla 1. rasa (ur)

2 falla handlöst 1. klumpigt 1. raklång, falla I. tumla 1. drumla 1. stupa 1. ramla 1. trilla (omkull), plumsa (i)

dragg 1 se grums 1, (prov.) bärma 2 (ibl.) orenlighet, skräp, strunt; utskott, skarn, se 1 pack drägla se dregla

dräglig tämligen god, hjälplig, skaplig 1, (ibl.) resonlig
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dräkt 1 klädsel, kostymering, utstyrsel, påklädsel; (hel) kostym, klädedräkt, klädebonad, hab^t, (i högre si.)
klädnad; (en omgång) kläder, (vard.) dress, 'rigg'; (i högre st.) skrud, jfr ornat, 1 uniform, (tränings)overall;
toalett, jfr 1 gala, kreation; (kvinnlig) promenaddräkt, (ibl.) complet; allmogedräkt, 'nationaldräkt' 2 (bildl. för)
(om)klädnad, (om)hölje, (yttre) form, skrud, skepnad 3 (om djur) beklädnad, (fjäder)skrud, hårbeklädnad), fäll,
päls dräktig (om djurhona) fosterbärande, med ungar, havande, gravid, (prov.) tung, tidd, rådd; (om tik)
valpstinn; (om ko) i kalvställning, ikalv, bärande; (om sto) fölstinn, iföl; (om sugga) grisdiger drälla (vard. för) 1
tappa, spilla 2 gå sysslolös, (gå o.) 'driva', slå dank, lata sig, 'hänga' — det dräller av ... det överflödar 1. vimlar
av ... — drälla på sig (vard. för) spilla på sig, grisa ned sig drämma till (vard. för) slå till 1, se under 2 slå dränera
1 täckdika, grunddika; torrlägga, avvattna, avtappa, torka ut, leda bort 2 (med. för) rena (från var 1. sekret) dräng
tjänare, karl, (åld.) tjänstehjon, (lego)-

hjon, jfr jordbruksarbetare dränka 1 indränka, (genom)blöta, genom-dränka, fukta, 'mätta' 2 (låta) översvämma,
överskölja ni, överspola m, sätta under vatten; (ibl.) doppa (ned) 3 (om sorger 1. bekymmer) (för)kväva, (genom
superi) söka glömma 1. skingra; (om ljud 1. musik) överrösta, överdöva, 'fördunkla' — dränka sig gå 1. kasta sig
i sjön, (ibl.) drunkna dräpa 1 (i hastigt mod) överlagt 1. avsiktligt döda 1 2 grundligt vederlägga, omintetgöra,
krossa, fullständigt förinta 1. nedgöra 1. (vard.) 'stuka', 'knäcka', tysta munnen på — dräpande (bildl. för)
nedgörande, förintande, mördande; grundligt vederläggande, förkrossande, tillintetgörande; slående, träffande,
avsnoppande; ovedersäglig, ove-derlägglig; (ytterst) skarp 1. vass 1. bitande; kvick, slagfärdig dröja 1 (motsats:
komma i tid, infinna sig, bli av, inträffa genast) se 1 söla (med), låta vänta på sig, fördröja sig, vara sen att
komma, (ibl.) gå o. dra(ga) benen efter sig, sinka sig, (vard.) såsa; uppskjutas; stanna 1. bli 1. vara borta; vara,
räcka, dra(ga) ut (på tiden), dra(ga) 1. gå långt om, dra(ga) om, flyta mycket vatten under broarna (innan), gå
länge om, (inte) stå (länge) på; lida, ta(ga) (lång) tid 2 (motsats: skynda med, taga itu med) töva 1. söla 1. sinka
(med), se vänta 1, vara sen att skrida till verket (med), tveka, uppskjuta, skjuta på, ligga på, låta 'vila', låta anstå,
spara 3 (motsats: förflytta sig från, gå vidare) dröja sig kvar, dväljas, vänta, hålla (stilla), bida, (för)bli, stanna
kvar, stanna 2, 'stoppa'; (om svar) (tveksamt) dra(ga) 1. tänja (på), vända och vrida (på) — dröjande se tveksam,
jfr långsam 1 — dröja vid (ngt) göra halt vid; uppehålla sigdröjsmål—duka under

vid, stanna vid 1. inför; begrunda, eftersinna, besinna sig, betona, framhålla dröjsmål 1 söl, uppskov,
uppskjutande, förhalande, tidsutdräkt, tid(s)spillan, eftersläpning, fördröjande, tövan, sink, väntan 2 (jur.) mora
— utan dröjsmål utan tvekan, se genast 1, snart, skyndsamt, skyndsammast dröm vision, syn(er),
uppenbarelse(r); se illusion, löst (framtids)projekt, framtidsplan; jfr fantasi 2, jfr dagdrömmar, (dröm)villa,
drömmeri, svärmeri, högsta önskan, jfr utopi drömma fantisera, bygga luftslott, svärma; försjunka i grubblerier 1.
minnen, grubbla; tänka (sig) (tillbaka) — drömmande (även) världsfrånvarande, drömsk drömmare (motsats:
realist) svärmare, fantast, (ibl.) idealist, ideolog dröna söla, dåsa, slå dank, ingenting göra,

lata sig, slöa drönare sölkorv, sölmåns, trögmåns, 'trögdjur', 'murmeldjur'; odugling, lätting, slöfock, latmask,
'lathund', dagdrivare, sju-sovare, 'sengångare', (vard.) såskopp, slashas, slas(e); (om arbetare) dagtjuv;
efterliggare, eftersläntrare drösa 1 se dråsa 2 (prov. för) vara långsam (av sig); slöa, lata sig dualism tvåfaldighet,
tvåfald; (ibl.) brist på enhet, motsatsförhållande(n), inre motsättning

dubb ten, stift, pigg, pinne, (nit)nagel, bult, knopp, knapp, knap(e), (järn)dymling; bänkhake; plugg, knagg,
nabb(e); axeltapp, jfr tapp 2, liten axel, (ibl.) brodd dubba slå till riddare, ge ngn riddarslaget, tilldela
riddarvärdighet, (ibl.) utnämna dubbel 1 (adj.) tvåfaldig, två (av samma slag), tvenne, tvefaldig; fylld (blomma); i
par, parvis uppträdande; in duplo; (bildl.) dubbeltydig, ambivalent, tvetydig, dubbel-tungad, bedräglig, svekfull 2
(subst.) fyr-handsspel, dubbelspel (i tennis) dubbelbottnad 1 dubbelsulad (sko) 2 (om person) en dubbelnatur,
komplicerad 3 (om yttrande) försåtlig, underfundig, med en (dold) undermening, tvetydig, mångtydig,
orakelmässig, falsk, bedräglig dubbelgångare (ngns) andra jag, (ngns) alter ego, avbild, kopia; (ibl. nära) vålnad,
gengångare

dubbelhet dualism; dubbelmening, tvetydighet; opålitlighet, tvetalan, falskhet; dubbelspel, oredlighet;



janusansikte dubbelmening tvetydighet, dubbelhet, dubbeltydighet, underförstådd mening dubbelnatur (en)
kluven 1. dubbelbottnad natur, (ibl.) ambivalent person — ha en dubbelnatur ha 1. visa ett janusansikte
dubbelspel 1 (idrott, för) (tennis)dubbel, fyr-handsspel 2 (bildl.) se bedrägeri 1 — spela ett dubbelspel spela en
dubbelroll 1. tvetydig roll, uppträda tvetydigt, ha två ansikten, vara falsk, jfr falsk 3, spela under täcke, intrigera,
bära kappan på bägge axlarna, vara i hemligt samförstånd med motparten

dubbeltydig se tvetydig 1

dubblera 1 fördubbla; besätta (roll) dubbelt, alternera med ngn (i en roll); dubba (sångröst) 2 segla runt,
kringsegla, runda, passera dubblett 1 (tvårums)bostad, tvårummare 2 två lika, dubbelexemplar, duplett 3
ytterligare en, extra exemplar, duplikat, (ibl.) kopia, replik 4 dubbelform, (typogr.) bröllop dubier se tvivel

dubiös (motsats: övertygande, säker) tvivelaktig, misstänkt, oviss, omtvistbar, omtvist-lig, diskutabel, mystisk,
tvetydig ducka (hastigt) böja sig 1. dyka ned, hastigt

huka sig, väja undan duell tvekamp, envig(es-kamp), (om tyska

förh.) mensur; jfr 1 strid 1, polemik duellera delta(ga) i duell, kämpa, fäkta, slåss duga lämpa sig, passa, gå an,
låta sig göra; kunna användas 1. brukas, gå att använda, (få) passera, vara tjänlig (till människoföda), vara god
nog (att äta); räcka till; se hjälpa 4 — dugande se duglig 2, duktig 2, förstklassig, prima, betydande, ingen
obetydlig (karl), som heter duga — duga till förmå, mäkta, (visa vad man) går för — som heter duga utmärkt,
förträfflig, se dugande

dugg fint regn, duggregn, duggande, dusk —

inte ett dugg se ingenting, icke dugga 1 duggregna, duska; småregna, 'stänka', 'droppa', skvätta, jfr regna 1 2
(bildl. för) komma titt o. tätt, komma det ena efter det andra duglig 1 (motsats: olämplig för) se användbar, i
stånd (till I. att), passande, ägnad, kapabel, skickad, lämpad, bekväm (för studier), begåvad (för), kvalificerad,
'vuxen' 2 (motsats: oduglig, dålig, underhaltig, inkompetent) dugande, duktig 2, god, bra, gill, kompetent, driftig,
skicklig, driven, rutinerad, habil, flink, (väl)meriterad, framstående duk 1 bord(s)duk, (ibl.) (bord)löpare; (opera-
tions)servett; duklag (kring altare) 2 (hu-vud)kläde, huvudduk 3 tyg(stycke), skynke, bindel; (i högre st. för)
segel(duk), 'klut' 4 väv (att måla på); se tavla 2 5 (i högre st. för) flagga, fana — vita duken filmen, se under film
2

1 duka lägga på duk, sätta 1. ställa fram maten, se servera 1 — det är dukat för det är bäddat 1. upplagt för —
duka upp 1 bulla upp, traktera 1. undfägna med, sätta 1. ställa (fram) på bordet, servera 1 2 berätta, bjuda på,
framställa, framföra, anföra, komma med 1. 'servera' 1. duka fram (lögnhistorier), ge till livs, hitta på (o. berätta),
(vard.) försöka få i, (vilja) tratta 1. slå i, ljuga

2 duka—duka under lida nederlag, övervinnas, besegras, övermannas, icke härda ut, icke kunna motstå, falla
offer för, ge vika, uppge allt motstånd, nödgas böja sig, kapitulera 1, komma till korta, ligga under, dra(ga) det
kortaste strået, vara slagen till (en) slant; bita i gräset, dö 1; gå till spillo, gå förlorad, komma bort, gå under
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duktig 1 (motsats: rädd, feg) rask, käck, hurtig, bra, tapper, oförskräckt, karsk, be-hjärtad, hel (karl), handfast,
(åld.) gäv, (vard.) klämmig, tuff, strong; (motsats: svag; sjuk; mager) kraftig, frisk och färdig, se frisk i,
återställd, stark, jfr spänstig 2; välmående, frodig 2, knubbig, 'stadig' 2 (motsats: dålig, undermålig) hederlig,
präktig, rejäl, redig, aktningsvärd, skicklig 1, kvalificerad, 'stark' (i ett ämne), duglig 2, händig, behändig,
dugande, kunnig, förfaren, utmärkt, förträfflig, prima; driftig, färm, smart, slängd; (vard. o. si.) 'styv', 'vass';
'rivande', (prov.) hörk 3 (motsats: omärklig, 'klen') se grundlig 2, kraftig, försvarlig, riktig; se rundlig, (vard.)
rekorderlig — duktigt (adv., även) bra marscherat; väl rutet (lejon); med besked, med kraft, duktiga tag; glupskt,
häftigt; riktigt, kapitalt; (roa sig) tappert

dum 1 (motsats: begåvad, snabbtänkt, intelligent, klyftig, klipsk) obegåvad, enfaldig 1, abderitisk, oläraktig,
inskränkt, bornerad, stupid, ointelligent, intelligensfri, imbecill, klen till förståndet, fåraktig, fårskallig, åsneaktig,



nötaktig, dum som spån, spån-dum, (vard.) tjockskallig, tjockhuvad, 'korkad', noskig, knäpp(ig), knasig (i
bollen), jönsig, klantig, hispig, (prov., vard.) töntig; bakom (flötet), tom i bollen, som etl urblåst ägg; (ibl.) slö,
trög(tänkt), se fjollig, jfr otrevlig, okamratlig 2 (motsats: förståndig, förnuftig, klok) oklok, dåraktig, narraktig,
ovis, oförståndig, oförnuftig, jfr huvudlös; se tafatt, jfr bortkommen 2 3 (motsats: läglig, lämplig, välbetänkt)
förtretlig, obehaglig, förarglig, tråkig, jfr ledsam 3; (inte så) dålig 1. oäven 1. bakvänd, jfr oläglig, tokig, fånig —
dumt (adv., även) (det var) 'månljust', 'ljusblått' — bära sig dumt åt se fjanta — dumt nog se tyvärr —- inte så
dumt inte illa, se under illa 5, ganska bra — vara dum (även) ha klent 1. dåligt huvud, ha svårt för att fatta, inte
ha varit med när krutet fanns upp; ha svårt för att fatta galoppen 1. schäsen, inte vara med på noterna

dumbom dumhuvud, dumskalle, dumsnut, dummer, dumming, tok, narr, galning, abderit, 'idiot', (blå)dåre;
får(skalle), åsna, träskalle, fåntratt, tjockskalle, (tok)stolle, täljetok, (dummer)jöns, (ärke)nöt, ärans nöt 1. fä,
torsk, pundhuvud, fån(e), (vard.) tosing, (en) laban, klantskalle, (prov., vard.) tönt; (om kvinna) våp, tossa, gås,
fjolla, tosa, toka

dumdristig oförvägen, förvägen, besinningslös, jfr förhastad, oförsiktig; oöverlagd, obetänksam, överilad,
huvudlös, desperat 2, övermodig, överdådig, halsbrytande, farlig, vågad

dumdryg inbilsk, fåfäng, (dum)högfärdig, (dum)viktig, högdragen, högmodig, 'hög'; uppblåst, uppöst,
övermodig, krävstinn, bonddryg, kavat, kaxig, 'grötmyndig', (vard.)
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snorkig, stroppig, knasig, (vulg.) skitviktig; bornerad, övermaga dumhet 1 inskränkthet, okunnighet, enfald 1,
obegåvning, klent förstånd, stupiditet, idioti, oförnuft(ighet), oförstånd, oklokhet 2 obetänksamhet, taktlöshet,
missgrepp, lättsinne, dåraktighet, dårskap, galenskap, felgrepp, jfr 1 fel 2, fadäs, tabbe, se blunder; tokighet,
narraktighet, tokeri, sotti's, betis; [dumheter] (även) se struntprat; larv(ighe-ter), barnsligheter, pjoller, fåneri,
tokerier; (ibl.) pekoral; (vard.) tjafs, fnosk, fjolleri, blarr, trams; 'konster', se ofog — prata dumheter prata strunt,
nonsens, skräp, smörja, persilja, gallimatias, i nattmössan,

1 vädret, (vard.) tramsa, se 2 yra 2, svamla, (vard.) jämsä

dumma sig se fäna 1, dabba sig dummerjöns se dumbom dumpa 1 sänka (avfall i havet), lossa, stjälpa ut 1. av,
tippa 2 sälja till underpris, slumpa bort

dumping 1. dumpning 1 tippning, avstjälpning

2 försäljning till underpris, illojal konkurrens

dumsnut se dumbom dun liten lätt fjäder; fjun dunder 1 se buller 1, mullrande, smattrande; (ibl.) åska, tordön;
explosion 2 (vard. för) hembränt (brännvin), finkel, (smuggel)sprit, 'dynamit' — dunder- svår 1. allvarlig (miss,
blunder)

dundergubbe 1 krutgubbe, kärngubbe 2 se drinkare

dundra 1 dåna, braka, bullra, 2 skramla 1,

slamra, rulla, skrälla, döna, mullra, 'åska'; runga, smattra, larma, dunka, hamra, knalla, skalla 2 hålla
straffpredikan, hålla räfst och rättarting, ivra 1. fara ut (mot), 'ljunga' (mot), slunga (sina) bannstrålar (mot),
svära, gorma, domdera, jfr 1 bråka 1 — dundrande se ståtlig, präktig 1; överväldigande (fiasko), fantastisk, jätte-
(succé);(om värk) se våldsam dunge (liten) lund, trädgrupp, trädklunga,

(i högre st.) hult, jfr skog dunig dunklädd, dunmjuk, (små)luden, fju-nig; persiko- (hy)

1 dunk behållare, kanna, 'flaska'; (fiske, för) (färskvattens)tunna

2 dunk 1 dovt buller, dunkande, bultande, dån 2 tungt slag, bultning, stöt, smäll, knuff, puff 3 kurragömma,
klubbis, 'bo för bisen', 'hök och duva', (prov.) (leka) gömme 1. pjätt

dunka se bulta, hamra 2, jfr dundra 1, (om maskin även) 'gå' — dunka på1 (även) knacka (på); bearbeta; se prygla



1 dunkel (subst.) halvmörker, skymning, dålig belysning, klärobskyr, skugga, mörker, 'natt', 'dimma'; (i)
skymundan; suddighet, otydlighet, ovisshet, oklarhet, mystik

2 dunkel (adj.) 1 (motsats: ljus) halvljus, mörk 1, skum, halvmörk, skymningsartad, skymlig, (ibl.) skuggig;
töcknig, töckenhöljd, dimhöljd, dimmig, molnhöljd, molnig, mulen 2 (motsats: klar) se oklar,
halvgenomskinlig,duns—dynga

grumlig 2, fördunklad, glanslös, mörknad 3 (motsats: tydlig, uppenbar) suddig, obestämd, svag(t minne);
outredd, svårtolkad, svårfattlig, förborgad, svårförstådd, svårförståelig, kryptisk, abstrus, gåtfull, oviss 3; dold,
hemlig, smygande; beslöjad (blick); invecklad, djupsinnig, (ibl.) abstrakt; famlande, svävande, lös, löslig,
otillförlitlig, formlös, vag; (ibl.) dubbeltydig, tvetydig, obskyr, förtäckt(a ordalag) 4 sc dyster 2 duns (ljud av)
dovt 1. tungt fall, dump, dunk, (ibl. nära) stöt, törn, tungt slag; plums dunsa falla tungt, dimpa 1. dråsa 1. stupa
(omkull), ramla, (ibl. nära) klampa, stampa; plumsa (ned) dunst gas, ånga, dimma 1; kvalm, os, lukt 2, stank;
(jäg. för) småhagel — slå blå dunster i ögonen på (söka) förespegla, vilseleda, se

1 lura 2, fara med lögn(er); se tjusa dunsta se avdunsta — dunsta ut 1 (om hemlighet) läcka ut, bli bekant 2 se
utdunsta

dupera se bedraga 3, (söka) imponera på, bluffa, jfr 1 lura 2 duplett se dubblett

duplikat 1 kopia, avskrift 2 dubbelexemplar, dubblett

durk 1 förvaringsrum (ombord) 2 golv (på fartyg 1. i bil), (fartygs)däck

durkdriven ytterst skicklig, hemmastadd (i),

driven (i); se inpiskad, slipad, jfr slug 1 dus — sus och dus utsvävningar, se vidare under 2 SUS

dusch strålbad; översköljning, vattenstråle; skur, stril, kaskad, stänk, skvätt; jfr kalldusch

duscha (bl. a.) skölja, strila, bestänka, se

2 spruta 1

dussin tolft, tolvtal — dussin- standard-, mass-, konfektions-, jfr medelmåttig, (ibl.) dålig, sekunda, sämre,
gottköps-dussinarbete se fuskverk dussinmänniska se medelmåtta 2 dust 1 törn, 1 strid 1, pärs 2 tornering, riddar-
spel — våga en dust uppta(ga) strid, inlåta sig i kamp, bryta en lans, ta(ga) ett nappatag (med)

dusör penninggåva, se drickspengar; hittelön, belöning

duven 1 (om öl 1. dyl.) avslagen, se fadd 1

2 olustig, matt, däven, slö, slapp, kraftlös, flau, sömnaktig, dåsig, 'vissen', se dagen efter under dag 3 halvvissen,
slokande, slak, 'hängande'

duvning 1 tillrättavisning, avbasning, 'kö-rare', 'omgång', 'knäpp', se ovett 2 prepa-ration, 'duggning', 'träning',
'gnuggning';

extralektion; grundligt förhör, ordentlig prövning 1. tentamen — ge (ngn) en duvning

se kväsa

duvunge klen stackare, ömfoting — ingen duvunge inte längre ung, jfr gammall; ingen gröngöling, jfr erfaren,
fullfjädrad; inte dum 1. enfaldig, inte så lätt att lura 1. plocka, inte så lätt att ta(ga)s med, jfr hård 6

5 — Ord för ord

dvala 1 (halv)slummer, halvsömn, halv medvetslöshet, bedövning, narkos, (av)domning, träns, koma, nirvana, jfr
sömn; rus 2 2 för-soffning, slöhet, dåsighet, lojhet, letargi 3 (djurs) (vinter)vila, vintersömn, 'ide' dväljas se
uppehålla sig 1, jfr 2 bo 3 dvärg (motsats: jätte, rese) 1 (mytol.) (svarthalt, tomte(gubbe), nisse, (berg)troll, vätte,
gnom, (ibl. nära) jordande 2 pyssling, tummeliten, lilleputt, (putte)fnask(er), pygmé, 'mygga', (prov.) nubb, jfr
pyre dy 1 se gyttja, bottensats, bottensediment; ävja, modd, smörja, sörja, vägsmuts, mölja, mörja, lera 2



dymosse, dyjord, dymark, kärr, träsk, gungfly dyblöt se genomblöt

dyft dugg, grand, smula — inte ett dyft se

ingenting, icke dygd (motsats: last) förtjänst; förträfflighet, fullkomlighet; moral 1, (ibl.) pliktuppfyllelse,
redlighet, rättskaffenhet; goda seder, tukt, renhet, anständighet 2, ära; (förlora sin) jungfrudom 1. oskuld;
företräde — göra en dygd av nödvändigheten jfr foga 1. rätta sig efter omständigheterna dygdemönster 'helgon',
'ängel', 'mönster',

(prakt)exemplar; förebild, föredöme dygdig 1 sedlig, moralisk, rättsinnig, rättrådig, rättfärdig, ädel 2 se ärbar, ren
dyig slammig, sumpig, gyttjig, moddig, mör-jig, ävjig, myrartad, grumlig 1, smutsig 1; dy stänkt

dyka 1 hoppa 1. störta sig på huvudet (1 vatten), kasta sig (ned i), gå till botten, gå ned (på djupet), sjunka 1.
sänka sig (under vattenytan), doppa sig; tränga in (i rökmassorna); titta (fram) 2 springa, rusa, sätta i väg, sätta
kurs (på), (vard. för) avlägsna sig 2 — dyka ned (även) falla ned; störta sig nedåt (i flyg); böja sig ned (bakom), (i
boxn.) ducka; plumsa (i); förlora sig (i), fördjupa sig (i) — dyka upp 1 höja sig, stiga, (plötsligt) komma upp till
vattenytan 2 (helt oväntat) bli synlig, titta upp, skymta, framträda 2, komma fram; (om modeplagg) (plötsligt)
komma i bruk 1. bäras, bli modern; (om idé o. dyl.) uppkomma, komma in i bilden 3 yppa sig, yttra sig,
uppenbara sig dylik se sådan

dymedelst 1. dymedels (åld. o. i högre st. för) därigenom, härmed, härigenom, härmedelst dyn (sand)revel,
flygsandskulle, sandkulle,

klitt, sandnipa, sandbank, sanddriva dyna se kudde, bolster, (i stol) plymå; valk, (upp)stoppning, vaddering, puta,
axelvadd dynamisk 1 (motsats: statisk, mekanisk) kraftig o. rörlig, kraft-, tryck-, våldsam, företagsam, aktiv,
driftig, impulsiv; självverkande 2 (polit.) expansiv 3 (språkv., motsats: musikalisk) expiratorisk 1. tryck-(accent)
dynasti härskarätt, kungaätt, (kunga)familj, konungahus, furstehus, fursteätt, (furste)-släkt, (regent)ätt,
(regent)hus dynga 1 (kreaturs)spillning, se gödsel 1 2 (vulg. för) struntprat

107dyning—vara i dålig form

dyning (våg)svall, svallvåg(or), sjösvall, dödsjö, sjöhävning, rullning, sjögång; (dynings)-våg, (dynings)bölja;
(ibl.) etterdyning, (på)-följd(er), efterverkan, efterverkning(ar) dyr 1 (motsats: billig, fördelaktig, förmånlig,
överkomlig) köpt för opris, dyrbar, (vard.) (inte så) blodig (summa); ekonomiskt betungande, oskälig, dryg,
dyrköpt; oekonomisk, exklusiv; 'pepprad' (räkning) 2 (om ed) högtidlig, helig 3 högt älskad, (högt) värderad, jfr
kär 2, (åld.) kärälsk(e)lig 4 kost(e)lig

— det stod honom dyrt det blev en dyr historia, se vidare under stå — det skall stå honom dyrt det skall han få
igen, se vidare under stå — dyrt och heligt (lova) med hand och mun, med ord och handslag, på sin heder

— högt och dyrt (lova) högtidligt — vara dyr kosta mycket, stå högt i pris, kosta mer än det smakar, inte ge full
valuta (för pengarna); hålla (för) höga priser, ta(ga) 1. begära för mycket (för sina varor)

dyrbar 1 se dyr, kostsam, av högt värde, penningslukande, depensiv 2 kostbar, värdefull, ovärderlig, högt
värderad 1. skattad, oersättlig, 'rik', påkostad, (ibl. nära) praktfull, präktig, ståtlig, överdådig, luxuös, lysande 3 se
löjlig, festlig 2, 'obetalbar' dyrbarhet värdeföremål, skatt, dyrgrip, klenod; [dyrbarheter] kostbarheter, smycken,
juveler, nipper, pretiosa, rariteter, (i högre st.) håvor dyrgrip se dyrbarhet

dyrka tillbe(dja), vörda, prisa, ägna gudomlig dyrkan; falla ned på 1. böja sina knän 1. böja knä för, knäfalla 1.
knäböja för, ägna sin hyllning, ära, älska (över allt annat 1. alla gränser), (relig.) frukta; avguda, blint beundra,
idolisera, upphöja, fira, fetera, jfr 2 hylla 2, sätta på en piedestal, bära på sina händer 1. på händerna, bära på sina
armar 1. på armarna dyrka upp (om pris) öka, höja, driva upp, pressa upp, skruva upp, stegra, trissa upp, fördyra

dyrkan kult, tillbedjan, åkallan, kärlek dyrköpt dyrt 1. med möda 1. surt förvärvad 1. köpt 1. betald, dyr 1;
'blodig' (seger), pyrrus(seger) dyrtid prisstegring, kristid, nödår, inflation(s-tid)

dyster 1 (om person, motsats: glad) mörk i



hågen, tungsint, sorgsen, nedstämd, förstämd, bedrövad, svårmodig, sinister, deprimerad, nedslagen, se ledsen 1,
modfälld, vemodig, melankolisk, mjältsjuk, spleenfylld, bekymrad, pessimistisk, trumpen, (vard.) dysterkvist,
(åld.) oglad; jfr misslynt 2 (bildl.) mörk, dunkel, skum, nattlig, skuggig, svart; allvarlig, tung, hemsk, olustig,
ruskig, makaber, trist, 'tryckt', nedstämmande, glädjelös, sorglig; (jämn)grå, kulen, mulen, (ibl.) höstlik; (vard.)
murrig (färg); enslig, ödslig, öde

dyrika (sjö. för) propp, tapp, kork, (trä)plugg; svicka
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dyvåt se genomblöt

då 1 (adv.) vid det tillfället 1. den tid-(punkt)en, (på) den tiden, i det ögonblicket,

1 den stunden, dåförtiden, i forna dagar, vid det laget, (skämts.) anno dazumal, (prov.) den gången; i de dagarna,
det året; (ibl.) dåmera; i sådant 1. förekommande 1. så 1. (åld.) ty fall, i sådan händelse, i den händelsen, under
sådana förhållanden 1. omständigheter, då så är, om det förhåller sig så, om så sker 1. är förhållandet, om så är;
väl, i alla fall, åtminstone 2 (konj.) i det(att), se 1 när 1; sedan; se emedan; under det (att), medan (däremot) — då
och då se ibland 1, från och till, (ibl.) i repriser

dåd 1 (skändlig 1. neslig 1. brottslig) handling 1. gärning, se illbragd, förbrytelse 2 se bedrift — råd och dåd (i 1.
med) ord och gärning dålig 1 (motsats: oförvitlig, redbar) osedlig, omoralisk, viljesvag, karaktärslös, principlös,
hållningslös, (ibl.) oredlig, oärlig, jfr opålitlig; nedrig, klandervärd, ofullkomlig, usel, se

2 gemen 1, depraverad, dekadent, jfr fördärvad, infam, ond, otäck, syndig, vrång, lågsinnad, lumpen, ovärdig,
föraktlig 1, tadelvärd, vanartig; (om kvinna) lösaktig, sedeslös, fallen

2 (motsats: skicklig, duktig, framstående) oduglig, undermålig, 'klen', 'slät', 'usel'; svag (i), underhaltig (i),
underlägsen (i), 'efter' (i); (inte) dum 1. enfaldig 1. oäven

3 (motsats: bra, värdefull, fullgod, förstklassig) se värdelös, gottköps-, dussin-(vara), (vard.) (inte så) pjåkig, inte
vidare bra, inget vidare, ingenting att hurra för; klen, otillfredsställande, underhaltig, undermålig, mindervärdig,
si och så, (idrott.-sl.) vemodig; förfalskad, uppblandad; illasmakan-de, smaklös, fadd, kraftlös, se skämd 2; (om
jord) se karg 2; onjutbar; felaktig, oklar, svamlig, torr, arm, påver, andefattig; tarvlig; bristfällig, bofällig;
skadad, (vard.) skrabbig, skraltig, 'vissen', skruttig; se bräcklig 2, obrukbar, oanvändbar, oduglig, otjänst-bar;
eländig, ynklig; (om matsmältning) rubbad, trög; (om syn o. hörsel) nedsatt, försvagad, klen, svag 4 (motsats:
frisk) se sjuk 1, jfr opasslig 2, matt 2 5 olämplig, illa väld, misslyckad; ogynnsam(t läge), tryckt(a tider); (om
betyg) underkänt, nedsatt, lågt; illavarslande, jfr olycksbringan-de; sorglig; opassande (skämt); menlig; styv-
moderlig; obetydlig, ringa, oansenlig, futtig, 'fattig', 'lumpen'; otillräcklig, ofullständig, se 2 knapp 1, skral, knal
— dåligt (adv., även) se illa i, (stå sig) slätt, än si än så, varken hugget eller stucket, så gud sig förbarme — bli
dålig insjukna; bli skämd, skämmas — dåliga tider se depression 2, nödår —- dåligt med (vara resp. ha) ont om,
se under ond — ha dåligt humör ha elakt lynne, vara argsint 1. vresig 1. irriterad, se sur 5 — ha dåligt rykte vara
(illa) beryktad — ha dåligt samvete ha skuldkänslor, jfr samvetskval — ha dåligt ölsinne lätt t)li oregerlig — i
dåligt tillstånd illa-vulen, jfr eländig 2 — vara i dålig form varavara pä dåligt humör—därunder

opasslig, se opasslig 2, (idrott.) vara ur form, vara otränad — vara på dåligt humör vara på misshumör, vara sur,
se sur 5 dåmera då, vid den tiden 1. tidpunkten dån se buller 1, (prov.) drön; rullande, (vindens) rytande 1. tjut 1.
vrål; mummel; skott; (kyrkklockornas) dånande

1 dåna se dundra 1, skalla, (prov.) dröna; runga, brusa, gny, (om storm) tjuta, storma, vråla, ryta, 'sjunga'

2 dåna se svimma

dåra se bedåra, narra, förleda 1. locka (till dårskaper), fresta, bedra(ga); slå med blindhet, blända, föra bakom
ljuset dåraktig oklok, oförnuftig, se galen 2, enfaldig, tanklös, kortsynt, se dum 2, (åld.) fåvitsk; dumdristig,
idiotisk, 'svagsint', se vansinnig 2, otillräknelig, se fjollig, orimlig; fåfäng-(lig), narraktig; tokrolig, skrattretande,



löjeväckande

dåre 1 (en) sinnessjuk, (sinnes)rubbad, vansinnig, dårhushjon, se idiot 1 2 vettvilling, fantast, tosing, se dumbom
dårhus se hospital

dårhusmässig mogen för hospitalet, se vansinnig 2, kollrig, fånig, barock dårskap villfarelse, vanvett, tokenskap,
oförstånd, förblindelse, 'blindhet', dumhet, enfald 1, fåneri, mani, vurm; [dårskaper] dumheter, upptåg dåsa ligga
o. lata sig 1. dra(ga) sig; halvsova,

halvslumra, slöa, vegetera, jfr sova 4 dåsig trött, sömnig; trög o. lat, däst, overksam, halvsovande, slö 2,
förslappad; tung (av sömn), matt; (vard.)såsig, (ibl.) omornad, olustig; likgiltig, liknöjd dåtida den tidens, (på)
den tiden rådande 1.

förekommande 1. gängse däld se dat

dämma fördämma, uppdämma ro, avdäm-ma iu, (ibl.) hejda, stänga, hindra, mota; stoppa (vattnets framfart),
täppa (till), avstänga iu, instänga iu, hämma dämpa minska, försvaga, mildra, förmildra, lindra, få att avta(ga) 1.
lägga sig; 'kväva', släcka, stäcka, stävja, sakta av, få att sakta sig, bromsa, stoppa; bli herre över, kuva, (lyckas) få
bukt med, betvinga, övervinna, sätta en bom för, (lyckas) slå ned, strypa (till), besegra; döva, förta(ga), sänka,
undertrycka, stämma ned (tonen), 'återhålla', 'beslöja'; moderera, reducera 1. absorbera (ljud), modifiera, tysta,
stilla; tona (ned), avskärma (ljus), blända av; blidka, lugna 2, svalka, avsvala, (av)kyla, temperera, tygla, styra,
tämja, lägga band 1. hämsko 1. kapson på, hålla nere, lägga sordin på, sordinera, avdramatisera; hejda, göra slut
på, (ned)-tysta, vingklippa — dämpas (även) (av)-svalna, domna, förtona — dämpad sakta, lågmäld, halvhög,
svag, undertryckt, låg, dov, behärskad, stillsam, stilla, sordinerad, avlägsen; belagd, se matt 3; måttfull, diskret,
mild; (om röst) len, beslöjad, lugn dän (vard. för) bort 1; (gå) undan, ur vägen

dänga 1 slänga, dingla, fladdra, 'slå' 2 (prov. för) springa, ränna, 2 rusa 3 slå igen, hårt slänga igen, smälla 4 se
prygla 5 se 2 slå 2; daska — dänga i väg (vard. för) skynda sig, 2 rusa, jfr avlägsna sig 2 — dänga till (vard. för)
slå till 1, se under 2 slå där 1 (adv.) därstädes, på det stället 1. den platsen 1. punkten, där borta; på en sådan
plats, däri; på den sidan, i den punkten; därvidlag, i så fall, under de omständigheterna 1. förutsättningarna;
(vara) närvarande 1. tillstädes 1. på platsen 2 (konj.) varest däran — illa däran svårt skadad, se vidare under illa
— nära däran nära att göra ngt 1. att råka ut för ngt därefter 1 efter detta, sedermera, härefter, därpå, sedan I.
(vard.) sen; sedan dess, efteråt, (åld.) dädanefter; därnäst, (aldrig) senare 2 på grundval därav, i anslutning därtill,
med hänsyn därtill, i enlighet därmed 3 (gå) som man kan vänta 1. tänka, (bli) si och så, tämligen dålig däremot 1
(e)mot detta, i utbyte, som 1. till 1. i ersättning, i stället för, till vedergällning;

1 jämförelse därmed, i förhållande därtill

2 emellertid, tvärtom, å min (1. sin) sida, dock, i stället, (men) å andra sidan, åter, återigen

därest se 1 om 1

därför 1 för det 1. detta, till tack 1. lön, i 1. till gengäld, som belöning 1. vederlag 2 av den orsaken 1.
(bevekelse)grunden 1. anledningen 1. det skälet, med det motivet, fördenskull; i den avsikten, i det syftet, med
det ändamålet, till den ändan, på grund härav 1. därav, till 1. (åld.) i följd härav 1. därav, alltså, sålunda, således,
följaktligen, under sådana förhållanden 1. omständigheter, då så är, (åld.) förty, ity — därför att se emedan

därhän ända dit, dithän, så långt, till den punkten; i den utsträckningen, så mycket, till den grad; i den riktningen,
åt det hållet, ditåt — lämna därhän förbigå, se vidare under lämna däri 1 (adv.) i det, där, däruti, därutinnan, i det
hänseendet, i så hänseende, i så måtto,

1 det avseendet, därvidlag, såtillvida; bland dem, däribland 2 (konj.) i vilket hänseende, vari, varutinnan

däribland se däri 1, bland dessa, däri inbegripen I. inberäknad 1. inkluderad därifrån se bort 1; varifrån — långt
därifrån

inte alls, se vidare under lång därigenom på så sätt, på det sättet, sålunda, därmed, (åld. o. i högre st.) dymedelst;



till följd därav, på grund därav därjämte se dessutom; på samma gång därnäst närmast (i följd), (närmast)
därefter därpå 1 härpå, på detta, ovanpå (detta)

2 se därefter 1 därstädes se där 1

därtill till det; i och för detta; dessutom, ytterligare, till på köpet, därjämte därunder 1 under, undertill, inunder,
där-

109därutöver—döda

nedanför 2 under (den) tiden, därvid 3 däri 4 mindre, (ibl.) billigare därutöver däröver, utöver det(ta), förutom
det(ta), ovanpå detta, ytterligare, yttermera, därtill, dessutom, mer (än det 1. detta), se pä köpet under köp
därvidlag när det gäller detta 1. ngt sådant, då så förhåller sig, då det ligger så till, 1 samband därmed, i 1.
beträffande den saken, i det avseendet, se däri 1 däråt 1 åt 1. över det(ta), se däröver 2 2 se ditåt däröver 1 över 1.
ovanför 1. ovanpå den(na) 1. det(ta) 2 över detta 1. den saken 1. det förhållandet, däråt 3 se därutöver, än(nu) mer

däst tjock o. fet, bukstinn, tung i magen, svällande, ptussig, överlastad, tung o. dåsig, trög, (ibl. nära) övermätt,
proppmätt, uppkörd (i magen) däven fuktig, kvalmig, unken, våt; (ibl.) dåsig;

slapp, duven; (om blick) matt, glanslös, oklar dö 1 avlida, falla (i)från, gå 1. ryckas bort 1. hädan, avgå med
döden, gå 1. vandra 1. skiljas 1. (åld., bibi.) tagas hädan, gå över gränsen; läggas 1. bli lagd på bår, skiljas från 1.
lämna det(ta) jordiska 1. timliga, gå ur tiden, skatta åt förgängelsen, få hembud, hädanfara lu, utandas 1. dra(ga)
sin sista suck, insomna ni, (av)somna, lägga sitt huvud till ro, gå 1. samlas till sina fäder, skördas av döden, varda
1. bli(va) till stoft, ingå i den eviga vilan, få frid, hemkallas, hädan-kallas, gå 1. vandra all världens väg, uppgiva
andan; (få) sluta (sina dagar 1. sitt liv 1. sina lidanden), svinna hän, tyna av, 'slockna', gå till förintelse(n), (ibl.)
förintas; 'gå i graven'; (åld.) få sin bane; gå till de sälla jaktmarkerna, (vard. o. vulg.) vända näsan i vädret, köla
(av 1. vippen), falla 1. trilla 1. ramla av pinn, lägga upp, stryka med, krepera; omkomma, duka under, gå under,
förolyckas, lida 1. ljuta döden; förgås; gå i döden (för), låta 1. offra sitt liv (för); utdö, gå ut; [om jag skulle dö]
om något mänskligt skulle hända mig 2 (bildl. för) gulna, vissna (bort), förvissna, förtorka, förtvina, tystna, se dö
bort nedan — döende 1 på dödsbädden, på sitt yttersta, i själatåget, i dödskampen 1. dödsryckningarna, (med.)
mo-ribund, (åld.) på sotsängen 2 (om ljud 1. ljus) bortdöende, avtagande, (mus.) morendo — dö bort 1 avtyna m,
tråna bort; dö undan, 'avsomna' 2 (bildl. för) bli känslolös, domna bort 3 (småningom) försvinna, (för)blekna, gå
om intet; försvagas, (sakta) förklinga, förstummas, förtona, avtona, dö ut, tystna 4 (om vind) mista sin kraft,
lägga sig (till ro), (sjö.) stillna ut 1. av — dö ut utslockna, gå ut; (om ljud) dö bort

1 död (subst.) 1 frånfälle, dödsfall, avsomnande, bortgång, hädanfärd, hädangång, slut, (åld.) ända(lykt), bane;
evig sömn; [-[döden]-] {+[dö- den]+} (även) se dödsriket; liemannen, benrang-elsmannen, skördemannen,
skördaren, den dystre gästen, sömnens tvillingbroder, nat-
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tens son, (mytol.) Thanatos; den sista sömnen, den eviga vilan 2 livlöshet, tillintetgörelse, förintelse,
bortvissnande, förgängelse, försvinnande, undergång, ödeläggelse — döds- sista (stund), dödlig 3, se svuren
under svära; gravlik (tystnad); makaber — avgå med döden se dö 1 — död åt ned med, pereat — evig död, se
fördömelse 1 — gå i döden (för) se dö 1 — in i döden (vara ngn kär) så länge livet varar, hela livet, för livstiden,
till livets sista minut, för evigt — lida 1. ljuta döden se dö 1, stupa 2 — ligga för döden se ligga på sitt yttersta
— taga 1. ta död på (vard. för) avliva (även bildl.), göra slut på, se döda 2 — till döds ihjäl, 'fördärvad'; dödlig 2
död (adj.) 1 (motsats: levande, besjälad) avliden, lagd på bår, avdöd, hädangången, bortgången, borta, hänsoven,
framliden, ur tiden, hemkallad, hädankallad, hädanfaren, framfaren, (högst)salig; dödad, fallen, stupad,
omkommen, förolyckad; livlös, utan ett livstecken, utan (tecken till) liv, (ibl.) stel(nad); (med.) nekrotisk
(vävnad) 2 (motsats: grön) (för)vissnad, vissen, förtvinad, förtorkad, murken, (ibl.) ruttnande, rutten 3 (motsats: i
rörelse, rörlig, livlig, omväxlande) utan liv och rörelse, utan omväxling; utdöd, öde, tom, tyst, dödslik; (om blick)
uttryckslös, 'slocknad', 'livlös', glanslös, utan lyster; (om röst) klanglös, matt; själlös, andefattig, 'blodfattig',
tråkig, 'dödbakad', energilös, ointresserad, olustig 4 (motsats: i bruk, pågående) (för)gången, 'försvunnen', 'borta',



ur världen, ur bruk, 'slut', glömd; (idrott., om boll) ur spel, (om lopp) oavgjort; (jur.) ogiltig; (språkv.) ej längre
brukad, helt föråldrad, obsole't, ej längre talat (språk) 5 (motsats: fruktbringande, produktiv, räntebärande)
outnyttjad, obrukad, onyttig, obegagnad, onyttjad, oförräntad, improduktiv, oränt-bar; ofruktbar(t vetande),
teoretisk, obrukbar; intresselös; betydelselös — död punkt 'återvändsgränd'; intresselöst parti — mera död än
levande halvdöd, nästan slut 1. förbi, jfr dödstrött, skröplig 1 — vara död ligga på bår, ligga 1. stå lik, jfr 1 lik,
(vard.) ha vänt näsan i vädret; vila i graven, i sin grift, i mullen, i 1. under jorden, i gravens sköte, på
kyrkogården, under en tuva 1. gravvård, i de dödas vilostad döda 1 avdagata(ga) ni, dräpa, förgöra, mörda, bringa
om livet, utgjuta blod, ta(ga) livet av, göra av med, beröva livet, lönnmörda, röja ur vägen, undanröja, slå 1.
klubba ned 1. ihjäl, riva (ihjäl), bita ihjäl, stena, avliva, avrätta, lyncha, kväva, strypa, garrottera, hänga,
halshugga, giljotinera, arkebusera, fysiljera, ge nådestöten 1. nådastöten, förpassa till en annan 1. bättre värld 1.
till evigheten 1. de sälla jaktmarkerna, (för alltid) tysta, 'expediera', likvidera, sticka ned, nedgöra ni, meja ned,
nedhugga ni, nedsabla ni, 'krossa', slakta, nedlägga ni, fälla, skjuta (ned), avskjuta (djur), 'knäppa', genom-dödas
—dövande

borra, utplåna 1. släcka allt liv, massakrera; lägga 1. driva i graven 1. i en förtidig grav, bli ens bane 1. död 2
tillintetgöra, utrota, utplåna, göra slut 1. ände på, förkväva, förinta, undertrycka, ta död 1. (vard.) kål på, göra av
med; späka (köttet); förklara (en växel) ogiltig 1. ur kraft, annullera, (jur.) morti-fiera, relaxera (del av
inteckning); (om tid) fördriva, förspilla, slå ihjäl, få att gå — dödas (även) falla, stupa, få sin bane, bli dödens
kattunge 1. lammunge — dödande dödlig, dödsbringande, letal, bane- (sår), mord(vapen); se mördande 2,
basilisk-(blick) döddansare träbock, tråkmåns, slöfock, död-nicke, tungus, surpuppa, torris dödfödd (bildl. för)
förfelad dödlig 1 förgänglig, (vara) av stoft, jordisk, timlig, mänsklig 2 dödande, dödsbringande, bane-(sår),
(sjukdom) till döds, letal, mortal 3 (om fiende) grövsta, värsta, oförsonlig, döds-, se svuren under svära 4
grav(allvar) — dödligt (adv., även) passionerat (förälskad), jfr oerhört

dödlighet (motsats: nativitet) dödssiffra, dödstal, dödlighetsprocent, mortalitet, (med.) letalitet; förgänglighet
dödläge — råka 1. komma i ett dödläge inte leda någon vart, 'gå i baklås', köra fast, se under 1 fast dödsbo se
stärbhus

dödsbädd dödsläger, dödssäng, (ngns) yttersta,

sista 1. yttersta läger, (åld.) sotsäng — ligga på sin dödsbädd se ligga på sitt yttersta dödsfall avgång med döden,
1 död 1 dödsfiende se arvfiende

dödsförakt besinningslöst mod, oförskräckthet dödskalle kranium, huvudskalle dödskamp dödsarbete, agoni1
dödsriket döden(s rike), dödsskuggans dal, de dödas hemvist 1. land 1. boning 1. rike, skuggornas värld 1. rike,
skuggvärlden; se underjorden, helvetet, se helvete 1 dödsruna se nekrolog

dödsstund dödsögonblick, sista stund, sista

andedrag dödsstöt se dråpslag, grundskott dödssynd (motsats: förlåtlig synd, småsynd)

synd till döds, huvudsynd, oförlåtlig synd dödstrött trött intill döden, ohyggligt trött, genomtrött, utmattad,
utpumpad, 'förbi', 'slut', perdu, som död dödstyst se 1 tyst 3

dödsångest dödsängslan, dödsvånda, dödskval dölja (motsats: visa fram 1. upp, förråda, skvallra om) fördölja,
undanskymma, skyla, hänga för, omsluta, hölja, kaschera, se 2 gömma 1, undansmuggla ni, undansmuss-la ni,
överskyla, hemlighålla ni, göra (en) hemlighet av, sticka under stol med, 'sopa under mattan', (åld.) hålla i
doldom; ej låtsa se 1. märka, förtiga, tiga med, vara 1. hålla tyst med, hålla inne med, icke omtala 1. yppa,
förhemliga, breda 1. kasta 1. dra(ga) en (barmhärtighetens) slöja över, hymla med, gömma på, hindra
bekantgörandet av, undertrycka,

undanhålla ngn ngt, hålla ngn i okunnighet om, bemantla, (ibl.) mörklägga, jfr maskera 2; (jur.) förhålla,
undansnilla — dölja sig gömma sig, hålla sig undan 1. dold, ligga gömd 1. dold 1. förstucken, sticka sig undan,
(ibl.) förkläda sig (till), anta(ga) masken (av); förlora sig (i) — dold (motsats: öppen, genomskinlig) skyld för
andras blickar, gömd, (som gått) 'under jorden', undangömd, undanskymd, inbäddad; latent; undermedveten,



outrann-saklig, outgrundlig, förtäckt, obemärkt, förstucken, krypto-, hemlig 1, intim; blindskär), lönn-(dörr) —
hålla sig dold se gömma sig under 2 gömma döma 1 (jur.) avgöra ett mål 1. en rättegångssak 1. rättstvist, fälla 1.
avkunna 1. avsäga 1. avge (en) dom, avdöma en sak, avkunna I. fälla utslag, skipa lag, skipa rätt; sitta (som) 1.
vara domare, utöva domarekallet; domfälla, sakfälla, ådöma 2 avge 1. fälla omdöme, pröva, bedöma; bilda sig ett
omdöme om; sätta sig till doms över, klandra 1; dra(ga) (viss) slutsats, sluta, konkludera — dömd (även)
dödsdömd, (ett) dödens barn; förutbestämd 1. predestinerad 1. predispo-nerad (till att) — av 1. efter allt att döma
se uppenbarligen, förmodligen, över huvud (taget), tydligen — döma om föreställa sig (ngns förvåning 1.
häpnad), tänka sig, göra sig en föreställning om — döma ut se kassera, underkänna döna se dundra 1

döpa 1 vattenösa, kristna, (ibl.) ge namn 1. öknamn, jfr kalla 1; (vard.) neddoppa ni, bestänka, överskölja ni 2
(sjö.) hönsa (nybliven sjöman vid ekvatorn) dörr port, ingång, utgång, (port)lucka, (dörröppning, utsläpp, insläpp
— för 1. inför 1. inom Iyckta dörrar inför stängda 1. slutna dörrar, utan tillträde för åhörare, se enskilt, jfr
hemligen — för 1. inför öppna dörrar se offentligt, synligt, i allas åsyn, för öppen ridå — kasta p& dörren se
fördriva — slå in öppna dörrar göra ngt i onödan, se vidare under 2 slå — stå för dörren se förestå 1 dörrvaktare
dörrvakt, se portvakt, 'utkastare',

(mil.) vakt(post), skiltvakt, skyltvakt dös 1 (halm)stack; (prov. för) hop, hög 2 gravhög, ättehög, gravkammare,
stenålders-grav

döv 1 hörselskadad, (ibl.) hörselsvag, lomhörd 2 otillgänglig 1. oemottaglig 1. 'stum' (för skäl 1. böner),
obeveklig, okänslig (för), oberörd — tala för döva öron tala utan att ngn lyssnar 1. hör på, vädja förgäves, (det är
som att) tala till en sten 1. en vägg, det tjänar ingenting till — vara döv för låtsas icke höra, icke skänka
uppmärksamhet åt, icke bry sig om, se under 2 bry, icke lystra till, icke lyssna på, slå dövörat till för, icke vilja
höra på det örat

döva se bedöva 2, lindra, undertrycka, försvaga, ta(ga) udden av — dövande smärtstillande, lindrande,
(oro)stillande, jfr lugnande; sövande, sömngivande, bedövande, narkotisk,

111dövhet—slå dövörat till för

anestetisk, förlamande; öronbedövande, se stark 7

dövhet hörselbesvär, hörselskada, svag hörsel dövstnm dumbe; finger- 1. hand- (alfabet)

dövöra — slå dövörat till för icke vilja höra på det örat, stoppa till öronen för (ngt), icke bry sig om, se under 2
bry, vara döv för, blunda för, förakta, jfr tredskas

112 E

ebb 1 (motsats: högvatten, flod) utsjö, fallande (tid)vatten; lågt vatten(stånd), lågvatten: ebbtid 2 (motsats:
överflöd) (ut)sinande, avtagande, nedgång, baisse, på upphällningen,

underskott — ebb i kassan brist på pengar, penningknapphet — ha ebb i kassan vara pank

ebba 1 dra(ga) sig tillbaka, falla (undan), falla ut, sjunka (tillbaka) 2 (bildl.) sina, avstanna, minska, avta(ga)

1 ed landtunga, näs

2 ed 1 (högtidlig 1. edlig) försäkran, heligt löfte, förbindelse, bekräftelse, edgång, (ibl.) edsansvar, edsplikt 2
hädelse, förbannelse, kraftord, se svordom — gå ed på avlägga 1. avge ed på, svära på, bedyra, beediga, besvärja

edikt öppet brev, se förordning edition utgivning; se upplaga 1 edlig under ed avgiven, högtidligen försäkrad,
edsvuren, besvuren, beedigad, edfäst, med ed bestyrkt efemär (motsats: bestående, konstant) kortvarig, flyktig,
tillfällig, övergående, förgänglig, obeständig, kortlivad, dagsländelik, dag-sländeartad effekt 1 se verkan 2 (tekn.
för) arbete, arbetsförmåga, prestationsförmåga, (ibl.) kraft; [effekter] saker, tillhörigheter, se under tillhörighet 1,
(vard.) grejor; bagage; (ibl.) varor, produkter, instrument, inventarier, persedlar — få effekt göra susen — göra
god effekt se göra sig 1 under 2 göra — ha effekt göra intryck (på) — utöva effekt (på) se inverka (Pà)



effektfull verkningsfull, effektiv, uppseendeväckande, slående, braskande effektiv 1 (om sak) verkningsfull,
verksam 2, (kraftigt) verkande, kraftig, slagkraftig, ändamålsenlig; användbar, positiv 2 (om person) smart,
skarp, produktiv 3 verklig, faktisk, reell

effektivitet kraft, styrka; faktisk verkan,

verkningsfullhet, verkningsgrad, slagkraft effektsökeri originalitetsjakt 1. -jäkt(ande) 1.

-begär 1. -strävan, pose effektuera åvägabringa, utföra 2, förverkliga, 'klara'

efter (prep. 1. adv.) 1 (motsats: framför, före) se bakom 1; nedanför, under; (komma) i följe, ovanpå (förrätten);
(följa ngn) i spåren 1. i hälarna, i kjolarna (på), i ngns kölvatten, i bakvattnet, dikt (intill); (vara) (ngt)

på spåren; (motsats: tvärsöver) längsefter, utefter; utmed; tätt åt; intill; (nordan-1. nedanifrån 2 (få ngt) till minne
av; (stoftet) av (en avliden); (stänga dörren) om 1. bakom (sig); (mil) på (mil) 3 (om tid) från (och med), från
(viss tid) räknat; (allt)sedan, (allt)ifrån; om (några dagar) 4 (komma 1. vara) på restlängd, på rest 5 till följd av 6
näst (efter) 7 med ledning av (kompass); att döma av; (sälja) per (aln); (stor) för (sin ålder); enligt (ngns önskan);
beroende på 1. alltefter (tycke och smak), i proportion till, i förhållande till, i mån av 8 (konj., vard.) eftersom, jfr
emedan — efter-post- (datera) — behandla ngn efter förtjänst ge ngn hans beskärda del, se vidare under
behandla — bli efter bli fördröjd 1. försenad 1. försinkad, bli stående, bli 1. komma på efterkälken, komma på
sladden, gå 1. råka i bakvatten, sacka efter, släpa efter, ligga efter; komma på rest (med) — efter allt att döma se
uppenbarligen, förmodligen, över huvud (taget), tydligen — efter hand 1. efterhand se småningom — efter hand
som se allteftersom —- efter mått (sy) på beställning, (sitta som) beställd — vara efter 1 förfölja (ngn), hänga 1.
vara i hälarna på (ngn), smyga efter (ngn) 2 vara fördröj dl. försenad 1. försinkad, icke vara lika långt kommen
(som andra), ligga efter, befinna sig längre bort, ha blivit efter, ha försinkat sig, ha sackat efter, hänga 1. släpa
efter; komma senare, släntra efter, (vard.) sladda efter; stanna kvar 3 vara efterbliven; vara underlägsen (ngn),
ligga i lä 4 icke ha hunnit 1. kunnat följa med (i skolan), vara på efterkälken (med); icke ha fullgjort (betalning),
ligga efter (med), restera — vara efter sin tid icke ha följt med i utvecklingen, se

vidare under tid efterapa se imitera l

efterbilda eftergöra iu, söka likna, efterlikna, härma, imitera, kalkera, kopiera, reproducera, schablonera, slaviskt
återge; (ibl.) simulera; förfalska, 'låna' efterbildning (efter)härmning, slaviskt återgivande, efterlikning,
efterapning, avbild, imitation, kopia, avbildning, reproduktion, faksimil(e), (ibl.) parafras, parodi; efterklang,
plagiat, 'lån', (ibl.) förfalskning, simili, talmi efterbliven (vara) efter (i utvecklingen), (ibl.) försinkad, försenad;
efter sin tid; sent utvecklad, utvecklingsstörd, utvecklingshäm-mad, debil, velig, 'bakom'; outvecklad, (socialt

113efterdyning—efterskänka

o. ekonomiskt) underutvecklad, (ibl.) föråldrad, antikverad, medeltidsaktig, antedi-luviansk, (vard.) 'insnöad'
efterdyning 1 dyning, dödsjö (efter en storm)

2 (bildl.) se efterverkning

efterdöme (åld. för) exempel, förebild, föredöme

efterforska söka utleta 1. utforska 1. utrann-saka 1. ta(ga) reda på 1. spåra, förhöra sig om, fråga efter, (söka)
(ut)spionera, snoka efter, (ibl.) söka svaret på, jfr efterspana, undersöka

efterforskning se forskning, undersökning efterfrågad se eftersökt

efterfrågan (vid) förfrågan 1. förfrågning 1. efterfrågning; [stor efterfrågan] begärlighet, rusning, köplust, behov,
(hand.) hausse efterfoljans värd se exemplarisk 1 efterföljare se imitatör, lärjunge 2; (motsats: företrädare) se
efterträdare; (ibl.) fortsättare, fullföljare; (i plur.) en ny generation, ett nytt släkte, efterkommande eftergift 1
medgivande, undfallenhet, koncession, (ibl.) kompromiss, kohandel 2 efterskänkande, dispens, avdrag 1.
avkortning 1. avskrivning 1. avprutning (på ngt), (göra) avkall (på), (straff)lindring, (ibl.) minskning

3 se förlåtelse, jfr bekännelse 1 eftergiftspolitik appeasement(politik) eftergiven (motsats: omedgörlig,



hårdnackad)

efterlåten, undfallande, undfallen, lättledd, foglig, fördragsam, konciliant, medgörlig; (ibl.) tillmötesgående;
beskedlig, timid, from, fridsam, fredlig, snäll, svag, blödig, 'blöt', hjärtnupen, flat, vek, slapp, 'lös i köttet',
släpphänt

eftergöra se efterbilda — eftergjord halväkta, oäkta, falsk, imiterad, simili, pseudo-

1 efterhand (subst.) — komma i efterhand

komma efter allt annat, senare (i tur), efteråt, i efterskott, post festum, i andra rummet, på sladden; komma i
sämre ställning — sätta sig i efterhand undandra(ga) sig ansvaret, ställa sig utanför

2 efterhand (adv.) se småningom — efterhand som se allteftersom

efterhängsen vidhängsen, påflugen, påträngande 2, påhängsen, enträgen, envis 2, (ibl.) besvärlig, besvärande,
odräglig, oförskämd; (om melodi) ihållande, ett örhänge — vara efterhängsen ständigt hänga efter, hänga (ngn) i
kjolarna 1. i hälarna, ständigt uppvakta 1. besvära 1. tränga sig på, vara svår 1. omöjlig att bli av med 1. bli kvitt,
vara (som) en kardborre 1. igel, (prov.) tjåla efterhärma se imitera efterhöra se höra efter, förhöra sig om
efterklang 1 efterljud; återljud, återklang, återskall, eko 2 kvardröjande minne, efter-verkan, efterverkning;
gensvar, återsvar, resonans, (matt) återspegling, erinring; (matt 1. svag 1. osjälvständig) efterbildning, epigoneri,
reflex efterklok — vara efterklok först när det är för sent veta 1. vara på det klara med vad som
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borde ha gjorts, vara klok efteråt 1. i efterhand 1. för sent efterkomma se 1 lyda; villfara, bifalla, foga sig (efter);
lyssna till; ta(ga) emot (inbjudan), acceptera — efterkommande 1 (subst.) eftervärld(en), yngre 1. kommande
släktled 1. generationer, framtida släkten, jfr efterföljare; avkomlingar, avkomma, ättlingar, (åld., bibi.) säd 2
(part. adj.) framtida, kommande, blivande efterkälke — komma på efterkälken se bli efter under efter, inte hinna
med (på bestämd tid), försinka sig — vara på efterkälken (med) se vara efter 4 under efter efterkänning
följdkänning, efterverkning, olustkänsla, jfr eftersläng; lefterkänningar] (även) ont, komplikationer; 'baksmälla'
efterleva 1 se överleva 2 s el lyda, (ibl.) utföra, leva i överensstämmelse med — efterlevande 1 (subst.)
kvarlämnad(e) anhörig(a), (de) sörjande; (åld.) efterleverska 2 (part. adj.) kvarlevande, fortlevande, överlevande
efterlikna se efterbilda, imitera, härma 2 efterlysa 1 ni söka få fram, söka få veta, jfr söka 1; annonsera efter,
reklamera, jfr efterspana 2 (bildl. för) önska, skulle vilja ha, efterfråga, eftersöka; kräva efterlåten se eftergiven;
hållningslös, släpphänt efterlämna 1 kvarlämna hj, lämna 1, lämna efter sig, låta bli kvar 2 efterlåta, lämna i arv,
låta behålla — efterlämnad kvarläm-nad, glömd; testamenterad; kvarlevande, efterlevande, överlevande; postum
efterlängtad ivrigt väntad, åtrådd, livligt önskad 1. åstundad, eftersökt, begärlig, eftersträvansvärd, välkommen
eftermäle minne, namn, rykte 1. anseende efter döden; eftervärldens dom, dödsruna, nekrolog, minnesteckning;
sammanfattande omdöme, efterord, 'facit' efternamn tillnamn, familjenamn, släktnamn efterräkning 1
kontrollräkning; tilläggsräkning 2 vidräkning; [efterräkningar] (även) obehaglig påföljd, efterspel, eftersläng,
hämnd, näpst, straff, repressalier, (efterföljande) räfst efterrätt dessert

efterrättelse (lända till) efterföljd, efterlevnad, (åt)lydnad, hörsamhet, iakttagande, (tjäna som) rättesnöre 1.
rättelse 1. föreskrift, bestämmelse, direktiv — ställa sig till efterrättelse jfr rätta sig efter under 2 rätta, 1 lyda
efterse se se efter

eftersinna se tänka efter, söka uttänka ra 1. utfundera ra, fundera 1, begrunda 1, se fråga sig under 2 fråga —
eftersinnande se tankfull efterskicka se skicka efter — som efterskickad

(komma) som beställd, lägligt efterskott — i efterskott (motsats: i förskott)

1 efterhand; på rest

efterskrift 1 (motsats: inledning, förord) slutskrift, tillägg, bihang, appendix, anmärkningar, supplement;
postskriptum, PS I. P.S.



2 (motsats: företal, prolog) se epilog efterskänka 1 (motsats: kräva, utkräva) av-eftersläckning—för eget behov

stå från (kravet på), slå av, (hand.) avskriva; efterlåta, avkorta (straff) 2 låta slippa (straff), förlåta, benåda, skona
eftersläckning (vard. för) fortsättning (på fest), nachspil, efterfest, sillsexa, vickning, 'loppsexa', jfr dryckeslag
eftersläng 1 efterkänning, efterverkning, ef-terverkan, förnyat (sjukdoms)anfall, återfall, recidiv, svit(er), (ibl.)
känning 2 följ-d(er), påföljd; (ibl. nära) efterräkning(ar) eftersläpning eftersackande, fördröjning, försening

eftersom se emedan — allt eftersom se allteftersom eftersommar se brittsommar efterspana söka 1. spana 1.
speja efter, söka uppspåra, efterspåra, gå skallgång, följa ngns spår, stå på lur efter; söka komma i förbindelse
med, göra efterfrågningar, efterlysa, söka utröna 1. upptäcka 1. uppdaga; söka att få tag i 1. finna; (ibl.)
undersöka, söka utröna, utforska, jfr efterforska efterspel 1 (motsats: förspel, preludium, prolog) postludium,
(ibl.) utgångsmarsch; epilog; (ibl., åld.) utfyllnadspjäs, efterpjäs 2 (obehagliga I. betänkliga) följder, fortsättning
1. avslutning (inför rätta), slutspel, efterverkningar, efterräkningar, se under efterräkning efterst längst efter,
längst bak(om), bakerst,

sist, (vard.) 'jumbo' eftersträva iu eftertrakta ni, fika 1. snika 1. fiska 1. jaga 1. fara 1. falka 1. 'gapa' 1. 'snegla' 1.
jäkta 1. klå efter; stå efter, ha ett gott öga till, åtrå, kasta sina blickar 1. sina ögon 1. ögonen på, 'fria till', ivrigt
söka, eftersöka ni, envist sträcka sig efter, gå med hå-ven efter, söka vinna, ävlas (att), syfta till, åsyfta; lägga an
på, bemöda 1. beflita sig om, sträva att nå, aspirera på, begära, jfr önska 1

eftersträvansvärd åtråvärd, önskvärd, efter traktansvärd, önsklig eftersyn 1 (vid närmare) efterseende; se
undersökning 2 tillsyn, uppsikt, omvårdnad, omsorg, (ibl.) vård 3 (åld. för) efterdöme, föredöme, mönster,
exempel 4 efterbesikt-ning, andra syn eftersäga se säga efter

eftersända ni 1 se skicka efter 2 låta följa (senare), vidarebefordra, returnera eftersätta 1 se sätta efter 2 2 se
försumma 2

— eftersättas se förbigås eftersökt efterfrågad, eftertraktad, åtrådd, eftersträvad, önskad, efterlängtad, 'efterlyst',
sökt, begärlig, gångbar, kurant; anlitad, uppskattad, uppburen, populär, gärna hörd 1. sedd, i ropet, firad,
omsvärmad, omtyckt

eftertanke l eftersinnande, besinnande, övervägande, grubbel, funderande, betänkande, begrundan(de),
meditation, tankekoncentration, betraktelse, funderingar, reflexion; (ibl.) tankeförmåga, reflexionsförmåga,
omdöme 2 förtänksamhet, omtänksamhet, be-

räkning, betänksamhet, eftertänksamhet, besinning, försiktighet, klokhet — utan eftertanke tanklöst eftertrakta ni
ivrigt längta 1. trängta efter, ivrigt önska, eftersträva, åstunda, se med begärlighet på, ha lust till, ha begär efter,
gärna vilja ha, lägga an på, lura på, stå (ngn) efter (livet)

eftertryck 1 kraft, styrka, energi, allvar; (med) kläm 1. skärpa 1. kraft 1. iver 1. 'tyngd' 1. 'märg' 1. 'besked' 1. (all)
makt, intensitet, verve, aplomb, pondus, patos, emfas; 'vikt'; tonvikt, se betoning, accent 1 2 (olovligt) avtryck,
tjuvtryck, pirattryck, piratupplaga; reproduktion, plagiat eftertrycklig se grundlig 2, verksam, effektiv,
verkningsfull, kärnfull, mustig, kraftfull, kraftig, bestämd; ljungande, hård; se emfatisk — eftertryckligt (adv.,
även) med eftertryck, så det hörs 1. förslår 1. känns 1. märks, på skärpen, kraftigt, hårdhänt 2, med besked, fast,
(vard.) med känsla och övertygelse efterträda efterfölja ni, följa (på), komma efter 1. i stället, uppta(ga) 1. axla
ngns (fallna) mantel 1. kappa, överta(ga) ngns värv, fullfölja ngns verk, spela ngns roll; (ibl.) ersätta, åtfölja,
avlösa, remplacera efterträdare (motsats: företrädare) arvinge, arvtagare, avlösare, successor, (tronpretendent,
tronföljare, 'kronprins', (ibl.) efterföljare eftertänka so tänka efter eftertänksam (motsats: tanklös) 1 eftersinnande,
tankfull, fundersam, begrundande, reflekterande, spekulativ 2 tänkande, klok; se betänksam 1 efterverkning
efterkänning, verkan, följd, konsekvens, (efter)dyning, svit, 'efterklang', jfr eftersläng eftervärld yngre 1.
kommande släkten, senare generationer, efterkommande; senare 1. kommande tid, framtid(en) efteråt 1 (motsats:
före) (bak)efter, bakom 2 (motsats: först) se därefter 1, längre fram, efter en tid, i efterhand, post festum egal —
vara egalt vara likgiltigt egen 1 enskild, 'ägandes'; medfödd, medhavd, medtagen; hem(ma)gjord 2 bestämd,
särskild, självständig, personlig, subjektiv, individuell, egenhändig, privat, speciell, specifik, typisk 3 utmärkande



(för), särskiljande, egendomlig, betecknande, karakteristisk, kännetecknande, originell, ursprunglig, egenartad,
säregen, särpräglad, besynnerlig, sällsam, underlig, märkvärdig, konstig, kuriös, partikuljär, excentrisk, apart —
av egen drift på eget beråd, se frivilligt under 2 frivillig — av 1. ur egen fatabur ur eget förråd, se vidare under
fatabur — eget nog se underligt nog — för egen del för min del, se själv 1, personligen, för min ringa person, i
min mån, se under 1 mån, vad mig angår, i fråga om mig, jag däremot, beträffande mig, jag å min sida, (gärna)
för mig — för egen räkning (behålla) för sig själv, i eget namn — för eget behov för

115gå sin egen väg—egga (upp)

eget 1. privat bruk, till husbehov — gå sin egen väg gå sina egna vägar, handla efter godtycke, handla på egen
hand, handla 1. tänka självständigt 1. originellt 1. egenmäktigt, icke låta sig påverka 1. rätta av andra, icke 'följa
flocken', följa sitt eget huvud, ha sitt huvud för sig, ta(ga) en särskild riktning, få en särskild utveckling; separera
-— ha 1. få sitt eget vara 1. bli oberoende, ha 1. få egna ägodelar 1. medel 1. tillgångar, ha 1. få egen egendom 1.
förmögenhet 1. affär 1. verkstad 1. rörelse 1. verksamhet 1. familj, ha 1. få eget hushåll 1. eget hem, sätta foten
under eget bord, vara 1. bli sin egen, se nedan — med egen hand se personligen — med egna ögon se själv 1 —
på egen hand se ensam 1, själv 1, på eget bevåg — på egen risk på eget ansvar, jfr på eget bevåg, för (din) egen
räkning — sina egna de egna, familjemedlemmarna, de anhöriga; landsmännen, anhängarna, partikamraterna —
vara 1. bli sin egen vara 1. bli oberoende 1. självförsörjande 1. fri 1. självständig 1. myndig 1. sin egen herre, rå
sig själv, rå över sitt hus, inte lyda under annan, inte vara i ngn annans tjänst, försörja sig själv, stå på egna ben 1.
fötter, stå på egen botten 1. grund, öppna 1. driva egen affär, driva yrke för egen räkning, (om journalist etc.)
vara frilans; etablera sig, ha 1. få sitt eget, se ovan egenart särkynne, särprägel, särart, karak-tär(s-
egendomlighet), egenhet, originalitet, individualitet, art, kynne, skaplynne, temperament, väsen, 'signatur'
egenartad 1 se speciell 2 se underlig egendom 1 tillhörighet, ägodel(ar), besittning, lösegendom; se förmögenhet
2; (jur.) bo 2 se lantegendom; ägor; (ibl.) domän, kronogods egendomlig 1 se egen 3 2 singul(j)är, partikul-jär,
ny, jfr ovanlig, se underlig — egendomligt nog se underligt nog egendomlighet egenhet, säregenhet, särprägel,
särhet, väsensart, drag, kännemärke, karak-teristikon, jfr kriterium, specialitet, märklig egenskap, märkvärdighet,
besynnerlighet, sällsamhet, excentricitet, bisarreri, underlighet, kuriositet, originalitet 1 egenhet särmärke,
kännetecken; säreget 1.

originellt karaktärsdrag, se egendomlighet egenhändig se egen 2, personlig 1; autografisk; holografisk(t
testamente) — egenhändigt (adv., även) (skrivet) med egen hand, själv, manu propria, personligen 1. personligt,
(gjort) på egen hand

egenkär sig själv nog, självbelåten, narraktig; (vard.) 'viktig', 'dryg'; kokett, primadonne-, jfr egocentrisk, självisk

egenkärlek självbelåtenhet, självgodhet, fåfänga, narraktighet, självöverskattning, självförgudande, jfr egoism,
narcissism, inbilskhet, självtillräcklighet, se högmod egenmäktig egenrådig, egenvillig, självrådig, enrådig,
oansvarig, olaglig, maktfullkomlig, självsvåldig, myndig, befallande, suverän, (ibl.) tyrannisk, despotisk, (ibl.
nära) god-
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tycklig, förmäten —egenmäktigt (adv., även) oombett, med självtagen myndighet, efter eget sinne 1. huvud 1.
behag, på eget bevåg — vara egenmäktig ta(ga) sig makt och myndighet, gripa andra i ämbetet, överskrida sin
befogenhet egennytta se egoism

egenrättfärdig självrättfärdig, se självbelåten,

(en) hycklare 1. farisé egensinnig egenvillig, enrådig, kapriciös, se envis 1, jfr hårdnackad, oböjlig, svårhanterlig,
uppstudsig, trilsk(en), obstinat, oefterrättlig — vara egensinnig ständigt följa sina egna tycken 1. nycker, gå sin
egen väg 1. sina egna vägar, ha sitt huvud för sig, ha sin egen mening 1. vilja, göra som man själv vill 1. finner
för bäst; inte gå att få bukt på, inte få att ta(ga) reson egenskap (själs)anlag, karaktärsdrag, lynnesdrag,
grunddrag, (utmärkande) drag, kvalitet, (filos.) modus; (ibl. nära) art, kynne, lynne, natur, 'kaliber'; (ibl.)
kännetecken, kännemärke, attribut, jfr egendomlighet, karaktär 3 — i egenskap av som, såsom; i kraft av, i (sin)



värdighet 1. ställning 1. befattning som

egentlig 1 (motsats: oegentlig, oäkta, i vidare bemärkelse) verklig, direkt, 'riktig', (vard.) (inte någon) vidare,
själv(a grovarbetet); äkta, sann, exakt, adekvat, precis, (i) inskränkt 1. trängre 1. sträng(aste) mening, (ibl.)
central, faktisk 2 (motsats: bildlig, härledd, överförd, symbolisk) bokstavlig, ordagrann, ursprunglig, närmast (till
hands) liggande, naturligast 3 (motsats: skenbar, tillfällig, ytlig, perifer, oväsentlig) väsentlig, huvudsaklig, inre,
främst, för-nämst, förnämligast — egentligen (adv.) 1 i själva verket, i grunden, se under 2 grund, noga 1. strängt
taget, i egentlig mening, djupare sett, efter ordet 1. bokstaven, innerst (inne), i verkligheten 1. realiteten, faktiskt,
realiter, de facto; i sig själv, i och för sig; (ibl.) i första hand; närmast, huvudsakligen, ursprungligen, från början;
(ibl.) riktigare, rättast, snarast, bäst; på sätt och vis 2 om det vore rätt, om allt ginge rätt till, gjorde jag rätt, med
rätta, rätteligen, rättvisligen, jfr uppriktigt sagt; om vi nu ska tala om den saken; (ibl. nära) emellertid, förresten,
för övrigt, ändå, när allt kommer omkring, näi allt kommer till allt, i alla fall; precis, jfr 1 just 3 egenvillig se
egenmäktig, egensinnig eget se fraser under egen egg bett, skärpa, (ibl.) skär; stad(kant), list egga (upp)
(upp)elda, upptända, tända, liva 1, mana 1. heja på, (på)driva ru, sporra, gadda, sätta upp 1. spela ut (ngn mot
ngn), pressa, (ivrigt) uppmuntra, stimulera, incitera, (vulg.) kåta upp; påskynda ni, ivrigt (upp)-mana, söka
förmå, hjälpa på traven; (ibl. nära) fresta, tubba, locka, förleda, underblåsa, tillskynda, hetsa, provocera, agitera,
animera, suggerera, uppreta ni, jfr reta 1, seeggande—göra upp eld

upphetsa, uppvigla — eggande sporrande, eldande, (upp)livande, sprittande, tändande, manande, stimulerande,
animerande, elektriserande, magnetiserande, medryckande, väckande, inspirerande, ljungande, flammande,
glödande; uppeggande, se upphetsande 2 — egga till (även) uppmana till; framkalla; aktivera, aktivisera; (ibl.)
påverka eggelse uppmuntran, sporre, väckelse, 'näring', (ibl.) retelse, stimulans, tillskyndan egid sköld, (Atenas)
bröstharnesk; (under ngns) beskärm, skydd 2, värn, hägn, ledning, överuppsyn, hegemoni ego — alter ego (ngns)
andra jag, jfr avbild 1;

(ngns) ställföreträdare egocentrisk jagbetonad, självupptagen, självuppfylld, självberusad, själviakttagande, (ibl.)
egenkär; självbespeglande egoism (motsats: altruism) själviskhet, egen nytta, egocentricitet, självupptagenhet, jfr
egenkärlek

egoistisk (motsats: altruistisk) se självisk eho (åld. för) vem som helst som, vilken som

helst som, vem (som) än ehuru fastän, fast, oaktat; ehuruväl, ändock, änskönt, trots att, i trots av (att), utan att
låta hindra sig av att; om ock(så), om än, även om, till och med om, oavsett 1. oansett att, (ibl.) utan hänsyn till
att ej se icke

1 eka (subst.) se roddbåt

2 eka (v.) se genljuda; (ibl. nära) rulla, ljuda hårt o. dovt, klinga; (åter)upprepa, repetera, ljuda åter o. åter

ekipage 1 häst(ar) o. vagn, (finare) åkdon, jfr vagn 2 häst med ryttare 3 (sjö., åld. för) skeppsutrustning,
bemanning, manskap ekipera 1 förse (med utstyrsel), utrusta (med kläder), utstyra [u(med), klä(da), klä(da) upp,
(vard.) rigga upp 2 (åld. för) bemanna (ett fartyg) ekivok se oanständig

eklatant effektfull; slående, se uppenbar, oemotsäglig, (fullkomligt) övertygande, odisputabel, odisputerbar
eklatera tillkännage 1. kungöra 1. annonsera 1. bekantgöra 1. offentliggöra (sin förlovning), (ring)förlova sig,
växla ringar, (ibl.) trolova sig eklatt (om förlovning) offentlig eklut — gå igenom ekluten bli garvad, slita ont, få
gå igenom en hård 1. sträng skola, få sitt elddop

eklärera (festligt) upplysa 1. belysa, låta stråla

i ljus; illuminera eko 1 återklang, genklang 1, reminiscens; återupprepning, efterklang 2 eftersägare, 'papegoja';
imitatör, plagiator — ge eko se genljuda

ekonomi 1 hushållning, planmässig förvaltning; hushållningskonst, nationalekonomi, lanthushållning 2 se
finanser 2, penningaffärer 3 god hushållning, sparsamhet, hus-hållsaktighet 4 (ibl.) (ekonomisk) uträkning,
fördel; planmässig anordning —



ekonomi- finans-, kameral; ekonomisk (förpackning), (ibl.) lågprisekonomibyggnad (motsats: manbyggnad,
boningslänga, bostadshus) se uthus ekonomisera hushålla, se spara 2 ekonomisk 1 penning- (transaktion),
affärsförbindelse), pekuniär, finans-(plan), finansiell, monetär, affärsmässig 2 se sparsam 1, återhållsam, njugg,
mån om sig, se snål 1 3 (kraft- 1. arbets- 1. tidsbesparande, billig, fördelaktig, ekonomi-, hushålls-,
familjeförpackning) eksem se utslag 1

ekvilibrist lindansare, luftkonstnär, balans-

1 ekvivalent (subst.) fullgod ersättning, vederlag; (kem.) ekvivalentvikt

2 ekvivalent (adj.) fullt jämförlig, jfr adekvat elak 1 (motsats: god, snäll vänlig) se ond,

illvillig, led, 'svår', aggressiv; kitslig, försmädlig, 2 gemen 1, perfid, diabolisk, mefis-tofelisk; grym; (vard. o. si.)
fräck, grund; illfundig, illistig, arglistig, skådelysten; skadeglad, maliciös; moraliskt dålig, jfr dålig 1, fördärvad;
olydig, vanartig, stygg, (vard.) illbattig, (åld.) obeskedlig; svårhanterlig; odygdig, ostyrig; försmädlig, förarglig,
sarkastisk, satirisk, 'giftig', 'frän', 'ettrig'; ful(t spratt); (om sjukdom, böld osv., motsats: godartad) svårbotad,
plågsam, besvärande, se elakartad 2 obehaglig 1. otäck (dröm); (om lukt, smak, andedräkt) icke frisk 1. god,
dålig, illasmakande, illaluktande, osund, vidrig — elakt (adv.) so il/a 1 — vara elak mot se reta 2 elakartad
(motsats: godartad, benign) svår, farlig, svårartad, otäck, ondartad, (prov.) illavulen; ogynnsam, allvarlig,
betänklig, skadlig, livsfarlig, elak, (med.) malign, per-niciös

elakhet vanart, ondska 1, ondskefullhet, sadism, hårdhet, grymhet, jfr vrede, ilska; spydighet, giftighet(er), 'etter',
glåpord, (ibl.) mali's, sarkasm élan verv, fart, se 1 flykt 2; hänförelse, 'glöd' elastisk (motsats: stum, stel)
fjädrande, smidig, spänstig, sviktande, böjlig 1; (ut)tänjbar, töjbar, utdragbar, sträckbar, stretch-(nylon); resår-,
gummi-; (bildl. även) modifierbar; motståndskraftig eld 1 låga, brand, flamma, fyr; se eldsvåda 2 häftighet,
'värme', 'hetta', 'glöd', liv (o. fart), verv, hänförelse, eldighet, (brinnande) iver, geist, 'gnista'; intensitet, brio,
temperament 3 skottlossning, (be)skjutning, salva, fyr, eldgivning — bli 1. råka i eld och lågor bli fyr och
flamma, bli upptänd (för), bli itänd, bli ivrig, se ivrig 1, bli full av entusiasm, bli hänryckt; bli (upp över öronen)
förälskad 1. betagen 1. kär (i), hänföras av, eldas av; vredgas — fatta eld börja brinna, antändas, blossa upp; fatta
kärlek till, bli förälskad 1. (blixt)kär; se ilskna till — ge eld se skjuta 1 — gå i elden för våga liv och blod för, gå
genom eld och vatten för, klä(da) skott för, försvara 2 — göra upp eld tända (i spisen),
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jfr antända — komma 1. råka mellan två

eldar komma 1. råka i (en obehaglig) mellanställning, komma på mellanhand, i kläm, i en (intresse)kollision,
mellan stridande viljor; råka illa ut — sticka 1. sätta eld på se antända — vara i elden kämpa, strida, slåss; ligga
i, vara i farten, vara i livlig verksamhet, arbeta (intensivt), se 2 sträva

— öppna eld börja skjuta, öppna strid, öppna fientligheter, gå till attack, leverera batalj

elda 1 göra upp eld, tända brasa(n), lägga fyr under, fyra (under), hålla elden brinnande, (prov., i Sydsv.) kölna,
(vard.) brassa på, (ibl.) (upp)värma 2 se egga (upp), 'uppelda', '(upp)tända', hänföra, besjäla, entusiasmera,
'elektrisera', 'uppkalla', hetsa, upphetsa — eldas av glöda 1. låga av, ivra för, bli 1. råka i eld och lågor — eldande
se eggande

— elda upp 1 se bränna 1 2 värma upp 3 (bildl.) se uppelda 3, bringa ngns känslor i svallning, entusiasmera —
elda upp sig bli (mer och mer) entusiastisk 1. hänförd 1. upptänd 1. lidelsefull 1. passionerad; hetsa upp sig,
arbeta 1. jaga upp sig (till extas)

eldbegängelse se likbränning elddop första svåra prövning, se prov 1 — få sitt elddop göra sina lärospån, bli
garvad, gå igenom ekluten eldfast eldhärdig, eldbeständig; eldsäker,

brandsäker; (ibl.) ugnseldfast, ugnssäker eldfängd lättantändlig, lätt brännbar, explosiv; se eldig, het 4, hetlevrad,
hetsig 3, lidelsefull, lätlretad eldig 'eldfängd', 'glödande', ljungande, het 4, hetsig, livfull, entusiastisk, sjudande av



iver, ivrig; yster, lidelsefull, temperamentsfull, (ibl.) förtärande, brännande — eldigt (adv., mus., även) con brio,
con fuoco eldorado se lyckoland, ett förlovat land, paradis 2

eldröd knallröd, ilsket röd, blossande röd, pion-röd, (vard.) illröd, illande 1. eliande röd; (mörkare:) tizianröd,
kopparröd; (ibl.) hen-nafärgad

eldsjäl entusiastiskt sinne; brinnande ande, entusiast, fanatiker eldsljus (motsats: dagsljus) konstljus, artificiell
belysning, lampsken, elektriskt ljus eldstad ugn, kakelugn, kamin, cheminée, (öppen) spis; köksspis, (åld.) spisel,
äril; härd, (värmelednings)panna, ässja; brasa, fyr; [eldstäder] (även) (hus med . . .) lägenheter eldsvåda
eldsolycka, vådeld, (mord)brand, 'eld', 'brasa', 'bål', (den) röde hanen, (so-tarsl.) firning eldvapen (motsats:
kärnvapen) konventionellt vapen, skjutvapen, (artilleri)pjäs, jfr 1 kanon 1, gevär, pistol elegans prydlighet,
smakfullhet, stilfullhet, förfining, mondänitet; grandezza, grace 1, (vard.) snits; (vard. för) elegant plagg elegant
1 (adj.) utsökt fin, smakfull, förfinad, distingerad, nobel, världsvan; gentil, chic, kokett, utsökt, stilfull,
oklanderlig, väl-
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klädd, välvårdad; (fint) utstyrd, (ibl.) sprättig, snobbig; parant, raffinerad, (vard.) 'stilig', 'piffig', snofsig, svajig,
ärtig; charmant, mondän, fashionabel, up to date; perfekt, 'flott'; förnäm, lysande, ståtlig, präktig, pompös,
luxuös; (si.) schangdåbel, bräckig, maffig, (prov.) fräck; (ibl. nära) förbindlig, sirlig, siratlig; (om handstil) niti'd
2 (ss. subst., åld.) se snobb elegisk klagande, vemodig, melankolisk, svårmodig, sorgmodig, sorglig elektrisera
(bildl.) hänföra, se liva 1, sätta liv (o. fart) i, livligt intressera för — elektriserande se eggande elektrisk
elektricitets-, elektro-, el-element 1 (kem.) grundämne, (grundbeståndsdel; (ibl.) världsämne, grundstoff;
omgivande materia, omgivning, medium; (naturfilos., åld.) urämne 2 grundbeståndsdel, (bestånds)del,
komponent, ingrediens, inslag, faktor, komposant, moment 3 se batteri 2; värmeelement, radiator; (el)kamin —
elementen 1. elementerna (även) 1 (ibl.) de fyra elementen, 'jord, eld, luft och vatten'; de lössläppta
naturkrafterna 2 de första 1. enklaste grunderna, det ursprungligaste 1. grundläggande, de första begreppen,
grundbegreppen, rudimenten, grunddragen, grundlinjerna, abc, förkunskaperna — vara

1 sitt rätta element vara i sin rätta omgivning 1. på sin rätta plats 1. i sitt esse 1. som fisken i vattnet, vara 1.
känna sig som hemma 1. hemmastadd, vara tillfreds, ha lämpliga livsvillkor 1. livsbetingelser, frodas, se trivas

elementarbok begynnelsebok, nybörjarbok, abcbok

elementär 1 (motsats: vetenskaplig, högre) se grundläggande, grund-, begynnelse-, förberedande, elementar-,
primär, nybörjar-; enkel, enklaste, osammansatt, okomplicerad, ursprunglig 2 (bildl. för) obändig, våldsam, vild,
stark, oemotståndlig elev 1 se lärjunge 1, discipel, skolbarn, skolpojke, skolgosse, skolflicka; adept, alumn

2 se lärling, rekryt, nybörjare, (ibl.) praktikant

elfenbenstorn (leva i) förnäm (intellektuell) tillbakadragenhet 1. isolering från vardagens problem, frivillig
avskildhet från den yttre verkligheten (o. tidens aktuella frågor); plats fjärran från aktuella problem och
diskussioner; (ibl.) verklighetsflykt eliminera ta(ga) undan, bortta(ga) 111, utmönstra ni, utgallra ni, bortgallra ni,
utesluta, utelämna, lämna åsido, se avlägsna 4, från-räkna, räkna bort, icke ta(ga) med i räkningen 1. tänka på elit
urval, de 1. det bästa av, endast utvalda, utvald skara 1. trupp, de förnämsta 1. bästa 1. skickligaste, klass
A,'kärna(n)'; elittrupp, kärntrupp, (ibl.) commandotrupp; (ibl.) spetsar, toppar, nobless, honoratiores, socie-tet,
grädda, upper ten, 'blomma' eljest 1. eljes se annars 1, alias; (ingen) mereller—en gång för alla

eller eller också, eller med andra ord, det

vill säga; se alias — eller hur inte sant, se vidare under hur

elliptisk 1 långrund, oval 2 (språkv, för) ofullständig, förkortad eloge [elå'sj] lovtal, se beröm, hyllning, heders-

betygelse(r) elyseisk paradisisk, himmelsk, lycklig elände 1 brist, umbäranden, fattigdom, armod, torftighet, nöd
2, nödställdhet, (svårt) betryck, förnedring, misär; sorg(er), sjukdom, lidande(n), olycka 1; fördärv, förfall;



fördömelse, synd, last, (allt) ont; uselhet, eländighet, jämmer, vånda, 1 smärta 2, be-drövlighet, bedrövelse,
jämmerlighet, er-barmlighet, otyg 2; lumpenhet, ömklighet, ynklighet, ynkedom, ynk; 'ledsamhet', 'tråkighet',
(faslig) 'tillställning', (sicken) otur; (ett) 'spektakel', 'trassel' 2 (vard. för) uselhet, smörja, skräp, (vard.) jox
eländig 1 (högst) olycklig, beklagansvärd, jämmerlig 2, gudsjämmerlig, erbarmlig, nödställd, stackars, arm 2 (om
person) utarmad, förfallen, sluskig, ruskig, 'maläten'; utfattig; svag, klen, medtagen, skröplig, utmattad;
uthungrad, utsvulten; (om sak) illa konditionerad, dålig, ynklig, ömklig, oduglig, bristfällig, (genom)usel, (vard.)
skräpig;gudsförgäten, torftig; (föraktfullt:) förfärlig, förskräcklig, ryslig; förbannad, 'lumpen' 3 sjuklig, se sjuk 1
4 se 2 gemen 1, mindervärdig; föraktlig, småaktig, futtig — eländigt (adv., även) se illa 4 —-ha det eländigt lida
nöd — vara eländigt med vara dåligt 1. ynkligt 1. bedrövligt 1. ett elände 1. skräp 1. ingenting med (ngn)
emancipation (kvinnans) frigörelse, jfr kvinnosaken; frigjordhet, självständighets- 1. myndighetsförklaring
emancipera frigöra ni, göra myndig 1. självständig; frige, befria, ge (judar) fulla medborgerliga rättigheter —
emancipera sig från göra sig oberoende (av), göra sig kvitt, icke längre låta sig bindas av — emanciperad (alltför)
fri (i sitt sätt), frigjord, obunden, okonventionell; (ibl.) karlaktig, karlavulen, manhaftig, okvinnlig emanera utgå
(från), utstråla (från), utströmma ni (från), härröra (från), ha sitt ursprung (i), härstamma (från), förskriva sig
(från) emballage omslag, förpackning, (om)hölje, (ibl.) kärl, behållare, tub; (hand.) tara(vikt) emballera slå in (i
paket), packa (in), svepa

in, förpacka, paketera embargo — lägga embargo på se bemäktiga

sig 1, beslagtaga emharkera (motsats: debarkera) inskeppa

(sig), gå ombord embellera [ang- 1. am-] bli vackrare, förskönas emblem [em- 1. ang-] se sinnebild;
värdighetstecken, insignier, jfr kännetecken 2, se märke 3 embonpoint [ang-, ambångpoäng1] fetma, fyllighet,
frodighet, gott hull, korpulens, (stor) måge, (vard.) kalaskula em'bryo 1 tidigt foster, (foster)anlag 2 (bot.

för) växtämne, grodd, brodd 3 (ibl.) tillstymmelse, 'frö', första början, ansats, rudiment, grund, ursprung; ämne
(till) emedan därför att, eftersom, som, alldenstund, enär 1. då (ju), fördenskull att, på den grund att, på grund av
att, därigenom att,

1 det (att), (åld.) ity att, förty att, (vard.) för; då, av den orsaken 1. det skälet att, så mycket mindre 1. mer som,
desto 1. dess mindre 1. mer som, för (det) att; med hänsyn till att

emellan 1 (prep.) mellan, (i)bland; i lag med, in bland, fram genom; från — till 2 (adv.) på mellanhand — inte
lägga fingTarna emellan gå hårt fram, se under hård, ta(ga) i med hårdhandskarna, förfara hänsynslöst — oss
emellan i (största) förtroende 1. hemlig het (sagt), förtroligt, privat(im), hemligt, mellan fyra ögon, 'bröder
emellan', unter uns; jfr uppriktigt sagt — sitta emellan råka (illa) ut, se vidare under sitta emellanåt tid efter
annan, ibland 1, dessemellan, däremellan, omväxlande därmed; jfr ofta emellertid se dock, likväl, jfr egentligen
2, (ibl.) men

emfatisk stark, starkt 1. livligt framhållande, eftertrycklig, framhävande, starkt betonad, överbetonad,
uttrycksfull, energisk, kraftig; (ibl.) starkt känslobetonad, patetisk, jfr högtravande

emigrant (motsats: immigrant) utvandrare, (ibl.) politisk flykting emigrera utvandra ru, utflytta ni eminens se grå
eminens

eminent framstående, utmärkt, utomordentlig, högst förträfflig, ovanlig, alldeles särskild, speciell, makalös,
lysande, överlägsen, virtuos emissarie (hemligt) sändebud, hemlig agent emittera (om värdepapper) utge,
utsläppa ni (i

marknaden), sätta i omlopp emot se mot; (hålla) igen, (stå) bi; tvärt emot,

2 trots — emot- mot-, kontra-, gen--ha ngt

emot ngn 1. ngt hysa 1. nära agg till 1. emot, se vidare under hava — inte mig emot se gärna (för mig)

emotionell 1. emotiv känslomässig, känslobetonad



emotse 1 motse, invänta, vänta (på), tänka på (ngt kommande), blicka 1. se (e)mot 2 förvänta, vänta sig, se fram
(e)mot,'vädra'; (ibl.) (av)bida, avvakta, hoppas på, bespetsa sig på, frukta, bereda sig på, befara, förutse

emottaga se mottaga

empirisk (motsats: teoretisk, spekulativ, apriorisk) erfarenhetsmässig, (filos.) apos-teriorisk; (ibl.) praktisk,
realistisk

1 en (adv., vard.) se ungefär

2 en (räkneord) (ibl.) en enda; (ha) (en och) samma (tanke); (om) någon (minut); (pron.)

(vard. för) 2 man — en- mono--en eller

annan någon, något; en eller ett par, ett par, några (få), en à två, en och annan se nedan — en gång för alla
slutgiltigt, definitivt — en
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och annan några, några få 1. sparsamma 1. tunnsådda 1. sällsynta, en eller ett par, ett par, enstaka, spridda,
strödda, enskilda, en eller annan — en och annan gång se ibland 1 — ett och annat några detaljer; en (hel) del,
mycket 1, litet av varje, varjehanda, både det ena och det andra, ditt och datt, diverse saker — ett par några, se
vidare under par — ett tu tre se plötsligt — för en gångs skull se undantagsvis — gå i ett med bilda en helhet
med, hänga ihop 1. samman med, gå i stycke med, passa ihop, låta förena sig med, icke kunna skiljas från, icke
skilja sig från (omgivningen) — göra ett med göra gemensam sak med, hålla med, ställa sig solidarisk med, jfr
förena sig med, vara i förbund med —

1 ett i ett kör, oavbrutet — i ett för allt se inalles; i rund summa, en gång för alla, i ett straff — i ett och allt se
inalles — komma på ett ut vara likgiltigt — med ett i ett nu, hastigt, plötsligt

en gros (motsats: i minut) i stort, i parti,

gross(handel) ena se förena 2, sammanhålla n), sammanbinda iu, hålla ihop, göra enig, medla; bringa i
samstämmighet, förenhetliga — enas (om) slå sig ihop (om), samverka, komma överens (om), bli ense 1. eniga
(om), ena sig (om); förlikas, förlika sig, vara med om, jfr samsas

enahanda 1 (adj.) alldeles liknande 1. lik(a) 1. likadan, fullkomligt 1. just 1. precis samma, en och samma,
identisk, av samma slag 1. art, ensartad, analog, likformig, liktydig, ständigt sig lik, stereotypisk, uniform,
oförändrad, oföränderlig; trist, tjatig, se enformig 2 (subst.) enformighet, brist på omväxling, rutin, tråkighet,
ledsamhet, 'trampkvarn', 'ekorrhjul' enastående ensamstående, ensam i sitt slag, unik, makalös, överlägsen,
ouppnådd, oöverträffad, förut osedd 1. ohörd, något för sig, extraordinär, exklusiv, fenomenal, rekordartad,
ojämförlig, rekord- (billig); sällsynt 1, sällsam, oersättlig, (ibl.) oefterhärmlig, oförliknelig, originell; (ss. adv.
även) ur-(flott) enbart se bara 1 encyklopedi se uppslagsbok enda 1. ende i ensam (för sig 1. i sitt slag), (bara) en,
unik, separat, en endaste, uni-versal-(arvinge), enstaka, (prov., i Sydsv.) (ngn) ynka (gång); (Guds) enfödde (son)

2 sammanhängande 1. obruten 1. oavbruten (följd) 3 (var) eviga 1. endaste (dag)

endast se bara 1

endera 1 en av (de) två, en av dem, den ene, den ena, någon(dera), endera delen 2 (vard. för) antingen (-eller),
vare sig (-eller) — endera dagen någon av de närmaste dagarna, vilken dag som helst, i dagarna, i dessa dagar,
snart, inom kort, när som helst endräkt (motsats: tvedräkt) se sämja, (mytol.) Concordia

endräktig samdräktig, harmonisk, enig, ense,

överens, sams, solidarisk; enhällig, enstämmig 2, gemensam energi 1 kraft, styrka, viljestyrka, viljekraft, vilja,
handlingskraft, aktivitet, inneboende kraft, själsstyrka, 'ryggrad', 'kläm'; ihärdighet, uthållighet, (arbets)iver,
verksamhetsiver, företagsamhet, dådkraft, nit, uthållighet, (vard.) rusch, 'ork', (finsk) sisu, jfr flit; framåtanda,
fart, flykt, ruter, 'märg', 'krut', 'nerv'; spänst(ighet), vigör, vitalitet 2 vikt, eftertryck, intensitet, frenesi, (med all)



makt, (med) kläm 3 (naturv. för) arbetsmängd, arbetsförmåga, arbete, kapacitet, (elektrisk) kraft 1. ström,
elström energisk viljekraftig, kraftfull, kraftig, stark, driftig, energimättad, företagsam, beslutsam; uthållig,
ihärdig, intensiv; rastlös, livaktig, livskraftig, spänstig, jfr flitig 1, ambitiös, (vard.) på alerten, 'ettrig', 'framåt',
rutschig, 'klämmig'; se emfatisk; se häftig 2 — energiskt (adv., även) på allvar, på skärpen, med hårdhandskarna
enervera se irritera, oroa — enerverande ansträngande, jäktig, (tålamods)prövande, nervhetsande,
(nerv)påfrestande, irriterande, tröttande, tröttsam enfald 1 enfaldighet; se dumhet 1, larv, oför-stånd(ighet),
dåraktighet, dårskap, stupiditet, fåvitskhet, narraktighet, andefattigdom, godtrogenhet, fånighet, fjollighet,
'fåraktig-het' 2 (åld., bibi. för) ovetenhet; menlöshet, oskuld(s-fullhet), troskyldighet, barnslighet, barnsligt
sinne(lag), puerilitet enfaldig 1 (motsats: klipsk) lättrogen, lätt-lurad, godtrogen, kritiklös, kortsynt, 'enkelriktad',
'enkelspårig', se dum 1, förståndssvag; jfr dumbom; inskränkt, fåkunnig, oförståndig, omdömeslös; barnslig,
troskyldig, naiv; (ibl.) mjäkig, (alltför) mènlös, aningslös; velig, (vard. o. si.) vimsig (i plymen), 'vissen',
'vrickad', tossig, stollig, larvig, knasig, tepig, tåpig, våpig, flepig, jönsig, pundig, 2 (åld., bibi. för) enkel o.
okonstlad, oskuldsfull, oskyldig, from, ofördärvad, fattig i anden

enformig (motsats: omväxlande) (evigt) enahanda, onyanserad, ständigt (ett och densamma, alltid sig (själv) lik,
händelsefattig,

händelselös, flack, entonig, monoton, uniform, stereotyp, 'upplinjerad' 1. 'inrutad' (tillvaro), jfr avmätt 1; se
ledsam 1, (lång)-tråkig, trist, (vard.) (lång)tradig, släpande, släpig, långdragen, tröttsam, förslöande, (prov.)
söcken(t)

engagemang 1 anställning, (åld.) städsel; överenskommelse, kontrakt, avtal, jfr plats i, sysselsättning 2
förbindelse, åtagande, uppdrag, förpliktelse 3 aktivt intresse, verksamt deltagande; känslobindning, inlevelse 4 se
1 strid 1

engagera 1 se anställa 1, tinga 2 inbjuda, lägga beslag på, uppta(ga), sysselsätta 3 inblanda nJ 1. inveckla 1.
indra(ga) ru 1. intressera (i ett företag), få (ngn) med, fånga (ngns) intresse; (hand.) insätta ru 1. placera 1.
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binda i. fastlåsa nJ (kapital) — engagera sig binda sig, förplikta sig, gå in för, ge sig hän åt, gripa sig an; anta(ga)
en inbjudan, delta-(ga) ni (i); ta(ga) verksam del (i), intressera sig (för), omfatta — engagerad (även) (aktivt
känslomässigt) upptagen 1. intresserad 1. fängslad, absorberad, (vard.) på bettet; bunden; betrodd; (socialt)
medveten; politiskt 1. socialt inställd (teater); (vara) delaktig (i)

engelsk brittisk, britannisk, anglosaxisk

enhet 1 (mat.) enkelt tal 2 viktsdel, måttsdel, mått(s)enhet, grad; (byggn.)modul 3 (mil.) truppenhet, avdelning,
trupp, (flott)-förband, division 4 helhet, odelbarhet, unitet; (filos.) monad; (ibl.) syntes 5 endräkt, enighet,
sammanhållning, samstämmighet; samklang, sammanhang, enhetlighet, gemenskap, harmoni, kongruens, (jur.)
samfällighet

enhetlig (motsats: splittrad, heterogen) ens-artad, likartad, likformig, homogen, uniform, (fackspr.) unitär;
harmonisk, hel, helgjuten, konsekvent, 'organisk', 'obruten'; motsättningslös; osammansatt, enkel; gemensam

enhällig se enstämmig 2, samhällig, endräktig

— enhälligt (adv., även) samfällt, samstämmigt, som en man, med en mun, med alla röster, (väld) med
acklamation

enig se överens, (ibl.) gemensam — enigt (adv., även) med förenad styrka, förenade, (ibl.) enhälligt; samfällt,
gemensamt, som en man

— vara eniga hålla ihop (mot), bli 1. varda en man, vara överens (med), se stämma överens under 3 stämma

enighet (motsats: misshällighet) se sämja, enhet, sammanhållning, (gott) samspel, samförstånd, lojalitet, (ibl.
nära) solidaritet



enkannerligen (i högre st. för) i (all) synnerhet, särskilt, framför allt, i främsta rummet, speciellt, framför andra

enkel 1 (motsats: dubbel, dubbelvikt; flerfal-dig) ovikt; ofylld; (mat.) prim- (faktor) 2 (motsats: invecklad,
krånglig, besvärlig) okomplicerad, elementär, osammansatt, enhetlig, lättfattlig, lättförståelig, (om metod) gen;
lättskött, (prov.) 'vig'; lättvindig; [det var enkelt] det var en enkel sak 1. (vard.) match; (motsats: förvirrad) klar,
otvetydig, tydlig, påtaglig, självklar 3 ren (hövlighet), rena rama (sanningen), vanlig (anständighet) 4 (motsats:
vidlyftig, luxuös, tillgjord) anspråkslös, spartansk, flärdfri, förnöjsam, måttlig, sparsam, slätskuren, osmyckad,
konstlös, okonventionell, inkon-ventionell, sträng, strikt, slät; (om stuga) låg, oansenlig, primitiv; medioker,
medelmåttig, banal, 'billig' 1. 'lättköpt' (kvickhet), tarvlig, simpel, torftig, ringa; spontan, osökt 1, frasfri,
okonstlad, naturlig 2; rättfram, uppriktig, osminkad 1. naken (sanning), folklig; oskyldig, trohjärtad, barnslig,
naiv 5 klent begåvad, klent utrustad 6 (känna sig) generad, 'ställd', förlägen, tafatt; bortkom-

men, obetydlig — enkel- mono- — enkelt (adv., även) 1 rakt upp och ned 2 (bo) byssjigt — helt enkelt so under
hel enkelhet lättfattlighet, klarhet, tydlighet; (motsats: överdåd, lyx) tarvlighet, simpelhet, frugalitet, primitivitet;
ringhet, anspråkslöshet, flärdfrihet; rättframhet, naturlighet, blygsamhet, enfald enkelriktad 1 (med trafik) endast
åt ett håll 2 (bildl. för) trångsynt, ensidig, 'enögd' enkelspårig (bildl. för) trångsynt, ensidig, enfaldig, inskränkt,
'smalspårig' enkom se bara 1, särskilt, speciellt enkät se enquete enlevera se föra bort

enlighet — i enlighet med se enligt, i förhållande till, i anslutning till, i analogi med, à la, liksom

enligt i enlighet 1. överensstämmelse med,

(allt)efter, (sin vana) trogen, (kanslispr.) jämlikt; med stöd av, på grund av, likmätigt enorm se oerhörd 1,
gränslös enplansvilla envåningsvilla, (ibl.) bungalow enquete 1. enkät rundfråga, opinionsundersökning,
gallup(undersökning), intervju enrollera [ang-] inskriva ni (i krigstjänst); uppta(ga) (i medlemsförteckning)
enrum — i enrum se enskilt, jfr ensam 1

1 ens (adj.) 1 (sjö.) (sedda) i linje med varann, i samma linje 2 (vard. för) ense, se överens

2 ens (adv.) — icke ens icke en gång, (knappt) heller — med ens se plötsligt, genast 1, i flygande fläng, på en
gång, i 1. med ett hugg, i första kastet, se under 4 kast — om ens om alls, om över huvud (taget) — utan att ens
utan att så mycket som, till och med utan att

ensak privatsak, privatangelägenhet, 'affär', (min) 'sak' — vara ngns ensak inte angå ngn annan, röra 1. angå bara
en själv, inte vara ngt som andra skall lägga 1. blanda

sig i, (vard.) vara den resandes ensak; vara ngt som man får skylla sig själv för ensam 1 (mol) aliena, (i högre st.)
allen; utan sällskap 1. följe 1. biträde 1. hjälp (av ngn annan), för sig (själv), på egen hand, (vard.) solo(kvist);
ensamlevande, (ibl.) ogift, (jäg.) solitär; (kortsp.) singel; (den) ende, ingen annan än; ensamstående;
allenastående, ensam i sitt slag, singul(j)är; se lösryckt, jfr i och för sig 2 övergiven, lämnad åt sitt öde 1. åt sig
själv, utkastad i världen, ensambliven, ensamställd, obeaktad, udda; se enslig; avsides belägen, avsöndrad, öde,
ödslig 3 ostörd, i fred, i ro, i avskildhet, avskild (från världen), undanskymd, undangömd,

tillbakadragen — ensam- mono--ensamt

(adv., även) se bara 1 — vara ensam herre på täppan ha bestämmanderätten, so vidare under herre

ensamhet isolering, avskildhet, avstängdhet, kammarliv, enstöringsliv, eremitliv, tillbakadragenhet, enslighet,
skymundan, ödslighet tomhet
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ensamrätt uteslutanderätt, privilegium, copyright; (ibl. nära) monopol, koncession, (stats)regale ensamstående 1
(adj.) se ensam 1; fristående; enastående, unik 2 ogift; (subst.) ensling, änka, änkling, ungkarl, fröken ensartad
likartad, alldeles liknande, likformig, isotrop

ense se överens — vara ense (om) se stämma



överens under 3 stämma, komma överens 1 ensemble [angsang'bel] samarbete, samverkan, samspel,
samsjungning; (artist- 1. teatertrupp, sällskap, grupp; mindre orkester; samspel, samsjungning ensidig 1
unilateral, (ibl.) partiell 2 se inskränkt 3, 'smalspårig', 'blind', monoman, maniakalisk, ofullständig; (ibl.) 'trång',
trångsynt, trångbröstad, 'förbenad', dogmatisk, doktrinär, ortodox, exklusiv; kortsynt, (mycket) begränsad,
'enkelriktad', 'enkelspårig'; (ibl.) partisk, färgad, tendentiös

enskild 1 (motsats: allmän, offentlig) se privat 1, personlig 1; individuell; fysisk (person); (ibl. nära) separat,
avskild, avsides belägen; jfr hemlig 2 2 enstaka, strödd, spridd, en och annan, viss(a), (sär)skild(a),
osammanhängande — enskilt (adv., även) i enrum, utan vittnen, mellan fyra ögon, på tu man hand, i förtroende,
ostört, för 1. inom lyckta 1. stängda dörrar, personligt, under hand, privatim; avsides, för sig själv; var för sig
enskildhet småsak, del, detalj; (i) avskildhet enslig se ensam 2, föga besökt 1. befolkad, undanskymd,
undangömd; 2 öde, obesökt; avskild (från umgänge 1. från världen), avsöndrad från världen, (ibl.) tillbakadragen,
enstörig, isolerad 1 ensling se enstöring, eremit; (ibl.) ensamstående

enstaka enskild, särskild, för sig, fristående,

isolerad, skild, (ibl.) ensam; spridd, (någon) enda, en och annan, ovanlig, tunnsådd, (rent) tillfällig, (kring)strödd,
sparsam, singul(j)är; sporadisk; (i plur.) vissa, somliga; jfr 1 få — ngn enstaka gång rent tillfälligtvis,
händelsevis, (blott) sällan, (prov.,

1 Sydsv.) ngn ynka gång, jfr ibland 1 enstavig (bildl.) fåmäld, fåordig, (ord)knapp,

'tyst'

enstämmig 1 (satt) för en stämma, unison

2 enhällig, samfälld, (ibl.) 'oblandad', undantagslös, odelad, allmän, se endräktig — enstämmigt (adv., även) med
en röst, med en mun; samtliga, alla utan undantag, med allas bifall 1. instämmande, samstämmigt, som en man

enstörig inbunden, (folk)skygg, världsfrånvarande, osällskaplig enstöring ensling, eremit; särling, original,
(vard.) stofil, tungus

entent 1. entente [angtant1] sammanslutning (min stater), vänskapsförhållande, förbund, (ibl.) allians, koalition;
(politiskt) samgående 1. samförstånd (min stater)

entlediga (motsats: anställa, tillsätta) se avskeda 2, avsätta, skilja (från tjänsten); befria (från förordnande 1.
befattning 1. uppdrag) entonig se enformig

entré 1 (motsats: sorti) inträde, intåg, inmarsch; (skådespelares) inträdande; [komisk entré] (clown)nummer,
'scen' 2 vindfång, ingång, se tambur, (ibl.) uppgång; ingångsdörr, (vard.) insläpp 3 entréavgift, jfr avgift; tillträde,
rätt till inträde 4 (kok. för) förrätt

entreprenad (arbets)beting, (arbets)avtal, ackord — taga 1. ta på entreprenad (bildl. för) lägga beslag på, slå under
sig, överta(ga), 'ligga på', icke tillåta ngn annan att syssla med, ta(ga) sig ensamrätten till, anse sig ensam ha rätt
till 1. begripa enträgen outtröttlig, envis 1, efterhängsen, påträngande; bevekande, inträngande, trägen, ivrig, (ibl.
nära) allvarlig, eftertrycklig entusiasm hänförelse, förtjusning, hänryckning, begeistring, geist, eld och lågor,
hänförd 1. brinnande (o. ungdomlig) iver, eldhåg, nitälskan, liv och lust, 'glöd'; extas, 'rus', hängivenhet, 'värme';
(ibl. nära) lidelse, lyftning, schvung, (stor) livaktighet, 'hetta', 'glöd' entusiasmera hänföra, liva, (upp)elda,
förtjusa, fylla med hänförelse, sporra, egga, begeistra, inspirera, 'förtrolla', 'elektrisera', 'tända', 'berusa' —
entusiasmerad se hänryckt — entusiasmerande se medryckande, väckande

entusiast hänförd 1. svärmisk beundrare,

ivrare, svärmare, eldsjäl; hänförd främjare entusiastisk se hänryckt, animerad, eldig, 'upptänd', ivrig, livligt
intresserad, lidelsefull, glödande, flammande, brinnande, (för), (vard.) 'såld' (på), (ibl.) högtflygande entydig
(motsats: mångtydig, flertydig) se otvetydig

envar var och en, var man, vem som helst, alla, (vard.) varenda en, varenda människa



I. (vard.) kotte envig (hist.) holmgång; jfr 1 strid 1, duell envis 1 (motsats: undfallande) omedgörlig, oresonlig,
oefterrättlig, enveten, se hårdnackad, styvnackad, halsstarrig, tjurskallig, tjurhuvad, tjurig, åsneaktig; egensinnig,
självrådig, cnständig, tredsk(ande), på-ståelig, trilsk(en), obstinat, styvsint, ovillig, genstörtig, istadig, obotfärdig,
(vard.) katig, illbattig; förstockad, doktrinär, jfr ofördragsam, (ibl.) rätt(s)haverisk; oböjlig, ståndaktig, ihärdig,
uthållig, framhärdande, seg, enständig, enträgen; (ibl. nära) motspänstig, motstridig, pockande, påstridig 2 (om
sjukdom) ihållande, ihängande, ihängsen, efterhängsen

envisas inte vilja ge med sig, envist framhärda (i) 1. förbli 1. fortsätta (med), envist hålla fast (vid), (vard.)
envetnas, illfänas; ansätta 1. ligga över (ngn) (med böner), vilja truga på (ngn ngt); förhärda sig,
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vrenskas, gå 1. simma mot strömmen, köra huvudet i väggen, sätta sig på bak-hasorna; hålla styvt på, se löpa
linan ut, tredskas, jfr kräva 1, 1 hålla på 2 envåldshärskare envåldsherre, enväldig ledare, oinskränkt monark,
autokrat, imperator, diktator, despot, tyrann envälde (motsats: mångvälde) oinskränkt monarki 1.
k(on)ungadöme, se despotism 1 enväldig (med) oinskränkt (makt), enrådig, envåldshärskande, allenarådande,
allena-härskande, allenastyrande, ensamt bestämmande, ensamhärskande, enrådande, (åld. 1. i högre st.)
allsvåldig; absolut, au(k)toritär, autokratisk, totalitär; despotisk, tyrannisk, diktatorisk enär se emedan

enögd (bildl. för) ensidig, 'smalspårig', 'enkelriktad', begränsad, inskränkt, fantasilös, trångsynt, (fackspr.) rigid,
(ibl.) monoman epidemi farsot, 'pest', pestilens; (bland djur) epizooti

epidemisk epidemiartad, smittosam, farsots-artad, härjande, 'farande', 'flygande' epigon [-å-] (obetydlig 1.
osjälvständig) efterföljare, efterapare, eftersägare, efterklangs-diktare

epigrammatisk kortfattad, fyndig, träffande, tillspetsad, sammanträngd; kvick, vitsig; spetsig, uddig, bitande
epikuré (motsats: asket) se njutningsmänniska epilepsi fallandesjuka, fallandesot epilog [-å-] (motsats: förord,
företal, prolog) avslutningsdikt 1. -tal, slutdikt; efterspel; tragiskt slut; efterskrift, avslutning, slutord episod
bihändelse, bihandling, sidohandling, passage, inskjuten berättelse; obetydlig händelse, bisak, tillfällighet epok
se tidevarv, tidpunkt, stadium, jfr tid 2; (utgöra en) vändpunkt, 'milstolpe', 'milsten', 'gränssten' — göra 1. bilda
epok inleda en ny tid 1. ett nytt skede, öppna nya utsikter 1. fält 1. vidder, bryta (ny) väg epokgörande
epokbildande, banbrytande, väg-röjande; ytterst märklig, uppseendeväckande, revolutionerande, jfr betydelsefull
era 1. ära se tidevarv

erbarmlig ynklig, jämmerlig, bedrövlig, ömkansvärd, arm; eländig, usel, underhaltig, under all kritik, miserabel
erbjuda 1 bjuda, (åld.) tillbjuda; presentera; göra 1. (av)ge (ett) anbud 1. tillbud (om), inbjuda till (subskription),
utbjuda (sina tjänster), offerera, salubjuda, (ut)lova; föreslå, förespegla 2 skänka, ge, bereda, tillhandahålla, bjuda
på, upplåta, släppa till; förete, (fram)visa 3 göra, vålla, (visa sig) medföra — erbjuda sig 1 (om möjligheter)
erbjudas, öppna sig, yppa sig, lämna (tillfälle till), (ibl.) ligga nära (till hands) 2 förklara sig villig (att), vara
färdig (att), ställa sig till förfogande 1. disposition, utfästa sig, åta(ga) sig

erbjudande se anbud, kallelse 1

eremit botgörare, ensittare, ensling, pelarhel-

gon, anakoret; (ibl.) asket, enstöring erfara 1 få veta, förnimma, (få) höra, höra av, få underrättelse 1. meddelande
1. kännedom 1. kunskap om, få 1. ta(ga) reda på, bli underrättad om, låta sig berättas, få nys om, uppsnappa,
inhämta, underrättas (om), (för)spörja, (ibl.) (få) 'se'; komma underfund med, finna 2 (få) pröva 1. smaka 1.
känna 1. försöka sig (på1), lära känna, röna, (få) vidkännas, bevittna, få lära sig, uppleva, vara med om,
genomgå, genomleva, (åld.) försöka; (ibl.) genomilas av, bli utsatt för, bli föremål för; uppleva (en känsla), (ibl.)
förnimma; [jag har erfarit] (även) det har berättats 1. meddelats mig, jag har låtit mig berättas, det förljudes, det
säges, man berättar, det befinnes 1. visar sig (att) erfaren kunnig, (be)prövad, (gammal o.) van, gammal och grå (i
yrket 1. gamet), gammal

1 gårde; praktisk, världserfaren, världsvis, (världs)klok, livserfaren, levnadsklok; duktig, försigkommen, inövad,



inarbetad, händig, konstförfaren; välbekant med, bevandrad, hemmastadd, se förfaren under förfara, rutinerad,
'varm i kläderna', gammal i gamet, övad, tränad, driven, fullfjädrad, (sjö.) befaren (sjöman)

erfarenhet 1 sakkunskap, auktoritet, (ibl.) know-how; praktik, vana, övning, lärospån; livskunskap, livsvisdom,
världskännedom, mognad, människokännedom, (i högre st.) mannavett 2 förfarenhet, skicklighet 3 upplevelse,
rön 1, empiri1 erfarenhetsmässig (motsats: teoretisk) empirisk, (filos.) aposteriorisk erforderlig se nödvändig,
behörig erfordra se fordra, kräva 3 erhålla se 2 få 1, utvinna (metall ur malm), (ibl.) (lyckas) utverka erinra 1 se
påminna 1 2 (ingenting att) anmärka 1. invända — erinra sig (motsats: glömma) se komma ihåg, ta(ga) i
betraktande 2

erinran se erinring, (i) åminnelse, minne 2, (åld.) hugkommelse; se tillrättavisning erinring 1 erinran, påminnelse,
genklang, (svag) avtoning (av förebild) 2 anmärkning, inlaga, varning, tankeställare 3 invändning,
motanmärkning, kritik, föreställning, observation 4 se minne erkänna 1 (motsats: förneka) medge, tillstå, vidgå,
bekänna; bejaka, jaka till, gå med på, ge sig; påta(ga) ni 1. åta(ga) 1. ikläda sig (ansvaret för), falla till föga; (ibl.
nära) yppa, bikta, lätta samvetet, jfr anförtro 2, bekänna färg 1. kort, instämma i, biträda

2 vidkännas, stå för, förklara som 1. för sin, legitimera (barn); (om lära) anamma, hylla, omfatta, bekänna sig till;
förklara behörig 1. äkta; ge 1. sända kvitto på, ge papper på, kvittera 3 ge (sitt) erkännande åt, uttala sitt
erkännande 1. sin tacksamhet för — erkänd oomstridd, oomtvistlig, obestridlig, antagen, gällande, etablerad,
laglig; (teol.)
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kanonisk (skrift); uppskattad, jfr berömd under berömma erkännande 1 se bekännelse 1, bejakande, tillstående 2
godkännande, kvitto, verifikation; (diplomatiskt) agremang 3 uppmuntran(de ord), uppskattning, gillande,
erkänsla, tacksamhet), erkännsamhet, beröm — vinna erkännande vinna burskap 1. rykte, göra (sin) lycka, bryta
1. slå igenom erkännsam tacksam, uppskattande, förstående, positiv; (ibl. nära) förbindlig erkänsla 1 tack,
erkännande, uppskattning, erkännsamhet, tacksamhet, uppmärksamhet 2 (kontant) ersättning erlägga se betala 1,
prestera ernå (upp)nå, vinna, komma fram till, lyckas skaffa sig 1. driva det därhän 1. utverka 1. genomdriva 1.
åstadkomma 1. bringa till stånd, se 2 få 1, tillvinna sig, skörda erotik kärleksliv; (ytlig 1. sinnlig) kärlek, älskog

erotisk kärleks-, älskogs-, sinnlig, sexuell, sex-,

intim, jfr sensuell ersätta 1 ge i gengäld, (gen)gälda, gottgöra, rekompensera, reparera, s(o)ulagera, (åld.)
'förnöja'; hålla skadeslös, vedergälla, (av)-löna, honorera, arvodera; återställa (värdet av), täcka (förlust);
återgälda, återbetala, betäcka (kostnader), (hand.) refundera, restituera, rembursera, jfr betala 1 2 uppväga, göra
(samma) tjänst 1. nytta som, tjäna som, motsvara ru, kompensera, kunna mäta sig med, uppgå iu emot, motväga,
balansera; sätta 1. vara i stället för, rycka in 1. träda (in) i ngns ställe, ställföreträda, inta(ga) 1. fylla ngns plats,
substituera, remplacera, (om ord i olika språk) 'täcka', (sjö.) förfånga; (med.) regenerera (kroppsdel); se företräda
2; avlösa, byta av, skifta med, efterträda, fylla luckan 1. tomrummet efter, (ut)byta 1. utväxla (mot ngt nytt),
omsätta; förnya, överta(ga) tjänst 1. befäl efter, vikariera för; undantränga ni, skjuta åt sidan, uttränga nJ, göra
obehövlig ersättare ställföreträdare, (på film) standin, stunt man, double; avlösare, se reserv 2, vikarie, suppleant;
(ibl.) efterträdare ersättning 1 gottgörelse, skadestånd, bot, skadeersättning, s(o)ulagemang, avträde, täckning,
vederlag, satisfaktion, valuta; återbetalning, tillbakabetalning, restitution, (re)kompensation, utfyllnad,
ekvivalent; vedergällning, betalning, lön, sold; belöning, (kontant)erkänsla; (rese- 1. dagtraktamente, arvode,
provision, honorar, reveny; (ibl.) drickspengar, sportler, gratial 2 (i) gengäld, utbyte; (ibl.) reserv, surrogat; jfr
ersättare 3 se 1 synonym, (fackspr.) substitut(ion) — ge (full) ersättning hålla (ngn) skadeslös — som 1. till
ersättning för se i stället för — utan ersättning se gratis

ertappa överraska, överrumpla, komma på 1. över I. beträda I. beslå (ngn med), ta(ga) 1. gripa (ngn) pä bar
gärning, få fatt i, bemäk-
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tiga sig, fånga, (vard.) lägga vantarna på, 'knipa' — ertappa sig själv med komma underfund med



eruption (vulkan)utbrott erövra 1 se intaga 3, bemäktiga sig, sätta sig i besittning av, ta(ga) i besittning,
underkuva, underlägga iu sig, kuva, betvinga, besegra, övervinna, bringa till underkastelse, överväldiga, göra sig
underdånig, ta(ga) med storm 1. våld, vapentaga, härtaga, slå under sig, lägga under sitt välde, få 1. fatta fast fot;
uppbringa (fartyg) 2 tillkämpa sig, tilltvinga sig, komma över, bortsnappa ni, tillvinna sig, tillvälla sig, vinna
(kvinnohjärtan), lägga för sina fötter 3 (bildl.) 'gripa', 'fängsla', 'ta(ga) med storm' erövring 1 erövrande,
(under)kuvande, fall, besittningstagande, ockupation, annektering, annexion, besättande 2 (land)vinning,
framgång, framsteg, vinst, förvärv 3 erövrat område 1. land eskalera (motsats: deskalera) upptrappa(s) m, stegvis
öka, stegra(s), (ut)vidga, förstärka (militära insatser)

eskapad 1 se avstickare 2 lättsinnigt upptåg,

utsvävning(ar), äventyr, snedsprång eskapism flykt undan nuet, verklighetsflykt, jfr dagdrömmar eskort
skyddsvakt, (fornnord.) hird; betäckning, (be)skydd, bevakning, skyddsfölje, väpnat följe, konvoj, beledsagare,
'förkläde'; hedersvakt, uppvaktning, svit eskortera se ledsaga 1, skydda; (sjö., ibl.) konvoj era

esomoftast (åld. för) ofta, för det mesta, i allmänhet

esoterisk (motsats: exoterisk) avsedd (bara) för de invigda, förborgad, mysteriös, 'inre', 'speciell'; svårtillgänglig
esplanad aveny, b(o)ulevard, trädplanterad gata 1. väg, allé, (om ryska förh.) prospekt espri rörlig intelligens; lätt
kvickhet, fint vett, spiritualitet, snille, jfr intelligens 1 essay se essä

esse — vara i sitt esse se trivas, vara i sitt

rätta element, (vard.) vara i gasen essens koncentrerad lösning, koncentrat, välluktande olja, blomextrakt;
parfym, tink-tur; fruktolja, (likör)extrakt; [essensen] (även) det finaste av, (den finaste) doften av, jfr
kvintessensen essä 1. essay (tidskrifts)uppsats, kulturartikel, populär avhandling, studie estet estetiker;
skönhetsdyrkare, skönande, schöngeist, bel esprit, litteratur- 1. vitter-hetsälskare, konstälskare; (skämts, o. neds.)
estetsnobb, estetfjant, estetflabb; highbrow estetiker konstfilosof, jfr estet estetisk smakfull, stilenlig, stilfull,
skön, tilltalande för skönhetssinnet, konstnärlig, skönhets-, estetik-estimera se uppskatta 2, (folkl.) exmera estrad
upphöjt golv, upphöjd plattform 1. avsats, upphöjning, tribun, podium, scen, talarstolestradartist—
evighetsblomma

estradartist underhållare, entertainer, estradör etablera grunda, grundlägga, stifta, sätta upp, öppna, börja, 'starta';
upprätta, inrätta, anlägga, iordningställa; sätta i gång 1. i scen, åstadkomma, ställa till, anordna, gå i (strejk),
bjuda (motstånd); (kortsp.) godspela (kort 1. färg) — etablera sig sätta hushåll, bilda eget hem, sätta bo, bosätta
sig, skaffa sig sitt eget, installera sig, flytta in; slå sig ned (som), bli sin egen, börja egen rörelse, öppna handel,
grunda 1. grundlägga en firma, uppsätta hj affär — etablerad 1 inrättad, grundad, inlemmad (i samhället),
vedertagen, accepterad, erkänd, inarbetad, säker(ställd), bestående, stadgad, tryggad 2 förstockad, föråldrad
etablissemang 1. etablissement se anstalt; (dans)lokal; affärshus, affärskomplex, (handelshus, affär, firma,
företag, varuhus; fabrik — etablissemanget det bestående samhället, etablerade kretsar (i samhället) etage [-la'sj]
våning(s-plan) etapp 1 (mil.) förrådshus (vid rastställe), upplagsplats, depå, (etapp)station 2 dagsmarsch,
dagsresa, skjutshåll, avsnitt, (del)-sträcka, distans 3 stadium, grad 4 (arbets)-pass

etappvis i etapper, litet i sänder, småningom etcetera 1. et cetera och så vidare, se med mera eter himmel, luft,
(himla)rymd eterisk 1 (kem. för) flyktig, lätt förflyktigad, aromatisk 2 luftig, fin, ren, skir, förandligad, sylfidisk,
översinnlig, överjordisk, himmelsk, serafisk, (ibl. nära) 'poetisk', subtil; graciös, bräcklig, tunn, spenslig, 'skör'
etik moralfilosofi, jfr moral 2, etiskt system, moralteologi; värderingsfilosofi etikett 1 (umgänges)former,
föreskrifter, ordning, formaliteter, ceremonier, umgängesseder, umgängesbruk, umgängesregler,
(hov)ceremoniell, konvenans, god ton, de-korum, hederskodex, jfr sed, skick 2 märke, märklapp, namnlapp, (ibl.)
fabriksmärke, adresslapp, beteckning, påskrift, (bokb.) skylt, (farm.) signatur etisk se moralisk

etsa se 1 gravera; fräta (sönder); (med.) touchera — etsa sig in bita sig in, äta sig in; skarpt teckna sig, inprägla
sig, bränna sig fast 1. in (i minnet) etsning se gravyr ett se fraser under 2 en



etter 1 ormgift, drakgift, (för)gift, giftämne; giftighet, bitterhet, 'galla', elakhet 2 (prov. för) var — etter värre
ytter värre, mycket värre, ännu mycket värre 1. sämre, bara så mycket värre 1. sämre, (råka) ur askan i elden

ettrig (motsats: ofarlig; lugn; slö) (bildl. för) giftig, se brännande 1, elak, pepprad, pepprig, svidande; bitter,
gallsprängd; hetlevrad, rabiat; energisk, ihållande, envis; (om blåst) pinande, se snål 4 etui se fodral

eufemism (språkv., motsats: tabuord) (för-

skönande 1. förmildrande) omskrivning, mildrat 1. skonsamt 1. beslöjat uttryck, försköning, noaord, noa(namn),
'godord'

eufori' (känsla av) välbefinnande (hos svårl

sjuka), lyckokänsla eunuck snöping, kastrat; (kastrerad) harems-väktare

eutanasi smärtfri död; dödshjälp evad (åld.) 1 evad som 1. än, vad som helst som, vadhelst som, vad (som) än 2
antingen; vare sig evakuera 1 (fys.) se tömma, pumpa 1. suga ut (luft), göra lufttom 2 (mil., motsats: besätta,
invadera) dra(ga) bort 1. tillbaka 1. förflytta alla trupper från, (fullständigt) utrymma, 'frigöra', jfr lämna 2
evaluera (ut)värdera, bedöma; jfr evalvera evalvera beräkna värdet av, uppskatta; omräkna hj; jfr evaluera
evangelisk (ofta:) lut(h)ersk, protestantisk,

evangelisk-lut(h)ersk; reformert evenemang märklig 1. uppmärksammad tilldragelse 1. händelse, upplevelse,
attraktion, begivenhet, (vard.) jippo; se fest 2 eventualitet möjlighet, utväg, kasus, uppdykande tillfälle,
tillfällighet eventuell förekommande, förefallande, påkommande, möjligen inträffande, möjlig, tänkbar,
hypotetisk; (om anlag) potentiell, slumrande — eventuellt (adv., även) i förekommande 1. givet fall, om så skulle
vara 1. bli 1. foga sig, under vissa förutsättningar, se kanske

evidens full klarhet 1. tydlighet, påtaglighet,

uppenbar visshet, obestridlighet evident oemotsäglig, uppenbar, påtaglig evig 1 (motsats: timlig, jordisk,
förgänglig) oförgänglig, odödlig, evinnerlig, evärdlig, oändlig 1, ändlös, (be)ständig, jfr tidlös, absolut, oavlåtlig,
ständigt fortvarande, per-petuell, outplånlig, osläcklig, oupplöslig, ovansklig, jfr varaktig 2 (motsats: övergående)
långtråkig, jfr långrandig, 'dödande', jfr mördande 2, outhärdlig; se ständig 1, o(av)-bruten, kontinuerlig, idelig,
aldrig upphörande 3 (vard.) fördömd (otur), jfr förbannad; (var)enda (dag) — evigt (adv., även) för evigt, för
evig(a) tid(er), i (all) oändlighet 1. evighet, evinnerligen, evärdligen, från evighet till evighet, i tid och evighet, in
saecula saeculorum, hela livet, till döddagar, in i döden, till evig tid; för all framtid, allt framgent, jfr alltid 1;
oändligt 1. oändligen (tacksam)

evighet oändlighet, omätlighet, ändlöshet, tidlöshet; odödlighet; [evigheten] (även) det eviga, det eviga livet,
döden, livet efter detta, himmelriket, det tillkommande (livet), den andra världen, en annan 1. bättre värld — av
evighet sedan tidernas begynnelse, från första början — en evighet (inte ha sett ngn på) mycket lång tid,
(mycket) länge — i evighet se evigt evighetsblomma evighetsblomster, eternell, immortell, noppa
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evinnerlig Be evig 1, (vard.) 'välsignad'; (vard.

för) alltför lång — evinnerligen se evigt evolution se utveckling; (mil.) (fartygs o. flygplans)
formationsförändring (under rörelse) evärdlig se evig 1; (jur.) (besittningsrätt) utan tidsbegränsning, (som gäller)
för all framtid — evärdligen se evigt ex- se förutvarande

ex officio e.o., å ämbetets vägnar, se officiell exakt 1 (motsats: obestämd, ungefärlig, avrundad, approximativ)
(adj.) se noggrann, absolut riktig, sann, egentlig, slavisk (översättning); precis 1, struket (mått), fullt bestämd 1.
tydlig, tillförlitlig; sträng, stringent 2 (motsats: ungefär, cirka) (adv.) se alldeles 1, noga, precis 2, i rättan tid,
träffsäkert exalterad (motsats: behärskad, lugn) se överspänd, överretad, uppjagad, uppskärrad, se hänryckt,
upprymd 1, uppeggad, extatisk; (ibl.) idealistisk, (med., ibl. nära) manisk examen examination, förhör,
(lärdoms)prov, kunskapsprov, (ibl.) slutförhör, avgångsexamen; (vard. för) årsavslutning (i skola); (vitsordad)



lärdoms- 1. utbildningsgrad examinera 1 se förhöra 2 (om växter) (art)-

hestämma, se undersöka excellera utmärka sig, briljera, svänga sig

(med), 'glänsa', frossa (i) excentrisk överspänd, se underlig exceptionell undantags-, mycket ovanlig, alldeles
särskild 1. speciell, (all)enastående, makalös, utomordentlig, sällsynt, underlig — exceptionellt (adv., även) se
undantagsvis excerpt utdrag, urval, belägg; kort sammandrag

excess överdrift; övergrepp, ofog, våldsamhet; utsvävning, orgie exekution 1 utförande, verkställighet 1.
verkställande (av dom); indrivning, utsökning, utmätning, beslag 2 avrättning, avstraffning exekutiv 1 (adj.)
utförande, verkställande (makt); utmätnings-, utsöknings- 2 (subst.) verkställande makt, styrelse, (ibl.)
regeringsmakt

exekvera 1 utföra (ett musikstycke), spela, (av)sjunga, framföra 2 verkställa (dom 1. straff)

exempel 1 belägg, bevisställe; provstycke, provbit, smakprov; motsvarighet, sidostycke, parallell, bevis (på 1.
för), vittnesbörd (om); belysande fall, 'illustration'; prov (på), stickprov, (typisk) exponent, representant,
precedensfall, prejudikat; problem (att lösa), (aritmetisk) övningsuppgift, (räkneuppgift, (övnings)tal 2 förebild,
föredöme, föresyn, mönster, modell, ideal, (i högre st.) efterdöme, 'spegel' — föregå med gott exempel ge gott
föredöme, visa gott exempel — statuera exempel se under statuera — till exempel exempelvis, till dömes, bland
dem 1. andra 1. annat, (så)som, typen . . ., (prov., i Sydsv.) för exempel, (ibl.) förslagsvis, sålunda exempellös
utan motstycke, oerhörd 2, makalös
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exemplar 1 stycke, (per) styck, (enstaka) föremål, (lös)nummer, (enstaka) blad; (enstaka) individ, typ, (fackspr.)
specimen, species 2 (dygde)mönster, praktexemplar exemplarisk 1 föredömlig, förebildlig, mönstergill,
mönstervärd, otadlig, oklanderlig; efterföljansvärd, (alldeles) utmärkt, ypperlig, fullkomlig 2 avskräckande
(bestraffning) exemplifiera belysa (med exempel), ge exempel 1. prov på, åskådliggöra, illustrera; tjäna som
exempel

exercera 1 vara 1. ligga inkallad; (mil.-sl.) harva 2 (vapen)öva, utbilda 1. öva trupper 3 'köra' 1. 'tröska' 1. 'skjutsa'
(med), drilla, träna, traggla (med), jfr dressera exercis 1 vapenövning, beväringsövning, soldatutbildning,
värnplikt(s-tjänstgöring); kroppsövningar, motion 2 övning, träning, drill, dressyr exhibitionist blottare

exil landsflykt, förvisning; (leva i) förskingringen), (judarnas) diaspora 1. galu't existens 1 tillvaro, verklighet,
förekomst; (ibl.) fortvaro, bestånd, (filos.) vara 2 se liv 1 3 se uppehälle 4 (misstänkt 1. underlig 1. misslyckad)
varelse, individ, figur, subjekt existera 1 vara (till), finnas (till), befinna sig, leva, (i högre st.) dväljas; vara för
handen, föreligga, förefinnas, förekomma; bestå, fort-vara 2 se uppehålla sig, underhålla sig (genom)

exklusiv (motsats: banal) utsökt, utvald, unik, enastående, dyrbar, luxuös; förnäm; ensidig, ofördragsam; grätten,
granntyckt, kräsen; (förnämt) avskild, avgränsad; aristokratisk, sluten (krets) exklusive (motsats: inklusive) se
förutom 1 exkrementer (tarm)uttömningar, avföring, (med.) fekalier, (vard.) skit, (barnspr.) baj(s);
(djur)spillning; (jäg.) lösning exkursion (studie)utflykt; strövtåg exotisk från fjärran (tropiskt) land, se 2
främmande 1; jfr underlig expansion utvidgning, utbredning, utbredande, utsträckande, (ut)ökning, växt, (fys.)
dilatation; kolonisation, imperialism; uppsving, landvinning expansiv utvidgnings-; uttänjbar; spridnings-kraftig;
(om person) meddelsam, 'vidlyftig' expediera 1 låta avgå, se skicka 1, fortskaffa, utsända; utklarera (järnvägståg)
2 betjäna (en kund) 3 låta (skrivelse) utgå, utfärda, avlåta 4 (raskt) uträtta, effektuera, handlägga, stöka undan 2,
bestyra 5 göra slut 1. ände på; se vifta bort; se döda 1; se utesluta 1

1 expedit (subst.) handelsbiträde, se biträde 2

2 expedit (adj.) se 2 rask 1

expedition 1 avsändning, befordran; iordningställande; utlämnande, (varu- 1. paket)ut-lämning, distribution;
utfärdande; verkställande, avfärdande, expediering, betjäning, skötsel 2 expeditionslokal, byrå, kontor,



sekretariat, tjänsterum, distributionsavdelning, administrationsavdelning 3 utgående handling, (ibl.)
(ämbets)skrivelse 4expeditionsministär—extrovert

forskningsresa, forskningsfärd, (ibl.) handelsfärd, jfr 1 resa; fälttåg, sjötåg, jfr 2 tåg 2, härfärd, krigsföretag, räd
expeditionsministär expeditionsregering, tjänstemannaregering, övergångsregering experiment (vetenskapligt)
försök, rön, prov, provtagning; 'försöksballong'; se vågspel — experiment- försöks-, grundad på försök,
experimentell, experimental experimentera göra försök, försöka, prova, pröva; laborera, (ibl.) forska —
experimentera ut (genom experiment) få fram 1. framställa 1. konstruera, (genom försök) komma fram till
experimentscen se försöksteater expert se fackman, specialist; [experter] (även)

expertgrupp, expertkommitté, hjärntrust experti's sakkunnigundersökning, sakkunnigutlåtande; sakkunskap(en),
sakkunniga personer

explici't (motsats: implici't) tydlig(t), klart uttalad, uttrycklig(en), öppet o. utan förbehåll

exploatera göra fruktbringande 1. vinstgivande, ta(ga) i bruk, bruka, hävda, bearbeta, dra(ga) nytta av, använda,
skörda vinst av; hänsynslöst utnyttja, dra(ga) (oskälig) fördel av, suga ut 2 explodera 1 springa (sönder 1. i
luften), flyga i luften, krevera, brisera, detonera, smälla, knalla, sprängas, jfr 2 spricka 1 2 (om person) häftigt
bryta ut, mista (själv)be-härskningen, brusa upp, flamma upp, urladda ni sig; brista ut i (gapskratt) explosion
sprängning; knall, skott, dunder, skräll, detonation, kreva'd, brisa'd; häftigt utbrott; explosionsolycka —
framkalla explosion bringa att explodera, framkalla ett plötsligt utbrott, sätta luntan till fänghålet 1. krutdurken,
kasta in en bomb i debatten explosiv spräng-; lättantändlig; häftig o. uppbrusande, 'eldfängd', 'vulkanisk';
(språkv.) klusil

exponent (bildl. för) (typisk) företrädare (för), (typiskt) exempel 1. uttryck exponera 1 utsätta, utställa (till
allmänt beskådande), ställa fram, skylta med, jfr förevisa 1; blottställa, blotta, prisge, utsätta (för angrepp 1. fara)
2 (fotogr. för) belysa export (motsats: import) utförsel, utskeppning; utförda varor; jfr utrikeshandel — export-
stapel- (vara) exportera (motsats: importera, införa) utföra iu (ur landet), utskeppa ru exposé framställning,
redogörelse, berättelse, utläggning, översikt, jfr resumé

1 express (subst.) expresståg; (post.) express-utdelning; expressbyrå, (ibl. nära) stadsbuds-expedition),
stadsbudskontor

2 express (adv.) per express, (per) omgående, snarast, skyndsamt, direkt, omedelbart (till mottagaren); (post.)
med expressutdelning

expressiv se uttrycksfull

extas hänryckning, hänförelse, glädjerus, säll-hetsrus, fröjd, förtjusning; överspändhet, hänfördhet, yra,
exaltation, träns — i extas förtjust, hänryckt, utom sig (av glädje), i

sjunde himlen; extatisk extensiv 1 utsträckt, vitt utbredd, omfattande, detaljerad, detaljrik 2 (motsats: intensiv,
djupgående) utåt riktad, utåt verkande, ytlig extenso se in extenso under 2 in exteriör (motsats: interiör) (det)
yttre (av ngt), utsida, yttersida, 'yta'; utomhusbild; utseende; (vard.) (synas på) 'utanskriften'

1 extern (subst., motsats: intern) lärjunge bosatt utanför internat(skola)

2 extern (adj., motsats: intern) yttre, utvärtes, främmande; (ibl.) extramural (undervisning)

extra 1 (adv.) utom 1. över det vanliga 1. beräknade, förutom detta, dessutom, med marginal, (få ngt) vid sidan
om, på köpet, (läsa) utanför (läroboken), (arbeta) på övertid 1. fritid, (opponera) ex auditorio, (spela) utanför
programmet, på begäran; mer än vanligt, ovanligt, särdeles, övermåttan 2 (adj.) extraordinär, utom vanlig
beräkning, icke beräknad 1. medräknad, särskild, bi- 1. mer- (inkomst), tillvals-(ämne), bredvidläsning); tilläggs-
(premie), förhöjd, ökad; överskjutande 2; tillagd, tillsatt, bifogad, (senare) tillkommen; ovanligt bra,
utomordentlig, utvald; icke fast anställd, icke uppförd på stat, biträdande, tillfällig — arbeta extra se under arbeta
extrainkomst biinkomst, sidoinkomst, (vard.) extraknäck, (ibl.) bisyssla — ha extrainkomster tjäna extra 1.



bredvid extraknäck (vard. för) extraarbete, extrajobb, extrauppdrag, biinkomst, extrainkomst, (vänster)knäck
extrakt 1 se utdrag, koncentrat, sammandrag

2 avkok, lösning, essens, (med.) infusion extraktion (bl. a.) se härkomst 1, nationalitet 4 extraordinär ovanlig,
utomordentlig, alldeles

särskild, märkvärdig extravagans överdåd, överdrift, slöseri extravagant (motsats: måttlig, sparsam) överdriven,
måttlös, omåttlig, överdådig 1; överspänd; (ibl. nära) övermodig, 'vågad'; slösaktig, luxuös, lyxig, alltför
påkostad, 2 flott 1, snobbig, äventyrlig, hänsynslös; oordentlig, utsvävande

extravert 1. (förr) extrovert (motsats: intro-vert) (psykol., om person) utåtriktad, aktiv, utåtvänd

extrem 1 (adj.) (motsats: normal, begränsad) se ytterliggående, överdriven, extraordinär, ytterlighets- (fall) 2
(subst.) ytterlighet extremist ytterlighetsman extremitet se lem extrovert se extravert

127 F

fabel 1 allegorisk 1. moraliserande berättelse, djursaga, allegori 2 se rövarhistoria; [fabler] se struntprat, 'lögn',
'dikt', fiktion; jfr skrock 3 (litt.-hist. för) (moraliserande) huvudinnehåll, grundränning, handling 2,
handlingsförlopp

fabelaktig l legendarisk, mytisk, ohistorisk 2 sagolik, orimlig, otrolig, osannolik, vidunderlig, högst märkvärdig,
rent förbluffande, fantastisk, ofattbar 3 se oerhörd 1 fabeldjur sagodjur, fantasidjur, vidunder;

(ibl.) enhörning, grip fabla se fabulera

fabricera 1 se tillverka 2 sätta ihop, bilda 1. dana 1. skapa (ord) 3 hopsmida ru, (hop)-

dikta nr, hitta på fabrik fabriksanläggning, industrianläggning, fabriksbyggnad(er); (järn-1. stål)verk, (järn-1.
pappers- I. socker)bruk, -industri, (gevärsfaktori, (åld.) manufaktur; jfr etablissemang; [(arbeta) i fabrik] på
verkstadsgolvet — fabriks- (motsats: för hand, manuell) fabrikstillverkad, fabriksmässig, maskin-, maskinell

fabrikant fabrikör, fabriksidkare, fabriksägare, industriidkare, tillverkare, framställare, producent, företagare,
industriman, industrimagnat, (skämts.) industrikung fabrikat (fabriks)produkt 1. -vara, tillverkning; alster, artikel,
(fabriks)märke, jfr arbete 4

fabrikation (fabriksmässig) tillverkning, framställning, fabricering, produktion; fabrikat, produkt fabriksidkare se
fabrikant fabriksmärke se varumärke fabrikör se fabrikant

fabulera uppfinna 1. gestalta ett händelseförlopp, fantisera 2; fabla, ljuga, 'brodera'; dikta 1. sätta 1. svarva 1.
smida 1. spinna ihop, fabricera historier, uppdikta, hitta på 2, gripa 1. ta(ga) ur luften, berätta rövarhistorier,
smäcka, svamla, prata i vädret, prata nonsens fabulös se oerhörd 1

facil 1 (om pris, motsats: hög) billig, ringa, rimlig, måttlig, moderat, skälig, hovsam, lagom, fördelaktig,
'hygglig', (åld.) 'civil'

2 (om person, motsats: dryg, åld. för) lätt att ha att göra med, medgörlig, foglig, reso-nabel

facit 1 svar 1. lösning (på räkneuppgift), (räk-ne)resultat; (slut)summa, huvudsumma, to-
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talsumma, behållning, kontenta, produkt; (ibl.) eftermäle, sammanfattande omdöme, slut 2 facitbok, facithäfte

fack 1 (förvarings)rum, hylla, avdelning (av skåp o. dyl.), 'ficka', 'gömma' 2 arbetsfält, (arbets-1.
kunskaps)område, disciplin, (forsknings- 1. vetenskaps- 1. kunskaps- 1. verksamhetsgren, 'linje', bana, vetenskap,
(läro)-ämne, bransch, genre, gebit, domän, (byggnadsindustrien); yrke(s-gren), yrkesgrupp, profession,
specialitet; jfr 1 syssla 3 (vard. för) fackförening fackla se bloss 1

fackman (motsats: lekman, amatör, klåpare, dilettant) se specialist, expert, branschman, yrkesman, facklärd,
fackbildad, fackkunnig, sakkunnig, konnässör, kännare, (vard.) förståsigpåare, snitsare fackmannahåll — på



fackmannahåll bland fackmän, i fackkretsar, i fackmannakretsar, på fackhåll fackmässig (motsats:
lekmannamässig, amatör-, dilettantisk, dilettantmässig) facklig, fackmannamässig, yrkesmässig, professionell
fackspråk (motsats: allmänspråk) yrkesspråk, subspråk, (ibl.) jargong, jfr nomenklatur, (neds.) fikonspråk fadd 1
(motsats: kryddad) smaklös, kraftlös, osaltad, okryddad; tunn, urvattnad, vatt-nig, blaskig, (om mjölk, prov.)
skäll; jolmig, unken, duven, avslagen, nattstånden 2 (motsats: välsmakande) kvalmig, äcklande, motbjudande,
oaptitlig, osmaklig, onjutbar, vämjelig 3 (bildl.) intetsägande, tom, uttryckslös, andefattig, 'ljum', 'färglös',
'karaktärslös', menlös; 'blek', 'matt', 'platt', black, flack, förflackad, slät(struken), banal, trivial

fader 1 far, pappa, ngns dagars upphov, barnafader, förälder, (vard. o. si.) (fars)gubbe, fadershjärta(t),
faderskap(et), farsa, pappis, stabbe; familjefa(de)r, pater familias, familjeförsörjare, husfa(de)r; stamfader,
ättefader, anfader; vårdare, värn(are), (ibl.) beskyddare); [hans fader] (vard.) hans dagars upphov; [stadens fäder]
(skämts, för) kommunfullmäktige 2 se gud 1, frambringare; uppfinnare, upphovsman, jfr författare 1,
grundläggare 3 kyrkofader; munk, (kloster)broder, pater, abbot 4 (biol.) faderväxt, faderplanta, faderdjur,
förälder; [fäder] förfäder, anor — gå 1. samlas till sina fäder se dö 1 faderlig patriarkalisk, kärleksfull,
välvillig;fadervår—falla sig

nedlåtande, vänligt beskyddande, prote-gerande, 'farbroderlig' fadervår Herrens bön, paternoster fadäs platthet,
plattityd, osmaklighet, banalitet, dumhet 2, plumphet, blunder fager 1 se vacker 1 2 angenäm, ljuv(lig), behaglig,
härlig 3 (iron., om löfte) bedräglig, skenfager, tom, 'ihålig' — fagert tal se smicker, advokatyr faggorna — vara i
faggorna vara i görningen 1. i anmarsch, nalkas, förestå 1 faiblesse 1. fäbless se svaghet 4 fair [fär] hederlig,
ärlig, renhårig — fair play

[plej] rent 1. just 1. korrekt spel fajt se fig ht

fajtas (vard. för) slåss; (idrott.-si. för) boxas fakticitet (påtaglig) verklighet, realitet faktisk se verklig 1, sann 1,
given, avgjord, (fackspr.) assertorisk — faktiskt (adv., även) 1 i verkligheten, i realiteten, till gagnet, rea'-liter, de
facto, rent(av), riktigt; fysiskt, i själva verket, i levande livet, jfr egentligen 1, i praktiken, bevisligen 2 i sanning,
förvisso, visst, sannerligen, verkligen faktor 1 tryckeriföreståndare; arbetsledare (vid sågverk etc.) 2 se
omständighet, inverkande 1. medverkande kraft, (viktig) beståndsdel, element, moment 3 (mat.) multi-plikand,
multiplikator — den mänskliga faktorn den mänskliga otillräckligheten, se vidare under mänsklig faktotum allt i
allo(m), högra hand, oumbärlig hjälpreda, medarbetare, assistent, trotjänare, 'inventarium', 'klockarfar' faktum
verklig händelse 1. tilldragelse; (fastslaget 1. bevisat) sakförhållande, omständighet, fastslagen sanning, erkänt
rön, avgjord sak, (en) verklighet 1. realitet; fait accompli; [fakta] (även) sakuppgifter, data, moment, realia,
sakinnehåll — faktum är 1. det är ett faktum att det är fullkomligt säkert 1. obestridligt 1. odisputabelt 1. sant att,
det är verkligen så att, faktiska förhållandet är att, faktiskt, i själva verket — framlägga fakta lägga korten 1.
papperen på bordet, driva öppet spel, förete bevis faktura varuräkning, se räkning 5 fakultativ (motsats:
obligatorisk) valfri; frivillig

fal till salu, till köps, att (få) köpa; mutbar,

besticklig, som kan köpas falang skara, se 1 flock 2; riktning, fraktion, anhängarskara; (hist.) slaglinje,
slagordning, anfallsstyrka falka efter gå (ut) på jakt efter, söka 1. speja 1. spana efter, lura på, spekulera på, 'gå
och sikta' på, (ibl. nära) bespetsa sig på, göra sig förhoppningar om, se eftersträva fall 1 (motsats: uppåtgående,
stigande) fallande, nedstörtande, (kull)störtande, (in)-störtande, kullerbytta, störtning, skred, ras; (om textilier)
drapering, veck 2 (motsats: ökning, tilltagande) sjunkande, avtagande, nedgång, sänkning, tillbakagång,
minskning 3 fallhöjd, sluttning, lutning, stup, fors, ka-

tarakt; hygge, röjning, fälle, svedjeland; (sjö. för) hisståg, jfr lina, talja, lutning (hos mast 1. skorsten) 4 (motsats:
seger, framgång) död; kapitulation, erövring; sammanbrott, fördärv 1, obestånd; misslyckande, fiasko;
(ministärs) störtande 1. avgång; felsteg, synd 5 händelse, tilldragelse, fenomen, tillfälle, episod, sak, mål, kasus,
'affär'; sjukdomsfall; omständighet(er), förhållande^), (i denna) fråga, (ibl.) situation, predikament, eventualitet,
möjlighet, exempel, alternativ — bringa 1. komma på fall se stjälpa 3 — för det fall (att) se 1 om 1 — i alla fall i
varje fall, i alla händelser, i varje händelse, under alla omständigheter 1. förhållanden, hur än sker 1. har skett,



hur det än förhåller sig, hur det än ligger till, med skäl eller oskäl; likväl, (vard.) i alla fulla fall; till varje pris,
'man må säga vad man vill', 'så mycket är säkert'; åtminstone — i annat fall se annars 1 — i bästa fall under
gynnsammaste omständigheter, se vidare under bäst — i det fallet i det avseendet — i varje fall i alla fall, se
likväl, jfr minst 2 — vara fallet (med) se förhålla sig 2

falla 1 (motsats: stå upprätt; resa sig) förlora 1. mista 1. tappa jämvikten 1. balansen, falla omkull 1. (vard.) ikull,
ramla (omkull 1. över ända), gå omkull, segna 1. signa ner, (vard.) trilla (omkull), gå i golvet 1. i däck, däcka, stå
på huvudet, falla 1. stupa 1. stå på näsan, slå i backen, göra en voit, kullbyttera, dråsa 1. drösa 1. daska 1. dimpa
1. dratta 1. drulla omkull, dunsa omkull, dunsa 1. 'dansa' i golvet, sätta en rova, tratta (på ändan); störta omkull,
ramla i stycken 1. i spillror, rasa, störta in 2 (motsats: höja sig, stiga uppåt) fällas, singla 1. dala ned, strömma 1.
störta 1. ösa 1. forsa 1. strila ned, skvala; förlora fotfästet, störta (utför), glida (ned), rulla 1. rasa (utför); rinna
(utför), tillra, droppa ned; (om mörker 1. natt) sänka sig ned, sjunka ned, dala, lägra sig, inträda, inbryta, infalla,
'falla på' 3 (motsats: ökas, tilltaga) sjunka undan, ebba, (för)minskas, minska, avta(ga), bli lägre, ge vika, 'springa
ner'; bli billigare, sjunka (i värde), gå ned 4 (motsats: överleva) omkomma, dödas, stupa 2, jfr dö 1 5 (motsats:
motstå) ge vika, låta sig lockas 1. förledas 1. förföras, begå felsteg; ge sig, erövras, jfr kapitulera; störtas, gå
under 6 (motsats: lyckas, ha framgång, gå igenom) se falla igenom, röstas ned, kullkastas 7 (enstaka uttryck:)
(om skott) avlossas; (om ord) fällas, yttras, framkastas, 'lyda'; falla sig; (låta) undfalla 1. undslippa sig; (om dom)
avkunnas, avsägas, fällas; (om tyg) föra sig, ha (vackert) fall; (språkv.) se falla bort — falla sig [som det faller
sig] som det råkar 1. fogar 1. passar 1. slumpar sig 1. inträffar i. bär till 1. kommer, på måfå, jfr hända 2; [det
faller sig] det ställer sig 1. blir 1. befinner 1. visar sig 1. ter sig 1. gestaltar sig (naturligt 1. lämpligt 1. lägligt) —
fallen

129fallande—fallissemang

1 förnedrad, förförd, fördärvad, syndig, osedlig, prostituerad, 'dålig' 2 stupad, störtad, 'död' 3 [fallen efter]
härstammande från, avlad 1. koncipierad av 4 [fallen för] med fallenhet 1. anlag 1. gåvor 1. talang 1. begåvning
1. läggning för, med 1. av en viss läggning för, lämpad för, lämplig för, skickad för, begåvad för, lagd för; böjd
för, hågad för, upplagd för, villig, benägen 1 — fallande sjunkande, nedåtgående, vikande 1. sämre (kurs), (om
varupriser) flau; lägre (temperatur)

falla av 1 falla bort, gå av, fällas, tappas, lossna, 'fara av'; flaga sig, vittra (av), se falla ned 1, ramla av (hästen),
bli avkastad

2 (av)magra, avtyna ru, avtäras, avtackla iu, bli tärd 1. utmärglad, borttvina hj, bli allt svagare, deklinera, få
krafterna nedsatta, åldras; [han har börjat falla av] det går utför med (honom) 3 (sjö., motsats: lova) hålla av 1.
undan, fälla undan, vika 1. vända av åt lä(sidan), falla 4 se avfalla 2 — falla av sig självt vara självfallet — falla
bort se falla av 1; avgå, utgå, falla undan, avlägsnas, försvinna, undanröjas; (språkv.) falla, bortkastas ru,
apokoperas, synkoperas; (ibl.) falla ur minnet, glömmas — falla från 1. ifrån 1 avfalla från (ngt), överge, svika 2
se dö 7 — falla i plumsa i, gå ned sig — falla i god jord få (god) framgång, göra (god 1. åsyftad) verkan, vinna
gehör 1. beaktande, ta(ga)s nådigt 1. väl upp 1. emot, tagas ad notam, väcka 1. tilldra(ga) sig uppmärksamhet,
bära frukt, medföra 1. ge (goda) resultat — falla i talet se avbryta 3 — falla i ögonen påkalla ngns
uppmärksamhet, vara uppenbar, se framträda 2, frappera 7 — falla ifrån se falla från — falla igen 1 stängas, falla
ihop 1, fällas (i)hop, slå i 1. igen 2 falla samman, rasa (igen) — falla igenom 1 (motsats: gå igenom, antagas,
beviljas, vinna gehör 1. framgång) falla, avslås, icke få majoritet, icke bli väld; ogillas, förkastas, vrakas, ratas, gå
om intet; icke bli godkänd, se kuggas 2 göra fiasko, se misslyckas 2 — falla ihop 1 sluta sig, slutas, fällas ihop,
falla igen 1. tillhopa 2 sjunka ihop 1. samman, falla samman 1. ned 1. omkull, ramla, störta (in), falla in, rasa,
dråsa omkull, falla i spillror 1. ruiner; krympa ihop, falla av, bli infallen; svimma, digna 1. segna 1. signa ned,
stupa, dimpa, kollabera, kollapsa, (vard.) gå upp i limningen, 'vika sig', klappa ihop, 'knyta sig' — falla in 1 (om
ljus) komma in, kastas in, tränga in, sila in, strömma in 2 störta samman 1. ihop, ge sig, falla ihop 2 3 magra, bli
infallen, jfr falla av 2

4 stämma in (i), anta(ga); (mus.) anslå ru, börja spela 1. sjunga, sätta in, göra sin insats



5 (om fiende) göra ett infall (i), intränga ru (i), bryta in, invadera, överfalla 6 [falla ngn in] komma fö'r ngn,
komma ngn i sinnet, rinna ngn i hågen 1. sinnet, gå upp för ngn — falla isär gå åtskils, skilja sig (åt), falla sönder
1. itu — falla ned 1.

ner 1 'slå ned'; falla av, fara 1. ramla 1. tumla 1. plumsa 1. dimpa 1. braka 1. dansa 1. dunsa 1. dråsa 1. trilla ned;
se falla 1 o. 2

2 falla till marken, sjunka (i)hop 1. ned, se falla ihop 2 3 kasta sig ned (inför), falla till fota, knäfalla, ödmjuka sig
(för) — falla (ngn) i ryggen anfalla 1. angripa 1. hugga in bakifrån 1. från bakhåll — falla ngn i smaken se smaka
4, jfr passa 4 — falla ngn i ämbetet hindrande 1. störande ingripa, se vidare under ämbete — falla offer för råka
ut för, se vidare under offer — falla om halsen se omfamna — falla omkull 1. (vard.) ikull stupa omkull, dansa
omkull, falla över ända, tumla om, trilla av pinn, slå i1, se falla 1 — 1 falla på [fall'a på] bli (ngn) beskärt,
tillfalla, åligga, träffa; (om blick) kastas 1. riktas på, fastna vid — 2 falla på [falla på1] 1 (om skymning) sänka
sig, se inbryta 2 2 lysa på (ngt), riktas på (ngt)

3 komma på, finna på, hitta på 4 [när andan faller på] se under anda — falla samman 1 se falla ihop 2 2 se
sammanfalla — falla sönder gå sönder, splittras, upplösas i smådelar, falla isär, gå upp i limningen, störta
samman, vittra — falla till föga se foga sig 4 — falla till marken falla platt till marken, bli platt fall, gå om intet,
se misslyckas 1, göra fiasko — falla tillbaka 1 återfalla (i), återgå till, åter nedsjunka (i), åter förfalla till 2
återfalla (på), återstudsa på, träffa, komma över (ngns) huvud; ta(ga) sin tillflykt till, ha i reserv 3 stödja sig (på),
(fackspr.) repliera (på) — falla undan 1 vika undan, avlägsnas från, falla bort; sjunka undan 2 (sjö.) se falla av 3 3
dra(ga) sig tillbaka (från), träda tillbaka; ge med sig, 'backa'; vekna, rätta sig efter, inte mucka, se foga sig 4 —
falla ur minnet se glömmas av 1. bort — falla ur rollen glömma sig, se vidare under roll — falla ut 1 falla av;
lysa ut, kasta ut sina strålar;(om flod) se mynna 2 (fäktn. för) göra utfall, attackera, anfalla, sätta in en stöt 3 falla
bort, bli utelämnad 4 se utfalla — falla över 1 komma över (ngn), gripa, slå ned på; (om sömn) sänka sig över 2
se överfalla 1, bestorma (med böner), anfalla — inte falla i farstun (för) förbli oberörd, vara självmedveten —
låta falla låta (saken) förfalla, låta udda vara jämnt, uppge, avstå från, släppa, låta avsomna 1. domna, avbryta, jfr
strunta i; fälla (en tår) — som fallen från månen 1. himmelen 1. skyarna se häpen — stiga och falla förändras,
skifta, vackla, fluktuera

fallandesjuka fallandesot, epilepsi fallenhet (naturliga) anlag, se anlag 2, lämplighet, handlag; håg 3, lust, talang
— ha fallenhet för vara fallen 1. lämpad 1. lämplig 1. skickad 1. begåvad 1. lagd 1. anlagd (för), ha lätt (för)
fallfärdig bofällig, rucklig, förfallen 1, ruskig, vanskött, illa medfaren, rankig, ranglig, 'på upphällningen',
skröplig, rutten fallgrop se 1 fälla fallissemang se 7 bankrutt

130på fallrepet—fanflykt

fallrep — på fallrepet nära sitt fall 1. sin undergång, nära att störtas 1. gå under,

på väg utför, (vara) i utförsbacken, 2 bankrutt, jfr utfattig; [vara på fallrepet] (även, vard.) ha dekat ner sig falna
slockna; blekna, tyna, tvina, vissna, förlora sin färg 1. färgen 1. sin friska hy 1. sin glans, mattas, försvagas,
blekas, förblekna

fals 1 kant, spont, fog, såt, 'krage' (på rör)

2 veck, (bokb. för) (pappers- 1. vävjstrimla

3 fördjupning, not, fåra, ränna, lopp, skåra, löpränna

falsarium se förfalskning, bedrägeri 1 falsett halsröst, gäll röst, halston(er) falsifikat se förfalskning, förfalskad
vara (o.

dyl.); efterapning falsk 1 (motsats: sanningsenlig, riktig, sann) osann, osannfärdig, sanningslös, felaktig, vrång,
icke med sanningen överensstämmande, utan (allt) stöd (i verkligheten), utan ngt (som helst) underlag, lögnaktig,
hopfantiserad; otillförlitlig, ovederhäftig, gripen ur luften, apokryfisk, missvisande, missledande, vilseledande,
skev; ogrundad, grundlös, utan skäl, oberättigad, obefogad, överdriven; oriktig, ohållbar 2 (motsats: ren, sund)



oren, skärande, missljudande, disharmonisk; (om smak 1. konst) förvänd, (för)-skämd, osund, fördärvad 3
(motsats: uppriktig, oförställd) svekfull, bedräglig, opålitlig, jfr dålig 1, 'hal', rävaktig, tvetungad,
'dubbelbottnad', ohederlig, förljugen, oärlig, trolös, förrädisk; sviklig, sveklig, osolidarisk, perfid, skenhelig,
hycklande, lumpen 4 (motsats: äkta) låtsad, (för tillfället) påtagen, spelad, maskerad, hycklad, förställd,
föregiven, skenbar, uppkonstruerad, konstlad, uppdiktad, fingerad, inbillad, imaginär, illusorisk, sken-(köp),
pseudo-(händelse); förfalskad, oäkta, understucken; eftergjord, (efter)härmad, efterapad, imiterad, simili, talmi-,
konstgjord, fejkad; simulerad — falskeligen (adv.) med orätt, se under 1 orätt — falsk föreställning se illusion —
spela falskt 1 (mus.) spela orent 2 (om kort) vara falskspelare, begagna märkta kort, använda tricks, fuska, (vard.)
båga — vittna falskt bära falskt vittnesbörd, begå mened familjenamn se efternamn familjeplanering
födelsekontroll, barnbegränsning

familjär förtrolig, mycket bekant 1. god vän med, kamratlig, förtrogen, intim; otvungen, obesvärad, alltför fri,
ogenerad, som hemma (hos sig), hemmastadd; påflugen, närgången; (språkv.) vardaglig, vardagsmässig famla
treva, känna sig för, leta (sig väg), osäkert gripa efter 1. söka få fatt, fumla 1. 'fiska' (efter), (ibl.) rota 1. gräva (i
fickorna); häfta 1. stappla 1. snubbla (på målet), se 2 stamma 1, sluddra — famlande se osäker 3, sökande,
trevande, tafatt, oviss, fumlig, jfr 2 dunkel 3 — famla 1. treva i

mörker veta varken ut eller in, stå handfallen, vara villrådig 1. osäker famn — i sin famn i sina armar, vid 1. till
1. mot sitt bröst 1. hjärta, vid sin barm, i sitt sköte 1. knä famna 1 se omfamna 2 omsluta, omge, sluta sig kring,
omspänna, spänna över, (med blicken 1. tanken 1. sin makt) omfatta famntag omfamning, kram famös [-å's]
ypperlig, storartad, präktig, utmärkt, förträfflig, famös, 'glänsande', 'överdådig'

famös namnkunnig, ryktbar, jfr berömd under berömma, (ibl.) framstående, famös; beryktad, vanryktad, ökänd
fan 1 se djävul 2 (stackars) sate — av (bara) fan av själva fan, som fan, av 1. som (bara) tusan, utav (bara)
helsike, alldeles förbannat, av alla krafter, (som) för livet, så att det står härliga till, jfr snabbt — det tror fan (det)
det tror tusan (det), det är ju självklart, naturligtvis — det var fan det var som fan, (som) tusan, (som) katten,
kattsingen, hundan, näcken, rackaren, tjyven, tjyvingen, sjutton, huggaren, fan också, död och pina, jädrar (i
mig), sablar; överraskande, överdådigt, mer än man väntat — det vete (allt) fan det vete (allt) tusan, det är inte
gott att säga, det har jag ingen aning om; det är allt väldigt osäkert; det betvivlar jag — för fan för sjutton, för
tusan, för böveln, för helvete — ge fan i se strunta i, nonchalera, se låta bli under 2 låta — ge sig fan på se svära
på, jfr vara säker på; bestämma sig för, föresätta sig — måla fan på väggen se överdriva, svartmåla — ta mig fan
ta mig katten 1. tusan 1. (prov.) dalern, djävlar i mig, förbanne mig — vad fan nu då vad står på, vad vill du
(osv.); det här var konstigt

fana banér, fälttecken, standar, (åld.) märke, (i högre st.) duk, jfr 1 flagga; samlingstecken; (ett lands) sinnebild 1.
symbol — hålla idéns fana högt sätta sitt kall 1. sin plikt högt, offra sig för sin övertygelse, vara idealistisk —
svika fanan svika sitt kall 1. den sak man svurit sin tro, avfalla 2, falla ifrån, fly — svärja fanan svärja faned,
avlägga krigsmannaed, ingå i krigstjänst, ge sig till 1. bli soldat, ta(ga) värvning — svärja ngns fana obetingat
sluta sig till ngn, hylla sig till, ställa sig i ngns tjänst, svärja ngn trohet

fanatisk (motsats: tolerant) brinnande, glödande, lågande, stormande, lidelsefull, tygellös, hänsynslös, hätsk,
rabiat, oresonlig, oförsonlig, ofördragsam, intolerant; frenetisk, passionerad, förblindad, blint trosviss, selotisk,
arg (motståndare); överspänd, svärmisk, bigott, oefterrättlig, upphetsande 2 fanfar trumpet- 1. hornsignal,
trumpet- 1. horn- 1. basunstöt, tusch; (strids)signal; appell, maning 1. uppfordran till strid fanflykt 1 rymning,
desertering 2 (bildl. för) övergivande, svek

131fanstyg—fara tillbaka

fanstyg 1 häxeri, trolleri, trolldom 2 se ofog fantasi 1 inbillningskraft 1. -förmåga 1. -gåva, uppfinningsförmåga,
fabuleringsförmåga, gestaltningsförmåga, uppfinningsrikedom, jfr intuition 2 fantasibild, inbillning(s-foster),
(sinnes)villa, hägring, chimär, dröm(syn), dagdrömmar, drömmeri, luftslott, hallucination, sken, hjärnspöke;
narrspel, infall 2, påhitt 2, fantasteri, jfr lögn 3 (mus.) fantasistycke, improvisation fantasifoster fantom,
inbillning 2, gyckelbild, gyckelspel, fantasibild, fantasiföreställning, fantasiprodukt, drömbild, (ibl.) konstruktion



fantasifull fantasirik, påhittig, uppfinningsrik fantast (motsats: realist) drömmare, svärmare, projektmakare,
(idealistisk) världsförbätt-rare, 'vurm'; dåre, narr, tok(stolle), 'galning', 'konstig kropp', (ibl.) fanatiker fantastisk
sällsam, vidunderlig, besynnerlig, absurd; bisarr, grotesk, 'vild' (historia I. idé), äventyrlig, don quijotisk;
övernaturlig, spöklik, overklig, legendarisk; lysande, oerhörd 1, förbluffande, fenomenal; underbar, sagolik,
otänkbar; dundrande, jätte-(succé); (vard.) toppen(-); (ibl.) (mycket) framstående 1. skicklig 1. rolig;
högtflygande, överspänd, luftig (plan 1. dröm) fantisera 1 drömma, svärma, inbilla sig, bygga luftslott,
dagdrömma, (ibl.) vänta sig, förvänta 2 sätta ihop historier, se fabulera, 'spinna', 'svamla', (vard.) vara ute och åka
1. segla 1. cykla; tala i yrsel, yra, tala oredigt; (mus.) improvisera, leka (pä ett instrument) — fantisera ihop dikta
upp, gripa ur luften fantom 1 inbillningsfoster, fantasifoster, villa, inbillning 2, skenbild, drömsyn, tom bild,
dimbild, skuggbild 2 se vålnad far se fader 1

1 fara (subst.) trångmål, knipa, klämma, (i) kläm,(sjö)nöd; (farligt) äventyr,farlighet(er), 'blindskär'; jfr hot, (ana)
oråd; våda, risk; otrygghet, osäkerhetstillstånd; [faran] (även) det farliga 1. äventyrliga 1. vågade 1. betänkliga —
det är fara värt det är att frukta 1. befara, det kan befaras, det kan lätt inträffa, det är risk — det är fara å färde fara
hotar, det kan befaras, det ser hotfullt 1. oroande 1. farligt ut, (vard.) nu hänger hyndan på gärdesgården, (si.) det
är tjäll på linjen — det är ingen fara med det står bra till, det är som det skall vara, det går ingen nöd på, (han)
ligger inte i sjön, (han) reder sig 1. sköter sig nog — det är ingen fara å färde det är ingen överhängande fara,
ingenting att befara, ingenting att oroa sig för, ingenting oroväckande, allt lugnt (i Sjip-kapasset), (vard.) ingen
fara på taket, ingen ko på isen — löpa fara se riskera — sväva i fara vara nödställd, se hänga på ett hår — utsätta
för fara se riskera

2 fara (v.) 1 (motsats: stanna kvar) färdas, se 4 resa 1, (be)ge sig (till), åka, bila, köra, segla, flyga, ta(ga) båten 1.
bilen 1. tåget 1. flyget (till); styra 1. ställa kosan 1. färden (mot 1. till), ta(ga) vägen, styra (mot), sätta kurs
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(på); förfoga sig, laga sig till, förflytta sig, hastigt röra sig, förpassa sig, fortskaffa sig; vallfärda; avresa, fara 1.
dra(ga) sina färde, fara 1. gå sin väg, ge sig av 1. i väg 1. åstad, dra(ga) åstad, avlägsna sig 2; fara 1. springa 1.
resa 1. flyga sin kos 2 (motsats: vara stilla) tillryggalägga, avverka; fara och flacka, (vard.) flå, flänga 3 (bildl.)
ila 1. störta sig 1. rusa 1. kasta sig 1. falla (i ngns armar), ryka (i håret 1. luven på) — fara av fara i väg (med);
ryckas av, slitas av, flyga av, blåsa av, 'åka' — fara av och an fara 1. drivas hit och dit, ila 1. rusa fram och
tillbaka, slinka 1. slängas 1. kastas hit och dit, fara 1. sno omkring, valsa runt, fara omkring som ett torrt skinn —
fa'ra efter se eftersträva, söka nå 1. komma i besittning av, söka efter tillfälle (att); (i minnet) leta 1. söka efter,
söka återkalla (i minnet), söka få tag i (ord 1. namn), tänka på, mena, åsyfta — fara fram 1 färdas 1. tåga fram,
dra-(ga) fram; störta 1. rusa 1. ila fram, storma 2 uppträda, uppföra sig, gå tillväga, gå fram, bete sig; handskas
med; jfr husera 2, grassera 1 — fara förbi se passera 1 — fara genom se fara igenom nedan — fara hädan se dö 1
— fara i1 'flyga i1', gå åt —fara

1 kläderna kasta sig i 1. störta i kläderna, hastigt kläda sig — fara i väg fara bort, avresa, försvinna; sätta i väg,
fara 1. springa 1. flyga sin kos, fara åstad, sätta fart, rutscha (utför), skena 1. rusa i väg, se skynda sig,

2 rusa; fara av (med) — fara igenom 1. genom 1 resa (i)genom, befara, 'göra' (ett land), se passera 1; svepa
genom, rusa genom, klyva (vattnet) 2 dyka upp — fara illa ha det svårt 1. besvärligt 1. tråkigt (ställt), inte (ha
anledning att) rosa marknaden, lida brist (på), lida nöd, lida men, frysa och svälta, slita ont

— fara illa med behandla 1. traktera 1. hantera 1. sköta illa 1. vårdslöst, handskas vårdslöst med, jfr misshandla,
vanvårda, misssköta, gå hårt 1. illa åt, (illa) tilltyga, nöta, flå 1. husera; jfr illa faren — 1 fara med [fa'ra med]
stryka med (ngt över), låta (handen) glida (över); handskas (varligt) med

— fara med lögn begagna 1. nyttja 1. bruka 1. använda 1. komma med 1. ta(ga) sin tillflykt till lögn(er), se ljuga
— 2 fara med [fara me'd] se ledsaga 1 — fara omkring 1. ikring 1. kring färdas 1. resa omkring; ila 1. flyga 1.
irra l.rusa 1. flänga 1. flaxa 1. fladdra 1. flacka 1. ströva 1. stryka 1. vandra 1. sno 1. kuska omkring, fara av och
an, fara som ett torrt skinn, fara (omkring) som yra höns, rumstera; (prov., om snö) fyka — fara på1 1 fara 1. resa



vidare 2 rusa över, se anfalla 3; 'rinna på', 'rinna till på' — fara samman 1. tillsammans 1 fara 1. rusa ihop, hastigt
rusa emot (varandra), ryka ihop 2 plötsligt sjunka ihop 1. samman (av skräck), rysa (till), haja till — fara sina
färde se 2 avresa, avlägsna sig 2, försvinna 1 — fara tillbaka 1 färdas 1. resa tillbaka, se återvända 2 rygga
tillbaka, rycka till, studsa — fara upp 1 resafara ut—1 fasa

1. dra(ga) upp (till), åka upp, (om bil även) rulla upp; resa norrut 2 rusa 1. störta upp, hoppa upp, flyga upp (i);
kastas 1. slängas upp, plötsligt 1. hastigt räta upp sig 1. stiga upp, störta upp, rycka till, spritta upp; brusa upp —
fara u't 1 resa 1. dra(ga) ut, resa utomlands; störta 1. ila 1. rusa ut 2 utbryta hj 1. utbrista ni (i smädelser 1. hårda
ord mot), gå illa åt, förgå sig (mot), häftigt angripa 1. anfalla, skälla ut, ryta 1. fräsa mot, dundra, huta åt,
utslunga, apostrofera — fara vill 1. vilse se misstaga sig — fara åstad se fara i väg ovan — fara över 1 färdas 1.
resa över (till andra stranden), komma över, färdas 1. resa omkring i, befara, (skämts.) krossa (Atlanten) 2 hastigt
gå över (med), (be)stryka (med), sudda, låta (handen) glida över, torka av; hastigt granska, (vard.) dra(ga)
(igenom) (läxan), 'skumma' — låta fara låta gå sin väg 1. all världens väg, släppa (från sig), göra sig av med,
lämna, ej längre 1. mer befatta sig 1. sysselsätta sig med 1. tänka på, avstå från, uppge, slå bort, slå ur hågen,
kasta bort 1. över bord, bortse från, icke längre bry sig om 1. fråga efter, låta vara (i fred), övergiva farbar
(motsats: oländig) framkomlig, körbar, gångbar, praktikabel, trafikabel, trafiker-bar, banad; segelbar, navigabel;
tillgänglig, ohindrad, ospärrad, öppen, fri, klar farbroderlig godmodig, välvillig; beskyddande, (ibl.) nedlåtande,
docerande farbror (åld.) onkel; (vard. för) (gå till) pantbanken

farhåga fruktan, oro, ängslan, rädsla, räddhåga, ond aning, bekymmer, (ibl.) misstanke; bävan, skräck, fasa, (ibl.
nära) betänkligheter), tvivel, dubier, tvekan farisé se hycklare

fariseisk se självbelåten; se skenhelig, oärlig farkost liten båt, se fartyg farled segelled, båtled, farvatten, farväg,
trafikled, kommunikationsled, rutt, (prov.) far; (ibl.) passage, vattenväg, (segel)ränna, kanal, sund, pass, gatt
farlig (motsats: ofarlig, oskyldig) vådlig, farofylld, farofull, inte att leka 1. skämta med; vågsam, riskfull,
riskabel, äventyrlig; olycksdiger, olycksbådande, ödesdiger, skickelsediger; samhällsvådlig, hotande, betänklig,
kinkig; skadlig, menlig, fördärvlig, giftig, osund, ohälsosam, elak(artad), (med.) per-niciös; svår, prövande,
kritisk, osäker, otrygg, utsatt (läge); kriminal-; dumdristig, halsbrytande; (vard.) förskräcklig, förfärlig, ryslig,
faslig, väldig, ruskig, gruvlig, (inte så) 'blodig' (summa), (prov., i Sydsv., för) oerhörd, storartad — farligt (adv.,
även) illa, svårt; (se) ängsligt (ut); (vard.) väldigt (lärd); (inte) så värst 1. just; (prov., i Sydsv., för) fasligt, väldigt
— leva farligt föra ett risk-fullt liv, ta(ga) stora risker, dansa på avgrundens brant, dansa på (randen av) en
vulkan

farm se lantegendom, (amerikansk) (boskaps)-

ranch; (räv- 1. mink)gård farmare se jordbrukare

fars uppsluppet lustspel, komedi, burlesk, skämt(pjäs), (ibl.) 'fastlagsspel'; vådevill, spex, slapstick, crazy; jfr
skådespel 1; (ibl. nära) löjligt upptåg, gyckelspel farsartad se burlesk, narraktig, crazy farsot se epidemi;
[farsoten] (även) det onda farstu se förstuga — inte falla i farstun (för)

förbli oberörd, vara självmedveten fart 1 (gå i) sjöfart 1. trafik 2 (i) rörelse, (i) gång; (grad av) hastighet, takt, (i
jämn) lunk, (i sakta) mak, tempo; snabbhet, skyndsamhet, hast, speed; (taga) (an)sats 3 se schvung, intensitet,
verv, 'rutsch', 'flykt', 'kläm', 'go'; liv och lust, drift(ighet); raskhet, flinkhet, iver, liv(aktighet), livlighet, brådska,
kraft, élan, energi, 'ruter'; (vard.) sprutt, sprätt, fräs, hålligång, (andra) 'takter' —- få 1. taga 1. ta fart 1 skjuta fart,
få vind i seglen, få luft under vingarna, öka farten, gå raskare, ta(ga) sig, flyga i väg, sätta i väg 2 komma
ordentligt i gång, komma upp i varv; bli livlig(are); få större utbredning, vinna terräng — ge fart åt (bildl.) sätta i
omlopp, ge spridning (åt), bidra(ga) att sprida, ge vind i seglen åt — i en fart i ett huj, i en hastig vändning, i en
handvändning, ett tu tre, se hastigt — i full fart i flygande fläng, se vidare under full — i sakta fart se långsamt
— komma 1. vara i farten komma 1. vara med i svängen, komma 1. vara (riktigt) i tagen, vara i full gång 1.
intensiv verksamhet, vara i elden; vara gängse, cirkulera 3; vara på språng (efter), vara i gång (med), vara i färd
(med) 1. i fullt fläng med — med fart se hastigt; med eftertryck, med kläm, med smäll, rutschigt, klämmigt —
sätta fart skjuta fart, ta(ga) sig; sätta stark 1. full fart, (vard.) ge gas, gasa på, trampa spiken i botten; sträcka ut,



skynda sig — sätta fart på 1. i sätta (ngn) i rörelse, sätta liv i, 'rycka upp', aktivisera, driva upp 1. öka takten, laga
att (ngt) går undan, sätta hjul under, (vard.) sätta fräs 1. sprätt 1. sprutt 1. futt på, 'lägga in en högre växel'
farthållare (idrott.) se hare 3 fartyg farkost, skepp, båt, (på svensk) köl, (vard.) skuta, (si.) holk, se segelfartyg,
ångbåt, roddarfartyg, motorbåt, krigsfartyg; jfr 1 skorv

farvatten befaret hav, farbar(a) vattenväg(ar), farled

farväg körväg, åkväg, huvudväg, jfr väg 1,

(ibl.) trafikled, stråkväg, farled farväl se adjö, avsked 1 fas l sida, aspekt; skifte, (en himlakropps skiftande)
utseende, form, gestalt, skick, (månens) kvarter; (utvecklings)skede, (utvecklingsstadium, period, moment, jfr
tidevarv 2 avsneddad 1. avfasad kant, skråkant; (byggn.) rännlist 1 fasa (subst.) 1 skräck, förfäran, fruktan,
rädsla, förskräckelse, bestörtning, (döds)-
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ångest, panik, terror, räddhåga, farhågor; jfr motvilja 2 hemskhet, kuslighet, ryslig-het(er), ohygglighet(er),
gräslighet(er), ve-dervärdighet(er), styggelse; [fasans] 1 se fasansfull 2 fasligt, förfärligt, förbannat — slå med
fasa se skrämma 2 fasa (v.) gripas av skräck 1. avsky, känna fasa för, förskräckas, 'darra' 1. rysa 1. 'skälva' 1.
rädas (för), vara rädd (för), rygga tillbaka (för), sky (att), avsky, frukta (för), gruva sig 1. förfäras (för) fasad
(byggnads) yttersida, framsida, front; 'bröstsida'; ansikte, fysionomi; yta, yttre (sken), (yttre) skal, polityr
fasansfull ångestfull, fruktansvärd, fasans,

se hemsk 1; jfr oerhörd fasaväckande se hemsk 1 fascinera (be)dåra, förtjusa, förtrolla, förhäxa, trollbinda,
fängsla, ta(ga) (ngn) med storm — fascinerande se fängslande, betagande, förförande, förledande, lockande,
förförisk, bestickande, (ibl.) demonisk; tilldragande, oemotståndlig, tjusande, (vard.) tjusig

fashionabel 1. fasjonabel högmodern, på modet, nymodig, förnäm(lig), elegant, chic, gentil, luxuös, från stora
världen, societets-mässig

faslig (vard. för) hemsk 1; betydlig, väldig, jämmerlig, oherrans, jfr oerhörd — fasligt (adv., även, vard. för)
innerligt, nedrigt, illa, förbålt

fason 1 form, skapnad, skepnad, gestaltning; slag, art, sort; prägel, stil, modell, utförande, snitt; figur 1. mönster
(på tyg 1. tapet), fasonering, utsirning 2 sätt, vis, sed; (folk)-skick, hållning, hyfs(ning), levnadsvett, (god) ton,
'mores'; [fasoner] (även) uppträdande, uppförande, beteende, låter, maner; åtbörder, gester, ovanor, tilltag,
friheter — få 1. sätta fason på 1 (om sak) få 1. sätta form 1. stil på, piffa upp 2 (om person) få 1. sätta skick 1. pli
1. 'sprätt' på, göra folk av, uppfostra, få bukt med, (vard.) få (ngn) fasonlig — skick och fason se skick 3, 1 sätt 2
fasonera se forma, utfasonera, utsira, utstof-fera

1 fast (adj.) 1 (motsats: rörlig, flyttbar) orörlig, orubblig, stadig, fastsittande, väggfast, fastrotad, fasthängande,
fastsatt, fastgjord, fastskruvad, fastsydd, fastbunden, fastlåst, (sitta) i bänd, fast sammanfogad, fast timrad;
(språkv.) oskiljbar 1. äkta (sammansättning), 'stående' (förbindelse) 2 (motsats: ambulerande, flyttande) stationär,
'stående'; bofast 3 (motsats: lös, mör, mjuk, suddig) bastant, kompakt, massiv, hård, fullmogen; materiell,
substantiell, reell, konkret; koncis 4 (motsats: löslig, opålitlig, vacklande) solid, säker, gedigen, god (grund),
(väl)grundad, grundmurad; stark, oupplös-lig, oslitlig, pålitlig, säkert byggd, hållfast, stabil, stabel; trygg 5
(motsats: växlande, tillfällig) regelbunden, stadigvarande, varaktig, stadig, stram (börs), beståndande; regul-
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jär, ordinarie, fastställd, reglementerad, reglerad, fixerad, fix, oförändrad, oföränderlig, permanent, ihållande,
beständig, bestående 6 (motsats: vankelmodig, svag, vek) målmedveten, bestämd, obeveklig, energisk;
ståndaktig, rakryggad, kraftfull, kraftig, stålsatt, oböjlig, orubblig 2, omutlig, resolut; hård, styvsint, obönhörlig,
hårdnackad, oblidkelig; orygglig, konsekvent, eftertrycklig, (hårt) spänd, stram; osviklig, viss och sann, trogen,
trofast, bergfast, klippfast 7 (motsats: fri, på fri fot) (bli 1. vara) fångad, fasttagen, gripen, anhållen, arresterad,
häktad; (komma 1. råka 1. sitta) i kläm(ma), i knipa, i (ett svårt 1. en svår) dilemma, i klistret, i förlägenhet;



bunden 8 (adv., även) fullt och fast, orubbligt, osvikligt — bita sig fast vid (motsats: släppa) envist hålla fast vid,
se fästa sig vid — bli fast

1 hårdna, stelna 2 se fastna 2 3 gripas, bli anhållen, se under anhålla 4 fastna för, se fastna 5; bli överlistad, gå i
fällan, råka i fällan, åka fast, råka fast; bli upptäckt, bli beslagen (med fusk), (skol-sl.) åka dit, åka in (i
journalen), trilla dit, köra fast — fast grund god 1. säker grund; 'ankargrund', klippa, 'hälleberg' — fast punkt se
fäste 1, arkimedespunkt, hållpunkt; (ibl.) tyngdpunkt; befäst punkt, jfr skans 1 — fast ställning se fäste 1,
position — fatta fast fot (mil. för) upprätta en befäst ställning, se sätta sig fast 2 nedan; (bildl.) befästa sin
ställning — fullt och fast alldeles; oryggligt; se vidare under full — få fast fot sätta sig fast, få fast position, få
fotfäste, få insteg, vinna burskap, befästa sin ställning, slå sig ned — göra fast binda 1. surra 1. spänna fast, slå
om, (sjö.) försäkra; (sjö. för) angöra, förankra, förtöja, se fästa 1 — hålla fast 1 hålla i'; hålla kvar, hindra från att
fly, fängsla, fjättra, hålla fången 1. fängslad; hålla fästad, sammanhålla ni, hålla ihop, fästa (tankarna) (vid)

2 bevara, bibehålla, ej glömma, iaktta(ga)

3 vidbli(va) ra, stå vid, kvarstå ni (vid), hänga kvar (vid), hålla sig till, hålla i. stå fast (vid), vidhålla (taget), se 1
hålla på 2, ej överge 1. vika från, allt fortfarande hävda 1. förfäkta 1. påstå, fullfölja, fast förbli vid, ej låta sig
ta(ga) ur, icke frångå; framhärda (i), (åld.) persistera — känna fast mark under fötterna 1 känna att man rör sig på
säker mark 1. grund 1. på säkert område, stå 1. befinna sig på säker botten 2 känna sig säker, vara viss om sin
sak, vara på sin mammas gata 1. på hemmaplan, känna sig (som) hemma, vara hemmastadd 3 vara i goda
omständigheter, ha god affärsställning, vara på grön kvist — köra fast 1 se fastna 2 2 (vard. för) staka sig,
komma av sig; icke komma ngn vart, (av)stanna, 'gå

1 baklås', 'låsa sig', råka 1. komma i ett dödläge, misslyckas 2; (skol-sl. för) bli upptäckt (för fusk), 'åka fast'; (si.
för) sätta fast, anmäla, angiva — låsa fast 1 fastlåsa, (åld.) fastlåsa; fjättra, fästa (med kedja 1. lås)

2 fasthålla ni, kvarhålla ra, 'binda'; (omlåsa fast sig—fasttagen

kapital) se 2 binda 4 — låsa fast sig sätta sig fast, fastna, fullständigt trassla in sig (i varandra), icke komma ifrån
1. förbi — med fast hand med bestämdhet, bestämt, kraftigt o. säkert, med järnhand, med fasthet, se fasthet 3 —
råka fast bli anhållen, se under anhålla, råka illa ut — sitta fast sitta säkert 1. orubbligt, sitta fast 1. säkert i
sadeln, sitta kvar; sitta i saxen, ha fastnat, hänga 1. klibba 1. klistra 1. häfta fast (vid); ha kört fast, stå o. stampa
på samma ställe, inte kunna komma längre; ha stannat

1 stöpet, vara förankrad (i); framhärda (i)

— slå fast 1 hamra 1. bulta fast, fastnagla hj

2 se fastslå 2 — stå fast 1 [stå fast vid] vara trofast (i), troget hålla fast vid, se hålla fast 3 ovan, behålla (en åsikt),
framhärda (i), fortsätta 1 2 fortfarande äga giltighet, bestå 1; [det står fast] det är fastslaget 1. bevisat 1.
oomkullrunk(e)ligt 1. odiskutabelt 1. orubbligt 1. säkert, det är ett faktum — sätta fast 1 påmontera ni, se fästa 1
2 se angiva 4, (vard.) 'sätta', 'kugga'

— sätta sig fast 1 se fastna 2; kila in sig, låsa fast sig 2 besätta, få 1. fatta fast fot, upprätta en stödjepunkt 1. fast
ställning, få fotfäste, upprätta ett brohuvud 3 inrota sig, bli till en vana — taga 1. ta fast 1 ta-(ga) fatt (på 1. i), se
gripa 1, bemäktiga sig 1, (vard.) hugga (fast), (si.) 'sno' 2 gripa fast, häkta i — taga 1. ta fast(are) form få
definitiv utformning, (snart kunna) förverkligas — åka fast bli anhållen, se under anhålla, se bli fast 4 ovan

2 fast (adv., åld. för) ganska, mycket, bra, nästan

3 fast (konj., vard.) se fastän, ehuru

1 fasta (subst.) 1 fastande, späkning, (ibl.) sträng diet, 'svält'; fastetid, avhållnings-

period, svältetid, (muslimsk) ramadan 2 fastlag, fastlagstid, (om uti. förh.) karneval, fasching

2 fasta (subst.) — taga 1. ta fasta på (be att



få) begagna sig av, räkna med 1. på, lita på, (be att få) ha 1. räkna sig till godo, (be att få) återkomma till 1. erinra
om 1. påminna om; fästa sig vid, lägga märke till, beakta, komma ihåg, utkräva; [taga fasta på ngns löfte] ta(ga)
(ngn) på orden

3 fasta (v.) svälta (sig), hungra, (ibl.) späka sig; hålla 1. iaktta(ga) fasta — på fastande måge utan att ha ätit något

fastgöra göra fast, se under 1 fast

fasthet 1 (motsats: rörlighet) orörlighet, orubblighet, säkerhet, stadighet, stadga, styrsel, konsekvens, stabilitet,
oföränderlig-het, beständighet, bestånd 2 (motsats: mjukhet) täthet, hårdhet, fast konsistens, gedigenhet, soliditet,
hållfasthet, hållbarhet, motståndskraft 3 (motsats: svaghet, tvekan) karaktärsfasthet, karaktärs- 1. själsstyrka,
sinnesstyrka, 'ruter', 'ryggrad', 'råg i ryggen'; bestämdhet, beslutsamhet, fast hållning; kraft, (med) fast hand,
(med) järnhand, ståndaktighet

fasthålla se hålla fast under 1 fast fastighet (fast) egendom, (jorda)gods, lantegendom, hus (o. tomt), gård,
lägenhet, (jord) äga fastlag se i fasta 2 fastland fast(a) land(et); se kontinent fastlåsa se låsa fast under 1 fast
fastmera 1. fastmer se snarare under snart fastna 1 (motsats: bli lösare, smälta) stelna, hårdna, fixera sig 2
(motsats: lossna) fästa sig 1. hänga sig 1. haka (sig) 1. häkta sig 1. sätta sig 1. gro fast (på 1. vid), hänga 1. häkta
1. haka upp sig, hugga fast 1. tag i, (sjö.) komma 1. råka i beknip, skägga; bli fast, bli (fast)sittande, kvarsitta ni,
hålla fast, häfta fast 1. vid, klabba (fast) vid, klibba vid, klumpa sig (på), hänga vid, låda vid, bita i, snärja in sig
(i), (ibl.) låsa sig, råka i olag, gå i baklås; köra fast, gå på (grund), stocka sig, stanna, bli stående, råka i klämma
1. i fällan, bli fastkilad 3 (motsats: flyta lätt) stanna i stöpet, stå 1. stanna i bakvatten, komma i beknip, (ibl.) staka
sig (på), hänga upp sig (på) 4 (motsats: avlägsna sig, försvinna, bli fri) bli kvar, kvarstanna ru, förbli, inprägla sig
1. bränna sig fast 1. in (i minnet), råka fast, åka fast; bli kvarhållen, hamna 5 [fastna för] (motsats: komma ifrån,
befria sig från, smita ifrån) bli fast för, råka ut för, bli ansatt 1. engagerad 1. överlupen av, råka i klorna på, råka
rätt i gapet på, inte bli kvitt; få betala (kalaset), få överta(ga) (ngt), få åta(ga) sig (ngt); bli överbevisad (om); bli
förälskad 1. kär i, bli fångad av, låta fånga sig av; icke kunna slita sig ifrån, fästa sig vid, bestämma sig för (att
köpa)

fastnaglad fastspikad; (sitta) som fastväxt 1.

fastvuxen, (som) spikad (vid TV-n), förstelnad, 'fjättrad' fastrotad fast rotad, fast, se rotfast fastslå 1 se slå fast 1
under 1 fast 2 framhålla 1. påvisa 1. påpeka 1. ånge 1. notera 1. anteckna som ett ofrånkomligt faktum,
konstatera, 'spika (fast)'; poängtera, bestämt påstå 1. förklara, klart uppvisa 1. ådagalägga, precisera; bestämma;
stadfästa, befästa, bekräfta, se fastställa 2 — fastslagen allmänt antagen I. erkänd 1. accepterad 1. trodd,
vedertagen, konventionell, en gång för alla avgjord, (vard.) 'spikad'; oemotsäglig, bevisad, verifierad fastställa 1
konstatera, notera, ånge, beräkna, ta(ga) ut (kurs med kompass), (ibl.) upptäcka; avgöra, bevisa, klart påvisa,
ådagalägga, utröna, fixera, definiera 2 (å)sätta (pris), utsätta ru (tid), bestämma 1, ställa upp (regel), utstaka
(gräns); uppge, förordna (om), påbjuda, föreskriva, förelägga, stipulera, dekretera, fastslå 2, utmäta (straff),
besluta, (lag)stadga 3 stadfästa, bekräfta, sanktionera, ge sanktion åt, ratificera, auktorisera, godkänna, besegla
fasttaga se taga fast under 1 fast — fasttagen se 1 fast 7
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fastvuxen se rotfast: (stå) (som) spikad fastän fast, se ehuru; (ibl.) men, i alla fall fat 1 tallrik, assiett; karott, (låg)
bunke, skål 1, bäcken, (ask)kopp 2 förvaringskärl, kar, (åld.) åm, se 1 tunna 1 — begära ngns huvud på ett fat
kräva vedergällning 1. bestraffning — hålla fingrarna från fatet låta bli, se under 2 låta — ligga ngn i fatet vara
till hinders 1. skada 1. obehag, inverka menligt på ngns ställning 1. utsikter, tala emot, göra sig kännbar 1.
påmint, ligga (e)mot ngn, hämma, hindra 3, vara skadlig för, 2 skada 1 fatabur 1. fatbur (åld. för)
förrådskammare, klädkammare; se magasin 2 — ur 1. av egen fatabur ur egen skattkammare, ur eget förråd, av
egen uppfinning, av sig själv, utan ngns hjälp 1. tillskyndelse fatal ledsam, obehaglig, förarglig, förtretlig,
försmädlig, harmfull, otrevlig, pinsam, oangenäm, penibel, 'genant'; (ibl.) plågsam, irriterande; bedrövlig,
ödesdiger, skickelsediger, olycksbrinyande, ominös, brydsam, sorglig, katastrofal, (rent) besatt fatalistisk



undergiven sitt öde, resignerad; (ibl.) förutbestämd, ödesbestämd, predestinerad

fatalitet förtret, förtretlighet, förarglig 1. obehaglig händelse 1. omständighet, motighet, ledsamhet, malör

1 fatt — vara fatt (med) vara beskaffat 1. skapat 1. artat 1. funtat 1. bevänt 1. (be)-ställt (med), förhålla sig, gå åt,
(vad) tar det åt (dig); stå till; (se 1. veta) (hur) landet ligger

2 fatt — få fatt på 1. i (hinna) få tag på 1. i, få fast, lyckas gripa 1. fånga; komma åt 1. över, av en slump finna: få
reda på, se under 1 reda — i fatt se ikapp; [ta(ga) i fatt med] se taga itu med — taga 1. ta fatt på 1. i 1 se fatta 1,
se taga fast 1 under 1 fast 2 se börja 1

fatta 1 gripa, ta(ga) fast, gripa 1. grabba tag (i), få 1. ta(ga) fatt (på 1. i), nappa 1. hugga (tag i), klamra sig fast
(vid), (vard.) greppa; lägga handen på, gripa om, knipa, hålla om, omfatta hj, omsluta, omklamra; lägga 1. linda
armen (om), se omfamna; gripa till; anslå (galopp) 2 inta(ga) (ståndpunkt), hämta 1. repa (mod), (om andra
känslor) börja hysa 1. få, fyllas 1. gripas 1. inta(ga)s av 3 se förstå 1; tränga till grunden av, genomtränga,
penetrera, kapera, överblicka, urskilja; finna, ha den uppfattningen av 1. åsikten om, uppfatta (saken så), inlägga
(den) meningen 1. betydelsen i, anse (ngt som); föreställa sig, tänka sig, uppleva — fatta sig se sansa sig — fatta
sig kort uttrycka sig kort, se koncentrera sig — fattas 1 brista, tryta, sina, fela(s), saknas, vara borta 1.
frånvarande, vara 1. finnas 1. föreligga en brist på, (vard.) falle'ra; (ibl.) ha kommit bort; lida brist på, icke äga 1.
ha tillräckligt (av), knipa (med); (ibl.) (ännu) behövas 1. erfordras 1. krävas 1. vara av nöden, återstå, restera 2
vara ngt fel 1. mankemang (med), (åld.) mankera; 'felas', (inte) gå ngn nöd på ngn — fattad (motsats:

förvirrad) se 2 lugn 4 — fatta beslut se bestämma sig — fatta eld antändas; bli kär; ilskna till; se vidare under eld
— fatta fast fot befästa sin ställning, se vidare under 1 fast — fatta galoppen begripa hur det hänger ihop, se
vidare under galopp — fatta humör visa humör — fatta mod bemanna sig, se vidare under 1 mod — fatta
position ta(ga) sitt parti — fatta post 1. posto ta(ga) plats, se vidare under 3 post fattbar se lättfattlig

fattig 1 (motsats: rik, förmögen) arm, (hjälp)-behövande, nödlidande, nödställd, blottställd, mindre 1. föga
bemedlad, utan (egna) medel 1. tillgångar 1. resurser, utan pengar 1. inkomster, medellös, obemedlad, påver;
proletär; tomhänt, pank; utsugen, se utfattig; torftig, illa 1. sämre lottad, vanlottad, illa ställd 2 (motsats: präktig,
fruktbar) bristfällig, usel, eländig, tarvlig; ynklig, futtig; klen, ringa, skral, svag; karg, ofruktbar, .steril, föga
givande 3 [fattig på] (motsats: rik på) renons (på), i avsaknad (av), saknande 4 [de fattiga] (ibl.) pauvres honteux;
proletärerna, proletariatet, avgrundens folk, samhällets olycksbarn — ha det fattigt sakna jordiska ägodelar, leva i
fattigdom 1. i små villkor 1. omständigheter, leva i nöd 1. misär, lida nöd, ha det knappt 1. dåligt 1. smått 1. snålt
1. knapert 1. pjal-tigt, ha det illa ställt, ha svårt att dra(ga) sig fram, vara tvungen att vända på slanten, ha många
munnar att mätta, vara många om grötfatet; vara medellös 1. utfattig 1. utan existensmöjligheter, inte ha det för
fett, (vard.) inte ha det över sig; leva under knapphetens kalla stjärna, lida brist på det nödvändiga, vara på
obestånd, ha sett bättre dagar fattigdom armod, elände 1, nöd, misär, torftighet, tarvlighet, medellöshet, små 1.
trånga villkor, pauperism, nödställdhet, umbäranden, (i) knapphet; brist fattighus se ålderdomshem fattiglapp
fattig stackare 1. usling, fattigman, fattig sate, (prov.) fant; (åld.)' fattighjon, rotehjon, nådehjon, nådebrödsätare;
under-stödstagare, paria, tiggare, bettlare, (åld.) stavkarl; trashank, (ibl.) barfotalasse; (åld.) backstugusittare, (om
ital. förh.) lazzaron 1. lasaron; (en) Lasarus fattigvård (numera:) socialvård, socialhjälp fattlig jfr lättfattlig

fattning 1 (hand)grepp, tag, fäste 2 infattning, inramning, ram, (ibl.) sockel 3 besinning, (sinnes)jämvikt, balans,
självbehärskning, själsnärvaro, sinnesnärvaro, samling, jfr sans 2; värdighet, kontenans, (sin-nes)ro, (sinnes)lugn,
kallsinne, kallsinnighet, kallblodighet, jämnmod, resignation, (hålla) 'god min', 'masken', (inte förlora) 'ansiktet';
jfr fattningsförmåga — behålla fattningen Be finna sig 2 — bringa ur fattningen bringa ur jämvikt, förvirra, göra
desperat 1. desorien-
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terad, få ngn att tappa koncepterna, bedåra, (idrott.) (med finter) 'göra bort' — förlora fattningen tappa
koncepterna — återvinna fattningen se sansa sig fattningsförmåga uppfattningsförmåga, förnuft, (ibl.) fattning,
(prov.) nimme, se begåvning 2, intelligens 1 — överstiga 1. övergå ni ngns fattningsförmåga överstiga 1. övergå



ni ngns förnuft, gå över ngns huvud 1. nivå 1. 'horisont.' faun skogsgud, se satyr faute se fät

favorisera 1 ge företräde åt, se gynna 1 2 vilja ngn väl, se gynna 2 — favoriseras (även) stå i gunst

favorit 1 se gunstling 2 tippad vinnare —

favorit- älsklings-(färg), liv-(rätt) favör gunst, ynnest(bevis); fördel 2 fe kvinnligt sagoväsen, se huldra, (ibl.)
beskyddarinna feber 1 temperaturstegring, (förhöjd 1. liög-temperatur 1. (vard.) temp, febertemperatur,
feberanfall; febersjukdom, farsot, epidemi, epizooti 2 entusiasm, upphetsning, 'riis', 'yrsel', 'yra', sinnesoro,
brinnande iver, lidelse, feberaktig åtrå 1. spänning 1. förväntan, nervöst jäkl(ande), andlig farsot, 'smitta', jfr mani
febrig feberaktig, feberröd, (feber)het, hetsig,

hektisk, blossande febril feberaktig; nervös, jäktande, (upp)liet, sad, hektisk, krampaktig; otålig, hetsig, rimlig 2

februari (åld.) göjemånad federation se förbund 2, förbundsstat; organisation, korporation federerad se allierad,
bundsförvant; förbunds-

statsmedlem feeri sagospel, sagodrama; trollsyn, trollspel, trolleri, trolskt sceneri, fevärld, fantasilek, drömspel,
'dröm' feg (motsats: modig, tapper) modlös, klen-modig, räddhågad, haraktig, hårig, harhjär-tad, feghjärtad,
fegsint, strykrädd, mesaktig, mesig, omanlig, käringaktig, (vard.) kryckig, krakig, se rädd 2, blödig, sjåpig 2,
'krypande'; lågsinnad, lumpen, föraktlig (handling) feja se putsa 1, pynta, städa fejd se 1 strid 1; 'dans' — ligga i
fejd med vara i delo 1. strid med, bekämpa, kämpa 1. strida med, tvista med, polemisera mot, vara i polemik med
fejka se hitta på 2, fingera; bluffa, simulera; improvisera — fejkad påhittad, simulerad, falsk 4

t fel (subst.) l (motsats: fulländning, felfrihet, fullkomlighet) bristfällighet, brist 1, defekt, vank, (åld.) (utan) lack
(ocli lyte); skavank, skada, reva, 'skönhetsfläck', 'skön-hetsfel'; se nackdel, olägenhet, mankemang, trassel; (si.)
varg, vaj(sing), tjäll (på linjen); lyte, men, abnormitet, rubbning, svaghet, skröplighet, bräcklighet;
ofullkomlighet; last, olat, ovana, osed, oart, vanart, odygd 2

(motsats: det riktiga 1. rättal. sanna) oriktigt förfarande, oriktighet, avvikelse 1. avsteg, felaktighet, onöjaktighet;
uraktlåtenhet, försummelse, missförstånd, missuppfattning, villfarelse, förbiseende, misstag, missgrepp,
felhandling, felgrepp, blunder, inadvertens, lapsus, fåt 'gubbe', 'groda'; jfr felslut, (vard.) bom, miss;
felbeteckning, se 1 bock 5, (idrott.) 'prick' 3 (motsats: det moraliskt rätta 1. riktiga) förseelse, överträdelse, för-
syndelse, förirring, felsteg, snedsprång, förvillelse, förlöpning, 'oegentlighet', jfr 2 brott 1 4 (motsats: förtjänst)
förvållan(de), förskyl-lan, skuld, orsak

2 fel 1 (adj.) se felaktig 2 (adv.) se galet under galen, oriktigt, orätt, falskt, (gå) vilse,

(taga) miste, (skjuta) bom, (se) i syne — kasta fel se missa 1 — räkna fel göra misstag, so vidare under räkna —
slå fel missa; utebli; inte slå in; so vidare under 2 slå — säga fel so försäga sig — taga t. ta fel so misstaga sig,
missuppfatta, jfr ilabba sig — taga 1. ta fel på so blanda bort 2

1 fela (subst.) (åld. o. vard. för) fiol

2 fela (v.) 1 begå (ett) fel 1. lagbrott, handla orätt, göra sig skyldig till en blunder 1. förseelse, dabba sig; begå
(ett) felsteg, försynda sig (mot), synda, förgå sig, bryta (mot), förbryta sig (mot), överträda 1. kränka ett bud,
glömma sig 2 (åld. för) förfela (att), undgå (att) 3 mankera (i), brista (i), (vard.) falle'ra, visa brist (på), vara
försumlig (i) 4 'svika', so fattas 1 — felas so fattas — den felande den klandervärde 1. ladelvärde, syndaren,
brottslingen, (åld.) den felaktige, so. brottsling — felande länk so mellanform; felande mellanled

felaktig (motsats: riktig, korrekt, felfri, just) behäftad med fel, full av fel, förvänd, orätt, 'fel', falsk 1;
oregelmässig, regelstridig, regelvidrig; orimlig, befängd, absurd, barock; osann, osannfärdig, awita, (upp)diktad;
inadekvat, se oriktig; jfr bristfällig — felaktigt (adv., även) illa, på tok; (börja) i galen ända; med orätt, orättvist,
orättfärdigt felfri (motsats: felaktig) riktig, korrekt, utan fel 1. bockar 1. lyte 1. brister 1. vank 1. (åld.) lack och
lyte; i (god) trim, prima, frisk, fullgod, fulländad, otadlig, perfekt, (ibl.) (mönster)gill; utan oarter, fläckfri,
oförvitlig, klanderfri, prickfri, ren, ofläckad, skuldlös, ofelbar, oskyldig felgrepp se blunder, 1 fel 2 felslagen



misslyckad, gäckad, sviken, abortiv felslut oriktig slutsats 1. slutledning, tankefel, circulus vitiosus, cirkelbevis,
självmotsägelse

felsteg (bildl.) avsteg (från dygdens väg),

synd, se 1 fel 3 — begå felsteg se 2 fela 1 felsägning försägning, missägning, lapsus

(linguae), se blunder, groda 2, jfr misstag feminin kvinnlig, av kvinnligt kön; kvinnligt vek 1. mjuk, öm;
förkvinnligad, flickaktig; alltför vek 1. mjuk, förvekligad, fruntim-
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mersaktig, effeminerad, överförfinad, omanlig, klemig, ömtålig; jfr käringaktig feminist kvinnosaksivrare,
kvinnosakskvinna fenomen 1 (natur)företeelse, (himmels)tec-ken, järtecken, syn, (ibl.) uppenbarelse 2 ovanlig 1.
sällsam 1. märklig händelse 1. tilldragelse, sällsamhet, märkligt 1. ovanligt fall, särfall, underverk 3 underbarn,
undermänniska, underdjur, 'under', 'mirakel'

fenomenal enastående, utomordentlig, framstående, lysande, exempellös, rekordartad, storartad, sällspord,
sällsam, jfr omåttlig,

märklig, ovanlig, fantastisk, vidunderlig, förbluffande, kolossal; mirakulös, makalös, 'pyramidal'

ferier (motsats: termin, läsår) ledighet, ar-betsvila, semester, (sommar- i. jul)lov, mel-lantermin, skollov,
sommarledighet, (ibl.) fritid fernissa se polityr 1

fertil (motsats: steril) fruktbar, bördig, fruktsam; fröbärande, sporbärande fest 1 högtid, helg 2 festlig tillställning
1. ceremoni, högtidlighet, festlighet, evenemang, festivitet, solennitet, gala-; (regelbundet återkommande)
festiva'1; festlig samvaro 1. sammankomst, festmåltid, kolla-tion, bankett, taffel, festligt samkväm 1. lag, soaré,
(åld.) assemblée; party, (vard.) 'par-taj', jippo, hålligång, se bjudning, dryckeslag, orgie; folknöje, lustbarhet(er),
förlustelse, (åld.) muntration; upptåg, (vard.) galej, (ibl.) dans på rosor 3 festlig stämning, högtidsstämning,
'högtid', 'helg', festivitas festa 1 ställa till kalas, bulla upp allt vad huset förmår, slakta den gödda kalven; göra sig
glada dagar, gå på krog, leva högt, leva i sus och dus, fira orgier, (vard.) fukta sin aska, vara ute 1. gå ut på vift 1.
galej, 'slarva', 'sudda', 'gaska', 'härja'; pokulera, svi-ra, rumla, (prov.) rusta (om), ruckla, leva om, slå sig lös,
(vard.) 'fira', slå klackarna i taket, 'rulla hatt', 'leva rullan' 2 kalasa 1. mumsa 1. frossa på, smörja kråset, ta(ga) till
bästa

festiva'1 (regelbundet återkommande) film-1. musikfest, festspel; fest(Iighet) festi vitas (fest)glans, pomp, ståt,
(feststämning, högtidlighet

festlig 1 högtidlig, högstämd, solenn; glansfull, praktfull, pompös, jfr lysande 2 under 1 lysa; glad, upprymd, se
livad 2 2 kostlig, (puts)lustig, (tok)rolig, komisk, dråplig, 'överdådig', 'dyrbar', 'klassisk', 'löjlig' festlighet se fest 2

festprisse slarver, svirare, sudd(er), 'livad

lax', rumlare, gourmand 2 festskrift hyllningsskrift, minnesskrift, jubileumsskrift

festtåg tåg, karneval(s-tåg), kortege, procession, kavalkad, korso fet 1 se korpulent, (kinder) som en kyrkängel;
blekfet, slappfet, jfr däst 2 insmord, smörjig, oljeaktig, oljeartad, oljig, flottig;
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smidig, slipprig, hal, glatt 3 fetthaltig, fettaktig, fettrik, fettdrypande, fettglänsan-de, fettig, mäktig, kådrik, tjock,
simmig, köttig(a blad), (bot.) suckulent 4 (om jord) bördig, fruktbar; (om föda) näringsrik, mustig, närande,
kaloririk 5 (bildl.) full(proppad), välförsedd, rik; bålstor, skrytsam (fras); pösande, pösig, självbelåten; (om lön 1.
tjänst) riklig, stor, indräktig, inbringande, givande, 'förmånlig' 6 (om stil 1. rubrik) grov, stor — ha det fett ha det
(ekonomiskt) bra 1. bekymmersfritt, leva i välmåga, ha goda inkomster — inte ha det för fett ha det fattigt fetisch
se amulett, (ibl. nära) relik; (ibl.) avgud,

(lapsk) sejte fetlagd se korpulent



1 fetma (subst.) 1 fetlagdhet, (gott) hull, fyllighet, svällande former, korpulens, em-bonpoint, isterbuk; fettsot,
(med.) adiposi-tas 2 frodighet, bördighet

2 fetma (v.) bli fet 1. fyllig, tjockna, lägga på hullet, få kött på benen, lägga ut, öka (i vikt), frodas

fett fettämne(n); [talg, späck, ister(flott), tran, flott(yr), smult; smör, olja, margarin]; smörja, smörjmedel;
pomada, briljantin, kosmetik, 2 saloa, 'smet'; (vard.) 'fläsk' (på kroppen)

fiasko fullständigt misslyckande, platt fall, flop, jfr 1 nederlag — göra fiasko se misslyckas 2, ha otur, lida
nederlag, falla igenom, 'falla till marken 1. till jorden' fiber fibertråd, (växt)tråd, tåga, (ibl.) sträng; (ibl.) hampa,
bast; muskeltråd, köttråd, bindvävstråd, nervtråd, sentråd fibrös (fin)trådig, fibrig, (med.) fibrillär;

(ibl.) 'seg', 'senig'; trådlik, hårfin, tunn ficka (prov.) lomma, (åld.) taska, byxsäck, kjol- 1. kjortelsäck; fack,
(förvarings)rum; mindre malmgång, malmrum, gruvrum; (zool.) hudveck, (ibl.) pung — ha på fickan bära på sig,
ha till hands — ur egen ficka ur egen portmonnä 1. kassa, av egna medel fickpengar (skolbarns) månads- 1.
veckopengar, veckoslant, (hustrus 1. dotters) nålpengar fiende 1 fiendeland, fiendefolk; fiendehär 2 se ovän,
angripare, antagonist, vederpart, vedersakare, vederdeloman, avundsman, jfr rival, motståndare, oppositionsman,
opponent, motpart; bekämpare — vara fiender vara i strid 1. tvist 1. fiendskap med varandra, vara på krigsfot
med varandra, vara 1. ligga i luven på varandra, vara i harnesk mot varandra, stå på spänd fot med varandra, stå i
spänt förhållande till varandra fiendskap fientlighet, ovänskap, avoghet, agg, groll, hätskhet, illvilja, animositet,
hat, hämndkänsla, skarp motsättning, brytning, schism, antagonism, krig på kniven, jfr 1 strid 2; (i) harnesk
(mot) fientlig hatisk, hätsk, illvillig, illasinnad, ogynnsam(t stämd 1. inställd), avog(t stämd), osympatisk(t
stämd), antipatisk, kallsinnig, ogunstig, ovänlig, ovänskaplig, i harnesk mot, i fiendskap (med), på spänd fot
(med),fientlighet—fin

på krigsfot (med), på kant (med), i uppror (mot), oblid, ondskefull, hotfull, oförsonlig, 'grå'; stridig, motsatt
fientlighet fientlig inställning, se fiendskap; [fientligheter] krigshandlingar, se 1 strid 1 —- inleda fientligheter
börja strid, öppna strid, öppna eld, gå till angrepp 1. attack, gräva upp stridsyxan — inställa fientlig-heterna
avblåsa striden, nedlägga ni vapnen, sträcka vapen, gräva ned stridsyxan, sluta vapenvila, blåsa eld upphör, ingå
stillestånd fiffa upp putsa upp, snygga upp, ansa, reparera 1, modernisera; styra ut 2, försköna, piffa upp,
'förgylla', 'krydda' — fiffa upp sig klä(da) sig fin, göra sig fin 1. vacker fiffel (vard. för) smussel, intriger, fuffens,
knep o. konster, manipulationer, (vard.) mygel, (ibl.) oegentligheter fiffig knipslug, slug 1, (små)knepig, småslug,
påhittig, se uppfinningsrik, fyndig 1, fintlig, förslagen, slängd, klipsk, (små)listig, smart, (prov.) snedig, (ibl.
nära) slipad, durkdriven, illparig, underfundig, (vard.) full i sjutton

fiffla (vard. för) smussla, manipulera; (vard.)

'skoja', fuffla, mygla, kuckla, tricksa, båga; (ibl.) intrigera, gå smygvägar, gå bakom ryggen på ngn (med) fight
[faj't] 1. fajt (vard. för) (häftig) strid,

slagsmål; (idrott.-sl. för) (boxnings)match figur 1 gestalt, växt, yttre form, statur, skapnad, 'bildning',
kroppsbyggnad, utseende, yttre, 'snitt', (kvinnliga) 'former'; människobild, beläte; uppenbarelse, skepnad,
skepelse; (i roman 1. pjäs) personage, (scen)-gestalt, 'karaktär'; (vard.) snubbe; (skum) 'typ'; 'person', 'krumelur',
se kurre 2 teckning, illustration, bild, avbildning, plansch, 'gubbe'; mönster, snirkel, fason 3 (språkv.) figurligt 1.
bildligt uttryck, (retorisk) bild, metafor, (ibl.) trop — göra en slät figur inte kunna göra sig gällande, göra en
löjlig 1. ömklig figur, stå där som en nolla, se misslyckas 2

figurativ (motsats: nonfigurativ) (konsth. för)

avbildande, föreställande figurera uppträda (i), framträda (i), förekomma (i), skymta (i), 'skyldra' 1. 'skylta' (i),
synas (i), vara framställd (i), spela en roll (i), omtalas (i); tjänstgöra nJ (som); paradera, 'göra les honneurs';
posera, ge sig ut för figurlig se bildlig fika efter se eftersträva

fiken (motsats: likgiltig) begärlig, lysten, otålig efter, traktande fiktion (motsats: realitet) konstruktion, se
inbillning 2, uppdiktning, 'dikt', 'fabel', jfr illusion



fiktiv (motsats: reell, positiv) se skenbar, uppdiktad, blott antagen, obefintlig fil rad, räcka, länga, följd, svit,
serie, kedja,

ramsa, radda, ström, kö, led; (numera:) körfält

fila 1 (av)jämna, glätta, raspa, avrunda m, avslipa ru, svarva (till), (ibl.) skava, skrapa,

nöta, 'ciselera' 2 [fila på] se pulsa 3; (stilistiskt) bearbeta, förbättra, överarbeta, retuschera, 'hyfsa', 'polera' 3 (på
fiol) gnida, spela, 'såga', kvintilera filantropi (motsats: misantropi, människohat) människokärlek, (ibl.)
humanitet; se välgörenhet

filial (motsats: huvudaffär, huvudkontor) underavdelning, avläggare, gren, dotterföretag, dotterbutik,
avdelningskontor, (ibl.) annex filister se bracka 1

film 1 filmremsa, filmrulle, negativ 2 filmföreställning, (ibl.) bio(graf), bio(graf)num-mer, filmdrama; [filmen]
vita duken, 'cellu-loidremsan', filmvärlden, filmkonst(en), filmindustrin 3 (fackspr. för) (tunn) hinna, tunt skikt,
(ibl.) folie filma 1 uppta(ga) iu på film, fotografera (med filmkamera), (vard.) 'skjuta'; överföra på vita duken;
inspela iu (på film), göra en film, medverka i en film, spela för filmen, 'spela film' 2 (idrott.-sl. för) simulera
(skada), skada, bluffa filolog språkforskare, språk(vetenskaps)man,

(ibl.) lingvist filologisk 1 språklig, språkvetenskaplig 2 textkritisk, grammatisk, stilistisk, etymologisk

filosof 1 tänkare, metafysiker, kunskapsteoretiker, vis (man), 'vishetsvän', vishetslärare 2 grubblare, 'allvarsman'
3 levnadsvis, levnadsfilosof, levnadskonstnär filosofera se spekulera 1, fundera 1, reflektera,

grunda 1. (vard.) grunna filosofi 1 vishetslära; livskonst, (livs)visdom, levnadsvishet, levnadskonst 2 teori 3 se
grundregel; grundtanke, (grund)uppfattning filosofisk filosofie; förnuftsenlig, begrepps-mässig; (djup)tänkande;
grubblande, begrundande; mediterande, spekulativ; (lev-nads)vis, (ibl.) stoisk, resignerad filtrera rena, klara, sila,
brygga (kaffe) filur skojare, skälm, skalk, spetsbov, liten 'räv'; slughuvud, knipslug 1. listig rackare 1. krabat 1.
'gök', spelevink(er), spjuver, lu-rifax, luver, spefågel, galgfågel, fiffikus, ill-maring, (vard.) klippare;
spektakelmakare, upptågsmakare, (en) Ulspegel, (illistig) kanalje, 'fin juvel', 'ful fisk' fin 1 (motsats: grov) tunn,
smal, smäcker, spetsig, (udd)vass, skarp; finfördelad, finkornig, småkornig, finmalen, stoftfin; fin-maskig,
florstunn, finporig; (om person) smal, smärt, slank, spenslig, gracil, bräcklig, finlemmad, späd(lemmad), 'skör';
(små)-nätt; (om hud) mjäll; (om rodnad) skir, skär; (om handstil) se petig 1; obetydlig, minimal, hårfin 2
(motsats: dålig, undermålig, sekunda) ypperlig, förträfflig, utmärkt, präktig, skickligt gjord, fint 1. noggrant 1.
omsorgsfullt 1. väl utförd 1. arbetad, av hög kvalité, förnämlig, finfin, super-fin, tiptop; (vard. o. si.) 'skaplig',
'skarp', maffig, snajdig, (bus)vass, (prov.) fräck; stilfull, stilig, (i detalj) utpenslad; finsmakan-
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de, se läcker 1; (om utlåtande 1. betyg) berömmande, hedrande, bra, hög, 'vacker', OK 1. okay; (om ställning 1.
arbete) inkomstbringande, inbringande, givande; (om affär) räntabel, upparbetad, 'lysande'; (hand.) förstklassig,
prima, briljant, 'säker'; (om metall) ren, väl renad, pur, oblandad, lödig, haltfull; (om väder) klar, strålande;
(iron.) 'snygg', 'näpen', 'ljus', 'skön', 'ljuvlig'; (om hörsel) utmärkt god, 'skarp' 3 (motsats: av enkel härkomst,
simpel, gemen; osnygg, hänsynslös) förnäm(lig), aristokratisk, distingerad, ståndsmässig, 'bättre' (folk); takt-full,
förbindlig, hänsynsfull, själsfin, försynt, blygsam, finkänslig, urban, nobel, städad, hyfsad, belevad; finklädd;
prydlig, snygg, (väl)vårdad, (väl)putsad, pyntad, se elegant 1, (vard.) jäsig, vräkig; förstulen, 'inlindad', förtäckt
— fint (adv., även) utmärkt, skickligt, ypperligt; (vard.) fine-mang, fina q, kuckumaffens, maffe(ns), 'vackert',
(si.) vajert; (gå) som om det vore smort, 'galant' final se slut 1; sluttävlan, sluttävling, avgörande tävling, sista
omgång, slutspel; (mus.) avslutningsstycke 1. -sats, slutsats, slutstycke; aktslut, slutnummer finans [den högre
finansen] penningvärlden, börsadeln, penningaristokratin, penningfurstarna, (börs)magnaterna, 'storkapitalet' —
finans- penning-, förmögenhets-, ekonomi-, finansiell, ekonomisk (plan), kameral — finanser 1 (statens)
inkomster o. utgifter, (rikets) drätsel; finansväsen, penningväsen 2 ekonomisk 1. finansiell ställning, affärs- 1.
kassa- 1. förmögenhets- 1. penningställning, förmögenhetsförhållanden, ekonomi; affärer



finansiell finans-, penning-, förmögenhets-,

pekuniär, ekonomisk, merkantil finansiera skaffa (fram) pengar till, förse med 1. tillhandahålla 1. anskaffa 1.
utge nödiga penningmedel (för), ekonomiskt möjliggöra 1. stöd(j)a, förlägga, bekosta, stå bakom, bestrida
kostnaderna för, punga ut med pengar för, (fackspr., ibl.) sponsra; underhålla

finansman finansiär, affärsman, penningfurste, börsmagnat, magnat, plutokrat, bankir, (vard.) 'börshaj' finess 1
noggrannhet, skicklighet, raffinemang, sinnrikhet, urskiljning, skarpsinne; grannlagenhet, finkänslighet,
takt(fullhet), hänsynsfullhet 2 finhet, prydlighet, nätthet, behag, fullkomning, förfining, elegans, 'polityr' 3
delikatess, godbit 4 slughet, förslagenhet, list(ighet), subtilitet, fiffighet, (extra) knorr, se knep 1, bedrägeri;
[finessen] det fina (i kråksången) finger — ha 1. kunna på sina fem fingrar se grundligt — ha ett 1. sitt finger
med i (spelet) vara delaktig i — ha långa fingrar vara tjuvaktig 1. långfingrad — hålla fingrarna från fatet låta bli,
se under 2 låta — inte lägga fingrarna emellan gå hårt fram, se vi-
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dare under emellan —- inte röra ett finger förhålla sig 1. vara passiv — klia i fingrarna vara frestad — linda
(ngn) om sitt finger se behärska 1 — lägga 1. sätta fingret på se peka pä, slå ned på, 2 visa (på) — peka finger åt
se chikanera, förolämpa, håna — se genom fingrarna med se blunda för, tillåta 1 — slå (ngn) på fingrarna (vard.
för) beslå (ngn) med okunnighet 1. oriktigheter, visa att ngn har orätt, överbevisa, snoppa av, (vard.) 'stuka',
'bräcka', 'knäcka' fingerad föregiven, (upp)diktad, påhittad, antagen, overklig, låtsad, förment, hycklad, imaginär,
fiktiv, skenbar, sken-, falsk — under fingerat namn under täcknamn fingerfärdig se 2 virtuos

fingervisning vink, anvisning, påpekande, antydan, indikation, indicium; tillrättavisning, förebråelse, varning,
(ett) Guds finger fingra 1 (vid)röra, lirka, se peta 1, klämma (på), (vard.) tafsa 1. taffla (på), (prov.) tjåva (på);
leka (med) 2 (trevande) spela (på), 'knäppa' (på), (prov.) tappla (på) finhet se finess 2; se 1 halt 1; finlek, tunnhet
finish 1 (idrott.) slutspurt, spurt, upplopp, slutstrid, slutkamp 2 (tekn. för) sista behandling 1. avputsning,
slutputsning, ytbehandling, ytputs, polityr; yta finka 1 godsvagn, tjänstekupé 2 polishäkte,

se fängelse 2 finkänslig (motsats: taktlös, tarvlig) fin, takt-full, grannlaga, diskret, pietetsfull, försynt, undseende,
hänsynsfull, skonsam; skrupulös, ömtålig, jfr känslig 2, sensitiv, lättstött, lättsårad, delikat finkänslighet
finkänsla, hänsynsfullhet, takt, diskretion

finlemmad späd, finbyggd, spenslig, gracil, bräcklig

finna 1 få tag i, få fatt i, få fatt på, hitta rätt på, (lyckas) få 1. ta(ga) rätt på 1. reda på 1. uppdriva, uppdaga,
uppspåra, tillrätta-skaffa iu, 'nosa upp'; påträffa iu, träffa, anträffa, (upp)hitta, komma på, överraska, ertappa,
komma över, få se, få syn på, upptäcka, varsebli, iaktta(ga), förnimma, möta, råka 1. stöta på 2 få, vinna, röna,
komma i åtnjutande av 3 uttänka ni, utfundera ni, utspekulera ni, finna ut, hitta på (utvägar); känna; erfara,
komma underfund med, avslöja, upptäcka, få veta, märka, 'se', konstatera, dra(ga) den slutsatsen, göra den
iakttagelsen, förstå, inse, begripa, fatta, komma till insikt om, nödgas tro 1. tänka; komma till den uppfattningen
(att), anse, betrakta som, tycka, mena, hålla före, (jur.) pröva (lämpligt 1. skäligt); anse föreligga 1. förefinnas,
förklara 1. döma (skyldig) —finna sig 1 känna sig till mods, befinna sig, trivas 2 återvinna 1. (bi)behålla 1. icke
förlora 1. icke låta sig bringas ur fattningen, visa sig situationen vuxen, finna de rätta orden 1. det rätta svaret,
visa (prov på) rådighet 1. sinnesnärvaro, bli herre över situationen, (be)hålla masken — finna sig i gå med på,
sätta sig infinna sig tili rätta—fixera

(i); vara 1. bli nöjd 1. belåten (med), försona sig (med), tåla sig (med), ge sig till tåls (med), tillåta; (icke) kunna
lida 1. förlika sig med 1. medge 1. 'smälta', (inte vilja) veta av, (få) 'äta upp'; tolerera, låta udda vara jämnt, vara
med om, jfr 1 lyda, hålla god min i elakt spel, veta sin plats, jfr foga sig 4 — finna sig till rätta (kunna) hitta 1.
ta(ga) sig fram; göra 1. känna sig hemmastadd, orientera sig, acklimatisera sig; klara sig 1. reda sig 1. komma till
rätta (med); veta råd (för) — finnas vara, existera 1, anträffas, bo, uppehålla sig 1, leva; förekomma, förefinnas,
vara till finnandes; påträffas, figurera (i), uppträda (i), föreligga; (om hinder) möta; ges; vara tillgänglig, vara för
handen, stå att få 1. erhålla 1. bekomma 1. köpa, kunna fås — finnas kvar kvarligga ni, vara kvar, kvarstanna ni,



fortleva, kvarleva ni, återstå, stå sig, bestå, bibehålla sig, (fackspr.) persiste-ra; ännu finnas (att få) — finnas med
(i bilden) (motsats: saknas) vara med, finnas (där), vara 1. finnas närvarande, finnas medtagen 1. upptagen 1.
publicerad, (ibl.) delta-(ga) — finnas till se existera 1 — finna för gott finna 1. anse lämpligt 1. rådligt 1. av
omständigheterna påkallat; värdigas, täckas, 'behaga'; besluta sig för; tillåta sig, roa sig med att, lysta, vilja; (om
ni så) tycker — finna på se hitta på 2 — finna ut hitta (vägen) ut, leta sig väg ut (ur), ta(ga) sig ut (ur); hitta på,
uttänka m, utfundera ni, utspekulera ni; komma underfund med, utlista ni, gissa, (ibl.) dechiffrera — finna vägen
se hitta 3, upptäcka 3

finne blemma, kvissla, kvesa, (var)pustel, (var)blåsa, karbunkel, (hud)utslag, (ibl.) spikböld, (vard.) 'bobba',
(med.) akne

finsmakare 1 se gourmand 1 2 (litterär 1. konst-) highbrow

fint knepigt påfund 1. påhitt, listigt sätt (att gå till väga), fintlighet, skenmanöver, (ibl.) undanmanöver, 'krigslist',
se knep 1; (fäktn.) låtsat utfall, skenangrepp; [finter] (ibl.) intriger, turer fintlig (snar)fyndig, (snar)rådig,
rådsnabb, kvick(tänkt), pigg; fyndig (i svar), slagfärdig, repliksnabb; slug 1, påhittig, fiffig, spetsfundig, klyftig,
finurlig 1, sinnrik, uppfinningsrik, händig finurlig 1 (små)knepig, fintlig, (små)listig, slug 1, skicklig, (vard.)
klurig, full i sjutton 2 (prov. för) smånätt, näpen fiol violin, (åld. o. vard.) fela, fejla, (åld.) fidla, fiddel, giga —
släppa till fiolerna (vard. för) få betala kalaset, nödgas betala skadan 1. förlusten, se betala; få ha besväret 1.
obehaget — spela första fiolen vara den främste 1. tongivande 1. ledande, vara förnämst, gå i spetsen, spela
huvudrollen 1. första rollen, vara högsta hönset i korgen, dominera 1 l fira 1 högtidligbålla, (högtidligen) begå,
hålla (en fest), celebrera, fetera, 'ihågkomma' m 2 se 2 hylla 2, avfesta, avfira, festa för 3 (vard. för) festa; 'blöta'
(en tilldragel-

se), fira frimåndag, utebli från arbetet, ta(ga) sig ledigt, skolka, lata sig, slå dank, 'maska', 'slarva' — firad
eftersökt, efterfrågad, prisad, uppburen, dyrkad, buren på händerna 1. armarna, bortskämd, bortfjäsad 2 fira (sjö.,
motsats: hala, taga hem) gradvis släppa efter, låta gå, släcka 1. sticka (på), ge ut, släppa ut, sticka ut, ge efter (på),
skräcka (ett tåg) — fira ned sänka ned, dra-(ga) ned, ta(ga) in; hala ned (flaggan), stryka (flagg)

firma firmanamn; handelshus, (affärs)hus,

bolag, affär, företag firmament se himmel 1 fisförnäm se struntförnäm fisk (vard.) firre — ful fisk opålitlig 1.
suspekt individ, skummis, se filur, bedragare, skurk — få sina fiskar varma (vard. för) få ovett — i de lugnaste
vattnen går de största fiskarna skenet bedrar, se vidare under vatten —• vara 1. känna sig som fisken i vattnet
vara i sitt esse I. i sitt rätta element, vara hemmastadd; må förträffligt 1. utomordentligt 1. utmärkt fiska 1 vara
ute på fiske(tur), meta, fånga fisk, (ibl.) angla, pimpla, pilka, dörja, håva, slanta, 'spinna' 2 [det fiskar] det nappar
(bra 1. dåligt), det är (bra 1. dåligt) fiske; vattnet är fiskligt 3 dragga efter, fiska upp, hämta upp; (sjö.) kipa
(ankaret) — fiska efter se eftersträva; söka få tag i, treva 1. famla efter, genomsöka, leta efter, söka reda på, söka
fånga 1. snärja, lägga ut sina krokar efter, söka värva, lura på — fiska i grumligt vatten dra(ga) fördel av oreda 1.
förvirring, utnyttja ngns svårigheter 1. betryckta läge, syssla med otillbörliga saker — fiska upp hämta (upp),
ta(ga) upp, plocka upp, dra(ga) upp, hala upp; leta 1. fiska 1. snoka rätt på, ta(ga) reda på, se under 1 reda, lyckas
uppsnappa, få tag i fiske 1 fiskande, fiskeri, fiskfångst, fiska-fänge, mete; fisketur, fiskefärd; fiskerätt; fiskeplats,
fiskevatten 2 (på) 'jakt' 1. 'språng' (efter) fiskebåt fiskefartyg, skuta, smack, trålare,

bark, kvass (med sump) fix se 1 fast 5, bestämd, orubblig, orörlig, orygglig, konstant, outrotlig — fix idé
förutfattad mening, fördom, tvångsföreställning, tvångstanke, monomani, se mani — fix och färdig se färdig 2, i
vederbörligt skick fixa (vard. för) 1 ordna, klara (av) 2 laga, reparera, lappa 3 skaffa (genom köp, lån, stöld)

fixera 1 fastställa, fastslå, bestämma, ånge,

precisera, dra(ga) upp (gräns), begränsa, stipulera, förelägga, 3 stadga 3, (filos. o. mat.) determinera; utsätta,
berama, jfr reglera 1 2 skarpt (o. ihärdigt 1. oavvänt) betrakta, se 1 se på 1, fästa ögonen på, observera, spänna
ögonen i, rikta en forskande blick 1. forskande blickar på, 'genomborra' (med blicken); koncentrera
uppmärksamheten på 3 fästa stadigt, (med.) spjäla, gipsa; (fotogr.) göra
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ljusbeständig — fixera sig fastna, hårdna, stelna, stadga sig

1 fjant fjantande, fåneri, oroligt spring(ande)

hit och dit; tokigheter; fjäs (o. fläng), se fjäsk 2, (ibl. nära) viktighet

2 fjant 1. fjanter fjäsker, narr, snobb, stolle, fjäsk, viktighetsmakare, viktigpetter, (vard.) flabb, (prov., vard.) tönt,
(neds.) visper, jfr stackare

fjanta ränna i ogjort väder, besvära sig förgäves, besvära sig i onödan, göra sig onödigt besvär, vimsa 1. svassa
(omkring), 'springa' (omkring o. prata dumheter); fjompa, bära sig dumt åt, löpa 1. springa med limstången,
(vard.) hatta; se fjäska fjantig se fjäskig fjolla se våp, jfr dumbom fjollig inte riktigt klok, inte riktig, från vettet,
från förståndet 1. förnuftet, icke vettig, rubbad, förryckt, fnoskig, fjompig, fjoskig, 'oredig', 'vriden'; vansinnig 1,
galen; (halv)-tokig, tosig, tossig, stollig, dåraktig, narraktig, pjollrig, kollrig, snurrig, virrig, velig, (vard.) prillig,
dårfinkig, vimsig, vurmig, 'flugig', noltig, nipprig, fånig; se dum 1, fjantig; larvig, våpig fjompa (vard. för) stolla,
våp fjompig (vard. för) fjäskig, fjollig, fnoskig,

vispig fjord se vik

fjun skäggfjun, dun, (fin o. mjuk) ludd; stoft,

'flock', 'flocka', (ibl.) lätt snöflinga fjunig fjun(be)klädd, dunmjuk, finluden, småluden, fjunhårig, finhårig,
silkeshårig, (silkes)len, jfr luden fjäder 1 vingpenna, stjärtpenna, gåspenna; se plym, (ibl.) dun 2 resår(fjäder),
spiralfjäder) — fjäder i hatten (jäg.) jakttrofé; framgång; seger(tecken); [få en fjäder i [-hatten]-] {+hat- ten]+} få
beröm (för ngt som man gjort bra)

— lysa med lånta fjädrar briljera med andras idéer, se vidare under 1 lysa

fjädra sig 1 fjädra, ge efter, böja sig, svikta 2 ståt a, blåsa upp sig, stoltsera, vara 'stram', 'sträcka på sig', yvas,
kråma sig, 'sprätta', göra sig till (för ngn), göra sig grön — fjädrande (motsats: stum) elastisk, spänstig, studsande,
sviktande, töjbar

1 fjäll alp, berg (med evig snö), vål, (klipp)-massiv, klippa — fjäll- alpin

2 fjäll tunn skiva 1. platta, flisa, spån, 'blad', flinga, flag(a), fnas, skal

fjälla 1 fjälla sig, (av)flaga, flagna av, flaga sig, fnasa sig, skala av sig 2 ta(ga) bukt på, komma till rätta med,
kväsa, stuka; (vard. för) pungslå fjär stolt o. avvisande, högmodig, otillgänglig, kallsinnig, hög(dragen), stursk,
spotsk

— vara fjär sätta näsan i vädret, vända ryggen till

fjärd se vik fjärding se 1 tunna 1

fjäril — jag har fjärilar i magen jag är uppjagad 1. uppskärrad 1. nervös, det pirrar i magen på mig

142

fjärma (motsats: närma) öka avståndet (mellan), alienera, se avlägsna 1 fjärran 1 (motsats: närbelägen) (adj.)
långt bort belägen, långt avlägsen, 'grå' (forntid); avsides (belägen), fjärrbelägen, i fjärran liggande; exotisk,
långväga, (i vitter st.) fjärranväga 2 (adv.) i fjärran, långt borta, på-ett avlägset ställe, på (långt) avstånd, på långt
håll — vara fjärran från vara 1. stå främmande för, se under 2 främmande — vare det fjärran från mig vare det
långt ifrån mig, ingalunda vill 1. tänker jag, (åld.) bort det fjärrskrivare teleprinter fjärrsynt se framsynt 2

fjäsk 1 fläng, (överdriven) hast, jäkt, beskäftig brådska 1. iver, ränn(ande), 'spring',

'däng'; onödig beställsamhet, beskäftighet 2 krusande, bugningar o. skrapningar, 'svans-viftning(ar)', överdriven
uppmärksamhet 1. artighet, fjant(eri), fjäs, kruserlighet, ceremonier, kryperi, inställsamhet, servilitet fjäska 1
fjanta, göra ngt i onödan, brådska, hasta, skynda, flänga, jäkta, springa omkring 1. hit och dit, planlöst fara i väg,



ränna 1. rusa 1. ranta (i väg), jfr 2 rusa, 'dänga' 2 fjäsa, göra (mycken) affär 1. väsen av; göra sig till (för), 'stå på
tå' (för), göra sig grön (för), 'buga och skrapa', 'vifta på svansen', svansa (för), kråma sig, 'kröka rygg' (för),
(beskäftigt) krusa, söka ställa sig in (hos), löpa 1. springa med limstången, 'ligga på knä 1. måge' (för);
antichambrera, vara överdrivet artig 1. uppmärksam 1. beskäftig (mot); (ibl. nära) lisma, krypa, smickra; (ibl.)
skämma bort fjäskig 1 beställsam, (löjligt) beskäftig, flängig, vispig, alltför nitisk 1. tjänstvillig, (vard.) fjompig,
tepig; pedantisk, petig, småaktig 2 överdrivet artig, ceremoniös, kru-serlig, tillgjord, chosig, inställsam,
'krypande', fjantig, servil, 'mjuk i ryggen', (vard.) hattig

fjät (i högre st. för) steg, (fot)spår fjätter se boja; [fjättrar] kedjor, black, band,

tjuder; (i) fångenskap fjättra belägga med bojor 1. handklovar, slå i bojor 1. fjättrar, (fast)kedja, fastnagla m,
tjudra, fängsla, fastlåsa ni, nagla, (fasthålla, omslingra, snärja — fjättrad (även) ofri, (klav)bunden, slav (under)
flabb (vard. för) 1 fånskratt, flin, (vard.) flams, jfr flatskratt 2 se mun 1 3 tanklös pratmakare, 2 fjant, skrävlare
flabba (vard. för) fånskratta, flatskratta,

flamsa, se skratta, skryta flabbig lösmynt, pratsjuk; skrävlande, skräv-lig, skroderande, storordig; vispig, flamsig,
tjafsig, slamsig, gapig, (vard.) flinig flack 1 jämn, plan o. öppen, platt, slät, flat, horisontell; svagt stupande 1.
uppstigande (sluttning), obetydligt krökt (båge 1. kulbana) 2 ytlig, grund, vardaglig, banal, intresselös, enformig,
fadd, intetsägande, slätstru-flacka—flerfaldig

ken, 'tom': föga fyllig 1. mättad (ton); matt (färg)

flacka 1 fara 1. kuska 1. flytta 1. stryka 1. flå 1. resa omkring, vandra 1. färdas hit och dit, ambulera, vara på
flyttande 1. resande fot, irra, (vard.) 'drälla' 2 se flämta 2, 'darra', 'sväva' — flackande orolig, utan mål, planlös,
ostadig fladdra flyga 1. sväva 1. blåsa hit och dit, fara av och an, kretsa 1. dansa (omkring); flaxa; svaja, vaja,
fläkta, svänga, dänga, 'slå', 'vifta', 'bölja', 'dansa', 'spela', 'leka', 'leva'; skymla (för ögonen); hänga löst och ledigt,
dallra, darra, svalla, vippa, röra sig, 'flyga'; brinna ostadigt, flackra, blossa, 'flämta' — fladdrande se flyktig 2
fladdrig 1 se flyktig 2 2 utan stadga, hållningslös, kokett flaga (på metall) blåsa, fjäll, skärva, flag, spån, flisa;
skålla 1. skolla, flak; flinga, (lossnad) skiva, avflagat stycke, 'blad'; (dim)-slöja, (moln)tapp, (snö)flock flagg (sjö.
för) flagga, se 1 flagga — stryka flagg hala flaggan; se vidare under stryka

1 flagga (subst.) se fana, (ibl.) nationalsymbol, 'färger', (sjö.) flagg, standert, vimpel, signal(flagga), (ibl.) gös

2 flagga (v.) 1 hissa flaggan, låta flaggan 1. flaggorna vaja 1. blåsa, fira med flaggning, (ibl.) föra (en viss) flagg,
semaforera 2 (bildl. för) vifta (med) 3 (bildl. för) stoltsera (med) 4 (vard. för) hälsa, 'stryka flagg' 5 (si. för) gå
arbetslös, 'stämpla' — flagga för (teaterspr. för) pausera inför 1. markera (en replik)

flagig (av)flagnande, flagrig, bladig, fjällig, flisig, 'blåsig'; skiv(r)ig, lamellär, lamellös flagrant se uppenbar

flak 1 vidsträckt yta, öppen vidd, öppen (havs)fjärd, flack; bank (ute i havet), grund, flada 2 jämn o. flat skiva, se
flaga, (is)-stycke, (is)käl, (vard.) sjok 3 flake, last-

(bils)flak

1 flamma (subst.) 1 låga, flammande eld, eldstunga; sken 2 käresta, (ngns första) 'kärlek', 'svärmeri', (ngns)
tillbedda, Dul-cinea, (si., åld.) tjangs — bli fyr och flamma bli 1. råka i eld och lågor

2 flamma (v.) 1 brinna (med fladdrande låga 1. starkt o. våldsamt), låga, blossa, blänka, skina, skimra, lysa,
'spela', blixtra, gnistra, 'spraka', ljunga, glimta; rodna, hetta 2 'brinna' 1. låga (för), vara kär 1. förälskad (i), se
älska, jfr glöda 2 — flammande l glödande 2 se eggande, entusiastisk — flamma upp 1 uppblossa ni, antändas,
utbryta ni, slå ut i full 1. ljusan låga, fatta eld, råka i brand; börja lysa (starkare), blixtra 1. blänka till 2 uppbrusa
ni, 'explodera'

flammig ojämn i färgen, (röd)fläckig, marmorerad, vattrad, strimmig, jfr spräcklig flarns (vard. för) slams, hams,
flabb, flin, (prov.) trams; stoj, stim, oordentiighet,

vårdslöshet (i klädsel o. uppförande), kurtis



1 flamsa (subst., vard. för) slampa, slyna

2 flamsa (v.) skoja, skämta, nojsa, fjanta, flabba, slamsa, hamsa, (prov.) tramsa

flamsig självsvåldig, stojande, slamsig, flabbig, (prov.) tramsig; slarvig flanera (gå o.) driva 1. ströva omkring
(på gatorna), vara ute o. gå 1. promenera utan mål, driva av och an, (vara ute o.) 'valla', spankulera, släntra,
(spån)slå, (vard. o. si.) 'dra'

flank 1 (mil., motsats: center) sida (av truppstyrka 1. ställning) 2 (ibl., motsats: front) yttersta kant(en) 1. sida(n),
flygel 3 (veter., motsats: rygg) veka livet (på djur), slaksida, hungergrop flanör dagdrivare, sprätt, dandy flaska
butelj; [(liten) (parfym)flakong; (mil.) kantin; plunta, karaff(in), sifon, lägel, kolv, retort, damejeanne, (apot.)
ståndkärl; (gju-teritekn.) formflaska]; (vard. o. si.) pava, puta, '(halv)panna', 'pund'; (tom)glas flaskhals (bildl.
för) trång passage, förträngning; 'propp', hinder flat 1 (motsats: djup) platt (som en pannkaka 1. flundra), plan,
jämn, slät, flack, utbredd, plattryckt; grund; horisontellt 1. horisontalt (tak) 2 (vard. för) handfallen, häpen 3
(alltför) efterlåten 1. eftergiven 1. undfallande 1. undfallen 1. beskedlig 1. medgörlig 1. slapphänt 1. överseende
1. foglig, slapp, spak, svag, utan ruter, hjärtnupen, menlös flatskratt skallande skratt, (fräckt) hånskratt,

(retsamt) gapskratt, (vard.) flatgrin flau 1 (hand. för) matt, trög, utan efterfrågan, svåromsättlig, affärslös,
stilla(stående), avtynande, svag, stagnerande, fallande (varupriser); slapp, olustig; ljum, duven 2 (fotogr. för)
alltför mjuk, kraftlös, svag, tunn, 'tam', utan kontraster flaxa slå med vingarna; 'klippa', fladdra, 'fäkta'; flänga 1.
fara (omkring), 2 rusa (i väg)

flaxig (motsats: stadgad) (vard. för) ombytlig, ostyrig, ostadig, flyktig, nyckfull, vispig, en riktig hoppjerka;
hafsig, slarvig, vårdslös, lättvindig

flegma tröghet, sävlighet, maklighet, senfärdighet, såsighet, bekvämlighet, jfr lättja,

likgiltigt lugn, passivitet, inertsi, apati, in-dolens; kallblodighet, kallsinnighet, orubblighet, sinnesro flegmatisk se
trög 1, långsam 1, maklig, lat 1,

kallblodig 2, kallsinnig, lugn o. oberörd flektion se flexion

fler 1. flere 1. flera 1 (i) större antal, talrikare, ytterligare några 1. en del 1. åtskilliga, några 1. åtskilliga till 1.
därutöver 2 diverse, många, se under mången — flera gånger upprepade gånger, tid efter annan flerdubbel flera
1. upprepade gånger (lagd 1. viken etc.), mångdubbel, flerfaldig, mångfaldig; [flerdubbla] många, se under
mången flerfaldig (motsats: enkel) upprepad, mer än
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ett, mångfaldig, mångdubbel; [flerfaldiga] många, se under mången flerstädes på flera 1. rätt många 1. åtskilliga
ställen, mångenstädes, här och var, här och där, ställvis, fläckvis flerstämmig mångstämmig, polyfon flertal 1
(motsats: minoritet) majoritet, övervikt, pluralitet 2 (motsats: singular) plural(is), pluralform 3 [ett flertal] en del,
några, somliga, ett (stort) antal, många, åtskilliga, flera; [flertalet] (även) de flesta, det övervägande antalet,
största antalet, större 1. största delen, lejonparten, litet var, litet till mans; 'mängden', 'folket' flerårig mångårig,
perenn flest — de flesta se majoriteten flexibel (motsats: rigid) böjlig, anpass(nings)-bar, smidig, (lätt)rörlig,
benägen för förändringar, föränderlig; (vard.) flex-(tid) flexion 1. flektion (språkv.) se böjning 3 flextid (vard.
för) flexibel arbetstid

1 flicka (subst.) 1 flickebarn, flickunge, back-fisch, (vard.) tös, tösabit, tulta, rulta, (liten) stulta, (flick)stumpa,
jänta, jäntunge, duvunge, (flick)snärta, yrhätta; lilla(n), pulla, kicka, tutta; (prov.) fänta, stinta, gräbba, däka, (i
Sydsv.) (tösa)vina; (ung) fröken, ung dam, (poet.) tärna; ung (ogift) kvinna, jungfru 1, (åld. o. skämts.) (ung)mö;
(vard. o. vulg.) tjej, 'böna', 'myra', 'krok', 'brud', brallis, 'pudding', tjack, 'donna', grej;(neds.) gås, våp, sjåp, lolla,
nippertippa, näspärla, surpuppa, jfr argbigga; slyna, stampa, slinka, hoppa, jfr glädjeflicka 2 fästmö, käresta,
väninna, 'flamma', 'chans' 3 se hembiträde, barnsköterska, bonne; se uppasserska

2 flicka (v., åld. för) sula, se reparera 1 — flicka in se inskjuta 2



flickaktig ungdomlig; blyg, jfr jungfrulig 1;

feminin, sipp, pryd, sjåpig, mamsellaktig flik snibb, hörn, udd, kil, spets, skört; utskjutande del, tipp, klaff (på
kuvert), 'tunga', (på registerkort) tabb; (tekn.) vinge; remsa, klut, trasa flikig snibbig, uddig, 'tandad'; (bot.,
motsats:

hel) flikad, delad i flikar flimra blänka oroligt, lysa med dallrande sken, dallra, darra, svirra, glittra, skillra,
skymla (för ögonen) flin (vard. för) fnitter, fniss(ande), flabb, (vard.) flarns, jfr skratt; brett leende, grin;
försmädligt löje, hångrin, kallgrin flina (vard. för) hånle, kallgrina, skratta (rått 1. fult 1. opassande), 'grina',
fnissa, fnittra; [flina åt] gyckla med, bele flinga 1 snöflinga, snöstjärna, (prov.) lappvante, lapphandske 2 tunn
splittra, flaga flink se snabb, ledig, vig, oförtruten, duktig, duglig, driftig, skicklig; händig, slängd, habil, smart,
pigg, (prov.) snuddig — flinkt (adv., även) se snabbt, 2 fort flint (vard. för) 1 panna, 'planet(en)' 2 hårlös plätt, se
flintskalle flintskalle flint, (flint)skallighet, kal hjässa, (vard.) 'måne', 'månsken', 'biljardboll'
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flintskallig se skallig 1 flirt se flört

flisa splittra, (litet tunt) stycke, (trä)sticka, spån, avspjälkad bit, flaga, skärva, (prov.)

speta, spåga; (tunn) (sten)platta, avsprängd 1. avslagen del, jfr brottstycke; [flisor] splitter, flis, skärv

flisig seflagig, skiffrig, splittrig, skärvig, ojämn flit arbetsamhet, idoghet, strävsamhet; nit, trägenhet,
oförtrutenhet, drift, raskhet, (arbetsiver, (åld.) id, ävlan; energi, arbetsintensitet, aktivitet, ihärdighet — med flit
se avsiktligt flitig 1 (motsats: lat) arbetsam, verksam, oförtruten, oförtröttad, outtröttlig, trägen, strävsam, idog,
ihärdig, nitisk, energisk, (arbets)villig, ambitiös, (ibl.) trogen 2 oavbruten, idelig, stadig, ofta upprepad, stän-dig(t
återkommande) — flitigt (adv., även) se ofta

1 flock (-en) 1 hjord, skock, kull, svärm; (boskaps)drift; koppel 1. släpp (hundar); (fisk)stim; skara,
(folk)samling, (folk)hop,

sällskap, (prov., i Sydsv.) lyng; krets, lag, klunga, klick, kotteri; följe, tåg, band, gäng, liga, hord, anhang, jfr
mängd 1, massa 2,

1 hög 2 avdelning, grupp, här(skara), kår, tropp, trupp, falang 3 (om blomställning) klunga, knippa 4 flocka, tova,
tofs, (ull)tapp, (snö)flaga, flinga — gå i flock (och farnöte) med vara i förbund med

2 flock (-et) (samling) dun 1. fjun, ludd, lugg; flockull, stoppull, kamull; (ull- 1. silkes)-avfall

flocka sig samla sig (i flockar), flockas, skocka sig, skockas, hopa sig, sluta sig samman, gruppera sig, samlas,
fylka sig, fylkas, gytt-ra ihop sig, trängas, bilda klunga flockvis i (skilda) flockar, se massvis, hoptals flod 1 se
vattendrag 2 (motsats: ebb, lågvatten) flodtid, stigande (tid)vatten, högvatten; tidvattensvåg, springflod;
(våröversvämning, vattuflod, syndaflod 3 (bildl.) se ström 5, flöde — i floder (även) i (vattenmassor; ymnigt, i
myckenhet, i mängd flop [flåpp] misslyckande, fiasko, 'bomskott'

1 flor tyll, krusflor, sorgflor, kräpp, gas, skir, barège; ansiktsflor, hattflor, fluff, slöja, dok; (mygg)nät; täckelse,
'sky'

2 flor fägring, skrud, full blomning 1. blom 1. blomstring, skirt blomsterflor; blomstringstid); hög(sta)
utveckling, höjdpunkt, kulmen, höjden av utveckling, välstånd — stå i fullt flor (även) stå i sitt skönaste flor,
florera, se blomstra, (åld.) stå i sin fulla pryd-ning

florera 1 (bot.) stå i fullt flor, se 2 blomma

2 växa, utveckla sig, frodas, prunka; trivas; ha sin blomstringstid, se blomstra 3; ha stor utbredning, (om rykte) se
cirkulera 3

floskel svulstig o. tom 1. intetsägande fras, svulstighet, bombasm, bombast, klyscha, vältalighetsblomster,
stilblomma, 'praktblomma'; [floskler] fraser, se under frasfloskulös—flykt



floskulös svulstig, svassande, högtravande, bombastisk, frasbetonad, 'grann'

1 flott (subst.) se fett, frityr

2 flott (1 — 3 adj.) 1 (motsats: snål, enkel) frikostig, storslagen, överdådig, splendid, extra-vagant, yppig, kräslig
2 (motsats: tarvlig) elegant, stilig, stilfull, chic, parant, raffinerad, snobbig, välklädd, (vard.) svajig, tjusig,
maffig, ärtig, jäsig, just [sjysst], läskig, (prov.) fräck; luxuös, vräkig, galant, mondän, fashionabel; stolt,
obesvärad, ogenerad, otvungen 3 (om stil, tal, konst) lätt o. ledig, flytande, rask, schvungfull, 'elegant', (vard.)
klatschig, 'djärv' 4 (adv., även) bra, utmärkt, utan svårigheter, utan att glappa, utan bakslag, utan att del hakar upp
sig, lätt, raskt, med glans, 'fint', 'galant'; (idrott.) med utmärkt form, med god 'föring', utan prickar — vara 1. leva
flott inte knussla, inte hålla på slanten, slå på stort, leva på stor fot, leva högt, leva i stor stil, leva livets glada
dagar, leva glatt; jfr spendera

3 flott (adj.) 1 (sjö.) flytande, lös från grundet, flottdragen 2 flottbar

flotta krigsmakt(en) till sjöss, sjövapen, sjöstridskrafter, sjömakt, sjöförsvar, sjöväsen, marin; (ibl.) armada,
eskader, flottilj; tonnage; (flyg)vapen — flott- marin flottig oljig, fet; nersmord, smetig, talgig.

nedfläckad (av flott 1. fett) flottist (örlogs)matros, (örlogs)gast, marinsoldat, sjöman, (vard. o. si.) flådis, blåjacka,
blåkrage, blåtröja fluga 1 fix idé, mani, nyck 2 (senaste) modenyck 1. mod, se under 2 mod, (senaste) schlager 3
rosett, butterfly 4 (fiske.) se 2 bete — slå två flugor i en smäll få två saker uträttade på en gång, se vidare under 2
slå flugig (vard. för) vurmig, litet tosig, galen.

tokig, snurrig, crazy fluidum vätska, dryckesvara, flytande vara, dryck(jom)

fluktuera stiga o. falla, vara ostadig 1. föränderlig, växla, skifta, variera flux se genast 1

1 fly (subst.) gungfly, jfr myr

2 fly (adj.) (vard. 1. prov. för) odryg, ovaraktig

3 fly (v.) l ta(ga) 1. gripa till flykten, (be)-ge sig på flykt(en), (i högre st.) flykta; vika (undan), ge vika, ge 1. riva
upp gärdet; ta-(ga) till fötter(na) 1. till benen 1. till har-värjan, springa bort, springa sin väg 1. i väg, springa på
dörren 1. porten; ge sig av 1. undan 1. i väg, svika fanan, rymma 2, rymma fältet, retirera; gå undan, avvika,
försvinna, (vard.) skudda stoftet av sina fötter, göra sig osynlig, 'avdunsta'; dra(ga) sig ur spelet; lista sig i väg 1.
ut, (vard.) smita (i väg), slinka undan, sjappa, leila, 'sticka' 2 (om tid) se försvinna 4 3 undvika, undfly, 3 sky,
avhålla sig från, hålla sig (borta 1. fri) från 4 (prov. för) skicka, sända, räcka, ge — flyende se flyktig 3

4 fly (adv.) — fly förbannad (vard.) alldeles

rasande I. förbaskad, urförbannad, topp tunnor rasande flyg 1 flygplan, flygmaskin 2 flygvapen, flygstridskrafter,
luftstridskrafter 3 luftflotta, flygväsende(t) 4 flygförbindelse — flyg- aero-

— med flyg med flygpost, med luftpost; flygburen

flyga 1 flaxa, svinga (sig); få luft under vingarna, 'lyfta', 'sträcka' 2 flyga omkring, sväva I. kretsa (i luften),
singla, 'segla'; fara 1. blåsa omkring, driva(s), virvla, 'dansa', yra, (prov., i Sydsv.) fyka; fara hit och dit, sprida
sig 3 ila, skynda 1, jfr 2 rusa, kasta sig (i famnen 1. i armarna 1. om halsen på); fara, 'susa' (förbi), (vard.) raka i
väg, 'flyga och fara', flänga; (om tid) se försvinna 4; se flyga bort; snabbt dra(ga) 1. glida (över); kastas 1. slungas
1. hastigt föras, fara (ned 1. upp 1. ut), komma farande, blåsa (bort) 4 se fladdra, vecklas ut, fläk-ta(s), 'blåsa',
'svepa' 5 göra en flygfärd 1. flygtur, ta(ga) flyg, fara 1. färdas 1. resa med flyg(plan), fortskaffa I. forsla 1.
transportera med flyg(plan) — flygande bevingad; rörlig; 'epidemisk' — flyga bort flyga sin väg 1. sin kos 1. i
väg, se försvinna 4, jfr avlägsna sig 2; [flyga bort från] jfr lämna 2 — flyga högre än vingarna bär so förtaga sig
— flyga i1 'fara i1', gå åt —flyga i luften se explodera 1 — flyga i luven på varandra so barka ihop under 2
barka, anfalla 3

— flyga på (ngn) so anfalla 3 — flyga sin kos so försvinna 4, 2 fara 1, jfr avlägsna sig 2; [flyga sin kos från] so
övergiva, jfr lämna 2 — flyga upp 1 höja sig, lyfta, lätta 2 fara upp, störta upp 3 (om dörr, fönster) öppnas 1.



öppna sig häftigt 1. på vid gavel, (ibl.) blåsa upp — flyga ut 1 (om fågelunge) vara flygg, lämna boet, ge sig i väg
2 (om barn) lämna hemmet (som vuxna) — i flygande fläng i all hast, hastigt, huvudstupa, bus bas, allt vad tygen
håller, ögonblickligen, med ens, i full fart, (vard.) i ett hurr

flygare pilot, flyg(plans)förare, aviat, aviatör,

aviatiker; (ibl.) luftseglare, aeronaut flygel 1 (motsats: center, mitt) kant, jfr sida 4 2 (motsats: huvudparti,
huvudbyggnad) sidoparti 3 flygeldörr, dubbel- (dörr) 4 (förr:) stänkskärm (på bil) 5.ytterlighets-riktning,
(politisk) fraktion; ytterlighetsmän, flygelmän 6 konsertflygel, jfr 1 piano flygfärdig (om fågel) flygg, färdig 1.
redo att

lämna boet; (om flygplan) startklar flygplan flygmaskin, aeroplan, luftfartyg;

(vard.) plan, maskin, flyg, 'kärra', luftdroska flygplats flygfält, flygstation, flyghamn, aerodrom flygvapen so flyg
2

fly ii än t fortfärdig, fingerfärdig, rapphänt, flink, rapp, färm, snabb (i händerna)

1 flykt l flygning, flygsätt 2 snabbhet, lyftning; kraft, liv, livfullhet, begeistring, geist, élan, verv, schvung

2 flykt 1 flyende, flyktande, reträtt; desertering, rymning 2 (om tid) snabbt lopp,
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gång 3 se eskapism — flykt från landsbygden urbanisering — i flykten (gripa tillfället) i förbifarten 1. (vard.) i
vingbenet, snabbt o. beslutsamt — taga 1. gripa till flykten se 3 fly 1

flyktig 1 (kern.) förflyktigande, lätt förflyktigad, eterisk, lätt avdunstande 2 lättrör, lig, föränderlig, obeständig,
ombytlig, opålitlig, ostadig, vankelmodig, nyckfull, oberäknelig, vacklande, inkonstant. fladdrande, fladdrig,
fladderaktig, (vard.) flaxig, 'fjärilslik'; omskiftlig, skiftande, rörlig 3 (om tid, motsats: bestående) kortvarig, kort,
o varaktig, 'dagsländelik', förgänglig, hastig, snabb, ögonblicklig, snabbt flyende 4 ytlig, tillfällig; löslig, kursiv,
blott antydd 1. skisserad, i hast tillkommen 1. nedrafsad, förflugen, obetänksam — flyktigt (adv., även) som
hastigast, i förbigående; för ett 1. några ögonblick, för stunden

flykting flyende, (ibl.) rymmare, förrymd; överlöpare, desertör; landsflyktig, hemlös 2, asylsökande; (ibl.)
invandrare

flyta l (motsats: sjunka) vara flott, 'simma'; (sjö.) vaka 2 (motsats: stå stilla) rinna, se strömma 1, forsa, sippra 3
(bildl.) överflöda, 'strömma' — flytande 1 flott, 'simmande' 2 (motsats: fast) i vätskeform, rinnande, upplöst,
smält, vätskande, fluid 3 vag, obestämd, oskarp, 'dimmig', föga utpräglad; (om handstil) (jämn)löpande, driven,
ledig, jämn, lättlöpande 4 (adv., även) obehindrat, som ett rinnande vatten, utan att staka sig, utantill — flyta bort
föras bort av ström o. flod; rinna bort, avflyta; (om tid) förflyta, försvinna, svinna hän; smälta bort (i tårar) —
flyta ihop flyta samman, löpa samman, förena sig, förenas; blanda sig 1. smälta samman (med), bilda ett helt
med, gå ihop (med), gå över i varandra, bli suddig 1. virrig — flyta ovanpå se klara sig 1; göra sig gällande på
andras bekostnad, (vilja) vara förmer 1. mer än andra, (vilja) fram, dominera 1, överträffa andra, flyta 1. ligga
över, sätta näsan i vädret, vara övermodig, (vilja) vara högsta hönset (i korgen), hålla sig ett trappsteg högre än
andra; vara tongivande, vara storordig — flyta samman se flyta ihop — flyta ut utfalla ni (i), rinna 1. strömma ut
(i), utmynna ni (i); svälla ut, svälla över alla bräddar; (om färg) sprida sig, bli suddig

flytta 1 ändra plats 1. läge för, sätta 1. ställa 1. lägga på annan plats 1. på annat sätt, flytta 1. föra 1. släpa 1. bära
1. vältra 1. skjuta 1. skaffa 1. ställa 1. ta(ga) bort 1. undan, omflytta hj, omstuva ni, lämpa, omordna ni,
omplacera ni, pilla undan, förflytta, förlägga (till annan plats), transportera, baxa, skjuva, fortskaffa, avlägsna,
överföra ni, frakta, forsla, befordra; röra (ur stället), rubba, jämka, maka på, rucka (på), 'tumma' (på datum); (sjö.)
mana (ett tåg) 2 göra ett drag 1. ett flytt (i spel), dra(ga); byta 1. ändra bostad, byta våning, slå ned
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1. flytta sina bopålar 1. penater; byta vistelseort, dra(ga) bort, bryta upp; ambulera, (ibl.) nomadisera — flytta sig



(motsats: stå stilla) ändra 1. byta plats 1. läge, flytta på sig, jämka på sig, maka på 1. åt sig, komma ur fläcken,
byta om plats, gå 1. förfoga 1. praktisera sig undan, (vard.) tocka (på) sig; förskjuta sig, (om sandbank) vandra —
flyttas (även) komma 1. flytta upp (i högre klass), få flyttning, klara sig, bli godkänd, gå igenom — flytta fram 1
bära 1. dra(ga) 1. föra 1. ställa 1. skjuta 1. rycka 1. sätta fram 2 ändra 1. flytta till (en viss tidpunkt); (ut)sätta
senare, framskjuta, uppskjuta ni, utsträcka, senarelägga; (ibl.) pro-longera — flytta ned flytta längre ned, 'sänka';
flytta till en lägre klass, se degradera

— flytta tillbaka 1 bära 1. dra(ga) 1. föra 1. ställa 1. skjuta 1. sätta tillbaka 2 ändra 1. flytta till (en viss tidpunkt);
sätta tidigare, tidigarelägga — flytta upp ställa på en högre plats, flytta högre upp, höja; flytta till högre klass,
flyttas; placera i högre (löne)-grad, avancera — flytta ut l föra bort 1. undan, ställa ut, jfr flytta 1 2 flytta längre
bort; flytta till landet 3 (tvångs)förflytta, utlokalisera 4 utvandra, emigrera

flyttbar 1 (motsats: stationär) bärbar, transportabel, portativ, portabel; lös, ej (jord- 1. vägg)fast, rörlig, mobil,
ambulerande; (ibl.) ställbar 2 se fri 4

flyttning bortflyttning, avflyttning, 'uppbrott'; förflyttning, överflyttning, transport, utlokalisering; uppflyttning
(till högre klass); omflyttning, omplacering, omplantering, (om folk) migration; fraktande, forslande, fors-ling; (i
spel) 'drag', 'flytt'; flyttsaker, flytt-lass

flå 1 dra(ga) 1. flänga 1. kränga av huden 1. skinnet 1. pälsen, pälsa, skinna 2 avskala ni, avriva ni, fläka (av),
barka, bläda, jfr 3 repa 3 fara illa med, misshandla, 'klå' (ngn), 'klä av (ngn) in på bara kroppen', utsuga ni; se
pungslå; (vard. för) flacka, köra, se 2 fara 2, (prov. för) rusa, springa 1. köra fort — flådd 1 hudlös, skinnlös,
skållad; avklädd, naken 2 renrakad

flåsa andas häftigt, se pusta 2

fläck 1 smutsigt ställe, smuts(fläck), smocka, klick, plump, (vard.) pladaska, pladuska; märke, prick; (på häst) se
bläs 2; fräkne 2 vank, skavank, mörk 1. dunkel punkt, 'klick', jfr skamfläck 3 jordfläck, ställe, plats, plätt, se 1
täppa; (bar) mista (i åker) — inte komma ur fläcken se stå stilla 1 under 1 stilla

— på fläcken se genast 1

fläcka sätta fläck 1. fläckar på, göra fläckig, nedfläcka m, smutsa 1. nedsöla ni med fläckar, befläcka, nedsolka
ni, nedsmörja ni, ned-såsa ni, nedbloda ni, nedbläcka ni, plumpa, stänka (på 1. ned), jfr smutsa ned 2, oskära,
(ibl.) besmitta, förorena; nedsvärta m, smutskasta, (ned)dra(ga) i smutsen, (be)sudla, (be)-smutsa, kränka (ngns
heder), 'skada'fläckad—fnurrig

skämma' — fläckad (även) skändad, brännmärkt; (ibl.) fläckig fläckfri 1 (motsats: fläckig) fläcklös, utan
fläck(ar) 2 (bildl.) o(be)smittad, skär, blank, ren, o(be)fläckad, obesudlad, otadlig, tadellös, hederlig, oförvitlig,
jfr felfri fläckig 1 (motsats: fläckfri) (ner)fläckad, full med (smuts)fläckar, nerstänkt, (ned)-smutsad, smutsig 1,
(ner)sölad, sölig; (om pärla 1. spegelglas) oklar, oren, felaktig 2 (översållad) med fläckar 1. prickar, spräcklig,
prickig, (ibl.) brokig, skäckig, spättig, fräknig, flammig fläckvis på vissa fläckar, på sina 1. spridda 1. vissa
ställen, lokalt, här och där, ställvis, sporadiskt

fläka skära 1. slita upp på längden 1. längs-efter (mittlinjen), klyva på längden, spjälka, spänta, spalta, splittra,
(prov.) fläcka; sönderriva ni, (ibl.) spränga; flå (av); upprista ni, utspärra ru — fläka sig klyva sig, rämna, spricka
fläkt 1 vindfläkt, luftström, (vind)pust, (vind)drag, luftdrag, luftning, vindstöt, il, bris, kåre; anda, smula, skymt,
aning, 'spår', 'stänk', 'nyans'; schvung, rutsch, kläm, fräs, (personlig) färg, piff, ruter; (högre) lyftning, stämning,
skimmer, är 1. air, (ibl.) aura 2 fläktinrättning, fläktapparat, ventilator, ventil; pust; solfjäder; (sädes)harpa, fläkt-
vanna, frö- 1. sädesrensningsmaskin fläkta 1 lufta, sakta blåsa, friska (i I. på), se 2 blåsa 1, 'spela', 'leka', 'smeka',
(ibl.) sprida 1. bära 1. föra med sig (svalka), 2 svalka, 'dra(ga)'; vifta (med solfjäder) 2 se fladdra 3 (fackspr.)
rensa med fläkt-(vanna), vanna, 'kasta' flämta 1 kippa efter andan, flåsa, pusta;

stånka 2 flacka, tyna, blinka, glimma till fläng se 1 brådska, styr, stök, oväsen — i flygande fläng i all hast, se
vidare under flyga — i fullt fläng med se sysselsatt med under sysselsätta



flänga skynda, springa (omkring), sno (omkring), 2 fara 2, 2 rusa, brådstörta, jäkta, 'skala', flaxa, gno, stöka,
fjäska; se 1 bråka 1; klänga, klättra; jfr flå 1 flärd 1 fåfänglighet, tomt prål, glitter, bjäfs, skräp 2, grannlåt,
'förgyllning'; ytlighet, tomt 1. fagert sken, tomhet, intighet, världslighet, koketteri, behagsjuka, lättsinne,
nöjeslystnad, fåfänga, (åld.) flättja; ordprål, granna ord 2 svek, falskhet, bedrägeri, förställning

flärdfri flärdlös, enkel 4, konstlös, osökt, sober, kysk, se anspråkslös flärdfull fåfäng(lig), fallen för 1. begiven på
flärd, prålsjuk, praktälskande, praktlysten, prålig, prålande, snobbig; världslig, nöjes-lysten, lättsinnig, frivol,
kokett, teatralisk, innehållslös, ytlig, 'tom', dagslände- (liv) fläsk svinkött; [skinka, bacon; späck]; (vard. för) hull
1. fett (på kroppen) — nu är det kokta fläsket stekt (vard. för) det är hopplöst

fläskig (vard. för) tjock o. fet, smällfet, över-gödd, plussig, späckig

1 fläta (subst.) 1 hårpiska, (stång)piska, 'råttsvans'; (hår)länk, lösfläta, 'valk' 2 girland, krans, festong,
(blomster)slinga 3 vetelängd, 'kaffelängd'

2 fläta (v.) vira, binda (samman), tvinna, 'knyta'; (samman)slinga, hopslinga ru, slingra, hopslingra ni, ringla,
inveckla, hopvrida ni, sno (ihop 1. samman) — fläta ihop sammanfläta ru, (sjö.) splitsa; hoptrassla ru, inveckla
ni, tova 1. filta ihop (sig)

flättja (åld. för) flärd 1 flöda svämma, (fram)kvälla, sprudla; forsa, strömma 1; vara riklig, vara rik (på), finnas i
överflöd — flödande givande, lukrativ, ymnig, riklig; frodig (fantasi), 'rik', 'strömmande', 'forsande', (tekn.) fluid
— flöda över 1 översvämma ni, rinna över (sina bräddar) 2 jfr överflöda flöde högvatten, (vatten)flod, störtflod,
'ström', översvämning, svall, skval, fors, kaskad, vattendrag; ljusflöde, se sken 1; se svada, utgjutelse flöjel 1
väderflöjel, vindflöjel, väderhane, vindfana, vindvisare 2 (sjö.) vimpel, styrflöjel, flög, flöj 3 (bildl.) vindböjtel,
(ibl.) opportunist, spelevink, se odåga flört 1. flirt 1 se kurtis 1, låtsad 1. ytlig förälskelse, 'älskogslek', (vard.)
kuttrasju, nojs, (vulg.) hångel, jfr koketteri 2 kokett, kurtisör, 'flörtprick'

flörta 1. flirta spela förälskad, låtsas intresserad (av ngn), leka med (ngns 1. varandras) känslor, kokettera,
kurtisera, driva kurtis, ge ögon, (ibl.) 'kuttra', nojsa, se uppvakta 3 flöte flytkropp, flottör, (fiske.) kagge, vakare,
klump, klåmm, kubb, kabbe, klabb, lättare, lätte, pase, dobb, dubb(e), (ibl.) fla(r)n, flå — bakom flötet se bakom
2, dum 1 fnas 1 nöthylsa 2 fnassel, (ngt avskalat 1. söndergnagt) skräp, skav, fjäll, avskrap, (ibl.) mjäll

fnask 1 (vard. för) obetydlighet, lappri, skräp 2 (vard. för) (inte ett) grand, se ingenting 3 (vulg. för) glädjeflicka
4 (vard. för) liten pojke, fnasker, vasker, pys, parvel fnissa se fnittra, jfr skratta fnitter fniss(ande), fliss(ande),
fnissning,

fnittrande, flin, jfr skratt fnittra fnissa, flissa, (små)flina, (vard.) hamsa,

se skratta fnoskig se fjollig

fnurra knut — det har kommit en fnurra på tråden (mellan dem) det har hakat upp sig 1. skurit sig, det har
kommit ngt i olag 1. trasslat till sig, de har råkat i osämja 1.

blivit oeniga i. kyliga mot varann, de har kommit på kant med varann, det har uppstått oenighet 1. misshällighet
1. osämja 1. förvecklingar 1. konflikt(er) 1. trassel, det har kommit smolk i mjölken, de har kommit ihop sig (om
ngt), (vard.) det har blivit tjäll på linjen fnurrig se misslynt, trumpen, vresig 1, rettig 2
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fnysa frusta, fräsa, 'snusa'; 'skumma', rasa, vara uppbragt 1. arg 1. vred — fnysa åt ringakta, förakta, se ned på,
vara nedlåtande, rynka på näsan åt foajé (för)hall, förrum, tambur, vestibul;

sällskapsrum fobi1 sjuklig ångest 1. fruktan; skräck, avsky, motvilja

focka (vard. för) avskeda 2; jaga 1. visa bort, se relegera

1 foder kreatursföda, hö, halm, gräs, hackelse, furage; bete, (ibl.) ranson

2 foder 1 undertyg, fodertyg; innerklädsel (i påse 1. kuvert) 2 (åld. för) fodral, (flask)-skrin 3 (tekn. för)



beklädnad, inklädnad, brädfodring, boasering; ram, infattning, karm; förhydning 4 blomfoder, foderblad, yttre
hylle, (ibl.) (blom)kalk

1 fodra ge foder åt, utfodra, stilla, (ibl.) mata, bespisa

2 fodra sätta foder i, förse med foder, (ibl.) vaddera; (invändigt) (be)kläda, (ibl.) beslå (med bräder),
plankbekläda, brädfodra; bussa (axellager)

fodral skyddshölje, hölje, etui, necessär, överdrag, 'hus', skydd, kartong, mapp, attrapp, hylsa, (rit- 1.
cirkelbestick; (bot.) skida, slida, hölster; (pil)koger, (svärds)balja; kapsel, ask, dosa, låda, (klock)skåp, skrin,
schatull, boett, (olje)foder, (sjö.) se 1 kapell

1 fog skäl, berättigande, grundad anledning, grund, orsak, hemul, rättighet, (ha) stöd (för) — ha fog för sig vara
befogad 1. berättigad 1. motiverad 1. rimlig 1. skälig, inte vara obillig -— med fog 1 med skäl, med (all 1. full)
rätt, på goda grunder, rättvisligen 2 (ibl.) med lämpor, jfr under 1 lämpa

2 fog (sammanfogning, förening, förbindning, sammansättning; fogningslinje, föreningspunkt; springa,
mellanrum; skarv, söm, nåt, lask, fals, såt, spont; lödrand, gjutrand, vällrand; bensöm, benskarv, sutur, led,
ledfogning, ledgång

foga 1 lägga (till), bifoga, anknyta (till) 2 avpassa 1. rätta (efter) 3 länka, styra, anpassa, föranstalta, (an)ordna,
ställa till; förordna, bestämma — foga sig 1 ansluta sig (till), sluta sig (till), sälla sig (till), fogas (till); förfoga sig
(till), bege sig (till) 2 se hända 2, inträffa, råka att bli, komma att bli, arta sig, gestalta sig 3 rätta sig (efter),
anpassa sig (efter), packa sig (efter), böja sig (för), ge efter (för), ge vika (för), respektera, forma sig (efter),
lämpa sig (efter), tillmötesgå, lyda, följa, efterkomma, vill-fara, samtycka (till), göra till nöjes 1. till viljes, dansa
efter ngns pipa, vara ett vax i ngns händer, låta sig ledas av, gå i ngns ledband 4 finna sig (i), underkasta sig, låta
sig nöjas med, tåla sig (med), försona sig med, tåligt fördra(ga), vara nöjd med, nöja sig, hålla till godo (med),
acceptera, bekväma sig till, gå med 1. in på, uppge sitt trots 1. motstånd, falla undan, böja sig, kapitulera 2, falla
till föga, ge med sig, ge sig,
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ge efter, ge tappt, ge vika, ge upp, underordna sig, krypa till korset, ödmjuka sig, resignera, ta(ga) skeden i
vackra handen 1. i vacker hand, slå till reträtt, stryka på foten, bita i det sura äpplet, stoppa pipan i säcken, svälja
förtreten, svälja det beska pillret — foga sig i väg ge sig i väg, jfr avlägsna sig 2 — foga anstalter vidta(ga)
åtgärder, se vidare under anstalt — foga 1. rätta sig efter omständigheterna finna sig i 1. rätta sig efter andra 1.
nya lagar 1. förhållanden, ta(ga) seden dit man kommer, göra en dygd av nödvändigheten, veta sin plats, ta(ga)
det onda med det goda, vända kappan efter vinden, hålla god min (i elakt spel) — foga ihop sammanfoga ni,
förena 1, passa ihop, hopknippa ni, häfta (ihop), skarva ihop, fälla in; falsa, in- 1. hoptappa, laska, laxa, sponta;
nita, löda, svetsa ihop, sammansvetsa ni, välla ihop; sinka (ihop), sammankitta iu, (ibl.) limma — foga in

1 insätta ni, inpassa ni, inkomponera ni, infälla ni, infatta ni, inlägga m, innesluta, anbringa, kila in, (ibl.) inskriva
ni, införa m

2 (bildl.) se inskjuta 2 — foga till se lägga till, bifoga

fogde 1 (förr:) hövitsman, befallningsman, (by)ålderman 2 tillsynings- 1. uppsyningsman; (i Finl.)
befallningsman, rättare foglig (motsats: trotsig) fogsam, medgörlig,

ödmjuk, eftergiven, undergiven, timid, 'from', beskedlig, hygglig, undfallande, mottaglig för skäl, vek, 'böjlig',
tillmötesgående, lätt att leda 1. styra, lättledd, lätthanterlig, hovsam, saktmodig, spak, fredlig — vara foglig låta
tala vid sig, ta(ga) reson, lätt ge efter fokus se centrum

fokusera (bildl. för) ställa i brännpunkten 1. i centrum, samla (uppmärksamhet, intresse) folder [få1-] vikblad,
hopvikt (reklam)tryck folk 1 folkslag, landsmän, folkstam, nation 2 undersåtar(na), menighet(en) 3 in(ne)-vånare,
inbyggare, befolkning, (bibi.) släkte 4 underlydande, underordnade, underhavande, anställda, arbetare, tjänare,



tjänstefolk, gårdsfolk, husfolk, (tjänste)hjon, personal, biträden; bemanning, manskap, soldater, trupper,
besättning 5 kunder, publik, gäster, främmande, 'besök' 6 människor(na), personer, 'man', 'de'; [folket] (även)
(den stora) allmänheten, medborgarna, publiken, offentligheten, samhället; gemene 1. menige man, menigheten,
de flesta, flertalet, de breda lagren, de djupa lederna 1. leden, (den stora) massan, massorna, mängden, hopen, de
lägre klasserna, underklassen, (ibl.) proletariatet, jfr under proletariat — folk- etnisk; national-, nationell — bli
folk av (vard. för) bli en riktig människa 1. en riktig karl av, folka sig — göra folk av få en bra karl 1. duktig
människa av, få 1. sätta fason på, uppfostra — löst folk sammanrafsat folk, lösdri-vare, asociala individer,
slödder folka sig (vard. för) bli 1. börja uppföra sigfolkdans—formalist

som folk, bli folk av, hyfsa till sig, bli

bättre, bättra sig, arta sig, (vard.) hygga (till) sig

folkdans allmogedans, (ibl.) folklig dans, kulturell dans, (oegentligt:) nationaldans,' (si.) 'hemvävt', 'knätofs'
folkdräkt allmogedräkt, häradsdräkt, bygdedräkt, sockendräkt, 'dräkt', (oegentligt:) nationaldräkt folklager
folkskikt, befolkningslager, klass folklig (motsats: svårtillgänglig; aristokratisk, högdragen) populär, enkel o.
okonstlad, (lätt)fattlig, (lätt)tillgänglig; demokratisk; folkkär, folkvänlig, (prov.) 'gemen' folkmål se dialekt

folkmängd invånarantal, befolkning, folkstock, folknumerär, (fackspr.) population folkomröstning plebiscit,
referendum folksamling folkhop, (folk)massa, skock folkskygg folkrädd, enstörig, se otillgänglig 2;

misanlropisk; (ibl.) förläst folkstyre folkstyrelse, demokrati folksång folkhymn, nationalsång, nationalhymn

folktro (ibl. nära) skrock, vidskepelse, övertro

folkvett se hyfsning, 'vett', (fint) sätt, politess folkvimmel människovimmel, (folk)hop, (folk)massa folkvisa
ballad, visa i folkton, fornkväde folkvälde se demokrati, (ibl.) mångvälde

1 fond 1 (motsats: förgrund) se bakgrund, grund (i landskap 1. tavla) 2 (teat.) mitt; fonddekor(ation),
(fond)kuliss, fondvägg

2 fond 1 (grund)kapital; (ibl. nära) (penning)-stiftelse; (begravnings)kassa 2 förråd, mängd, tillgångar, upplag,
stock, rikedom, 'ballast', 'barlast' 3 statspapper, statsobligationer, värdepapper

fonetik ljudlära

fonetisk ljudenlig, ljudtrogen, ljud-, språkljuds-, akustisk fontän brunn, springbrunn, springkälla,

springvatten, vattenkonst, vattenkastare fora 1 se lass 1 2 (last)vagn force [fårs] styrka, kraft; (ngns) starka sida,
specialitet — force majeure [masjö'r] övermäktiga omständigheter, laga 1. oberäkneliga hinder, naturhinder,
högre makt, tvingande nöd, laga förfall, händelsetvång forcera 1 öka 1. driva upp 1. pressa upp (farten); bedriva
med fart, driva på1, påskynda ni, jäkta; (idrott.) öka, accelerera, spurta 2 bryta genom, bryta upp, spränga,
storma, tränga sig fram genom 3 tolka 1. lösa 1. dechiffrera (chiffer), 'spräcka' 1. 'knäcka' (kod) — forcerad
ansträngd; pressad, tvungen, onaturlig, krampaktig 2, sökt, konstlad, tillgjord; 'uppskruvad', uppdriven,
överdriven; brådskande, jäktad, 'jagad'; hastig, intensiv fordom Be förr 1, fordomtima, i äldre tid(er), i forna 1.
gamla 1. gångna 1. flydda 1. framfarna dagar 1. tider, för lång tid tillbaka,

för länge sedan, en gång (i tiden); i det förflutna fordon se vagn

fordra 1 se kräva 2 erfordra, icke kunna vara utan, vara beroende av; kosta; betinga

(som villkor), betinga sig; inta(ga) (visst utrymme) — fordrande fordringsfull, anspråksfull, pretentiös, (ibl.)
självmedveten; pockande, sträng, hård, rigorös, nogräknad, granntyckt, pedantisk; påkostande, krävande, se
myndig 3 — fordras (även) behövas, krävas, vara 1. göras av nöden, vara nödvändigt 1. oundgängligt — ha att
fordra ha till godo, ha igen, ha att (ut)få 1. bekomma 1. vänta

fordran 1 krav, anspråk, yrkan(de), äskande, pockande; (vid 1. på) anfordran; begäran, vilja, anmaning, anmodan,
önskan, anhållan 2 (motsats: skuld) fordringar, tillgodohavande, kredit, aktiva fordringsägare (motsats: låntagare,



gäldenär) långivare, borgenär, kreditor(er), 'björn' forensisk rättslig, rätts-(medicin), processuell form 1 gjutform,
kokill, formflaska, matris; prägelstock, kloss, block; (skomakar)läst; modell, schablon, patron, mall 2 skapnad,
gestaltning, formgivning, daning, stöpning, bildning, beskaffenhet, (yttre) gestalt, figur, 'växt', statur, utseende,
fas, konturer, drag, prägel, skepnad, konfiguration 3 avfattning, formulering, utformning, stilisering, ordalydelse,
ordalag, stil, struktur, anordning; ordform, böjningsform, (språklig) dräkt 4 fastställd 1. föreskriven ordning,
ritual; umgängesregler, skick och bruk, sällskapsskick 5 art, typ, sort, slag, version; (kem.) aggregationstillstånd
6 (idrott, för) kapacitet, kondition, disposition, vigör, trim — för formens skull för att vara helt korrekt, för att
allt skall gå riktigt till, (ibl.) för att rädda skenet — ge form åt se formulera, gestalta — i form i god form, i god
kondition, vältränad, disponerad, upplagd 2; i högform, 'i slag', (vard.) på bettet, i gasen, i hög form, på gott
humör, uppspelt — taga 1. ta fast(are) form få definitiv utformning, (snart kunna) förverkligas — ur form i dålig
form, opasslig 2, (idrott.) ur slag, odisponerad; otränad forma framställa, förfärdiga, tillverka, ge (ngt) formen av,
(ut)gestalta, (ut)dana, bilda, skapa, fasonera, strukturera, knåda, (ut)-modellera; (ut)mejsla, uthugga ru, skulptera,
(till)svarva, tillyxa ru, dreja (lergods); lämpa (efter), avpassa 1. anpassa (efter), foga (sig efter), mynta (på);
prägla, formulera — forma sig anta(ga) 1. ta(ga) 1. få form 1. gestalt 1. skepnad (av), bilda sig, bildas, utvecklas
1. utveckla sig (till), (om tyg) föra sig formalism formbundenhet, formstränghet, formväsen, formrytteri,
regeltvång, bok-stavsträldom, byråkrati, 'mandarinvälde', 'kineseri', pedanteri, juristeri, principrytteri formalist
formträl, formryttare, bokstavsträl,
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paragrafryttare, paragrafdyrkare, regelmänniska, principryttare, pedant, byråkrat formalistisk formbunden,
formsträng, benhård, byråkratisk; andefattig förmaster se formellt, formligen, uttryckligen formalitet yttre
form(er), (antaget) bruk, (ren) formsak, etikettsfråga; [formaliteter] (även) ceremoniel(l), etikett; tomma
ceremonier, formalism, pappersexercis — utan formaliteter se resolut 2 forman se kusk

format se storlek, (typogr.) tryckyta, satsyta; betydenhet, rang — av format (bildl. för) av betydelse, betydande
formation 1 formning, formande, daning, bildning, gestaltning 2 (trupp- 1. fartygs)-formering, uppställning,
gruppering formel fast ordförbindelse, fast 1. stående uttryck; lärosats, teknisk term, konstterm, recept'; (mat.)
sats; besvärjelse(formel), trollformel; regel, jfr norm formell 1 (motsats: materiell, reell) yttre, formål, nominell;
grammatiskt (subjekt); teoretisk 2 (motsats: formlös, informell, intim) formenlig, formsträng, regelrätt, formlig,
officiell; formbunden, formalistisk, byråkratisk, jfr akademisk, ceremoniös, konventionell, korrekt, artig, stel,
tvungen, reserverad, avmätt 2, (ibl.) cirklad, kall, torr, opersonlig — formellt (adv., även) till formen, till det
yttre, pro forma, de jure, teoretiskt, forma'liter, (endast) till namnet formera 1 (mil.) bilda (linje), uppställa ni 1.
ställa sig i 2 inleda 1. göra 1. stifta (bekantskap) 3 (till)spetsa 1. vässa (en penna) formfulländad utsökt vacker,
fullkomlig,

formskön; virtuosmässig, mönstergill formgivare (industriell) designer formgivning (konstnärlig) gestaltning,
(industriell) design; form, mönster formidabel kolossal(t stor), oerhörd, ohygglig(t

stor); hemsk, fruktansvärd, förskräcklig formlig regelrätt, formellt riktig, jfr formell 2; klar o. bestämd,
uttrycklig; fullständig, fullkomlig, verklig 3, faktisk, bokstavlig, direkt — formligen 1. formligt (adv., även) rent
av, forma'liter, bokstavligen 1. bokstavligt formlös konturlös, gestaltlös, oformlig, obestämd, oskaplig, kaotisk,
sladdrig; (miner.) därb, (kem.) amorf; obearbetad, illa skriven, 'tafatt' formulera avfatta, uppsätta ni, skriva (ut),
utarbeta, ge (viss) form åt, (ut)forma, ställa upp, 'upplinjera' ni, stilisera; precisera, uttrycka, framställa, turnera
formulering språklig utformning, avfattning,

ordvändning, skrivning formulär 1 föreskriven form 1. lydelse, föreskrivna ordalag, mönster 2 förlaga, förebild,
ifyllningsblankett, (fråge)lista (för ifyllning), mönsterskrift, schema, tabell forn l Be förra 2 förfluten, förgången,
framfaren, flydda (dagar), forntida, urgammal, ålderdomlig, fornartad, arkaisk, pale(o)-, saturnisk; (ibl. nära)
förhistorisk
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fornforskare arkeolog, antikvarie, (åld. för)

forntidshistoriker fornfynd fornlämningar, fornsaker, gravfynd,

fornminnen, antikviteter fornlämning se antikvitet fornsägen se saga 1 forntida se gammal fi, forn 2 forntiden det
förflutna 1. förgångna, gamla tiden, hednatiden, antiken, förhistorisk tid, fornåldern, urtiden, äldsta tid(er),
urminnes tid(er), (längesedan) gången tid, kung Orres tid, arilds tid fornåldrig se urgammal

fors 1 starkt strömdrag, sug, häftig ström-Sättning), katarakt, (forsande) bäck, mindre (vatten) fall, strek(e); se
kaskad 2 2 se ström 5, flöde

forsa skummande flyta 1. strömma 1. rinna 1. rusa 1. störta fram, bilda forsar, rinna häftigt 1. stritt, ha ett stritt
lopp, brusa, frusa, spruta, skvala, sorla, svalla, välla, kvälla, flöda — forsande (även) skummande, strid;
'flödande' — forsa ned 1. ner se falla 2, hällregna forska rannsaka, efterforska, (träget) söka 1. snoka 1. speja
(efter), leta, spana, förfråga sig (om), förhöra sig (om), skaffa sig upplysningar (om), göra sig underrättad (om);
söka få reda på 1. utreda 1. utgrunda, söka svar(et) på, bedriva forskningar (il. efter), 'gräva' (i), undersöka,
pröva, utforska, studera, söka tränga in (i), vetenskapligt utröna, (vard.) vetenskapa — forskande iakttagande,
granskande, prövande, frågande, spanande — forska ut se utforska forskare vetenskapsman, vetenskapare, lärd,

(ibl.) sanningssökare forskning 1 efterspaning(ar), spaning(ar), observation, sökande, letande, undersökning, jfr
studium, efterforskning, utredning, (ibl.) förfrågning(ar) 2 vetenskaplig undersökning 1. verksamhet,
vetenskapande, vetenskap, research, recherch, (ibl.) studier forsla se frakta, befordra 1 — forsla bort se skaffa
undan — forsla fram framskaffa ni, framköra ru, transportera (fram), (bergv.) utfordra (malm) forsling se frakt 1

1 fort (subst.) se befästning; mindre fästning, fäste

2 fort (adv.) med 1. i all hast, med (all) skyndsamhet, se snabbt, skyndsamt, rappt, flinkt, gesvint, med stor
snabbhet, (ibl.) i flygande fläng, i rykande rappet, (inte) i brådrasket; snart, se genast 1, utan tvekan — så fort
som så snart som, genast (som), i samma ögonblick som, knappast — förr än

fortbildning vidareutbildning fortfara se fortsätta 1 — fortfarande allt fortfarande, alltfort, alltjämt, (den dag) i
dag (är); ännu i dag, än(nu); som förut, allt framgent, stadigt, fortsättningsvis, (även) i fortsättningen fortfärdig se
flyhäntfortgå—ta till fötterna

fortgå se fortsätta 2 — fortgående se fortlöpande, ihållande fortkomst 1 framgång (i världen), lycka (i yttre
avseenden), välgång, (ibl.nära) existens; framkomst, befordran, förflyttning, avancemang, karriär 2 (om växter)
trivsel, tillväxt, utveckling, förkovran fortleva kvarleva ni, finnas kvar, (bibe)hålla sig, vara vid liv, (allt)
fortfarande finnas 1. existera 1. vara till, ännu vara i livet, bli 1. stå 1. vara vid makt, stå sig, (fort)bestå, fortvara,
räcka, vara, (fackspr.) persistera, jfr överleva; framleva, leva vidare fortlöpande pågående; oavbruten, oavlåtlig,
obruten, fortsatt, kontinuerlig, oupphörlig, sammanhängande, ihållande, fortgående, konstant, varaktig, ständig;
fortskridande, i nummerföljd 1. nummerordning, i tur och ordning, successiv fortplanta 1 föröka, (fackspr.)
reproducera, propagera 2 överföra ni; föra vidare, (ut)-sprida, utbreda; 'meddela', 'föra' fortplantning 1 förökning,
förökelse, barnalstring, avling, avel, (fackspr.) reproduktion; (könlös) delning; återväxt 2 (fys.) gång, utbredning,
spridning, fortskridande — fortplantnings- generativ fortsatt Be under fortsätta fortskaffa se frakta, befordra 1 —
fortskaffa

sig ta(ga) sig fram, se 2 fara 1 fortskaffningsmedel befordringsmedel, transportmedel, samfärdsmedel, åkdon,
fordon, vehikel, jfr vagn fortskrida 1 gå 1. skrida 1. förflytta sig framåt 1. vidare, framskrida, fortplanta sig
(vidare), utveckla sig (vidare), fortgå, fortsätta, försiggå, fullföljas, (för)löpa, ha sin gång 2 gå framåt, göra
framsteg — fortskridande gradvis 1. småningom fortgående, progressiv, fortlöpande fortsätta 1 fortfara (med), gå
på' (med), (låta ngn) hållas (med vad han påbörjat), (vard.) gno 1. knoga 1. dra(ga) på'; vidbliva) ni (att), envist
framhärda (med 1. i), envisas (att), fullfölja, hålla ut, icke släppa taget, hänga i', gå på i ullstrumporna, löpa linan
ut, vara ståndaktig, stå fast (vid); (genom nya åtgärder) följa upp, (ibl.) förnya, utsträcka, förlänga, dra(ga) ut
(på), prolongera; åter börja 1. sätta i gång; ta(ga) vid ]. över, återuppta(ga), återta(ga) (färden), fara i. resa vidare,
gå vidare i texten; (som anföringsverb även) vidta(ga) 2 icke upphöra, pågå ni, fortgå, (fort)löpa, fortskrida, hålla



på1, hålla i', (fort)vara, räcka, (åld.) påstå; förbli, (fort)bestå, äga bestånd, stå bi, sitta i1; ha sin gång, se under 1
gång — fortsatt si- fortlöpande, (ibl.) ytterligare, förlängd fortsättning fortsättande, fortgång, fortvaro,
fullföljande, fullföljd, efterföljd (i samma anda), uppföljning (genom nya åtgärder); förlängning, utvidgning,
prolongation; följande del, ny del, rest(en av artikeln), (typogr.) sladd; eftersläckning, nachspil; (rättsligt)
efterspel — i fortsättningen i det

följande; under den följande tiden, framgent fortsättningsvis vidare; fortfarande fortvara se fortsätta 2, fortleva
fortvaro fortbestånd, fortsatt tillvaro 1. bestånd, fortfarighet forum domstol, rätt, instans, tribunal; organ

1 fossil (subst.) förstening, petrifikat

2 fossil (adj.) 1 förstenad, petrifierad 2 se urgammal

foster 1 (i högre st.) livsfrö, livsfrukt; avkomma, avföda; embryo 2 alster, produkt, resultat, skapelse, 'frukt',
'utslag', 'barn' fosterbygd se hemort fosterfördrivning se abort fosterland fädernesland, hemland, fädernejord,
fosterjord, moderjord fosterlandskärlek fosterländskhet, patriotism fosterländsk fosterlandsälskande, fosterlands-
sinnad, fosterlandskär, nationalstolt, patriotisk, (ibl.) nationell, (neds.) chauvinistisk, 'punschpatriotisk', (åld., ibl.)
yverboren fostra 1 se uppfostra, uppföda, vårda 2 (bildl.) ge näring åt, uppamma, ge upphov åt, framkalla, alstra,
medföra, 'föda' fostran (upp)fostring, uppfostran, 'skola'; (foster)vård, föräldravård, (ibl. nära) tukt(an)

fot 1 tass, labb, klöv, hov, ram, has; [fötter] (skämts.) fortkomstledamöter 2 fotställning, bas, stöd, fundament,
sockel 1, (hus)-grund 3 (metrisk) takt — alltid komma ned på fötterna (bildl. för) alltid klara sig, klara sig i alla
väder, alltid lyckas rädda sig, alltid komma oskadd 1. helskinnad undan —- falla till fota se falla ned 3 — fatta
fast fot befästa sin ställning, se vidare under 1 fast —- fot för fot ett steg i sänder, steg för steg, långsamt, i skritt
— från huvud till fot från topp till tå, sc vidare under huvud — få fast fot få fotfäste, se vidare under 1 fast —
försätta på fri fot se frigiva 1 — kasta sig för ngns fötter se ödmjuka sig — komma på fötter jfr repa sig under 4
repa — leva på stor fot se leva högt — lägga för sina fötter se betvinga, kuva 1, bedåra, tjusa

— lätt på foten se lättfotad — på fri fot se fri 3

— på fötter på benen, uppstigen; frisk, uppepatient, (re)konvalescent — på resande fot på resa 1. resor; resfärdig,
start-klar; [vara på resande fot] se 4 resa 1 — på stående fot se oförberett, genast 1 — stryka på foten få ge vika,
se foga sig 4 — stå på egna fötter vara 1. bli sin egen — stå på god fot (med) stå i vänskapligt 1. gott förhållande
(till), leva i sämja 1. endräkt (med), vara vän (med), hålla sigväl (med), (vard.) vara bundis 1. buss 1. tjänis 1.
tummis (med), ha tumme (med) — stå på spänd fot vara ovän (med), stå i spänt 1. fientligt förhållande (till), vara
fientlig, vara fiender — stå på svaga fötter stå på lerfötter, se vidare under svag — sätta foten på se beträda 1 —
sätta på fötter, sätta på god fot sätta i gott skick, sätta i stånd — ta till fötterna se 2 springa 1, 3 fly 1 — till fots
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gående, vandrande, fotledes — trampa under fötterna se förtrampa, kränka 1 fota grunda, basera, stöda (ngt på
ngt) —

fota sig (även) bygga (på) fotfolk (bildl. för) folk på icke beslutfattande nivå, underlydande, 'vanliga människor',
'gräsrötter'

fotfäste fast fot, (få) insteg 1. burskap, (vinna) terräng — få fotfäste få 1. vinna insteg — förlora fotfästet se
halka, snava foto- 1 ljus- 2 fotografi-

fotografera ta(ga) en vy 1. en bild 1. ett fotografi (av), avbilda, porträttera, 'före'viga', (vard.) fota, ta(ga), knäppa
(av), 'plåta'; se filma 1

fotografi foto, fotografiskt alster, fotografisk bild, (åld.) dagerrotypi, (fackspr.) stillbild; porträtt, konterfej;
kameraskott, snapshot, (vard.) 'kort', 'plåt' fotografisk (bildl.) se realistisk 1, detaljerad, avbildande

1 fradga 1. fragga (subst.) se 1 skum

2 fradga 1. fragga (v.) bilda(s) fradga 1. fragga 1. skum, fradgas, skumma sig, löddra (sig); fräsa, se skumma 1



fradgig 1. fraggig skumfylld, se löddrig fragment se brottstycke; ofullbordat stycke,

bevarad rest fragmentarisk (motsats: hel) fragmentartad, osammanhängande, diskontinuerlig, ofullgången,
ofullbordad, ofullständig, oavslutad, halvfärdig; lösryckt, lösbruten, splittrad

frakt 1 forsling, befordran, transport, frakt-ning, försändning, fortskaffande, godsbefordring, godsbefordran,
(varu- 1. gods)-transport, fraktande, befraktning, fraktfart, spedition 2 fraktavgift, befordrings-avgift, frakt-1.
transport-1. forslingskostnad-(er), forslingsavgift, forlön 3 last, skeppslast, laddning, fraktat gods, fraktade varor
frakta (låta) (över)föra, forsla (ut), befordra 1, fortskaffa, (för)flytta, transportera, skjutsa, skicka, (för)sända,
skeppa; (sjö.) befrakta 1. hyra (ett fartyg) för transport, spediera fraktion åsiktsgrupp, meningsgrupp, mindre
avdelning 1. grupp av parti fram 1 (motsats: tillbaka, åter) ut (från 1. ur), (komma) i ljuset, i dagen, till synes;
framåt, utefter 1. bortåt (vägen); föröver, för ut; till målet 1. bestämmelseorten, (ibl.) hem, hit, dit, tillstädes; (ss.
itj.) framåt, gå på, vidare, avancera 2 (motsats: bak) framme, framför, framtill; frampå, på framsidan, i
förgrunden 3 (motsats: i början av) en bit 1. ett stycke 1. något in (i), ända (till), senare (på dagen) — fram- och
baklänges i grund (och botten), från alla (möjliga) sidor — fram och tillbaka fram och åter, tur och retur, som en
skottspole, i pendel- i. skytteltrafik, se härs och tvärs; (prata) utan reda och sammanhang, oredigt,
osammanhängande framalstra se frambringa 1, alstra frambesvärja frammana, framkalla, framtrolla, nedkalla,
uppväcka
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frambringa 1 ge upphov åt, anslå iu (en ton), utsända 1. ge ifrån sig (ljud), uppge 1. upphäva (läte); skapa,
framalstra, jfr alstra, åvägabringa, odla (pärlor), framkomma iu med, få till stånd, framkalla, 'yngla av sig', (tekn.)
generera, (vard.) 'kläcka' (fram); se tillverka 2 bringa fram, komma med, överbringa, bära fram, föra fram
frambära 1 se bära fram 2 framträda med,

se framföra 2, framlägga 2, framsäga framdeles längre fram (i tiden), om en tid, senare, inom 1. innan kort,i
sinom tid, i tidens fullbordan, i framtiden, i en framtid, i kommande dagar, med tiden, en gång i tiden, förr eller
senare; från och med nu, hädanefter, framgent, i fortsättningen framdraga 1. framdra 1 se draga fram 2 bringa

1 dagen 1. i ljuset, blotta, 'uppgräva' ru; anföra, andra(ga), framföra, framställa, framhålla, framhäva, påpeka,
påvisa, fästa 1. rikta uppmärksamheten på, komma (fram) med, förete, förebringa, uppge, framlägga, yppa, se
uppenbara, avslöja 2

framemot 1. fram emot bort mot, hän mot,

inåt; inemot, då det lider mot (kvällen) framfaren 1 (om tid) gången, förgången, förliden, förfluten, tidigare,
forn(a), hän-svunnen, tillryggalagd, (år) som varit ). gått

2 (om släkte) se 2 död 1

framfart (våldsamt 1. hänsynslöst 1. olagligt) tillvägagångssätt 1. beteende 1. förfarande 1. uppträdande,
huserande, härjningar, sköv-lingar, plundring, ödeläggelse, omild behandling, grymheter; våldsam utbredning i.
spridning framflytta se flytta fram

framfot framben, framtass — visa fram-fötterna (vard. för) visa vad man kan 1. duger till, briljera; (riktigt) slå på
stort, vara spendersam framfusig (motsats: försynt) se påflugen, tilltagsen, hänsynslös, djärv 3, gåpåaraktig, inte
buskablyg (av sig), bufflig, fräck, alltför frispråkig, näsvis, oförskämd, (prov.) tyken framför 1 (motsats: bakom,
efter) på framsidan av, utanför, (mitt) för, inför, framom, (stå) ansikte mot ansikte med, rakt 1. mitt för näsan på,
före,längre fram(me) än, ivägen för, för om 2 längre 1. längst fram(me), främst, i spetsen, i täten 3 (föredraga)
framom (annat), (ut)över, mer 1. förr 1. hellre 1. snarare än — framför allt 1. framförallt i första 1. främsta
rummet, i första hand, först, (först och) främst; företrädesvis, enkannerligen, speciellt, närmast, särskilt,
huvudsakligen, huvudsakligast, väsentligen, förnämligast, i (all) synnerhet, isynnerhet, mest, par préférence
framföra 1 se föra fram 2 framkomma ru med, komma med, frambära, rycka fram med (sin mening), framdraga
2, framlägga 2, framställa 3, företräda, förfäkta, göra gällande; (jur.) anställa (klander), avlägga (vittnesmål);



överbringa, uträtta, befordra, förmedla, uttala, förebringa, omtala iu, låtaframförande—framme

(ngn) få veta, uttrycka, hembära, (jur.) anmäla 3 framsäga, utföra, föredra(ga), låta höra, exekvera, hålla (tal);
(låta) uppföra, spela, ge

framförande 1 framställning(s-sätt), föredragning, füreclrag 2 2 uppförande, spel, utförande, tolkning;
(teater)föreställning, förevisning, uppvisning, presentation, demonstration, visning framgent 1. allt framgent (allt)
fortfarande, utan avbrott, (allt) hädanefter, alltsedan dess, (allt) efter den tiden 1. stunden 1. från denna stund,
från och med nu, i fortsättningen, för framtiden, (även) i framtiden, (även) framdeles, (även) för det kommande;
(ibl.) för all framtid, för alltid, för evigt, för alla tider, städse, ständigt framgå 1 se gå fram 2 utgå, uppstå,
uppkomma, framspringa (ur), följa (av), vara resultat (av), växa fram, bli frukten; framkomma ni, framlysa, visa
sig, kunna ses 1. skönjas 1. förstås 1. inses, (klart) synas, bli 1. vara klar(t) 1. uppenbar(t) 1. tydlig(t), bevisas av,
ge vid handen, ådagaläggas framgång (gott) resultat, 'frammarsch', lycklig utgång 1. påföljd, lycka, medgång,
välgång, (önska ngn) lycka till; blomstring, jfr befordran 2, tur, (vard.) flax, se succé, erövring — få framgång
ta(ga) fart, falla i god jord, få 1. vinna insteg — ha framgång ha vind i seglen, segla för förlig vind, ha fått luft
under vingarna, fira triumfer, krönas med framgång, göra framsteg I. lycka, gå långt, gå framåt, komma fram,
göra karriär, tjäna sig upp, gå väl 1. bra (för ngn), vinna seger; lyckas 1, göra succé, slå an, blomstra, frodas, slå
väl ut framgångsrik lyckosam, lycklig 1, avundsvärd, resultatrik, uppåtgående framhålla 1 se hålla fram 1 2 fästa
uppmärksamheten vid, rikta uppmärksamheten på, framhäva, göra ett (stort) nummer av, göra affär av,
'understryka', dröja vid, poängtera, 'accentuera', betona, markera, 'kursivera', 'trycka på', insistera på, (ivrigt)
urgera, påpeka, åberopa, framdra(ga), erinra om, lägga vikt vid, ge eftertryck åt, inskärpa, anföra, anmärka,
(hand. o. åld.) bemärka; hävda, göra gällande, deklarera, fastslå; (ibl.) förorda, anbefalla, jfr prisa framhärda (i)
fullfölja, fasthålla m (vid), blifva) vid, vidhålla, stå på sig, insistera, urgera, stå fast (vid), 'sitta fast' (i), (åld.)
persistera; vara ståndaktig, envisas, envist fortsätta, härda ut, hålla i (sig), hålla på, bestå, (psykol.) perseverera
framhäva se framhålla 2 framifrån (motsats: bakifrån, från sidan, i

profil) från framsidan; en face, i fronten framkalla 1 se kalla fram 1; komma (ngn) att yttra sig 1. framträda 1.
ingripa, uppkalla; frammana, frambesvärja, mana (andar), (fram)provocera; framskaffa ni, framtvinga ni,
uppbåda, uppbjuda, 'mobilisera'; återkalla (i minnet) 2 åvägabringa, åstadkomma, ge upp-

hov till, skapa, frambringa, producera, inducera (elström, magnetism); förorsaka, föranleda, leda till, inspirera
till, föran-låta, motivera, (för)vålla, betinga, ge anledning till, (upp)väcka, utlösa, (upp)egga 1. reta till, avpressa,
framlocka ni, avtvinga, (högtidl.) locka (tårar, toner); medföra, (fram)alstra, dra(ga) med sig, 'föda', 'fostra',
(upp)tända (vrede 1. kärlek), injaga, inge, inblåsa (liv) 3 (fotogr. för) göra synlig, låta 1. få att framträda, återge
framkasta 1 se kasta fram 1 2 (plötsligt) komma med, framställa, framlägga ni, framkomma ni med, bringa 1.
föra på tal, lansera, (lätt) antyda, utslunga, göra utkast till; låta påskina, ifrågasätta ni, inkasta ni, inskjuta, infalla
ni, inflicka ni framkomlig se farbar; möjlig, tänkbar, användbar, duglig framkomma se komma fram —
framkomma med se 1 komma med 2, framföra 2, framlägga 2, framställa 3 framkomst 1 se fortkomst 1 2 se
ankomst framkvälla se kvälla fram framleva leva, fortleva, tillbringa, genomleva framliden 1 (om person) se 2
död 1 2 (om tid) gången, förliden, (hän)svunnen, se 2 sen 1

framlocka se locka fram under 2 locka framlysa 1 se lysa fram 1 under 1 lysa 2 (bildl.) komma till synes, visa
sig, träda i dagen, röja sig, yppa sig, skönjas, framgå, synas, vara för handen, framstå, uppträda, förekomma
framlägga 1 se lägga fram 1 2 lägga för ngns ögon, bringa i dagen 1. ljuset, förete, (fram)-visa, förevisa,
presentera, lansera, förelägga, inkomma ni med, inge, inlämna ni, inlägga ni, underställa, hänskjuta (till), (ibl.)
offentliggöra, publicera; framkomma ni med, komma (upp) med, framställa, framkasta m, avgiva 1. avge 1.
lägga (ett förslag), uppställa ni (cn tes); förkunna, säga, anföra, andra(ga), förebringa, frambära, framföra,
framdra(ga), dra(ga) upp (jämförelse, problem), framhålla, föredra(ga), redogöra för, skildra, utlägga;
manifestera, markera framlämna ni överlämna, överräcka, avlämna 1 framlänges se framstupa; från början mot
slutet, från vänster till höger, medsols, med-urs; framåt; framåtvänd, i rätt riktning, i färdriktningen frammana ni
framtrolla ni, framkalla, (fram)-provocera, framlocka m, väcka till liv, uppväcka, frambesvärja, uppbesvärja, låta



återuppstå, (i minnet) återkalla, 'riva upp' (en gammal historia) framme 1 (motsats: bak, baktill, bakpå) på
framsidan, framtill, frami, frampå, i främre delen (av), i förgrunden, långt fram; (där) borta 2 (motsats: i början
av) ett stycke 1. en bit in (i), fram (på 1. i) 3 (motsats: på väg) framkommen, på ort och ställe, vid målet, anländ,
på bestämmelseorten 4 (motsats: undanlagd, undansatt) framkörd; framtagen,
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framlagd, framsatt, på bordet, (stå) framdukad, färdig, till reds, till hands, i beredskap, i ordning, redo, tillstädes,
inne, icke inlåst 1. undanlagd, (stå) på parad — hålla sig framme passa på, se vidare under hålla — vara framme
1 finnas framme, vara framtagen, stå o. vänta; vara synlig 1. synbar 1. lätt skönjbar, låta se sig, visa sig, vara på
synlig plats 2 hitta på fuffens, göra skada 1. förtret, vara 'ute' 1. i farten framom framför, före frampressa se
pressa fram frampå 1 (motsats: bakpå) framtill (på), på framsidan 1. främre sidan 1. delen, fram, framme (på) 2
(motsats: i början, tidigt) (ett stycke) inpå, framemot, inemot framsida främre 1. yttre sida, yttersida; huvudsida,
front(al-sida), frontsida, (huvud)-fasad; rätsida, räta, översida; (på mynt) åtsida, bildsida, advers, avers, krona,
'gubbe' — på framsidan framtill, frampå, på den framåtvända delen, (ibl.) framme framskjuten 1 framskjutsad,
framdragen, utdragen, neddragen 2 (mil. för) långt framför belägen, långt framflyttad 3 se framstående 2,
bemärkt, viktig, 'gynnad', 'hög', betràdd framskrida 1 se skrida fram 2 stadigt utvecklas, göra framsteg, fortskrida,
avancera, närma sig 1. nalkas sin fullbordan — framskriden avancerad, sen, hög; långt hunnen 1. gången,
höggradig framskymta se skymta 1 — låta framskymta i förbigående antyda framspringa iu (ur) se rinna upp,
kvälla fram; härleda sig (från), utgå (från), framgå (av), uppstå- (ur), uppkomma (av) framsteg (motsats:
tillbakagång, baksteg, försämring, regress) framåtskridande, framåtgående, förkovran, progress(ion),
avancemang, tillväxt, fortskridande, reformer, fortgång, (för)bättring, uppsving, utveckling, landvinning,
erövringar — göra framsteg vinna mark, få utbredning, avancera, fortskrida, utveckla sig, gå framåt, ha framgång
framstegsman (motsats: baksträvare, reaktionär) framstegsvän, reformvän, reformivrare, liberal, jfr reformator
framsträcka se sträcka ut 1 under 2 sträcka framstupa framlänges, raklång 1. pladask (på magen), (platt) på
magen, på alla fyra, med huvudet före, på huvudet, (vard.) på näsan

framstå 1 se stå fram 2 (av)teckna sig, framlysa, bli bekant, se under 2 bekant, visa sig (som), göra sig (starkt)
gällande, falla i ögonen, uppenbara sig 3 (visa sig) vara, te sig 1. avslöja sig (som), förefalla, tyckas, synas,
befinnas — framstående 1 framskjutande, utskjutande, utstående 2 (motsats: dålig, obetydlig, andra klassens)
märklig, betydande, utmärkt, eminent, prominent, ypperlig, fenomenal, stor, (ibl.) fantastisk, utomordentlig,
kvalificerad, framträdande, (ibl.) markant; förnäm, celeber, se
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berömd under berömma, i hög 1. framskjuten ställning

framställa 1 se ställa fram 1 2 ge (konstnärligt) uttryck åt, ge form åt, se avbilda, (i bild) återge; gestalta, spela 1.
utföra 1. kreera 1. ge (en roll); utgöra 1. ge en bild av, förkroppsliga, föreställa 3 åskådliggöra, utveckla, utlägga,
uttrycka, förklara, klargöra, klarlägga; skildra, berätta, framlägga 2; beskriva 1, återberätta, tolka; formulera,
uttala; andraga, framföra 2, väcka (förslag); framkomma iu med, komma (upp) med. förete, förelägga, rikta,
ställa, uppställa l.resa (krav) 4 (lyckas) experimentera ut, konstruera, se tillverka, tillreda — framställa sig
(före)te sig, framträda; tyckas, förefalla 3; peka på sig själv (som), framhålla 1. uppställa 1. utmåla sig själv
(som), utge sig (för); yppa sig, uppenbara sig, komma till synes, uppstå, uppkomma, erbjuda (sig) framställan
framställning, förslag, hemställan, anhållan

framställning 1 skildring, redogörelse, utsaga, återgivning, version, beskrivning, berättelse, översikt, exposé; jfr
tabell; skiss, anförande; 'målning', 'teckning', karakteristik, bild, belysning, behandling 2 sätt att återge,
framställningssätt, tal, skrivsätt, formulering, stil, uttryckssätt; framförande, föredrag; utförande, spelsätt, spel,
(rolltolkning, gestaltning, aktion 3 hemställan, framställan, ansökan, anhållan, begäran, anmodan, bön, yrkan(de),
(diplomatisk) demarscli; förslag, proposition, motion, petition, (ibl.) inlaga 4 tillverkning, produktion,
fabrikation, beredning — göra 1. inge framställning om jfr hemställa 2 framstörta se störta fram framstöt 1 (mil.
för) anfall, utfall, framryckning, anryckning, attack 2 energisk åtgärd 1. framställning, drive framsynt 1



förutseende, förtänksam; före sin tid, banbrytande 2 vittseende, vittskådande, fjärrskådande, fjärrblickande,
profetisk, klärvoajant, fjärrsynt, klarseende, klarsynt, synsk, visionär; strategisk — vara framsynt kunna se in i
framtiden, ha siargåva framsäga 1 uttala, yttra, utsäga, frambära

(en bön) 2 se deklamera 1, jfr tramiöra 3 framtagning (av bilmodell, läromedel) utveckling

framtid (till)kommande 1. (till)stundande tid(er), det tillkommande; (språkv.) futu-rum; jfr 1 ödé 3; [framtiden]
(även) eftervärlden, våra efterkommande •— draga 1. dra växlar på framtiden ta(ga) ut sitt goda i förskott — för
all framtid för evigt, i (all) evighet, för alltid — i framtiden se framdeles, hädanefter — inom den närmaste
framtiden se snart — ställa på framtiden uppskjuta iu tills vidare, låta bero framtida se kommande under komma,
tillkommande 1, på lång sikt, se under 2 sikt framtidsforskare futurolog framtill (motsats: baktill) på framsidan
1.framtoning—fredsfördrag

framdelen, fram(ut)i, frampå, åt framsidan till, på 1. i främre delen av, framme (på 1. i), föröver, förut framtoning
se image

framträda 1 se träda fram 1 under 2 tråda 2 träda inför offentligheten, producera sig (som författare), visa sig,
uppträda, agera, uppenbara

sig, komma i sikte, börja synas, skönjas, (bibi.) (låta) uppstå; göra sig gällande 1. bemärkt 1. påmind 1. påmint,
'resa sig'; yttra sig, röja sig, manifestera sig; förekomma (i), figurera, ge sig tillkänna, bli synlig, komma till
synes, komma 1. träda i dagen, bli bekant, sc under 2 bekant, 'dyka upp', 'spegla sig', falla 1. sticka 1. springa i
ögonen, sticka fram, titta fram 1. ut, te sig, framställa sig, jfr föresväva; avteckna sig, (ibl.) förtona; bryta (av)
mot, sticka av mot, avvika från, skära mot — framträdande framskjutande, framspringande, avstickande,
iögon(en)fallande, påfallande, skarp, tydlig, markerad, markant, utmärkande, märkbar, påtaglig, (med.) manifest;
slående, utpräglad, frappant; förhärskande, dominerande, framskjuten, bemärkt, viktig, observerad, betydande,
jfr berömd under berömma framtränga se tränga fram framtvinga ni frampressa ni, (tvångsvis) framkalla, se driva
igenom 2 under 2 driva, avpressa, avtvinga, tilltvinga sig framvisa se visa fram under 2 visa framåt 1 (motsats:
baktill, bakåt) framtill, på framsidan, på främre delen, (rakt) fram; medsols, framöver, rakt 1. rätt fram, (sjö.) (gå)
över stäv 1. överstäv; vidare; framlänges; i förgrunden 2 (vard. för) framåtsträvande, uppåtsträvande, pigg,
'vaken', energisk, ambitiös, målmedveten, tilltagsen 3 fram (e)mot, i riktning mot; bortåt, 'närmare', när det lider
mot; fram utefter, längs (utmed), utmed, ut efter 4 sc fram 1 framåtanda strävsamhet, ambition, energi,

målmedvetenhet, 'go' framåtskridande se framsteg framåtsträvande (motsats: bakåtsträvande, reaktionär)
uppåtsträvande, progressiv; målmedveten, sträysam, ambitiös, jfr driftig, 'framåt'; maktlysten, äregirig, ärelysten
framöver (adv.) (en tid) framåt; vid senare tillfälle, senare (någon gång) frank se frimodig; se hänsynslös
frankera frimärka

1 franko (subst.) postbefordringsavgift, porto

2 franko (adv.) porlofritl, fraktfritt, jfr gratis fransig uppfransad, fransad, naggad (i kanten), (ibl. nära) trådsliten

frappant träffande, verkningsfull, (alltför väl)

synlig, gräll, se påfallande frappera 1 slå (med förvåning), falla 1. sticka 1. springa i ögonen, vara
iögon(en)fallande, dra(ga) blicken 1. uppmärksamheten till sig, väcka uppseende, överraska 4, förefalla sällsamt,
(ibl.) förvåna, förbluffa 2 (fackspr. för) (av)kyla med is, iskyla, isa — frapperande sc påfallande

fras 1 (ord)vändning, ordförbindelse, (språkv.) (i talat språk sammanhållen) ordgrupp, period; uttryck, talesätt,
bevingat ord; klyscha, 'praktblomma', jfr kliché 2; [fraser] tomma 1. klingande 1. granna ord, floskler, slagord,
tomt prat, tirader, fras-makeri, ordkram, ordprål, grannlåter, (intetsägande) klingklang 1. ramsa, (tom)
deklamation, spegelfäkteri; artigheter, munväder 2 (mus.) taktmotiv, (takt)sats, halvsats

frasa prassla, fräsa, rassla, krasa frasfri (motsats: tillgjord) utan fraser, naturlig o. saklig, enkel, direkt fräsig
knaprig, knastrig, spröd, skör fraternisera umgås förtroligt 1. intimt 1. på broderlig fot (med), umgås som bröder,
(be)blanda sig (med), vara vän 1. kamrat 1. intim (med); förbrödra sig 1. dricka duskål (med), bli du (och bror)



(med) fred 1 (motsats: krig, krigstillstånd) fredsslut, fredsfördrag, pax 2 (motsats: tid av söndring) fredstillstånd,
(yttre) lugn, (ibl.) fredstid, fredsperiod 3 (motsats: split, oro) se frid; gudsfred, (samhälls)lugn, arbetsfred,
sammanhållning, enighet, harmoni; förlikning; ostördhet, arbetsro, arbetsfrid — ge sig till freds se lugna sig,
återvinna (sitt) lugn, trösta sig, låta sig åtnöjas, ge sig till tåls, (prov.) tåla sig — i fred stilla, oanfäktad, fredad,
ostörd, ensam, lämnad åt sig själv, i (godan) ro; se fredligt — låta vara i fred låta (ngn) hållas, låta (ngn) vara,
låta bli, icke röra (vid), icke kröka ett hår på ngns huvud — sluta fred göra upp om I. överenskomma m om 1.
ingå 1. stifta fred, sticka svärdet i skidan, gräva ned stridsyxan, avblåsa striden, upphöra med krig(et) 1. strid(en),
inställa fientligheterna, börja fredsförhandlingar — till freds 1. tillfreds till lags, till pass, till viljes; se nöjd under
nöja sig — vara till freds vara nöjd, trivas freda se skydda, skona, (ibl.) befria (från), se fridlysa 2; ställa till freds
1. lugna 1. trygga (sitt samvete) — freda sig försvara sig (mot), värja sig (mot), akta sig (för), gardera sig (mot),
hålla ifrån sig, (ibl.) fria sig (från) — fredad lugn, trygg, säker, skyddad, fridlyst, i fred; befriad (från), fri (från);
fridfull, fredlig

fredlig 1 (motsats: fientlig, krigisk) okrigisk, pacifistisk 2 (motsats: bråkig, bullersam, aggressiv) fridsam,
fredsälskande, fredsäll, fridsäll, saktmodig, from(sint), foglig, eftergiven, god(modig), stillsam, stillfärdig, stilla,
försonlig, (ibl.) spak; blid; ofarlig, oförarglig, godartad (polemik); fridfull, fredad, rofull, rofylld, idyllisk —
fredligt (adv., även) i sämja, i fred, i godo; i (lugn och) ro, i frid (och ro), ostört, ovan stridsvimlet fredlös se
biltog

fredsfot (motsats: krigsfot) — på fredsfot immobil — sätta på fredsfot låta (militär) återgå till fredstida
förhållanden fredsfördrag fredsavtal, fredstraktat, fredsslut

155frejd—veta 1. betänka vad ens frid tillhör(er)

frejd (motsats: vanfrejd) (åld. för) medborgerligt förtroende, (gott) anseende 1. rykte, ryktbarhet, ära frejdad se
berömd under berömma frejdig se frimodig, djärv 1 — frejdigt (adv.,

även) se resolut 2 frekvens tillopp, tillströmning; antal, besöksmängd, besökssiffra; talrikhet, förekomst, tätt
upprepande (av en företeelse), täthet, (fys.) svängningshastighet, svängningstal, periodtal; vanlighet(s-grad),
bruklighet, 'användning'

frekvent ofta förekommande, upprepad, vanlig

frekventera ofta 1. regelbundet besöka 1. bevista

frenesi1 vild iver 1. energi, intensitet, fanatism, raseri, ursinne frenetisk ursinnig, hetsig, vild, rasande, desperat,
oresonlig, fanatisk, intensiv, häftig, våldsam, obändig fresk väggmålning (på fuktig muryta), freskomålning,
muralmålning, målning al fresko fresta 1 söka förmå, locka (till synd 1. brott), tjusa, (söka) förföra 1. förleda 1.
tubba 1. dåra 1. egga, anfäkta, inleda i frestelse, utsätta för frestelse, 'vinka' (med)

2 försöka, pröva, sätta på prov; utmana (ödet); se fresta på 3 hårt anlita, starkt ta(ga) i anspråk, anstränga, 'pressa'
— frestad böjd, benägen, road (av), hågad, ej ohågad; [vara frestad] vara 1. ha svårt att låta bli, ha svårt att inte,
känna stark lust att, klia i fingrarna — frestande se lockande under 2 locka; (ibl.) påfrestande — fresta en tillvaro
som pröva 1. föra en tillvaro som, leva som, dra(ga) sig fram som, uppehålla livet som — fresta på 1 försöka (sig
på), bjuda till, våga sig på, inlåta sig på, pröva på, ge sig i kast med 2 anstränga, ta(ga) på krafterna, betunga,
besvära, vara ansträngande 1. påfrestande 1. prövande; vara påkostande, kosta på, kännas svårt 1. bittert

frestare förledare, förförare, orm(en) i paradiset 1. lustgården, jfr djävul frestelse se attraktion, jfr 2 bete; (relig.)
retel-se, lockelse, förförelse, anfäktelse; lust, håg; (relig.) prövning — inleda i frestelse se fresta 1

fri 1 (motsats: undertryckt, ockuperad, besatt) självständig, oberoende, oavhängig, autonom, självstyrande,
självstyrd, suverän, självbestämmande; friboren; (om journalist osv.) frilans 2 (motsats: auktoritär) demokratisk
1. konstitutionell (författning), obunden, oreglerad, tvångslös, tvångsfri, ohämmad

3 (motsats: inspärrad, fängslad, fjättrad, fången, gripen, häktad) på fri fot, frikänd, frigiven, lösgiven, lössläppt,
utsläppt, lös (och ledig) 4 (motsats: fastsittande, fast, fastvuxen, fastbunden) lösgjord, lossad, lossnad, lös,



flyttbar, rörlig 5 (motsats: upptagen, engagerad) oförhindrad; se ledig 6 (motsats: behäftad med) blottad (på), löst
1. friad 1. fritagen (från), kvitt, förskonad
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(från), fredad (från), loss 1. befriad (från), obemängd (med), ren (från) 7 (motsats: betungad, svårmodig) lätt om
hjärtat, lättad, 'befriad' 8 (motsats: förbehållsam, konventionell, formalistisk) förbehållslös, jfr frimodig,
obesvärad, otvungen, ledig, informell, inkonventionell, se fördomsfri 9 (motsats: avstängd, avskild, skymd,
övertäckt) öppen, hinderfri, farbar, segelfri (höjd), tillgänglig; oskymd, vidsträckt, vid, obegränsad; blottad,
obetäckt 10 (motsats: avgiftsbelagd) kostnadsfri, hyresfri, se gratis 11 (motsats: förbjuden) tillåten, medgiven,
lovlig 12 (motsats: ordagrann, noggrann) omskrivande, ungefärlig, löslig 13 (de) sköna (konsterna), allmän
(idrott) — fritt (adv., även) se gratis, se frivilligt under 2 frivillig, öppet, frimodigt; o(be)hindrat, ohejdat,
ohämmat, oinskränkt; utan stöd, utan (hjälp av) manuskript 1. anteckningar; efter behag — av fri vilja se frivilligt
under 2 frivillig — det är inte fritt (vard. för) det är inte utan (att), det kan nog inte förnekas (att) — fritt fram sc
klarsignal — försätta på fri fot so frigiva 1 — ge fria tyglar åt ge full frihet åt, se vidare under tygel — ge ngn
fria händer ge full frihet åt — gå fri undgå att bli fast, icke råka ut (för) 1. drabbas av, komma undan, undkomma,
bli frikänd; (sjö.) (kunna) passera, 'klara' — göra sig fri från se frigöra sig från — i fria luften sc utomhus —
lämna fritt fält för ge möjlighet(er) 1. tillfälle till, ge full frihet åt — på fri hand 1 på rak arm, på stående fot,
oförberett, ex tempore 2 otillförlitligt 1. slarvigt (gjord), vårdslöst 3 utan (ringaste) grund i. underlag, (gripen 1.
tagen) ur luften 4 (teckna) efter ögonmått, utan hjälpmedel, utan linjal o. passare — stå (ngn) fritt (att) vara (ngn)
obetaget (att), vara tillåtet 1. medgivet, vara (ngns) rättighet — tala fritt ur hjärtat sc sjunga ut

1 fria 1 (motsats: fälla) se frikänna 2 se befria (från), luttra (från synd), 'rena', 'klara' — fria sig fria sig från
misstankar, styrka sin oskuld, rentvå sig; se frigöra sig från, jfr freda sig

2 fria 1 begära till äkta, framställa giftermålsanbud, anhålla om 1. begära en flickas hand, (åld.) gilja; jfr
uppvakta 3 2 [fria till] (bildl.) se eftersträva

friare (åld.) giljare, (ibl.) tillbedjare, kurti-sör, beundrare; (ibl.) böneman; (ibl.) aspi-rant

friboren [-bå-] född fri (icke som slav)

fribytare pirat, sjörövare, korsa'r, buckanjär, flibustiär, fetaliebroder; kapare, rövare, (fartygs)plundrare

frid 1 se fred 3, (frids)helgd, sabbat, (sabbats)-vila, ro, stillhet, lugn, stilla lycka; samvetslugn, samvetsro,
själslugn, själsro, själaro, sinnesro 2 trygghet, okränkbarhet, säkerhet; endräkt, sämja — vad i hela friden 1. i
fridens namn vad i all sin dar, vad i all världen — veta 1. betänka vad ens frid tillhör(er) besinna sin ställning,
tänka påfridfull—frisk

sin andliga välfärd; [låla (ngn) vela vad hans frid tillhör] (vard. för) huta åt 1. titi fridfull fridfylld, lugn, stilla,
ostörd, seren;

fredlig, fridsam, fredad, sorgfri fridlysa 1 (om äldre förh.) påbjuda fred, lysa fred över 2 ställa under lagens
skydd, lysa skydd över, freda, skydda — fridlyst hägnad, skyddad, okränkbar, säker, oantastlig, sakrosanltt, (ibl.)
helig, tabu fridsam se fredlig 2

frieri kärleksförklaring, giftermålsanbud, (åld.) giljande; strävan efter, invit(er)

frigid [-gi'd] könskall, sexuellt kall 1. likgiltig, kallsinnig, känslolös, känslokall, jfr 2 kall 2 frigiva 1. frige 1
(för)sätta på fri fot 1. i frihet, lösge ni, släppa (loss), lössläppa ni (ur fängelse), lovgiva i. lovge, återge friheten;
göra (till en) fri (man), ge 1. skänka (ngn) friheten; se befria 2 [frige en vara] upphäva försäljningsförbud 1.
beslag, frisläppa ni, frilista; släppa (tidningsnyhet) — frigiven se fri 3, lös 1 frigöra se befria, jfr evakuera 2;
avskilja, lös-la(ga) ni, frånskilja, utlösa (bomb); (fys.) avge (värme); utvinna (metall); (bildl.) rena (från synd) —
frigöra sig från göra sig fri från, lösgöra sig från, (be)fria sig från, komma ifrån, jfr lossna, släppa, avskaka ni sig,
avkasta ni, slita 1. riva 1. rycka sig lös 1. loss från, lösa sig från, avklä(da) ni sig, avkoppla ni, bryta sig ut ur;
värja sig för, bryta med, emancipera sig från, göra rent hus med — frigjord se fördomsfri, inkonventionell,



upplyst, emanciperad, 'avancerad', (ultra)modern frigörelse befrielse, emancipation frihet 1 (nationell)
självständighet, oberoende, självbestämning, oavhängighet, självstyrelse, suveränitet, autonomi 2 (personlig)
obundenhet, tvångslöshet; tillåtelse, lov, tillstånd, 2 rätt 1, privilegium, jfr frälse 1 3 befrielse 1. dispens från 4
frimodighet, öppenhet, öppenhjärtighet, otvungenhet, frigjordhet; närgångenhet, självsvåld(ighet), fasoner 5
poetisk frihet, licentia poetica — ge full frihet åt ge ngn fria händer 1. fria tyglar, ge full handlings- o.
rörelsefrihet, ge fritt spel 1. spelrum åt, ge fritt utrymme 1. svängrum 1. armbågsrum åt, lämna fältet fritt 1. fritt
fält för — taga 1. ta sig friheten (att) se tillåta sig 2 — taga 1. ta sig friheter (mot) se förgå sig (mot), förgripa sig
på frihetskamp se motståndsrörelse frihetskämpe se motståndsmän frihetsstraff (jur. för) förlust av friheten, ar-

rest, fängelse(straff), straffarbete frikalla se befria 2 — frikallad befriad från militärtjänst, (ibl.) kasserad, (mil.-
sl.) kronvrak

frikostig (motsats: snål, knusslig) givmild, gästfri, generös, spendersam, rundhänt, se 2flott 1, gentil, liberal;
(ibl.) godhjärtad, offervillig, riklig, rundlig, 'hederlig' — frikostigt (adv., även) med rund hand, (lova) runt, se
under 2 rund — vara frikostig gärna ge 1. dela

med sig, ge med fulla händer, inte knussla, inte spara på råge, lossa 1. lätta på pungen, inte så med nypan utan
med hela handen,

(vard., åld.) ha spenderbyxorna på sig friktion 1 gnidning, gnuggning, skavning, frot-tering, 'rivning', (ibl.)
nötning; (fys.) strävhet, (gnidnings)motstånd 2 (bildl.) slitning 3, motsättning, spänning, konflikt, gnissel
friktionsfri glappfri — friktionsfritt (adv., även) utan slitningar 1. bråk 1. dispyt, lätt 6, utan mankemang frikår
(motsats: reguljära trupper) friskara,

trupp av frivilliga, irreguljär trupp frikänna avkunna 1. fälla en friande dom, förklara icke skyldig 1. oskyldig,
frita(ga) från ansvar, (åld.) frisäga; fria, befria (från), rentvå, rehabilitera — frikänd se fri 3 friköpa ni lösköpa,
lösa (ut), erlägga lösepenning för

frilans (om författare, journalist, konstnär) utan fast anställning, fri(stående), sin egen herre; (om politiker)
partilös, 'vilde' frilla (åld. för) älskarinna, mätress, konku-

bin, morganatisk gemål frilufts- under bar himmel, utomhus frilägga se 2 blotta 1

frimodig rask, oförvägen, oförskräckt, obekymrad, se djärv 1, modig, frejdig, hurtig, säker, behjärtad; (ibl. nära)
frispråkig, rättfram, öppen(hjärtig), frank, ogenerad, obesvärad, ledig, otvungen, naturlig, oförställd,
oförbehållsam, uppriktig, oförsagd, (åld., poet.) (vara) tröst — frimodigt (adv., även) (tala) fritt (ur hjärtat),
rentut, resolut 2 frimärka frankera, sätta frimärke på frimärke frankotecken fris list, gesims, (ibl.) takbård frisera
1 krusa, ondulera, våga, lägga i lockar, locka, lägga upp, 'krulla', kamma, reda, (Jåta) sköta håret, koaffera 2 (om
manuskript) bearbeta, överarbeta, tillrättalägga ni, arrangera, korrigera, förbättra, censurera, snygga till 1. upp,
'putsa',hyfsa (till),'tvätta'; 'vitsminka' (sanningen) frisersalong rakstuga, raksalong, barber(ar)-stuga

frisinnad obunden (av förutfattade meningar), fördomsfri; framstegsvänlig, reformvänlig, liberal, jfr 2 radikal
frisk 1 (motsats: sjuk, klen, sjuklig, illamående) sund, bra, (fullt) normal, kry (som ett vinterny), vid sunda
vätskor, rask, kurant; välmående, återställd, utskriven, sym(p)tomfri; (arbets)för 2 (motsats: skadad) oskadd, väl
bibehållen, välbehållen, (åld. o. bibi.) helbrägda; se felfri; (motsats: angripen, ankommen, skämd, duven, jolmig)
färsk, ofördärvad, välsmakande; (motsats: vissen, falnad, torr) saftig, fräsch, ny-plockad, ny(in)tagen,
ny(in)kommen; (motsats: urblekt, nött) oförsvagad, livlig, tydlig, klar; (motsats: schablonmässig,
slentrianmässig) originell, omedelbar, livfull, oförvillad, sund 3- (motsats: kvalmig, kvav, instängd)
uppfriskande, vederkvickande, läskande, li-
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vande, hälsosam, ren, sval, svalkande, kylig, (av)kylande, luftig; (om vind) kall, bitande, frostig, hård, skarp, styv
4 (motsats: velig, s]åpig, pryd) oförsagd, pigg, livad, oförfärad, munter, levnadsglad; duktig, rask, hurtig, käck,
frejdig, djärv, spänstig, karsk, morsk, nymornad (blick) — friskt (adv., även) med fart, med kläm, utmärkt,



(ljuga) ogenerat 1. gladeligen 1. som en häst (travar) friska 1 se friska upp 1 2 (om vind, motsats: mojna) friska i
1. på, lufta, fläkta, blåsa (upp), (småningom) tillta(ga) i styrka, öka, ta(ga) i, riva i — friska upp 1 rengöra m,
påbättra ni, förbättra, förnya, upp-fräscha iu, modernisera, restaurera; (upp)-friska, göra livaktig(are) 1.
kraftig(are) 1. saftig(are) 1. frodig(are) 2 väcka till liv, liva (upp), verka upplivande på, ge förnyade livskrafter,
svalka; se liva upp; lufta (på sig), rekreera (sig med) friskus (vard. för) levnadsglad (ung) spoling 1. glop 1.
slyngel, livad själ 1. ture 1. sälle 1. lax, trevlig 1. lustig kurre, flink fyr, (pigg) ungtupp, orädd 1. modig 1. hurtig
1. hejig person, (vard.) hurtbulle; gaskonjare, lustig-kurre — vara en friskus vara orädd, modig, hurtig, hejig,
'inte (vara) ledsen' (av sig) friskytt franktirör, motståndsman, partisan,

gerillakrigare frispråkig fritalig, jfr frimodig, rättfram, öppenhjärtig, uppriktig, oförbehållsam, fri, inkon
ventionell, okonventionell, indiskret, lösmynt, närgången, näsvis, jfr oanständig — frispråkigt (adv., även) utan
förbehåll, öppet, rent ut — vara frispråkig säga sin hjärtans mening, sjunga ut, inte sticka under stol med vad man
tänker, kalla var sak vid dess rätta namn, kalla en katt en katt och Rolet en skojare 1. skälm frist se anstånd,
respit(tid), termin, jfr andrum 2, (jur.) fatalier; (med kort) varsel fristad asyl, fredad ort, tillflyktsort,
rekreationsställe, tus'kulum, tillflykt, 'reträtt', retreat (för vila o. begrundan), hägn, (be)-skydd, hamn fristående
fritt stående, isolerad, ensamstående, enstaka; avskild; (om journalist, politiker osv.) frilans friställa 1 se
permittera 2 se avskeda 2 frisyr håruppsättning, (hår)uppläggning, kam-ning, koaffyr, hår frisör se barberare;
(dam)koafför fritaga 1. (vard.) frita se befria; frikalla 1. lösa (från), dispensera (från), skona 1; förklara oskyldig,
frisäga, försvara — fritaga sig från se avsäga sig (ansvar), avtvå fritid ledighet, ledig tid 1. timme 1. stund,
(andhämtnings)paus, vilotid, ferie(r), ferietid, lov, semester, fristund, frikvart, fritimme, vilodag, fridag, lovdag,
veckoslut — arbeta på fritid arbeta 1. (vard.) pyssla på lediga stunder; arbeta på övertid; arbeta extra, (vard.)
extraknäcka fritänkare gudsförnekare, agnostiker, ateist, konfessionslös, (vard.) 'hedning', gudlös 1
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1 frivillig (subst.) krigsfrivillig, volontär

2 frivillig (motsats: påtvungen, tvungen, obligatorisk) (adj.) tvångsfri, tvångslös, avsiktlig, självpåtagen,
självvald; valfri, fakultativ — frivilligt (adv., även) av sig själv, av (egen) fri vilja, av egen drift, utan påstötning
1. påtryckning 1. påverkan utifrån, utan (allt) tvång, ngns bön förutan, sj älv-villigt, fritt, godvilligt, självmant,
opåmint, oombett; med godo, gärna, spontant

frivol å-j lättsinnig, ytlig, flärdfull; [-lättfärdig, 'lättfotad', pikant, tvetydig, se oanständig, respektlös, hädisk
frivolitet 1 lättsinnighet, lättsinne, lättfärdighet, respektlöshet, osedlighet 2 vågat yttrande, tvetydighet frivolt
(gymn.) kullerbytta (i luften), saltomortal

frodas 1 växa sig yppig, växa yppigt, trivas (väl), tillväxa ni, utvecklas, förökas starkt, hastigt sprida sig, 'bre(da)
ut sig'; spira, (upp)blomstra, florera, 'grönska' 2 lägga på hullet, lägga ut, få måge, tillta(ga) i välmåga, fetma,
vara vid gott hull; vara i sitt esse 1. i sitt rätta element, (vard.) 'ha sig'; arta sig väl, förkovras, förkovra sig 3 ge
god avkastning, vara inkomstgivande, ha framgång, lyckas väl, ha 1. få goda tider 4 (bildl. för) vara utbredd,
härska frodig 1 rikt utvecklad, yppig, (dial.) klåk; riklig, ymnig, 'blomstrande' 2 se korpulent, fyllig 1, 'duktig',
välnärd; bred, översvallande 3 pösande, saftig, mustig, sprudlande, rikt flödande (fantasi) from 1 gudfruktig,
gudaktig, religiös, (guds)-hängiven, (ibl.) gudlig, skenhelig; platonisk (önskan) 2 mild, blid, vänlig, änglalik(t
snäll), helgonlik, fridsälskande, god(sint), godartad, fromsint, godhjärtad; beskedlig, oförarglig, hygglig,
harmlös, menlös, (åld.) enfaldig; fredlig 2, icke vildsint, tam, lydig, sedig, oskyldig, mjuk, vek, stilla, ofarlig 3
(om önskan) (välmenande men) fåfäng, oupp-fyllbar — from 1. (åld.) mild stiftelse (enskild 1. privat)
välgörenhets- 1. barmhärtighetsinrättning

fromhet 1 gudlighet, se religiositet, jfr religion 1 2 mildhet, saktmod fromla hyckla, anlägga en gudlig min, himla
sig

fromma se fördel 1

fromsint (motsats: argsint, arg) se fredlig 2, from 2



frondera opponera, visa missnöje (med ngt), sätta sig upp (mot de styrande osv.); ta(ga) avstånd från sitt eget
parti frondör oppositionsman, rebell, revolutionär; häcklare, bråkmakare front 1 första (anfalls- 1. försvars)linje,
första led(et), (främsta) stridslinje, (ibl.) eldlinje; slaglinje, krigsskådeplats; (på det) håll(et) 1. område(t) 2
framsida, fasad — göra front emot 1. mot visa tänderna mot, angripa 2, göra motstånd mot, sätta sig emot,
spjärna emot, trotsa 1frossa—1 fråga

1 frossa (subst.) 1 frossfeber, (ibl.) intermittent feber, växelfeber, varannandags-frossa, malaria 2 frossbrytningar
1. -rysningar 1. -skakningar, köldrysningar, köldkänsla, ilningar, kalla kårar, skälva

2 frossa (v.) 1 äta för mycket, äta glupskt 1. omåttligt, smörja sig, vara glupsk, festa 1. kalasa 1. äta sig proppmätt
(på), leva kräsligt (på), överlasta sig (med), proppa sig full (med), so sluka 1 2 [frossa i] otyglat hänge sig (åt
nöjet av), hänsjunka (i), fritt hänge sig (åt), excellera (i); försjunka (i), vältra sig (i), njuta (av), gotta sig, fira
orgier (i)

frossare se gourmand 2

frosseri 1 frossande, storätande, kalasande, festande, passion för bordets nöjen, gour-mandis, glupskhet, överflöd
1. yppighet (i mat), matorgier, vällevnad, överdåd, svalg, omåttlighet, jfr dryckenskap 2 överdriven 1. otyglad
njutning (av), obehärskat hängivande (åt), försjunkande (i), uppgående (i), övermått (av), ödslande (med) frost
fryskallt, kyla, köld, köldgrader, under fryspunkten 1. noll(punkten); rimfrost, tjäle; frostskada, kylskada;
kallsinnighet, kyla frostbiten köldbiten, se frusen 1 under frysa frostig 1 frostländ(ig), frostlänt, frostbun-den 2
(frost)kall, fryskall, se 2 kall 1, se frusen 1 ander frysa; övertäckt med (rim)-frost, frosthöljd, frostbeklädd, jfr isig
1 3 utan värma, 'kall', kylig, kallsinnig frottera se gnida 1 — frottera sig mot gnugga sig mot, få umgås med, (av
fåfänga) visa sig med (de förnämsta) fru se kvinna, hustru, (folkl.) mor, (åld.) madam; (åld. för) barnmorska
fruga'1 blygsam, anspråkslös, knapp, torftig,

tarvlig 1, sparsam 1, knappt tillmätt frukost 1 morgonmål(tid), morgonvard, (prov.) ottemål 2 lunch,
frukostmiddag, förmiddagsrisp, dejeuné, (åld.) dagvård, (prov., i Sydsv.) davre, (prov.) lillmiddag 3 frukostrast

frukt 1 fruktslag; [skenfrukt, stenfrukt, skalfrukt; balja, bär, kapsel, nöt, skida]; frukträtt 2 avkastning, alster,
gröda, produkt 3 livsfrukt, foster, barn 4 påföljd, följd, nytta, gagn, följder, verkan, lön, vinning, vinst, fördel(ar),
utbyte, resultat — bära frukt (motsats: falla på hälleberget) göra nytta, göra verkan, resultera (i), se lyckas 2

frukta 1 rädas, fasa, bäva, gruva sig, förskräckas, rygga för, 'darra'; vara rädd 1. ängslig för, ha respekt för,
ängslas, ängsla sig, med ängslan 1. oro (e)motse, oroligt se mot 1. an; vara bekymrad för, hysa oro för, oroa sig
(för) 2 dra(ga) sig för, sky, tveka 3 befara, misstänka, ana, vänta, hysa 1. nära farhåga 1. farhågor, vara rädd att,
vara fara värt 4 (relig. för) vörda, lyda, bäva (inför), dyrka fruktan 1 se rädsla, jfr bekymmer, oro 1, ond(a)
aning(ar); se 1 fasa 1 2 respekt.

from vördnad, gudsfruktan — inge fraktan se skrämma fruktansvärd väldig, formidabel, se hemsk fruktbar 1 (om
jord) bördig, fertil, 'fet'

2 (om begåvning) skapande, produktiv, gagnrik, nyttig, fruktbringande, jfr fruktsam

3 (om kapital) räntebärande, vinstgivande, inbringande 4 (om metod) givande, fruktbärande, ändamålsenlig

fruktbringande resultatrik, välsignelsebring-

ande, gagnande, fruktbar fruktbärande se fruktbar fruktlös se fåfäng 2, vanmäktig(a ansträngningar),
framgångslös, misslyckad, 'hopplös', sisyfos- (arbete) fruktsam 1 fortplantningsduglig, alstrings-kraftig, avelsam,
fertil 2 rik, jfr fruktbar fruntimmer se kvinna; (i plur.) kvinnfolk fruntimmerskarl se donjuan, (tarvlig) pigtju-sare

frusen se under frysa frusta prusta, fnysa, snarka, pusta 2 frustration missräkning, besvikelse, sviken förväntan,
bitterhet över motgång; hinder frustrera hindra, gäcka, omintetgöra, göra

besviken, svika fryntlig (motsats: otrevlig, sur) gladlynt, glättig, välvillig, 'skinande'; gemytlig, jovialisk); (ibl.
nära) toujours frysa 1 vara frost 1. fryskallt 1. under fryspunkten I. under noll (grader), braska; (motsats: smälta,



tina, töa) förvandlas 1. bli till is, stelna (till is); frostna; tjäla(s), bli tjäle; (om sjö, motsats: gå upp) lägga sig,
tillfrysa ni, betäckas 1. överdra(ga)s av is, isbe-läggas 2 fördärvas 1. skadas av 1. genom frost, förstöras av köld,
frysa bort 3 känna sig frusen 1. kall, lida 1. plågas av kölden 1. kylan, få gåshud; bli stel 1. livlös 1. känslolös (av
köld), stelna (av köld); ha frossa 1. frossbrytningar 1. köldrysningar 4 nedfrysa ru, isa (ned), infrysa ni, djupfrysa,
kyla (av); (bildl. för) stanna, stoppa — frusen 1 stel(nad) av köld, infrusen, isbelagd, tillfrusen, nedfrusen, isad,
vintrig; tjälad, frostig 2; frostbränd, frostskadad, frosthärjad, frostbiten, frostnupen, (frost)svedd 2 ömtålig 1.
känslig för 1. besvärad av köld, frusen av sig, se 2 kall 1, (känna sig) 'kulen', 'huttrande', 'ruskig', (vard.) 'ruggig'
3 (öm)kyld, kyl-skadad, förfrusen — fryst djupfryst — frysa in 1 frysa fast 2 se gå om intet — frysa inne frysa
fast; se gå om intet, förbli outtagen, inte komma till användning, inte utnyttjas, 'brinna inne' — frysa ned
djupfrysa — frysa på1 braska — frysa ut se bojkotta, avvisa 1 frysbox (vard.) frys, box fryspunkt nollpunkt, 0
grader 1 fråga (subst.) 1 (motsats: svar) förfrågan, interpellation, (på) tillfrågan, (ibl. nära) framställning,
anhållan, bön 2 frågesats, frågande sats 3 (överläggnings)ämne, uppgift, problem; [det är frågan] det är (just)
svårigheten 1. knuten, se under 2 knut 5; spörsmål ärende, angelägenhet, tvistefråga, tvis-
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tepunkt, (kanslispr.) mål 4 (ibl.) tvivel, tvekan, ovisshet, osäkerhet — det var en fråga hur kan du tänka dig
annat, jfr naturligtvis

— i fråga se ifrågavarande — i fråga om 1. ifråga om rörande, beträffande, när det gäller, med avseende på, i
anseende till

— komma i fråga bli tal om; anses lämplig; se vidare under komma — sätta i fråga fråga sig; betvivla; se vidare
under sätta — utan (all) fråga se otvivelaktigt — vara fråga 1. frågan om so gälla ~>; (ibl.) önskas; [vad är det
fråga(n) om] vad står på, vad är det (om)

— öppen fråga direkt fråga; tvistefråga; se vidare under öppen

2 fråga (v.) ge (ngn) 1. göra 1. framställa en fråga 1. frågor, ställa 1. rikta en fråga 1. frågor till, tillfråga, spörja,
tillspörja, åtspörja, interpellera, intervjua, förhöra; förhöra sig hos, rådfråga; se fråga efter nedan, känna 1. fråga
sig för, höra sig för, be att få veta, underrätta sig om, göra sig underrättad om, informera sig om; be 1. begära 1.
anhålla (om); (som anföringsverb) undra — fråga sig (även) undra, ställa sig den(l. den) frågan; sätta i fråga 1,
vara osäker 1. oviss om, dra(ga) i tvivelsmål, eftersinna — frågande undrande, oviss, oförstående; spörjande,
forskande; (språkv.) interrogativ — fråga efter 1 förfråga sig (hos), höra efter 2 (motsats: nonchalera) bekymra
sig om, bry sig om, akta på, fästa sig vid, fästa avseende vid, beakta, (inte) göra affär av, sköta (om), se blanda
sig i — fråga till råds se rådfråga — fråga ut söka få reda på, ansätta med frågor, utsätta för opinions-1.
gallupundersökning, förhöra, utspörja, (vard.) 'mjölka', 'pumpa' frågeställning frågeformulering,
problemställning; se 1 fråga 3 frågvis (motsats: tystlåten, ointresserad) frå-

gelysten, nyfiken, förveten, 'intresserad' från 1 ifrån, av, ur, undan 2 (allt)sedan, alltifrån; efter 3 (vara)
hemma(hörande) 1. bofast (i), (vara) bördig från 1. (vard.) barn-född i — det gör varken från eller till 1. till eller
ifrån det betyder ingenting, det har ingen betydelse, det varken gagnar 1. skadar, det gör ingen skillnad, resultatet
blir (ändå) detsamma, det är likgiltigt, se under likgiltig

— från början först, se vidare under början — från himlen angenämt oväntat, se vidare under himmel — från och
till se av och an; se ofta — från sig ifrån sig, se upprörd, bestört, desperat 1, 'vild' (av glädje), jfr rusig 2 — från
— till mellan — och

fråndraga se draga ifrån

fråndöma (genom laga dom) avhända, från-

känna (rätten till) frånfälle se 1 död 1

frångå 1 se gå ifrån 1 2 (motsats: vidhålla, stå fast vid, hålla fast vid, hålla på, vidgå) uppge, ändra, förneka, svika
(sitt ord), rygga, ta(ga) tillbaka, återkalla; avvika från, lämna 2, frånträda; avstå från, avsäga sig 3 avräknas, se gå



ifrån 4

frånhända avhända, ta(ga) ifrån, beröva frånkänna 1 (motsats: tillerkänna, tilldela) förklara ngn vara fri från 1.
renons på, påstå att ngt är utan (värde), fråndöma; fibl.) förneka, bestrida 2 frikalla (sig) från, befria (från)
frånräkna 1 se avräkna 2 undanta(ga), frånse frånse (motsats: beakta) bortse från, ej ta(ga)

1 betraktande 1. med i räkningen, lämna utan uppmärksamhet 1. avseende, se blunda för, frånräkna iu, avdra(ga)
nJ, abstrahera från, negligera — frånsett se bortsett (från), förutom 1, (detta) avräknat

frånsida (motsats: rätsida) se avigsida frånskilja se skilja från, avskilja 1; utsöndra

— vara frånskild ha fått skilsmässa frånstötande (motsats: tilltalande, attraktiv, tillmötesgående) se otäck, ful 1;
kärv, stram, ovänlig, frän, barsk, butter, skrämmande, repulsiv; jfr avskyvärd frånsäga sig säga ifrån sig, se
avsäga sig, frikalla 1. frikänna sig från, två sina händer fråntaga 1. frånta se taga ifrån frånträda 1 icke längre
följa 1. hålla fast vid, frångå 2, överge; ej längre gilla; avstå (från), avträda, lämna ifrån sig 2 se lämna 2, avgå
(från), ta(ga) avsked från, dra(ga) sig tillbaka från, jfr lägga ned 2, abdikera frånträde avgång

frånvarande 1 icke närvarande 1. tillstädes, obefintlig, absens, (dömas) in absentia 1. in contumaciam; icke med
(om I. vid), bortavarande), felande 2 so tankspridd, absent; beslöjad 1. drömmande (blick), stirrande, stel,
uttryckslös frånvaro 1 bortovaro, bortavaro, uteblivande, uteblivelse, utevaro, (ibl.) skolk, bond-permission;
(bevisa sitt) alibi 2 själsfrånvaro, tankspriddhet, distraktion 3 brist, (av)saknad — lysa med sin frånvaro se saknas

fräck (motsats: älskvärd, vänlig, anständig) se oförskämd, råbarkad, insolent, so elak 1,

2 gemen 1, djärv 3, förhärdad, vanvördig; respektlös, stryktäck, (väl) magstark, (vard.) uppnosig, tuff, jfr näsvis,
pockande, storordig; framfusig, obesvärad, (vard.) gåpåig; nonchalant; cynisk, oanständig, so grov 'J, 'vågad';
(prov. för) käck, snygg, flott, elegant; fin, utmärkt

frälsa 1 (relig.) rädda från synd o. död, återköpa, återlösa, saliggöra ni, förlossa, förlösa, lösa (från syndens
bojor); omvända 2 se rädda 1, befria 1, hjälpa 1, bärga, rycka (undan), såvera; (ibl. nära) (för)skona, försätta i
frihet, bevara, skydda — frälst 1 (motsats: förtappad) salig, väckt, omvänd, 'helig', troende 2 2 (vard.)
(vänster)vriden frälsare förlossare, försonare, återlösare, (åld.) frälserman, (ibl.) hjälpare o. befriare, räddare,
saliggörare, se Kristus frälse (hist.) 1 skattefrihet, frälserätt, frälse privilegier, (ibl.) adelskap 2 se adel 3
frälsejord, frälseegendom frälsning räddning (från synd o. död), be-
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frielse, förlossning, förlossande, omvändelse, 'återlösning', (ibl.) saliggörelse, salighet(s-tillstånd), försoning;
frälsande hjälp, bärgning

främja befordra, tillgodose, hjälpa fram, föra framåt, driva fram, verka för, (verksamt) bidra(ga) till, förbättra,
höja, påskynda, (under)lätta, gagna, gynna, favorisera, gynnsamt påverka, uppmuntra 2, (under)stödja, ge
(under)stöd åt, 'intressera sig för', jfr omhulda, (ibl.) stimulera (intresset för); bereda framgång åt, ge vind i
seglen; (ibl.) bevaka, lägga hyende under lasten

främling utlänning, resande, turist; hemlös, (en) främmande; (ibl.) obekant, utanförstående, utomstående,
utbörding 1. (vard.) utböling, utsocknes(folk), gäst, outsider; icke hemmastadd, icke (vara) lokaliserad; (vara)
obevandrad 1. okunnig (i), jfr 2 främmande

1 främmande (subst.) 1 gäst(er), inbjudna, besökande, (ibl.) resande; (ha) besök 1. mottagning 1. kalas, jfr
bjudning 2 jfr främling

2 främmande (adj.) 1 (motsats: inhemsk, inrikes, svensk, infödd) utländsk, utrikisk, utrikes, exterritorial, extern;
införd 1. importerad från utlandet; välsk(a seder); exotisk; avlägsen, jfr främling 2 (motsats: anhörig, närskyld,
släkt, medlem, husets folk) utomstående, oskyld, obehörig, främling 3 ovidkommande, icke tillhörande,
onaturlig, omaka; obekant, okänd; ny, sällsam, ovanlig, märkvärdig, egen(domlig), besynnerlig, underlig,
förvånande, överraskande 4 (känna sig) bortkommen — ställa sig främmande för låtsa sig icke känna (ngn), visa



sig kyligt tillbakadragen gent emot — vara 1. stå främmande för 1 vara oförenligt med, icke gå ihop med, icke
vara tillämpligt på, vara irrelevant för, vara fjärran från, ligga utom 2 vara okunnig om 1. oerfaren i 1. obekant
med, sakna kännedom om, sväva i okunnighet om, vara analfabet i, icke ha att skaffa med, icke vara delaktig i;
icke förut ha lcänt 1. prövat på 1. erfarit 1. hyst, ligga ngn fjärran 3 stå kall 1. kylig 1. likgiltig i. oförstående i.
otillgänglig för, vara likgiltig för, icke intressera sig för, vara avvisande

främst l (motsats: bakerst, sist) längst framtill, längst kommen 1. hunnen, se först 1, bland de första 1. främste 1.
yppersta 1. bästa, på hedersplats, nummer ett; ledande, högst, non pius ultra 2 se framför allt — först och främst
se framför allt, pro pri-mo — i främsta rummet se först, framför allt — ligga främst (idrott.) leda, ligga först,
'toppa'

frän 1 (om smak o. lukt, motsats: mild, behaglig) skarp, besk, bitter, kärv, stark, stickande, vidrig, vedervärdig,
stinkande, illaluktande, motbjudande, obehaglig, 'elak',

strong (fisklukt) 2 (om person 1. exv. svar, motsats: älskvärd) avvisande, amper, sträv,

(ibl.) ohövlig, snäsig, (vard.) luff; (ibl. nära) cynisk, ohöljd, 'hårdkokt', sardonisk frände se släkting, jfr släkt 2
frändskap se släkt 3, jfr släktska/i: överensstämmelse, (själslig) sympati, (kem.) affinitet

fräsa 1 brusa, frasa, 'sjuda', 'jäsa', väsa, 'vissla', gnissla, vina; puttra, bubbla, fradga, skumma, frusa; gnistra,
spraka; spruta, m(o)ussera, pösa, bornera 2 snyta (ut); fnysa, (små)spotta, ilsket utbrista, se fara ut (mot) under 2
fara, (av)snäsa 3 hastigt upphetta iu, fräsa upp, halstra, bryna, steka (upp) fräsch 1 (om sak, motsats: gammal,
begagnad, ankommen) se frisk 2, mjäll, 2 ny 2; nygjord, nystärkt, nystruken, ren, prydlig, glänsande 2 (om
person, motsats: vissen) blomstrande (hy); ungdomlig(t frisk), väl bibehållen, daggfrisk, nätt fräscha upp se
friska upp 1 fräschör (ungdomlig) friskhet, charm, glans fräta angripa, upplösa iu, förtära, tära (sig), 'äta' 1.
'gnaga' på, 'äta' 1. 'gnaga' sig in, bränna, etsa; kvälja, mola, 'nöta', 'pyra', 'gro', jfr 2 plåga — frätande (även)
(kem.) kausti'k

frö 1 frökorn, (sädes)korn, kärna, utsäde(s-frö); spor 2 embryo, begynnelse, början, upprinnelse, upphov, ansats,
ursprung, uppkomst; (grund)orsak, 'rot'; ämne 3 se buse 2, slyngel fröjd (motsats: sorg) se glädje, lust 2;
upprymd 1. munter 1. glad (sinnes)stämning, upprymdhet, uppsluppenhet; nöje 1; hänryckning, extas fröjda 1 se
glädja 2 (vard. för) dansa —

fröjdas se glädja sig fröjdefull fröjderik, se glad 4, rolig 1 fröken 1 ogift kvinna, jungfru 1, (åld. 1. neds.)
mamsell, (vard.) 'tant', donna; jfr 1 flicka 1, (neds.) nucka 2 lärarinna, barnsköterska; biträde, expedit(ris),
servitris fuffens smussel, se knep 1, (fula) manipulationer, (vard.) fiffel, fuffel, kuckel; skämt, gyckel, upptåg,
'spektakel'; se ofog fuffla (vard.) se fiffla

fukt (motsats: torka) fuktighet, fuktig luft,

vattenånga, imma; väta, unkenhet fukta 1 väta, 2 blöta 2, (tekn.) anfukta, (sjö.) natta (däcket), (fackspr.) dampa
(före pressning); stänka, (prov.) dänka; (ibl.) doppa i, bestänka, begjuta, övergjuta med vatten, hälla (ngt) på 1.
över (ngn), (in)dränka, syfta (malt) 2 bli i. vara fuktig(t) — fukta sig 1. fuktas tåras, t åra sig, bli skum (av tårar),
vätskas, vätska sig, (ibl.) immas, imma sig

fuktig 1 (motsats: torr) se våt, däven, (ge-nom)fuktad, unken, rå, vätt; vattenhaltig, vattensjuk, vattendränkt, blöt,
sur, sänk, sidlänt, (fackspr.) humid, (med.) vätskig; dimmig, immig, dunstig, immande, rinnande, fuktande,
vätskande, regnig, (regn)dus-kig, (ibl.) daggig; regnsjuk, regnrik 2 tå-
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rad, beslöjad, skum, skymd av tårar 3 (vard. för) rusig, (lätt) berusad fuktighet se fukt, 'syra', sankhet, (ibl.) dus-
kighet, regnighet, nederbörd(s-rikedom), dimmor

ful l (motsats: vacker, söt) oskön, obehaglig

(att se på), (prov., i Sydsv.) rälig; led, stygg, grym, illavulen; vederstygglig, vedervärdig, frånstötande,



anskrämlig, avskräckande, grotesk, hisklig, gräslig, ryslig, missklädsani, lunsig; otäck, osmaklig, motbjudande,
oestetisk, vämjelig, oformlig, vanskapt, vanskaplig; (bildl.) smaklös, platt; (om väder) dålig, regnig, ruskig,
'ruggig' 2 gemen, usel, skamlig, nedrig, skändlig, låg, omoralisk; elak(t skratt), stygg, led, 'skum', 'tvetydig',
'ljusskygg'; ofin, 'snuskig' 3 (motsats: fin, finkänslig) rå, plump, ohyfsad, ohövisk, osympatisk, fräck, ovettig,
opassande, 'grov', rund(a ord) — fult (adv., även) jfr illa — ful gubbe sexuellt abnorm (individ),
sexualförbrytare, buse 2, svin 2 — fult streck ful kupp, illdåd, ill-bragd, ful manöver — vara ful i mun 1. munnen
se svära 2, vara oanständig 1. oförskämd

fuling (vard. för) otäcking; elaking, stygging,

stygger, (vard.) rackare full 1 (motsats: tom, fattig på, knapp) fylld, uppfylld, genomträngd, genompyrd, inpyrd
(av rök), fullstoppad, (full)proppad, rågad, fullastad: väl besatt, (full)besatt, fullsatt: matat (ax), rik 1. diger (på),
'stinn', 'pepprad' (med), rikt försedd (med), välförsedd, ymnig, överflödande (på), (spräng)laddad. (vard.)
'nerlusad' (med): fullt tillräcklig 1. grundad (bevisning), fullgiltig, riklig; mättad (av dofter), dignande (av frukt),
översållad, yppig, jfr proppfull; se behäftad med 2 hel, dryg, fullständig, total, fulltalig, komplett, odelad; (om
summa 1. pension) oavkortad, oinskränkt, oförminskad; fullstäm-mig, fulltonig; livlig (verksamhet); (om
sanning) ren, äkta 3 (motsats: nykter) se berusad 1 4 (om måne) i sitt fylle — fullt (adv.) se helt under hel,
alldeles 1, riktigt, fulleligen, drygt, övernog, livligt, ymnigt, mycket 2 — fullt hus se utsålt — full i fan (vard.) se
inpiskad, skälmsk — fullt och fast alldeles, livligt 1. fast (övertygad); bestämt, säkert, förvisso; oryggligt,
osvikligt — fullt upp av 1. med nog, tillräckligt, (ha) gott om, (ha) händerna fulla (med 1. av arbete), i rikt mått,
(ha) överflöd (av); många, jfr under mången; se helt under hel, rikedom 2 — fullt ut se alldeles 1, tillräckligt,
(prov.) till gagns — gå för fullt gå för full maskin, gå för full fart 1. för fulla muggar 1. för full musik, gå av alla
krafter 1. med fullt pådrag, vara i full gång, vara i full fart, arbetas under högtryck — i full fart i galopp 1.
fyrsprång 1. sporrsträck 1. (full) karriär, i flygande fläng, så fort man orkar 1. orkade, allt vad tygen håller, för
(glatta 1. brinnande) livet, i full fräs, (vard.) för fulla muggar, med spiken i botten, i full speed, för full spruta; gå
för
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fullt, se ovan — sätta full fart sätta fart — till fullo 1. tillfullo fullt ut, se vidare under till fullblod 1 fullblodsras,
fullblodsavel, ren 1. oblandad 1. förädlad ras; fullblodshäst, stambokshäst, ädel 1. renrasig häst 2 adel; renaste ras
1. härkomst, blått 1. blåaste blod fullblodig 1 varmblodig 1. äkta (arabisk häst), renrasig 2 renodlad, 'tvättäkta';
äkta, genuin, hundraprocentig fullborda 1 (motsats: påbörja, börja) bringa till fullbordan, lägga (en) sista hand 1.
sista handen vid, ge ngt en sista avslipning 1. översyn, sluta 3, avsluta 1, absolvera, slutföra, bli färdig med,
bringa till avslutning, fullfölja (till slut 1. till slutet), genomföra, fullända, fullbringa, stöka undan 2, fullgöra,
utföra 2; (ibl.) verkställa, realisera, effektuera 2 se förverkliga, låta gå i uppfyllelse 1. fullbordan, fullkomna —
fullbordad (av)-slutad, välförrättad, se slut 2, se gjord 3 under 2 göra

fullbordan (motsats: början) avslutande, slut 1, slutförande, förverkligande, utförande, uppfyllelse,
genomförande, mognad, (nå sin) bestämmelse — gå i fullbordan se förverkligas — il. vid tidens fullbordan då
(den rätta) tiden är 1. var kommen 1. är inne I. förhanden I. mogen fullfjädrad 1 (om fågel) med utvuxna fjädrar 2
(motsats: ofarlig) se inpiskad, full-klappad, fullpiskad, slipad 3 (motsats: ovan, okunnig) fullt utbildad, väl
bevandrad 1. hemma 1. hemmastadd I. erfaren (i), rutinerad, van; se mogen 1 fullfölja 1 (motsats: överge, avstå
från, avbryta) avsluta, fortsätta till slut, fortgå på. fullborda 1, vidbliva ni, framhärda, vidhålla, fasthålla ru (vid),
(ibl.) dra(ga) alla konsekvenserna av, till fullo begagna sig av 1. utnyttja 1. hösta frukterna av, följa upp;
[fullfölja ngns verk] uppta(ga) ngns fallna mantel, (ibl.) efterträda 2 (jur.) hänskjuta till högre rätt

fullgod (motsats: halvdan) felfri, otadlig, oan-tastbar, fullt acceptabel, fullt säker 1. vederhäftig (garanti), alldeles
tillräcklig 1. tillfyllestgörande (säkerhet), gill, giltig 1. skälig (anledning), fullgiltig; ojävig; utmärkt, ypperlig,
förträfflig fullgången fullbildad, fullt utvecklad 1. utbildad (vid födseln), mogen 1; helgjuten, hel 3 fullgöra
(motsats: försumma) uppfylla, hålla (vad man lovat), skilja sig från (uppgiften), tillfyllestgöra, iakttaga 2, (till
fullo) verkställa, slutföra, prestera, avbörda sig 1, fylla (en mission), (kanslispr.) utgöra, (i högre st.) rykta (sitt



kall); fullborda 1 fullhet (motsats: halvhet) överflöd, övermått,

yppighet, mättnad, helhet fullkomlig 1 ofelbar, helig, otadlig; fulländad 2, formfulländad, ypperlig, utmärkt,
oöverträffad, perfekt, oklanderlig, ideal(isk) 2 formlig, 'verklig', 'riktig'; veritabel, av renaste vatten, 'äkta',
genuin, komplett, rena rama; se inpiskad 3 se fullständig 1,fullkomligt—fungera

undantagslös, rak 1. konträr (motsats) — fullkomligt (adv., även) utan undantag, livligt, (ibl.) utan jämförelse;
tvär- (säker), grund- (falsk); exakt, ut och in, se alldeles 1, se helt under hel fullkomlighet fulländning,
fullkomning, perfektion, dygd, förträfflighet, felfrihet, otadlighet

fullkomna 1 göra fullständig, fullborda 2 se förbättra, odla (smak), fullända 2, fullkomlig-göra, bringa till
fullkomlighet, ge sin fulländning —- fullkomna sig (vidare) förkovra sig, utbilda sig, uppdriva sin skicklighet
fullmakt 1 bemyndigande, manda't; formligt tillstånd, tillåtelse, tillståndsbevis, licens; [oinskränkt fullmakt] carte
blanche 2 makt och myndighet, handlingsfrihet, befogenhet 1, behörighet, jfr prokura 3 antagningsbevis,
behörighetsbevis, (sjökaptens)brev, utnämningshandling, förordnande; kreditivbrev, ackreditiv, kreditiv, (åld.)
patent fullmogen fullt utbildad, genommogen, (med) fast (kärna 1. ved); fullt utvecklad, (ibl.) svällande (av saft
1. i formerna), saftig,

yppig

fullmäktig 1 befullmäktigat ombud, ombudsman, representant, kommissarie 2 ledamot i (viss) styrelse, väld
medlem (av viss församling). deputerad fullsatt se proppfull, (ibl.) upptagen (till sista plats), fullt besatt, se
utsåld; fullt, fullt hus, full(satt) salong, fulltalig publik 1. församling, fullt med åskådare 1. åhörare, smockfullt,
(vard.) (full)spikat fullständig i full, avslutad, färdig, hel (och hållen), hundraprocentig, obegränsad, obeskuren,
komplett, (polit., erkännande) de jLire; total, global, absolut 1; utförlig, uttömmande, oförminskad, oavkortad,
oförkortad, odelad, genomgripande, radikal, genomgående, grundlig, kapital, ren, fullkomlig 3 2 formlig,
sannskyldig, faktisk, riktig, verklig, genuin — fullständigt (adv., även) utan och innan, ut- och invändigt; se
alldeles 1, sc helt under hel, med hull och hår fullsövd utsövd, utvilad fulltalig (samlad) till bestämt antal; (ibl.)
ovanligt talrik(t besökt); manstark,komplett; full; (jur.) fullsutten (rätt) — fulltaligt (adv., även) se mangrant
fulltonig 1 fullstämmig, klangfull, fyllig, ren

o. klar 2 fullödig, uttrycksfull fullträff (motsats: bomskott, bom) prickskott, träff, (mitt i) 'prick', 'huvudet på
spiken', 'femetta'; välriktat slag 1. hugg, stöt som går in, 'kula som visste var den tog', succé

fullvuxen fullväxt, utväxt, fullt utvecklad 1.

utbildad, 'färdig', (om villebråd) kapital; som trampat ut barnskorna, vuxen 1, myndig 1 fullända 1 göra färdig,
genomföra, se fullborda 1 2 fullkomna, ytterligare förbättra, kröna, ge den slutliga avputsningen 1. fil-ningen,
bringa i bästa möjliga skick, sätta pricken över i 1. kronan på verket — fullän-

dad l se slut 2, komplett, (ibl.)absolut 2 felfri, fullkomlig 1, oklanderlig, mästerlig, perfekt, suverän, ädel (profil),
klassisk, 'raffinerad'; förstklassig, tiptop, första klassens, prima fulländning fullkomlighet, formfulländning,
högsta utveckling, fullkomning, perfektion, mästerskap, raffinemang, mognad, (i högre st.) 'krona';
fullkomnande, (bildl.) slutstenfen), finish fullärd se utlärd; jfr mästare 3 fullödig 1 fullmålig, fullhaltig 2 se
gedigen 2,

adekvat, innehållsrik, fulltonig fumla fubbla, bära sig tafatt 1. osäkert åt, handskas oskickligt (med), hantera
otympligt, krångla (med), (vard.) hatta, sjabbla; (ibl. nära) famla, famlande treva, rota, smussla; sväva på målet
— fumlande se förlägen 2 fumlig fubblig, otymplig, tafatt, oskicklig, obelevad, osäker, klumpig 2, släpphänt,
bakvänd, drumlig, drullig, 'valhänt', (prov., vard.) töntig, (vard.) hattig, klantig, kryckig; tölpig, tölpaktig, klåpig,
jfr opraktisk 1; (ibl. nära) famlande, trevande fundament grundläggning, bädd (för maskin), fotstycke, se 3 bas 1;
(i plur.) grundbegrepp, grundregler fundamental grundläggande, primär, elementär; konstitutiv, (grund)väsentlig;
betydelsefull, avgörande, viktig, principiell; grundlig — vara fundamental utgöra grundval för, ligga till grund
för; bilda kärnan i fundera 1 eftersinna, grubbla, spekulera, eftertänka m, begrunda, bry 1. bråka sin hjärna 1. sitt
huvud (med), vara 1. sitta fördjupad (i), hänge sig åt 1. försjunka i 1. vara försänkt i (djupa) tankar 1. funderingar



1. spekulationer 1. meditationer, filosofera', meditera, ruva' (över), umgås med planer (på), (vard.) (sitta o.) lura
(på), väga' (hit och dit), 'mala' 2 tänka (allvarligt på), reflektera (på), besinna sig, ta(ga) i övervägande, överväga,
överlägga (med sig själv), (be att få) betänka sig, sova på saken, (vard.) ta(ga) sig en funderare, (få ngt att) 'bita'
(i); välva planer, umgås med tankar. (på), vara betänkt (på), (ibl.) ha för avsikt ätt — fundera ut utspekulera iu,
utlista ru, lura ut, hitta på 2, (vard.) 'smida' 1. 'koka' 1. 'spinna' ihop (lögner), 'kläcka', kläcka ut 1. fram, räkna
efter, (ibl.) dechiffrera funderare — taga 1. ta sig en funderare (vard.

för) ta sig viss betänketid, fundera 2 fundering plan, tanke, (ibl.) eftertanke; [-[funderingar]-] {+[fun- deringar]+}
funderande, grubbel, grubblande, försjunkenhet, meditationer, spekulationer, betraktelser, fundersamhet,
eftersinnande, övervägande(n), planer, förslag, infall, idéer, (ibl.) griller, (vard.) 'penséer' fundersam
reflekterande, se tankfull; (ibl.) betänksam, tveksam fungera 1 (om person, motsats: vara ledig) se tjänstgöra 3,
verka, förrätta sin tjänst, vara i tjänst 1. funktion, vara tjänsteförrättande; [fungera som] (även) uppträda som
(värd),
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handla som (ombud), tjäna som, spela rollen av, sitta (som), agera 2 (om sak, motsats: stå still, krångla, strejka,
klicka) vara

1 verksamhet 1. i gång, arbeta, funktionera, (vard.) klaffa; (om maskin) 'gå', göra sin tjänst, (vard.) funka —
fungerande se tjänstgörande 1

funktion 1 se tjänstgöring, (tjänste)utövning, förrättning 1. förrättande (av sin tjänst); uppgift, (ämbets)åliggande,
(ämbets)befatt-ning, tjänst, göromål, (offentligt) värv 1. uppdrag, arbete, 'syssla', 'yrke', 'roll' 2 (naturlig)
förrättning; själs(livs)moment, (livs)-yttring 3 (språklig) användning, bruk — sätta ur funktion sätta ur kraft, se
upphäva 3 — ur funktion i olag, trasig, sönder funktionalistisk se ändamålsenlig funktionell se ändamålsenlig
funktionera tjänstgöra ni, fungera funktionär se ämbetsman, befattningshavare, (ibl.) förtroendeman;
tjänsteförrättare, offi-ciant

funtad (vard. för) beskaffad, skapad 1. skapt,

sinnad, (så) dan 1. dann fura fur, furuträd, tall furie argsint 1. rasande kvinna, argbigga; [furier] erin(n)'yer,
eumenider, hämndgudinnor, straffgudinnor furioso (mus. för) vilt, häftigt, stormande, stormigt

furnera (an)skaffa, förse (med), tillhandahålla, leverera, utrusta furnissör leverantör, anskaffare furor [-å'r] 1.
furore stormande lycka 1. framgång — göra furor hälsas av 1. med 1. belönas med 1. framkalla en storm av
bifallsyttringar, slå an, göra stor succé, väcka stormande bifall 1. vild hänförelse, göra sensation, väcka
uppseende 1 furste l se härskare, (lands)herre, jfr konung, regent; [(indisk) ra(d)ja, maharadja, (österländsk) kan,
emir, ras, (japansk) daimio]

2 prins, markis

furstehus fursteätt, regentätt, kunglig familj, dynasti

furstinna regentinna, härskarinna, (regerande) hertiginna; kungagemål, drottning, kejsarinna; prinsessa;
furstedotter

furstlig 1 storfurstlig, hög(ättad), av furstlig börd 2 ståtlig, se kunglig 3, jfr storartad; generös, riklig fusion 1
sammanslagning (av företag) 2

sammansmältning av atomkärnor fusionera 1 sammanslå, slå ihop 2 sammansmälta — fusioneras med uppgå i
fusk 1 fuskande, kvacksalveri, bönhaseri, dilettantism, (vard.) båg; slarv, hafs, vårdslöshet, oordentlighet;
oskicklighet 2 se fuskverk, halvgjort 1. dåligt 1. undermåligt 1. mindervärdigt arbete 3 skolpojksknep; fuf-fens,
se bedrägeri 1, oärligheter; (vard.) fuffel, mygel

fuska 1 göra ett dåligt 1. underhaltigt 1. oskickligt arbete, göra ngt illa 1. vårdslöst 1. på fusk, tillåta sig fusk (vid
arbetet),



slarva, hafsa, klåpa, 'kludda', 'sudda'; se maska 2 kvacksalva I. kvacka (i); (små)-syssla (med), arbeta för nöjes
skull 1. som amatör, vara amatör (i), roa sig (med) 3 begagna fusklappar, se i facit, skriva av, plagiera, (skol-sl.)
båga, fubba 4 göra sig skyldig till bedrägerier 1. underslev, lurendreja, '(små)skoja'; förfara svikligt 1. svek-ligt,
fara med svek, handla bedrägligt, ha fusk för sig, 'tumma' (på), smussla (med), manipulera (med), radera i
(affärs)böckerna. (vard.) fiffla, fuffla, mygla; spela falskt — fuska bort se förfuska — fuska undan slarva undan
(med), i hast göra färdigt

fuskare bönhas, klåpare, stympare, odugling, sudder, (vard.) fuskis, klantskalle, dilettant; kvacksalvare,
kludd(er), kladd(er), (vard.) kratta, (en) laban

fuskverk fusk, fuskeri, fuskarbete, lappverk, flickverk, dussinarbete, ma(s)chverk, klåpe-ri, klåp(ar)arbete, kludd,
kladd, dilettanteri, hafs(verk), hastverk, smäck, halvmesyrer

futil se obetydlig 2

futtig se småsinnad, småaktig, lumpen, usel, eländig, ringa, obetydlig, värdelös, mindervärdig, ömklig(t liten),
ynklig, oansenlig,

torftig, 'fattig', (vard.) fjuttig; (ibl. nära) simpel, tarvlig, föraktlig, knusslig, gnidig,

"jugg

fy fy skam (på lång stång), fy skäms, usch, (vard.) uschiamej, ajabaja; tvi (vale), hu, husch, isch

fylgia 1. fylgja skyddsande, skyddsängel, skyddsväsen, genius

fylka sig 1. fylkas samla sig (under fanorna), samlas, mötas, flocka sig

1 fylla (subst.) (vard. för) 1 se rus 1 2 se dryckeslag 3 sprit

2 fylla (v.) 1 (motsats: tömma) uppfylla ni, fullstoppa ni, stoppa (med dun), proppa (full med); uppblåsa ni,
pumpa upp; hälla full. slå 1. hälla 1. tappa i 1. till brädden, (tekn.) beskicka (masugn); fullasta, lasta (full), ladda,
låta rinna till; plombera (tänder); överhopa, överlasta, belamra, översålla, översvämma, råga, späcka, mätta;
packa (full), stoppa till, täppa (till); (kok.) färsera, tryffera, späcka; (vard. för) berusa, dricka (ngn) full 2 (bildl.)
uppta(ga) plats, utfylla ni, skrymma; genomsyra, genomtränga; inta(ga) (ngns plats); motsvara 1. möta 1.
tillmötesgå 1. tillgodose (krav), tillfredsställa 1. täcka (behov), komplettera, (ibl.) fullständiga; (om uppgift 1.
plats) sköta (på ett gott sätt), uppehålla, fullgöra, bekläda, be strida 3 bli (så 1. så många år), uppnå (viss ålder),
fylla år, ha födelsedag — fyllas (även) svälla; gripas, påverkas, uppfyllas, genomandas, intagas (av) — fylld 1
(motsats: tom) se full (av), (väl- 1. full)matad; (kok., motsats: au naturel) med fyllning, tryfferad; (bot.) dubbel
(blomma) 2 (motsats: ointresserad) se besjälad (av), intagen (av) — fylla i 1 se hälla i under 2 hälla 2 insätta ni,
ersätta (vad som fattas), fylla
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(på), utfylla ni (luckan 1. luckor), ifylla, komplettera, supplera, tillägga — fylla på se fylla i (på nytt) ovan, tanka
(bensin), slå

1 1. hälla 1. ösa på mer; se mata — fylla sin plats komma väl 1. bra till pass — fylla ut (ut)jämna, se fylla i 2
ovan, fullständiga, tillfoga; uppväga 2; uppta(ga) (ngns tid)

fyllbult se drinkare

fylleri 1 onykterhet, jfr dryckenskap; fylleriförseelse 2 se rus 1 fyllerist se drinkare

fyllest — till fyllest tillräckligt, se vidare under till

fyllig 1 (om person) rund, frodig, se korpulent, knubbig, rundnätt, (vard.) 'välpumpad' (blondin), (prov.) buttig,
(prov., i Sydsv.) maffig; (om sak) (väl) avrundad, solid, massiv, trind, svällande, pösande 2 (om smak) kraftig,
mustfull, mustig, 'mogen', (om vin), rund, kraftig, tung, pastö's; (om röst 1. ton) klangfull, fulltonig, voluminös,
djup, malmtung (klockklang); (om framställningssätt) rikhaltig, riklig, utförlig, 'bred', omständlig, ordrik,



detaljrik, detaljerad, elaborerad, omfattande, vidlyftig, uttömmande

fyllnad utfyllning, fyllning, utfyllnad, på-fyllnad, komplettering, komplement, tillägg,

supplement — fyllnads- kompletterande, supplementär fyllning 1 fyllnadsämne, stopp(ning), plomb (i tand 1.
träd), isoleringsmaterial 2 (fackspr. för) (dörr)spegel, fält fynd 1 tillvaratagande, upphittande; -förekomst;
hittegods, skatt(er); upptäckt 2 god inkomstkälla, 'guldgruva'; oväntad förmån, gott kap, (hand.) ockasion; en
Guds gåva; 'skatt', 'klenod', stor tillgång, ackvisition; lyckokast, lyckträff, (vard.) panggrunka, toppgrej; lycklig
upptäckt, gott påhitt, lyckat påfund, präktig utväg, ypperlig idé, 'guldkorn'

fyndig 1 (snar)rådig, finurlig, praktisk, förslagen, kvick, med huvud på skaft, snarfyndig, sinnrik, spirituell, pigg,
snabb (i uppfattning 1. replik), påhittig, se uppfinningsrik, fiffig, jfr slug 1; sinnrik(t uttänkt), klyftig,
spetsfundig, salomonisk (dom), behändig, lyckad, välfunnen; (ibl.) slående, träffande (ord), passande, koncis,
lakonisk, kärnfull 2 malmförande

1 fyr låga, brasa, eld; eldstad, härd — bli fyr och flamma bli 1. råka i eld och lågor — ge fyr se skjuta 1, avfyra
— sätta fyr på se antända

2 fyr se karl, kurre

3 fyr fyrtorn, fyrhus, (fyr)båk, fyrinrättning, (ibl.) fyrskepp, lysboj

4 fyr se gyckel, jfr ofog

fyra (fackspr. o. vard. för) tända 1. underhålla eld, driva upp värmen, (sjö. för) elda (under) — fyra av se avfyra
— fyra på (vard. för) 1 underhålla eld, (börja) elda

2 skjuta häftigt o. ihållande; börja skjuta fyrhörning fyrkant, kvadrat, rektangel

fyrkantig 1 kvadratisk, rektangulär 2 (vard.

för) tjock o. kort, stabbig, grov, undersätsig; (vard. för) onyanserad, klumpig

fyrsprång (i) sporrsträck, (i) full fart

fysik (bl.a.) kroppsbeskaffenhet, (kroppskonstitution, (ibl.) hälsa — fysik- fysisk, fysikalisk

fysiljera arkebusera, ställa (en fånge) mot muren, skjuta (en dödsdömd)

fysionomi utseende, yttre, apparition, habi-tus, anletsdrag, ansiktsbildning, min, uppsyn, (ansikts)prägel, ansikte,
anlete, 'fasad*

fysisk 1 (motsats: andlig, mental, inre) se kroppslig 1, 2 yttre 4 2 (motsats: juridisk) enskild (person) — fysiskt
(adv., även) alldeles 1. faktiskt (omöjligt)

1 få (motsats: många) (pron.) (blott) några (få), (blott) fåtalet, ett (litet) fåtal, (blott) en eller annan 1. ett par (tre)
stycken, en handfull, enstaka, spridda, tunnsådda, spar-sådda, sparsamma, sällsynta, till 1. i litet 1. ringa antal, ett
mindretal, en minoritet, lätt räknade

2 få (v.) 1 (motsats: gå miste om, ge; erövra) erhålla, bekomma, erbjudas, beviljas (avsked), föräras,
(i]hågkommas med, bli ihågkommen med, bli delaktig av, (e)mot-ta(ga), utbekomma, komma i besittning 1.
åtnjutande av, (i högre st.) undfå; ta(ga) (arv), anta(ga) (viss form), komma ål, komma över, begåvas med,
uppbära, skörda 1. inhösta (beröm), (ingenting att) hämta, vederfaras, bli beskärd; (motsats: vara utan, göra sig
av med, sälj a) (lyckas) skaffa (sig), (för)tjäna, förvärva (sig), vinna, uppnå, nå, ernå, dra(ga) (fördel), uppdriva,
(idrott.) notera; knipa (applåder); förses med; utvinna (ngt ur ngt); (motsats: slippa, undgå) ådra(ga) sig, råka ut
för, lida (av), drabbas 1. angripas 1. smittas av, undergå, underkastas, röna, (vard.) åka på1; sätta (ngt i halsen 1.
vrångstrupen); finna (tid), inhämta (tillåtelse) 2 förmå (till), bringa (till), övertala (till 1. att), driva (till), tvinga 3
(motsats: vara förbjuden att) få 1. erhålla 1. ha 1. äga lov 1. tillåtelse 1. tillstånd 1. löfte 1. rätt(ighet) att, tillåtas
att, må, (kanslispr.) äga att; [får jag] får jag lov att, törs jag (be, besvära) 4 (motsats: slippa) se måste; ha att 5
råka (höra 1. se) — få av 1 få i väg, hinna skicka 1. avsända (brev) 2 få loss, ta(ga) bort 3 ta(ga) ifrån 4 (lyckas)



ta(ga) av sig — få betalt (för) få igen (för), få umgälla — få bort ta(ga) bort, avlägsna, avskaffa, få dän — få fram
få (ngt) framtaget åt sig, lyckas ta(ga) 1. plocka fram, framskaffa ni, utgräva ni, lyckas föra (ngt) framåt; bringa i
dagen, avslöja, få till stånd, genomdriva (sin vilja); lyckas (fram)säga 1. få över sina läppar 1. få ur sig,
framkomma ni med, lyckas framföra 1. framlägga; ta(ga) ut (en melodi); se tillverka, (lyckas) experimentera ut,
(lyckas) bli färdig med, få ut i marknaden — få1 för få obehag 1. ovett för; (få) sota för, (få) umgälla — få förfå i
—fången

sig få i sitt huvud 1. sinne 1. sin skalle, få den (outrotliga 1. fixa) idén, få den föreställningen, börja tro, bli
övertygad om, föresätta sig, få det infallet (att), få i sig, inbilla sig — få i1 1 stoppa in, packa in, stoppa i, hälla i 2
få in 1. fast (proppen) 3 inpränta ru, bibringa, lära, inlära ni, få (ngn) att begripa 1. fatta 1. komma ihåg, få (ngt)
att fastna (hos ngn) — få i sig 1 få sig ngt till livs, (vard.) få ngt i krävan; (få att) äta, äta upp, dricka, få ned,
svälja; dra(ga) in (rök); inta(ga), förtära 2 (ständigt) få höra, få sig itutat; få veta (av), få höra av, få 'äta upp' 3 se
få för sig ovan — få igen 1 tillsluta ni, stänga (igen), få att gå igen 1. stänga sig 2 få tillbaka, återfå, återvinna; få i
stället, få i byte 3 'få betalt' (för), (få) 'böta' (för), få betalt för gammal ost, få 'äta upp' — få igenom (lyckas)
genomdriva, driva fram, få antagen — få ihop 1 stänga (till); pressa in 2 sätta ihop, sammansätta ni, tillaga,
anrätta, göra i ordning, mixtra ihop, smörja ihop 3 samla (ihop), ordna till, uppbringa, åstadkomma — få in 1
driva in, sticka in, tränga in; få i (proppen) 2 få hem, (från utlandet) motta(ga), ta(ga) emot 3 få inburen, in-ta(ga)
ni, få (höet) under tak, få (skörden) bärgad, (in)bärga 4 (lyckas) inpränta ni 1. intrumfa ni 5 få (ngn) placerad 1.
anställd (i företag), placera 6 inkassera, insamla |U, uppbära, (ibl.) utfå ni; ta(ga) in (radiostation, pengar);
förtjäna, (åter)vinna, ta(ga) igen — få ned 1. ner 1 (lyckas) ta(ga) 1. plocka 1. ha ned 2 (om mat) tvinga i sig, få i
sig, svälja, tvinga ned — få på sig klä(da) på sig, dra(ga) på sig (kläderna) — få reda på komma underfund med,
se vidare under 1 reda — få tillbaka se få igen 2 ovan, återfå — få upp 1 lyfta upp 2 få att höja sig 1. stiga till
ytan 3 få ur sängen, få på benen 4 öppna, lirka upp, pillra upp, dyrka upp; lossa 5 dra(ga) upp (en kork) 6 hosta
upp; kräkas (upp) 7 skrämma upp (ett djur från dess lega), stöta upp, jaga upp — få ur sig se få fram ovan — få
ut släpa ut, dra(ga) ut; smussla ut, smuggla ut, lirka ur; utfå, utbekomma, utvinna; lyfta (pengar), motta(ga); få
(en bok) utgiven 1. publicerad

fåfäng 1 (åld. för) sysslolös 2 resultatlös, verkningslös, fruktlös, ofruktbar, improduktiv, lönlös, gagnlös, from
(önskan), förfelad, misslyckad, förspilld, bortkastad, till-spillogiven, förlorad', överflödig, vanmäktig, onyttig,
meningslös; (om fruktan 1. bekymmer) onödig, obehövlig, i onödan, obefogad 3 värdelös, tom, förgänglig,
betydelselös, ytlig, intig, snöd, (bibi.) fåfänglig; ihålig, lumpen, dåraktig, obetänkt, överspänd, få-vitsk,
bedräglig, jfr hopplös 4 (motsats: blygsam) se självbelåten, jfr äregirig, högfärdig, uppblåst, narraktig,
självupptagen, skrytsam, dumdryg, övermodig; alltför mån om sitt yttre, flärdfull, prålsjuk — få-
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fängt (adv., även) till ingen nytta, förgäves — det är fåfängt det tjänar ingenting till, det är (för)spilld möda, som
att tala till en vägg 1. för döva öron, som att slå vatten på en gås, det är att kasta pärlor för svin, det biter inte på
honom, det är att (för)spilla 1. skjuta bort sitt krut, del är att stapla Pelion på Ossa fåfänga prålsjuka,
flärd(fullhet), inbilskhet, uppblåsthet, högfärd fåfänglig (bibi. för) fåfäng 3 fåfänglighet intighet, tomhet,
värdelöshet, tomt 1. bedrägligt sken, förgänglighet, inbillning, (bibi.) vanitas (vanitatum) fågelbo (fågel)rede,
näste, (duv)slag fågelfri se biltog

fågelperspektiv — i fågelperspektiv (motsats:

1 grodperspektiv, nedifrån) (sett) från luften, uppifrån

fågelsång fåglalåt, (fågel)kvitter fågelvägen raka vägen, kortaste vägen fåkunnig 1 (motsats: mångkunnig)
okunnig, olärd, illitterat, ovetande 2 (motsats: klok) enfaldig, ovis, fåvitsk fåle (i högre st. för) (ung)häst, föl,
springare fåll (inviken o. tillsydd) kant (på tyg), skoning, (ibl.) (dubbel) vikning, veck, rynka; (ibl., åld. för)
kjolkant, rand, brädd, söm. underkant fålla se inhägnad 2, fårhus, bås, hage fåmannavälde se fåvälde fåmäld 1.
fåmält se fåordig fåna 1 glo, fånglo, (fån)stirra, fånbliga, starrbliga, (fån)gapa, se dum ut, sitta 1. bete sig som en
fåne 1. ett fån, vara fånig, bete sig fånigt, dumma sig, se göra sig till under 2 göra 2 pjollra, prata enfaldigt, prata



dumheter, svamla, (vard.) tjafsa fåne 1. fån se dumbom, idiot 1 fåneri dumhet(er), idioti(er), dårskap(er). ren(a)
fånighet(er), dumma fantasier, narrspel, galenskaper, (ibl.) dum(ma) överdrifter), fjant, fjanteri, jfr struntprat fång
1 famn, armar 2 famnfull, famnsbörda, (arms)börda; (hö)tapp, knippa, knippe, bukett, 'kvast', hop, samling,
fångst, 'lass' 3 rökfång, vindfång 4 (jur. för) vinst, fångst, (ibl.) ackvisition; äganderättsförvärv, förvärv,
åtkomst(sätt)

1 fånga (subst.) — taga 1. ta till fånga se gripa 1 — taga 1. ta sitt förnuft till fånga besinna sig, se vidare under
förnuft

2 fånga (v.) 1 (motsats: låta löpa, släppa) se gripa 1, bemäktiga sig 1; ertappa; uppsnappa, taga 1; (idrott.) klistra
(bollen)

2 (sjö.) uppfånga (en lina), haka i 3 ta(ga) i anspråk, rycka med sig, hänföra, gripa 2, fängsla 3 — bli fångad av
fastna för, se fastna ö — fånga upp se uppfånga

fånge arrestant, internerad, intern, jfr straff-fånge, (galär)slav; krigsfånge — sitta som fånge vara fängslad 1
fången (motsats: fri; oberörd) tillfångatagen, (vara) fängslad 1, (vara en) slav, bergtagen, se förgjord under
förgöra; bunden, hämmad,fångenskap—fällning

betvingad, snärjd (i fördomar); gripen (av en stämning), tjusad fångenskap fängelsetid, fängelseår; (i) fängelse;
(djur i) ofrihet fånglina förtöjningslina, se 2 tross fångst 1 fångande, fiskande, fiskafänge,

fiske 2 se byte 2; utbyte, fång, notvarp fångvård (numera:) kriminalvård fånig se sinnesslö, fjollig, dum, velig,
(vard.) knasig, hispig, noskig, pundig, tramsig, hönsig

fåordig se tystlåten, inbunden, taltrög, knapp-ordig, ordkarg, knapp, ordnjugg, fåmäld, 'kort', kärv; kortfattad,
lakonisk, 'enstavig' får (neds., om person) se dumbom; (i plur.) församling, 'hjord' — svart får se rötägg,
olycksbarn

1 fåra (subst.) urgröpning, fördjupning, räffla, repa, (ibl.) streck, fals, (snickeriterm) grad, jfr skåra, 1 ränna,
sänka, (flod)bädd, jopp; linje, veck, rynka, skrynkla

2 fåra (v.) — fåras se vecka sig — fårad räfflad, fårig, rynkig, skrumpen, härjad, förgrämd

fåraktig fårlik(nande); se dum 1, oförstående fårskalle se dumbom

fåt 1. faute fel, felgrepp, felsteg, misstag,

bock, blunder, taktlöshet fåtal se 1 få

fåtalig (motsats: talrik, väldig) ringa 1. liten 1. obetydlig (till antalet), föga talrik, lätt-räknad, tunn(sådd),
inskränkt, (ibl.) sparsam, sällsynt, ovanlig fåtölj se länstol

fåvitsk (åld., bibi. för) dåraktig, oförståndig, oförnuftig, oklok, ovis, fåkunnig, kortsynt, korttänkt, inskränkt,
enfaldig; (ibl.) tanklös, lättsinnig; lönlös, fruktlös, fåfänglig — i fåvitsko (åld. för) i oförstånd, i okunnighet,
oförståndigt, oförnuftigt, dåraktigt; förgäves fåvälde (motsats: mångvälde) fåtalsvälde,

fåmannavälde, oligarki fä l (fä)kreatur, djur; (jur.) husdjur, (ibl.) boskap 2 fähund, lymmel, usling, kanalje,
drummel, knöl, tölp, drulle, suggskaft, kräk, jfr dumbom

fäaktig lymmelaktig, 2 gemen 1, fähundsaktig; brutal, råbarkad, plump, oförskämd; (ibl.) förfäad, tölpaktig, dum,
enfaldig fäbless 1. faiblesse se svaghet 4 fäbod (fäbod)vall, säter(stuga), (prov.) bod fäderne 1 fädernesida, (på)
farssida(n) 1. fars 1. faderns sida, fädernesläkt, manssida, mans-linje, svärdssida, svärdslinje 2 fädernearv,
fa(de)rsarv fädernebygd se hemort fädernesland se fosterland fäfot — ligga för fäfot ligga i lägervall, i ödesmål,
ouppodlad, oodlad, obrukad, oplöjd, oskött, ligga nere 1. öde, vara misskött, vanvårdad, i vanhävd, förfallen,
förfalla — lägga för fäfot låta ligga obrukad, lägga i lägervall, lägga öde, ge till spillo, lägga igen (odlad jord),
lägga ut till betesmark, låta förfalla, tillspilloge, jfr försumma 2

fägna 1 se glädja, tilltala 2 bjuda på mat, undfägna, (för)pläga, traktera 3 (om hundar) vänslas, vifta på svansen,



visa sig vänlig — fägnande se fägnesam fägnad (i högre st. för) 1 glädje, belåtenhet, tillfredsställelse 2
undfägnad, förplägnad, välfägnad

fägnesam (motsats: sorglig, nedslående) fägnande, hugnesam; (om nyhet) god, behaglig, tilltalande, nöjsam, rolig
fägring skönhet, prakt; grace, charm, (stå i

sitt) flor 1. (i sin) blomstring fähund se fä 2, (det) fanskap(et) fäkta 1 korsa klingorna, duellera; strida, kämpa,
slåss (i handgemäng) 2 slå 1. svänga 1. slänga 1. flaxa med armarna, slå omkring sig, gestikulera, (ibl.) sprattla,
gå an, gå på, rumstera 3 se 2 sträva, jäkta 1 4 (vulg. för) låna, tigga

fäktning (bl. a.) strid, träffning, skärmytsling fäll (skinn)päls, (djur)hud, skinn; dräkt; skinnmatta, (skinn)täcke

1 fälla (subst.) 1 snara, dona, nät, (räv)sax, giller, (varg)grop, flake, 'stock', 'självskott', bakhåll, försåt 2 (bildl.)
fallgrop, 'grop', (ibl.) kuggfråga; 'bakhåll', 'snara', list, svek, bedrägeri — råka 1. gå i fällan bli lurad, se under 1
lura, överlistas, bli fast, råka 1. åka fast, 'fastna', sticka huvudet i snaran 1.

1 lejonets gap

2 fälla (v.) 1 (om träd, motsats: låta stå) avsåga ni, hugga, nedhugga ni, sätta yxan till roten, avverka 2 (om djur,
motsats: låta leva) nedskjuta ni, döda 1 3 (om uppsatt person, motsats: låta sitta) bringa på fall, sätta krokben för,
störta, nedslå, bringa i fördärv(et); (om förslag, motsats: stödja) omintetgöra, avslå, 'kullkasta' 4 (tekn., om bom
osv., motsats: höja) sänka, låta falla, släppa (ned), nedfälla ni; (motsats: hissa) kasta (ankar), låta (ankaret)
sjunka, (låta ridån) glida ned 1. gå ned, dra(ga) ned (ridån); vika (ihop); (ut)gjuta (tårar); (kem.) avskilja 5 (om
löv o. hår) förlora, mista, bli av med, släppa; (om fjädrar) rugga; (om färg, motsats: hålla) fälla ur, mista, förlora,
tappa, bli urblekt, blekas, blekna; förlora sig, changera, mista glansen, färga av sig, smita 6 (jur., motsats: fria)
domfälla, döma skyldig, sakfälla, förklara skyldig till, (om dom) avkunna, avsäga, avge 7 (om förbön, hotelse)
utsäga, uttala, låta falla, låta undfalla sig, yttra 1. säga (ett ord) 8 (jäg., om sjöfågel) slå ned (på vattenyta) —
fällas (om skott, ord osv.) falla, (om ord) yttras; (om ankare) kastas, gå; falla (igen 1. ihop 1. tillbaka); slå (ihop);
falla offer (för), dödas — fälla avgörandet göra slag i saken, se under

2 slag — fälla in nedfälla ni (i), inbygga m, insätta ni, (ibl.) indra(ga) ni, infästa ni, foga ihop, jfr infatta — fälla
till marken se kasta om kull 1 — fälla upp öppna, lyfta upp, slå ut; slå 1. vika upp (krage, paraply) — fälla ut 1
veckla ut, öppna 2 (kem.) avskilja

fällning 1 nedhuggning, hygge; nedsänkning,
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(typogr. för) infällning (av kliché i text) 2 se grums 1

fält 1 (slätt)mark, öppen jord, åker o. äng,(prov., i Sydsv.) vång, jfr gärde 1; hed, plan, slätt 2 valplats,
stridsområde, stridsplats, slagfält 3 se område 2, fack 2 4 zon, area, ruta, (sköld)yta, grund, (dörr)fyllning,
(dörr)spegel, (dekorerad) pannå (på dörr 1. vägg) — det ligger l. står i vida fältet det beror på
(omständigheterna), saken är oavgjord l. oviss — draga l. dra i fält se rycka ut 2 — fly fältet se draga sig undan,
jfr 3 fly 1 — lämna fritt fält l. fältet fritt för ge möjligheter) till, se vidare under fri — rymma fältet se 3 fly 1,
avstå 1, jfr avgå 2

fältherre härförare, strateg, general, (högste) befälhavare, överbefälhavare, generalissi-mus, anförare, arméchef,
(fält)marskalk, (åld., ibl.) hövitsman fältliv lägerliv, krigarliv fältpräst fältpredikant, regementspräst, kaplan

fältrop lösen; härskri, stridsrop fältskär (om äldre förh. för) militärkirurg, sårläkare, fältläkare; (ibl.) barberare,
bard-skärare 1. bårdskärare fältslag se 1 strid 1

fälttåg tåg, krigståg, krigsföretag, kampanj, expedition, krig, krigsoperationer, jfr 1 strid 1 fänad (åld. för) boskap

fängelse l fängsligt förvar, (inom) lås och bom, fångenskap, fängelsestraff, frihetens förlust, frihetsstraff,
internering(s-straff), inspärrning, straffarbete, tukthus, straffängelse, 'fästning', (åld.) fångsel 2 fängelsebyggnad,
arrest, häkte, (åld.) häktelse, torn(et), 'fånghus'; tukthus, finka, fängelsehåla, (om äldre förh.) spinnhus, gäldstuga,



bysättningshäkte, bysa(n), bysis; (vard.) kurra, kåk, (si.) sinka-birum, 'bur', 'kista', stillo; (allmän) straffinrättning,
straffanstalt, fångvårdsanstalt, förbättringsanstalt, korrektionsanstalt; arbetsinrättning, tvångsarbetsanstalt — sitta
i fängelse vara fängslad 1 fängelsekund se återfallsförbrytare fängsel se fängelse 1, boja fängsla 1 sätta 1. kasta 1.
införpassa i fängelse, sätta i arrest 1. i 'kurran', inmana i häkte, inspärra ni, innesluta, internera, ta(ga) i fängsligt
förvar, försäkra sig om, anhålla, 3 häkta, gripa 1, arrestera, inbura ni, (si.) finka; sätta in 2 belägga med 1. slå 1.
smida i bojor 1. järn, kedja, fjättra 3 (bildl.) hålla bunden, fasthålla ni ; intaga, vinna, (för)-tjusa, bedåra, förtrolla,
lägga beslag på, fascinera, 'gripa'; erövra; fästa, dra(ga) till sig, rycka med sig, starkt uppta(ga) (sinnet), (helt 1.
starkt) ta(ga) uppmärksamheten i anspråk, intressera, fånga (intresset), ta(ga) till fånga, attrahera, absorbera,
bergta(ga), trollbinda, (ibl.) hypnotisera — fängslande se intressant, spännande, underhållande, fascinerande,
'magnetisk'; levande, livlig, trevlig, charmerande, charmfull, förtjusande 1, intagande, pikant — vara fängslad
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1 (motsats: vara fri) sitta i fängelse 1. fången 1. som fånge 1. i fångenskap 1. inom lås och bom 1. bakom galler I.
i fängsligt förvar, ha fått lov att krypa in, ha måst krypa i fängelse, sitta inne 1. i kurran, vara arresterad 1. häktad
1. gripen 1. internerad 1. (si.) 'insydd', (si.) 'skaka galler' 2 [vara fängslad av] (bildl.) vara fördjupad (i)

färd se 1 resa — ge sig i färd med ge sig i lag med, se under 2 lag — vara i förd med hålla på med, vara sysselsatt
med, vara i gång 1.

1 farten med, vara i tagen med, se 2 syssla (med); vara nära att, so under 1 nära

färdas 1 ta(ga) sig fram, se 2 fara 1, 4 resa 1, vandra, lägga bakom sig, jfr trafikera 2 (ibl.) fara (försiktigt 1.
våldsamt) fram (med ngn 1. ngt), hantera, handskas (med)

färde — draga 1. dra 1. fara sina färde se

2 avresa, avlägsna sig 2, försvinna 1 — fara å färde se under 1 fara — vara på 1. å färde hålla på att ske, stå på,
se försiggå, förestå 1, hota 2; [vad är nu på färde] vad blåser det för vind i dag

färdig l (motsats: oavslutad) fullständig, fullbordad, bragt till slut, (få ngt) ur händerna, tilländabragt, färdiggjord,
färdigställd, iord-ninggjord, avslutad, slutförd, definitiv, ändad, fullgjord, utarbetad, genomförd, utförd, klar,
(vard.) kirrad, fixad, (ibl.) undangjord; (om mat) iordningställd, färdig-lagad, tillagad, tillredd, framsatt, framme,
serverad; (fullt) utvecklad; utbildad, utlärd, utexaminerad 2 redo, tillreds, i ordning, klappad och klar, fix och
färdig, till hands, i beredskap, beredd, rustad, utrustad, parat; (ibl.) benägen, redobogen, (bered)villig

3 (motsats: klumpig) övad, flink (i), kvick, rask, (ibl.) snar 4 (motsats: lytt, ofärdig) frisk och färdig, oskadd (till
liv och lemmar), rask (o. rörlig) 5 (motsats: pigg) utpumpad, jfr slut 2, se passé, sönder — bli färdig med se
fullborda 1 — göra sig färdig (för)bereda sig, rusta sig — nu är det färdigt det är hopplöst — vara färdig att vara
nära att, se under 1 nära, inte vara långt (i)från, (i nästa ögonblick) komma (att) 1. kunna

färdighet se skicklighet 1, förmåga 1; kunnighet, bravur, (ibl. nära) flinkhet, snabbhet, raskhet; förfarenhet,
lätthet, ledighet, vana; [färdigheter] (även) fullkomligheter, talanger

färdledare reseledare, resemarskalk, guide 1. gid

färg 1 färgton, ton, kulör, färgning, jfr nyans 1;

färggivning, färgsättning, färgbehandling, kolorit, färgverkan 2 färgämne, (färg)stoff, färgstoft, (torrt) pigment,
(ibl.) färgbit, färgkrita, pastellkrita; målarfärg, målning; jfr smink 1 3 ansiktsfärg, hy, teint, hudfärg; rodnad, rosor
(på kinderna) 4 personlig färg, piff, 'fläkt'; uttrycksfullhet; (ibl. nära) färgrikedom, livfullhet, brokighet,
färgprakt; 'ton', bismak, anstrykning, belysning, 'dager'; klang(färg), timbre; (politisk) ståndpunkt — färg-
kromo--bekänna färg talaskifta färg—föda

rent ut, se vidare under bekänna — skifta färg se blekna 1, rodna 2; (metall, för) anlöpa färga 1 indränka 1.
bestryka med färg, doppa i färgbad, beta, ge färg (åt), tona; färglägga, se måla 2 2 påverka, prägla, influera på,
vinkla — färgad 1 se kulört, kolorerad, färglagd 2 med (en) anstrykning av, förskönad, överdriven, 'färglagd',



partisk, osann, ensidig 2, personlig, subjektiv 3 (motsats: vit) inföding, neger — färga av sig fälla; smitta (av sig)
— se genom färgade glasögon (bildl. för) se subjektivt o. partiskt färgglad kulört, brokig, grann färglägga 1 sätta
färg på, måla 2 2 överdriva, framställa tendentiöst, försköna, 'färga' — färglagd se färgad färglös 1 utan färg,
ofärgad, akromatisk, (om ögon, ibl.) vattenblå, (ibl.) klar, genomskinlig 2 se blek 3, vitaktig, gulblek; vit-nande,
blodlös, grådaskig, vitblek, jfr vit 1 3 (bildl.) se fadd 3, urvattnad, livlös, obestämd, suddig, temperamentslös,
'torr', 'tam'; neutral, 'vita plåstret', 'grå' färgrik 1 brokig, (färg)skiftande, färgskimrande, (färg)prunkande,
mångfärgad, kulört, (färg)grann, bjärt, livlig i färgen; (ibl. nära) lysande, glänsande, strålande, prålande,
skimrande; pittoresk, målerisk 2 målande, uttrycksfull, färgstark färgstark färgmättad, jfr färgrik färgton se färg
1, nyans 1 färja färj(e)båt

färm flink, rapp, kvick, skyndsam, snabb,

flyhänt, rask, jfr duktig 2 — färmt (adv., även) fort, prompt, (vard.) gesvint färsig se fässjig

färsk 1 (motsats: gammal, torr, skämd, rutten, angripen) för dagen, dagsfärsk, jfr 2 ny 2, olagrad, söt 1.
oskummad (mjölk), nymjöl-kad, nybakad, nygräddad, nyvärpt, ny-lagad, nykärnad, nyplockad, nyfångad, ny-
inkommen; nytappad 2 (motsats: konserverad) frisk, osaltad, orökt; sött (vatten) 3 (motsats: gammal) (fackspr.)
recent; (om nyhet) aktuell, nyligen 1. just inträffad 1. skedd; (motsats: erfaren) oerfaren, 'grön', nybliven, nyvald
färskvatten se sötvatten

fässjig 1. färsig (vard. för) stilig; utmärkt; rolig, lustig

fästa 1 (motsats: lösa, lossa) göra fast, se under 1 fast, fastbinda ni, fastknyta iu, knyta; (sjö.) belägga (tåg),
underslå 1. litsa (segel), slå på, (ibl.) smyga, sticka på (med stek); fasthäkta ru, fastsatta ni, fastkila iu. fastbulta
ru, fàsthamra ni, spika (fast 1. på), nubba (fast), slå fast, slå på, slå in, nita (fast), nagla (fast), klämma åt, knäppa
(fast), snöra (fast), surra (fast), (sjö.) naja, sejsa, schackla; fastskruva ni, fasthaka iu, fastlim-ma ru, klistra (fast),
spänna (fast), (med.) fixera; sätta (i håret), klämma (fast), sy (fast), sy i, tråckla (fast), häfta fast; sammanfoga ru,
hopfoga m, förena, förbinda, hopfästa ni, tillknyta ru; infoga ni, infästa ni, sät-

ta (in), anbringa, applicera, åsätta, sätta på, vidhäfta, placera 2 (motsats: lossna) klibba (vid), gripa fast (i), klamra
(sig) fast, (om spik, ibl.) ta(ga), sitta, fastna, (om lim) häfta 3 (på papper) nedteckna ru 1. nedskriva ni, (på duk)
bevara, överföra, avbilda; låta (blicken) stanna 1. vila, (stadigt) rikta 1. häfta (blicken); (be att få) rikta 1. leda 1.
påkalla 1. hänleda (uppmärksamheten); lägga (vikt vid); (om förhoppningar, villkor) förbinda, knyta, ståla, sätta;
(om tankar) samla, låta dröja 1. samla sig (kring), (troget) fasthålla ru 1. bevara 1. behålla (i minnet), (i minnet)
(in)prägla 4 förbinda, knyta, anknyta, foga, bifoga, vidfoga, förena; binda (ngn vid sig), (åld. för) anställa 1 5
(jur. för) (med bevis) styrka, bestyrka, bekräfta, intyga, befästa, stadfästa, bevisa, ådagalägga, fastställa — fästa
sig suga sig fast; gro fast; häfta fast; fastna (i minnet); prägla; binda sig (vid en anställning) — fästa sig vid
(motsats: låta passera, glömma) se märka 3, uppmärksamma, anmärka; fästa vikt 1. uppmärksamhet 1. avseende
vid, lägga vikt vid 1. på, bry sig om, (inte) fråga efter 1. ta(ga) hänsyn till, (inte) se på (besväret), hänga upp sig
vid 1. på, bita sig fast vid; fatta tycke 1. kärlek 1. vänskap 1. tillgivenhet (för ngn), lära sig 1. komma att tycka
om 1. älska, förälska sig (i), inte kunna slita sig ifrån, fastna för, uppehålla sig vid — fästa upp spetsa; häkta upp,
skörta upp; hänga upp, sätta upp, anslå, anbringa; lägga upp (håret); tråckla upp

fäste 1 fotfäste, fast punkt, stöd, stödjepunkt, hållpunkt, ankargrund, (få 1. taga) spjärn 1. tag 1. håll, rotfäste, fast
fot 1. ställning, fattning; fästanordning, (tekn.) kramla; fästpunkt, landfäste, brofäste; handtag, hållare, skaft,
grepp, svärdsfäste, (åld.) hjalt(e); himlafäste, himlavalv, himmel, firmament; underlag (för puder) 2 (bildl.) säker
'ankar-grund', 'rotfäste', 'ankare', 'rof 3 (ibl.) borg, (mindre) (be)fästning, skans, fort, citadell, kasteli, slott

fästman (en kvinnas) trolovade, förlovad, tillkommande, (si., åld.) tjangs

fästmö (en mans) trolovade, förlovad, tillkommande, (åld.) fästekvinna, (si., åld.) tjangs

fästning 1 fort, se borg 2 fästningsstraff, fängelsestraff, häkte

fäsör idéfattig rutinförfaltare 1. rutinkonstnär



1 föda (subst.) se mat, (dagligt) bröd, (ibl.) 'kaka', 'brödbit'; (om djur) foder; (ibl. nära) lekamliga behov, livets
nödtorft, bärgning

2 föda (v.) 1 ligga i födslovåndor; bringa 1. skaffa till världen, sätta i 1. till världen, framföda (barn 1. ungar), ge
liv åt, skänka livet åt, nedkomma med, få barn 1. ungar, förlossas 1. förlösas med; (om ko) bära, kalva, (om sto)
föla, (om tacka) lamma, (om tik) valpa, (om get) kidla, killa, (om sugga) grisa, (prov.) färja, (om fåglar) kläcka
(ut) 2 (tillskapa, ge uppkomst 1. upphov åt, alstra,
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framkalla, (för)orsaka, åstadkomma 3 nära, ge näring (åt), ge (sin) föda, ge mat 1. foder, bespisa, göda; uppföda,
fostra, underhålla, hålla vid liv, ge levebröd 1. utkomst 1. uppehälle, skaffa bärgning, livnära, jfr försörja

— föda sig se leva 2 — födas 1 (motsats: dö) komma till världen, komma till, bli till, få liv, se dagen 1. ljuset, se
1. skåda dagens ljus, göra sitt inträde i, livet 1. världen 2 (bildl.) framträda, visa sig, framkomma, upprinna ni,
gry, uppstå, skapas, (om idé o. dyl.) uppkomma, ta(ga) sin början, komma till stånd, framkallas, alstras,
uppspringa ni

— född härstammande från, (vard.) barn-född (i); av 1. från födseln, alltifrån födelsen: förutbestämd 1. särskilt
ägnad 1. boren 1. skapad 1. självskriven 1. predestinerad till; av naturen utrustad (med); till börden (svensk); med
flicknamnet

födelse födsel, inträde i livet, ankomst till världen, förlossning 1; (år . . . efter Kristi) börd; tillkomst, tillblivelse,
uppkomst, upprinnelse, skapelse, alstring födelsefrekvens (motsats: mortalitet) födelseprocent, nativitet,
reproduktionstal födelsekontroll avsiktlig barnbegränsning föageni (vard. för) 1 förvärvsförmåga, affärssinne,
affärsbegåvning, förmåga att slå sig fram, företagsamhet, driftighet, drift 2 fintlig 1. duglig 1. praktisk man, en
(man) som kan reda sig (i livet) födkrok (vard. för) uppehälle, jfr yrke födoämne föda, näringsämne;
[födoämnen] livsmedel, matvaror födsel st- födelse, nedkomst; härkomst; (i sin) begynnelse 1. linda — av födsel
och ohejdad vana (vard. för) av medfödd natur — svensk till födseln svensk till börden 1. härkomsten, av svensk
härkomst

1 föga (subst.) — falla till föga se foga sig 4

2 föga 1 (motsats: stor) (adj.) ringa, svag, oansenlig, liten, mindre, obetydlig, 'klen' 2 (motsats: mycket) (adv.)
obetydligt, (ganska 1. helt 1. blott) litet, en smul 1. smula, i ringa mån — vara föga bevänt med icke vara mycket
(bevänt) med, se vidare under bevänt

fögderi (bildl. för) (verksamhets)område, befattning

föl fölunge, unghäst, (i högre st.) fåle, (prov.) fölsing

följa 1 (motsats: lämna) gå 1. komma 1. fara 1. köra 1. åka 1. färdas 1. driva(s) 1. springa efter 1. bakom 1. i
hälarna på, åtfölja, följa efter, smyga (sig) efter, stryka efter, gå i ngns (fot)spår; envist hänga sig på, hänga efter
1, aldrig lämna (i fred), alltid hålla sig till 1. bakom, hålla sig i ngns kölvatten, vara 'svans' åt, (ibl. nära) 'skugga',
jfr förfölja, (ibl. nära) spåra; (kunna) hinna med (ngn som går fort), hålla takten med, (bibi.) låta sig ledas 1. föras
av 2 (motsats: låta gå ensam) göra sällskap (med), medfölja ni, se ledsaga 1; tillhöra ngns svit 1. uppvaktning,
vaka över 3 (motsats: avvika från) gå 1.
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färdas 1. segla långsefter 1. längsefter 1. utefter 1. i viss riktning 1. vägen fram 4 (om tid 1. ordning, motsats:
företräda, gå före) komma (omedelbart 1. näst) efter, komma 1. inträffa senare än, efterträda, avlösa 1; komma 1.
sändas senare; bifogas 5 (med blicken) iaktta(ga), observera 6 (om tankegång) vara med i o. förstå, vara med på
noterna, ha fattat galoppen 7 (om sak 1. person) vara en anhängare 1. efterföljare av, fylka 1. hålla sig till,
(an)sluta sig till, hylla (sig till); gå med på ngns åsikter, gilla, an-ta(ga), vara enig med, instämma med, biträda,
omfatta (med tankarna); ta(ga) till mönster, söka (efter)likna, jfr imitera 1; (motsats: sätta sig emot) ta(ga) till



rättesnöre, se rätta sig efter under 2 rätta, 1 lyda, lyssna till (samvetet), göra 1. handla i enlighet 1.
överensstämmelse med (sin natur), (i sitt handlingssätt) iakttaga 8 (log.) kunna slutas (av), framgå (av), härflyta
(ur), härleda sig (från); uppkomma (av), uppstå, härröra (från) — följas åt resa 1. färdas 1. gå tillsammans 1. i
sällskap (med varann), göra (varandra) sällskap, komma 1. inträffa samtidigt 1. på samma gång 1. tätt efter
varann

— följande (näst)kommande, närmast 1. sedermera inträffande, närmaste, förstkom-mande, efterföljande,
påföljande, nästföljande; jfr nedanstående; (ibl.) senare, nästa

— i det följande se nedan 2; i fortsättningen

— följa med 1 se följa 2, ledsaga 1, komma 1. resa med, vara med, göra sällskap med, (vard.) hänga med; (få)
lifta, få skjuts, skjutsas; få vara 1. komma med (på en utfärd); (om bilaga) vara bilagd 1. närsluten, bifogas, (låta)
lägga in; (ibl.) vara förenad 1. förknippad med; hålla takten 1. jämna steg med, (kunna) mäta sig med 2 vara
vaken 1. påpasslig 1. uppmärksam, höra på; uppfatta, (kunna) följa med i galoppen, vara med, (vard.) 'hänga
med'; (med svårighet) hanka med; vara 1. hålla sig à jour med — följa med sin tid vara aktuell 1. vaken 1. alert
— följa på se avlösa 1, efterträda, (ibl.) beledsaga, beledsagas av —• följa upp fullfölja, (genom nva åtgärder)
fortsätta 1. vidare utveckla

följaktligen se alltså 2, därför 2

följd 1 fortgång, förlopp; tidsföljd, ordningsföljd), utveckling; (utvecklings)kedja, sammanhang, kontinuitet, rad
1, räcka, serie, sekvens, samling (av tidskriftsårgångar), cykel (av dikter), (regent)längd, succession 2 påföljd,
återverkan, verkan, konsekvens, korrelat, utslag, resultat, utgång, slut(följd), svit, (obehaglig) känning,
eftersläng; [följder] verkningar, efterspel 2, räckvidd 2 — bli följden av se uppkomma 1, se bli av 1 under bliva
— bära följderna stå sitt kast, se under 4 kast — ge till följd se resultera i — ha 1. få till följd se medföra 2, föra
till — i en följd (motsats: i repriser) i ett svep, i ett (enda) drag — i följd efter varandra, se turvis, en suite, (mus.)
attacca; i ständig följd,till följd av—föra in

slag i slag, på löpande band, se oavbrutet -— till följd av med anledning av — till 1. (åld.) i följd härav I. därav
se därför 2, därigenom följdrik se betydelsefull

följdriktig (motsats: ologisk, inkonsekvent, självmotsägande) se konsekvent 1, (ibl.) redig

följdsats 1 (språkv.) konsekutiv sats 2 (filos.)

konklusion, slutsats, korollarium följdsjukdom svit, komplikation(er), (ibl. nära) återfall, recidiv följe 1 sällskap;
stab, personal, eskort, kortege, karavan, 'tross', 'släp', 'svans'; procession, tåg 2 se I pack, jfr 1 flock 1, (vard.)
(hela) kosidangs(en) — göra i. slå följe (med) göra sällskap, följa med, slå sig tillsammans (med) — i följe i
sällskap, i släptåg; tillsammans, i hälarna med sig, efter sig, bakom följeslagare se ledsagare, sällskap 3; se
kamrat 1 följesven (i högre st. för) ledsagare, (åtföljande)

tjänare, page följsam — vara följsam smidigt följa med 1. foga sig efter (ngn 1. ngt) fönster 1 ljusöppning,
(fönster)öppning, (fönsterglugg, (fönster)kupa, (ibl.) dragruta, (åld.) vindöga; (i bil) (vind-, sido-, bak)ruta; (sjö.,
ibl.) skylight 2 (fönster)ruta, (si.) dora; glasruta, glaslock (på drivbänk)

1 för (motsats: akter) (subst.) se förstäv

2 för (motsats: vanför, oför) (adj.) vid full hälsa o. styrka 1. vigör, vid fulla krafter, stark, frisk o. för, arbetsför

3 för (adv.) se alltför 1; mer än behövligt, 'väl', (ibl. nära) 'bra', (verkligen) mycket 1. 'riktigt', verkligen,
sannerligen — för när sc för när

4 för (prep. o. adv.) 1 framför, inför; (ibl. nära) vid, invid 2 (en kortare tid) framåt 1. bortåt, under (en tid) 3 (åld.)
(högmod går) före (fall), (dan) före 1. innan (doppardan) 4 (en) efter (en), med (varje dag), per (dag resp. tusen) 5
i ersättning 1. betalning 1. vedergällning för, som vederlag för, till lön för, mot 1. emot (en ersättning av), efter,
à, i utbyte mot, i stället för 6 (arbeta) för att få (födan), i och för, i avsikt att, med ändamål att 7 till förmån 1.



försvar för, för (ngns) räkning, å (ngns) vägnar, åt, till 8 (gälla) som 1. såsom; (stor) i förhållande till 1. efter (sin
ålder), med hänsyn till, i betraktande av, (ibl. nära) trots, oaktat, jämfört med (den tiden); (åld., bibi. för) (inga
gudar) förutom 1. jämte (mig) 9 fördragen, förskjuten, (stå) i vägen, (om häst) förspänd — för all 1. (vard.) allan
del för guds skull, för allt i världen, se gärna 1, visst, för tusan; åjo, jovars, jag ber, håll till godo, sc under god,
besvära er inte, ingenting att tala om' — för att 1 i avsikt att, med beräkning att, på det att 2 se emedan — för den
sakens skull vad den saken angår, vad angår — för en gångs skull sc undantagsvis — för gott för beständigt,
definitivt, slutgiltigt, för alltid, 'på allvar' — för gott köp (slippa undan) billigt

7 — Ord för ord

— för guds skull för allt i världen, för all del

— för min del för egen del — för sig för sig

själv, avskild, utan förbindelse 1. gemenskap med andra, separat, ensam, avsides; originell, partikuljär, jfr
underlig — för -— skull (till förmån) för, vid (Gud), i betraktande av, med hänsyn till, med tanke på, (ibl.) vad
angår, för ngns räkning, (åld., bibi.) efter (sin barmhärtighet) — för visso se förvisso — för övrigt 1. förövrigt 1
utöver det redan sagda, dessutom, sc annars 2 2 vad det övriga angår, i andra avseenden 3 sc förresten;
emellertid, ändå — ha för händer syssla med, sc vidare under hand — väga för och emot överväga skälen,
överlägga med sig själv

5 för (konj.) (vard. för) därför att, emedan;

SC 1 ty 1;

föra 1 (motsats: låta stå stilla) flytta, förflytta, forsla, fortskaffa, frakta, transportera, skeppa, bogsera, fösa (på),
försätta (i säkerhet), flotta 2 leda, ledsaga, dirigera, eskortera; visa vägen, 'lotsa'; medföra, Införa, framföra;
dra(ga) 1. stämma (inför rätta 1. domstol), driva (till), bringa 1. störta (i fördärvet); uppföra (bland), placera,
räkna (till), hänföra (till), sätta, ställa 3 (om befäl) förestå, inneha, vara anförare 1. ledare (för), anföra 4 ha (i sitt
vapen), bära, vara bärare av, vara beväpnad med 5 (hand.) sälja, saluföra, hålla, saluhålla, ha 1. hålla på lager 6 ee
hantera 1, nyttja, rikta 7 skriva (anteckningar) 8 (om väg) leda, bära — föra sig 1 (om tyg) falla, forma sig 2 (om
person) röra sig, uppträda, sc uppföra sig — föra avog sköld mot sitt land angripa, se vidare under avog — föra
bakom ljuset sc bedraga, 1 lura 2 — föra bort frakta 1. bära 1. forsla 1. leda 1. köra bort, hämta 1, evakuera,
avföra 1, avlägsna 1, taga bort 1, taga med 1, se leda bort under 2 leda, röva (bort), enlevera, kidnappa — föra
fram 1 bära 1. driva 1. forsla 1. frakta I. transportera 1. flytta 1. dra(ga) 1. sätta 1. ställa 1. flotta 1. köra fram 2
leda fram, kasta fram (truppstyrkor); anföra; förevisa, (upp)visa, presentera; lansera 3 bringa på tal 1. å bane 1. i
dagen 1. i ljuset 1. på tapeten; frambringa 4 leda 1. gå fram (till målet) 5 se framföra — föra framåt se främja,
bedriva — föra i skölden avse, se vidare under sköld — föra ihop sammanföra id, samla under en hatt,
sammanställa ni, kombinera, samla; sam-manjämka ni (olika ståndpunkter), närma, konfrontera (med varann) —
föra in 1 sticka 1. stoppa 1. skjuta 1. sträcka 1. 'köra' 1. lägga in (i), infoga ni; (för)flytta in, inforsla ni,
intransportera ni, föra under tak, inköra ni, (in)bärga, insamla 2 hämta in, ledsaga in, eskortera in; (om vatten,
gas, elektricitet) inleda ni, indra(ga) ni, inlägga ni, installera, inmontera m, insläppa ni; leda (till), bereda 1. skaffa
tillträde (till) 1. inträde (i) 1. ingång till; (jur.) medhava, ha med sig (i boet), medföra 3 inskriva ni, inta(ga) m,
med-
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ta(ga) ni, (i liggare) uppföra tu, anteckna, nedteckna ni, (an)notera, göra anteckningar om, boka, jfr registrera,
ta(ga) till protokollet, låta inflyta (i), uppta(ga) ni, inrycka m, låta trycka 1. komma in, publicera, offentliggöra 4
se införa — föra inför 1. för rätta lagfora, se vidare under 1 rätta — föra med sig se medföra — föra oljud 1.
oväsen se väsnas — föra omkring 1 leda, 'valla' (en brottsling); visa omkring, vara guide 1. gid 1. ciceron för 2 se
sprida (nyheter 1. skvaller)

— föra ordet föra klubban; tala; föra talan för; se vidare under ord — föra på tal framkasta, se vidare under 2 tal
— föra samman se föra ihop, samla — föra stort hus ha stort umgängesliv, leva på stor fot, leva högt, leva med 2,



'representera' — föra talan åtala; försvara; föra ordet (för); se vidare under talan

— föra till leda till, (ut)mynna (i); ha 1. få till följd, lända till, resultera i, (komma att) betyda, föranleda,
(för)orsaka, vara 1. ge orsak 1. anledning till, vålla, sluta med -— föra till torgs saluföra; bekantgöra; 'skylta'
med; se vidare under torg — föra tillsammans se samla; (ibl.) presentera (för varandra) — föra undan föra åt
sidan, slå undan, avvända, ställa (ngn) utanför — föra upp l ta(ga) upp, transportera 1. forsla 1. frakta upp, bära
upp, flytta upp; gå upp (med ngn), ledsaga 2 se bygga 1 3 debitera 1. skriva på (ngns räkning 1. konto); se föra in
3 4 uppställa, placera, sälta upp (på lista), föra (bland) 5 (om trappa) leda upp 6 se uppföra 2 — föra ut 1 leda 1.
fösa ut 2 (hand.) släppa 1. kasta ut (i marknaden) 3 exportera, utskeppa ni 4 (vid resa) föra med sig (ur landet) 5
se utföra — föra vidare se utsprida, fortplanta 2 — föra vilse se förvilla 1 — föra över 1 överflytta ni, flytta,
förflytta 1. forsla 1. frakta 1. skeppa 1. färja över, transportera; leda över, transmittera; (med.) transplantera (hud
1. organ); sprida (smitta), ympa 2 se överföra

förakt brist på aktning, missaktning, vanvördnad, ringaktning, hånfull överlägsenhet, sid(o)vördnad, nedlåtenhet;
brist på uppskattning (av), underskattande (av), hånfullt avvisande

förakta (motsats: beundra, uppskatta, sätta värde på) rata, känna 1. hysa 1. visa förakt 1. avsky för, (av)sky, (inte)
skräda, förkasta, vraka, vända ngn ryggen, se ned på, se förbi, missakta, visa vanvördnad för, van-vörda, (ibl.)
förhäva sig mot; ringakta, akta 1. skatta ringa, inte ha mycket till övers för, bagatellisera, behandla som luft 1.
som ingenting, se över axeln, rycka på axlarna åt, icke (ens) se åt, försmå, avvisa, visa ifrån sig, anse under sin
värdighet; trotsa, bjuda trots, sätta sig över, icke akta (på), icke bry sig om, slå dövörat till för, negligera, (ibl.)
försumma; (hån)skratta åt, rynka på näsan ål, fnysa åt

föraktfull ringaktande, hånfull; föraktlig

föraktlig l usel, feg, låg, simpel, lumpen, van-

hedrande, skamlig, dålig, neslig, ärelös, avskyvärd, förkastlig, ovärdig; ömklig, eländig, snöplig, erbarmlig,
ynklig, miserabel; obetydlig, ringa, oansenlig, värdelös, futtig 2 föraktfull, förklenande, stolt, högfärdig,
överlägsen förallmänliga göra allmän, generalisera förandligad (motsats: förvärldsligad, världslig) okroppslig,
förklarad, besjälad, sublim, eterisk, osinnlig, översinnlig, platonisk, sublimerad

föraning se varsel 1, aning 1, intuition förankra 1 (sjö.) lägga för ankar, förtöja, fastgöra ni, ankra fast, hopankra
ni 2 (byggn.) fästa med (niur)ankare 1. krämpor 3 (bildl.) fästa, ge fäste åt — förankrad (i) fast, fäst 1. bunden
(vid), intimt förbunden (med), baserad (på), med (djupa) rötter (i), rotad, rotfast, rotfäst, hemvan föranleda ge
anledning 1. upphov till, leda till, göra så att, få (till att), komma (ngn) att. medföra, (för)orsaka, (för)vålla, utlösa
(bombfällning), betinga, framlocka ni, uppväcka, bereda, framkalla, åstadkomma, skapa, alstra, föranlåta, förmå,
bestämma, bringa, beveka, inspirera till; (ibl. nära) motivera, (fram)provocera — föranledd (även) befogad;
föranlåten föranlåta se föranleda — föranlåten föranledd, tvungen, tvingad, nödgad, nödsakad föranstalta anstalta
(om), bestyra, tillställa ni, anställa, arrangera, gå i författning om, sätta i gång (en stor apparat för), träffa 1.
vidta(ga) 1. göra 1. foga anstalter 1. anordningar 1. arrangemang 1. förberedelser 1. åtgärder 1. dispositioner,
förbereda 1, ställa om, ordna 3, göra tillredelser 1. tillrustningar 1. manövrer (för), vidta(ga) lämpliga mått och
steg (för), vidta(ga) (vissa försiktighetsmått)

föranstaltande 1. föranstaltan se tillskyndelse, försorg 2, åtgärd

föranstaltning förberedelse, åtgärd förarbeta bearbeta, jfr tillverka, (ibl.) förädla förarbete förberedelser,
(för)studier, utkast,

skiss(er); (jur.) motiv (till lagförslag) förare se ledare 2; ledsagare; bilförare, chaufför; tågförare; pilot förarga 1
ådra(ga) sig 1. väcka (ngns) förargelse, göra (ngn) förargad, förtreta, för-törna, (upp)reta, gå (ngn) i magen,
irritera, försätta ur humör, få på dåligt humör, stöta 4, såra, förnärma, 'sticka'; förtryta, harma, gräma, förbittra,
uppröra, upphetsa, väcka ond 1. ont blod 2 (relig.) väcka anstöt, såra (den religiösa känslan), bli en stötesten 1.
förargelseklippa för, förleda (till ont), förföra, komma 1. bringa på fall — förarga sig 1. förargas se harmas,
vredgas, misstycka — förargad se ond 2; (vulg.) förbannad; (upp)retad, irriterad, gramse, (prov.) 'grå' (på);



förtörnad, uppbragt, avogt sinnad (mot), ovillig, förtretad, fnurrig, snurrig, trulig, indignerad, pikerad; (ibl.)
missbelåten, missnöjd, (vulg.) 'skör', 'grund'; förnärmad — vara förargad på
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1. över (även) hysa 1. nära agg 1. groll till 1. mot, se snett på, se under sned, ha ett horn i sidan till

förargelse 1 förtrytelse, vrede, harm, grämelse, indignation, missnöje, ond 1. ont blod, misshag, ovilja, dåligt
humör, misshumör, irritation, förbittring; förtret(lighet), obehag, en nagel i ögat, omak, ledsamhet(er),
otrevlighet, trassel, krångel, besvär, ohägn, tråk, 'spektakel' 2 (väcka) anstöt, skandal; (relig.) stötesten, förförelse
förargelseväckande (motsats: oförarglig) se anstötlig, jfr oanständig; störande, bråkig förarglig 1 (om sak)
förtretlig, harmlig, harmfull, obehaglig, retfull, irriterande, fatal, 'otrevlig', 'ledsam', 'tråkig', jfr förbannad;
brydsam, besvärlig, krånglig, genant, pinsam, penibel 2 (om person) retsam, stygg, elak, kitslig, försmädlig,
(vard.) nedrig, (prov.) tetig förband 1 ombindning, förbindning; (byggn.) sammanbindning, sammanfogning 2
bandage, (gas)binda, bindel, omslag 3 (mil.) truppstyrka, trupp, kår, enhet, (truppavdelning, detachement, (ibl.)
division; flottilj förbanna 1 fördöma, förkasta, nedkalla (allt) ont över, önska (allt) ont 2 svära, svärja, banna, (ibl.
nära) häda; ropa 1. svära ve och förbannelse över — förbanna sig svärja, under (eder o.) förbannelser bedyra —
för-banne mig ta mig fan, djävlar i mig — förbannad fördömd, (vard. o. vulg.) förbaskad, helvetisk, djävulsk,
satanisk, infernalisk, sabla, (d)jävlig, (d)jäklig, jädra(ns), jädrig; eländig, nedrig, gemen, infam, sakramentskad;
rackar(n)s, hemsk 2, förarglig; förargad, uppretad, ursinnig, vred, arg, 'lömsk'; (ibl.) (spritt) galen 1. tokig—
förbannat (adv., även) (vulg. för) verkligt, gräsligt, fasans, oerhört, jfr mycket

förbannelse 1 fördömelse, Guds straffdom, (ibl.) bannlysning, anatema; (ibl. nära) olycksöde, fördärv 2 plågoris,
'gissel', 'syndastraff' 3 [förbannelser] onda önskningar, (skämts.) (läsa) böner (över); svordomar, se under
svordom förbarma sig över visa medlidande 1. medömkan med 1. barmhärtighet mot, bevisa barmhärtighet, visa
försköning 1. nåd, ha misskund med, (åld., bibi.) misskunda 1. varkunna sig över; ömma för, ömka sig över,
ynka sig över, (ibl.) tycka synd om, hysa 1. visa deltagande för, hjälpa förbarmande misskund, försköning,
medlidande, medömkan, (utan) prut förbaskad (vard. för) fördömd, eländig; se förbannad

förbehåll inskränkning, (hemligt 1. tyst) villkor, särbestämmelse, restriktion, reservation, begränsning,
'brasklapp'; (ibl.) undantag, klausul — med förbehåll av se även förutom 1 — utan förbehåll 1 till alla delar, jfr
helt under hel 2 frispråkigt, se öppet under öppen förbehålla reservera, undanta(ga), (ibl. nära) (för)unna, tilldela,
beskära, förläna, benåda

med, skänka — förbehålla sig (som villkor) uppställa 1. betinga sig, (på förhand) försäkra sig om, (för egen del)
kräva — förbehållen reserverad, undanlagd, 'vikt' — vara ngn förbehållen vara ngns privilegium, vara
uteslutande karakteristisk för

förbehållsam (motsats: öppenhjärtig, fri) tyst

0. sluten, tystlåten, inbunden, reserverad 2, retiré, jfr diplomatisk

förbehållslös utan förbehåll, oförbehållsam; utan villkor 1. inskränkning, oinskränkt, fri, obunden, ohämmad;
öppenhjärtig

förbenad 1 petrifierad, ossifierad 2 hårdnackad, förstockad, förstelnad, stel, inskränkt, ensidig 3 (vard. för)
förbaskad

förbereda 1 bereda 1. göra i ordning (allting till), ställa i ordning, (lill)rusta, (lypogr.) spåna (åt sättare 1.
tryckare); tillrättalägga ni, göra förberedelser, föranstalta, tänka igenom, (ibl.) tänka över 1. på; planlägga,
planera, berama, iscensätta, preparera; se bana väg [för) 2 under 2 bana, skissera 2 bereda (ngn på), varsko (om),
varna — förbereda sig öva sig (i), instudera in, läsa på' 1. över, göra nödiga förstudier 1. förarbeten, träna, rusta
sig, sätta sig in (i); göra sig i ordning, laga sig (till); vara beredd 1. inställd på — förberedande se inledande —
förberedd se redo, jfr beredd, påtänkt, beramad, preparerad, överlagd; varskodd, inställd (på)

förberedelse förberedande arbete 1. åtgärder, förarbete, (relig.) beredelse; föranstaltande, föranstaltning,



tillrustning, tillredning, förspel, orientering, preparation, preparering; (ibl.) träning, övning, inövande,
instuderande, instudering, överläsning; [-[förberedelser]-] {+[förbere- delser]+} (även) dispositioner, preludier,
preliminärer, tillredelser, se apparat 2 — göra förberedelser se förbereda 1, föranstalta — under förberedelse
(vara) under byggnad, i anmarsch

förbi 1 (gå 1. flyta) utefter, utmed, längs; (ibl.) genom, via; (skjuta) bredvid, nära, på sidan om, bortom, på andra
sidan (om); (gå

1. åka) om; (vara tvungen att komma) fram

2 förliden, förfluten, ute 2, gången, förgången, (vara) slut 1. över 1. sin kos 1. all

3 (vara) förlorad; [det är förbi] det är hopplöst; uppgiven (av trötthet), se utmattad, dödstrött, utbränd,
nedkommen, deprimerad, 'nere' — gå ngns näsa förbi [det går ngns näsa förbi] ngn får ingenting ut av ngt, ngn
går miste om ngt

förbida (bibi. o. i högre st. för) invänta, vänta på, avvakta

förbifart — i förbifarten i förbigående, när man (ändå) passerar förbi

förbigå 1 se gå förbi 2 kringgå, slinka över, överhoppa ni, utelämna, avstå från 1. icke bry sig om (att taga med),
låta bli (att), uraktlåta (att beröra), negligera, (vard.) sidsteppa, jfr strunta i, icke ta(ga) med i räkningen, lämna
åsido 1. oanmärkt 1. obeaktad 1. utan avseende 1. (ibl.) opåtalt,
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låta ligga (oanvänd), åsidosätta, underlåta (att omnämna 1. fästa avseende vid), icke (om)nämna, låta vara osagt,
icke ge sig in på, inte yttra sig om, inte låtsas om, förtiga, tiga ihjäl, dra(ga) en tystnadens slöja över, ignorera;
glömma (av), utelämna 1. utesluta av glömska 1. förbiseende, förbise, överse — förbigås icke ifrågakomma (vid
en utnämning), icke utnämnas, icke få (en plats), (ibl.) orättvist eftersättas ni 1. bli tillbakasatt 1. åsidosatt 1.
undanskjutas — i förbigående 1 flyktigt, tillfälligt, som hastigast, i förbifarten, antydningsvis, ytligt; av en slump,
händelsevis, tillfälligtvis 2 helt kort, utan att ge sig (närmare) in på saken, korteligen, inom parentes (sagt),
parentetiskt, förresten, en passant förbinda 1 lägga förband 1. bandage, ombinda ni, slå om, omlägga ni, binda
för, omlinda ni, plåstra om 2 sammanbinda ni, knyta ihop 1. samman, sammanfoga ni, sammansätta ni, förena 1,
förknippa, ställa i samband (med), associera, kombinera, (språkv.) konstruera (med) 3 sc förplikta — förbinda
sig 1 göra gemensam sak, sluta förbund, göra ett (med), sammansluta sig, slå sig ihop, förena sina
ansträngningar, ena sig (om), alliera 1. associera sig (med), ingå kompaniskap med, förknippa (sig) (med),
(an)knyta 1. ansluta sig (till) 2 se 1 lova 1 — förbunden tacksam, (mycken) tack skyldig, (åld.) obligerad;
tillgiven, huld, hängiven; samhörande; [de förbundna] de allierade, de (kon)federerade, bundsförvanterna — vara
förbunden att [jag är förbunden att] det åligger mig att, jfr åligga 1 — vara förbunden med vara förenad 1.
förknippad med, stå i samband med, hänga ihop med, åtfölja, betingas av, hänföra sig till förbindelse 1
samfärdsel, kommunikation(er); samfärdsmöjlighet, (ibl.) skeppsiägenhet; samfärdsled, kommunikationsled,
förbindelselinje, förbindelseled, övergång(s-möjlighet), passage, kanal 2 samband, sammanhang 1, gemenskap,
anknytning, anslutning, relation, (förenings)band, sammanställning, sammansättning, sammanfogning, förknipp-
ning, (idé)association, förening; allians, bekantskap, beröring, kontakt, korrespondens, umgänge, (polit.)
kommunikation; bekantskaper), korrespondent(er), affärsvän, rela-tion(er\ försänkning(ar); [förbindelser] (ibl.
även) PR 3 förpliktelse, åtagande, utfästelse, engagemang, försäkran, löfte, ed, (åtagen) skyldighet, ansvar; plikt,
åliggande, obligation, tacksamhetsskuld 4 skuld(förbindelse), skuldsedel — i förbindelse med sc apropå 3;
tillsammans med, se tillsammans 4; relativt — komma i förbindelse med se träffa 2 — stå i förbindelse med
kommunicera med; stå i telefon- 1. brevförbindelse med, stå i kontakt med, stå i rapport med, stå i
affärsförbindelse med, brevväxla 1. korrespondera med; vara lierad med, hänga ihop med, bero 2, ha att göra
med, ha samband med —
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träda i förbindelse med associera sig med, inleda förbindelse med, ge 1. slå sig i slang med; sätta sig i förbindelse
med, (vard.) kontakta; förfråga sig hos, underrätta förbindlig se förekommande, erkännsam, smidig (i umgänget),
(ibl.) diplomatisk; godhets-full, urban, verserad, chevaleresk, världsvan; (ibl. nära) angenäm, intagande, fin,
förfinad, konciliant förbise 1 icke beakta 1. lägga märke till, icke tänka på 1. ta(ga) i betraktande 1. med i
beräkningen, glömma 6, försumma 2 2 se ignorera, blunda för — förbisedd ouppmärksammad, obemärkt 1,
vanlottad — vara förbisedd stå i bakgrunden förbiseende oaktsamhet, slarv, ouppmärksamhet, glömska,
vårdslöshet, hafs, sc blunder; utelämnande, slarvfel, se 1 fel 2, lapsus förbistring se kaos 2

förbittra 1 göra (livet) sur(t), göra bitter 1. odräglig, 'förgifta', förmörka 2; (ibl.) ödelägga 2 försätta i raseri,
(upp)reta, förarga, väcka ond 1. ont blod, irritera, förtörna; harma, gräma — förbittrad uppbragt, se ond 2,
harmfull, förargad, förtretad, förnärmad, förtörnad, (upp)retad, rasande, ursinnig, hatfull, hatisk; indignerad,
irriterad; hårdnackad, 'seg', häftig, våldsam, bitter 2 förbittring bitterhet, harm, förargelse, upphetsning, hetta,
vrede, förtrytelse, ursinne, raseri, ilska, indignation, irritation, animosi-tet, grämelse förbjuda förmena,
(för)vägra, neka, sätta stopp 1. p för, avlysa, omöjliggöra, förhindra, utesluta, förvisa, indra(ga) ni, inhibera,
avskaffa, bannlysa (bok), sätta 1. uppföra på index 1. svarta listan, svartlista — förbjuden otillåten, otillåtlig,
tabu, olovlig, jfr olaglig; fridlyst förblanda se förväxla

förblekna 1 mista färgen, blekna, blekas 2 (bildl.) försvagas, fördunklas, mattas, träda i bakgrunden (för)
förblinda 1 se blända 1; göra blind, slå med blindhet, täppa till 1. mura igen ögonen, beta(ga) synen 1.
synförmågan, sätta skygglappar för ögonen på 2 se bedåra — vara förblindad vara blind; gå med skygglappar
(för ögonen)

förblindelse 'blindhet', villfarelse; (ibl.) dårskap, (sinnes)förvillelse, kritiklöshet, oförmåga att se klart förbliva 1.
förbli fortfara (att vara), fortvara, bestå 1, (ibl.) räcka; fasthålla ru (vid), vidbliva); jfr framhärda (i); (ibl.) sitta i,
(bibehålla sig, stå sig, vara hållbar; (kvar)stanna, bli (kvar), dröja (kvar), bo kvar, hålla sig kvar, 'fastna'; stanna
(oss emellan) — förblivande se bestående 1, varaktig förblommerad förskönande, förtäckt, 'inlindad', omskriven,
inte rent utsagd förbluffa göra bestört 1. försagd 1. stum (av häpnad), förbrylla, förstumma, slå med stumhet,
förvåna, frappera 1, bringa 1. (försätta i förlägenhet — förbluffad se häpen,förbluffande—vara till sin fördel

handfallen — förbluffande se häpnadsväckande, se slående under 2 slå, otrolig, paradoxal 1 förborgad se hemlig
1

förbrinna brinna till slut, brinna upp, förbrännas, förkolna, falna, slockna; (bildl.) förtäras

förbruka (motsats: lägga av 1. undan) göra slut 1. ända 1. ände på, tömma, uttömma,

konsumera, förtära, tära på (kapitalet), 'äta upp'; nöta på, nöta ut, slita (ut), avverka, förslösa, slösa (bort), ge ut,
göra av med, skjuta bort (ammunition), vräka bort (stora summor på), öda, ödsla, spilla, leva upp, förspilla;
använda, begagna, kosta på, lägga ned (pengar) på — förbrukas gå, gå åt, gå till, omsättas — förbrukad (motsats:
behållen) slut, medtagen, utsliten, uttömd, konsumerad förbrukning konsumtion, konsumering, åtgång

förbrylla förvirra, förvilla, oroa, (för)sätta i bryderi, sätta myror i huvudet (på), ge (ngn) huvudbry, göra häpen 1.
förlägen 1. brydd 1. perplex 1. virrig 1. villrådig 1. betänksam, bringa ur fattningen, komma (ngn) att tappa
koncepterna, konsternera, överraska, förbluffa, förvrida huvudet på, konfundera, mystifiera; tala i gåtor —
förbryllad se förvirrad 2, mystifierad, (vard.) betuttad, (se ut) som ett levande frågetecken — förbryllande
förvånande, överraskande, otrolig, förvillande, egendomlig, märklig, underlig förbryta 1 [förbryta sig mot) göra
sig skyldig till överträdelse av 1. försyndelse mot, (svårt) fela, handla orätt, förgå sig, förgripa sig, försynda sig,
förorätta, förtrampa, icke iaktta(ga) (lagens bud), överträda 2 förverka, förspilla, göra sig förlustig, få konfiskerad
— förbruten förverkad, konfiskerad förbrytare se brottsling, lagöverträdare, lagbrytare, kriminell, bov, skurk,
bandit, gangster, niding, illgärningsman, ogärningsman, missgärningsman, missdådare, (rysk I. finsk) huliga'n,
(parisisk) apache, fängelsekund, jfr straffånge, (ibl.) usling, delinkvent-(en); jfr förrädare förbrytarspråk
tjuvspråk, landstrykarspråk, förbrytarslang, hemligt språk, månsing, (vard.) kåkfararsnack, (om franska förh.)
argol, (om engelska förh.) cant förbrytelse se 2 brott



förbränna uppbränna ni, bränna, sveda, (för)-

härja med eld, förtorka förbrödra sig 1 ingå (broderlig) vänskap (med ngn), bli vän (med ngn), fraternisera (med)
2 lägga bort titlarna (med), se under titel förbud (motsats: samtycke, bifall, tillstånd) invändning, veto; spärr,
stopp; (ibl.) kvarstad, bojkott, (påvligt) interdikt — förbuds-prohibitiv

förbund 1 sammanslutning, förening 2, (jur.) samfällighet; samfund, sällskap 2 bundsför vantskap, allians, entent,
koalition, (kon)-federation, union, statsförbund, block, as-

sociation, liga, 'axel'; komplott, sammansvärjning, maskopi; dagtingan, pakt; (bibi.)

'testamente' — förbunds- federativ, unio-nell — i förbund med tillsammans med, se tillsammans 4 — sluta
förbund se alliera sig — vara i förbund med vara bundsförvant 1. allierad med; vara i komplott 1. maskopi 1.
(nära) lierad 1. solidarisk med, göra gemensam sak med, gå tillsammans, göra ett med, gå i flock (och farnöte)
med, tillhöra ni (ngns) anhang, hålla med, (si.) vara bundis med

förbunden se under förbinda

förbyta se förväxla; se byta 4 — förbytt (även) 1 bortbytt, ombytt, understucket; en bort-byting, en trollunge 2
(motsats: sig själv) (helt) förändrad 1. förvandlad, en annan 1. ny, oigenkännlig, förtrollad, förhäxad

förbättra förändra 1. omdana till det bättre, åstadkomma ett bättre sakernas tillstånd, råda bot på, reformera,
nydana, främja, rikta; (om teori) utveckla, utbilda, fullända; höja, se öka 1, förstärka, förkovra, göra (mer) stabil,
upphjälpa ni, upparbeta ni; (idrott, för) sätta nytt (rekord), 'putsa'; iståndsätta, sätta i stånd, bättra på, laga upp,
renovera, reparera 1; friska upp, sätta i (bättre) skick; rasförädla, förädla 1, fullkomna; se 2 rätta 2, korrigera,
revidera, emendera, omarbeta ni, justera, retuschera, 'frisera' (upp) 1. 'tvätta' (manuskript), 'fila på'; sedligt höja 1.
lyfta, luttra, upprätta: förstora, bättra upp, skön-måla, idealisera, förgylla 1. (vard.) piffa upp, 'skarva' —
förbättras förkovras, bli (allt) bättre, gå framåt, göra framsteg (i), bättra sig, växa till sig, bli en annan 1. bättre
människa, luttras; tillfriskna, repa sig, komma sig; (om pris) visa stigande tendens, stiga, ökas

förbättring ändring (till det bättre), lättnad, ljusning, ett bättre (sakernas) tillstånd; bättring, tillfrisknande,
(re)konvalescens; reform, nydaning, framsteg, utveckling; (löne)-reglering, (för)höjning, stegring, ökning,
uppgång, uppsving; förädling; renovation, reparation; korrigering, korrektion, (språkv.) (text)emendation, (ibl.)
skönmålning

förbön (be)medling, mäkling, mellankomst, förmedlan, petition, (fälla ett) gott ord (för), (ge) förord

fördel (motsats: nackdel) 1 nytta, gagn, hjälp 1, profit, båtnad, fromma, (ibl.) glädje; frukt(er), vinning, vinst,
tillgång 4 2 förmån, gåva, företräde 2, (ha) det goda (med sig), förtjänst, agremanger, facilitet(er); försteg, pius,
favör, trumf på hand, alla essen på hand 3 försprång, överhand, övertag, övervikt, överlägsenhet, (idrott.)
handikapp 1. handicap; framgång, seger — draga 1. dra fördel av utnyttja, slå mynt av, åka snålskjuts, (ibl.)
tillgodogöra sig, 'mjölka' — med fördel se lämpligen — vara till sin fördel vara prydlig, ta(ga) sig bra ut, visa sig
från sin bästa sida, göra sig, komma till sin rätt, se under 2 rätt, (vard.) ha sin vackra dag

175fördela—fördunkla

fördela 1 utdela n), utskifta ru, utportionera hj, uppdela iu, slå ut 1. repartisera (kostnader), ransonera, kvotera,
avväga, distribuera, (fackspr.) allokera; besätta 1. tilldela (roller); decentralisera; dela på, (typogr.) spåna på (ett
sätterijobb); inordna, (an)ordna, anvisa, disponera, avpassa 2 indela ni (i), (sönder)-stycka, pulverisera, upplösa,
mala, granu-lera, korna 3 (kring)sprida, kringströ, utströ ni, (tekn., ibl.) förstofta, dispergera; splittra; (om värk)
bringa att gå tillbaka, häva, lindra

fördelaktig 1 (motsats: dyrbar, dyr) so inbringande, billig 3, hyggligt 1. facilt (pris)

2 (motsats: opraktisk) kraft- 1. arbets- 1. tidsbesparande, se nyttig, ändamålsenlig

3 (om utseende 1. sätt) förtjusande, intagande, vinnande, vacker; smickrande (bild)



4 se gynnsam, lycklig 3 — fördelaktigt (även) (det är) uträkning (att köpa dyrt)

fördelning 1 (in)delning (i), uppdelning (på), repartition (av kostnader); spridande, utdelande, utdelning,
tilldelning; (kort)giv, hand; (fackspr.) sönderdelning 2 utskiflning, skifte, utportionering, ransonering, spridning
2, distribuering, distribution, (fackspr.) allokering; anordning, (ut)placering, disposition, gruppering, avvägning,
organisation, arbetsfördelning 3 truppavdelning, häravdelning, division

fördenskull 1 se därför 2 2 (vard. för) förresten, vad det beträffar — fördenskull att se emedan

fördetting pensionär, emeritus, jfr förutvarande; en som sett bättre dagar

fördjupa 1 göra djupare, urholka, urgröpa iu, gå längre ned med, (ibl.) muddra upp, sänka (ned) 2 göra
grundligare 1. sannare 1. riktigare, vidga (kunskaper) 3 (om färg 1. ton) göra intensivare 1. kraftigare, färga
mörkare — fördjupa sig i intränga ni (allt djupare) i, gå djupare (in) i, grundligare sätta sig in i, ivrigt (o.
allvarligt) syssla 1. sysselsätta sig med, noga studera, gå till grunden med, se under 2 grund, försänka sig i,
försjunka i, förlora sig i, 'dyka ned' i, nedsjunka iu i, sjunka hän i, överlämna sig åt, (helt) uppgå ni i, 'uppslukas'
av, 'gräva ned sig' i, 'begrava sig' i — fördjupad 1 konkav, (guldsm.) knopad; perspektivisk 2 (bildl.) grundlig
(framställning); inbegripen (i), försänkt, försjunken, nedsjunken, hänsjunken, helt uppslukad (av), 'förlorad',
'fängslad'; ivrigt sysselsatt (med), upptagen, absorberad — vara 1. sitta fördjupad (i) se fundera 1, (vard.) stå till
halsen i, (ibl.) hänga (näsan) över boken

fördjupning 1 (motsats: upphöjning) urgröpning, urtagning, skål, urholkning, intryck-(ning), buckla, buggla,
(prov.) hölja (i vattendrag), sick (i metallplåt); hål, (med.) alveol, kavitet; håla, (vatten)grav, grop, (golf)-bunker;
hålighet, insjunkning, (in)sänkning, dal, sänka, svacka, (prov.) skal (i fjällrygg); klyfta, ravin, hålväg, sättning,
(geol.)
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bäcken, (trattformig) dolin; ränna, fals; hack, snitt, (ibl.) spår, märke; nisch, (fönstersmyg, (mur)intag, alkov;
veck, rynka, fåra 2 (motsats: ytlighet) kontemplation fördom förutfattad mening, falskt o. omotiverat omdöme,
ogrundad uppfattning, inrotad falsk föreställning, vanföreställning, tvångstanke, (fix) 'idé', jfr villfarelse
fördomsfri upplyst, fördragsam, vidsynt, frigjord, emanciperad, okonventionell, tolerant, frisinnad, 'liberal', (ibl.)
vidhjärtad; (ibl.) opartisk, oförvillad, jfr förutsättningslös; alltför fri, hänsynslös, respektlös, skrupelfri,
nonchalant fördomsfull på förhand intagen, bunden 1. intagen 1. påverkad av (gamla) fördomar, 'slagen med
blindhet'; bornerad, trångsynt, doktrinär, konventionell 2, intolerant — vara fördomsfull vara konservativ, jfr
under 2 konservativ

fördrag 1 överenskommelse, avtal, kontrakt, konvention, traktat, pakt, se uppgörelse 1, (polit.) kartell 2 tålamod,
överseende, fördragsamhet — ha fördrag med se tåla 2 fördraga 1. (vard.) fördra se tåla 2, foga sig 4, (ibl.)
medge; med lugn 1. behärskning åse, tåligt överse med, låta ske fördragsam (motsats: intolerant, svår) se tålig 1,
överseende, fördomsfri, mild 1, saktmodig, förlåtande, försonlig, human, beskedlig, eftergiven, efterlåten,
medgörlig fördragsamhet försonlighet, tolerans, liberali-tet, överseende, förståelse fördriva jaga bort 1. undan 1.
ut, driva 1. jaga på flykten, slå tillbaka, förjaga, driva 1. mota 1. köra 1. skrämma 1. sjasa bort 1. i väg 1. undan,
fösa 1. mota ut, utförpassa, kasta ut, kasta 1. visa på dörren, köra ut, köra på porten, avvisa, slå bort, (ibl.)
besvärja (andar); utstöta, förskjuta, se förvisa 1, (ibl.) bortsopa ru, (för)skingra; (genom yttre våld) avlägsna,
relegera; (om sjukdom) böta, (upp)häva — fördriva tiden (med) få tiden att gå 1. passera, tillbringa 1. förkorta 1.
förnöta 1. förspilla 1. 'döda' 1. 'slå ihjäl' 1. prata bort tiden; sysselsätta sig (med), förströ 1. roa 1. förlusta sig
(med), förljuva tillvaron (för ngn)

fördröja försena, (för)sinka, dra(ga) 1. hala ut på (tiden med), söla med, förhala, dröja med, uppskjuta ni, skjuta
på, retardera, (ibl.) sabotera; uppehålla (för länge), hindra, uppta(ga) ngns tid, kvarhålla m — fördröja sig dröja
(sig) kvar, stanna 2, se sinka sig under 3 sinka — fördröjd (bli) efter, (som kommit) på efterkälken, försenad,
med (viss) eftersläpning fördrömd drömmande, drömsk, svärmisk,

verklighetsfrämmande fördubbla öka till det dubbla, duplicera,



(språkv.) reduplicera; stegra, förhöja fördunkla 1 se förmörka 1, matta, göra skum, (ibl.) hölja i moln 1. mörker 2
grumla, försvaga, förvilla, omtöckna, 'trassla till' 3 överträffa, överglänsa, förringa, kasta skugga på.fördunklas
av—föredraga

ställa i skuggan; (ibl.) göra blind för — fördunklas av (även) träda i skuggan för, förblekna 1. blekna bredvid
fördunsta se avdunsta 1

fördyra göra dyrare, öka priset på, höja 1. stegra priset (på), skruva 1. trissa 1. dyrka upp (priset) fördystra se
förmörka 2, kasta en mörk skugga över, förstämma, (ibl.) nedslå — fördystras se mörkna 2 fördämning
damm(verk), dammbyggnad, dämme, dämning(s-arbele), (jord)bank, vall, hamnarm

fördärv 1 undergång, förstöring, ofärd, skada, olycka, elände, förbannelse, förtappelse,

ruin, fall, (ibl.) öde; (rolig.) evig fördömelse; förstörelse, ödeläggelse, upplösning(s-till-stånd) 2 moraliskt förfall,
gudlöshet, sedefördärv, sedeslösliet, (sedernas) förskäm-ning, lastbarhet, depravation, demoralisation,
korruption, degeneration, urartning, besmittelse, (moralisk) rtillenhel, röta, ondska, 'last', förförelse, styggelse,
osedlighet -bringa 1. störta i fördärvet se förgöra 1 — locka i fördärvet se snärja 3 fördärva 1 bringa på fall,
förgöra, föröda, ödelägga, 'förgifta', förpesta, tillintetgöra, ruinera, utarma 2 se förstöra, krossa, nedtrampa [U,
illa tilltyga, gå illa åt; förfuska, bort fuska ni, vanställa, misskläda, vanpryda, misspryda, förvrida, deformera,
förvränga, förvända, förrycka, förvanska 3 skämma bort, demoralisera, depravera, förföra, korrumpera, förvilla
— fördärvas (även) ta(ga) skada, förfaras, bli skämd 1. förstörd 1. ankommen 1. angripen 1. anlupen 1. oduglig,
förskämmas, vissna, härskna, ruttna, mögla; (bibi.) ta(ga) skada till 1. förlora sin själ — fördärvad bruten (till
hälsan); förstörd, se skämd 3, anlupen, möglig; skadad, jfr sönder, förfuskad; bortskämd, demoraliserad,
depraverad, korrupt, förfallen 1, lastbar, korrumperad, besticklig, mutbar, (moraliskt) rutten, syndig; ond, jfr
pervers fördärvlig fördärvbringande, förstörelsebring-ande, ödeläggande, ödesdiger, (ibl.) fatal, >e skadlig
fördölja se dölja

fördöma l fälla en hård dom över, sätta sig till doms över, förkättra, förkasta, skarpt ogilla i. kritisera 1. tadla, jfr
1 lasta, förbanna, bryta staven över, alldeles underkänna, nedkriti-sera ni, skälla ned 2 döma Lill helvetets eld 1.
de eviga straffen — fördömd 1 förtappad, osalig, gudlös, olycksalig 2 se förbannad — fördömt (adv., även) i hög
grad, förbannat, (åld.) förbålt, jfr mycket; (som) förgjort; (skrika) (som) besatt fördömelse 1 osalighet, evigt
straff, evig död, helvetet(s eld), förtappelse, förkastelse, förbannelse, 'fördärv', (straff)dom 2 elände, nöd,
trångmål, svårigheter, (vard.) knipa fördömlig se förkastlig

1 före (subst.) väglag, snöförhållanden, (gott) 'glid' — ha trögt före i portgången ha svårt

att komma i gång, se vidare under portgång 2 före (motsats: bakom, efter) (adv. o. prep.) framför, framom, längre
fram (än); (ibl.) ovanom, ovanför, högre upp; (gå) i spetsen, i täten, först; (ibl.) (vara 1. ligga) högre, bättre,
längre hunnen, 'styvare'; tidigare än; (vard.) innan (kvällen); i förväg, för fort — före 1. för detta se förutvarande:
passerad — före sin tid se framsynt 1 — vara före förevara, föreligga, vara uppe, vara 1. la(ga)s under
behandling, (just nu) behandlas 1. avhandlas, företa(ga)s till avgörande, förekomma ni, vara i fråga, pågå, stå på,
försiggå, diskuteras, dryftas, övervägas, ta(ga)s i övervägande, vara under debatt, vara föremål för överläggning
förebild se mönster 1, original, förskrift, schablon; rättesnöre, norm, (relig.) ka'non; modell, urbild, urtyp, typ,
prototyp; (ibl. nära) sinnebild, symbol, mönsterbild, ideal, idol; exempel (alt följa); se föredöme förebildlig
idealisk, se exemplarisk 1, korrekt

förebringa se framlägga 2, (som skäl) förebära,

uppgiva 1 — förebringas se komma fram é förebrå (motsats: berömma) skylla på, tillvita,

förehålla, (i högre st.) förevita, föreställa; banna, tillrättavisa, klandra 1, ge en skrapa 1. ovett (för), läxa upp,
skrupensa upp — förebrå sig (även) ångra, ha samvetskval för, ha (ngt) på sitt samvete — förebrående
tillrättavisande, klandrande, missnöjd förebråelse tadel, klander, kritik, (ibl.) anklagelse; tillvitelse, förevitelse,
ogillande, föreställning(ar), anmärkning, erinran, tillrättavisning, reprimand, skrapa, tillsägelse, ovett



förebud (jär)tecken, förebåd(ande tecken), uppenbarelse, auspicier, se varning 2, varsel 1, omen, (folkl.) tyda;
förkänning(ar), sym(p)tom; jfr förutsägelse: förelöpare, budbärare, härold förebygga förekomma, preservera,
hindra 3, parera, (på förhand) mota 1. omintetgöra, mota Olle i grind, avvända, avvärja, (lyckas) undvika 1. gå fri
från — förebyggande preventiv

förebåda se bebåda, föregå, ge en första antydan om, tyda på, låta ana, förutspå, (in)-varsla, varsko om, avisera
förebära (som skäl 1. ursäkt) anföra 1. uppge, förebringa; ånge som skäl, skylla på, und-skylla sig med, föregiva,
ta(ga) som förevändning t. svepskäl 1. undanflykt, ursäkta sig med, låtsa(s) föredrag 1 muntlig framställning,
föreläsning, se 2 tal 5 2 framställningssätt, framförande, föredragningssätt, utförande; högläsning, recitation,
uppläsning, framsägning; spel, sång(sätt); deklamation(s-konst), diktion föredraga 1. (vard.) föredra 1 framföra
(tal, sång 1. musik), deklamera 1; (av)sjunga, utföra, exekvera 2 framställa (ett ämbetsären-
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de), (till behandling) uppta(ga), andra(ga). framlägga ni, referera 3 ge företräde åt, hellre vilja 1. önska (ha), sätta
framför, sätta mer värde på, gärna 1. hellre se 1. välja, tycka mer om, bättre gilla, vara mer nöjd med, välja,
gynna, favorisera, preferera föredöme efterföljansvärt exempel, förebild, (i högre st.) efterdöme, eftersyn,
föresyn, (åld.) 'spegel' föredömlig se exemplarisk 1 förefalla 1 (åld. för) hända, förekomma 2 ifrågakomma ni,
yppa sig 3 te sig, ta(ga) sig ut, arta sig, se ut (som om), framställa sig, ha utseende av, framstå (som), synas,
tyckas, förekomma (ngn), göra 1. ge intryck av, verka, kännas — förefallande se eventuell förefinna jfr finna 1
— förefinnas se finnas förefintlig se befintlig 2, rådande, till hands

varande, aktuell, given föregiva 1. (vard.) förege se förebara; låta påskina, fingera, hyckla, simulera — föregiven
(motsats: verklig, äkta) kvasi-, se falsk 4, se förment under 2 förmena, låtsad föregivande se förevändning
föregripa gå 1. komma (ngn 1. händelserna) i förväg, förekomma 2, antecipera, (ibl. nära) vara en förelöpare 1.
föregångare till föregå 1 se hända 1 2 (motsats: följa) se gå före, företräda; förebåda, (ibl.) inleda — föregående 1
tidigare, förutgående, förra; sistförflutna, sistlidna 2 ovanstående, fram-förstående 3 (subst.) se antecedentia —
föregå med gott exempel ge gott föredöme, visa gott exempel föregångare 1 se föregångsman 2 företrädare (i
arbetet)

föregångsman banbrytare, märkesman, väg-

röjarc, pionjär, koryfé, banerförare, föregångare, förelöpare, jfr upphovsman; [-[föregångsmän]-] {+[före-
gångsmän]+} (även) avantgarde förehava 1. föreha se ha för sig 2 under hava, befatta sig med, bära 1. föra i
skölden — förehavas (även) förekomma, förevara, försiggå

förehavande se 1 syssla, görande och låtande,

företag 1, (ibl.) knep, hokuspokus förehålla göra (ngn) uppmärksam på (det olämpliga 1. klandervärda i ngt),
erinra (om), lägga (ngn) på hjärtat, inskärpa, mana, förmana, föreställa, se förebrå förekomma 1 se förebygga,
hindra 3, gäcka, prevenera 2 komma i förväg, hinna före; i förväg uppfylla, tillmötesgå (ngns önskningar), gå till
mötes 1. möta på halva vägen; (ibl.) ta(ga) ordet ur mun(nen) på ngn; jfr föregripa 3 se förefalla 3, föresväva 4 se
finnas; framträda (i); användas; vara närvarande, ses, höra hemma; (kunna) inträffa, hända 1 5 vara före, se under
2 före — det förekommer mig jag har fått det intrycket, jag inbillar mig, jag tycker mig 1. vill minnas — i
förekommande fall vid förefallande behov, i så fall, vid första (bästa) tillfälle, (ibl.) eventuellt — på förekommen
anledning med anledning av att ngt inträffat 1. av det
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inträffade — söka förekomma vidta(ga) åtgärder mol, (ibl.) undvika — vid förekommande behov vid inträffande
behov förekommande artig, förbindlig, hövlig, affa1-bel, galant, jfr belevad, världsmannamässig, välvillig,
tillmötesgående, hygglig, uppmärksam, tjänstvillig förekomst befintlighet, förefintlighet, tillvaro, förhandenvaro,
närvaro, existens, frekvens, utbredning, uppträdande, (riklig) tillgång, -fynd, -fyndighet; fyndplats, växtplats
föreligga vara för handen, vara tillgänglig, vara till finnandes, finnas (till hands), existera; ligga på
bokhandelsdisken, ligga framme, vara utkommen (i bokhandeln); (om hinder) möta, resa sig; vara (ngn) förelagd;



föreligga till behandling, stå på dagordningen, skola behandlas, vara före — föreliggande se förhandenvarande,
ifrågavarande, aktuell 1 förelägga 1 se framlägga 2 2 ge till uppgift, ge att utföra 1. lösa 3 (jur. för) bestämma 1,
fastställa 2, ålägga, föresätta ni, (ibl.) utsätta, fixera 4 (om öde) pålägga, på förhand bestämma — förelägga sig
åta(ga) sig, ta(ga) för sig

föreläggande åläggande, föreskrift föreläsa 1 läsa högt, läsa upp, 'dra', se deklamera 1 2 hålla föreläsning 1.
föredrag föreläsning se föredrag 1, (ibl.) föreläsningstimme; uppläsning; (ibl.) straffpredikan förelöpare se
föregångsman; förebud, (ibl.) förspel

föremål 1 exemplar, sak 1, 'pjäs', effekt(er) 2 se 5 mål 3; ämne (för) 3 syftemål, ändamål

— bli 1. vara föremål för röna, erfara, genomgå, drabbas av, bli 1. vara utsatt för,

träffas av, få vidkännas, uppbära (klander)

— göra till föremål för utsätta för (anmärkningar), underkasta (prov)

förena 1 (motsats: avlägsna från varandra) sammanfoga, förbinda 2, sätta ihop 1. samman, binda ihop,
sammanlänka ni, fästa ihop, kedja ihop, koppla (i)hop, sammankoppla ni, (tekn.) anknyta, (rymdtekn.) docka
(rymdfarkost med moderskepp); foga ihop; hålla ihop, hopfästa 2 (motsats: skilja, dela) slå ihop 1. samman (till
en enhet), lägga ihop, samla, ena, sammanföra, sammansluta; para ihop; hopsmälta, sammansmälta, införliva,
inlemma, inkorporera, associera; anialga-mera; förmäla, (samman)viga 3 (motsats: upplösa) förknippa (med),
kombinera; förlika, hopjämka, bringa överensstämmelse i

— förena sig 1 stöta ihop, löpa ihop, sammanlöpa ru, växa ihop, råkas 2 uppgå i en enhet, förenas, blanda sig,
flyta ihop; sluta I. sälla sig till, slå sig ihop (med), associera I. liera 1. alliera sig med, gå tillsammans med, hylla
1. ty sig till, (an)sluta sig till, delta(ga) (i), inträda (i); göra gemensam sak (med), ställa sig solidarisk med,
sammansluta sig (med), sluta sig samman, räcka (ngn) handen, sammansvärja sig, komma överens (om), samlas
l. enas 1. hålla med (om); instämma (med) 3 mötas (i), finnamed förenade krafter—företaga (sig)

varandra (i) — med förenade krafter so

tillsammans 2 — vara förenad med vara förbunden 1. förknippad 1. behäftad 1. samhörig med, hänga ihop med,
åtfölja, vidlåda, vara oskiljaktig från; medföra, föra med sig, innebära

förening 1 (om ämnen) blandning, sammansmältning, sammansättning, införlivande, uppgående i; (kem.)
kombination, fusion, legering 2 (konkret, om personer) sammanslutning, association, federation, samfund, jfr
församling 1, korporation, kår, konsortium, organisation, affärssammanslutning; förbund, sällskap, broderskap,
brödraskap, orden, gille, skrå, cirkel, klubb, krets, liga, junta, jfr kotteri 3 (om föremål) hopfogning,
sammanbindning, jfr 2 fog, band; se förbindelse 2 — i förening (med) 1 i samråd (med), samfällt 2 parad (med),
tillsammans med, se tillsammans 4 förenlig överensstämmande (med), (fackspr.) kombinerbar, kompatibel —
vara förenlig med låta sig förena med, kunna förenas 1. förlikas 1. bringas till överensstämmelse med (varandra),
höra till, stå i harmoni med, se stämma överens under 3 stämma föresats beslut, avsikt, plan, uppsåt, syfte, mål
föreskrift anvisning, (ibl.) promemoria; order, bud, åläggande, föreläggande, tillsägelse, förständigande, (ibl.)
ordination; stadga, förordning; ka'non, norm, rättesnöre föreskriva se befalla 1, förordna, (om läkemedel)
förskriva 1. ordinera, reglementera, so diktera 2, anbefalla, kungöra, statuera — föreskriven se reglementarisk,
Be bestämd 3 under bestämma föreslå väcka förslag om, ifrågasätta ru, hemställa, proponera, väcka fråga 1.
motion (om), (ibl.) motionera om; uppsätta på förslag, ge (sitt) förord, utpeka, förorda, nominera (kandidat),
lansera, (ibl. nära) anbefalla, rekommendera; erbjuda, till-bjuda, ge anbud (om) förespegla söka väcka 1. inge
falska förhoppningar om, ställa i utsikt, erbjuda, inbilla, slå blå dunster i ögonen på, slå i1, utmåla ni förespegling
lockelse, löfte, utmålad förmån,

utfästelse, förhoppning, illusion, chimär förespråkare talesman, språkrör, målsman, förkämpe, försvarare,
förfäktare, 'advokat', gynnare; (åld.) böneman (vid frieri); (relig.) medlare förespå se spå

förestava 1 stava för, säga 1. läsa före 2 lägga (ngn ngt) i munnen — förestavas orsakas 1. förorsakas 1.



föranledas 1. bestämmas (av) förestå 1 (till)stunda, instunda, vara förestående 1. överhängande, nalkas, närma
sig, vänta 1. bida (ngn), kunna väntas, vara att (för)vänta, vara på 1. å färde, stå för dörren, vara för handen,
randas, vara nära, före-stunda, vara i antågande 1. anmarsch 1. annalkande 1. faggorna, vara i görningen, vara
under förberedelse 1. uppsegling, 'segla upp', (vard.) vara på gång, dra(ga) ihop sig

till; (om fara 1. olycka) sväva över (ngns huvud), hänga I. sväva i luften, komma att hända 1. drabba, hota 2 stå (i
spetsen) för, vara föreståndare 1. föreståndarinna för, se handhava, 2 leda i — förestående 1 snart inträffande,
(till)stundande, instundande, väntad, kommande, annalkande, högst nära, för handen, närmaste, nästa, snar,
hotande, överhängande, (vard.) på gång 2 ovanstående, so ovannämnd föreståndare se chef

föreställa 1 (i bild) framställa, vara 1. ge en bild av, avbilda, återge, beteckna, betyda, förkroppsliga, uppträda
som, spela (ngns roll 1. rollen av), agera, (efter)härma, gälla för, (söka) verka, se ut som, (söka) efterlikna; (ibl.)
företräda, representera, sinnebilda, symbolisera 2 (motsats: gilla) se förebrå, varna (för), förmana, erinra om 3
presentera 1. introducera (för ngn 1. varandra), jfr införa 4 — föreställa sig tänka sig, förespegla sig, inbilla sig,
gissa sig (till), ana, göra sig ett begrepp 1. en föreställning om, bilda sig en föreställning 1. uppfattning 1. idé om,
visualisera; döma om (ngns häpnad), (du kan inte) tro; tänka sig in i, sätta sig in i, utmåla iu (för sig); (ibl.)
hoppas, mena, antaga 2, vänta (sig), förvänta, vänta att finna — föreställa sig vara so leka 2 — låta (ngt)
föreställa se markera 4 föreställning 1 teaterföreställning, (åld.) representation, spektakel; skådespel, stycke, pjäs;
(ibl.) matiné, soaré, premiär, seans; (ibl. nära) uppförande, framförande, uppvisning, förevisning, spel 2 (vanl. i
plur.) se förebråelse, erinring 3, varning 3, hänvändelse, förehållande, invändning, protest 3 so begrepp; (ibl.)
image; (psykol.) percep-tion; tro, förmodan, förhoppning, förväntan, (ha) (en) känsla 1. (ett) intryck; se
uppfattning 2; (ibl.) föraning — bilda 1. göra sig en föreställning om so föreställa sig, förstå 1 — falsk
föreställning se illusion — underliga föreställningar se griller föresväva stå för ens inre öga, vara i ens tankar,
komma för 1. förekomma (ngn), leka ngn i minnet 1. hågen; [det föresvävar mig] jag har en dunkel aning 1.
föreställning 1. ett dunkelt minne av, jag har ngt på tungan, jfr- ana

föresyn (i högre st. för) föredöme föresätta sig besluta (sig för), sätta sig i sinnet, bestämma sig (för), göra 1.
ta(ga) till sin uppgift, fatta det beslutet I. den föresatsen, lova sig själv, (ibl.) få i sitt huvud, få för sig företag 1
värv, handling, sak, förehavande; tilltag, försök, kupp 2 affär(s- företag), firma, (aktie)bolag, verksamhet, rörelse,
etablissemang 3 bestyr, kampanj, gärning, sysselsättning, verk 4 (krigs)operation företaga 1. företa (sig) 1 sätta i
verket, igångsätta iu, vidta(ga) ru, gripa sig an med, ge sig i kast med, ge sig till (att), påbörja iu, se börja 1,
anträda (en resa), uppta(ga) (till behandling), se ha för sig 2 under hava 2 ta(ga) sig
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för(e), utföra, göra, ta(ga) sig till, sysselsätta sig med, syssla med, skrida till, göra allvar av, anställa (prov) —
företagas komma fore, komma upp (till behandling); ske företagare företagsägare, företagsledare; (större)
yrkesutövare, näringsidkare, rörelseid-kare

företagsam se driftig, energisk, full av energi 1. liv, initiativrik, dynamisk, aktiv, nitisk, (vard.) 'framåt';
tilltagsen, dristig, orädd, oförskräckt, smart, rask, praktisk företal se förord 1

förete uppvisa, komma fram med, ställa, framställa, se 2 visa 3, framlägga, förelägga, förebringa; framdra(ga),
anföra; ha att visa, kunna uppvisa, ge 1. visa (prov på), 'erbjuda'

företeelse 1 (märkligt) föremål, (märklig) händelse, omständighet av vikt, 'sak'; skeende, fenomen, 'skådespel' 2
(språkligt) särdrag, egenhet, faktum 3 skepnad, gestalt, person, syn, apparition; uppenbarelse företräda 1 (jur. för)
träda fram, komma fram, infinna sig, få företräde (inför rätta); gå framför, föregå, anföra 2 representera, ersätta,
vara i (ngns) ställe, vikariera för, vara ombud 1. representant för, vara ersättare för; förfäkta, försvara, föra fram,
tillvarataga) (ngns intressen) företrädare 1 (motsats: efterföljare) föregångare, jfr förutvarande 2 se representant
företräde 1 audiens 2 förmånsrätt, bättre rätt, företrädesrätt, förtur, option(s-rätt), preferens, priori tet(s-rätt),
prerogativ, prima't, privilegium; främsta platsen, högre värde, fördel 2 3 god egenskap, själsgåvor, förträfflighet,
merit(er), förtjänst, dygd — ge företräde (åt) sätta (ngn 1. ngt) högre 1. högst, jfr gynna företrädesvis mest, se



framför allt, framför

andra, helst, vanligen förevara vara före, se under 2 före — förevarande ifrågakommande, närvarande; (under)
förhandenvarande (omständigheter) före'viga odödliggöra, försäkra mot glömska, rädda ur glömska(n-s natt),
bevara åt eftervärlden 1. för all (fram)tid; (vard. för) avbilda, porträttera, fotografera, (av)måla förevisa 1 uppvisa
iu, se 2 visa 1, (ibl.) utställa iu, exponera; utpeka iu, demonstrera, framföra ni, köra (film) 2 framvisa ru, förete,
framlägga ni, presentera; 'skylta' med, se skylta 3 förevisning uppvisning, utställning; framförande, föreställning,
demonstration förevita (i högre st. för) beskylla för, förebrå förevändning und(an)flykt, (föregivet 1. före-buret)
skäl, föregivande, förebärande, und-skyllan, undskyllning, svepskäl, spegel-fäkteri, utväg, kryphål, ursäkt,
pretext, bluff, skalkeskjul, omsvep, krumbukter, se under krumbukt, munväder, de obotfärdigas förhinder;
(under) sken 1. mask 1. täckmantel — taga 1. ta som förevändning se före-bära

förfall 1 (motsats: glansperiod) tillbakagång, 180

nedgång, avtagande, avtynande, försämring,

sönderfall, förstöring, ödeläggelse, sammanstörtande, regress; förnedring(s-tillstånd), vanvård, vanhävd,
bofällighct, elände, bristfällighet; sedefördärv, fördärv 2, 'nedbus-ning', kulturskymning, degeneration, de-
kadens, (på) kneken 1. det sluttande planet, (på) väg u l för 2 (laga) (för)hinder (för inställelse), force majeure,
ursäkt 3 (bankv.) förfallotid

förfalla 1 försämras, fördärvas, sönderfalla ni, rasa, gå mot sin upplösning, (ibl.) (för)-multna; gå (starkt) tillbaka,
avta(ga), råka 1. ligga i lägervall, ligga 1. läggas för fäfot, förvildas, deklinera, ödeläggas, urarta, reduceras,
decimeras, (av)tyna; (om person) avtackla ni, avfalla ru, sjunka 8, råka i 1. på förfall, råka på glid, komma på det
sluttande planet, vara i utförsbacken, (vard.) vara på dekis, deka I. sumpa ner sig; vansläklas, demoraliseras,
degenerera 2 [förfalla tillj göra sig skyldig 1. hemfalla lill, prisge sig ål, låta komma sig till last, nedlåta 1.
förnedra sig till, nedsjunka ru till, hänge 1. överlämna sig åt, försjunka i; (jur. för) vara skyldig att undergå
(straff) 1. erlägga (böter), vara underkastad, bli 1. vara föremål (för) 3 uppgivas, frånträdas, icke fullföljas,
släppas, avföras från dagordningen, lämnas därhän, falla till marken, (låta) falla; (jur.) upphöra att gälla, förlora
all kraft o. verkan, förklaras ogiltig, bli om 1. till intet, förverkas, preskriberas, avskrivas; utlöpa, utgå, gå till
ända — förfallen 1 (om sak) bofällig, obeboelig, öde, fallfärdig, i ruiner, rucklig, murken, usel, eländig, ruskig,
(om jordegendom) i vanhävd, jfr fördärvad; (om person) avsigkommen, förkommen, förstörd, sjunken, 'härjad';
supig, försupen, urspårad, deklasserad, avdankad, förolyckad (existens), under isen, i misär, ovårdad, vanvårdad,
försummad, luggsliten, 'maläten', sjaskig, sluskig, försumpad, 'slut', nere', (vard.) på dekis; urartad, utlevad,
dekadent, (ibl.) degenererad, sedeslös 2 skyldig (till), saker (till) 3 betalbar; förverkad, ogiltig, (jur.) preskriberad
förfalska (svikligen) göra efter 1. efterhärma [U I. efterbilda, imitera, plagiera, falsifiera, förfara svikligt med;
utblanda ni, uppblanda ru, förvanska, understicka, falskeligen utge för, ändra meningen av, förvränga, 'sminka' —
förfalskad (motsats: äkla, sann, ren) se dålig 3, falsk 4 förfalskning bedrägeri(brott), falsarium, falsi-fikat, (jur.)
underslev; efterapning, efterbildning, imitation, plagiat, förvanskning; (ibl.) interpolation (av text) förfara gå till
väga, bete sig, bära sig åt, förhålla sig, handskas (med), hantera, behandla, handla, göra, gå fram — förfaras gå
förlorad 1. förskingras 1. fördärvas (genom ovårdsamhet 1. glömska), gå Lill spillo, förspillas, förstöras, bli
oduglig 1. oätbar, härskna, bokna, mögla, ruttna, surna, bli skämd — förfaren se erfaren, kunnig,
skolad,förfarande—förfärlig

insall, orienterad, (be)prövad, duktig 2, (vard.) 'slängd', (ibl.) pragmatisk, jfr specialist

förfarande förfaringssätt, tillvägagångssätt, tillvägagående, praxis, beteende, bruk, behandlings-sätt),
handlingssätt, (ibl.) handgrepp, åtgärd, mått ocli steg, procedur, metod, process, teknik, grepp, manipulation,
taktik, sätt — bedrägligt förfarande se svek förfaringssätt se förfarande, jfr väg i förfasa sig 1. förfasas beskärma
sig, himla sig, öja sig, jämra (sig), ondgöra sig, ta(ga) vid sig

författa (skriftligt) utarbeta, skriva, sätta på papperet, avfatta, se 1 dikta 1, vara författare (till 1. av), producera
(sig) författare 1 auktor, upphov(s-man) (till), 'skapare' (av), skribent 2 skriftställare, litteratör; berättare,



vitterlekare, se skald; ordkonstnär, verskonstnär författarskap 1 författande, författeri, författarverksamhet,
skriftställeri, skriveri, skriftställarskap, auktorskap, litterär verksamhet, diktning 2 verk, skrifter, produktion,
alstring, (litterärt) bagage författning 1 (själs)tillstånd, sinnesförfattning, ställning, läge, situation, kondition 2
statsförfattning, styrelseform, regeringsform, statsform, konstitution, grundlag 3 lag, förordning, stadga,
kungörelse, stadgande, påbud — författnings- konstitutiv — gå i författning om att komma att, ämna, avse alt,
vidta(ga) åtgärder för att, föranstalta förfela (motsats: träffa) 1 skjuta förbi, bomma, (vard.) missa 2 icke vinna 1.
(upp)-nå, gå miste om, misslyckas i 1. med, undgå (att), mankera, (åld.) fela — förfelad se misslyckad, illa gjord,
utan verkan, overksam, till ingen nytta, ineffektiv, se fåfäng 2, 'dödfödd'

förfinad se belevad, elegant, förnäm, aristokratisk, (ibl.) sofistikerad; uppodlad (smak), utsökt, se raffinerad: jfr
överförfinad förfining elegans, raffinemang, hög kultur, (själs)adel, bildning, polityr, (yttre) finhet, finess, 'stil',
'ras', fint 1. förbindligt väsen, 2 takt, hyfsning förflacka förytliga, banalisera, försimpla — förflackad se ytlig 2
förflugen 1 vilsekommen, vilsegången; förlu-pen 2 (om tanke 1. idé) flyktig, obetänksam, i hast utkastad,
tanklöst utsläppt 1. fälld, oöverlagd, yttrad i hastigheten, förhastad, lättsinnig, 'ljusblå', förryckt, bisarr
förflyktigas dunsta (bort 1. av), avdunsta, fördunsta, koka av I. bort, bortgå ni 1. övergå ni i gasform, upplösas,
förjagas, försvinna förflyta (om tid) gå 1. löpa till ända, löpa ut, gå ut, förgå 1, förrinna, flyta (fram 1. hän), rinna
1. svinna hän, (för)lida, förlöpa, framskrida, glida (hän i. förbi), passera — förfluten se förgången, ute 2, förra;
[förflutet] (en) förhistoria förflytta l se flytta (på), (sjö.) varpa (fartyg);

kasta 1. föra in (trupper), placera om, rubba;

(bibi.) försätta (berg); Ivångsförflytta, utlokalisera; bortskaffa m, undanskaffa ru, evakuera 2 (ibl.) förpassa —
förflytta sig röra sig, färdas, gå, fara, boge sig; praktisera sig (in); se fortskrida 1 — förflyttas (om last) förskjuta
sig; övergå (till annan verksamhet) förflyttning 1 ufflyttning, omflyttning, omplacering, tvångsförflyttning,
utlokalisering, (fackspr.) Iranslokalion, lokomotion, (mil.) (trupp)rörelse; manöver 2 tjänsteförflytt-ning,
transport, jfr befordran 2 förfoga råda, bestämma (över), bjuda 1. befalla (över), vara herre (över), avgöra,
inneha, sitta inne med, ha tillgång 1. nyttjanderätt (till), äga att förordna (om), husera (med), svänga sig (med) —
förfoga sig bort 1. undan se avlägsna sig 2 förfogande 1 innehav, disposition, dispositionsrätt, förfoganderätt,
(ha) tillgång (till), rådighet (över) 2 (försynens) skickelse — stå till förfogande stå till buds 1. till tjänst 1. till
disposition 1. nyttjande, vara till hands, (kunna) disponeras, vara ledig 1. disponibel, icke vara upptagen, (vard.)
ha att vinka på ställa ngt 1. sig till förfogande se erbjuda sig 2 ställa sin plats till förfogande erbjuda sig att avgå,
jfr avgå 2 förfriska se vederkvicka, liva upp — förfriska sig vederkvicka sig, uppfriska sig, inta(ga)
förfriskningar, rekreera sig; ta(ga) sig väl mycket till bästa, jfr supa 2 — förfriskad se berusad 1

förfriskning vederkvickelse, stimulans; [-[förfriskningar]-] {+[för- friskningar]+} läskedryck(er), saft och vatten,
en styrketår, en aperitif; förtäring, frukt o. konfekt; byffé 1. buffé förfrysa bli stelfrusen 1. frostskadad, frysa ihjäl
1. till döds; stelna (till is); svedas (av frost) — förfrusen se stelfrusen, genomfrusen, stel(nad), frostbiten, se
frusen 3 under frysa, iskall, se 2 kall 1, blå(frusen) förfråga sig (om) höra sig för (om), höra

efter, förhöra sig om förfrågan se 1 fråga 1, hänvändelse, (vid) efterfrågan

förfuska bortfuska ni, bortslarva ru, (genom oskicklighet) förstöra, spoliera, (ibl.) skämma (bort), se fördärva 2
förfång se 1 skada 1 — göra (ngn) förfång se

2 skada 3 förfäa fördumma, förråa, förslöa förfäder fäder, anfäder, anor 1, äldre släktled,

(ibl.) familj förfäkta försvara, tala för, se hävda 3, framföra, företräda (en åsikt); ivra för, påyrka ni förfära se
skrämma, jfr uppröra 2 — förfäras se förskräckas — förfärad se förskräckt under förskräcka — förfärande se
förfärlig förfäran se 1 fasa 1, jfr rädsla förfärdiga se tillverka, laga i ordning, iordningställa ru, åstadkomma (av
ngt råmaterial)

förfärlig 1 se hemsk, 'farlig'; rå, brutal, barbarisk, sadistisk; 'otrevlig', 'tråkig', 'eländig'
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2 övermåttan stor, förfärande, jfr oerhörd — förfärligt (adv., även) 1 i högsta grad, gräsligt, (vard.) 'ruskigt',
läskigt 2 förbålt, gränslöst

förfölja 1 (om människor o. djur) sätta efter, jaga (efter), (jäg.) driva; vara I. smyga efter, hänga 1. ligga i hälarna
på, hänga efter,

'skugga', antasta, ofreda, mobba (en avvikande), bekämpa, anställa klappjakt på 2 hemsöka, ständigt spöka för,
besvära, ansätta, ständigt plåga 1. pina 1. skada 1. oroa, hetsa, ligga över, trakassera förföljelse jakt,
hetskampanj, trakasseri(er), mobbning (av avvikande), terror, klappjakt, hets (mot), människojakt;
judeförföljelse, pogrom

förföra se förleda, bedåra, vilseföra, vilseleda, förvilla, fördärva, (åld., bibi.) förarga; 'kränka', 'skämma' —
förförd (även) fallen, urspårad, se vilseförd — förförande se förförisk

förförare förledare, frestare, se donjuan förfördela göra (ngn) orätt, göra (ngn ngt) förnär, tillfoga en oförrätt,
diskriminera, behandla orättvist, förorätta, förolämpa, förnärma, kränka, såra, malträtera förförelse (bibi.)
lockelse 1. frestelse till synd, retelse

förförerska förlederska, (för)tjuserska, för-

trollerska, tjusande ängel, siren, jfr vamp förförisk förförande, lockande, frestande, begärlig, bestickande,
fascinerande, retande, aptitlig, förledande, oemotståndlig, (vard.) charmig, se förtjusande 1 förgapa sig (vard. tör)
blint förälska sig (i), förse sig (på), 'titta för mycket (på)' förgasas (motsats: kondensera) förflyktigas, bli gas,
(av)dunsta, upplösas, 'gå upp i rök' förgifta 1 (motsats: avgifta) gc gift, infektera, intoxikera 2 (bildl.) förbittra,
fördärva, (ibl. nära) ödelägga; förpesta, pestsmitta, (ibl.) besudla, besmitta förgjord se under förgöra förglömma
(i högre st. för) glömma (bort) — inte att förglömma (åld.) inte till förglöm-mandes, inte låta vara 1. förbli
onämnd förgrena sig 1. förgrenas dela sig (i grenar), utsända m grenar, sprida sig, utbre(da) w sig, (ibl.) utstråla

förgripa sig på (ngn) 1. mot (ngt) öva 1. föröva väld mot, misshandla 1, göra våldsverkan på, våldföra sig på;
ta(ga) sig friheter mot, smäda, lasta, förolämpa, fara ut i smädelser mot; se kränka (ngn 1. ngns rättigheter); (ibl.)
göra intrång i förgriplig kränkande, stötande, sårande, smädlig, förnärmande, förolämpande, ärerörig, opassande,
anstötlig, brottslig, last(e)lig förgrova förråa, försimpla förgrund (motsats: bakgrund, fond) frampar-ti, (teat.)
framscen, proscenium — i förgrunden närmast åskådaren — stå i förgrunden vara viktigast 1. aktuellast 1. (mest)
brännande 1. uppmärksammad, vara huvudperson 1. den I. det som tilldrar sig mesta
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intresset, vara mest framträdande, vara den ledande — träda i förgrunden träda fram i första ledet, göra sig
gällande, bli dominerande, bli uppmärksammad, bli bekant, so under 2 bekant; bli aktuell, bli brännande,
tilldra(ga) sig största intresset förgrundsfigur huvudfigur, portalgeslalt, so ledare 1

förgrymmad se ond 2 — vara förgrymmad över

se snett på, se under sned förgråten upplöst 1. badande i tårar, förstörd

av gråt, (ibl.) rödögd förgrämd tärd av sorg 1. av grämelse, betryckt,

dyster, bitter, melankolisk förgylla 1 guldbelägga, (guld)plätera 2 (om solstrålar) strö sitt guld över, kasta 1.
sprida ett gyllene sken 1. guldsken över, glänsa på 1. över, ge guldglans, guldströ 3 (bildl.) försköna, smycka,
bättra på, 'utbrodera', piffa upp, putsa upp, skönmåla, idealisera; skänka ett visst skimmer åt, pigga 1. muntra upp
(tillvaron) — förgylld so gyllene 1 — förgylla upp so förgylla 3, pryda, 'smickra'; överdriva förgå 1 (om tid)
försvinna, (för)rinna, förflyta, utlöpa ni, förlöpa, (fram)lida, ila (på snabba fötter), 'rinna i väg', slinka i väg 1.
undan, 'springa i väg', 'fly', flykta 2 gå förlorad, upphöra, avta(ga), (för)minska(s), (ibl.) vara förgänglig, gå bort
1. över — förgå sig (mot) se glömma sig 1, försynda sig (mot), förbryta sig, förlöpa sig, skämma ut sig,
förplumpa sig, fela, bryta (mot), såra, förolämpa, förnärma, jfr förivra sig, fara ut (mot), ta(ga) sig friheter (mot),
gå för långt, ta(ga) sig ton (mot), göra ngn ngt förnär, våldföra sig på 1 — förgås 1 se gå under 3, dö 1; störta



samman 1. in 2 för-smäkta, svårt lida av; (av nyfikenhet, längtan, skratt) vara alldeles utom sig, inte kunna bärga
sig, 'gå åt', 'spricka', 'krevera', 'stork-na' — förgången (motsats: nuvarande, närvarande) förfluten, förliden,
gången, avlägsen, forn, (åld.) framfaren, hänfaren; passerad, till ända, tilländalupen, överstånden, (hän)svunnen,
(ibl.) utlupen, förbi, ute, borta, över, slut; gammal; jfr förra förgängelse död, förvissning, förintelse, förstörelse,
tillintetgörelse, upplösning, undergång, (ibl.) förruttnelse — skatta åt förgängelsen vara underkastad
förgängelsen, dö, förintas, förstöras, försvinna, gå all världens väg, gå till spillo, gå sönder 1. i kras

förgänglig (motsats: bestående, evig) dödlig, underkastad förgängelse(n) 1. förstörelse o. förvandling, jordisk,
världslig, timlig, ändlig, (ibl.) tidlig; bräcklig, skör, skröplig, ovaraktig; obeständig, hastigt flyende, flyktig,
ostabil, vansklig, övergående, kort, kortvarig, efemär, (åld.) fåfäng, fåfänglig förgäta se glömma 1

förgäves utan effekt, se fåfängt under fåfäng,

i onödan, utan framgång, med oförrättal ärende, (åld.) i fåvitsko; gagnlöst, fruktlöst, resultatlöst; utsiktslöst; [allt
är förgäves!bränna sina kol förgäves—förhärska

del är hopplöst; (inte) för intet, (inle) för ingenting — bränna sina kol förgäves anstränga sig till ingen nytta, göra
sig onödigt besvär — titta förgäves efter titta i månen efter, titta i det blå efter, se sig om efter, förgäves söka
förgöra 1 hemligen döda; störta i fördärvet, totalt förstöra 1. föröda 1. spoliera 1. ödelägga 1. tillintetgöra 2 (åld.
för) förhäxa — förgjord besatt, betagen, gripen, fången, trollbunden, (be)dårad, förhäxad, förtrollad, bergtagen,
galen, överväldigad; befängd — förgjort (även) förbannat, fördömt; [det är (som) förgjort] det är hopplöst förhala
1 (sjö.) förflytta med trossar, varpa, (ibl.) bogsera 2 se fördröja, ideligen uppskjuta, förlänga, (ibl.) obstruera
förhand (kortsp.) utspel(et), första hand, (ha) förspel(et); (bildl.) förtur, prioritet, preferens — på förhand från
(första) början, redan förut 1. i förväg 1. i förskott, jfr 2 förut 2, redan nu — sitta i förhand (bildl.) vara
förmånligare ställd än andra, ha bästa chansen förhandenvarande nuvarande, närvarande, innevarande, bestående,
föreliggande, förevarande (omständigheter), förefintlig, given, just befintlig, nu gällande 1. rådande 1.
existerande, (i) detta (fall), jfr samtida 1, modern, aktuell 1; vara för handen förhandenvaro existens, tillvaro,
befintlighet, förefintlighet förhandla överlägga, rådpläga, rådslå, rådgöra, konferera, avhandla, underhandla, (ibl.)
'korrespondera'; söka göra upp, söka träffa överenskommelse, köpslå, ackordera, parlamentera, dryfta, debattera
förhandling se överläggning 2; se konferens förhandsmeddelande förhands upplysning, förhandstips, press
release (till tidningar); jfr förvarning

förhandstips insidesinfonnation, 'stalltips', förhandsmeddelande

förhasta sig ha (allt)för brått(om) med, bråd-störta, se förivra sig, jfr glömma sig 1 — förhastad överilad,
brådstörtad, oöverlagd, oövertänkt, obetänkt, impuls-(köp), förflugen, obetänksam, förtidig, icke genomtänkt,
omogen, tanklös, besinningslös, alltför snabb; ogrundad, falsk — förhastat (adv., även) i förtid, i hastigt mod
förhatlig (motsats: angenäm, behaglig, älskad ) hatad, avskydd, odiös; (ibl.) avskyvärd, motbjudande, vidrig,
vedervärdig, föraktlig, otäck, gemen, odräglig, frånstötande förhinder mellankommande hinder, jfr hinder 2,
(laga) förfall, streck i räkningen — de obotfärdigas förhinder (tomma) undanflykter, dåliga ursäkter, se
förevändning förhindra se hindra 3 — vara förhindrad vara urståndsatt (att göra ngt), vara bunden till händer och
fötter förhistoria (bildl. för) tidigare skede, (ett) förflutet

förhoppning se 1 hopp 1, förvissning; (falsk) förespegling, illusion(er); aspiration(er) —

göra sig förhoppningar om se hoppas (pä), bespetsa sig på — inge förhoppning om se 1 lova 2

förhoppningsfull förväntansfull, hoppfull, förtröstansfull, tillitsfull, optimistisk, (ibl.) sang-vinisk;
hopp(in)givande, lovande, löftesrik förhoppningsvis det är att hoppas att, man får (väl) hoppas att, som man (får)
hoppas förhyra 1 se 2 hyra 2 (sjö.) inmönstra, ta(ga)

i tjänst; jfr frakta förhålla se undanhålla — förhålla sig 1 handla, förfara, uppföra sig, uppträda, bete sig, bära sig
åt, hålla sig, visa sig, skicka sig, ställa sig 2 te sig, stå (till) (med), vara ställt (med), vara bevänt (med), vara
beskaffad, hänga ihop I. samman, vara fatt, vara fallet (med); [hur det förhåller sig] (se) hur landet ligger, (veta)
ställningen 1. sakläget 1. vad klockan är slagen 3 stå i (samma) förhållande (till som), ha viss proportion (till) —



förhålla sig avvaktande se tiden an, se vidare under avvakta förhållande 1 uppträdande, beteende, sätt (att bete
sig) 2 ställning, förbindelse(r), mellanhavande, beröring, överensstämmelse, rapport; relation, (mat.) proportion;
se kärleksförbindelse, jfr älskare 1, älskarinna, 1 vän 2 3 sammanhang, tillstånd, fall(et); se omständighet,
(sak)läge, ställning, belägenhet, situation; (levnads)villkor; tidsförhållanden, konjunkturer — efter förhållandena
efter omständigheterna — gott förhållande se sämja — i förhållande till i jämförelse med, i proportion till; med
hänsyn till, i relation Lill, relativt, med beaktande av, för (sin ålder), gentemot, mot — stå i gott 1. vänskapligt
förhållande (till) stå på god fot (med) — under alla förhållanden i alla fall — under inga förhållanden se icke,
aldrig 1

förhållandevis jämförelsevis, proportionsvis, relativt, procentuellt, tämligen, ganska, rätt, skäligen, efter
omständigheterna, någorlunda

förhåna se håna

förhänge gardin, draperi, (pärl)jalusi, store, sängomhänge, (dörr)portiär, ridå, skynke, (åld.) täckelse, förlåt

förhärda göra hård 1. oemottaglig 1. okänslig — förhärda sig förstocka sig 1. sitt hjärta, göra sig okänslig,
slåisätta sig, ej låta omvända sig I. tala vid sig, stå på sig, vidhålla sin mening, envisas, slå dövörat till —
förhärdad hårdhjärtad, obeveklig, hårdnackad, förstockad, inbilen 1; oförbätterlig, obotfärdig, fräck, samvetslös,
gudlös; oberörd, kallsinnig), känslolös, okänslig, 'hårdhudad', 'garvad', 'barkad', (vard.) luff förhärja i grund härja,
ödelägga, i grund förstöra 1. föröda, se rasera; (ut)plundra, ruinera förhärliga 1 (relig.) ge gudagestalt, gudomlig-
göra, 'förklara', apoteosera 2 (motsats: nedsätta) se prisa, berömma, glorifiera, idealisera, glamo(u)risera, (ibl.)
besjunga förhärska överväga, (pre)dominera, ha över-
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hand, ha överinakt(en), råda, härska — förhärskande se härskande, dominant, preva-lent, grundläggande,
huvudsaklig, traditionell förhäva sig (motsats: ödmjuka sig) se yvas,

skryta, jfr förakta förhävelse jfr självförhävelse förhäxa förskapa, förtrolla, (åld.) 'förgöra', (genom trolleri 1.
trollmedel) förvända i. förvandla 1. fördärva, (fornnord.) sejda; bedåra, (vard.) vampa — förhäxad förgjord,
besatt, förtrollad, förbytt, bortbytt; se begeistrad förhöja 1 se höja 3 2 intensifiera, ge högre värde åt, ge ökat
behag 1. glans åt, sätta 'spets' I. 'piff' på, upphjälpa ru, påbättra ni, förbättra, (för)stärka, skärpa, stegra, förstora 1,
öka 1 förhöjning 1 upphöjning, höjd, backe, kulle

2 se höjning 3 förhör rannsakning; (kunskaps)prövning, examen, tentamen, (på kursavsnitt) dugga, duggning;
undersökning, utfrågning, (ibl.) hearing

förhöra höra, ta(ga) i förhör, låta avge vittnesmål, (åld.) rannsaka; 'känna på pulsen', ansätta med frågor, pressa',
(vard.) pumpa'; höra upp (läxan med ngn), examinera, pröva, tentera, 'klämma'; gno, duva; ulfråga ru, jfr 2 fråga
— förhöra sig om höra sig för, fråga sig för, skaffa sig upplysningar 1. besked om, efterhöra ni, efterfråga ni,
efterspörja ni, fråga om, förfråga sig om, efterforska ru, söka la(ga) reda på, göra sig underrättad om, 'intervjua',
orientera sig om, jfr rådfråga förinnerliga fördjupa, förfina, besjäla förinta tillintetgöra, göra slut på, (vard.) göra
1. ta kål på; röja ur vägen, skaffa ur världen, utrota, utplåna, förgöra, nedgöra, döda, dräpa, likvidera, massakrera,
föröda, krossa, 'grusa', jfr rasera — förintas (även) gå (spårlöst) förlorad, förgås, gå under förirra sig gå vilse, irra
(omkring), komma bort (från), tappa bort sig, (ibl. nära) (ohjälpligt) fördjupa sig (i), 'drunkna' (i) förivra sig (i
ivern) förgå sig 1. förlöpa sig, förlora (själv)behärskningen, handla överilat 1. i överilning, överila sig, (ibl.)
förhasta sig, jfr glömma sig 1, (ibl.) fatta humör, blossa 1. brusa upp förivran 1. förivring överilning, hastigt mod
förjaga se fördriva, förvisa 1, jfr skingra 1 förkasta 1 (relig.) se fördöma 1, förskjuta 1. förvisa (från Guds åsyn 1.
sitt anlete), sky, bryta staven över, (ibl.) bortstöta ni 2 (motsats: antaga, mottaga, godkänna, gilla) vägra (sitt)
godkännande, tillbakavisa, avvisa, avslå, försmå, förakta, jäva, stryka (ur lista 1. från förslag), se kassera,
refusera, (ibl.) skräda, skarpt ogilla, avsvär(j)a förkastlig fördömlig, avskyvärd, skändlig, brottslig, omoralisk,
oförsvarlig, anstötlig, lastbar; låg, klandervärd, ovärdig, föraktlig, straffvärd; (ibl.) beklaglig förklara 1 motivera,
rättfärdiga 2 sätta (ngn) in i, klargöra, klarlägga, åskådliggöra, visa, kasta 1. sprida ljus över, förtydliga, tydlig-



göra, tillrättalägga ni; redogöra för, 'belysa', upplysa; uppklara ru, utreda; utlägga ru, lägga ut texten, utveckla,
kommentera; (ut)-tyda, tolka; jfr definiera 3 tillkännage, förkunna, kungöra, uttala 1. säga som sin mening 1.
vilja, hävda, utlåta sig, påstå, yttra, betyga, bekänna, bedyra; proklamera, deklarera, fastslå, försäkra, (bestämt)
säga ifrån; utfästa (sig); stämpla (som); utropa — förklara sig klargöra sin ställning: uttala sig närmare; la(ga)
parti (för 1. emot) — förklarad l avgjord, otvetydig, utpräglad, (av)svuren, erkänd, öppen, tillkännagiven 2
förhärligad, salig, överjordisk, himmelsk, säll, strålande, sublim, förandligad — förklara bort se bortförklara
förklaring 1 motivering, (ibl.) orsak, grund, anledning 2 tolkning, härledning, (ut)tyd-ning, utläggning,
förtydligande, (rand)-glossa, (fackspr.) interpretation, explikalion, (bibel)exeges; anvisning, kommentar, (fot)-
nol, jlr hypotes, parafras; lösning, klaven; illuslralion, belysning 3 tillkännagivande, påstående, uttalande,
upplysning, deklaration, manifest, proklamation, meddelande, redogörelse, besked, utsaga 4 uppgörelse, (ibl.
nära) försoning 5 (relig.) förhärligande, härlighet, (Kristi) Iransfiguration förklarlig (lätt)förståelig,
(lätt)begriplig, lätt insedd, fattbar, fattlig, naturlig — förklarligt nog begripligtvis, av begripliga 1. naturliga skäl,
naturligtvis förklena (motsats: upphöja) förringa, nedsätta, förtala, uttala sig ringaktande om, förkättra, skymfa
förklinga småningom försvinna, förtona, klinga ut, tona bort 1. ut, (sakta) dö bort, tystna; (ibl.) glömmas, lämnas
åt glömskan förkläda se maskera — förklädd i förklädnad, kostymerad, utklädd, utspökad, camoufle-rad, (ibl.)
inkognito förkläde 1 (vard.) förklä, (ibl.) förskinn, (prov.) (liten) smäck 2 k-dsagarinna, sällskap, eskort,
beskyddarinna, duenna, (ibl.) sällskapsdam förklädnad förklädning, mask, hölje, täckmantel, maskering,
utklädsel, utstyrsel, ko-stym, camouflagc, (biol.) mimicry förknippa se förbinda 2, kombinera förkomma komma
bort, slarvas bort, bli förlagd, tappas (bort), gå förlorad, 'försvinna' — förkommen 1 se förlorad 2 (andligen 1.
sedligt) avsigkommen, se förfallen 1 förkonstlad se tillgjord

förkorta 1 korta, ta(ga) av, minska, avkorta ru ; avskära ni, kapa (av), avhugga ni, toppa, beskära, avknappa ni,
stubba (av), kupera, stympa 2 trycka 1. pressa 1. dra(ga) ihop 1. samman, sammantränga ru, sammandraga),
begränsa, nedskära ni, nedstryka iu, 'l>:in(a ned', sammanfatta 1; reducera 3; förenkla, 'hyfsa' (ekvation); fördriva
(tiden) — förkortad (motsats: komplett, in extenso) sammandragen (redogörelse), sammanträngd, kortfattad,
beskuren, avkortad, stympad, (språkv.) elliptisk, (vard.) rumphuggcn

184förkortning—förlisa

förkortning kortform, abbreviation, abbreviering; (språkv.) ellips; sammandrag(ning); kortnamn, (språkv.)
hypokorism; sigel; (mat., av bråk) reduktion förkovra (för)öka, förbättra, påbättra hj, utveckla, fullkomna, vidare
utbilda, upparbeta ra, höja — förkovra sig 1. förkovras göra framsteg, bättra sig, repa sig, gå framåt, fortbilda
sig, fullkomna sig, frodas 2, tillväxa ra

förkovran förkovring, tillväxt, framsteg, framåtskridande, uppgång, utveckling, progress förkroppsliga
materialisera, försinnliga, inkarnera, objektivera, se personifiera, (sceniskt) gestalta, (ibl.) ge uttryck åt, uttrycka
förkrossa se överväldiga 3, se slå ned 2 under 2 slå, krossa 2 — förkrossad djupt ångerfull, bedrövad, nedslagen,
modlös, tröstlös, förtvivlad, otröstlig, tillintetgjord, nedbruten, botfärdig — förkrossande tillintetgörande,
katastrofal; väldig 4, överväldigande förkrympt småväxt, dvärgartad, dvärglik-(nande), hopkrympt, krum,
(hop)krumpen, skrumpen, jfr outvecklad, missvuxen, stympad, atrofierad, jfr vanskapt; (om träd, även) vresig,
marig, mar-(tall), marvuxen, nöd-vuxen

förkunna 1 (i högre st. 1. skämts.) (öppet o. högljutt 1. vitt o. brett) tillkännagiva, omtala, betyga, förklara, yttra,
berätta, uttala, utsprida, föra (en åsikt) till torgs, framlägga, utskrika ra, 'predika', 'annonsera', 'sjunga' (ngns lov);
docera, pålysa, påbjuda, utlysa, utropa, (ibl.) uppmana till, agitera för; (relig. för) göra känd 1. allmänt bekant,
utbreda, predika (om), 'lära'; (skämts, för) (enskilt) meddela 1. tala om 1. säga 1. anmäla 2 bebåda, varsla,
förebåda, antyda, tyda på, betyda, förutspå, förutsäga, profetera, spå förkunnare se predikant, jfr profet;
propagan-

dist, agitator förkunnelse predikan, evangelium, lära, ideologi; profetia, budskap, bebådelse, jfr spådom 2
förkunskaper elementära kunskaper, elementer, (god 1. dålig) grund, grunder, underbyggnad, grundläggande
insikter, (ibl.) utbildning, 'abc' förkväva se kväva 2, kuva 3; se utrota, tillintetgöra



förkyld snuvig, täppt i näsan, hostig — det

är förkylt (vard. för) det är hopplöst förkämpe förfäktare, kämpe (för), försvarare (av), talesman (för), målsman,
förespråkare, företrädare (för), avantgardist, 'apostel', 'stridsman', 'riddare' förkänning se aning 1, första
sym(p)tom, varning 2, jfr förebud — ha förkänning (av ngt) ha (ngt) i faggorna förkärlek (motsats: motvilja)
smak, benägenhet 1, böjelse 2, förälskelse, affektion, (visa) partiskhet, tycke, 'svaghet', 'klockarkärlek' — med
förkärlek mycket gärna, helst förkättra anklaga, framställa i dålig dager, stämpla som dålig 1. fördärvlig; skarpt
klandra, fördöma, bryta staven över, miss-

kreditera, bringa i vanrykte, förklena — förkättrad tadlad, häcklad, vanryktad, utdömd, misskrediterad,
diskrediterad, 'brännmärkt', 'utskälld', 'utskriken'

förköpa sig köpa alltför dyrt; köpa mer än

man har råd till förlag 1 förråd (av tillverkningar), (varu)-lager 2 försträckning (för rörelse), drift(s)-kapital; (ibl.)
(förlags)lån, förskott, bekostnad 3 bokförlag, förlagsaffär, förlagsfirma förlaga förlägg, förskrift, original,
mönster 1 förlagsman förlagsgivare, (film)producent förlama 1 slå med lamhet, göra lam, paralysera 2 (bildl.)
lamslå, stäcka, 'förstena', 'bedöva', (ibl.) trollbinda, utmatta [U, omintetgöra 1. förta(ga) 1. förringa verkan av,
(ibl.) neutralisera — förlamas se domna — förlamad se lam 1, (ibl.) slagrörd, valen, känslolös

förleda se förföra, egga 1. locka 1. narra (att göra ngt orätt), locka 1. föra på avvägar, inleda (i), indra(ga) ul (i),
intala, övertala, söka påverka, med svek (söka) förmå, (ibl.) fresta; besticka, korrumpera, pervertera; se bedåra —
förledd se vilseförd — förledande suggestiv, se förförisk, se lockande under 2 locka

förlegad (motsats: modern) föråldrad, överårig, gammal 3, otidsenlig, inaktuell, (i högre st.) överlegad; 'mossig',
'möglig' förlida se förflyta, framfara, gå förbi — förliden (motsats: instundande) se förgången, framliden, se förra
förlig (sjö. för) 1 belägen förut, nära fören, främre 2 (om vind) kommande akterifrån, akterlig, rum, se gynnsam
— förlig vind se medvind 1

förlika 1 se försona 1, göra till vänner, bringa till försoning 1. endräkt, åstadkomma 1. stifta förlikning (mellan),
förmå att i godo göra upp, bilägga en tvist emellan, lyckas förmedla 2 stämma försonlig, komma att se
försonligare på — förlikas förlika sig, bli vänner, bli sams igen, bli försonade, samsas, gräva ned stridsyxan,
sluta fred, gå (bra) ihop 1. samman (igen), träffa uppgörelse 1. förlikning, ingå förlikning; (ibl.) ömsesidigt ge
efter, kompromissa, ingå (på) en kompromiss, överenskomma, komma överens om; (om exv. motsägelser)
sammanjämkas, bringas i samklang —- förlika sig med finna sig vid 1. med, gå in på, sätta sig in i, nöja sig med,
räcka (ngn) handen, försona sig (med); överensstämma ra med, finna överensstämmelse mellan 1. i, stå väl
tillsammans 1. samman med, gå (väl) ihop med, passa samman 1. ihop, låta sig 1. kunna förenas med, vara (väl)
förenlig med, bringa till överensstämmelse förlikning biläggande av tvist 1. strid, mäkling, försoning, uppgörelse
(i godo), kompromiss, dagtingan, 'arrangemang', se överenskommelse, (jur.) fördrag, ackord förlikningsman se
medlare förlisa lida skeppsbrott, förolyckas, se kantra 1,

185förlisning—förlåtlig

gå till botten, gå I. segla i sänk, gå i put-ten, sjunka, stranda, lida haveri, haverera, gå förlorad 1. till spillo, gå
under, gå i kvav, omkomma, förgås förlisning se haveri, undergång 2 förlita sig på se lita på, räkna med (att);
hålla sig titi 1, (ibl. nära) betro sig till, förtro sig till, överlämna sig åt förljudande se rykte 1 — enligt förljudande
enligt uppgift 1. påstående 1. utsago, ryktesvis (påstås det att), enligt vad man hör berättas, enligt vad som sägs,
det säges (att), se under säga förljudas berättas, påstås, sägas, 'heta', förmälas, förtäljas förljugen lögnaktig, allt
igenom falsk förljuva göra behaglig 1. angenäm 1. lycklig, lysa upp, försköna, på ett behagligt sätt fördriva
(tiden); (ibl.) krydda (tillvaron); (ibl. nära) förmildra, lindra, trösta (ngn) i, uppliva förlopp 1 (om tid) period,
lopp, slut, utgång, tilländalöpande 2 händelseförlopp, handling, gång(en av), fortgång, skeende, följd, process,
(händelsens) utveckling, utvecklingsgång, (sakens) sammanhang; detalj er(na); (ibl. nära) riktning, väg förlora 1
mista, gå miste om, (ibl.) förverka; berövas, bli av med, tappa (bort), (vard.) ha bort; (ibl.) förlägga; fälla (hår);
(om tid) (förspilla, försitta, öda, förnöta; (få) sätta till (livet), bli utan, gå förlustig, låta gå ifrån sig; förfela,



(vard.) missa, sumpa; 'kasta bort' 2 lida skada 1. förlust(er) 1. avbräck, 'tappa', bli lidande, sitta emellan, dra(ga)
det kortaste strået, dra(ga) en nit; tvingas gå ifrån 1. lämna; bli övervunnen, (i brädspel) bli jan; bli schack (o.
matt), (idrott.) bli efter; (si.) åka 1. trilla dit; minska(s) 1. avla(ga) (i värde), minska (i vikt) — förlora sig i
försvinna, förrinna, komma ur sikte, döljas 1. dölja sig, (ibl.) bli till ett (med), ej längre kunna skiljas från;
nedsjunka ni (i), försjunka (i), fördjupa sig (i), ge sig hän (åt), 'dyka ned' (i), tappa bort sig (i), förirra sig (i),
uppslukas (av), 'drunkna' (i), se 1. stirra sig blind (på)

2 förlora sitt utseende, avta(ga) i skönhet, deklinera, falla av, 'åldras', '(för)vissna'

3 (om färg) (för)blekna, fälla, gå ur, mattas, mista glansen, småningom försvinna — förlorad bortkommen,
förkommen, borta, bortkastad, sin kos, (bort)tappad; osynlig; tillspillogiven, förspilld, resultatlös; (vara) 'slut',
'förbi', 'såld', (vara) i dödens våld, dödens, dödens kattunge 1. lammunge, hemfallen åt undergång 1. förstörelse,
fallen, förvillad, vanartad, vanartig, urspårad, (relig.) förtappad; [nu är han förlorad] nu är det ute med honom —
allting är förlorat det är hopplöst — förlora fattningen tappa koncepterna — förlora mark se gå tillbaka 2

— förlora terräng gå tillbaka, se vidare under terräng — ge ngn förlorad anse ngn vara tillspillogiven, anse det
vara ute med ngn, förtvivla om, ge upp hoppet, misströsta om

— ge saken förlorad anse allting vara lön-

186

löst, se ge upp 1 under giva — gå förlorad 1 gå under 1. till spillo 1. över styr, förolyckas, omkomma, duka
under, förgås, stryka me'd, gå all världens väg 2 förloras, förspillas, tappas, förfaras, (ibl.) förintas; försvinna,
förkomma, komma bort, avskrivas, preskriberas 3 gå (ngn) förbi, undgå (ngns) uppmärksamhet — nu är spelet
förlorat (vard.) nu är det klippt, se under 2 klippa förlossa befria från synd, se frälsa 1 förlossning 1 födelse,
födsel, (barns)börd, barnsäng, nedkomst, (med.) partus 2 se frälsning förlov [-lå'v] (åld. för) tillstånd 1 — med
förlov (sagt) med din tillåtelse, med ditt tillstånd, ursäkta att jag säger det, det får ni förlåta mig, förlåt men, ber
om ursäkt men, om jag så får säga, (åld. 1. skämts.) med respekt till sägandes, reverenter sagt 1. talat, si t venia
verbo, jfr ursäkta 2 förlova sig ingå förlovning, ge 1. lova 1. skänka sin hand åt, byta 1. växla ring(ar), trolova
sig, avge äktenskapslöfte, eklatera 1. kungöra 1. tillkännage 1. offentliggöra (sin) förlovning — det förlovade
landet det utlovade landet, löftets land, Palestina, Israel; paradiset — ett förlovat land ett eldorado, ett paradis, ett
lyckoland, guldland, schlaraffen-land, ett land som flyter av mjölk och honung, ett välsignat 1. rikt 1. bördigt
land förlupen se under förlöpa förlust manfall, manspillan, nederlag; påkänning, avbräck, avbränning, men,
förfång, skada; läckage, spill, svinn; (större ekonomisk) 'åderlåtning'; brist, underskott, minus, de'ficit, (vard.)
back; bortfall; se minskning; (tekn.) (spännings)fall — lida förlust se förlora 2 — på vinst och förlust på måfå —
utan förlust se skadeslöst förlusta se roa — förlusta sig se roa sig, se

slå sig lös under 2 slå förlustelse se förströelse, nöje 2; [förlustelser] (även) lustbarheter, njutningar,
glädjeämnen, (gå ut på) roligheter förlustig — gå förlustig förklaras obehörig 1. oberättigad att (vidare äga), bli
berövad, gå miste om, förlora 1, försumma 1 förlyfta sig (på) förta(ga) sig, överanstränga sig; icke orka med,
ta(ga) (sig) vatten över huvudet, icke gå i land (med) fö'rlåt 1 (bibi. för) förhänge, täckelse, draperi; (ibl. nära)
ridå, gardin 2 (bildl.) (skymmande) slöja 1. dok 1. hölje, sekretess förlåta efterskänka, befria från straff, till-giva,
ge 1. skänka (sin) förlåtelse, ha 1. visa överseende 1. fördrag med, icke ta(ga) illa upp, överse med, icke ställa
(ngn) till rätta för, icke tillräkna, låta allt vara gott igen; (bibi.) avplana 1. avplåna (synder); se ursäkta 1, (söka)
glömma; [förlåt] se ursäkta 2 — förlåtande se fördragsam förlåtelse tillgift, nåd, försoning; (relig.) avlösning,
absolution, avlat; amnesti; eftergift, överseende, ursäkt, jfr 1 pardon förlåtlig ursäktlig, oförvållad, försvarlig, för-
förlägen—förmodlig

svarbar, (ibl. nära) lättförklarlig, förståelig, lättbegriplig förlägen 1 se blyg 1, generad., skamsen, förvirrad 2;
försagd, skygg, tafatt, se tvungen 2 under tvinga 2 fumlande, tveksam, obeslutsam, handfallen, (vard.) flat,
betuttad förlägenhet 1 blyghet, jfr förvirring; handfallenhet, försagdhet, tafatthet, osäkerhet 2 trångmål, beknip,
bryderi, rådvillhet, tvekan, vånda, dilemma, klämma, se 1 knipa — komma 1. råka i förlägenhet komma 1. råka



fast, se 1 fast 7, få det hett, se under het — vara i förlägenhet (även) vara illa ute, vara strandsatt

förlägga 1 lägga på oriktig plats, glömma 1. inte veta var man lagt ngt, slarva bort, slarva undan, tappa bort, (ibl.)
förlora

2 stationera, garnisonera, härbärgera, (in)-logera, Inkvartera, kasernera 3 se placera; lägga in, rita in; flytta (till
annan plats), (ibl.) lokalisera 4 finansiera, försträcka (pengar till), vara förlagsman för (ngt 1. ngn), bekosta 5 utge
m på sitt förlag, publicera

förläggning 1 inkvartering, härbärgerande, placering 2 förläggningsområde, läger, logi, kvarter, station,
förläggningsort, bivack, (ibl.) garnison, jfr kasern förläna se giva 1, skänka, benåda med; ge som

lön 1. i förläning förlänga göra längre, länga, utsträcka iu, dra-(ga) ut, uttänja ni, töja, tillskarva ra, (till)öka, utöka
ra, lägga till, skarva (på längden); ta-(ga) ut (stegen); hålla ut (ton); dra(ga) ut på (tiden med), (ibl.) fortsätta,
prolongera, förhala

förlängning tillsats, tillägg; fortsättning, utökning; (av straff i. militärtjänst, vard.) påbackning; (språkv.)
gemination förläst överansträngd av läsning; (ibl.) opraktisk, verklighetsfrämmande, folkskygg, tråkig

förlöjliga göra sig löjlig 1. lustig över, kasta ett löje(ts skimmer) över, gyckla I. driva (gäck) med, persiflera, göra
narr 1. spe av, göra till (föremål för) åtlöje, håna, parodiera, travestera

förlöpa 1 (om tid) se förflyta, förgå 1 2 avlöpa, försiggå, 'gå'; fortgå, fortskrida, utveckla sig 3 löpa bort från,
rymma från, övergiva — förlöpa sig se förivra sig, gå för långt — för-lnpen 1 (för)gången, slut 2 förrymd,
bortsprungen; vilse(gången), vilsekommen

3 överilad, förflugen

förlöpning överilning, oöverlagd 1. förhastad handling, oförsiktighet, blunder, 'övertramp' förlösa 1 förlossa,
hjälpa vid barnsbörd 1. nedkomst 2 befria, frigöra, frälsa, (ut)lösa (ur fångenskap) — förlösas nedkomma, föda
förmak se salong, (ibl.) kabinett; förrum, väntrum, antichambre förman (en) överordnad; (ibl.) befäl; se ledare 1;
föreståndare, uppsyningsman, rättare, 1 bas

förmana (upp)mana till, uppfordra, lägga

(ngn) på hjärtat, erinra, förehålla, tillhålla,

föreställa, (ibl.) moralisera, (vard.) 'predika'; tillrättavisa, läxa upp, inskärpa, varna; (ibl. nära) övertala, intala
förmaning förhållningsregler, råd, påminnelse,

varning 3, tillrättavisning, ovett förmedelst 1. förmedels medels(t), med hjälp av, med begagnande 1. anlitande 1.
tillhjälp av, med stöd av, genom förmedling av, i kraft av, (i och) genom, på grundval av, (ibl.) via

förmedla vara mellanhand (vid), bemedla, (för ngns räkning) underhandla om, utverka, negociera 1. negotiera
(lån); vidarebefordra, fortplanta, införa (i handeln), framföra; bibringa (kunskaper); mäkla, medla, (söka)
sammanjämka 1. utjämna, lyckas (för)ena 1. förlika, åvägabringa; (ibl.) tjäna som mellanled, (vid bekantskap) stå
fadder förmedlare medlare, mellanhand, 'katalysator'

förmedling bemedling, mellankomst; (varu)-spedition; förmedlingsbyrå, platsbyrå — genom förmedling av
genom mellankomst 1. hjälp av, förmedelst, (ibl.) via — utan förmedling se oförmedlat

1 förmena (motsats: unna) förneka, neka, hindra 3, neka 1. beröva rätten (att), förbjuda, avhålla (ngn) från,
bestrida

2 förmena se antaga 2, jfr mena 2, anse — förment påstådd, så kallad, (med orätt) antagen 1. ansedd, fingerad,
föregiven, förmodad, inbillad, efter vad man anser 1. håller före 1. har fått för sig

förmenande se uppfattning 2, mening 1, misstanke

förmer 1. formera (än) bättre 1. finare 1. präktigare (än), mer ansedd 1. betydande (än), mer (än), överlägsen 1



formeras (för)ökas, (till)växa, tillta(ga), mångfaldigas, bli talrikare, yngla av sig; (ibl.) sprida sig, förstoras
förmildra se mildra, lindra, dämpa; (ibl.) 'avväpna', 'avrunda', 'försköna', förädla; ursäkta, urskulda —
förmildrande (om uttryck) förskönande, (språkv.) eufemistisk förminska göra (formatet) mindre, reducera;
decimera, inskränka, förringa, se minska 1 — förminskas se avtaga 2 förmoda se antaga 2, presumera, tycka,
tänka, misstänka, anse (sannolikt), ha ett intryck 1. en känsla av, ha på känn, ta(ga) för givet, inbilla sig,
föreställa sig, tro, vänta (sig), förvänta, ana; gissa, spå; (ibl.) 'underförstå', supponera — förmodad se sannolik, se
förment under 2 förmena — låta förmoda se förråda 3, skvallra (om) förmodan förmodande, antagande, gissning,
konjektur, misstanke, aning, hypotes, supposition, presumtion, spekulation — mot förmodan mot all förväntan,
underligt nog; rätt som det var, (helt) oväntat, oförmodat, oförhappandes; så underligt det (än) kan låta, vem
kunde tänka 1. tro (det) förmodlig se sannolik — förmodligen (adv.)
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antagligen, troligen, troligtvis, av 1. efter allt att döma, efter vad 1, som det ser ut 1. vill synas, efter vad man kan
förstå 1. an-ta(ga) 1. vänta 1. förutse, såvitt man vet, sannolikt, enligt förmenande, kanske, skulle jag tro, tänker
jag, får man anta(ga) I. hoppas; utan tvivel, säkert, säkerligen, otvivelaktigt, tvivelsutan, naturligtvis, bestämt,
tydligen, visst, (ibl.) väl, nog; rimligen, rimligtvis förmultna se multna

förmyndare målsman, god man; (spela) övervakare, beskyddare, rådgivare — stå under förmyndare vara
omyndig — ställa under

förmyndare omyndigförklara ni

förmynderskap förmyndaruppdrag, målsmanskap, beskydd; (bildl.) beroende förmå 1 kunna, mäkta, jfr orka, vara
i stånd (till 1. att), vara kapabel 1. mäktig 1. skickad 1. skicklig I. oförhindrad 1. stark nog; duga till, vara god
för, (inte) vara man (till) att, rå med, (vard.) (inte) vara människa (att) 2 få (ngn till att), komma (ngn att), bringa,
beveka, påverka, driva (till), föranleda, föranlåta, övertala, nödga, truga, göra benägen, jfr draga in 3 — förmå
sig (till) tvinga 1. bekväma sig (till), intressera sig (för), gitta, idas, nännas, (vard.) ha måge 1. panna till förmåga
1 (själs)förmögeriheter, kraft 3; förutsättningarna), läggning (för), skicklighet, färdighet, talang, duglighet,
kunnande, förstånd (på) 2 (om person) duglig människa, kapacitet, tillgång, 'kraft', talang, (stor) auktoritet —
efter förmåga efter bästa 1. fattig förmåga, det lilla jag förmår, i (min 1. sin) (ringa) mån; (göra) sitt bästa förmån
företrädesrätt(ighet), fördel, ynnest, prerogativ, privilegium; (ibl. nära) gunst, ynnestbevis, (ekonomisk) vinning,
inkomster (av viss art), agremang(cr); (ha) lyckan (att)

— förmåns- rabatt-(erbj lidande)—till förmån för till fördel 1. nytta 1. gagn för, till (ngns) favör 1. fromma, för
(ngns 1. ngts) skull, (arbeta) i händerna på (ngn)

förmånlig bra, utmärkt 1, nyttig; önsklig, lycklig 3; se billig 3, inbringande; välvillig, gynnsam, (ibl.) tilltalande

1 förmäla 1 se gifta 2 sammansmälta, förena

— förmäla sig se gifta sig — förmälas ingå förmälning 1. giftermål

2 förmäla bringa underrättelse om, se berätta, säga 1

förmälning se giftermål, vigsel förmänskliga ge mänsklig gestalt, personifiera, personliggöra; konkretisera;
humanisera; besjäla

förmärka (i högre st. för) märka, observera, lägga märke till — icke låta förmärka icke låta komma till synes, icke
visa 1. röja förmäten (motsats: blygsam) alltför självsäker 1. djärv 1. anspråksfull, säker, egenmäktig, övermodig,
tilltagsen, överdådig, oblyg, fräck, arrogant, oförskämd, pockande, pretentiös

förmögen 1 som har förmåga(n) I. är i stånd 1. 188

kan 1. äger krafter (att), kapabel 2 (motsats: fattig) se rik 1, välbärgad förmögenhet 1 (andlig) förmåga, själskraft
(psykisk) abilitet; [förmögenheter] (även) egenskaper, (själs)gåvor, själsförmögenheter, naturgåvor 2 egendom,
ägodelar, (samlade) tillgångar, (ibl. nära) behållning, kvarlåtenskap, bo; se rikedom 1; välstånd, oberoende —



förmögenhets- finans-, finansiell förmörka 1 se fördunkla, beröva (dess) ljus 1. sken, kasta en skugga på 1. över,
(undan)-skymma, bortskymma ni, göra mörk(are) 1. (ljus)svagare 1. dunklare; mörklägga; betäcka med moln;
överskugga, överglänsa 2 fördystra, göra sorgsen, förbittra 1 3 göra oklar 1. dunkel 1. obegriplig 1. förvirrad,
grumla; 'förblinda'; förslöa, omtöckna — förmörkas (även) släckas; se mörkna förnamn tilltalsnamn, dopnamn,
(åld.) krist-ningsnamn

förnedra dra(ga) ned i skam 1. vanheder, kasta skam över, vanära, vanhedra, befläcka, kränka 2, skända; (åld. o.
bibi.) göra ringare 1. sämre; förringa, se förödmjuka; nedsätta, deklassera, degradera — förnedra sig se nedlåta
sig (till), vara föraktlig nog (att), göra sig föraktlig, (ned)sjunka 1. förfalla (till); (relig). ödmjuka sig, inkarnera
sig — förnedrande se skymflig, skamlig, sårande, simpel

förnedring 1 uselhet, ringhet, förfall, förnedringstillstånd, se skam 1 2 (relig.) män-niskoblivande förneka
(motsats: bejaka, antaga, bevilja) 1 icke erkänna (tillvaron av 1. sin bekantskap med etc.), neka att tro på, icke
vidkännas; ta(ga) avstånd från, avsvär(j)a, desavouera, förskjuta 1; uppsäga tro och lydnad, försaka, avsäga sig
(all förbindelse med) 2(motsats: erkänna) neka lill, bestrida 1, jäva, dementera, jfr säga emot 3 handla (e)mot,
åsidosätta, svika, (ibl. nära) frångå, (relig. för) avfalla — förneka sig själv undertrycka 1. dölja 1. handla mot sin
verkliga natur, kuva sina begär o. lustar, svika sig själv, uppge sig själv, (ibl.) försaka sig själv — icke förneka
sig visa sig med (all) önskvärd tydlighet; visa 1. röja sin sanna 1. verkliga natur, ständigt vara sig själv, vara sig
lik, visa sig precis som man är; (naturen) tar ut sin rätt, bockfoten sticker fram — icke kunna förnekas icke kunna
betvivlas 1. disputeras, vara sann 1. sant, stämma, (verkligen) vara (så 1. så beskaffat 1. beställt), ligga så till,
måste (i sanningens namn) erkännas förnimbar urskiljbar, märkbar, kännbar, (upp)fattbar, (filos.) perceptibel,
(ibl.) hörbar, synlig, synbar, handgriplig, påtaglig, konkret, sinnlig förnimma 1 (med sinnena) erfara, uppfånga,
uppfatta, (psykol.) (ap)percipiera; Iaktta(ga), varsebli, känna, höra, (för)märka, skönja, röna, varsna, urskilja,
spåra, kunna se 1. finna 1. märka, inse, fatta, förstå 2 underrättas om, få kännedom 1. underrättelse
om.förnimmelse—förorda

få reda på, få höra, (för)spörja; (få) känna på 1. av

förnimmelse uppfattning, känsla, intryck 2, känning, 'fläkt', (för)aning, förkänsla; uppfattningsförmåga; (filos. o.
psykol.) varse-blivning, (ap)perception förnuft (upp)fattningsförmåga, förstånd 1; vett (i huvudet 1. knoppen),
klokhet, vishet, visdom; (utan) rim och reson, (åld.) skick och skäl — från förnuftet se galen 1, fjollig

— sunt förnuft klar 1. oförvillad 1. fördomsfri omdömesförmåga, bondförstånd, sans, reson

— taga 1. ta sitt förnuft till fånga (motsats: rusa i väg) se besinna sig, lugna sig, bli förnuftig, komma på bättre
tankar — överstiga 1. övergå ni ngns förnuft översliga i. övergå ni ngns fattningsförmåga, gå över ngns huvud i.
nivå 1. horisont'

förnuftig 1 (filos., motsats: oskälig) utrustad med förnuft 2 meningsfull, meningsfylld, se klok l; mottaglig för
skäl; skälig, rimlig, (ibl.) rationell; klarsynt, nykter '! förnuftigtvis rimligtvis, billigtvis förnuftsbestämd
förnuftsmässig, rationell, rationalistisk

förnuftsstridig förnuftsvidrig, ologisk, onaturlig, orimlig förnumstig se snusförnuftig, lillgammal

förnya 1 ersätta med nytt, (ny)rekrytera (husdjursbesättning); förbättra, renovera, reparera, restaurera 2 ge ny
kraft 1. giltighet åt, återuppliva, återupprätta, återinföra, återuppbygga, återknyta (bekantskap); omsätta (växel 1.
lott) 3 återuppta(ga), upprepa, iterera (recept); börja på nytt med, på nytt framkomma med 4 ge liv igen,
regenerera, föryngra, uppfriska; (relig. för) omdana, omskapa, ombilda, låta få ny gestalt — förnyad ytterligare,
ny förnyelse 1 iståndsättande, upprustning, reparation, restaurering, renovering, 'ansiktslyftning' 2 förnyande,
förlängning, (fackspr.) iteration; (växel)omsättning 3 återväxt, återuppblomstring, föryngring, renässans,
pånyttfödelse, (ibl.) innovation; (relig.) helgelse, uppväckelse; upplivande (av bekantskap)

förnäm 1 (motsats: lågättad) högättad, ädel-boren, förnämlig, patricisk, (hög)välboren, (hög)adlig 2 (motsats:
simpel, tarvlig) (verkligt) fin, ädel, storsint, storsinnad, högsint, högsinnad, storvulen, högtstående, högställd,
ridderlig, aristokratisk, nobel, ståtlig, distingerad, lyster; förfinad, raffinerad, utsökt, exklusiv, kräsen, värdig,



stolt, jfr elegant 1, raffinerad 3 (motsats: underordnad) ledande, framstående, framskjuten, utmärkt, notabel,
celeber 4 (motsats: ödmjuk) hög (av sig), högfärdig, övermodig, (ibl. nära) förbe-hållsam, reserverad, lillknäppl
förnämitet 1 förnämhet 2 förnäm person;

[förnämiteter] nobless, 'högdjur' förnämlig 1 ypperlig, utsökt, ädel, fin 2

förnäm, högättad förnämligast förnämst, förnämligen, i främsta

rummet, (först och) främst, framför allt, huvudsakligen, närmast, i (all) synnerhet, särskilt, speciellt, företrädesvis
förnämst 1 ypperst, främst, högst, störst,

viktigast 2 sc egentlig ? förnär 1. för när för nära, alltför när — gå ngn förnär gå ngns ära för när, gå ngn (nära)
till sinnes; [det går ngn förnär] ngn tar illa vid sig, tar illa upp, blir sårad, jfr misstycka — göra ngn ngt förnär
göra ngn illa 1. skada 1. ngt ont, skada ngn, ta(ga) sig friheter mot 1. med, förfördela ngn, våldföra sig på 1, vara
till skada 1. förfång för — inte låta ngn komma sig förnär hålla ngn på behörigt avstånd, inte låta ngn komma sig
in på livet, inte låta ngn trampa sig på tårna 1. rida sig på näsan 1. lägga sig i ens affärer — taga 1. ta sig förnär
av låta gå sig till sinnes, la(ga) illa vid sig, gräma sig förnärma se förolämpa, kränka 2, håna, förarga, 'trampa
(ngn) på tårna' — förnärmad kränkt, förolämpad, stött i kanten, sticken, stucken, (vard.) purken; förfördelad,
förorättad, sårad, stött, pikerad, mockerad, illa 1. pinsamt berörd, förtörnad, vred, (vard.) putl(en): förbittrad, jfr
ond 2, förargad — förnärmande se kränkande förnärmelse se förolämpning förnödenhet se behov 2;
[förnödenheter] livsförnödenheter, livsmedel, viktualier; levnadsbehov, nödvändighetsvaror,
nödvändighetsartiklar; utrustning, se förråd, tillbehör, rekvisita förnöja 1 skänka nöje 1. glädje 1.
tillfredsställelse, försätta i 1. på gott humör, glädja, fägna, muntra, se roa 2 gottgöra, (fullt) ersätta, till fullo
betala; tillfredsställa, göra belåten, uppfylla ngns fordringar — för-nöjd se glad 1, se nöjd under nöja sig, belåten
förnöjelse se glädje, nöje

förnöjsam nöjd med litet, lätt (för)nöjd 1. tillfredsställd, nöjd med sin lott, se anspråkslös, jfr enkel 4 förnöta (om
tid) förspilla, spilla 2, låta (onyttigt) förgå, fördriva till ingen nytta förolyckas se förlisa, gå omstyr 1. överstyr,
(om flygplan) störta; gå under, omkomma, döl; gå förlorad, bli sönderslagen; (bildl.) misslyckas, 'spåra ur'
förolämpa förnärma, skymfa, förorätta, äre-kränka, förfördela, chikanera, peka finger åt, komma in på
personligheter, kränka 2, jfr håna; (ibl. nära) förgå sig mot, stöta, såra, stinga, förfördela, göra ngn förnär —
förolämpad se förnärmad förolämpning förnärmelse, missfirmelse, skymf, slag i ansiktet, chikan, smädelse,
insinuationer), (äre)kränkning, hån, oförrätt, (jur.) injurie; smälek, förödmjukelse förord 1 företal, introduktion,
prolog, presentation 2 se rekommendation, gott ord, (ibl.) tillrådan(de); (ibl. nära) bemedling, förbön 3
äktenskapsförord, villkor, paktum, avtal

förorda tala (gott 1. väl) för, anbefalla 3, re-
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kommendera, uttala sig till förmån för, lägga sitt ord 1. ett gott ord för, anmäla till det bästa, föreslå, plädera för,
lägga sig ut för, lägga sig i selen för, stödja, ihågkomma id, framhålla; tillråda, tillstyrka, (ibl.) hålla (styvt) på,
yrka på förordna 1 bjuda, bestämma 1, fastställa 2 2 (ibl.) ordinera 3 utse (till vikarie 1. att uppehålla), tillsätta
tills vidare 1. på förordnande, tillförordna, delegera, missivera (präst), (ibl. nära) anställa, konstituera, (åld.)
nämna, adjungera; insätta, besätta med

förordning förordnande, stadgande; påbud, befallning, (lag)bestämmelse, rättsföreskrift. föreskrift, författning 3,
direktiv, beslut, reskript, dekret, uka's, edikt, (om äldre förh.) manda't; (påvlig) bulla, (kyrkl.) ordinantia, (åld.)
plakat; lag, (ordnings)stadga(r), resolution, instruktion, reglemente, kunglig kungörelse, regel, jfr befallning,
proklamation förorena se förpesta 1, smutsa ned 1 — förorenad orenad, oskärad, smutsig 1 förorsaka vara 1. bli
orsak till, orsaka, ge anledning till, föranleda, betinga, föranlåta, bestämma, ge upphov till, väcka till liv,
framkalla, grundlägga, åvägabringa, anställa 2, åstadkomma 2, förvålla, se vålla, (fram)alstra, verka, medföra,
dra(ga) 1. föra med sig, få till följd, ha i sitt följe, ha i (sitt) släptåg, göra (att), 'föda (av sig)', föra till, lända till,
tillskynda, tillfoga, bereda, bringa (glädje 1. sorg), ådra(ga), åsamka, skaffa på halsen — förorsakas av (även)



komma (sig) av, förestavas av, dikteras av förort villastad, förstad, drabantstad, tätort

utanför storstad, (ibl.) ytterområde förorätta kränka (ngns) rättigheter, begå en oförrätt mot, göra (ngn) orätt,
handla orätt mot (ngn), illa behandla, förbryta sig mot; förolämpa, gå illa åt förpacka inpacka ni, slå in, paketera,
emballera förpackning 1 emballage, omslag, kartong 1, packmateriel; godsbehållare 2 emballerat parti, packe,
bunt, paket, bal, kolli, (vard.) (cigarrett)limpa förpakta (om äldre 1. uti. förh. för) arrendera,

(ibl.) ta(ga) på entreprenad förpanta pantförskriva, pantsätta, upplåta panträtt i, ge panträtt till; (ibl. nära) belåna,
inteckna, ge inteckning i; (sjö.) förbodma (fartyg 1. last) förpassa 1 förse med pass 1. förpassning 2 (av)-sända,
bortsända ni, skicka (bort 1. i väg), befordra, forsla, fortskaffa, transportera, skjutsa; förflytta, expediera, avfärda,
försända; förvisa; passa 1. kasta (boll till en medspelare) — förpassa sig bort 1. i väg 1. undan 1. ut se avlägsna
sig 2 förpesta 1 fylla med (sin) stank, fördärva, förstöra, (för)orena, (ibl.) nedsmitta m, besmitta, infektera 2
(bildl.) se förgifta 2 — förpestad dålig (luft), illaluktande, osund förplikta (för)binda, (p)ålägga, bjuda, mana,
kräva, nödga, tvinga, engagera, obligera;

(om rikedom) medföra skyldigheter — förplikta sig försäkra, se 1 lova 1, åtaga sig, engagera sig, gå med på,
skriva under — förpliktad se skyldig 2 — förpliktande viktig, ansvarsfull, en hederssak förpliktelse se 1 plikt, jfr
skyldighet, åtagande, (åld.) engagemang; löfte, utfästelse, försäkran, 'band', (ibl.) kontrakt, (köp)tvång; (jur.)
klausul, servitut förpliktigad se skyldig 2 förpläga förse med mat o. dryck, förse med livsförnödenheter,
undfägna, se bespisa, jfr traktera 1 — förpläga sig (med) se äta 1 förplägnad traktering, bespisning, utspisning,
(mil.) proviantering, (prov.) plägnad; undfägnad, välfägnad, traktamente, förtäring, kost(håll), mat, underhåll förr
1 förut, (åld.) tillför(e)ne; fordomdags, fordom, redan (förut), för en (kortare 1. längre) tid sedan, förr i världen 1.
tiden, anno dazumal, (vard.) på den tiden det begav sig 2 tidigare, fortare 3 se snarare under snart 4 (inte) väl —
förr eller senare se slutligen, jfr snart

förra 1. förre se förutvarande, forn, äldre, (hän)-svunnen, (för)gången; (närmast) föregående, förliden,
(sist)förfluten, sistliden, (hand.) passato; nästliden, senaste, sista, tillryggalagd; första (av två), förstnämnd
förresten 1. för resten för övrigt, annars, eljest, vad det anbelangar, fördenskull, 'för den delen', inom parentes 1. i
förbigående (sagt), jfr dessutom förringa minska, försvaga, undervärdera, reducera 1; jfr släta över; nedsätta 3,
lasta, misskreditera; (åld. o. bibi. för) förnedra — förringas se avtaga 2 förrinna 1 rinna bort, rinna ut 2 (om tid)
gå, se försvinna 4, förlora sig, gå förbi 1. om, glida bort, förflyta, förgå 1 förruttna ruttna ned 1. bort, förmultna
förruttnelse förskämning, upplösning(s-till-stånd), förvandling, jfr förgängelse, se röta 1 förrycka se förvrida 2,
förskjuta, ändra, snedvrida, bringa 1. föra (in) på avvägar, vränga (bort), göra skev, fördärva — förryckt se
vansinnig, (fackspr.) paranoid; galen 1, fjollig, snedvriden; förvänd, skev, se underlig förrymd förlupen,
bortsprungen, avviken förråa försimpla, förgrova, förvilda, förfäa, brutalisera

förråd upplag, lager, nederlag, depå, (samling av) förnödenheter, innehav, proviant(för-

råd), reserv(förråd); (blod)bank; mängd 1, tillgång (på), rikedom (på), fond, 'arsenal', 'gruva'; (av 1. ur egen)
fatabur; förrådsrum; se magasin 2, (sjö.) plikt — i förråd 1 på lager, på förlag, i reserv, i beredskap, sparad 2
(tvpogr. för) (sätta) i spalt, i fortlöpande följd

förråda 1 bedra(ga), uppträda trolöst mot, visa sig trolös mot, handla svekfullt 1. trolöst mot, svika, lämna i
sticket, lämna i händerna på 2 röja, yppa, uppenbara, uppdaga, omtala, avslöja, bikta, bringa i dagen
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1. i ljuset, låta förstå; ånge, (si.) tjalla 3 (ofrivilligt) visa 1. röja, låta märka, blotta, förete, lägga i dagen 1. i öppen
dag, visa prov på, ådagalägga, antyda, tyda 1. peka på, låta ana 1. förmoda 1. skymta, tillkännage, bevisa, bära
vittne om, bära spår av 1. efter, bära prägel av, ge vittnesbörd om, vittna om, skvallra (om), vara ett tecken på;
'avslöja', demaskera — förråda sig (även) försäga sig, prata bredvid mun(nen), ge sig till känna, blotta sig,
avslöja sig, röja sin avsikt 1. inställning, röja sig, visa sitt rätta skinn, visa sitt rätta sinnelag förrådshus se
magasin 2, depå 2 förrådsrum lagerrum, magasin, materialbod, visthus(bod), handkammare, skafferi, (sjö.) plikt

förrädare avfälling, rebell, bedragare, (en) Judas, angivare, (ibl.) femtekolonnare, desertör, jfr förbrytare förräderi



trolöshet, bedräglighet, judasgär-ning, otrohet, löftesbrott, trohetsbrott, jfr bedrägeri 1, högmålsbrott förrädisk se
falsk 3, riksfientlig, otrogen; försåtlig, snärjande förrän 1. (vard.) förrn 1 förr 1. tidigare än, innan; (ibl.) med
mindre (än) 2 (åld. för) hellre än

förränta sig vara räntabel, ge ränta, löna sig, betala sig

förrätta passa, se 2 göra 1, bestyra; hålla (mätning 1. syn) förrättning tjänsteärende, ämbets- 1. tjänsteförrättning;
se göromål; livsförrättning, (livs)-funktion

försagd (motsats: karsk, kavat; munvig) se

rädd 2, våpig, skygg, nedslagen, förlägen 1, utan mål i mun, tillbakadragen 2, osäker 2, handfallen

försaka avstå från, undvara, avvara, vara utan, cedera, dra(ga) in på, neka sig, säga nej till, försmå, avsäga sig,
uppge; avhålla sig från, umbära, jfr sukta — försaka sig själv glömma sig själv, (upp)offra sig för andra, bringa
offer, icke tänka på sig själv, ge sig hän, (bibi. för) förneka sig själv försakelse se avhållsamhet 2, avstående
(från), umbärande, uppoffring, offer, avsägelse, resignation; brist församla sammankalla, jfr samla församling 1
(åhörar)skara, (folk)hop, jfr mängd 1, publik(um), auditorium; (kyrklig) menighet; församlade ombud, möte(t),
stämma, kongress, (FN:s) generalförsamling; jfr förening 2 2 (kyrko)samfund, 'kyrka', kyrklig kommun, pastorat,
socken, (ibl.) gäll förse 1 [förse med] se utrusta med, tillgodose med, hålla med, tillhandahålla, tilldela, begåva
med, (an)skaffa, tillföra, förskaffa, bereda, sörja för, ge, (vard.) serva; leverera, furnera, undfägna med, mala
med, späcka med, ladda med, rikta med; styra ut med, anbringa 2 (sjö. för) överse, reparera, istånd-sätla
(tacklingen) — 1 förse sig 1 la(ga) för sig (vid bordet), tillgodose sig, hugga för sig,

rikta sig 2 (hand.) sortera sig, ta(ga) in på lager, skaffa sig

2 förse sig (åld. för) 1 se fel 1. miste 1. orätt 1. vilse 1. galet 1. oriktigt; missta(ga) sig; [förse sig på] se för
mycket på, gå o. förälska sig i, (vard.) förgapa sig i; stirra 1. se sig blind på 2 fela, förgå sig förseelse se 1 fel 3,
lindrigare brott, jfr 2 brott,

(relig.) synd försegla sigillera, plombera; (ibl.) (fast) tillsluta, gumma 1. gummera till 1. ihop, klistra igen, lacka
(igen); sätta försegling på (lösegendom) — förseglad obruten, se sluten 1 under sluta — med förseglade läppar
jfr 1 tystl försena se fördröja; försumma (sig) försiggå äga rum, gå av stapeln, komma till stånd, gå för sig, ske,
avlöpa, förevara, förrättas, bedrivas, föreha(va)s, hända 1, vara å färde, vara å bane, vara i görningen, pågå,
fortskrida, ha sin gång, (ut)spelas, utspela sig, tilldra(ga) sig; ulföras, hållas, (ibl.) fortgå

försigkommen utvecklad, mogen 1, erfaren,

tidig(t utvecklad), långt hunnen försiktig se aktsam 1, på sin vakt, på sin post, varsam; omtänksam, (ibl.)
förtänksam, förutseende; betänksam, eftertänksam, förbehållsam, reserverad; trevande, smygande (steg);
välbetänkt, besinningsfull, grannlaga, skonsam, diskret; diplomatisk, beräknande, (åld.) 'politisk'; (ibl. nära)
påpasslig, vaksam, 'vaken'; om sig (med pengar), närig, sparsam 1; uppmärksam, omsiktig, sorgfällig,
samvetsgrann, noggrann, noga (med)

— försiktigt (adv., även) med lätt hand, (taga 1. behandla) med silkestassar 1. med silkesvantar, med lämpor;
sakta i backarna, (tag det) 'vackert' I. (vard.) 'piano' 1. (prov., i Sydsv.) (så) nätt — vara försiktig se sig (väl) för,
se upp, hålla rätt kurs, länka sig för, ta(ga) sig i akt, akta sig, vara rädd (om), hålla tungan rätt i mun, (vard.) hålla
sig i skinnet, jfr behärska sig; inte la(ga) 1. våga utsätta sig för (några) risker, vara en försiktig general, dra(ga)
öronen åt sig

försiktighet aktsamhet, varsamhet, vaksamhet, återhållsamhet försiktigtvis klokt 1, försiktigt nog, av
säkerhetsskäl, för säkerhets skull försimpla dra(ga) ned, förgrova, förflacka,

försämra, förråa, vulgarisera försinka se fördröja, (prov.) försumma — försinka sig se sinka sig under 3 sinka
försitta (motsats: utnyttja, iakttaga) missa, försumma (att utnyttja), se försumma 1, förlora (genom att vänta för
länge), förverka försjunka se nedsjunka (i), 2 frossa 2, falla (i), sjunka djupt (i), (helt) hängiva sig åt, hemfalla



(åt), (för)sänka sig (i ett hav av), överväldigas (av), 'drunkna' (i), helt upptagas 1. absorberas (av), glömma sig,
grubbla

— försjunken se fördjupad 2, (ibl.) fundersam, (sinnes)frånvarande

förskaffa 1 fortskaffa, hjälpa i väg 2 se skaffal, förhjälpa till, förse med, utverka, vara orsak
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1. anledning till 3 skänka (nöje), bereda 1. ge 1. välla (bekymmer), tillskynda, rendera, inbringa — förskaffa sig
försäkra sig om, sätta sig i besittning av, (lyckas) utverka, betinga sig, förvärva sig, tillvinna sig, vinna, ådra(ga)
sig, åsamka sig, (i högre si.) hembära, (vard.) kamma hein 1. in förskansa se befästa 1 — förskansa sig 1
barrikadera sig; la(ga) sin tillflykt (till), gömma sig 1. krypa (bakom) 2 (bildl. för) skydda sig, söka undskylla sig
(genom) förskansning (tillfälligt) försvarsverk, fältbefästning, förhuggning, bråte, vallar och gravar, palissad,
bröstvärn, barrikad, pål-verk, avspärrning, skyttegrav förskingra 1 kringsprida, skingra, (för)sprida. fördriva,
spränga, (ibl. nära) förjaga, kringströ 2 se förslösa, jfr försnilla, undanskaffa, 'länsa'

förskingring 1 försnillning(ar), tillgrepp (ur kassan), (jur.) underslev, undandräkt (från stärbhus 1. konkursbo);
oegentligheter, (ibl.) manipulationer 2 [i förskingringen] (i) exil,

utrikes, (skämts, för) långt från hembygden, (i) landsorten

förskjuta 1 stöta 1. visa 1. driva bort 1. ifrån sig, försmå, avvisa 1, bortvisa m, utstöta ni, utkasta ni, bannlysa,
icke (längre) vilja vidkännas 1. veta av, ej vidare erkänna, förkasta, störta i onåd, göra arvlös, jfr förneka 1 2
förskottera, lägga ut, försträcka, lämna 1. ge i förskott i. förskottsvis, låna ut — förskjuta sig förskjutas, rubbas,
förflyttas (åt sidan), ge sig, glida, skilja sig, jfr flytta sig, (ibl. nära) ändras, förkasta sig, förryckas, (geol.) kasta
sig förskola lekskola; (tidigare:) kindergarten,

barnträdgård förskona se skona 1, jfr befria 2 — förskonad (även) fri (från) — bli förskonad från se undgå 2

försköning benådning, nåd, 1 överseende,

1 pardon, skonsamhet, mildhet, förbarmande, (utan) prut, jfr barmhärtighet, medlidande

förskott förhandsbetalning, förskottsbetalning, förskottssumma, förskottsmedel, försträckning; handpenning — i
förskott i förväg, på förhand, (ibl.) a conto — taga I. ta förskott på saligheten se missräkna sig 2 — taga 1. ta i
förskott dra(ga) växlar på, se antecipera taga I. ta ut glädjen i förskott glädja sig för tidigt förskottera betala 1.
utbetala ni i förskott förskrift förlaga, modell, förebild, mönster

(att skriva efter) förskriva 1 skriftligen beställa, rekvirera

2 skriftligen överlåta; pantförskriva, pantsätta, bortskriva 3 skriva ut (medicin), ordinera, föreskriva 4 försvärja
(sig åt) — förskriva sig (från) se härleda sig, (här)-stamma, datera sig; återgå (på), bero (på)

förskruvad (bildl. för) överspänd, tillgjord, onaturlig, affekterad, uppskruvad, överdriven, konstlad; konstig,
vriden, bisarr förskräcka se skrämma — förskräckas förfäras,

bli rädd 1. skrämd 1. oroad, bli skräckslagen, bli modlös, få gåshud, skaka (för), darra på handen 1. manschetten,
rysa 2, bli (helt 1. alldeles) till sig 1. (i)från sig, haja till, studsa, häpna, jfr frukta 1 — förskräckt förfärad,
uppskrämd, ängslig, bestört, (vard.) till sig förskräckelse skrämsel, panik, konsternation, alteration, alarm, jfr
rädsla, 1 fasa 1 — taga 1. ta en ända med förskräckelse sluta tråkigt 1. illa

förskräcklig 1 se hemsk t, formidabel, helvetiskt larm), (vard.) oherrans 2 väldig, otrolig, kolossal, (vard.) 'farlig',
jfr oerhörd — förskräckligt (adv., även) övermåttan, vådligt, ogudligl, (vard.) (han tjatade och stod i) värre

förskrämd se uppskrämd, modlös, skygg, försagd, blyg, ängslig förskylla vara skuld till, förtjäna förskyllan se
förtjänst 2, förvållan, jfr 1 fel 4

förskämmas fördärvas (genom förruttnelse), ruttna, bli skämd, surna — förskämd se



skämd

försköna se pryda, retuschera, 'förbättra', förädla, (ibl.) förljuva; 'idealisera'; förgylla upp, bättra på I. upp,
'färglägga', skön-måla, skönfärga, 'vitsminka' (sanningen), 'sockra', (ibl.) (för)mildra — förskönas bli vackrare,
embellera — förskönad sr färgad 2 förslag 1 erbjudan(de), anbud, uppslag, tillbud, offert: (ibl.) antydan, trevare,
(skamlig) invit; (ibl.) yrkan(de), hemställan, hem-ställning, framställning, framställan, hän-vändning; (ibl.)
överslag, beräkning 2 utkast, skiss, projekt, koncept, plan, (ibl.) propå 3 motion, proposition, betänkande,
petition, inlaga; projekt, program; funderingar, se under fundering förslagen klok, fin, skarp, bakslug, se slipad,
illfundig, 'fullflätad', se slug 1, underfundig, rådig, snarfyndig, se uppfinningsrik, sinnrik förslagsställare
förslagsväckare, motionär förslagsvis till exempel, ungefärligen; enligt förslag

förslappning slapphet, slakhet, kraftlöshet,

avmattning, avslappning, (med.) atoni förslava göra till slav 1. träl, lägga i träldom,

Iriübinda, undertrycka förslita slita ut, slita ned, nöta ut försluta (kärl 1. kuvert) tillsluta förslutning
tillslutningsanordning förslå vara tillfyllest, räcka till, se 2 räcka 4, inte tryta, (prov., åld.) ty(a); bottna, se hjälpa
4

förslöa avtrubba ni, trubba, omtöckna; förslappa, försvaga, försoffa, 'förlama', dämpa; fördumma, förfäa förslösa
(motsats: tillvarataga) bortslösa ni, öda bort, 'vräka bort' (på), göra slut 1. ända 1. ände på, se göra av med 1 under
2 göra, göra över med; föröda, bortslarva ni, bortplottra ni, bortsudda ni, sälja för en grynvälling, bortkasta ni,
kasta ut, misshushålla med, ödsla med, förbruka, uttömma, sätta överstyr, låta gå upp i rök, förstöra, (vard.)
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förskingra, försnilla; (om tid, även) förnöta, (för)spilla, försätta, sitta bort, prata bort, leka bort försmak förkänsla,
(för)aning, prov försmå rata, förkasta, avvisa 2, (ibl.) utmönsl ra; förakta, akta för ingenting, försaka — icke
försmå icke akta 1. räkna för rov försmädlig 1 (om person) retsam, elak, hånfull, impertinent, satirisk, gäckande,
spefull, maliciös, spydig, spetsig, sårande, 'giftig', hädisk 2 (om sak) oangenäm, otrevlig, tråkig, ledsam,
förarglig, förtretlig, snöplig, fatal 3 (om ordalag) skymflig, smädlig försmäkta vara vanmäktig 1. medtagen 1.
nära kraftlös, (vara nära alt) dö av lumger 1. törst, (för)täras, förtvina, avtyna ni, borttyna ru, vissna ned försnilla
undansnilla, förskingra 2, jfr stjäla t försnillning förskingring, oegentlighet försoffa se förslöa — försoffad trög,
dåsig,

slö 3, liknöjd, sömnig, olustig försona 1 förlika, blidka, stämma ngn försonligare) 1. mildare, ställa till freds, göra
god igen, åter göra nådig 1. gunstig, stifta fred 1. förlikning mellan, (söka) mäkla 1. ena 1. medla, lugna; (relig.)
(genom försoningsoffer) återställa gudsgemenskapen, återlösa; (ibl. nära) rena från synd, upprätta 2 sona,
gottgöra 2, ge ersättning 1. upprättelse för, gälda 2, avtvå, (få) lida 1. sota för — försona sig (med) förlika sig
(med), övervinna obehaget (av), göra sig förtrolig (med), (med undergivenhet) underkasta sig 1. foga 1. finna sig
(i), acceptera, resignera, överse (med), 'smälta', tåla; räcka (ngn) handen — försonas bli vänner igen, röka
fredspipa försoning sc förlikning; bot, gottgörelse; (frid o.) gott förhållande 1. sämja; (i högre st.) förlåtelse,
tillgift, jfr frälsning försonlig (motsats: oblidkelig) lättförsonad, försonande, konsiliant, fredlig 2, fördragsam
försorg 1 omsorg, omtanke, omvårdnad, uppsikt, tillsyn, vård 2 (om)besörjande, föranstaltande, föranstaltning,
åtgärd — draga 1. dra försorg om se bestyra, skydda försova sig sovä över (tiden), sova för länge,

vakna för sent förspel 1 prolog, (ibl. nära) förpjäs 2 (mus., motsats: efterspel, postludium) preludium,
introduktion, (o)uverlyr, inledningsstycke, inledningsloner 3 (bildl.) inledning, upptakt, förelöpare, förberedelse 4
(kortsp.) (ha) förhand

förspilla se spilla 2, fördriva 1. 'döda' (tiden), förslösa, tillspilloge, förverka, (genom försummelse 1.
lättsinnighet) gå miste om, förlora, mista, försumma (att nyttja 1. taga till vara); fördärva —- förspillas se
förfaras, gå förlorad 2, rinna ut i sanden — förspilld bortkastad (möda 1. kraft), fåfäng 2 — förspilla tiden slå
dank försprång försteg; jfr fördel 3, företräde — få försprång framför se komma före 1 — utan försprång (idrott.)
(från) scratch förspänt — ha det bra 1. väl förspänt (motsats:



vara handikappad) ha goda förutsättningar 1. utsikter (att komma fram i världen), ha det (bra 1. väl) ordnat för
sig, ha vägen jämnad för sig, sitta bra till, 'ha ngt på gaffeln',

(vard.) ha del beviljat; ha (bra 1. goda 1. fina) förbindelser 1. relationer 1. referenser, 'ha biskopen till morbror'
förspörja (få) höra, erfara, (lära) känna, få underrättelse 1. kännedom om, få veta, inhämta, uppsnappa, märka,
förnimma — det förspörjes ryktet vill vcCa, det förljudes, man säger, del har blivit bekant, del sägs, se under
sägas

först 1 (motsats: sist) se främst 1, (som) den förste 1. främste, framom alla (de) andra, i spetsen 1. täten, längst
fram (befintlig),

1 första ledet, (ställa sig) längst framme 1. framför alla andra; (motsats: efteråt) dessförinnan, förut, i förväg;
(motsats: nederst) (stå) överst 1. högst (uppe) 1. närmast (i tur) (på lista); (motsats: sämst) förnämst, förnämligast,
bäst, mest ansedd, ypperst, primus (i klassen), mest hedrad 1. hedrande, viktigast; (motsats: efter annat) i första 1.
främsta rummet, i första hand, framför allt

2 (motsats: i 1. mot slutet) (strax) i början 1. begynnelsen, från början 1. begynnelsen, från första ögonblick 1.
stund, till en början, till att börja med, pro primo, inledningsvis, för det första, genast, vid framkomsten, i
förstone, i förstningen, i 1. vid starten, ursprungligen; första gången 3 icke före 1. förrän 1. förr än (i), (allra)
tidigast; så sent som (i går) — först och främst sc framför allt, pro primo — först som sist ju förr dess hellre, sc
genast 1, utan att tveka —- första i. förste 1 (motsats: andra) främsta; tidigaste, äldst a; begynnelse-(bokslav I.
skede 1. stadium); jungrii-(tal, resa), original-(upp-laga); förre 1. förra (av två): närmast förestående 1. följande,
närmaste 2 ursprunglig, primär 3 överslå, högsta; lägsta (klass, instans) 4 (motsats: sekunda) bästa, yppersta,
prima, mest ansedda — första 1. förste bäste först kommande, närmast lill hands, närmaste, den förste som kan
komma i fråga 1. som erbjuder sig, vem 1. vilken 1. vad som helst, mannen på gatan — första gången först,
tidigast, i första försöket 1. hugget 1. omgången, iför första gången, f. f. g. — i första hand först, sc vidare under
hand — med det första se genast 1 — spela första fiolen dominera, se vidare under fiol

förstad sc förort; (i Stockholm, förr) malm förstatliga göra till statsegendom, lägga under statsdrift, nationalisera,
socialisera, jfr konfiskera

förstavelse (motsats: slutstavelse, suffix) prefix, (ibl.) upptakt försteg se fördel; (ibl.) prioritet förstena förvandla
1. göra till sten, petrifi(c)e-ra; förlama, lamslå; göra hård 1. stel 1. orörlig 1. livlös 1. okänslig förstklassig so
fulländad 2, prima, utmärkt,
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högfin, första rangens, ulvald, trestjärnig, topp-(kvalité) förstockad se förhärdad, okänslig, inbiten 1, hårdnackad,
envis 1, oböjlig 2, orubblig 2, 'förbenad', reaktionär, etablerad förstone — i förstone se först 2 förstoppning härd
1. trög måge, trögt liv, dålig matsmältning, (med.) konstipation, obstipation, obstruktion förstora 1 (ut)vidga,
utbreda, bredda, tillöka, öka 1, stegra, (för)höja 2 överdriva, förvärra, 'blåsa upp' (ngt mer än det förtjänar) —
förstorad (med., även) överutvecklad, hyper-trofierad

förstoring 1 utvidgning, (med., av organ, ibl.) hyperlrofi 2 projektionskopiering; förstorat fotografi
förstoringsglas förstorande lins, lupp, läsglas,

brännglas, trådräknare försträcka bisträcka med lån, låna (ut ngt),

hjälpa, förskottera, ge förskott förströ 1 skingra (åt alla håll), sprida (för vinden), kringkasta ni, kringströ ni,
utströ m, (ibl.) splittra, spränga 2 skänka I. bereda förströelse, pigga upp, underhålla, se roa; avleda (ngns tankar),
se distrahera — förströ sig med fördriva tiden med, roa 1. förlusta sig med — förströdd okoncentrerad, se
tankspridd

förströelse tidsfördriv, underhållning, rolighet, förlustelse(r), lustbarhet(er), lekverk, (åld.) divertissemang,
muntration; distraktion, avkoppling, avledning, rekreation, nöje 2



förstucken dold, hemlig, förstulen, krypto-

(kommunist) förstuga 1. förstu farstu, hall, 'gång', tambur, vindfång, (prov.) svale; trappavsats

förstulen se hemlig, skygg (viskning) — förstulet (adv., även) i mjugg, (skratta 1. le) i skägget, under lugg, i
smyg, hemlighetsfullt, oförmärkt, avsides förstummas bli stum, inte kunna få fram ett ord 1. ljud, komma av sig,
tystna, mista talförmågan 1. målföret, bli 1. stå (där)mållös, jfr tiga; dö bort, hålla upp, upphöra förstå 1 inse,
komma till insikt om, komma till klarhet (om 1. i), komma underfund med, komma resp. vara på det klara med,
upptäcka, 'se', skönja, höra (på ngn 1. av ngns ord), förnimma, genomskåda, uppfatta, vara medveten om,
begripa, (vard.) vara med (på noterna), hänga med; bilda sig 1. ha en klar föreställning om, fatta 3, (vard.)
'smälta', (si.) baja, kansla, 'koppla'; (ut)tyda, (lit)-tolka, klara (problem), uträkna ni, sluta (sig till), stava och
lägga ihop; [jag förslår] (även) det går upp ett ljus l. en talgdank för inig, (vard.) det 'tänder'; [det förslår jag inte]
(även) det kan jag inte få i mitt huvud, (vard.) det går över min horisont 2 (med ngt visst) mena, tänka sig, avse 3
(riktigt) bedöma, ha satt sig in i 4 vara enig med, komma väl överens med, sympatisera med, vara på samma
våglängd; nicka god

mening 5 (om skämt etc.) uppskatta, tåla, ha sinne 1. förståelse för, begripa 1. förstå sig på, ha blick 1. öga 1. öra
för; (inte) bli klok på (ngn 1. ngt) — förstås det förstås 1. förstår sig, det är klart 1. tydligt 1. givet, det faller av
sig självt, självfallet, otvivelaktigt, naturligtvis — förstående uppskattande, erkännsam, sympatisk, med-
kännande, förståelsefull, överseende, välvillig, vidsynt, human, resonabel; förtrolig, intim — vara förstående
(även) uppskatta, sympatisera med — låta förstå se antyda 1, (prov.) slå fram; förständiga, låta erfara 1. få klart
för sig; se förråda 2 förståelig se lättfattlig

förståelse förstående, insikt, uppfattning, (ibl.) förstånd (på), grepp (om); uppskattning, medkänsla, stöd, känsla
1. sinne (för), för-dragsamhet, tolerans, ömhet, 'hjärta', tillmötesgående, sympati, inlevelse; (vinna) genklang 1.
gehör 1. resonans; jfr sämja förstånd 1 själsförmögenheter, tankeförmåga, slutledningsförmåga; förnuft,
intelligens, intellekt, (manna)vett; klokhet, omdöme 1, omdömesförmåga, urskillning, (ibl.) skarpblick, skärpa;
fattningsgåva, (förstånds)begåvning, ingenium; (gå över ngns) horisont 2 (i viss) mening 1. bemärkelse; (efter
eget) skön 1. huvud 1. sinne 1. bedömande — från förståndet se galen 1, fjollig — gott förstånd sympati,
harmoni, tyst överenskommelse; gott huvud, huvud på skaft — ha förstånd på (ngt) (vard. för) ha insikt 1.
kunnighet 1. förfarenhet i, ha förståelse för, kunna, lia blick för förståndig (motsats: dum; lidelsefull; slösaktig)
se klok 1, vettig, omdömesgill; (ibl. nära) rättänkande, 'mogen'; se betänksam 1, nykter 3; se sparsam (med
pengar) förståndsmässig (motsats: känslomässig) som vädjar till förståndet, cerebral, rationalistisk, enligt
förnuftet, (fackspr.) kognitiv förståsigpåare (vard. för) kännare, konnässör, sakkunnig, sakförståndig, fackman,
expert, specialist, libhaber, (ibl. nära) smakdomare förställa (i vilseledande syfte) (för)ändra, maskera, se
vanställa, förvränga 2 — förställa sig (motsats: vara sig själv) anta(ga) skenet av, se simulera, se göra sig till
under 2 göra — förställd se falsk 4, tillgjord förställning se hyckleri

förstämma 1 (mus. för) dämpa tonen hos (trumma), sordinera 2 (bildl.) slå ned modet på, göra modfälld 1.
betryckt, stämma ned —

förstämd sr ledsen 1, dyster 1, nedslagen — förstämmande nedslående, deprimerande, sorglig, trist förstämning
betryckt stämning, modfälldhet,

nedslagenhet, se misstämning, melankoli förständiga låta förstå, underrätta, meddela,

föreskriva, anbefalla, ålägga, befalla 1 förstärka göra starkare, se stärka 1, (tekn.) armera, (byggn.) styva, sala (m.
bräder); öka styrkan 1. procenthaltcn hos, koncentrera; göra mer hörbar 1. synlig 1. känn-
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bar; stegra, (ibl.) eskalera, upptrappa ru; öka (antalet 1. numerären), höja; tillsätta vitaminer (etc.) till (livsmedel)

förstärkning 1 tillskott, undsättning, hjälp, hjälptrupp(er), stöd 2 stödkonstruktion; beläggning, skoning, (fys.)
(metall)armatur



— förstärknings- servo-(broms)

förstäv förskepp, framstam, bog, (fram)stäv, förstam, för, (ibl.) 'näsa', 'nos'

förstöra 1 se fördärva, undergräva, underminera, göra ofarbar, skövla, vandalisera, (ned)-bränna, se rasera;
sönderslå ni, ha sönder, slå i bitar 1. stycken, krossa 1, destruera, sönderskära ni, slita 1. riva itu 1. sönder 1. i
(små)-bitar, söndertrasa ni; omintetgöra, omstörta, kullstörta, störta (om)kull, kullkasta, 'välta', 'stjälpa',
'torpedera'; (vard.) göra 1. ta kål på, (ibl.) oskadliggöra; söndernöta ni, sönderfräta ni, angripa, tära på, 'förtära' 2
(om pengar o. tid) se förslösa 3 göra obrukbar 1. oduglig, (ibl.) makulera; si- 2 skada 2, jfr misshandla 2,
lemlästa, stympa 2, ramponera, spoliera 4 (moraliskt) skämma bort, låta få ovanor 1. fula vanor, göra (ngn)
olycklig, störta i fördärvet — förstöras förfaras, gå under, skatta åt förgängelsen; (bibi.) ta(ga) skada till 1. förlora
sin själ — förstörd sc fördärvad, förfallen 1, jfr sönder, uppriven; (ibl.) utfestad — förstörande ödeläggande,
fördärvbringande, destruktiv, de-generativ, delelär; vanställande

förstörelse förstöring, sc ödeläggelse, förödelse, jfr 1 skada 2

försumbar negligeabel, att bortse från, oväsentlig

försumlig (motsats: påpasslig) se slarvig 1. misskötsam, pliktförgäten, glömsk (av sina plikter), jfr passiv, (ibl.)
ouppmärksam, lat. efterlåten

försumma 1 icke passa (tiden I. tillfället), komma för sent till, mankera, vara borta från, icke delta(ga) i, icke
övervara, utebli, skolka från; låta gå sig ur händerna, förspilla, lämna obegagnad, gå miste om, icke ta(ga) vara
på, försitta, underlåta att utnyttja, icke begagna, icke passa på, gå förlustig, (vard.) missa, sumpa 2 icke ägna
tillräcklig 1. tillbörlig uppmärksamhet 1. omsorg 1. tid åt, vårdslösa, missköta, vansköta, nonchalera, lägga för
fäfot, vara vårdslös med, vara oaktsam 1. ovårdsam om, icke vårda sig om, låta ligga (nere), strunta i, icke
fullgöra, åsidosätta, eftersätta, slarva med; vanvårda, icke visa tillbörlig aktning 1. kärlek, glömma (bort),
ringakta, negligera, icke bry sig om, missgynna; underlåta (att), uraktlåta, låta bli, efterlåta, förakta (att), förbise,
åsidosätta, sätta i andra rummet 3 (prov. för) förlora (arbetstid), prata bort, spilla 1. slösa (tid på); försena,
försinka, uppehålla, ta(ga) ngns tid i anspråk, störa, hindra

— försumma sig försena sig, (för)sinka sig, fördröja sig, försitta tiden; visa sig försumlig; försumma tillfället,
uraktlåta att göra ngt — försummas stå efter (för annat), se även ligga

nere — försummad vårdslösad, vanskött, förfallen 1, åsidosatt, eftersatt, se bristande försummelse försumlighet,
underlåtenhet, Underlätelse, uraktlåtenhet, uteblivelse, underlåtenhetssynd, se 1 fel 2, 1 slarv 1, jfr vårdslöshet,
mankemang försumpa komma att stagnera, missköta — försumpas 1 bli sumpig, förvandlas till kärr 2 stagnera,
stanna i utvecklingen 3 komma på det sluttande planet, komma på dekis, (hålla på att) sjabba 1. deka ned sig —
för-sumpad 1 sumpig, kärrig 2 stagnerad 3 se försupen, förfallen 1 försupen försumpad, (genom)alkoholiserad,
alkoholskadad, förfallen (genom dryckenskap), (prov.) fördrucken, jfr supig försvaga (motsats: förstärka, stärka)
(för)-slappa, tära på krafterna, bryta ned, skjuta 1. göra en bräsch i, förvekliga, utmatta ni, avmatta; förslöa,
försämra, undergräva, underminera; fördunkla, bleka (ur), urvattna, späda (ut), förtunna, tunna ut, luckra upp,
blanda ut, röra ut (med vatten); förringa, inskränka, minska, decimera; (ibl.) dämpa, omtöckna, förmörka, döva,
förta(ga), avkyla (ngns iver 1. intresse), hämma, (för)-mildra, uppmjuka ni, upplösa, lossa på, demoralisera —
försvagas sc avtaga 2, tackla av, tyna (av 1. bort), slappas, slappna, (om vind) se bedarra; (ibl.) falna, slockna,
förklinga, förblekna — försvagad sc svag 1, jfr utmattad

försvar (motsats: anfall, offensiv) motstånd, defensiv, avvärjande (av anfall); hjälp, skydd, värn, hägn, beskärm;
bålverk, försvarsverk, befästningsverk, befästning(ar), skyddsvärn, skyddsmur; försvarsväsen, jfr krigsmakt;
försvarstal(an), talan, plaidoyer 1. plädoajé, apologi, (ibl.) advokatyr, försvarsskrift, (ibl.) svaromål;
försvarssida(n); förfäktande, hävdande — taga 1. ta i försvar se försvara 2 — utan försvar öppen (stad), jfr
försvarslös försvara 1 värja, värna, kämpa 1. strida för, våga liv och blod för, klä(da) blodig skjorta för
(fäderneslandet), freda, bevara, vakta, (be)skydda, gardera; ta(ga) i sitt beskydd 1. hägn, hägna, (be)skärma, bistå,
avvärja 2 föra (ngns) talan, ingripa till förmån för, ta(ga) i försvar, företräda 1. representera (inför rätta), advocera



för, slå ett slag för, dra(ga) 1. bryta en lans för, gå i elden för, gå 1. träda 1. ställa sig i bräschen för, ta(ga) parti
för, hålla (ngn) (bak)om ryggen, protegera, ta-(ga) sig an, ta(ga) sig av; förfäkta, (söka) hävda (sanningen 1.
riktigheten 1. berättigandet av), vindicera 3 rättfärdiga, rentvå, urskulda, (söka) frita(ga), ursäkta 4 (offentligen)
ventilera 1. respondera på (doktorsavhandling), disputera försvarare beskyddare, hjälp(are), värn(are),
förespråkare, talesman, (försvars)advokat, apologet; (av doktorsavhandling) respondent försvarlig 1 se hjälplig,
medelmåttig, tämligen god, rätt 1. ganska bra, tillfredsställande, rätt
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oklanderlig, passabel, tolerabel, ordinär, till-

låtlig, rimlig, (ibl.) ursäktlig, hållbar 2 bra (nog) stor, väldig, ordentlig, ansenlig, 'duktig', betydande, betydlig,
tämlig 3 försvarbar, förlåtlig, mänsklig försvarskrig (motsats: anfalls- 1. offensivkrig)

defensivkrig försvarslös värnlös, ur stånd att försvara sig; oförsvarad, obefäst|ad), vapenlös, obeväpnad;
oskyddad, skyddslös, hjälplös försvarsväsen försvar, jfr krigsmakt försvinna 1 (motsats: närma sig, synas) se
avlägsna sig 2, bli borta, gå sin väg, dra(ga) 1. fara sina färde 1. sin kos, ge sig i väg, packa sig av 1. i väg, ta(ga)
vägen, (åld.) rekommendera sig; (vard.) dra så långt vägen räcker, dra dit pepparn växer; komma ur sikte, bli
osynlig, skynda (sig) bort 1. undan, (för alltid) gå förlorad, skatta åt förgängelsen, gå all världens väg;
(småningom) dö bort, ej längre höras av 2 (motsats: bli fast) undkomma, smita 1, -'i fly 1, gå under jorden, slinka
undan, sälta av, rymma 2, (låta ngn) löpa 3 utplånas, bli till intet, dö ut; (språkv.) falla bort, apokoperas; komma
bort 1. undan, förkomma, falla (bort); (om färg) gå ur, gå av, förblekna, blekna (bort); förklinga, förtona;
upplösas (i lomma intet 1. i tomma rymden), vara (som) bortblåst, smälta bort (som snö för solen), förjagas,
skingra sig, skingras, förflyktigas, avdunsta, gå upp i rök; förlora sig (i fjärran), gå förlorad (i), bli ett med, 'torka
in' 4 (om tid) (för)rinna, rinna undan 1. i väg, (omärkligt 1. snabbt) (för)gå, förlöpa, fly (bort), ila, 'flyga' (i väg 1.
bort 1. sin kos), svinna (hän), slinka i väg, 'lida' — försvunnen (som) bortblåst, borta, sin kos, puts väck; (hoppet
är) ute — vara försvunnen se saknas — försvinnande 1 (part. adj.) minimal, obetydlig, ringa 2 (adv.) ytterst
(liten) 3 (subst.) nedgång, bortgång, sorti, se 1 död 2; jfr 2 flykt 1; bortfall — låta försvinna trolla bort, trolla
undan, smussla undan, eskamotera försvåra göra 1. bereda svårigheter, lägga hinder i vägen (för), lägga sten på
börda, förvärra, komplicera, (ibl.) hindra, obstruera — försvårande (motsats: förmildrande) graverande

försyn 1 Guds omsorg 1. skydd 1. ledning 1. styrelse, Guds allvisa råd; se gud 1, jfr 1 öde 1 2 försynthet,
skam(känsla), blygsel(känsla), undseende, vett, se aktning 2, hänsyn — ha försyn för se respektera 1, skona 2 —
icke ha försyn för icke akta 1. räkna för rov — på guds försyn på måfå; i förlitan på sin goda tur — utan försyn
(förklara 1. säga ngt) rentut

försynda sig (mot) se 2 fela 1, begå en förseelse; kränka, förbryta 1 försynt (motsats: framfusig; braskande,
demonstrativ; hutlös) se finkänslig, hänsynsfull, tillbakadragen 2, 'sordinerad', (ibl. nära) aktningsfull,
anspråkslös — vara försynt ej

tränga sig fram 1. på ngn, hålla sig i bakgrunden

försåt gömställe, se 1 fälla 1; (ibl.) ont anslag, stämpling — ligga i försåt ligga i bakhåll 1. på lur, ligga och lura
försåtlig si' lömsk, förrädisk, snärjande; bedräglig

försåvida 1. för så vida, försåvitt 1. för s& vitt se

1 om 1

försäga sig säga fel; säga vad man ej menar, (oavsiktligt) yppa 1. röja (en hemlighet), förråda sig, obetänksamt
komma med, prata bredvid mun(nen), förprata sig, (åld.) förtala sig

försäkra 1 bedyra, betyga, (bestämt) förklara 1. påstå, vidhålla, hävda, gå i god 1. i borgen för, ansvara för, ta(ga)
på sin ed, (kunna) svära på, våga sitt huvud på, (vard.) slå sig

1 backen på; vara säker på, garantera, intyga



2 tillförsäkra, ge visshet (om), (ut)lova, ut-fästa, förplikta sig, förvissa, (ibl.) betrygga, säkra, säkerställa 3 (sjö.
för) fastgöra ru, surra 4 assurera -— försäkra sig om 1 (för)-skaffa sig visshet om, förvissa sig om; (ibl.) betinga
sig; (för)skaffa sig, tillförsäkra sig, säkra (sig), lyckas få 1. skaffa 2 se bemäktiga sig 1, fängsla 1 — försäkrad
förvissad (om), (vara) säker (på)

försäkran förklaring, försäkring(ar), bekräftelse, bestämt löfte, (formlig) utfästelse, (hedersjord, förbindelse,
bestämt påstående, (hand. o. jur.) affidavit försäkring 1 se försäkran 2 assurans, asse-kurans, (ibl.)
försäkringsbrev 1. -kontrakt 1. -polis 1. -summa försälja (i jur. o. affärsst.) avyttra, föryttra; se sälja

försäljare säljare, handelsbiträde, biträde 2; (ibl.) ordermottagare; månglare, kolportör, gårdfarihandlare, (vard.)
kursare; handelsresande; (lott)kollektör försäljning avsättning, avyttring; saluhållan de; (välgörenhets)basar;
(fackspr.) (försälj-nings)resultat; (till) avsalu — försäljnings-sälj-

försämra förvanska, förvärra, (ibl.) reducera, försvaga; dra(ga) ned — försämras bli sämre; förlora 1. minska i
värde, (hand.) deprecieras; sjunka 8; bli värre, förvärras, 'skadas', 'fara illa'; urarta; gå tillbaka 2, ligga av sig, 'de-
klinera'; gå utför 1. ned(åt) med, (med.) exacerbera; försvagas, avta(ga); förfalla, van-släktas, degenerera, bära
utför med (ngn), vara på det sluttande planet försämring (motsats: förbättring, framsteg) nedgång, försvagande,
förfall, tillbakagång, deklination, urartning, degeneration, ned-husning, avart; (hand.) värdeförsämring,
värdeminskning, depreciering; (med.) exa-cerbation försända sända, se skicka 1 försändelse 1 (post)befordran,
(post)sändning. spedition 2 [brev, (post)paket, kolli, konvolut, remissa; post; leverans etc.]

196ha försänkningar—inlägga förtjänster om

försänkning — ha försänkningar ha (vänskapsförbindelser 1. relationer försätta 1 bringa 1. sätta (i rörelse), föra (i
säkerhet) 2 'fackspr. för) blanda (upp), blanda ut, späda (ut), (ibl.) röra ut (med), tillsätta ni 3 (om tid) se spilla 2,
(för)slösa, sätta bort 4 (bibi. för) förflytta (berg), flytta (ur dess läge), rubba — försätta sig i se intaga 5 —
försätta på fri fot se frigiva 1 — försätta på krigsfot se mobilisera 1 försök 1 prov, rön, experiment 2 ansats,
tillbud; strävan, bemödande; (ibl. nära) våg-samt företag, vågstycke, (djärvt) tilltag, (lycko)kast — försöks- se
experiment-försöka l pröva, experimentera, probera; söka (att), försöka sig på, fresta på1, bjuda till (att), se 1. se
till (att), bemöda sig 1. sträva 1. ävlas 1. trakta (att), anstränga sig, anlita (varje utväg), (ibl. nära) rannsaka,
undersöka; inlåta sig på, våga sig på, (vard.) chansa; göra en ansats, (si.) göra en stöt 2 (åld. för) erfara, pröva på1
försöksteater experimentscen, (ibl.) avantgardeteater, källarteater försöksvis på prov, som 1. på försök,
villkorligt, som (ett) experiment; som volontär, som försökskanin försörja underhålla, subsidiera, sörja för,
bereda livsuppehälle 1. utkomst åt, dra(ga) försorg om, bespisa, uppehålla, livnära, ekonomiskt säkerställa 1.
trygga — försörja sig ha sin utkomst 1. bärgning, (för)tjäna sitt uppehälle, existera, 'leva', föda sig, reda sig själv,
klara sig 1, bärga sig, dra(ga) sig fram —- försörjas (av) vara omhändertagen (av), ligga (ngn) till last
försörjningsanstalt se asyl förtaga 1. förta 1 se betaga 1, förkväva, (ibl.) förlama, paralysera 2 dämpa, försvaga,
stilla, fördunkla, störa, skämma, fördriva, häva, neutralisera — förtaga sig överanstränga sig, ta(ga) i för mycket,
anstränga sig över hövan, strapatsera, arbeta ut sig, pina ut sig, trötta ut sig, överskatta sina krafter, åta(ga) sig för
mycket, (ibl.) förlyfta sig; ta(ga) sig vatten över huvudet, flyga högre än vingarna bär, sträcka fötterna längre än
skinnfäl-len räcker, jfr komma till korta (med ngt) förtal se skvaller, baktaleri 1. (åld.) baktal, bak-danteri,
viskningskampanj, malils(en), klaf-far(e)tungor, (lömska) smädelser, (ned)svär-tande

förtala illa berykta, vanfrejda, skandalisera, nedsätta, förklena, nedsvärta iu, ärekränka, svartmåla, smutsa, jfr
smutskasta; skvallra om, tala illa 1. nedsättande om, baktala, tissla och tassla om, beljuga, jfr smäda, racka ned 1.
klanka på, bakdanta, bakblåsa, (åld. 1. skämts.) belacka; sätta en klick 1. fläck på, skämma ut, bringa i vanrykte,
misskreditera, angripa ngns goda namn och rykte, säga raka om sin broder förtappad (motsats: frälst, god)
förkastad, fördömd, (evigt) förlorad (för Guds rike), se ond 1; (ibl. nära) obotfärdig

förteckna anteckna, notera, uppteckna, införa i register, registrera, katalogisera, (hand.) lista förteckning (ordnad)
uppställning, lista, översikt, tablå, tabell, rekvisition(s-lista), sedel, nota; register, kalendarium, katalog, index,
inventarium, inventeringslista, registratur (över skrivelser i ämbetsverk); rulla, matrikel, liggare, (konunga- 1.
påve)längd, (helgon)ka'non förtegen (motsats: öppenhjärtig) diskret; inbunden, ordkarg, tystlåten, sluten (inom



sitt skal)

förtid se antecedentia; [förtiden] jfr forntiden —

i förtid (allt)för tidigt, se vidare under i förtiga (motsats: omtala) förbigå med tystnad, tiga ihjäl, tiga (stilla) med,
jfr tiga med, lämna obemärkt 1. oanmärkt, underlåta att nämna; förhemliga, hemlighålla, fördölja, jfr dölja;
behålla för sig själv, hålla inne 1. tyst 1. (vard.) 'tätt' med, sticka under stol med, undertrycka, begrava i stillhet
förtjusa entusiasmera, inta(ga), se bedåra — förtjust se hänryckt; betagen (i), tjusad (av), charmerad, trakterad,
smickrad; förälskad, kär, dan (i), (vard.) beluttad (i); intagen (av 1. i); glad (i 1. åt 1. över), (stor)belåten 1. nöjd
(med); jfr hängiven 1 — vara förtjust i gärna 1. helst se; ha ett gott öga till, se älska förtjusande 1 (motsats:
frånstötande) se hänförande, bedårande, betagande, förtrollande, fängslande, vinnande, intagande, tilldragande,
behaglig, behagfull, charmfull, charmerande, tjusande, lockande, bländande, ljuvlig, härlig, älsklig, älskvärd,
ljuv, attraktiv, förförisk, fördelaktig, kultiverad, trevlig 2 (motsats: ful) skön, täck, fager, vän, nätt, graciös, tjusig,
söt, rar, näpen, täckelig, fager under ögonen 3 (motsats: vedervärdig) utomordentlig, utmärkt, charmant, kostlig,
läcker, smaklig, kräslig, utsökt, deliciös, underbar

förtjusning 1 se hänförelse, stor 1. översvallande glädje, (med) stort nöje, (av) hjärtans lust 2 svärmeri, 'flamma';
'likör', 'musik' förtjäna 1 tjäna (ihop), förvärva, få 1. tjäna 1. arbeta 1. ta(ga) in (i ren vinst), vinna, inhösta;
(vard.) knäcka (extra); dra(ga) vinst I. fördel (av), profitera (på), skörda guld, 'spinna silke' (på ngt), göra sig (en
förmögenhet), (vard.) håva in, (med möda) knåpa ihop 2 (motsats: förverka) vara värd 1. förtjänt av, förskylla; ha
gjort sig förtjänt av, göra skäl för, förvärva sig rätt till, vara berättigad till, ha tillvunnit sig; tåla (att tänka på) —
förtjänt välförtjänt, värdig, värd uppskattning 1. tack, (högt) kvalificerad, (väl) meriterad förtjänst 1 avkastning,
se vinst 1; arbetsförtjänst, se inkomst; (ibl.) behållning 2 för-skyllan, värdighet; god sida, pluskonto, storhet,
merit, värde, rang; jfr fördel 2; privilegium — behandla ngn efter förtjänst ge ngn hans beskärda del, se vidare
under behandla — inlägga förtjänster om ha förtjänst
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av, utlöra ett duktigt 1. framgångsrikt arbete för, arbeta för, göra sig förtjänt om, gagna

förtjänstfull god, bra, utmärkt, meriterande, se berömlig

förtona förklinga, sakta bortdö ni, tystna; gradvis försvagas 1. förflyktigas 1. förblekna 1. utsuddas iu 1. utplånas,
försvinna i fjärran, dämpas, mildras; (fotogr.) 'vinjettera', softa; (sjö. för) avteckna (sig) 1. framträda (vid
horisonten)

förtorka uttorka ni, (för)bränna, (ibl.) (komma att) sina (ut), försina; bli torr, (för)-vissna, nedvissna ni,
'förbrännas', (av)tyna, torka ned 1. bort, (för)tvina, skrumpna, skrympa — förtorkad (part. adj.) skrumpen,
hopkrumpen, atrofierad, mumielik, (snus)-torr, livlös, vissen, ofruktbar; törstig; fantasilös, själlös, 'benhård'
förtrampa nedtrampa ni, krossa, i grund förstöra, tillintetgöra, underkuva, undertrycka, trampa under fötterna 1. i
stoftet, tyrannisera, förslava, kuva 1, topprida, förbryta sig mot, terrorisera, hundsfottera förtret 1 förargelse,
ovilja, misshag, grämelse, sorg, smärta, ledsnad; missräkning 2 led-samhet(er), obehag 2, missöde, malör, fatali-
tet, motgång, förtretlighet, salt i surt öga, en nagel i ögat, förarglighet(er), motighet-(er); se 1 skada 1,
tråkigheter, trakasserier; förfång, trassel, krångel, bryderi, 'spektakel'; odygd, ohägn — svälja förtreten se foga
sig 4 förtreta harma, misshaga, förarga, förtörna, förtryta, stöta, reta (upp), uppröra, irritera, trakassera förtretlig
se förarglig 1, oläglig förtro se anförtro

förtroende 1 (motsats: misstro) tillit, lit, förlitan (på ngns karaktär 1. förmåga); tro, tillförsikt, förtröstan, (ibl.)
tilltro; goodwill, kredit; prestige; få 1. vinna insteg 2 förtroligt meddelande, hemlighet — ha förtroende till
skänka förtroende, lita på — i förtroende se hemligen, enskilt, konfidentiellt, under tysthetslöfte; oss emellan
(sagt) förtroendefråga (polit.) kabinettsfråga förtroendefull se tillitsfull, omisstänksam, trohjärtad —
förtroendefullt (adv., även) med förtroende; intet ont anande förtroendeman se ombud

1 förtrogen (subst.) kamrat, (nära 1. intim) vän, rådgivare, 'biktfader'



2 förtrogen (adj.) 1 se förtrolig 2, tillgiven, god 2 [förtrogen med] invand, kunnig 1. hemma 1. hemmastadd 1.
orienterad i, grundligt insatt i, (väl) bekant med, van vid, 'inne' i, bevandrad i, kunnig — göra förtrogen med se
undervisa

förtrolig l konfidentiell, hemlig, (rent) privat, underhands-; ingående, noggrann 2 se 2 förtrogen 1, innerlig,
hjärtlig, kordial, 'kontanta)', trohjärtad, nära 1. intimt bekant, såt(a vänner), otvungen, intim, hemvan, familjär,
kamratlig, (vard.) kuttrasju; öppenhjärtig, oförbehållsam; påträngande, 'vän-

198

lig', 'förstående' — förtroligt (adv., även) en famille, oss emellan förtrolla se bedåra, entusiasmera, förhäxa, tjusa
till — förtrollande se förtjusande, retande, oemotståndlig, glamo(u)rös, trolsk förtrollning se trolldom; förgörelse,
tjusning, tjuskraft, trollkraft, (i högre st.) bann; lockelse, charm, glamo(u)r, förtjusning, hänryckning, betagenhet
förtryck tyranni, despoti(sm), våld, övervåld, terror, 'ok'; band, ofrihet, tvång, bojor, slaveri, pennalism, (fackspr.)
repression förtrycka plåga, betunga (med skatter 1. dagsverken), tyrannisera, hålla nere 1. kuvad 1. under oket,
topprida, kujonera, mobba (en avvikande), mästra, hundsfottera, hunsa med, se kuva 1, jfr våldföra sig på 1
förtryckare se despot, tyrann förtryta göra (ngn) uppbragt, förtreta, förtörna, förarga, gräma, harma, reta, irritera,
gå ngn till sinnes; (ibl.) bli ond över, jfr misstycka — icke låta sig förtryta (att) inte reta sig över, inte låta sig
anfäkta, inte bli förtretad, icke låta sig bekomma förtrytelse se harm, ilska, missnöje — känna

förtrytelse se harmas förtrytsam se harmsen, förargad, arg förträfflig se utmärkt 1, utsökt, lyckad, lumi-nös (idé);
nyttig, dugande, duktig, berömlig förtränga 1 göra trång, inknappa m 2 (motsats: avreagera) undantränga ni,
undanskjuta ni

förtrösta (på) se hoppas (på), lita (på), (åld.) trösta (på)

förtröstan se 1 hopp 1, tröst 1, fast tro, förtroende 1; (i) förlitan (på) förtröstansfull se tillitsfull, förhoppningsfull
förtröttas se tröttna, mattas, (för)slappas, slappna (av), slappas av, (vard.) tappa sugen

förtumlad omtumlad, yr i huvudet, vimmel-kantig, förvirrad, förbryllad, bedövad, kon-fys, perplex förtur
förhand(s-rätt), företräde(s-rätt), option, prioritet; förkörsrätt (i trafik) förtvina vissna bort 1. ned, förtorka(s),
borttorka ni, borttvina ni, förkrympas, skrumpna, degenerera(s); täras bort, tyna av — förtvinad outvecklad,
vanskapt, förkrympt, atrofierad, vissnad, skrumpen, (ibl.) lam förtvivla (om) (motsats: tro på) vara förtvivlad,
misströsta, (vard.) tappa sugen; ge (ngn) förlorad, ge upp hoppet, ha förlorat allt hopp (om) 1. all tro (på) 1. all
tillit (till) — förtvivlad tröstlös, hopplös; otröstlig, 'nere', (ytterst 1. mycket) nedslagen 1. ledsen 1. nedstämd,
dyster, utom sig, (i)från sig, förkrossad, översiggiven, uppgiven, uppriven, (djupt) olycklig, ohjälplig, olidlig;
desperat; hjärtskärande (skri) förtvivlan hopplöshet, tröstlöshet, misströstan, uppgivelse, klenmod, missmod,
nedslagenhet, depression, själanöd, förkrosselse, desperation, (ibl.) tristess förty (åld.) 1 se 1 ty 1 2 se därför 2 —
icke förtyförtycka—förvaltning

icke dess 1. desto mindre, likafullt, i alla fall förtycka se med misshag, misstycka, tycka illa

vara, ta(ga) illa upp förtydliga (närmare) förklara förtäckt (motsats:tydlig), (blott) antydd,halvkväden, svävande,
anspelande, indirekt, för-blommerad, 'beslöjad'; allegorisk, dunkel, oklar; undertryckt, se dold under dölja,
hemlig 3 — i förtäckta ordalag antydningsvis förtälja se berätta, jfr referera, uppenbara —

förtäljas förljudas förtänka tänka illa om (ngn för ngt), klandra 1, illa uppta(ga), misstycka, bli missnöjd, tänka
ofördelaktigt om förtänksam försiktig, klok, förståndig, omtänksam, förtänkt, förutseende, framsynt, (prov.)
kringtänkt; samvetsgrann — vara förtänksam tänka sig för, se sig väl för 1. om (innan man gör ngt), (bibi.) hålla
sina lampor 1. ljus brinnande förtära 1 se äta 1, 2 dricka 1 2 förbruka, göra ände 1. slut på, konsumera, äta 1.
dricka upp, leva upp, so förstöra 1, härja, förbränna, uppbränna ni, fräta upp 1. sönder, nöta 1. gnaga sönder,
upplösa, fräta 1. tära (på), utpina ni, utmagra — förtäras förbrinna; brinna 1. glöda 1. flamma (av begär 1. hat)
förtäring föda, mat (o. dryck), förfriskningar;

konsumtion, se förplägnad förtäta sammantränga ni, hoptränga, sammanpressa ni, koncentrera, komprimera,



kondensera, intensifiera; indunsta — förtätad tät, kompakt, massiv, komprimerad, koncentrerad 1, pregnant,
sammanträngd, intensiv förtätning so kondensation, kompression förtöja lägga (sig) för ankar, se förankra 1;

göra fast, se under 1 fast förtöjning tross, wire, kätting förtörna se förarga 1, kränka 2 — förtörnas so harmas,
vredgas, misstycka — förtörnad so förnärmad, förargad, ond 2, förbittrad förunderlig se underlig, underbar 2,
underfull, häpnadsväckande, utomordentlig, utmärkt; (ibl.) oförklarlig, förvånande, förvånansvärd förundra se
förvåna — förundra sig bli häpen 1. förundrad, förvåna sig — förundras undra, förvånas, bli häpen 1. förvånad 1.
fundersam 1. perplex, stå frågande (inför) förundran se häpnad, (ibl.) undran förunna se unna 1, 2 låta 2, (av nåd)
tilldela 1. skänka, 1 beskära

1 fö'rut 1. för ut (sjö.) föröver, i fören

2 förut 1 först, främst, i spetsen, i täten; längre framme, i det föregående, ovanför, 'ovan' 2 dittills, härförinnan,
hittills, tidigare, förr; på förhand, i förväg, i förskott, a priori

förutan se utan 1 — vara ngt förutan se undvara förutbestämma bestämma på förhand, deter-minera,
predestinera, predisponera; utvälja, designera — förutbestämd att dö vigd åt döden

förutfattad redan fastslagen, på förhand bildad, fix, färdig, (filos., ibl.) apriorisk — förutfattad mening se fördom

förutom 1 utom, undantagandes, frånsett, bortsett (från), exklusive, oavsett, oberäknat, med undantag av, när man
undantar, med uteslutande av, blott icke, bara inte, icke inberäknad 1. medräknad, undantagen, om man ej räknar,
sånär som på, på — när, näst (efter), med förbehåll av, med (det o. det) förbehållet, med reservation för 2 utöver,
ovanpå, jämte, extra, vid sidan av, (åld., i katekesen) (inga gudar) för (mig); bland (annat) förutse på förhand se
1. veta; på förhand inse 1. sluta (sig) till 1. bedöma, ana, antecipera, skönja, tänka sig, ta(ga) i betraktande,
uträkna m, gissa sig till, beräkna, spå 2, räkna med, vänta (sig), (ibl.) emotse, vara beredd på — förutseende
(motsats: kortsiktig, kort-tänkt) framsynt, vidsynt, omtänksam, förtänksam, klok, vaken förutskicka dessförinnan
1. först inflicka 1. infoga 1. nämna 1. påpeka (ngt), inleda med, föreskicka förutspå se spå 1

förutsäga so spå 1, prognos(tic)era förutsägelse spådom, profetia, divination, prognos, orakel, horoskop,
bebådelse, jfr förebud; tips förutsätta 1 anta(ga), utgå från, räkna med, tro på, ta(ga) för avgjort 1. givet,
underförstå, (sup)ponera, presumera, postulera, uppställa som villkor 2 erfordra, kräva (som villkor), fordra,
bygga på den förutsättningen (att) — förutsatt att se 1 om 1 förutsättning 1 se villkor 1, betingelse, grundval),
bas, utgångspunkt, krav, postulat; kvalifikation(er), disposition(er), 'bakgrund', (mil. för) läge 2 antagande,
premiss, arbetshypotes; [förutsättningar] (även) omständigheter; (goda) utsikter 1. möjligheter (att lyckas); se
förmåga 1 — under förutsättning att se

1 om 1

förutsättningslös obunden (av förutfattade meningar 1. fördomar 1. dogmer), (dogm)fri, odogmatisk, (filos.)
apriorisk, jfr fördomsfri, objektiv

förutvarande för(e) detta, f. d., förra 1. förre, tidigare, ex-, jfr företrädare 1; pensionerad, avgången, jfr fördetting,
förut existerande, gammal, forn, förgången, förfluten, svunnen förvalta handha(va), ha 1. ta(ga) hand om 1. om
hand, omhänderha(va), bekläda, uppehålla, bestrida, (för annans räkning) sköta, förestå, ha (den närmaste)
ledningen (av), jfr

2 leda 4, administrera; (ibl.) styra, utöva, ha överinseende över, ha 1. ta(ga) vård om, ombesörja, (om)bestyra,
sörja för

förvaltare godsförvaltare, (gårds)fogde, befallningsman, inspekto'r, jfr rättare; disponent, ledare; se ombud; (mil.)
intendent, förrådsförvaltare, (åld.) skaffare; (i slott) kastellan; ekonom; kassör, kassaförvaltare; utredningsman,
god man, konkursförvaltare, administratör, administratör; kurator förvaltning 1 handhavande, skötande, skötsel,
omvårdnad, (över)inseende, (över)ledning,
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administration, (åld.) fögderi 2 förvaltande myndighet 1. verk 1. institution 1. ämbetsmän; jfr direktion 1 3
statsförvaltning, (riks)-styrelse, regering — förvaltnings- administrativ; kameral förvandla omvandla, ombilda,
förändra, vända (i glädje), förhäxa, (åld.) förskapa (sig); transformera (elström), konvertera (räntefoten), (mat.)
reducera — förvandlas se förändras, ändras, ändra sig 1, omskapas 1. omskapa sig; anta(ga) gestalten av
förvandling omvandling, förändring, (fackspr.) metamorfos, transfiguration, kommutation, transmutation,
(sociologisk) metabolism; (mat., av sort) reduktion; förruttnelse, förintelse

förvanska se vanställa, fördärva, förvrida, snedvrida, förvända, förfuska, förfalska, bortfuska ni, göra svart till
vitt, försämra, korrumpera, förvränga 2 förvar förvaring, bevar, vård, vårdnad, värjo, uppsikt, skydd, omsorg;
(under) beslag 1. bevakning, häkte, se fängelse 1 — i gott förvar i behåll, räddad, ej förlorad — lägga i förvar se
lägga undan 1, 2 gömma 2 — sätta i förvar sätta i taka händer, nedsätta — taga 1. ta i förvar se förvara 1, fängsla
1 förvara 1 ha i (sitt) förvar; lägga undan 1. åt sidan; magasinera, (ibl.) arkivera; lagra, 2 gömma 2; ta(ga) i (sitt)
förvar, motta(ga) som deposition 1. till förvaring; se till, (väl) akta, ha i sin vård 1. under sin tillsyn, värna, slå
vakt om, ha under sin uppsikt, (ibl.) ruva på; (ibl.) tillvarata(ga), spara, behålla 2 skydda 1. bevara mot
förstörelse, lägga in, konservera, preservera — förvara sig (åld. för) vakta sig, ta(ga) sig till vara 1. i akt —
förvaras ligga förvaring 1 se förvar; (jur. för) intagning (på

anstalt) 2 effektförvaring, garderob förvaringskärl [balja, fjärding, fal 2, jfr 1 tunna 1, skäppa, (fiske.)
(färskvattens)dunk; amfora, kalebass, urna, monstrans] förvarning förhandsvarning, (varnande)
förhandsmeddelande, varsel förveckling konflikt, 'kollision', tvistighet, intrig, misshällighet; [förvecklingar]
(även) svårigheter, komplikationer, trassel, en fnurra på tråden förvekliga försvaga, beröva motståndskraften,
förslappa, förklema, förkvinnliga, feminisera — förvekligad veklig, kraftlös, svag, ömtålig, degenererad; klemig,
slapp, omanlig, kvinnlig, effeminerad förverka (genom egen brottslighet) gå miste

om, få konfiskerad, förspilla, förbryta förverkliga omsätta i verkligheten 1. i handling 1. i praktiken 1. i praxis,
praktisera, utföra 2, sätta i verket, verkställa, göra allvar av, genomföra, genomdriva, realisera, aktualisera,
effektuera, uppfylla (ngns drömmar), (ibl.) faktiskt (upp)nå, jfr fullborda 2 — förverkligas bli (en) verklighet, bli
till verklighet, inträffa ni, besanna sig, ta(ga) gestalt, ha tagit fast(are) form, gå i uppfyllelse 1.
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verkställighet 1. fullbordan, uppfyllas, gå efter förutsägelse, slå in, komma till stånd, ske förveten se nyfiken

förvilda förråa, verka förråande — förvildas övergå 1. återgå till vilt tillstånd; återgå till naturtillståndet; (ibl.)
urarta, förfalla, råka i förfall, växa igen — förvildad vildvuxen, se vild; vanvårdad, vanskött, ned-busad, vanartig
förvilla 1 föra 1. leda (ngn) vilse 1. på villospår, villa bort, bringa på avvägar 1. orätt(a) väg(ar) 2 vilseleda, lura,
narra, förblinda, blända, förvända synen på, bedåra, föra bakom ljuset, desorientera; (moraliskt) vilse-föra,
förleda, förföra, missleda, locka på avvägar 1. från dygdens stig; bringa (ngn) ur fattningen, göra (ngn) förvillad
1. förbryllad, förbrylla, sätta myror i huvudet på, komma (ngn) att tappa koncepterna, blanda bort korten för;
bringa (ngt) i oreda 1. oklarhet, förvirra, inveckla, störa (ngt) — förvilla sig trassla bort sig; gå vilse —
förvillande se vilseledande, meningsstörande, villsam, (ibl.) oriktig, förbryllande — förvillande lik 1. lika så
lik(a) att man tar miste, frapperande 1. frappant 1. bestickande 1. slående lik(a), som ett par bär, som tvillingar,
som syskon förvillelse felaktig uppfattning, villfarelse, falsk föreställning 1. mening, misstag, villa, jfr kätteri;
bedrägeri, avsteg från det rätta, villoväg, jfr 1 fel 3, synd, förblindelse förvirra bringa i oordning 1. oreda 1. i
olag, bortblanda ni, störa lugnet; bringa ur fattningen, distrahera, bringa ur jämvikt, förbrylla, bedöva, omtöckna,
förvilla 2, bort-villa ru, bortkollra ni; sammanblanda (begreppen); konfundera, konsternera, göra osäker,
mystifiera — förvirrad 1 (motsats: enkel, överskådlig) oordnad, oredig, upp och nedvänd, kaotisk, stormig; rörig,
invecklad, tilltrasslad, trasslig, tumultuarisk, oefterrättlig; svåröverskådlig, oklar, virrig, grumlig, 'brokig';
osammanhängande, meningslös, svamlig 2 (motsats: redig, lugn, fattad, samlad)bortkommen,förlägen, brydd,
generad; förbryllad, virrig, vetlvillig, kon-fys, (vard.) vimsig, hattig; konsternerad, konfunderad, altererad, bragt
ur fattningen, perplex, 'borta', bestört; osäker (på sig själv), villrådig, rådvill, rådlös, desorienterad, distraherad,
se tankspridd; omtöcknad, yr i huvudet, onykter; yrvaken, vimmelkantig, (boxn.-sl.) groggy; bortkollrad, oroad;



sinnesförvirrad, panisk, se vansinnig 2 förvirring oordning, oreda, röra; bestörtning, jfr häpnad; (språklig)
förbistring; panik, se kaos 2; (ibl.) bråk, (o)väsen, stoj, spektakel, ståhej, 'cirkus'; alteration, oredighet, (ibl.) stor
oro; (ibl.) förryckthet, själsfrånvaro, (i) distraktion; jfr förlägenhet 1 förvisa 1 tvångsförflytta, avlägsna (ur landet
1. till annan ort), sända 1. driva i landsflykt, portförbjuda, utstöta ni, utvisa m, bortvisa ni, avhysa, förpassa (ur
riket), utdriva HJ, fördriva, förjaga, bannlysa, landsförvisa, de-förvisning—föråldrad

portera, expatriera; förbjuda vidare tillträde till, sända 1. skicka bort; sc avskeda 2; avvisa, utesluta 1. skilja
(från), relegera; jfr bojkotta; (ibl.) flytta 1. ställa 1. sätta undan; (om tanke) avfärda, undanskjuta 2 hänvisa 1.
hänskjuta 1. överlämna (till annan myndighet)

förvisning utvisning, landsförvisning, expa-triering, landsflykt, exil, deportation, relegation, bortvisning,
utstötande, avlägsnande förvissa underrätta, göra säker, ge 1. skänka visshet — förvissa sig om övertyga sig om,
skaffa sig (full) visshet om 1. garanti för, försäkra sig om, ta(ga) (riktigt 1. noga) reda på, (ibl.) överbevisa sig om
— förvissad övertygad, viss, försäkrad, (tvär)säker — vara förvissad om se lita på förvissna se vissna 1,
förlamas; 'dö' förvissning 1 övertygelse, fast tro, förhoppning 2 säkerhet förvisso 1. för visso 1. förvisst 1. för
visst (motsats: kanske, måhända; näppeligen) se sannerligen, helt visst, fullt och fast, tryggt, självfallet, självklart,
i sanning, (åld.) visserligen, fullväl; otvivelaktigt, faktiskt, sant är (att); javisst, nog, ju förvittra se 1 vittra

förvrida 1 vanskapa, deformera, (genom grimaser) vanställa, vrida (munnen till en grimas) 2 snedvrida, förrycka,
misstyda, so förvränga 2 — förvriden 1 (om träd) vind- 1. stormvriden, vind- 1. stormpinad, missvuxen,
missväxt, krumpen, se marig 1; vanställd, grotesk, oformlig, vanskapt, vind, skev 2 vriden, förryckt, se förvänd
under förvända — förvrida huvudet på se bedåra, tjusa, (vard.) vampa förvränga 1 se förvrida 2 ge en skev 1.
oriktig framställning av, göra våld på, vantolka, framställa i oriktig dager, misstolka, förvända, vränga (till),
förställa, förvanska, (ibl.) förfalska; karikera, parodiera, travestera, rådbråka — förvrängd se skev 2; sofis-tisk,
jfr oriktig, (ibl.) sofistikerad förvrängning 1 vrångbild, karikatyr, parodi, travesti; (avsiktlig) feltolkning 2 (tekn.)
distorsion (av ljud) förvunnen (jur. för) överbevisad (om), förklarad skyldig 1. saker (till) förvuxen 1. förväxt 1
övervuxen, alltför frodig, vildvuxen, igenväxt, igengrodd, otuktad, ovårdad, oklippt; övermogen 2 (ibl.) gänglig,
tanig, skranglig; missbildad, onaturlig, vanskapt, abnorm, deformerad förvålla se välla, förorsaka förvållan 1.
förvållande se tillskyndelse, 1 fel 4 förvåna förundra, förbluffa, överraska 4, göra förvånad 1. häpen 1.
överraskad 1. förundrad, komma alldeles oväntat 1. som en överraskning för, slå med (för)undran 1. häpnad,
frappera 1 — förvåna sig se häpna, förundras, förundra sig, (ibl.) undra (på 1. över) — förvånad se häpen,
undrande, storögd, handfallen — förvånat (adv., även) (titta) häpet 1. stort — bli förvånad se häpna — förvå-

nande förvånansvärd, so häpnadsväckande, överraskande 1, se slående under 2 slå, (ibl.) frapperande, sagolik, jfr
otrolig 1, oerhörd 2 förvånansvärd so förvånande förvåning undran, häpnad förväg se i förväg — gå
(händelserna) i förväg se föregripa — komma i förväg se förekomma 2

förvägen so djärv 1, oförvägen förvägra neka sitt samtycke till, vägra förvälla ge ett hastigt uppkok, (låta)
halvkoka, sjuda 1. värma upp, (kok.) blanchera förvända 1 se vanställa, förvränga 2, förvanska 2 förvandla,
förbyta, omskapa, vända upp och ned på — förvänd bakvänd, snedvriden, förvriden, oformlig, (alldeles) oriktig,
skev 2, jfr underlig, tokig, förryckt, felaktig, falsk, avvita, 'avig', absurd, abderitisk, olämplig; (sjukligt) lastbar,
onaturlig, vanartad, vanartig, vansläktad, missriktad, depraverad, perverterad, pervers, abnorm, syndig förvänta
göra sig förhoppning om, hoppas på, vänta (att ngn skall komma), vänta sig, (e)motse, se fram (e)mot; räkna på
1. med, påräkna, göra sig räkning på, jfr kräva 1, drömma om, fantisera om; ta(ga) för givet, utgå från, (ibl.) lita
på; förmoda, 'gissa', 'våga hoppas', (ibl. nära) önska, uttala sin förvissning

förväntan förväntning, se 1 hopp 1, beräkning, (ibl.) föreställning(ar), förmodan; bidan, (gå i) 'feber'; (ibl.)
illusion — mot all förväntan mot förmodan förväntansfull förväntningsfull, förhoppningsfull, spänd, otålig,
aningsfull förväntning so förväntan förvärkt förstörd genom värk, söndervärkt förvärra försämra, försvåra,
föröka, skärpa, tillspetsa — förvärras se försämras, öka 2 — förvärra saken öka svårigheten I. smärtan 1.
bekymren, lägga sten på börda, lägga lök på laxen, strö salt i såren, gjuta olja på elden, göra pinan värre förvärv
1 förvärvande, förskaffande, till-ägnelse, åtkomst 2 (ny)tillskott, accession, (god) ackvisition, (ibl.) (in)köp 3



(arbets)-förtjänst

förvärva se skaffa sig, köpa 1, byta till sig, förtjäna 1; ackvirera (kunder); tillkämpa sig, tillvinna sig, vinna, se 2
få 1 — surt förvärvad se dyrköpt

förväxla förblanda, blanda bort 1. samman 1. ihop, ta(ga) fel 1. miste på, missta(ga) sig på, förbyta, bortbyta ni,
röra ihop, (ibl.) missuppfatta; icke kunna särskilja 1. skilja från varann

förväxling förblandning, se misstag förväxt se förvuxen

föryngra 1 göra ung (på nytt) 2 (bildl.) förnya, (ibl.) sörja för återväxt(en), pånyttföda; (ibl.) uppliva, skänka nytt
liv föråldrad gammaldags, omodern, otidsenlig, antediluviansk, förlegad, passerad, antikverad, 'antik', museal,
museimässig, övervunnen (ståndpunkt), etablerad; obsolet,
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övergiven, obruklig, ur bruk, inaktuell, 'död'; ogiltig förädla 1 se förbättra, 'lyfta', förfina, 'adla', (ibl.) sublimera;
hyfsa, (upp)odla; förmildra, försköna 2 förarbeta 1. bearbeta (råvaror); luttra (guld), färska (järn) 3 rasförädla,
kultivera, (ibl.) kroasera; okulera (träd) förädling 1 förfining, försköning, se förbättring, hyfsning 2 bearbetning
(av råvara) 3 (om växter) ympning o. okulering förälska sig (i) bli kär 1. förtjust 1. betagen 1. förälskad (i) 1.
varmt fäst (vid), fästa sig (vid), (börja) svärma (för), inta(ga)s 1. hänföras (av), förse sig (på), (vard.) förgapa sig,
'kära ner sig', 'tän'da på' förälskelse kärleksaffär; förkärlek, kärlek 2 föränderlig (motsats: bestående) se ombytlig,
ostadig, instabil, inkonstant, (om)skiftande, rörlig, variabel, fluktuerande, flexibel, glidande, omväxlande,
obeständig, ovaraktig, inkonstant, kameleontartad, kameleontisk; relativ; flyktig, vankelmodig, obestämd
förändra se ändra; omforma, förvandla, omdana, omstöpa, omvända, omgestalta, skifta (om), (om)växla,
modulera; förbättra; försämra, (neds.) förvanska, (ibl.) förvrida; reorganisera, modernisera, variera — förändra
sig se ändra sig 1 — förändras ändras, förvandlas, ändra sig 1, förbytas, vända sig 1. vändas (i), (om färg)
changera; fluktuera, stiga o. falla, variera — förändrad förvandlad, (som) förbytt 1. bortbytt, (helt) annan,
oigenkännlig förändring omändring, omställning, ombyte, changemang; omordning, nyordning, reorganisation,
reform; förvandling, omskapel-

se, omvandling, omdaning, omarbetning, nydaning; (om)växling, variation, fluktuation, (ibl.) modifikation;
utveckling, övergång, (utvecklings)process, (plötsligt) omslag, omsvängning, omkast, omvälvning;
(ko)vändning, helomvändning förära begåva med, ge 1. överlämna som 1. i (heders)gåva, skänka, hedra med,
presentera föräta sig äta sig sjuk, äta mer än man tål, proppa i sig för mycket, överlasta magen (med mat)

föröda ödelägga, skövla, plundra, vandalisera, lägga i ruiner, förstöra, förhärja; utplåna, utrota; se förslösa
förödelse härjning(ar), skövling, ödeläggelse, förhärjning, förstörelse, vandalism, katastrof, tabelras, skada,
skadegörelse, åverkan förödmjuka ödmjuka, förnedra, behandla överlägset 1. kränkande, 'tvinga på knä', kuva,
kränka (ngns stolthet), stuka, se snoppa av, jfr håna, kväsa, skämma ut — förödmjuka sig se ödmjuka sig —
förödmjukande kränkande, se sårande, skgmflig förödmjukelse smälek, sårande behandling, kränkning, skymf,
förnärmelse, förolämpning, (personligt) nederlag, dekonfityr, se skam 1, (vard.) 'bräcka' föröka se fortplanta 1; se
öka 1 föröva öva, utöva, utföra 2, (be)driva, ägna 1.

hänge sig åt, begå 1 förövare gärningsman, jfr brottsling förövrigt se för övrigt under 4 för fösa se 2 driva 1, valla
(kreatur); köra 1. jaga (in); vårdslöst föra 1. sopa 1. kasta; skrämma (bort); skjutsa, sjasa (på), släpa (på), (prov., i
Sydsv.) asa — fösa undan se tränga undan 1
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gadd 1 stickverktyg, spets, udd; (gift)tand 2 (prov. för) viltstig, se stig — taga 1. ta gadden av 1. ur ngn avväpna,
(ned)tysta hj, lugna, kväsa, matta, utmatta, nedstämma ni, bryta udden av

1 gadda (upp)egga, (upp)hetsa, uppigga, pigga upp, pika, stinga, ge stickord, sticka, re-ta(s)

2 gadda — gadda sig samman, gadda ihop



sig se sammansvärja sig gaddig uddig, spetsig, stickande, stingande; se giftig 2

gaffel treudd, (hö)tjuga; klyka; ljuster; (sjö.) rundhult —• ha ngt på gaffeln (vard. för) vara viss om ngt, säkert
kunna räkna på ngt; ha det bra 1. väl förspänt, ha 1. få det som man vill ha det gaffla (vard. för) prata 2; säga
(emot) gage [gasj] se lön 2

gagga (vard. för) prata (strunt), prala i nattmössan; diskutera gaggig (vard. för) 1 åderförkalkad, senil 2

virrig, tokig; löjlig gagn se 1 nytta, fördel 1 — till gagnet (motsats: till namnet) se faktiskt 1 — till gagns
grundligt, 'ordentligt'; alldeles tillräckligt, fullt ut, nog, 'så att det förslår' gagna 1 göra nytta 1. verkan 1. gott,
vara nyttig, vara 1. lända till nytta; inlägga förtjänster om, främja, hjälpa 4, båta, tjäna till, spela för roll, (vard.)
nytta (till) 2 (prov. för) begagna, använda gagnlös se värdelös, (ibl. nära) ineffektiv, (ibl.) oviktig, betydelselös,
fåfäng 2 — gagnlöst (adv., även) se. förgäves

1 gala (subst.) 1 festdräkt, högtidsdräkt, hovdräkt, stor toalett, stor 1. full uniform, pa-rad(dräkt), högtidsskrud,
frack med ordnar; (stor) stass, prakt, ståt, festklänning, (vard.) 'högtidsblåsa', jfr ornat 2 (särsk. idrott., för)
galaföreställning, festföreställning

2 gala (v.) 1 ropa (kuku 1. kukeliku) 2 (vard. för) tjuta, kälta, sjunga 1. tala skrikigt

galant 1 förträfflig; utmärkt, bra; (ss. adv. även) ypperligt, med glans, 'ledigt', som (det vore) smort, 'flott', 'fint' 2
kärleksäventyr); kurtisant, flörtig, lättsinnig, lättfärdig, lätt på foten; (inställsamt) artig (mot damer), belevad,
hövisk, älskvärd, uppmärksam, ridderlig, smickrande galanteri artighet (mot damer), belevenhet, hövlighet,
ridderlighet, 'kur'; [galanterier] prydnadsvaror, nipper; kärleksaffärer galej (vard. för) fest(ande), kalas, rummel,

8 — Ord for ord

(ute på) vift, 'roligheter'; upptåg, skämt, skoj — vara ute på galej se festa 1 galen 1 se vansinnig 1,
(sinnes)rubbad, otillräknelig, sinnessjuk; kollrig, stollig, förryckt, från vettet 1. förståndet 1. förnuftet 1. sina
sinnen, (prov.) förstorad, (vard.) knasig, 'vriden', 'vrickad', hispig, (alldeles) 'rysk', prillig, snurrig; ifrån sig,
besatt, förhäxad, förgjord, 'vilsen' 2 oklok, oförståndig, ovis, dåraktig, fånig, vanvettig, se fjollig 3 oregerlig,
(sjö)vild, våldsam, desperat, rabiat, rasande, ostyrig, bångstyrig, obändig; utom sig, uppbragt, förgrymmad, vred,
arg, ursinnig, topp tunnor rasande, (vard.) förbannad (på) 4 komisk, lustig, tokrolig, befängd, (vansinnigt) löjlig,
dårfinkig, (vilt) uppsluppen, dumdristig 5 (blint) förälskad, (vansinnigt) kär (i), tokig (i), lysten 1. begärlig
(efter), överförtjust (i), (teater)biten 6 orätt, oriktig, felaktig, (i ledig st.) 'fel', tokig; bakvänd, meningslös, orimlig,
absurd, rosenrasande, avvita — galet (adv., även) fel, tokigt, på tok, uppåt väggarna, 'bakvänt', snett, på sned; (gå
1. komma 1. råka) vilse — det är galet det hänger inte rätt ihop, det står illa till — gå galet gå åt pipan 1. åt
skogen 1. i putten, se misslyckas 1 — vara galet inte stå rätt till, inte hänga rätt ihop, stå illa till; vara skada, jfr
under 1 skada

galenpanna se galning, jfr äventyrare galenskap 1 vansinne, sinnessjukdom 2 vanvett, dumhet, oförstånd,
dårskap, fåneri, 'oråd', befängdhet, stolleri; (vard.) fjolleri, (rena) pippin 1. snurren 1. nippran; villfarelse,
orimlighet, absurditet; [galenskaper] tokiga upptåg 1. idéer, tokerier, lustigheter, (vilda) upptåg, vansinnigheter,
narrstreck; fånigheter, nonsens, (vard.) fnosk, (ibl.) abrakadabra, nojs, jfr struntprat 3 vurm, mani galgenfrist se
anstånd galgfysionomi se bovfysionomi galgfågel bov, lymmel, (vard.) rackare; spefågel, filur, spjuver, skojare
1, jfr galning galghumor kärv 1. bister 1. (ibl.) barock humor 1. skämtsamhet, skämt trots en svår situation,
förtvivlans humor 1. munterhet, dödens humor, makaber 1. 'sjuk' humor gall (om ko) se steril 2

galla (bildl.) ilska, vrede, harm, förtrytelse, bitterhet, ondska, 'etter', 'gift', 'vredens skålar'; (reta) gallfeber (på
ngn) galler spjälverk, gallerverk, nätverk, läkt-verk, spaljé, jfr staket, (galler)grind; spjäl-botten, spjälgolv, trall;
visir; gnistskydd (i
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kakelugn), rist, (ugns)rost; rutverk (på tårtor); (tekn.) gitter, elektrod galleri 1 (långsträckt) (prakt)rura 1.
(pelarhall, praktfull korridor 1. passage, valvgång, täckt (pelar)gång, loggia, arkad, portik, (långsmal) konsthall;



konstsamling, tavel-samling, museum 2 (kyrkl.) triforium, em-por; läktare (på teater), balkong; [galleriet] översta
(vanl. tredje) raden, (vard.) 'hyllan'; den breda publiken 3 konstsamling, porträttsamling, samling av
levnadsteckningar 4 (tekn. för) underjordisk gång; gruvgång, stoll, ort; trätunnel gallfeber — reta gallfeber på
ngn göra ngn

rasande, reta ngn till ursinne gallimatias meningslöst prat, se struntprat gallisk fransk, fransysk gallra utsortera m,
sortera (flottningstimmer), utgallra ni, utplocka ni; ta(ga) bort det obehövliga 1. odugliga, (ut)rensa, bortrensa ni,
röja, utrangera, frånskilja, utmönstra ni, sovra, sålla, (ibl.) sikta; utglesa ni, (skogsv.) bläda

gallsjuk (bildl.) häftig, kolerisk, argsint, vresig, gallsprängd, bitter, hatfull gallskrik illvrål, illtjut, illhojande,
skrik gallsprängd (bildl. för) bitter, gallsjuk, bilande

ironisk, rasande, ond gallupundersökning se marknadsundersökning galning vettvilling, idiot, 'fantast', jfr
dumbom; gyckelmakare, jfr gycklare, (vard.) galenpanna, tosing, tokfan, 'dårfink', se galgfågel, våghals,
vildhjärna, sprakfåle, bråkmakare galon (kant- 1. garnerings- 1. uniforms)band, bård, kant, snodd, snöre, streck,
gans(er), kantilj, revär, passpoal, träns, tress, chev-ron, garnering, besättning; gradbeteckning, distinktion(s-
tecken); [galoner] snörmakerier; plasttyg

galonerad (besatt) med galoner; (om person)

'guldsmidd' galopp 1 (hästsp.) fyrsprång, karriär, (långsam) canter 2 (bildl.) (i) stark 1. full fart, (i) hastig takt —
fatta galoppen (vard. för) fatta sammanhanget 1. situationen, begripa hur det hänger ihop, (vard.) vara med (på
noterna), förstå det fina i kråksången, begripa (sig på) schäsen; [jag (osv.) fattar galoppen] (vard.) det 'tänder' —
följa med i galoppen (kunna) följa, se följa med 2 galoppera rida 1. springa i galopp, spränga i väg; röra sig
hastigt, ila galosch överdragssko, yttersko; (skämts, för)

(gamle) hedersman, hederspascha gält 1 svinhanne, fargalt, orne 2 öppen gryta

1. (tork)ugn (vid bygge) game [gej'm, ge'm] omgång 1. (vunnet) spel (i tennis) gamling se gubbe 1, gumma
gammal l till åren (kommen), åldrad, ålderstigen, åldrig, som sett sina bästa dagar, bedagad, gubbaktig, gubbig,
grå(nad), 'mossbelupen'; utlevad, skröplig, ålderdomssvag, mätt av dagar 1. år 1. ålder, jfr senil; (full)-
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vuxen, 'stor', fullt utbildad 2 (motsats: färsk) lagrad (ost) 3 (motsats: modern, ny, fräsch, frisk) av gammalt 1.
tidigt datum, se gammaldags, jfr urgammal, förlegad, urmodig, museal, antik, antikvarisk, antikverad, omodern,
'dammig', 'möglig', (vard.) 'mossig', (hopplöst) 'insnöad'; välbekant, (ut)nött, trivial 4 (motsats: nuvarande)
förutvarande, förre, tidigare 5 mångårig, (sed)-vanlig, invand, inrotad, traditionell, hävdvunnen, förhärdad,
inbiten 6 (motsats: nutida) förfluten, förliden, gången, dåtida,

forntida, fordomtima, (ibl.) pale(o)--av

gammalt sedan gammalt, redan länge, sedan urminnes tid(er), ända från hedenhös, sedan forntiden — gammal i
gårde 1. i garnet gammal och van I. grå (i yrket 1. tjänsten), beprövad, erfaren, rutinerad — inte bli gammal 1 dö
ling 2 inte stanna länge (på en arbetsplats) gammaldags 1 ålderdomlig, forntida, på fädernas 1. fädrens 1.
förfädernas vis, på det gamla maneret, prudentlig, av gamla stammen 1. skolan 2 se gammal 3, gammalmodig,
föråldrad, otidsenlig, arkaistisk, 'förhistorisk', 'mossbelupen'; jfr primitiv 2 gammalmodig se gammaldags 2
gamman (i högre st. 1. åld. för) glädje, fröjd,

munterhet, skämt o. lustighet, förnöjelse gamäng gatpojke, buse, (bus)frö, slyngel,

rackarunge, tjuvpojke gangster ligamedlem, se förbrytare ganska 1 tämligen, skäligen, jämförelsevis, någorlunda,
någotsånär, riktigt, skapligt, 'rätt' 2 mycket, inte lite, (åld.) fast gap 1 uppspärrad mun, svalg 1 2 öppning, ingång,
schakt; rämna, klyfta, avgrund, 'svalg'; mynning (på skjutvapen 1. krater) 3 tomrum, avstånd, lucka, reva;
(grind)-hål, led

gapa 1 öppna munnen, spärra upp munnen 1. käkarna, (åld.) glupa 2 gäspa 3 titta stint, bliga, jfr fäna 1; flämta,



kippa, snappa; (ivrigt) trakta 1. fika 1. stå (efter) 4 se skrika 1; (gap)skratta 5 öppna sig, vara 1. stå vidöppen,
glipa — gapa efter (vard. för) eftersträva

gaphals (vard.) skrikhals, skränfock, pratmakare, flabb, skränare, skrävlare gapskratt se flatskratt, grin garage
bilskjul, bilstall, (ibl.) bilhall garant löftesman, borgensman, borgen, he-

mulsman, (åld.) kautionist garantera 1 gå i god 1. i borgen för, ställa sig som borgen 1. garant för, (ibl. nära) stå
fadder för; bjuda 1. ställa garanti(er) för; utgöra en säkerhet 1. borgen för, borga för, säkerställa, säkra, betrygga,
skydda för, trygga mot; se ansvara 2 2 (till)försäkra, uLlova

garanti säkerhet, skydd(ande), värn(ande), trygghet, borgen, utfästelse, (skriftlig) försäkran, (jur. för) ansvar; jfr
pant garde livvakt, vakttrupp, skyddsvakt, (forn-gardera—gemensam

nordisk) hird; livregemente; livtrupp, elit-trupp, mönstertrupp gardera skydda, vakta, bevaka, bevara, försvara,
betäcka, säkerställa (sig), säkra (sig), I rygga

garderob 1 klädkammare, klädkontor, klädskrubb, klädskåp; kapprum, (restaurang)-tambur; effektförvaring,
'inlämning' (på järnvägsstation) 2 klädförråd, kläder gardin se förhänge

garn tråd, snöre; fisk- 1. jaktnät, not, snara,

försåt, jfr nät garnera kanta, bräma, pryda, smycka, utstyra ni (med), stoffera, besätta, (be)kläda, montera (en
hatt), dekorera (en maträtt), belägga (tårta), (fackspr. för) infatta (ett smycke) med juveler, (sjö. för) invändigt
plank- 1. brädbekläda garnering volang, kantning, (prydnads)be-sättning, jfr galon, bräm; utsmyckning, ut-
stoffering, utstyrsel, garnityr (på kläder 1. maträtt), dekor, prydnad garnison (garnisons)trupper, härstyrka,
besättning 1, förläggning, förläggningsort garnityr 1 se garnering, (fackspr.) besats, infattning 2 sats (av
prydnader), (juvel)upp-sats, bord(s)uppsats; uppsättning (av sammanhörande plagg m. m.), omgång, sätt, set,
(ibl.) tillbehör garva —- garvad väderbiten; se barkad under 1 barka, hård, härdad, okänslig, förhärdad — vara
garvad ha gått igenom ekluten, tåla vad man får

1 gas se 1 flor

2 gas 1 lysgas, sladsgas 2 [gaserj (förr:) väder(spänning) — i gasen (vard. för) 1 upprymd, uppspelt, upplivad,
upphetsad; i form, i sitt esse 2 berusad

gask (vard. för) 1 uppsluppen 1. hög stämning, uppsluppenhet 2 festande, rummel; (student)fest, hippa, skiva,
(åld.) svyck — i gasken 1 på gott humör, i gasen 2 se berusad 1

gaska upp sig (vard. för) muntra 1. rycka 1.

pigga 1. skoja upp sig gaskig (vard. för) uppsluppen, upprymd, skojig, livad, skojfrisk, uppspelt gassa värma,
skina 1. lysa hett, ligga på1, badda, 'bränna', 'steka', 'baka', basa — gassa sig (även) (ibl.) möja sig, må gott gassig
stekhet, stekande, gassande, solstekt

1 gast ond ande, se vålnad, mara

2 gast sjöman, matros, besättningskarl, (vard. för) flottist

gasta (vard. för) gallskrika, skrika i himlens sky, (ill)tjuta, vråla, föra oväsen 1. oljud, väsnas, illfänas, skräna,
hojta, skråla, 'gapa', 'böla' gastera se gästspela gastkrama hålla i skräckfylld spänning gastronom matkännare,
finsmakare, läckergom, gourmé, sybarit gastronomi högre kokkonst gata 1 trafikled, körbana; [gatan] (även)
pöbeln, den undre världen 2 passage, ge-

nomgång, genomfart, stråk; brandgata (i skog) — på sin mammas gata sc hemmasladd gatflicka se glädjeflicka

gatläggning gatubeläggning, stensättning,

stenläggning, gatsten gatpojke sc slyngel, ligist gatt (sjö. för) 1 hål (i reling), klys 2 inlopp (till hamn 1. fjärd),
farled mellan två holmar, sund ge se giva



gebit område, fack, region, domän, revir gedigen 1 ren, oblandad, lödig, fullhaltig,

fullgod, rent metallisk, nativ, slaggfri, oförfalskad, solid 1, reell, pur 2 (bildl.) fullödig, lödig, helgjuten, 1 äkta 1,
varaktig, värdefull; haltfull, vederhäftig, grundlig, redbar, pålitlig, rejäl, präktig, säker, fast; stadig, bastant,
hållfast gehäng (axel)rem, bälte, koppel, bantlär, bandolär

gehör 1 (gott) öra (för), musiköra, tonsinne; språköra, språkkänsla, språksinne 2 sc respekt 2, jfr lydnad — finna
1. skaffa sig gebör göra sig hörd, vinna gehör, se nedan — skänka gehör åt sc lyssna 2 — vinna gehör 1 (om
person) bli åtlydd, finna gehör, finna 1. vinna 1. skaffa sig 1. tillvinna sig uppmärksamhet 1. beaktande 1.
förståelse 1. aktning 2 (om sak) vinna bifall 1. anklang 1. välvilligt mottagande 1. genklang I. intresse, vinna
(ngns) gillande, falla i god jord, motta(ga)s välvilligt 1. med intresse geist hänförelse, entusiasm, flykt,
inspiration, hög stämning, liv(lighet); eldigt sinne, 'eld', 'glöd'

gelike (likasinnad) kamrat, se like 1; kumpan; [gelikar] (även) konsorter, anhang gemak praktrum, slottsrum,
paradrum, se sal, jfr rum 3

1 gemen (motsats: versal) (subst.) (typogr. för) liten bokstav, minuskel

2 gemen (adj.) 1 (motsats: fin, ädel, hövisk) nedrig, straffvärd, ovärdig, usel, små-sinnad 1. småsint, lågsint, 'låg',
lumpen, skamlig, skurkaktig, infam, oädel, ignobel, perfid, fräck, bovaktig, ohederlig, förhatlig, illvillig,
ondskefull, ond, stygg, skändlig, eländig, neslig, elak, rå, sluskig, pöbelaktig, fäaktig, samvetslös, gudlös, tarvlig,
ofin, ohövisk, ovärdig, oridderlig, simpel, (åld.) slem; vidrig, otäck, avskyvärd, vedervärdig, dålig, 'ryslig',
'smutsig', svinaktig, (vard. o. vulg.) jökig, taskig; försmädlig, förbannad (otur) 2 (mil.) menig, obefordrad; vanlig,
simpel, enkel, ringa 3 (motsats: högdragen) (åld. o. prov. för) folklig, tillgänglig, (vänligt) nedlåtande — gemene
man folk i allmänhet, vanligt folk, folkets stora massa, (deL lägre) folket, se under folk 6; soldater, sc under
soldat — i gemen i det (stora) hela, i stort sett, på det hela (taget), i allmänhet, gemenligen, vanligen, över lag,
över en bank

gemenligen se vanligen

gemensam samfälld, enhetlig, allmän, allas,
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bägges, delad, ömsesidig, kollektiv; (den)-samma, lika, endräktig, (ibl.) samstämmig, enig, samlad; en enda, en
och samma, unison, enstämmig — gemensamt (adv., även) tillsamman(s), hand i hand, sida vid sida, se enigt, en
för alla (och) alla för en; på samma gång; i samegendom; i samägo, i kompani, i gemenskap (med) — göra
gemensam sak med se förena sig med, samverka, samgå, vara i förbund med gemenskap 1 gemensamhet;
beröring, förbindelse, kontakt, samhörighet, sammanhang, (inre) samband; enhet, enighet, endräkt, (ibl. nära)
umgänge, samliv, samlevnad, samvaro 2 samfund, krets, kollektiv — i gemenskap i samfälld besittning, i
samägo, se gemensamt — i gemenskap med i samråd med, i samarbete med, tillsammans med, se tillsammans 4
gemyt sinne, sinnelag, karaktär, kynne, temperament; god o. vänlig läggning, gott o. vänligt sätt, gott hjärtelag,
hjärtevärme; gott humör 1. lynne, fryntlighet, godmodighet, jovialitet, godlynthet, gemytlighet, sällskaplighet

gemytlig fryntlig, nyter, godmodig, godlynt, jovial(isk), (små)trevlig, smårolig, hemtrevlig, trivsam, treven,
nöjsam, kordial, hjärtlig, sällskaplig; (om lokal även) intim gemål (eg.) furstlig persons maka 1. make;

se hustru, make 1 gen 1. gin 1 (om väg) rak(aste), kort(aste), direkt, närmare 2 (om sätt, metod osv.) enkel,
bekväm, lätt, 'vig', snar — gen-emot-, åter-, i gengäld, på nytt; tillbaka genant [sje-] obehaglig, generande,
besvärande, pinsam, pinande, förarglig, försmädlig, penibel, brydsam, otrevlig, plågsam, att skämmas för,
vanhedrande, komprometterande

genast 1 strax(t), omedelbart, ofördröjligen, oförtövat, utan tövan, huvudstupa, fort, först som sist, med ens, med
detsamma, i detsamma, med (det) första, i första hugget, på ögonblicket, ögonblickligen, i blinken, i samma nu,
rätt nu, på (röda) minuten, på stunden, i (röda) rappet, direkt, utan dröjsmål, på sekunden, (vard.) på ett nick, på
(eviga) momangen, ögonflux, ögon-krök, ögonaböj; utan uppskov, på stället, på fläcken, på stående fot, på rak



arm, tvärt (på skivan), bums, vips, omgående, prompt, i ett nu, i en handvändning, i ett andedrag, i ett nafs, i ett
huj 1. (vard.) hurr, flux, liux flux, (vard.) på stubben, på stubinen, bus bas; med ens, på en gång, ett tu tre,
brådstupa, kvickt, utan vidare (omständigheter) 2 i samma ögonblick som, så snart 1. fort som, omedelbart som,
just som, det första gendarm [sjang-] polissoldat, (italiensk) k<ara-binjär; krigspolis; (åld. för) polis(konstapel)
gendriva tillbakavisa ru, motbevisa, vederlägga, dementera, bevisa oriktigheten av, komma med motbevis,
avvärja, bemöta, besvara,

tillbakaslå ru, bekämpa, opponera mot, parera, motsäga ru, tysta munnen på, stoppa till munnen på genealogi 1
släktforskning, släktkunskap 2 släktregister, stamtavla, (om adliga förh.) ättartavla; släkt(skaps)förhållanden
genera [sje-] se besvära 1, vara i vägen 1. till hinders; strama, hindra rörelsefriheten, vålla obehag, klämma;
komma olägligt, störa; sätta i bryderi, göra förlägen 1. brydd, bry, förvirra, 'tynga', 'trycka', plåga, irritera —
genera sig känna sig generad, skämmas 2, dra(ga) sig (för), undvika, dra(ga) i betänkande — generad besvärad,
brydd, förlägen, ofri, skamsen, blyg, se illa berörd, jfr tafatt, förvirrad 2 — generande (även) missprydande
(hårväxt), besvärande, obehaglig — bli generad se skämmas 2 — icke genera sig för icke akta 1. räkna för rov —
utan att genera sig (för) ogenerat, se resolut 2 general generalsperson, generalmajor, generallöjtnant, härförare,
fältherre, högste befälhavare, armé(kårs)chef, kårchef; högste styresman 1. ledare, huvudledare, överledare

— general- allmän-, hel-, stor-(strejk); huvud-, övergeneralisera [sje-] förallmänliga, förenkla, renodla,
abstrahera, dra(ga) allmänna slutsatser, uppställa allmänna regler, skära (allt) över en kam, schematisera, bedöma
alla i klump 1. summariskt, behandla 1. bedöma alla lika, inte göra undantag för någon

generation (släkt)led, ätt(e)led, släkte; mansålder, människoålder, människosläkte; (ibl.) årgång, åldersklass, kull
generator kraftkälla, (kraft)alstrare; ström-

alstrare, dynamo; gasalstrare generell [sje-] (motsats: speciell, individuell) allmän(giltig), allmänt gällande,
obegränsad; sammanfattande, överblickande, icke detaljerad, all(t)omfattande, allsidig; se allmän 2 — generellt
(adv., även) i stort sett, i största allmänhet generera (tekn. för) alstra, frambringa generositet [sje-] frikostighet,
givmildhet,

flotthet; ädelmod generös [sje-] (motsats: knusslig, njugg) se frikostig; vidhjärlad, ädelmodig, storsint, högsint,
vidsynt — vara generös se spendera genes (naturv. för) uppkomst, ursprung; utveckling

ge'nesis (fackspr. för) uppkomst(historia), ursprung, upprinnelse, skapelse, tillblivelse, vardande, början: första
Mosebok genetisk ursprungs-, ärftlighets-, härlednings-gengångare se vålnad

gengäld gengåva, återtjänst, ersättning, betalning, tack, lön; vedergällning, vederlag

— il. till gengäld (för) i utbyte (mot), i

stället (för), som motprestation (till), gen-gengälda återgälda, vedergälla, ge vederlag, betala tillbaka, ersätta,
belöna, gälda; besvara, ge betalt för, hämnas, se hämna

geni [sje-] 1 se snille 1, genialitet, ingenium, rika själsgåvor, 'gnista' 2 genial 1. snillrik
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person, snille, (stort) 'ljus', 'övermänniska' genial 1. genialisk so snillrik, lysande (idé),

överbegåvad, uppslagsrik, jfr talangfull genialitet snillrikhet, stor 1. lysande begåvning, (rik) andlig skaparkraft,
geni, uppfinningsrikedom genitalier könsdelar, könsorgan genius 1 skyddsande, genie, fylgia, (skydds)-ängel;
ande, (Sokrates') demon 1. daimon 1. daimonion 2 anda, kynne; (ibl. nära) sångmö, musa 3 [genier] [je1-]
(konsth. för) barngestalter (på målning), amoriner, kupido-ner, putti

genklang 1 återklang, återljud, återskall, återverkan, genljud, eko, resonans 2 (väcka) anklang, gillande, bifall, (få
ett) varmt mottagande, (vinna) förstående, förståelse, tillslutning, anslutning, gensvar, resonans, sympati, gehör
genljud se genklang 1

genljuda ge genljud, (åter)skalla, återklinga, återkastas, återljuda, eka, ge eko, tillbaka-kastas, återstudsa, runga,



mullra, dåna, 'upprepas', 'ringa', 'klinga', 'sjunga', (vard.) tjomma, (prov.) ljumma, ljomma genmäla invända,
replikera, anföra, anmärka, svara (på beskyllningar); inlägga en gensaga mot, bemöta, söka vederlägga 1.
tillbakavisa, jfr protestera genmäle (beriktigande 1. bemötande) svar, replik, motpåstående, vederläggning; mot-
skrift, svarsinlaga, svaromål, svarsskrift, motinlägg, jfr protest genom 1 (tvärs)igenom, alltigenom, från den ena
ändan 1. sidan till den andra av, från början till slutet av, (fram) (e)mellan, (ibl.) över, förbi, via, per 2
(för)medelst, med, i och med, i kraft av, med hjälp av; på grund av, till följd av, lack vare 3 (mal.) dividerad med
— genom- hell (och hållet), fullständigt, ur-genomarbeta bearbeta, noggrant studera, so gå igenom 5, jfr granska
genomblöt genomvåt, (genom)sur, genomdränkt, vattendränkt, dyvåt, (vard.) (dy)-blöt, pöl våt, plaskvåt, lungvåt,
lungsur, sjö-blöt, våt ända in på bara skinnet 1. kroppen genomborra gå tvärs igenom, genomtränga, tränga
igenom, äta (sig) igenom, genomstinga, (med.) punktera; spetsa, sticka ned, döda, mörda; perforera, 'peppra';
fixera (med blicken) genombrott 1 (mil.) genombrytning, (bergv.) genomslag; språngning 2 utlopp, utbrott,
frambrott; våldsam förändring, omvälvning, uppvaknande, kris, 'islossning', 'väckelse'; (första) framgång 1. succé
1. erkännande, jfr debut

genombryta se bryta igenom — genombruten

försedd med hål, nätartad, filigransartad, perforerad, (konsth.) à jour genombävas genomfaras, genomilas,
genom-

dallras, fyllas (av) genomdriva se driva igenom 2 under 2 driva

genomfart 1 transitering 2 so passage 1 3

genomfartsled genomfrusen iskall, se 2 kall 1 genomföra 1 utföra, uträtta, verkställa, bringa till verkställighet,
åvägabringa, sätta i verket, slutföra, sluta, fullborda, fullända, fullfölja, förverkliga, realisera, göra gällande,
genomdriva 2 (i detalj) utarbeta 1. utforma, konsekvent tillämpa — genomförd

1 se gjord 3 under 2 göra 2 se konsekvent 1, systematisk, 'sluten', renodlad

genomförbar se möjlig 1 genomförsel se transito; transitohandel, tran-sitotrafik

genomgripande grundlig, till grunden gående, ingripande, ingående, djupgående, kapital, 'djup', 2 radikal;
omfattande, vittgående, fullständig, allsidig, genomgående, komplett genomgå 1 se gå igenom 2 genomfara,
genomila, genombäva — genomgående 1 genomfarts-, transito-, samtrafiks-, genom-gångs-, direkt; (tekn.)
fortsatt (axel) 2 ständigt förekommande 1. återkommande 1. framträdande, (be)ständig, ihållande, (för)-
härskande, konstant, konsekvent, allmän, ytterst vanlig, huvud-, fullständig, hundraprocentig, genomgripande,
komplett; grundlig; karakteristisk, utmärkande, kännetecknande, genuin 3 (adv., även) alltigenom, bara, till alla
delar, i alla hänseenden, i sin helhet, utan undantag, över lag, undantagslöst, samt och synnerligen, (ibl.) i det
stora hela — genomgå en hård skola få pröva på, se vidare under 1 skola genomgång 1 genomfart(s-väg), 'väg',
öppning, passage, smal gång, pass, gränd, prång

2 (genom)läsning, genombläddring; översikt, orientering; förklaring, (dikt)analys; 'dragning' (av ett ärende);
behandling, pre-paration; granskning, jfr undersökning; (teat.) kollationering (av roller)

genomläsa se läsa igenom

genomlöpa 1 tillryggalägga 2 hastigt gå 1.

se igenom 3 genomleva, genomgå, uppleva genompyrd genomträngd, fylld, jfr inpyrd genomse se se igenom

genomskinlig 1 ogrumlad, klar, ren, (ibl.) siktbar, siktig, skir, skär; (ibl.) mjäll, ljus, luftig, (tekn.) genomlyslig,
genomsynlig, transparent, färglös; marmorblek (hy), alabaster- (hy) 2 klar, tydlig, lätt genomskådad, lätt
igenkännlig, lättförstådd, genom-skådlig, oförtäckt, uppenbar, upplagd 3 se avtärd, tunn genomskåda se tvärs
igenom, genomtränga ni, se vad som finns 1. ligger bakom, titta ngn i korten, se in i, upptäcka, uppdaga, avslöja,
demaskera, komina underfund med, förstå, märka

genomskära se skära igenom under 1 skära genomskärning se genomsnitt 1; sektion; tjocklek



genomslag 1 kopiering med karbonpapper; (genomslags)kopia 2 (bergv. för) genombrytning, genombrott 3 (mål.)
blödning

207genomsnitt—gevär

genomsnitt 1 tvärsnitt, genomskärning, diagram; snittyta, genomskärningsyta; jfr profil 2 2 medeltal, medelnivå,
medelproportio-nal — i genomsnitt se genomsnittligt genomsnittlig genomsnitts-, normal, medeltals)-,
standardiserad, vanlig, alldaglig, ordinär, vardaglig, medelmåttig, som folk är mest, typisk — genomsnittligt
(adv., även) genomsnit tligen, i (genom)snitl, i medeltal, i det (stora) hela, på det hela (taget), över en bank, i
allmänhet, vanligen, gemenligen genomströmma 1 genomflyta, flyta igenom, gå igenom, rinna igenom, strömma
igenom 2 helt och hållet uppfylla, genombäva genomsyra genomtränga, påverka, sätta sin prägel på, genomgå,
mätta, fylla — genomsyrad se inpyrd genomsöka se söka igenom genomtrumfa se driva igenom 2 under 2 driva
genomtränga 1 se tränga igenom 2 (bildl.) helt uppfylla, besjäla, (ibl.) genomila; se genomskåda — genomträngd
genompyrd, inpyrd — genomträngande 1 inträngande; (öron)bedövande, skarp, stark, gäll, skärande, hög, som
går genom märg och ben; häftig, bitande, pinande, snål, stickande, sträng, bister, narig, intensiv, strong (fisklukt)
2 genomsläpplig (gas); penetrerande, 'djupborrande', skarpsinnig, klar; genomborrande (blick), falk- (blick)
genomtränglig genomsläppande (för vatten),

(fackspr.) permeabel genomtänka se tänka igenom genomvåt se genomblöt genomögna se läsa igenom genre
[sjang'cr] 1 art, slag, sort; (i den) stilen 1. vägen; sätt, smak; fack, gren, bransch, område; konstart, stil, manér 2
genremålning, genrebild, sedemåining, sedebild, vardagsbild, tavla ur det dagliga livet, livsbild gensaga se
protest; se replik 1 genskjuta hinna före (ngn) o. mota, tränga gensträvig motspänstig, motvillig, dorsk, (åld.)
genstörtig, (bibi.) genstridig; ovillig, ohörsam, olydig, hårdnackad, ogin, uppstudsig, stursk, tredsk(ande),
upprorisk gensvar 1 genmäle, svar, replik, (fackspr.) respons 2 se genklang 2 — vinna 1. finna 1. väcka gensvar
få instämmande, vinna anslutning, (vard.) få 'napp' gensägelse motsägelse, inkast, (utan) prut,

protest — utan gensägelse se otvivelaktigt gentaga återupprepa, se upprepa gentemot 1. gent emot 1 mittemot 2
(e)mot. inför, kontra; i motsättning 1. motsats till 1. mot, i strid mot, tvärt emot, i olikhet med; i förhållande till, i
jämförelse med, jämfört med; med avseende på gentil [sjangti 1] 1 välklädd, fin, elegant, smakfull, stilfull, stilig,
ståtlig, distingerad, chic, parant, comme-il-faut, sprättig, snobbig, (vard.) piffig; mondän, förnäm 2 gentleman-
nalik, verkligt fin, hänsynsfull, nobel, grann-laga, ädel, ädelmodig, ridderlig; inte knusslig, frikostig, flott,
givmild, generös, spendersam
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3 (prov. för) präktig, överdådig, storartad, ypperlig, rundlig, ansenlig, hederlig' — vara gentil se spendera
gentleman 1 se herre 1 2 man av heder, ädel o. ridderlig man, riddersman, kavaljer, 'fin karl'

genuin se 1 äkta, (om uttal) 'oförfalskad', jfr gedigen 2; (om person) utpräglad, 'inbiten' genus 1 (språkv.) kön 2
(motsats: artbegrepp, species) (log. o. naturv. för) släkte, släktbegrepp gepäck se bagage

gerilla [g-] 1 irreguljär trupp, friskara, frikår, strövkår, franktirörgrupp, (skara) motståndsmän, partisangrupp,
maquis 2 gerillakrig, småkrig, friskarekrig, irreguljärt krig, 'lilla kriget', 'fria kriget'; folkkrig, motståndsrörelse
gesant (diplomatiskt) sändebud gesantskap se beskickning 1 geschäft (mindre hedrande) affär 1. affärer;

affärsverksamhet, näringsfång, handel gesims listverk, kranslist, fris, sims, bekrö-

ning, (ibl.) kornisch gest [sjesst] åtbörd, (hand)rörelse, vink, (ibl.) grepp; yttre manifestation, pose; skenbart
erbjudande; [gester] se låter — tom 1. vacker gest löfte som ej kan hållas 1. som man ej ämnar hålla, tomt prat,
fagert tal, skenbart erbjudande

gestalt 1 (yttre) form, skapnad, skepnad, (skifta) skinn; skepelse, skickelse, företeelse, (åld.) liknelse; bild,
skapelse, figur, (skämts.) beläte; (taga) mandom (i); yttre, ha'bitus, apparition, hållning, (i ny) 'upplaga'; fas, (i
synlig) måtto, skick, drag, prägel, 'karaktär' 2 varelse, väsen, person, personlighet — antaga 1. anta gestalt 1.
gestalten av ta(ga) 1. ikläda sig gestalten av, uppträda i skepnad av, materialisera sig i, skapa om sig till,



omskapas till, spela rollen av gestalta (ut)forma, ge form 1. gestalt 1. liv 1. kropp åt, skulptera, utmodellera, (i
högre st.) (ut)dana; skapa, bilda; levande framställa, spela 1. kreera (en roll), (sceniskt) personifiera, sätta en viss
prägel på — gestalta sig arta sig, ta(ga) en viss vändning, utveckla sig, ta(ga) (en viss) gestalt 1. form, foga sig,
falla sig, ta(ga) sig ut, te sig gestaltlös formlös, ogripbar, 'luftig', 'dimmig' gestikulera [sjess-] göra (livliga)
åtbörder, fäkta med armarna, 'tala med händerna', anfäkta sig, åbäka sig, (ibl.) vinka, vifta gesvint (vard. för)
raskt, snabbt, hastigt, färmt

gesäll (motsats: mästare) (hantverks)sven, mästersven, (åld.) ämnessven, (om äldre förh. för) utlärd lönarbetare

getto [g-] judekvarter; isolerat (neger)slum-område

gevalt — med all 1. allt gevalt med all makt, till varje pris, med alla medel, under alla omständigheter gevär
(hand)eldvapen, (skjut)vapen, bössa; [karbin, hagelbössa, studsare, musköt, mus-sträcka gevär—gissa

kedunder, (åld.) mynningsladdare, [-svin-rygg];-] {+svin- rygg];+} (mil.-sl.)(knall)påk, puffra, 'armborst', byssa
— sträcka gevär se kapitulera 1

gid [g-] so guide gida [g-1 se guida

1 gift (subst.) 1 giftigt ämne, giftämne, etter, dödande ämne, (åld.) förgift; smittämne, (fackspr.) toxin, virus 2
(bildl. för) elakhet, sarkasm, ondska, ilska, giftighet, hatfullhet, 'galla' — gift- (fackspr.) loxi-, toxo- — (kunna) ta
gift på (vard. för) vara säker på

2 gift (part. adj.) given till äkta, förenad i äktenskap, som har ingått äktenskap, (lag)-vigd, förmäld

gifta bortgifta ni, ge bort, 'skänka bort', ge till äkta, förmäla, hålla 1. ställa till bröllop för; i äktenskap förena, jfr
viga 1 —- gifta sig ingå 1. inträda i äktenskap, ta(ga) sig hustru 1. kvinna, inträda i det äkta ståndet, hålla 1. fira
(sitt) bröllop, låta viga sig, (åld.) bygga hjonelag; träda 1. gå i brudstol, stå brud, knyta hymens band; förmäla sig,
ta(ga) till äkta, föra till altaret, hemföra (som brud); slå sig 1. sina påsar ihop, (vulg.-sl.) gänga sig, koppla sig —
gifta sig under sitt stånd inte gifta sig ståndsmässigt, se vidare under stånd giftasvuxen (full)vuxen, (köns)mogen,
man-

bar, mogen för äktenskap gifte äktenskap, äktenskaplig förening, parti,

(ibl.) giftermål giftermål äktenskaps ingående, förmälning, äktenskap, (furstligt) biläger, allians (inom furstliga 1.
adliga familjer), (åld.) hjonelag, (ibl.) giftas, gifte; äktenskaplig förening, 'parti', jfr bröllop giftig l förgiftad,
skadlig, farlig, dödande; (fackspr.) toxisk 2 (bildl. för) elak, insinuant, spydig, spetsig, sarkastisk, satirisk, ettrig,
gaddig, försmädlig, sårande, gall-sprängd, ondskefull, hätsk 3 (om färg) skrikande

giga (åld. för) fiol, fela; mungiga, munspel gigant se jätte

gigantisk jättelik, jättestor, (åld.) kämpastor, kämpalik; kolossal, väldig, enorm, oerhörd, ofantlig, mastodontisk,
herkulisk gikt värk i lederna, ledvärk, podager, 'port-

vinstå', (åld.) torrvärk gilja (åld. för) fria, uppvakta gill giltig, (lagligt) gällande, gångbar, gängse, av laga kraft
och verkan, laggill, lagenlig, laglig, vederbörlig; fullgod, felfri, fullmålig, fullt riktig I. duglig 1.
tillfredsställande, vederhäftig, pålitlig, oklanderlig — gå sin gilla gång 1 gå sin väg fram, fortsätta på den stråt
man en gång slagit in på, fortsätta med sin strävan 1. verksamhet 2 gå sin jämna I. lugna 1. vana gång 1. lunk,
fortgå ostört 1. jämnt o. stadigt, gå som det bör, gå alldeles som det brukar, (fort)-gå på vederbörligt sätt 1. som
vanligt, ha sitt normala förlopp, fortskrida 1. försiggå utan störningar 1. avbrott

gilla 1 (motsats: underkänna, förkasta) se !/tillkänna, anse 1. förklara fullgod 1. fullt riktig 1. duglig 1. berättigad
1. (lag)gill, vara

nöjd 1. tillfredsställd med, bifalla, ge 1. skänka sitt bifall till 1. erkännande av 1. gillande åt, nicka god mening
(åt), gå med på, låta gälla, hålla med om, vara med på, följa, inte jäva, (ibl.) biträda; stadfästa, fastställa,
sanktionera, ge sin sanktion, ratificera, auktorisera 2 (motsats: taga illa upp, förebrå) vara gynnsamt stämd mot,
vara fö'r, vara (ngn) bevågen, uppta(ga) med välbehag, hylla, uppskatta, sentcra, g(o)utera, värdera, högakta,



(vard. för) tycka (bra) om, (prov.) lika; finna (ngn 1. ngt) utmärkt 1. förträffligt)

gillande 1 bifall, uppskattning, erkännande, medhåll, anslutning, samtycke, (med ngns) goda minne, stöd,
tillfredsställelse; bekräftelse, sanktion 2 bevågenhet — vinna ngns gillande vinna ngns öra, vinna gehör hos ngn
(för ngt) gille 1 (prov. för) bjudning, dryckeslag 2 (åld.

för) skrå, förening 2 3 klubblokal, gillesstuga giller gillerinrättning, (prov.) läm; [(stock)-fälla, (fall)stock, snara,
dona, (räv)sax, (lojbås, (björn)järn, flake, klämmer, brann]; garn, nät; försåt giltig (full)god, (alltjämt) gällande,
gångbar, gängse; gill, laggill, fullgill, gillad, fullgiltig, rättsgiltig, laga, laglig; (väl)grundad, befogad, berättigad,
tillämplig, aktuell, rättmätig, skälig, (fullt) tillräcklig, (fullt) tillfredsställande, godtagbar, acceptabel, antaglig,
hållbar — vara giltig äga giltighet, hålla (streck) gimmick [g-] (reklam)trick, so knep 1; oväntat inslag, fyndigt
uppslag, rolig idé, lustighet, (vard.) grej, ploj; överraskning gin so gen

gir avvikelse från kursen, lov; sväng(ning), vändning, vridning, krängning, rundning, undanmanöver gira 1 (sjö.
för) (låta) avvika ur kursen, svänga, kränga, (sjö.) hålla av 2 (ofrivilligt) fara åt sidan 1. från den ena sidan till den
andra, gå vacklande, se ragla girig 1 vinningslysten, snål, ytterst 1. överdrivet sparsam, närig, om sig,
penningkär, penningdyrkande, (prov.) hagalen, hagirig 2 se lysten; jfr sniken, snål 1 girigbuk se snålvarg

girighet snålhet, vinningslystnad, jfr knussel,

'glupskhet', (ibl.) (häftig) åtrå 1. lystnad girland (granris- 1. löv- 1. blomster- 1. blom)-ranka, blomsterbindel 1. -
band 1. -fläta I. -slinga, virad (blomster)krans; festong, ramp, rad; rankartat ornament gissa ana (sig till),
föreställa sig, anta(ga), tro, förmoda, supponera, gissa sig till, på måfå besvara, (vard.) hugga till med; söka finna
svaret 1. lösningen, (söka) utfinna iu, (söka) sluta sig till, (vard.) lukta sig till, (ibl.) misstänka; tycka, räkna sig
till, kal-
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kylera, beräkna, uppskatta 1, tippa, träffa (rätt); lösa, (ut)tyda (gåtor) gissel 1 (läder)piska, spö 2 (bildl.)
(plågo)ris, (lands)plåga, förbannelse, olycka 1, straff; 'straffredskap', 'pinoredskap', plågoande, tyrann

gissla piska, prygla, hudflänga, hudstryka, risa, svänga sitt gissel över; (ibl. nära) tukta, aga, avstraffa, (be)straffa,
plåga, hemsöka med plågor; (bildl.) gå till rätta med — gisslas (även) slita spö gissning förmodan, antagande,
spekulation, tips, hypotes, konjektur, beräkning, 'misstanke', aning, hugskott gisten 1 gistnad, otät 1. sprucken (av
torka),

läck 2 se dagen efter under dag gitta 1 (kunna) förmå sig till, komma sig för, se idas, (inte) bry sig om, bekväma
sig till, finna mödan värt, (åld.) vårda sig om 2 vara i stånd 1. skicklig till, orka giv (kortsp.) 1 utdelning av
kort(en), giv-ning; (ngns) tur att ge 2 (kort)fördelning, 'hand' — ny giv nya riktlinjer, ny politisk linje, nytt
förslag 1. program, ny framställning, nytt uppslag, ny ordning, nya ekonomiska principer giva 1. ge 1 skänka
(bort), ge till skänks, lämna gratis 1. som gåva, förära, donera, sticka till 1. åt (ngn), skjuta till, ge allmosor, dela
med sig, skänka av sitt, vara hjälpsam mot; ge till äkta, gifta bort; utrusta med 1. skänka (makt 1. befogenhet);
förse med, tilldela (ngn en titel); beklä(da) med (ett ämbete); avlämna; förläna, beskära, begåva med, tillstädja,
förunna, bereda tillfälle (att), bevilja 2 (över)lämna, lämna ifrån sig, (över)räcka, tillställa, hembära, erbjuda,
(åld.) bjuda (ngn ett hem); anförtro, räcka fram, (åld.) hugna med, (vard.) hämta (hit), komma (hit) med, langa
(hit), (prov.) fly; servera, traktera med, framsätta ni; utdela ni (kort); ställa till med, anordna, hålla (konsert),
bjuda på, inbjuda till, 'ha' 1. hålla (middag); ordinera; (ut)-fodra, mata med, ge foder åt, stilla'; tillhandahålla, stå
till tjänst med 3 betala, erlägga (i betalning), ge i ersättning 1. utbyte 1. vederlag; offra (blod 1. sitt liv), avstå
från 4 låta (ngn) komma i åtnjutande av, bereda, (för)skaffa, rendera, bringa, tilldela, tillmäta, tillskriva,
tillerkänna, bibringa, ägna; medge, unna 5 meddela, förete, förebringa, framkomma ni med, prestera; framlägga
ni, lämna, sätta (pant); utfärda, låta utgå; ånge (ton) 6 (om skådespel) framföra, uppföra, presentera, exekvera;
(om roller) framställa, återge, utföra, spela 7 avkasta, inbringa, tillföra, medföra; innehålla; utgöra, belöpa sig på,
uppgå till; alstra, producera 1, bära (frukt); förorsaka, föranleda, åstadkomma, vålla, medföra, kasta (skugga);
(upp)väcka, inge, (för)skaf-fa; erbjuda; inlägga (en viss betydelse) i (ett ord) — giva 1. ge sig 1 överlämna sig på



nåd och onåd, se kapitulera 1; (relig.)
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utgiva sig, sätta in sig själv, offra sig (åt), lämna sig i ngns hand 1. våld; se ge sig åt nedan 2 ge oika (för), avstå
från att fortsätta, tröttna, kapitulera 2 3 [ge sig över] bli förtvivlad, jämra sig, klaga, stöna, tappa modet 4 [ge
med sig] töja sig, sträcka sig, se bågna, 'sätta sig'; vidga sig resp. dra-(ga) ihop sig, lossna (i fogarna), förskjuta
sig, sjunka ihop, falla in, (ibl.) släppa efter; brista, vackla, låta rubba sig 5 (sjö., om storm) bli lindrigare, gå
tillbaka, ge med sig, minska(s), bedarra, mildras, upphöra 6 se ge sig till nedan, (vard.) inlåta sig (i samtal),
blanda sig (i leken), inträda (i tjänst); utsätta sig för (fara) 7 utlämna sig 1. sitt innersta, öppna sig; yppa sig,
erbjuda sig, framgå; komma (av sig själv), bli klart, ordna sig, reda (upp) sig; [det ger sig] det kommer att visa
sig framdeles, det får framtiden utvisa, det får man se, det blir nog bra — ge sig av 1. i väg se avlägsna sig 2,
avgå 1, 2 avresa, 2 fara 1, avtåga, rymma 2, 3 fly 1, försvinna 1 — ge sig av på se anträda — ge sig för smärta
inte kunna behärska 1. bärga sig för värk — ge sig i lag 1. slang 1. kast 1. färd med inlåta sig på, se vidare under
2 lag — ge sig in i 1. på se inlåta sig 1, börja 1 — ge sig min av se låtsa — 1 ge sig på | ge1 sig på] vara säker på
— 2 ge sig på [ge sig på1] se börja 1; se anfalla 3 — ge sig sken av vilja synas (vara), affektera, vilja visa sig
(som), skylta (som), se låtsa — ge sig till 1 se 2 fara 1 2 gå in vid (teatern), ägna sig åt, se börja 1 3 ta(ga)
anställning som, bli 4 ta(ga) sig för (att); understå sig, ta(ga) sig till, drista sig till (att) — ge sig till känna låta
höra av sig, förråda sig, uppenbara sig, avslöja sig, yttra sig (i), se visa sig 4 under 2 visa, uppträda, framträda ni,
dra(ga) uppmärksamheten till sig — ge sig till tåls dämpa sin otålighet, stoppa (ngt) i tålamodspåsen, finna sig
(i), bärga sig, ge sig tiii freds, se under fred, lugna sig, vänta 1 — ge sig ut begiva 1. bege sig ut, lämna huset 1.
hemmet, ge sig av 1. i väg — ge sig ut för påstå sig vara, ge sig sken av att vara, låtsas vara, 'spela'; uppträda
som, framställa sig som, figurera som, passera som — ge sig åt ägna sig åt, jfr hängiva sig ät; lämna sig i ngns
hand 1. våld, skänka ngn sin gunst; ha samlag med, ha sexuellt umgänge med — given 1 utfärdad, fastställd,
överenskommen 2 (allom) förunnad, beskärd 3 faktiskt föreliggande 1. förefintlig, faktisk, förhandenvarande;
förutsatt, (antagen som) bekant 1. känd; en viss, en eller annan; angiven, utsatt, bestämd, uttrycklig, viss; se säker
2, avgjord, oomtvistlig, odisputabel, obestridlig, självfallen, naturnödvändig —-taga 1. ta för givet anse (som)
avgjort 1. självklart 1. självfallet, se förutsätta 1, mena 2, jfr förvänta — givande (motsats: fattig, karg) se
inbringande; se fruktbar, rik(lig), dryg, flödande, positiv, innehållsrik, (ibl.) sakrik, uppbyggligdet gives—med
glans

det gives 1. ges det (före)finnes, förekommer, är till, existerar — ge akt på märka, se vidare under 4 akt — ge
avkall på avstå från, se vidare under avkall — ge efter (motsats: hålla, hålla stånd, äga bestånd) 1 ge vika (för),
tröttna, ge med sig, ge sig, vekna, foga sig 4, falla till föga, stryka på foten 2 avta(ga), bli svagare, slappna;
släppa, upphöra, lätta 3 icke hålla stånd, låta rubba sig, lossna, brista; ändra form, töja sig, sträcka sig, slappas,
fjädra sig, bågna, 'gunga' 4 släppa efter (på), avstå (från), pruta av (på), icke utkräva; (inte) känna sig
underlägsen, (inte) vara sämre 1. mindre än — ge fyr se skjuta 1, avfyra —- ge hals börja skrika, se vidare under
hals — ge hugg på sig ge en blotta på sig, se vidare under hugg — ge ifrån sig 1 släppa ifrån sig, släppa fram,
avge, avsöndra, avleverera 2 (om läte, skratt osv.) frambringa, utsända, låta höra, utstöta, ge till, ge upp, höja (ett
rop), upphäva, utbrista ru i —-ge igen 1 se återlämna 2 återgälda, gottgöra, ge lika för 1. mot lika, se under 1
lika, hämnas, jfr hämna, slå tillbaka 1. igen 3 (i högre st. för) återkasta, återgiva, återspegla — ge in 1 låta (ngn)
ta-(ga) in, hälla i, stoppa i 2 se ingiva 3 — ge katten i (vard. för) strunta i, negligera, nonchalera — ge klaven till
ge förklaringen till, se vidare under klav — ge med sig 1 se ige efter 1 ovan, giva sig 5, jämka (sig), (ibl.) lugna
1. stilla sig; lindras, (om kyla) släppa; (om smärtor) gå om 2 töja sig, se giva sig 4 — ge nådestöten se döda 1 —
ge (ngn) en duvning se kväsa — ge (ngn) en god dag se strunta i — ge på båten se övergiva, strunta i — ge
spelet förlorat se ge upp 1 nedan, kapitulera 2 — ge tappt uppge försöket 1. motståndet, dra(ga) sig tillbaka,
cedera, foga sig 4 — ge till se ge ifrån sig 2 ovan — ge tillbaka se återlämna — ge tillstånd till se 1 lova 1, tillåta
1 — ge upp 1 ge saken förlorad, ge spelet förlorat, ge allt förlorat, ge upp spelet, ge upp allt motstånd, dra(ga) sig
tillbaka, kasta yxan i sjön, släppa taget, (vard.) tappa sugen, backa ut, kasta in handduken, se avstå, foga sig 4,
resignera 2 se kräkas 3 se lämna 2, övergiva, avträda, släppa (ifrån sig), gå ifrån; uppoffra, ge 1. göra avkall på;



låta (ett ämne 1. förslag) falla, slopa; avlägga 4 spela ut (bollen), serva (i tennis) 5 (om ljud) se ge ifrån sig 2
ovan 6 se uppgiva — ge ut 1 se offentliggöra, förlägga, sätta på pränt, befordra till trycket; (ibl.) redigera, edera
(med kommentar) 2 (hand.) utfärda, utställa, emittera 3 se betala 1; lägga ut, (ned)-lägga (pengar) på 1. i, kosta
på, förbruka, depensera, kasta ut, kosta ut 4 (motsats: taga hem) (sjö.) släppa ut, släppa efter på givakt
givaktställning, enskild ställning, (ibl.) mittåt, lystring, pass på, se upp; (kraftig) varning, varningsrop, maning,
påminnelse, memento — i givakt se orörlig — ställa sig i givakt göra ställningssteg

givare donator (även med.) givetvis se naturligtvis

givmild (motsats: snål, girig) se frikostig — vara givmild se spendera

1 gjord (subst.) se bälte 1; sadelgjord; (fiske, för) ring 1. båge (på ryssja)

2 gjord (v.) se under 2 göra

gjuta 1 hälla (ut), slå (ut 1. över), ösa, utgjuta, drypa 2 (om skimmer) (ut)bre(da), låta falla 1. flöda över 1. på,
kasta, sprida, sila över, (ibl.) (över)hölja; fälla (tårar), låta (blod) flyta, utösa (sin vrede 1. galla); ingjuta 3 stöpa,
forma (genom gjutning), smälta, fylla i — gjutas (även) flyta, rinna — gjuta olja på elden (ytterligare) upphetsa,
se vidare under 1 olja — gjuta olja på vågorna hindra sjön att bryta, se vidare under 1 olja — sitta som gjuten
sitta som beställd glaciär se jökel; inlandsis glad l gladlynt, lättsam, lättlynt, glättig, frejdig, nyter, jovial(isk),
gemytlig, toujours, skojfrisk, skämtsam, humoristisk, 'uppknäppt'; glädjestrålande, vid 1. på gott humör, vid 1. på
gott lynne, förtjust, glädjedrucken, 'livad', uppspelt, munter o. upprymd, uppskojad, yster, oförbränn(e)lig,
pärlande (humör), 'solig'; belåten, (för)nöjd, tillfreds 2 (vard. för) lite onykter, beskänkt, överförfriskad,
påstruken, lullig 3 (om fest) uppsluppen, munter, animerad, trevlig, lustig, rolig, skojig; (om leende 1. minne)
solljus 4 (motsats: tråkig, nedslående) glädje-bringande, glädjande, rolig, angenäm, trevlig, festlig, glädjefull,
fröjdefull, glädjerik, hugnesam; fägnesam, nöjsam 5 (motsats: mörk, murrig, matt, blek, fadd) ljus, klar,
(upp)livande, grann — vara glad i 1. åt lycka om, vara förtjust i, vara svag för, vara begiven på; (prov. för) vara
förälskad 1. kär i gladeligen 1. gladligen 1 glatt, med glädje, med glatt hjärta 1. sinne, gärna, (beredvilligt, (åld.)
lusteligen, (poet.) glad(e)ligt 2 ogenerat, oförskräckt, kritiklöst, utan tvekan, glatt o. sorglöst, utan saknad, be-
kymmerslöst, obekymrat, lätt och ledigt, 'friskt'

gladlynt (motsats: svårmodig, tungsint) glad

till sinnes, se glad 1 glam muntert samspråk, glatt stim, (högljutt) skämt, prat o. skratt, (vard.) tjo och tjim
glamma skämta uppsluppet, språka muntert, prata o. skämta, prata o. skratta, stimma, nojsa, skalkas glamorisera
1. glamourisera förhärliga, ge glans ål

glamorös 1. glamourös tjusande, förtrollande; (filmstjärne)ljusig; glansfull, glänsande glans 1 strålglans, briljans,
klarhet, sken, skimmer, (månens) skir, glitter, blänk, 'blixt', 'stråle', 'ljus', 'dager', lyster, fräschör; blank yta,
polityr 2 prakt, härlighet, pomp, ståt, festi'vitas, gloria, nimbus, feststämning; flärd, flitter; ära, berömmelse,
storhet, (kulturell) glamo(u)r - i all sin glans i all sin härlighet, i sin prydno — med glans mycket
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bra, utmärkt, glänsande, överlägset, ledigt

0. lätt, utan minsta svårighet, utan att gnissla, 2 flott 4, med heder, med bravur, med brio, med pukor och
trumpeter — skänka glans åt med sin närvaro hedra; prisa; (ibl.) glamo(u)risera

glansdagar bästa dagar, storhetstid

glansfull se glänsande 2

glansig blänkande, se glänsande 1

glansk se glänsande 1, spegelblänk, hal, glatt

glanslös 1 se matt 4, talgig(a ögon) 2 alldag-



lig, vardaglig glansnummer bravurnummer, paradnummer, virtuosnummer, mästerstycke, bravurstycke,
glansroll; se clou glansperiod (motsats: förfallsperiod) se storhetstid

glanspunkt kronan på verket, se clou

glansroll bästa roll, glansnummer

glappa vara för vid, kippa, inte sluta (tätt)

till, sitta löst, glida, slå, smälla glapprum mellanrum, 'luft';(tekn., ibl.) tolerans glas glaskärl, flaska, (tom)butelj;
kolv, retort; dricksglas, 'skål', 'pokal', 'bytta', 'fingerborg', se bägare; droppe, skvätt, jfr sup; (glas- 1. fönster)ruta,
(glas)skiva, (ibl.) lins; monokel; (ibl.) kristall — titta för djupt i glaset dricka för mycket, se vidare under titta
glasartad glaslik(natide), glasig, glasaktig;

genomskinlig; stel o. stirrande (blick) glashus — inte kasta sten när man sitter i glashus sopa rent för egen dörr,
se vi.lim-under sten

glaskärl glasburk, retort, (kok)kolv, 'glas', pumpa

glasskåp monter(skåp), vitrin

glasögon (horn)brillor, goggles — se genom färgade glasögon (bildl. för) se subjektivt o. partiskt

glatt 1 (motsats: skrovlig, sträv, hårig, luden, matt) jämn o. blank, slät o. glänsande

1. blänkande, spegelblänk, glansk; len o. fin, utan rynkor; glättad, (glatt)slipad, polerad, finhyvlad; (till)slätad,
tillstruken, slätstruken; hårlös, skägglös, välrakad; slipprig, hal, 'fet'; (om papper) glättad, satinerad; (alltför)
polerad 1. fin, 'slickad', 'söt'; inställsam, smidig, 'hal' 2 (ss. adv. även) lätt, utan svårighet, 'flott', 'fint' — glatt lag
1 (sjö.) bredsida 2 (vard. för) (ge ngn) avbasning 1. ovett — springa för (glatta) livet springa allt vad tygen
håller, se vidare under liv

gles 1 otät, grov(maskig); (kring)spridd, utspridd, strödd, lucker, porös, tunn(sådd), sparsam, fåtalig, sporadisk,
'snål' 2 (motsats: kompakt) (typogr.) spatiös, mellan-slagen, spärrad gli 1 (fisk)yngel 2 (vard. för) barn, (barn)-
unge, småbarn, (pojk)spoling, grabb, glytt, glop, rackarunge, slyngel glid (gott) (skid)före — på glid i glidning 1.
skridning 1. rörelse; i utförsbacken, på väg utför, på det sluttande planet — vara på glid gå mot förfall 1. sitt fall,
vara på avvägar, vara på väg att komma på sned I.
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att råka illa lit, (vard.) deka ner sig: jfr glida 1 vara på glid mot närma sig (t. ex. politisk riktning) glida 1 vara 1.
komma 1. råka på glid, sjunka (ned), förflytta 1. röra sig 1. löpa 1. gå mjukt o. lätt, skrida (ljudlöst), 'segla'
(över), slippa (ur handen), (ibl. nära) slinka, smita, smyga, krypa, 'åla', jfr slingra 2, (om sko) glappa, kippa (ned);
sväva, flyga utan (1. med frånslagen) motor, fara i glidflykt, fara lätt; singla, 'dansa', sakta flyta 1. rinna, 'simma',
förskjuta sig; (långsamt) flytta sig, fara (över); (om tid) (sakta) förflyta

2 mista fotfästet, halka, slinta, slira, sladda, kana, (ibl.) skrinna, 'åka'; (h)asa, rutscha, (prov.) kasa; falla (utför) —
glidande skala inte fast fixerad, automatiskt föränderlig, rörlig

glimma lysa ostadigt, se glänsa 1: flämta,

pyra, ulnta glimmer kattguld; se glitter 1 glimra se glänsa 1

glimt 1 ljusreflex, se blink 1, ljusning 2 uttryck, skimmer; (hastig) blick, ögonkast; 'skalk' (i ögat) — inte en
glimt inte ett spår 1. 'stänk', inte en aning 1. smula 1. 'strimma'

glimta (fram 1. till) (glimtvis) lysa fram 1. till,

lysa 1. skina upp, skina fram, glimma fram, blänka fram 1. till, gnistra till, blixtra till, glänsa fram, blinka,
flamma, 'spela'; skymta, skönj as glindra se glänsa 1, glittra

1 glipa (subst.) springa, öppning, mellanrum, glugg, (vard.) 'skilsmässa' (mellan klädesplagg)



2 glipa (v.) vara öppen, stå på glänl, 'gapa' gliring stickord, (sido)hugg, 'snärt', 'släng',

pik', '(tjuv)nyp', (en) 'känga', tråkning, spydighet, spetskula, 'piller', glåpord glitter 1 glittrande, ljusreflexer,
skimmer, glimmer, glinder, flimmer, blänk, spel 2 (julgransglitter, krimskrams, prydnad, (blänkande) grannlåter,
bjäfs, sira't, (vard.) lull-(lull); nipper, strass, similismycken, paljetter

3 tomt sken, yttre glans, prakt, flärd, prål glittra lysa (med dallrande sken), stråla,

blänka, skimra, glänsa, gnistra, tindra, blinka, flimra, glimra, glimta, glindra, glimma, 'spela' glo se stint på,
stirra, (prov.) gana, glana, glosa, (åld., folkl., vard.) koxa, (vard.) tira; nidstirra, stirrbliga, starrbliga, stortitta,
storbliga, bliga, (ibl.) kika, se fäna 1 — glo på (även) lu gapa glob (jord- 1. himmels)klot, kula, (himmels)-

sfär; (fackspr.) (ögon)bulb global som omfattar hela jordklotet, världsomfattande, världs-; total, fullständig,
helhet s-

glop spoling, (prov.) spole; osnuten pojke, snorunge, snorvalp, 'snorgärs', gli, (pojk)-lymmel, gynnare, slyngel,
odåga, spelevink, (pojk)valp, pojkvask(er), flabb, 'kalv', 'gröngöling', 'ungtupp', 'tuppkyckling', 'gök',gloria—
samla glödande kol på ngns huvud

(åld.) kvanting; snobb, viktigpetter, viktig-hetsmakare, plätt, stropp gloria 1 ljuskrets, ljusring, sken, strålkrans,
strålkrona, strålskimmer, stråldiadem, strålglans, helgongloria, helgonskimmer, (konsth.) mandorla 2 se glans 2,
nimbus, ryktbarhet glorifiera se förhärliga 2, höja till skyarna gloriös se ärofull

glosa 1 vokabel, ord 2 se glåpord, (ibl.) kraftuttryck 3 (om äldre förh.) glossa, ordförklaring, randanmärkning,
förklarande not, kommentar glossa r 1. glossarium ordförteckning, ordförklaringar, lexikon, ordbok, ordlista
gluffa (vard. för) sluka, sätta (i sig), slafsa (i sig), störta (i sig), glupa (i sig), glufsa (i sig) glufsa i sig se sluka 1

glugg se fönster 1, muröppning, bräsch, (ibl.) skottglugg, ljudhål (i klocktorn); (titt)hål, 'tittut'; (vard. för) öga;
'gap', mellanrum, lucka, glipa; (idrott.-sl. för) (fotbolls)mål — vara resp. råka i gluggen vara förlorad, vara illa
däran, råka illa ut, råka fast glunka i hemlighet tala om, komma med antydningar, 'viska' — det glunkas det
viskas man och man emellan, det pratas 1. skvallras, det går rykten, det förljudes, (let säges, sc unilcr säga glupa
gapa (efter rov) — glupande 1 sc glupsk; grvm, blodtörstig 2 (åld.) gapande — giupa i sig (vard. för) sluka 1
glupsk 1 glupande, omåttlig, omättlig; se lysten, rovlysten, gluphungrig 2 (bildl.) obehärskad, ohejdad, våldsam,
jfr nårig 3 väldig, strykande, ofantlig, oblygt tilltagen, alltför stor 1. dryg glupskhet frosseri, omåttlighet, begär,
girighet

glutta (vard. för) (oförmärkt) titta, 'kika' glåmig (om hy) sjukligt blek 1. grå, gråblek, gulaktig, gulblek, askgrå,
blygrå, grågul, avfallen o. hålögd, blå under ögonen, blaskig, (se ut) som en sillmjölke; (om öga 1. blick) matt,
grumlig, talgig, oklar; (om ljussken) matt, blek, gråaktig, grådaskig glåpord skymford, okvädinsord, speord,
(spe)-glosa, (prov.) gantord, (åld.) okväde, (vard.) klyscha; skällsord, smädelse, gliring, elakhet, vasst tillmäle,
invektiv, (ibl.) öknamn; (i plur.) diatrib glädja göra glad 1. förtjust 1. belåten 1. förnöjd 1. lycklig, tillfredsställa,
bereda (ngn) glädje, lyckliggöra, fröjda, förnöja, fägna, värma ngns hjärta, hugna, behaga; (ibl.) muntra 1. pigga
upp, roa — glädja sig 1. glädjas (åt 1. över) känna glädje (över), fröjda sig, fröjdas, finna nöje (i), jubla, (vard.)
gotta sig; skatta 1. prisa (sig) lycklig (att); (bibi.) göra sig glad (med); [kunna glädja sig åt (god hälsa,
uppskattning)] vara lycklig nog att ha resp. få, åtnjuta, njuta av — glädjande (motsats: tråkig, sorglig) sc glad 4,
hugnande glädje (motsats: sorg) tillfredsställelse, belåtenhet, (i högre st.) fägnad, hugnad; mun-

terhet, glättighet, (åld.) gamman; se lust 2, fröjd, förtjusning, nöje, förnöjelse; (ibl.) glad stämning, lycka, sällhet;
(åld.) ro, njutning; (ha) fördel 1. gagn 1. nytta (av); (vara) välsignelse (med); (relig.) salighet glädjefattig se trist 2

glädjeflicka lösaktig flicka 1. kvinna, sköka, (gatu)nymf, gatflicka, (gat)slinka, 'nattfjäril', 'nattfågel', (lättfärdigt
1. liderligt) 'stycke', 'skarn', 'flarn', prostituerad; (vulg.

0. si.) (hor)kona, hora, fnask, luder, gnoa, pyscha, jfr demimond 2, älskarinna

glädjefull se glad 4 glädjehus se bordell glädjelös se trist 2 glädjerus se hänförelse, extas glädjestrålande se glad



1 glädjetom se trist 2

gläfsa 1 (om hund) (små)skälla, bjäbba, morra 2 (om person) vara ovettig, ovettigt

1. försmädligt kritisera

glänsa 1 skina, lysa, blänka, (åter)stråla, glimma, tindra, glittra, glimta, skimra, blixtra, glimra, glindra, gnistra,
(prov.) glisa 2 väcka uppmärksamhet, vara framträdande, sköta sig briljant, ståta, briljera glänsande 1 glansrik,
glansig, skimrig, blank, polerad, glansk, fräsch 2 glansfull, festlig; se lysande under 1 lysa, briljant, praktfull,
storslagen, storartad, splendid, famös, ypperlig, excellent, (ibl.) glamo(u)rös, luminös (idé), jfr utmärkt 1 glänt —
stå på glänt stå ngt litet 1. en smula öppen, stå halvöppen, glipa

1 glänta (subst.) öppning 1. öppen plats 1. ljusning 1. uthuggning i skogen, glad, (mil.) gip

2 glänta (v.) 1 (försiktigt) öppna 1. ställa på glänt 2 titta 1. kika genom en springa, lysa fram

glätta blank- I. glattslipa, glatta, polera, slät-hyvla, (av)putsa, (glans)stryka, glanska, lissera (papper), glansa,
blanka, bona, släta, gnida, avfila ni, (fackspr.) hyfsa, slikta; valsa, (om papper) avglätta, satinera, kalan-derglätta,
kalandrera, laminera (bokomslag) glättig (motsats: nedstämd, deprimerad)

sprudlande, lekande, sangvinisk, se glad 1 glöd 1 glödande kol; glödhög 2 glödande sken 1. färg I. färgprakt,
(glödande) rodnad 1. hy, brinnande blick; brännande hetta, värma, (sol)värme, solgass, 'eld', 'brand' 3 häftighet,
våldsamhet, hetsighet, eldighet; intensitet, passion, fanatism, (brinnande) iver 1. nit 1. åtrå, lidelse, élan 1. elan,
geist, verv, brio, entusiasm

glöda 1 lysa (utan låga), sakta brinna, pyra, ulma 2 lysa röd, blossa, låga, flamma, tindra, stråla, glimma, rodna,
hetta 3 vara häftigt upprörd, eldas (av), 'sjuda' av, förtäras (av begär); vara intagen av, vara hänförd 1. ivrig 1.
entusiastisk, vara i eld och lågor; ligga latent —- samla glödande kol på ngns huvud 1. hjässa komma ngn att
blygas
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1. ångra sig, göra (ngn) skamsen, löna ont med gott glödga upphetta ni, uppvärma ni glömma 1 förgäta,
förglömma, glömma bort, inte komma ihåg, inte kunna erinra sig 1. minnas 1. påminna sig, 'tappa bort', ligga av
sig, (prov.) skriva upp i glömmeboken 2 inte (längre) bry sig om, vara 1. visa sig likgiltig för 1. mot, visa
likgiltighet för, åsidosätta, försumma, negligera, vårdslösa, brista i omtanke 3 inte (längre) tänka på 1. känna, slå
bort tankarna på, slå ur hågen, övervinna 4 sluta ögonen för, bortse ni från, icke (längre) fästa sig vid,
undertrycka, 'begrava', dra(ga) 1. stryka ett streck över, överse med, låta bli att tänka på, (ibl.) förlåta, (inte
kunna) 'smälta'; låta försjunka i glömska(ns natt), (över)lämna åt glömskan, inte tala om den snö 1. snön som föll
i fjol, inte dra(ga) upp gammalt groll på nytt, låta vila i sin grav 5 inte ta(ga) tillbörlig hänsyn till (sin värdighet),
inte betänka 1. tänka på (sin ställning), försumma att ta(ga) hänsyn till, inte iaktta(ga), förbise 6 (av misstag)
(kvar)lämna, kvarglömma ru, lägga efter sig, lägga kvar, gå ifrån; uraktlåta (att nämna), uteglömma, inte nämna,
utelämna, överhoppa ni, förbigå — glömma sig 1 glömma sin ställning 1. värdighet, brista i värdighet 1. korrekt
uppförande 1. aktning 1. hövlighet, falla ur rollen, låta sina känslor ta(ga) överhand, överila sig, förgå sig (mot),
gå för långt, uppföra sig olämpligt, fela, förhasta sig, jfr förivra sig, (vard.) dabba sig 2 [glömma sig kvar] dröja
sig (kvar), alltför länge fördjupa sig (i) 1. försjunka (i) — glömma sig själv komma bort ifrån 1. lämna tankarna
på sig själv, försaka sig själv, inte tänka på sig själv 1. sin egen fördel, försumma sin egen fördel, visa sig
osjälvisk — glömmas av 1. bort falla 1. sjunka i glömska, falla ur minnet, undfalla (ngn), gå ur hågen, (ibl.) falla
bort, förklinga glömsk minnesslö; försumlig, tanklös, tankspridd, (ibl.) pliktförgäten — vara glömsk (motsats: ha
hästminne) ha dåligt minne, ha (ett) hönsminne glömska 1 dåligt minne, glömskhet, minnes-slöhet, minnesförlust
2 tanklöshet, distraktion; förgätenhet, försummelse, förbiseende, uraktlåtenhet, åsidosättande 3 otacksamhet
gnabbas (små)gräla, träta smått, munhuggas, (små)retas, kivas, tvista, (vard.) slänga käft gnaga l avbita ni, nagga,
avskava ni; knapra; tära (på); plåga, gräma, kvälja; agga, mala, mola, pyra, (ibl.) gro 2 nöta, skava, 'gnida'; fräta,
angripa, förtära 3 gnata 1. hacka 1. kälta (på), ständigt anmärka på gnata se kälta, gnaga 3, kritisera gnatig
knarrig, kinkig, tjatig, kältig, svår att göra till lags, surt 1. småaktigt kritisk, grinig, 'sur', (prov.) gnaven, se



grälsjuk gnetig 1 (om handstil 1. skrift) se petig 1, svårläslig 2 (vard. för) småaktig, pedantisk, petig
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gnida 1 gno, gnugga, borsta, skubba, frottera, massera, knåda; ingnida ni, (in)smörja; (be)stryka, överfara ni,
polera, glätta, putsa, blanka, feja, fila, (ibl.) inolja ni; avtorka ni, rentorka m, fintorka; nöta, skava, skrapa,
skrubba, skura, bona; spela 1. fila 1. såga (på fiol) 2 se snåla, vara överdrivet sparsam 1. girig 1. småsnål 1.
knusslig, vara om sig, vända på slanten, (ibl.) knussla; se spara 2 gnidare se snålvarg gnidig se snål 1

gnissel 1 pinande oljud, skarpt 1. vasst 1. skärande ljud, öronpina, se oljud 2 se slitning 3, friktion 2, 'trassel'; se
knot, yttringar av missnöje, 'missljud', 'tandagnisslan', jfr klagan

gnissla 1 gå osmort, knarra, knarka, slamra, knirka, gny, vissla, 'skrika', 'knorra', 'gnälla', 'kvida', 'jämra sig'; spela
falskt 1. jämmerligt; skära (i öronen) 2 vålla friktion 1. slitningar, krångla, komma 1. vara i olag, 'skära sig',
'skorra'; knota ilsket 1. bittert, 'fräsa', skära tänder 3 (om djurläte) tjuta, gnälla, skria 1. grymta gällt, (om
gräshoppa) sirpa

gnista 1 eldgnista, sprakande glöd, (svets)-loppa; glimt, blixt, blänk, flamma; (livs)-låga 2 genialitet, geni, snille,
gudagåva, inspiration, hänförelse, 'eld'; (konstnärsbegåvning, talang, konstnärssjäl, poetisk ådra, skaldegåva —
tändande gnista se impuls gnistra se blixtra 2, glänsa 1, jfr fräsa 1 — gnistrande (även) spirituell, utomordentlig;
ursinnig, våldsam gno 1 se gnida 1 2 arbeta (som en häst). 2 sträva, slita, slita hund, jobba, 'flå', plugga; ivrigt
förhöra, duva, traggla 1. tröska med, 'sätta åt', 'hålla varm' 3 (vard. för) kila, 2 springa 1, 2 rusa, sjasa, sjappa; gno
på, fortsätta, se skynda sig 4 småvärka, molvärka, mola, gnola, 'borra' gnola 1 småsjunga, nynna, jfr sjunga 1 2
småvärka, se gno 4

1 gnom andeväsen, jordande. elementaran-de, vätte, rå, dvärg, genie; 'tjänsteande'; jfr tomte

2 gnom se sentens

gnugga 1 se gnida 1 2 ge (ngn) en duvning,

se 2 plugga 2 gnutta (vard. för) grand, (liten) smula — inte en gnutta se ingenting

1 gny (subst.) 1 se buller 1, brus 2 (vard. för) gnäll 2

2 gny (v.) 1 (i vitter st. för) slamra, rassla, braka; bullra; larma, stoja, sorla, skrika, väsnas, föra oljud; vina, tjuta,
susa, brusa, dåna, döna; låta illa, gnissla, knirka, knarka, knarra, klirra 2 gnälla, (små)gråta, jämra sig, kvida,
pipa, stöna, klaga, knorra, knota, kinka, 'bråka'

gnägga (vard. för) skratta (fult o. oharmoniskt), 'skrocka' gnäll l gnissel 2 gnällande, kvidan(de), klagan,
(klago)låt, skri, gny, jämmer, kink o.gnälla—godartad

gråt, ynk, (ibl.) pip, lip, pjunk, grin 3 klagovisor, jeremiader, lamentationer, 'syrligheter', kverulans, tiggande,
gnat, 'gnag', kält, käx(ande) gnälla 1 se gnissla 1, pipa, låta illa 2 so jämra (sig) 1 3 knota, klaga, ge sig över,
pjunka, lamentera, kinka, kverulera, gnöla, (ibl.) gnata, kälta, tigga (sig till) gnällig 1 skärande, pipig, skrikig,
gäll, gnällande, skarp, ynklig 2 klagande, jämrande, pjunkig, missnöjd, kverulantisk, grinig 1, tjatig 1; so sjåpig
1, jfr bortskämd gnällmåns se grinolle 2

gnöla se gnälla 3, böla; (vard., prov. för) knota, klaga; 'grymta' (över); tjata, kälta, enträget be 1. tigga om god 1
(motsats: ond, syndig, förtappad) rättskaffens, rättsinnig, redbar, rättfärdig, sed-lig(t högtstående), ofördärvad,
moralisk, etisk, dygdig, from, ädel, lovvärd, berömvärd, föredömlig 2 (motsats: självisk, hård, elak, avvisande)
snäll, vänlig, rar, hjärtegod, varmhjärtad, hjärtevarm, godhjärtad, hygglig, överseende, human; gunstig, mild 1,
vänligt stämd (igen); blid; förnöjt 1. hjärtligt 1. 'ordentligt' (skratt) 3 (motsats: opålitlig) duglig, präktig, skicklig,
kunnig, driftig, duktig, (plikt)trogen, solid, reell 4 (motsats: underhaltig, klandervärd, miserabel) bra, förträfflig,
förtjänstfull, felfri, säker, fast, rejäl, gedigen, anständig 1. städad (ton), värdefull 1. intressant 1. underhållande 1.
allvarlig 1. uppbygglig (bok), klok (hushållning), fruktliar 1. fruktbärande 1. ljus(blå) (idé), fördelaktigt 1.
behagligt 1. tilltalande (sätt), väl utvecklad 1. skarp i. fin (hörsel) 5 (motsats: ofördelaktig, olycklig) so



inbringande, blomstrande, passande, tillbörlig, gynnsam, ändamålsenlig, lyckosam, utmärkt 1, lyckobå-dande,
lyckobringande; (om pris) högt, lågt, billigt, skäligt, rimligt, hyggligt; tjänlig, lämplig, nyttig, gagnelig 6
(motsats: illa anskriven) aktad, ansedd, otadlig, stadgat (namn 1. rykte), aktningsvärd, hedrad, respektabel 7
(motsats: dålig) smaklig, välsmakande, lyckad, vällagad, angenäm, (vard.) godis, smaskens, smaskig 8 (motsats:
otillräcklig) fullgod, (full)giltig, (välj-grundad, 'randiga' (skäl), gill, tillfredsställande; riklig, 'ordentlig', 'duktig',
'dryg', 'redig', 'riktig', försvarlig, rundlig; behaglig 1. ostörd (ro); lagligen grundad, rättmätig — gott (adv., även) 1
bra, väl, utmärkt, (vard.) (smaka) mums 1. maffe 1. kuckumaf-fen(s) 1. smaskens 1. 'fågel', jfr smaka 4; (kännas)
skönt, angenämt, behagligt; duktigt, fullt (ut), drygt (vägt); gärna, med (allt) skäl; nära nog, nästan, inte långt
ifrån, hart när, i det närmaste; vänligt, hjärtligt, välvilligt 2 se 1 nå, bral — av godo (icke enbart) bra, nyttigt —
det goda 1 dygden, det rätta, (göra) gott 2 livets goda, materiella förmåner 3 (ha) den fördelen (med sig) — falla i
god jord få framgång, se vi-

dare under falla — finna för gott anse lämpligt, se vidare under finna — för gott definitivt, slutgiltigt, beständigt,
(ibl.) för resten av sitt liv — ge (ngn) en god dag se strunta i — god för (bli 1. vara) i stånd till, kapabel, i det
läget att; (vara) vederhäftig för, (vara) 'värd', betrodd för — god man se godeman — god sida se förtjänst 2 —
god ton etikett, se vidare under ton — gott förstånd sympati, se vidare under förstånd

— gott hjärta se hjärta 3 — gott och väl ordentligt, se drygt; (det är) bra, i sin ordning, tillfredsställande — gå i
god för gå i borgen för, jfr ansvara 2 — göra god verkan göra verkan — göra gott 1 jfr gottgöra 2 idka
välgörenhet 3 jfr hjälpa 4, lindra — ha gott om (ngt) ha mer än tillräckligt (med), ha rikligt (med), ha fullt upp
(med), ha (pengar) som gräs — ha till godo ha att fordra, ha att ytterligare lyfta, ha innestående, ha att emotse —
hålla god min låtsa om intet, se vidare under min — hålla 1. anse sig för god för (motsats: icke akta 1. räkna för
rov) anse (ngt) vara under sin värdighet, icke nedlåta sig till, icke värdigas (att), undandra(ga) sig, dra(ga) sig för,
undanbe sig — hålla till godo (med) nöja sig (med), hålla sig till, vara nöjd (med), söka sin tröst (i), tacksamt 1.
gärna ta(ga) emot, vara tillfreds (med), foga sig (i), tåla, 'svälja'; låta sig väl smaka, ta(ga) för sig; [håll till godo]
var så god, väl bekomme, väl unnat 1. unt, jag ber, för all del, ingen orsak, ingenting att tacka för, slit den med
hälsan, hoppas du får nöje 1. glädje av den — i god tro godtroget, se vidare under 1 tro — i godo på vänskaplig
1. fredlig väg, i all vänskap, i vänskaplighet, godartat, utan tvist, fredligt, med godo, godvilligt — komma till
godo bli 1. komma till gagn 1. till nytta; komma på (ngns) lott 1. del, se tillfalla — kort och gott korteligen, se
vidare under 2 kort — med goda ord med lämpor, se under 1 lämpa — med godo med lämpor, se under 1 lämpa,
på vänskaplig 1. fredlig väg, i godo; utan tvång 1. våld, godvilligt, frivilligt — med godo eller ondo vare sig man
vill eller ej, nolens volens — med litet god vilja möjligen, till nöds — med ngns goda minne med ngns samtycke,
se vidare under minne — må gott må som en prins i en bagarbod, se vidare under 1 må — räkna sig till godo se
tillgodoräkna sig — stå på god fot (med) stå i vänskapligt förhållande (till), se vidare under fot — så gott som se
nästan — sätta på god fot sätta i gott skick, sätta i stånd — taga 1. ta för god 1. för gott se godtaga — tagas för
god se gälla 2

— vara god nog vara värdig, duga — var så god so under 4 vara

godartad 1 (motsats: elakartad, malign) se ofarlig, (med.) benign 2 (motsats: svår, besvärlig, elak, ond) from,
hygglig; fredlig (polemik), vänlig (kritik) 3 (metall, för) lätt att bearbeta; (om jordmån) bördig
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godbit 1 se läckerbit 2 (bildl.) 'pärla'; intressant rykte

goddag 1. god dag (åld.) guds fred, salve, (åld., vard.) mjukis, morjens; (vard.) (mjukaste) tjänare, tjänis, tjänixen
på dixen, mors, hej, hallå; (si.) tjing, stuns (kaluns), hej svejs goddagar sorgfria dagar, sorgfritt o. glall liv, liv i
välmåga goddagspilt lättjefull vekling, dagdrivare, läckergom, matvrak, gourmand, njutningsmänniska,
bonvivant, lebeman, bekymmerslös lätting, pappas gosse, barlejon, playboy, (åld.) grilljanne godeman 1. god
man (jur.) ojävig man, skiljeman, ombudsman, se ombud; [förmyndare, utredningsman, förvaltare, administratör,
administratör, syne- 1. värderingsman, förrättningsman, (om eng. förh.) trustee] godhet 1 rättskaffenhet,
rättsinnighet, fromhet, ädelhet; sedlig inriktning 1. strävan



2 välvilja, vänlighet, huldhet, älskvärdhet, kärleksfullhet, ömhet, godhjärtenhet, hjälpsamhet, mildhet, ädelmod,
nåd 3 god beskaffenhet, förträfflighet, kvalitet, värde, finhet, halt 4 smaklighet, god smak — ha godheten att (i
sirlig st. o. affärsst. för) ha vänligheten 1. hyggligheten 1. förbindligheten att

godhetsfull vänlig, artig, välvillig, förbindlig godhjärtad se god 2, älsklig, välmenande, barmhärtig, ömsint,
ömhjärtad, lättrörd, givmild, frikostig, välgörande, med hjärtat på rätta stället godis (vard. fin) gotter

godkänna (motsats: förkasta, kassera, underkänna; avvisa, kugga) anse 1. förklara för (full)giltig 1. riktig 1.
lämplig, anta(ga) för god, godta(ga), släppa igenom (ngn), låta (ngt) passera, gilla 1, approbera, bifalla, ge sin
anslutning till, samtycka till, gå med på, biträda, ansluta sig till, knäsätta, vara ense med; (om växel) vidkännas,
acceptera; (om protokoll) (slut)justera; kanonisera, sanktionera, ratificera, stadfästa 1, underskriva ni, attestera,
(dipl.) ge agremang — godkänd 1 (betyget) B, approba'tur, 'ett betyg', (få) betyg; (åld.) proba't 2 (hästsp.) rent 1.
äkta (trav)

godlynt med gott lynne 1. humör, gladlynt,

se godmodig godmodig (motsats: lätlretad) godsinnad 1. godsint, godlynt, (lynnes)god, from, fromsint,
saktmodig, fridsam, fredlig, snäll, beskedlig, harmlös, hygglig, fryntlig, jovial(isk), oförarglig, gemytlig,
farbroderlig, (ibl.) vänlig, (prov., vard.) godhällig, jfr medgörlig gods 1 ägodelar, tillhörigheter, egendom, allt
vad man äger, bohag, (ibl.) rikedomar, skatter, förmögenhet 2 (handels)varor, fraktsaker, fraktgods, resgods,
bagage, (res)-effekter, (ibl.) frakt, last, laddning, sändning

3 (rå)ämne, (rå)material, råvara, stoff, massa; lergods, (keram.) skärva; gjutgods; halvfabrikat; (ibl.)
färdigmaterial; (bildl.) tåga, virke, gry 4 (sjö.) tågverk 1. tågvirke
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ombord, tackling, tacklage, rigg 5 se lantegendom, (ibl.) domän, 'jord' godsaker se gotter; läckerbitar godsinnad
1. godsint (motsats: ondsint, ond) se godmodig

godsägare egendomsägare, 1 patron 1, jordbrukare, (åld.) lantjunkare, jorddrott, herreman, possessionat,
proprietär godtaga 1. godta se godkänna, hålla 1. ta(ga) för god 1. för gott, nöja sig med, vara tillfredsställd med,
lita på, tro på, se 2 tro 3, ta(ga) för kontant, sätta tro till, (vard.) 'svälja' 1. 'sluka' (ngt orimligt) godtagbar
antagbar, godkännbar, antaglig, tillfredsställande, acceptabel, passabel, skaplig, giHig godtemplare se nykterist
godtrogen (motsats: misstänksam) lättrogen. okritisk, troskyldig, trohjärtad, lättlurad. lättnarrad, alltför
sangvinisk 1. optimistisk, 'blåögd', 'ljusblå' (optimist), (ibl. nära) naiv, enfaldig, barnslig, ovetande — godtroget
(adv., även) intet ont anande godtycke 1 gottfinnande, (ngns fria) skön 1. behag 1. val, (efter eget) välbehag,
(eget) tycke, (egen) vilja; (av egen) maktfullkomlighet, (på eget) bevåg 2 egenmäktighet, väld, nyckfullhet, nyck,
regellöshet; självsvåld, tyranni, despoti(sm) godtycklig 1 fri, fritt väld, valfri, (en) vilken som helst,
konventionell, (jur.) skönsmässig; omotiverad, lös, ogrundad 2 nyckfull, regellös, planlös, slumpartad,
slumpmässig, chansartad, lotleribetonad, tillfällig, kapri-ciös, arbiträr, inkonsekvent; egenvillig, maktfullkomlig,
suverän, olaglig, självsvåldig, egenmäktig, despotisk, tyrannisk — godtyckligt (adv., även) efter behag; på måfå

godvilligt utan motstånd, i godo, 'utan att

bråka', se frivilligt under 2 frivillig goja (vard. för) struntprat golf se bukt 2, vik

golv 1 (bl. a.) golvbeläggning, (ibl.) parkett; (sjö.) durk; sula (i gruvort) 2 (prov. för) avbalkning (i loge),
mellanrum (mellan stör-par i hässja)

gona sig (vard. för) gotla sig, möja sig, masa sig, smörja kråset, 'ha det gott 1. skönt', må gott, 'må' (som en prins
i en bagarbod), njuta 1. ha 1. göra sig goda dagar gondol [-å'l] 1 (venetiansk) roddbåt 2 (passa-gerar)korg (under
luftballong), ballongkorg; kabin (under luftskepp) 3 fristående öppen försäljningsdisk goodwill [godd1-] (gott)
anseende, gott rykte, gott namn (o. rykte), renommé; ideellt värde, affärsvärde, firmavärde, övervärde; välvilja,
sympati



gordisk [gå-] — gordisk knut invecklad uppgift, svårlöst problem, svårighet gorma larma, bråka, ryta, 'dundra',
väsnas, stimma, föra (o)väsen, gå an, stoj a, skräna, skrika; gräla högljutt, träta, käbbla, 'skälla'gosse—grann là t

(som en handhund), domdera, (vulg.) Uäfla, rya

gosse se pojke, sven; (glad) garsong, prisse, 'gynnare'; (gamle) vän, (vard.) kamrat, (rask) karl, 'gubbe'; (en
flickas) boy friend, fästman, älskade, älskling

gott so lindor god

gotta sig se gona sig; njuta (av ngt), glädja

sig (åt ngt), frossa (i ngt), (vard.) ha sig gotter godsaker, 'gott', sötsaker, slisk, klifs, (vard. o. barnspr.) godis,
gottis, namnam, snask, 'snarr'; [karameller, konfekt, [-choklad];-] {+chok- lad];+} läckerheter, (vard.) mums
gottfinnande se godtycke 1 — efter gottfinnan-

de efter (eget) välbehag, efter behag gottgöra 1 se ersätta 1, vedergälla, utjämna, uppväga, ge igen, återge, betala
1. erlägga 1. gälda (skuld); hålla (ngn) skadeslös (för), ersätta (ngn för ngt), tillfredsställa, satisfiera 2 göra gott
igen, ställa till rätta, avhjälpa, 'reparera', bättra, göra bot för, (för)sona, ge lön för, belöna 3 räkna 1. skriva (sig)
till godo, gottskriva, kreditera, rembursera, tillgodogöra (sig) ersättning för, tillgodoräkna (sig), tillgodoskriva ru
(sig) gottgörelse se ersättning 1 gottköpsvara billig 1. tarvlig 1. sekunda vara,

dussinvara, enklare fabriksvara, kram gottskriva se gottgöra 3

gourmand [gormangU] 1 kräsen person, läckergom, matvän, finsmakare, gourmé 2 storätare, frossare, matvrak,
goddagspilt, festprisse, ingen kostföraklare, glupsk person, gluper, filfras, (bibi.) en som har buken till sin gud

gourmé [go-| so gourmand 1, matkännare,

gastronom, (vin)kännare, Lucullus goutera si' gutera grabb (vard. för) pojke grabba tag i (vard. för) hugga för sig,
rycka

åt sig, riva till sig grace [gra's] 1 intagande väsen, gratie, so behag, charm, elegans, 'stil'; fägring, skönhet 2
ynnest, gunst, bevågenhet, nådigt välbehag, 'nåd'; ynnestbevis — dela sina gracer ägna sin uppmärksamhet lika åt
alla gracil smal, spenslig, fin(lemmad), späd-

vuxen, sylfidisk graciös se behagfull, lätt o. mjuk (i rörelser o. linjer), smidig, vig, välavvägd (rörelse), sirlig,
eterisk, sylfidisk; (små)näpen, (små)-nätt, söt, behändig grad 1 mått, 'steg', 'trappsteg', etapp; (i samma) måtto 1.
mån, nyans, utsträckning, omfattning, se 1 styrka 2, nivå, potens; (i algebra:) dimension 2 enhet, 'streck', (ibl.)
temperatur(grad); (typogr.) typgrad, (stil- 1. gravyr)storlek; (tekn.) vinkelgrad; inhugg (på fil); (metall.) gjutrand;
(tekn.) (vass) kant, vass upphöjning; (snickeriterm för) fåra 3 rang, värdighet, rangklass, (tjänste)klass, 'ordning',
(ibl.) instans; lärdomsgrad, doktorsgrad, doktorsvärdighet, doktorat — i hög grad so mycket 3, oerhört, högeligen
— till en viss grad i viss utsträck-

ning, till en viss punkt, lill ett visst stadium,

1 viss mån, till en del, delvis, med vissa inskränkningar, på visst sätt — tredje graden misshandel 1. tortyr under
(polisförhör

gradera 1 (in)dela i grader, uppgradera ni, förse med skala 2 ordna efter förtjänst, värdesätta, uppskatta, värdera,
bestämma ordningen för, avpassa efter storlek, (ibl.) klassificera

gradvis se småningom, grad för grad, gradu-

ell(t skeende) grafisk skriflmässig, ritad, tecknad; grafik-;

tabellarisk, överskådlig; skrift-, skriv-grafolog handstilsforskare, (ibl.) skriftexpert grammatikalisk grammatiskt
riktig, språkriktig; distinkt, (ibl.) uppstyltad gramse se förargad

grand 1 solgrand, atom, (stoft)partikel, stoftkorn, (damm)korn, smolk, fnugg, fnyk



2 (vard.) grann — inte ett skapat 1. skapande grand inte en smul, se ingenting — litet grand en smula, se under 1
smula

grandezza [-ess'a| (överdriven) värdighet (1 uppträdandet), stolthet, (påfallande) elegans, ståt

grandios i-å's] storslagen, storstilad, (stor)-ståtlig

grann 1 se vacker 1, prydlig; färggrann, (färg)glad, färgrik, (färg)skimrande, färg-klar, färgstark, färgmättad,
prunkande, prålande, braskande, starkt lysande, skinande, brokig, mångfärgad, bondgrann, yppig, prålig, bjärt,
gräll, parant, 'livlig' (i färgen); fint klädd, utstyrd, utstofferad, sprättig, 'påsmetad', (prov.) fiffig; praktfull, ståtlig,
präktig, 'stilig', 'skön'; (om språk 1. fraser) full av grannlåter 1. lull(ull), högtravande, 'klingande' 2 (motsats:
grov) (fackspr. för) tunn, fin, smal, klen, finhuggen (ved) — grant (adv., även) (vard. o. prov. för) tydligt,
nogsamt, (mycket) väl, alltför väl granne närboende, (prov.) nabo; grannfolk, grannland, grannmàkt; (ibl.)
bordskamrat, bänkkamrat, knäkamrat, sidokamrat — vara grannar bo vägg i vägg 1. dörr om dörr granneligen
(åld. för) mycket 1. ganska 1. alltför 1. (åld.) fuller väl, till fullo, tydligt, noga, nogsamt grannlaga 1 taktfull,
korrekt, hänsynsfull, finkänslig, diskret, skonsam, just, 'gentil'; jfr granntyckt, (ibl.) kritisk, skrupulös, försiktig,
jfr samvetsgrann 2 som kräver diskretion 1. takt 1. varsamhet, ömtålig, delikat grannlåt 1 prydnad(s-föremål);
grann utstyrsel, granna kläder, stass; galanterivaror, nipper, (ibl.) smycken; bjäfs, krafs, pynt, (vard.) krimskrams,
luU(ull), dingel(i)dang-(el); prunk, prakt, glitter, prål, flärd; (värdelös) utsmyckning 1. dekoration, krusiduller,
krus, (värdelöst) flitter, (ibl.) tom ståt; snirklar, sirater, ornament, utsirning 2 granna 1. grant klingande ord,
(retoriska) prydnader, (bombastiska) fraser, se under fras 1, svulst, klingklang, artigheter, koinpli-
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mänger, 'blommor'; (mus.) (onödig) drill 1. löpning

grannskap närhet, närbelägenhet, nära kringliggande trakt 1. (om)nejd, omgivning, en-vironger; grannelag,
grannbygd, nabolag, naboskap, (ibl.) utkant; (ibl.) granne, grannarna)

granntyckt nogräknad, kräsen, exklusiv, ömtålig, noga, sparsmakad, grannräknad, grannlaga 1, (vard.) nosgrann;
känslig, grätten; fordrande, kinkig, stingslig, snar-stucken, tyckmycken granska noggrant undersöka 1. betrakta
1. beskåda 1. genomgå ru 1. genomse ru 1. genomarbeta ru 1. genomläsa iu, skärskåda, ta(ga) i ögonsikte 1.
ögnasikte, snoka 1. rota igenom, genomsöka ru, syna (i sömmarna), 'gå över', se över, kalfatra, utforska, studera;
besiktiga, iaktta(ga), nagelfara, pröva, låta passera revy, fara över, examinera, mönstra, kontrollera, jämföra,
kollationera, revidera, rannsaka, censurera, övervaka, inspektera, (ibl.) inventera, visera, visitera, rekognoscera;
kritisera, recensera, (ibl.) bedöma, anmäla; finläsa, fingranska, lusläsa; läsa korrektur på, (typogr., ibl.)
avrevidera (korrektur)

granskare se kritiker 1, censor, kontrollör,

kontrollant, (ibl.) revisor granskning prövning, inspektion, syn, syneförrättning, översyn, (ibl.) kontroll, revision;
revy, mönstring, undersökning, visita-tion, (pass)visering; recension, kritik, (bok)-anmälan, bedömning,
(förhands)censur; studium; (vid närmare) efterseende 1. beskådan 1. genomsyn; (till) påseende grassera 1 (om
person) fara (vilt) fram, fara fram som en vilde, husera (vilt), rasa, härja 2, 'gå lös', hemsöka, göra (en trakt)
osäker 2 (om sjukdom, torka, plågor osv.) vara i svang, gripa omkring sig, hastigt utbreda iu sig 1. sprida sig, ha
stor utbredning, vara vida spridd, härska, härja, rasa gratie [gra'tsie] se grace 1

gratifikation ersättning för gjorda tjänster, extra tillägg, (kontant) erkänsla, (penning)-belöning, (penning)gåva,
ynnestbevis gratis fri, (kostnads)fritt; för ingenting, av nåd 1. ynnest, till skänks, som gåva, på köpet, utan
betalning 1. ersättning 1. vederlag 1. lön 1. (om)kostnad(er), avgiftsfri(tt), por-tofri(tt), (post.) franko gratisåka
lifta, åka snålskjuts, (ibl.) tjuvåka gratulation lyckönskan, lyckönskning(ar),

välgångsönskan, hyllning, uppvaktning gratulera (vard.) gratta, se lyckönska; [jag (vi) gratulerar] (vard.) grattis 1
grav (subst.) 1 grop, (märgel)håla, (ler)-tag; grävd ränna 1. kanal 1. vattenfåra, (ibl. nära) hål; borggrav, vallgrav;
fästningsgrav, (mil., ibl.) löpgrav, sapp; (ibl.) (rid)hinder; (geol.) (grav)sänka 2 grift, vilostad, sista vilorum;



gravrum, gravkammare, krypta; gravplats, (grav)kulle, gravhög, (ibl.) dös — på gravens rand vid livets slut, inför
döden
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2 grav (adj.) allvarlig, tur.gt vägande, graverande, allvarsam, besvärande, betydande, 'svår', (med.) svårartad;
(språkv.) tvåstav-ighets-(accent)

1 gravera (in)rista ru, ciselera, gräva in, utföra gravyrer, sticka (kopparstick), skära, etsa, xylografera, radera

2 gravera (jur. för) besvära 1. belasta (med inteckning) — graverande försvårande, vanhedrande,
misskrediterande, pinsam, se 2 grav

gravid havande, i grossess, fruktsam, befruktad, med barn (under sitt hjärta), välsignad (med livsfrukt), i
välsignat tillstånd, i väntans tider 1. dagar, (vard.) i (intressanta) omständigheter, 'på det viset', (vulg.) på tjocken,
på smällen, på burken, på trinten; jfr obemärkt 1; (om djurhona) se dräktig graviditet havandeskap, grossess; (om
djur)

dräktighet gravitation tyngdkraft gravitet se värdighet 1

gravitetisk långsam o. värdig, högtidlig, stel, (grav)allvarlig, (löjligt 1. överdrivet) allvarsam (i rörelser), tillgjort
1. överdrivet 1. löjligt värdig, avmätt o. värdig, 'viktig' gravsätta bisätta (i gravkapell), nedsätta i graven

gravvård (grav)sten, (grav)monument, minnesmärke, mausoleum, mausolé, kenotaf(ium) gravyr gravering,
inristning, (typogr.) prägling, stansning; graverat arbete, bild, bildtryck, kopparstick, (stål)stick, träsnitt,
xylografi, (åld.) radering; litografi, akvatint, mezzotint; (gravyr)blad, etsning; grafik gravör kopparstickare,
xylograf, ciselör gredelin rödviolett, se lila grej 1 (-en) (vard. för) sak, tingest, (vard.) gre-ja, mackapär; ploj;
flicka; konstverk, målning; (musikalisk) komposition; dikt, novell, reportage, nyhet, gimmick, (förbrytarspråk
för) kupp, (in)brott; jfr grejor 2 (-et) (vard. för) saker(na), grejerna; (mil.) utrustning(en) greja (vard. för) ordna,
klara, reda ut, (om)-bestyra, (vard.) dona, 'fixa'; syssla 1. knoga 1. ställa 1. stöka (med) grejor (vard. för)
(samling) don(ingar), redskap, verktyg, utensilier, persedlar, tillbehör, tillhörigheter, pick och pack; inrättningar,
se inrättning 2; effekter, bagage; (vard.) grunkor, pryttlar, pinaler, manicker, mackapärer, mojänger, 'prylar',
'sylar', (si., ibl.) jippon, (prov.) filoker, pynglor; (vard.) (det är) 'saker' (det) gren 1 trädgren, ruska, jfr kvist 1 2
utlöpare, ranka, arm, förgrening; tagg (på djurhorn); klo, horn (på gaffel); (järnv.) sidolinje 3 släktgren, släktlinje,
sidogren 4 filial, 'linje', jack 2, specialitet, 'fält', 'väg' 5 b en vinkel, skrev grena sig förgrena sig, grena ut sig,
utbreda ru sig, utsända ru grenar; dela sig, klyva sig, skilja sig, gå isär grepe (svängt) handtag, grepp, hank,
(fack-

spr.) hänkel, (vard.) 'öra' grepp 1 tag, fattning, håll, fäste; handrörel-få grepp om—grina

se, gest; handgrepp, (vard.) grabbatag; omfattning, (ibl.) fingergrepp, nypa 2 kraftutveckling; uppfattning (om
ngt), klarhet (över ngt), 'sinne' 1. 'blick' (för ngt), handlag; (ha) makt 1. inflytande 1. herravälde 1. kontroll (över
ngn), hållhake, (få i sina) 'klor'tillvägagångssätt,teknik; angreppssätt, approach; konstgrepp, knep, trick,
'manöver', (fiffigt 1. finurligt) påhitt 1. påfund, (lycklig 1. god) idé 3 se handtag 1 — få grepp om komma till
rätta med, få en uppfattning av, (lyckas) sätta sig in i, (vard.) greppa greppa (vard. för) 1 ta(ga) (tag i), fatta 2 få
grepp om

grevskap 1 grevevärdighet 2 greves (jord)-förläning 3 (om uti. förh. för) landskap, provins, (i England) county
grift se 1 grav 2 griftetal liktal, se parentation griljera panera o. eftersteka grill 1 halster 2 grillrum (i restaurang);
(ibl.) grillbar

grilla halstra, steka 1. rosta på galler, (ibl.) glödsteka

griller underliga föreställningar 1. inbillningar, tvångstankar, fantasier, fantasifoster, (fixa) idéer, (underliga)
infall, nycker, hugskott, funderingar, spekulationer, påfund, vurmar, kapriser, (åld.) grillfängerier; hjärnspöken;
(ibl.) svårmod, samvetsbetänkligheter, skrupler; jfr mani grimas grimasering; förvriden 1. ful 1. sur 1. försmädlig



min, grin, 'gubbe'; [grimaser] se minspel, (ibl.) spasmer grimasera förvrida ansiktet 1. ansiktsdragen, göra en
grimas 1. grimaser, åbäka sig, göra (fula I. sura) miner, grina (illa), göra en 'gubbe' 1. 'gubbar', (prov.) lipa; rynka
på näsan, (prov.) fryna grin 1 gapskratt, dumt 1. elakt 1. falskt 1. fånigt 1. plumpt 1. ohyfsat skratt, solvargsgrin,
(si.) flin, flabb, 'gnägg'; hånskratt, hånleende, kallgrin, hån, spe; grimas, sur(a) min(er) 2 (i norra o. mellersta Sv.)
(vard. för) gråt

grina 1 öppna sig, 'gapa'; icke sluta till, stå vidöppen; visa tänderna, hotfullt framträda, hota; gällt 1. bjärt
framträda 2 grina som en solvarg, (gap)skratta, hånskratta, (vard.) flina, flabba; begabba, bespotta, göra narr 1.
spe av 3 plira, se grimasera 4 (i norra o. mellersta Sv.) (vard. för) smågråta, se gråta, jämra (sig) 1 grind led,
galler(grind), (trädgårds)port, ingång; grindhål; spjälgaller, vagnsstege grinig 1 lipig, pipig, gnällig 2, retlig, på
dåligt humör, vid dåligt lynne 2 kinkig, knarrig, gnatig, syrlig, sur 5, ogillande, alltför kritisk, grätten 3
grimaserande grinolle 1 (i synnerhet i södra Sv.) grinvarg, solvarg 2 (i synnerhet i norra o. mellersta Sv.) lipsill,
pipsill, skrikhals, gnällmåns, gnällspån, gnällspik, kinkblåsa, 'knarr', (vard.) pjunker; (om flicka) piplisa, liplisa 3
gyckelmakare, grinig 1. syrlig kritiker

gripa 1 fatta (tag), fatta i 1. om, fatta o. fasthålla tu, nappa 1. grabba 1. hugga (tag); bemäktiga sig, (upp)snappa,
rycka till sig, (in)fånga, tillfångata(ga) ni, ta(ga) fången, fastta(ga) ni, ta(ga) fatt, fängsla 1, försäkra sig om,
anhålla, häkta, arrestera, få tag 1. fatt 1. fast i; se snappa bort; (vard.) knipa, haffa, hampa, anamma, norpa,
'hugga', 'nypa', (si.) 'snyta', 'sno', håva, stilla; överrumpla, ertappa, komma på (ngn med); sätta sig i besittning av,
tillägna sig, bringa

1 sitt våld, slå klorna i, lägga beslag 1. embargo 1. (vard.) vantarna på, lägga handen på; haka (fast), haka i,
hugga fast, hugga i, fästa i, häkta i, ta(ga) skruv, få 1. ta(ga) fäste (i bottnen); (om dörr, prov. för) sitta hårt i 2
(om tillfälle 1. chans) ta(ga) i akt,, passa på, begagna (sig av), 'fånga'; 'uppfånga' 3 sträcka sina verkningar, ha
(djupgående) verkningar, starkt inverka på, få makt med, göra ett mäktigt 1. djupt intryck på, överväldiga, gå
djupt till sinnes, berg-ta(ga), (smärtsamt) beröra, uppröra, 2 röra 5, hänföra, tjusa, intressera — gripa sig an med
se börja 1, ta(ga) tjuren vid hornen — gripas (upp)fyllas l.inta(ga)s, starkt påverkas, överväldigas, (djupt) röras
— gripen 1 (motsats: fri) fasttagen, fast, fängslad, fångad, arresterad 2 (motsats: oberörd) se betagen, (upp)ska-
kad, (upp)rörd, 'tagen', mållös, överväldigad, besatt, fången (av en stämning); besjälad (av) — gripande
imponerande, anslående, sublim, hjärt(e)gripande, hj ärterörande, hjärt(e)knipande, hjärtskärande, hjärt-
skakande, till hjärtat gående, bevekande, själfull, vemodig, patetisk, (upp)rörande, (upp)skakande, dramatisk,
hemsk, tragisk — gripa in 1 fatta tag (i), löpa in (i varandra)

2 se ingripa—gripa omkring sig få (allt) större utbredning, tillta(ga), ta(ga) överhand, vinna mark 1. terräng,
meddela sig, 'smitta', grassera 2 — gripa tag i fatta, se vidare under tag — 1 gripa till [gri'pa till] tillgripa, börja
använda 1. begagna 1. göra bruk av 1. anlita, ty (sig) till, ta(ga) sin tillflykt till, söka sin räddning i, ta(ga) till,
sätta in, skrida till, börja (strejk); gripa sig an med, ta(ga) itu med, kasta sig på; (hästsp.) fatta (galopp) — 2 gripa
till [gripa till1] 1 tillgripa, (bra att) ha till hands 1. i reserv 2 anta(ga) ett anbud, göra slag i saken, 'slå till' — gripa
till vapen resa vapen, dra(ga) blankt, bruka våld; väpna sig, mobilisera, börja krig, gripa till våld, gräva upp
stridsyxan, höja stridsbaneret — gripa tillfället ta(ga) tillfället i akt — gripa verket an se börja 1

gripbar åtkomlig, fattbar, konkret, påtaglig

gris 1 svin(kreatur), ungsvin, (vard.) nasse; [gält, sugga, so; fargalt, orne; smågris, spädgris, unggris,
(gris)kulting] 2 (bildl. för) snusk(e)pelle, jfr smutsgris; vällusting, 'svinpäls'; (åld., neds. för)polis(konstapel) —
köpa grisen i säcken köpa ngt obesett 1. utan kontroll

grisa få grisar, yngla, (prov.) färja — grisa
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ner 1. till (sig) nedsöla ni, nedsmutsa ni, smörja till, ställa till (sig), snaska till, sjabba ner,

kladda ner (sig), spilla på (sig), (vard.) svina ner 1. till (sig), lorta ner (sig) grisaktig 1. grisig so smutsig 1; so
svinaktig 1 gro 1 börja utveckla sig, börja växa, spira (upp), komma upp, växa upp, skjuta upp, skjuta i vädret;



mälta (i axen) 2 (bildl.) börja 'jäsa', vinna kraft 1. mark, (om tanke) 'arbeta'; (ligga o.) 'jäsa' 1. 'fräta' 1. 'pyra' 1.
'värka', 'gnaga', gräma, i hemlighet förarga, reta — gro igen 1. ihop 1 växa igen 1. ihop 1. samman, (låta åker)
valla igen, gå ihop 2 helas, läkas, skinnas, skinna sig grobian grovhuggare, lurk, tölp, luns, plump best, 'björn',
'buffel', tvärvigg, drummel, knöl, lymmel, (flå)buse, basse groda 1 groddjur, padda, (prov.) pugga, (hoppe)tossa,
klossa 2 dumhet, sotti's, felsägning, klumpighet, förplumpelse, stilblomma, stilblomster, stilgroda, kriablomster,
blunder grodd groende, groning; växtämne, embryo, groddknopp, rotanlag, (vard.) (potatis)ål, (ibl.) brodd; (biol.)
groddskiva; första början 1. 'frö' (till)

grodperspektiv —• i grodperspektiv (motsats: i fågelperspektiv, uppifrån) (sett) nedifrån groggy (boxn.-sl. för)
vimmelkantig 1. omtöcknad (efter ett slag i boxning), vacklande, utslagen groll se agg 1

grop (grävd) håla, (grävt) hål, fördjupning i

marken, (i golfbana) hål; gupp, sänka, (prov.) grubba, (prov., i Sydsv., för) dike; se 1 fälla, (prov. för)
(vatten)grav, (ler)tag; urholkning, urgröpning, (ibl.) (bomb)krater; skrattgrop, smilgrop

gropig 1 hålig, ojämn, skrovlig, knagglig, guppig, hoppig, (prov.) grubbig; sönderkörd, uppkörd, oländig, pottig 2
(sjö. för) upprörd

gros — en gros [ang grå] (motsats: i minut) i

stort, i parti, gross(handel) grossess graviditet, havandeskap; jfr gravid grosshandel (motsats: detaljhandel,
minuthandel) partiaffär, partihandel, grosshandelsaffär 1. -rörelse, engroshandel, engros-affär

grosshandlare (motsats: detaljhandlare, minuthandlare) (en)grossist, grossör grotesk vidunderlig, förbluffande 1.
fantastisk^ ful 1. löjlig), underlig, sällsam, absurd, bisarr; (onaturligt 1. löjligt) överdriven, osannolik; vanskapt,
missbildad, abnorm, monstruös, förvriden; burlesk, befängd, (ibl. nära) putslustig; lågkomisk, drastisk, barock,
bombastisk; [något groteskt] (vard.) något i hästväg grotta 1 (berg)håla, klipphåla, (klipp)valv,

urholkning, kula, kiev, klyfta 2 berså grov 1 (motsats: tunn o. smal) tjock, bred, trubbig 2 (motsats: liten, klen,
fin, spenslig, lätt) stor, (om timmer) övermåls; massiv, robust, omfångsrik, bastant, kraftig,
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stadig, väldig, kraftigt utvecklad, grovt byggd, grovlemmad, muskulös, otymplig, storväxt; fet (stil); (om kanon
1. artilleri, motsats: lätt) med stor kaliber, tung; (om säd) storkornig, strid 3 (motsats: slät)ojämn, sträv, skrovlig,
knagglig; stark 1. våldsam 1. svår i. 'hög' (sjö) 4 (motsats: tät) gles, stor-hålig, grovtrådig, stormaskig,
grovmaskig 5 (om ton 1. röst, motsats: hög) låg, djup, mörk(lagd), mullrande, (ibl.) skrovlig, sträv, 'oslipad' 6
(motsats: nätt, väl utarbetad, detaljerad) klumpig, 'fyrkantig'; hem(ma)gjord, grovt tillyxad, oarbetad, ej
genomarbetad, onyanserad, ungefärlig (beräkning), rå, simpel, smaklös, tarvlig; konstlös 7 (om arbete, motsats:
lätt) tung, ansträngande 8 (motsats: obetydlig) allvarlig, svår, himmelsskriande, skändlig; ansenlig (summa
pengar) 9 (motsats: taktfull, finkänslig) (om person 1. t. ex. försök, smicker) klumpig, ofin, plump; (om person 1.
språk) rå, ohyfsad; råbarkad, obelevad, ohövlig, 'ohyvlad', 'oslipad', 'opolerad', 'oborstad', okultiverad, obildad,
ouppfostrad, simpel, pöbelaktig, plebejisk, rustik, tölpaktig, primitiv, barbarisk, bestialisk; brysk, burdus, fräck,
förolämpande, otidig, ovettig, oförskämd, brutal, barsk, grovkornig, mustig, 'saftig', oanständig, 'svinaklig',
vulgär, krass grovarbete grovt 1. tungt kroppsarbete, grov-göromål, grovgöra, grovsyssla, hundgöra, slugg-göra,
jfr arbete 2, slit; grövre förarbete, råarbete grovhet 1 se grovlek 2 plumphet, råhet, oförskämdhet, oförsynthet,
otidighet, brutalitet, bestialitet, cynism; [grovheter] svordomar, se under svordom grovhuggare se grobian;
baddare; (ibl.) (stor)-

skrävlare grovkornig so grov .9, drastisk grovlek grovhet, tjocklek, storlek, nummer,

grad, (väveritekn.) titer grubbel grubblande, grubbleri(er), kontempla-tion, grundlig eftertanke 1. begrundan,
huvudbry, djupa 1. sjukliga funderingar 1. spekulationer, (ibl. nära) drömmeri, fantasteri grubbla oavlåtligt tänka,
fundera 1, grunda 1. (vard.) grunna, undra, 'drömma', (vard.) gå i (djupa) penséer; gräva ner sig (i), djupt
försjunka i ngt 1. i tankar, gnugga sin hjärna 1. (vard.) 'geniknölarna', umgås med planer (på); vara tungsint



grubblare tänkare, 'filosof', (ibl.) drömmare, inåtvänd 1. själsfrånvarande 1. världsfrån-vänd 1. tungsint person
gruff (vard. för) bråk 3, gräl 1, knot, jfr 1 strid 2 gruffa (vard. för) bråka, ställa till bråk 1. krake'11. (vard.)
gurgel, träta, gräla, käbbla, grumsa, knota, knorra, 'morra', murra, muttra, munhuggas, tvista, disputera grumla 1
göra grumlig, (för)orena, smutsa, grumsa, uppröra ni, jfr fördunkla 2 2 (bildl.) besudla, oroa, störa, göra mindre
distinkt, utsudda ni, 'förmörka' grumlig 1 grumsig, oklar, ogenomskinlig, dif-fiska i grumligt vatten—grundlig

fus, mjölklik, mjölkig, tjock 4, förorenad, nedsmutsad, uppslammad, dyig, oren, upprörd; (om luft) disig; (om
blick) blaskig, black, gråaktig, glanslös, simmig, beslöjad, glåmig; (om röst) grötif matt, hes, 'oklar'; (om färg)
opak, opalfärgad, 'såsig', 'smutsig' 2 (bildl.) otydlig, oredig, suddig, vag, förvirrad, virrig, (ibl.) svamlig; 'dunkel',
osäker 1. tvetydig (källa), 'skum' — fiska i grumligt vatten utnyttja ngns svårigheter, se vidare under fiska

grums 1 avlagring, lager, sediment(ation), avsättning, bottensats, grumling, fällning, (fackspr.) dépöt, (kem.)
avsats; drav, drägg, grummel, mudder, upprört siam, smolk, smuts, (kaffe)sump; (fiske, för) innanmäte, rens 2
smågräl, muttrande

grumsa (vard. för) missnöjt mumla 1. muttra, halvhögt knota 1. knorra, morra, brumma, puttra, opponera sig,
smågräla, (vard.) gruffa

1 grund (-et) (subst.) (undervattens)bank, undervattensklippa, blindskär, grynna, rev, båda, häll, flak, (ibl.) skär,
sandrev(el) — stöta på grund grundstöta, gå på grund, stöta på1, törnå emot, få landkänning

2 grund (-en) (subst.) 1 jord, jordyta, mark, (ibl.) jordmån, substrat; jordgrund, (naturlig) byggnadsgrund,
byggnadsplats, tomt 2 husgrund, underlag, grundläggning, se 3 bas 1

3 (geol. för) bottenlager, fast berg, berggrund

4 bottenyta, grundfärg, första (anstrykning, etsningsgrund, etsvax, överdrag, bakgrund 2, yta, fält, fond 5 innersta
(väsen) 6 begynnelse, början 7 basis, 'grundval', underbyggnad, grundläggande kunskaper, förkunskaper,
elementer, grunddrag, grundbegrepp, rudiment(er), (ibl.) måttstock, utgångspunkt, stomme, 'frö', 'embryo'; fakti-
citet, verklighet(s-underlag), riktighet, sanning, stöd (i verkligheten), täckning, berättigande 8 förnuftsgrund,
bevis, argument; skäl, anledning, (fackspr.) indikation; upprinnelse, orsak, upphov, 'rot', drivfjäder, motivering;
princip, grundsats, grundregel; (log.) förutsättning, premiss, betingelse — grund- begynnelse-stadium),
elementär, primär, ur-, kardinal-, original-(språk), ledande (princip), fullkomligt (falsk), ordentligt (lurad) — gå
till grunden med gå till botten med, tränga till botten med, gå på djupet med, icke stanna vid utanverkan, tänka
grundligt igenom, undersöka från grunden, intränga ru i, fördjupa sig i, grundligt utreda 1. genomföra 1.
undersöka 1. pröva 1. penetrera 1. sätta sig in i, på allvar ta(ga) itu med— ha sin grund i se härstamma frän, ha
sin förklaring 1. 'källa' 1. 'rot' i, vara förankrad i, ligga i, sitta i, bero på, se bero 2 — i grund i grund och botten,
alltigenom, helt och hållet, fullkomligt, fullständigt, fram- och baklänges, kapitalt, noga, till punkt och pricka,
grundligt, på sina fem fingrar, ut och in — i grunden innerst inne, i själ och hjärta, i grund och botten, i
verkligheten,

1 själva verket, egentligen, i alla fall, i det hela, på det hela taget, när allt kommer omkring, till sist, djupare sett;
(angripa ett problem) på gräsrotsnivå 1. vid gräsrötterna — på goda grunder med skäl, se uiidrr

2 skäl — på grund av med anledning av, i anseende till, beroende på, (jur.) i kraft av, på (särskild hemställan),
(ibl. nära) enligt — på grund av att se emedan — på grund därav se därigenom, därför 2 — stå på egen grund
vara 1. bli sin egen — stå på säker grund stå på säker botten, ha goda affärer, vara i goda omständigheter, känna
fast mark under fötterna, känna sig säker, vara hemmastadd

3 grund (adj.) 1 föga 1. icke djup 2 flack, flat, tunn, låg; föga inskuren 3 ytlig, föga djupgående, okomplicerad
(natur), lättvindig, (ibl.) själlös 4 (si. för) elak, ogin, orättvis, kitslig, arg, förargad, okamratlig, lumpen, nedrig

1 grunda 1 se grundlägga 1, underbygga; lägga (ngt) till grund (för) 2 (mål.) grundstryka, grundmåla, anstryka,
grundera, patentera — grunda (sig) stödja (sig), fota (sig), vara fotad (på), bygga' (på), basera (sig), hämta skäl
(ur), ha sin grund (i), härleda (sig ur), hero (på) — grundad (motsats: opålitlig, osäker) (väl) underbyggd, (välj-



motiverad, rimlig, skälig 2, rättmätig, berättigad, befogad, full(giltig), hållbar, verklig, fast (rotad), etablerad,
säker, sanningsenlig, (ibl.) sann, faktisk — svagt grundad se osäker 3 — vara grundad ha skäl 1. grund 1. fog för
sig, ha stöd i verkligheten

2 grunda se grubblar

grundare (in)stiftare, grundläggare, anlägga-re, inrättare, skapare, upphovsman, (ibl.) donator, givare grunddrag 1
grundläggande 1. utmärkande egenskap 1. (karaktärs)drag, väsentligt 1. karakteristiskt drag, viktigt karakteristi-
kum, grundtanke, kungstanke 2 huvuddrag, huvudsakligt drag, huvudinnehåll, 'ränning', skiss, utkast, (ibl.)
'skelett'; grundelement, grundritning; (i plur. även) huvudpunkter, (i) stora drag; konturer, grundlinjer: elementer
grundfel kardinalfel, konstitutivt fel, egentligt 1. väsentligt fel grundform grundläggande form; urbild; (språkv.)
ursprunglig 1. oböjd 1. lexikalisk form

grundförutsättning grundvillkor, huvudvillkor, postulat grundlag (stats)författning, konstitution; (ibl.)

grundregel, grundsats grundlig 1 (motsats: ytlig, flack, lättvindig) djupgående, djup, ingående, till grunden
gående, fördjupad, noggrann, ordentlig, omsorgsfull, uttömmande, väl genomarbetad, metodisk, allsidig,
sorgfällig, samvetsgrann, inträngande, minutiös, solid, skrupulös, rigorös, omfattande, gedigen, genomgående,
genomgripande, radikal, fundamental, full-
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ständig 2 (förstärkande:) verklig, duktig, bastant, eftertrycklig, allvarlig, kännbar, rejäl, redig, 'ordentlig', kapital
(dumhet) — grundligt (adv., även) grundligen, på allvar, med besked, ordentligt, (se sig) väl (för), (roa sig) för
hela slanten, kapitalt, av hjärtans grund; från grunden, (kunna ngt) på sina fem fingrar 1. utan och innan; (prov.)
till gagns; efter noter, efter alla konstens regler, se noga 2 grundlägga 1 lägga grunden 1. grundstenen till, börja
uppföra, ta(ga) de första spadtagen till; grunda, anlägga, etablera, organisera, (in)stifta, bilda, inrätta, upprätta 2
göra början till, skapa, starta, påbörja, förorsaka; ge upphov till, nedlägga fröet till, bibringa de första grunderna
av 1. i — grundläggande elementär, principiell, konstitutiv, huvudsaklig, väsentlig, fundamental, primär,
dominerande, förhärskande, (om tanke, idé, skäl) bärande; propedeutisk (kurs)

grundläggare se grundare; (även) byggmästare, entreprenör grundlös se obefogad 2, (ibl.) osann, 'konstruerad'

grundmurad se säker 2, 1 fast i grundplåt grundpenning, grundslant, första början, begynnelsesumma, startkapital
grundregel huvudregel, huvudprincip, första princip, 'filosofi', fundament, viktig regel, kardinalregel, norm,
grundsats 2 grundritning 1 planritning, grundplan, (ibl.) plankarta 2 konturteckning, grunddrag, grundlinjer, plan,
utkast, (ibl.) 'skelett' grundsats 1 (filos.) grundläggande sats, fundamentalsats, grundsanning, grundprincip,
apriorisk sats, axiom, postulat, tes; (teol.) grundartikel, huvudsats 2 grundregel, (levnadsregel, princip, maxim,
rättesnöre, grundlag

grundskott grundstöt, dödsstöt, knäck; (även:) avgörande 1. nedgörande argument; (bildl.) (få en) grundstöt 1.
svår knäck grundtext se original 1, (av klassiskt verk) arketyp

grundton 1 djupaste 1. lägsta ton, underton, underklang, huvudton 2 förhärskande 1. genomgående stämning 1.
anda, grundstämning; grundläggande 1. dominerande färgnyans

grundval grundlag(et), grundfäste, 'plattform', se 3 bas 1, basstruktur, infrastruktur; stödjepelare, stöd, substrat,
botten, förutsättning — på grundval av med stöd av, förmedelst

grundämne (kemiskt) element; substans grunka (vard. för) sak 1 grunna (vard. för) grubbla grupp 1 hop, antal, 1
flock, komplex, 'batteri' 2 (smärre) sammanslutning, jfr 1 kollektiv 1, (djur)samhälle, (mindre) parti 1. krets,
'cirkel', sekt, kast, 'läger', (ibl.) konstellation, ensemble; underavdelning, avdelning 1, sektion, (polit., ibl.)
fraktion; arbets-
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lag, team; (mil.) enhet, kår, (marsch)eche-long; (gymnastik)tropp, 1. -rote; (idrott.) heat, division (i fotboll) 3 se



orkester 4 (träd)-bestånd, (ibl.) buskage, blomsterrabatt grupparbete se teamwork gruppera anordna 1.
sammanföra iu 1. sammanställa ni i grupper, forma 1. ordna 1. placera 1. uppställa ni gruppvis, indela 1. samla i
grupper, arrangera, disponera, klassificera, sortera, inordna ni (i en större grupp), ordna upp, klassa, (fackspr.)
rangera (järnvägsvagnar) — gruppera sig (även) flocka sig gruppering se anordning 1, indelning, formation

grus sand, ör, pinnmo, (grov) singel, (ibl.) morän, mal, jord; avfall, byggnadsgrus; (med.) njurgrus, konkrement;
(si. för) småmynt, småpengar, skiljemynt; [gruset] (även) förgänglighet, 'stoft', 'aska', 'denna jorden' lägga i grus
(och aska 1. spillror) se ödelägga, härja 1, rasera grusa 1 grusbelägga, sanda; krossa till grus, 'smula' 2 i grund
förstöra, rasera 3 (bildl.) omintetgöra, gäcka, krossa, förinta, ruinera, 'slå i stycken', torpedera 2 — grusas (även)
1 rasa, ramla, instörta ni 2 misslyckas, rinna ut i sanden, 'stranda' gruva 1 bergverk, (åld.) mina, (ibl.) (malm)-
brott, schakt; gruvöppning, (vattenfyllt) gruvhål 2 (prov. för) härd, äril 3 givande fyndort 1. källa, outtömligt
förråd, 'skattkammare', 'guldgruva' gruva sig bekymra sig vid tanken på ngt, ängslas 1. vara rädd 1. bekymrad 1.
orolig (för), oroa sig (för), inte våga ge sig i kast med, gå som katten kring het gröt, se med oro (mot), med
ängslan motse, ängslas (vid tanken på), rysa, bäva, förskräckas, fasa, frukta; yttra sin oro (över), se jämra (sig) 2
gruvgång ort, stoll, stollgång, dagort gruvlig se hemsk

gruvsam 1 gruvlig, plågsam, 'svår', (ibl.) hemsk 2 (hjärt)ängslig, rädd, orolig

1 gry (subst.) 1 anlag, (visa) (lejon)klo(n), 'stoff', 'virke', 'ämne', 'tåga', 'gods', skrot och korn; inre värde, gott
virke, karaktär, 'kläm'; (ibl.) början (till), 'frö' (till) 2 (miner. 1. metall.) textur, struktur

2 gry (v.) börja bli ljust, ljusna (till dag), bli dag, dagas, bräcka, upprinna ni, randas, inbryta, inträda, gå in,
'vakna'; börja lysa 1. visa sig, uppstiga ni; börja framträda, frambryta ni, framväxa ni, sticka fram 1. upp, börja
utveckla sig, spira fram 1. upp, skjuta upp, börja, begynna, 'födas'

grym 1 hårdhjärtad, hård o. elak, kärlekslös, cynisk, obarmhärtig, omild, sårande, utan förbarmande 1.
medlidande, obeveklig, skoningslös, omänsklig, känslolös, hjärtlös, brutal, barbarisk, tyrannisk, sadistisk,
bestialisk, inhuman, drakonisk; blodtörstig, mordisk, kannibalisk, rovgirig, vild, rå o. okänslig 2 (ss.
förstärkningsord) svår(a lidanden), blodig (hämnd), smärtsam, plågsam, olidlig 3 (vard. för) förskräcklig,
hemskgrymta—gränd

4 (prov. tör) vederstygglig, ful, ryslig, anskrämlig, gräslig, vidrig; fasansfull, fruktansvärd

grymta (missnöjt 1. belåtet) muttra 1. mumla, (små)knota, brumma, morra, grumsa, knorra, (ibl.) 'gnissla',
'skrocka', (prov.) gnöla (över)

gryn (litet) korn; (vard.) grand, smula grynig kornig, granulerad, kornrik, sandig, knottrig; (om deg) klumpig,
'kort', smulig gryning 1 dagning, dagbräck(ning), daggryning), dagrand(en), (morgon)ljusning, halvdager,
morgongryning, (prov.) (första) grå-ning, (mytol.) Eos, Aurora; dager, otta, (åld.) (i) hanegäll(et); (dagens)
frambrott 1. frambrytande 1. inbrott 1. anbrott 1. inträde, soluppgång; jfr skymning 2 (bildl.) framspiran-de,
första framväxande 1. framträdande, begynnelse, upprinnelse, (första) början, 'morgon', 'morgonrodnad' grynna
(undervattens]grund gryt 1 stenig mark, stenrös, (sten)rör, stensamling, stenhop, (sten)rammel 2 (gräv-lings)lya,
kula, håla, bo gryta se kokkärl; bykgryta, pannmur; koksgryta, (tork)galt, murgalt grå 1 gråblek, askgrå, pärlgrå,
silvergrå, blygrå, tenngrå, dimgrå, lavgrå, mullgrå, dammfärgad, smutsgrå, blyfärgad, råttfär-gad,
mullvadsfärgad; (fys.) neutral (färg); grådaskig, glåmig, gråklädd, (mil.) fältgrå (uniform); grånad, gråhårig,
silverhårig, gråskäggig, gråsprängd, jfr gammal 1 2 urgrå, urgammal, avlägsen, fjärran 3 halvmörk, halvljus,
ljusfattig, disig, töcknig, 'suddig'; (jämn)mulen, (grå)kall, ruggig, kulen; dyster, glädjefattig, trist, tröstlös, olustig,
tråkig, matt, (ned)tryckande, enahanda, monoton, entonig, färglös, glanslös, smutsig, eländig, arm, alldaglig,
vardaglig, socken 1. (prov.) söcknig, prosaisk, trivial, sorgbunden, mörk; (om teori) 'livlös', 'död', 'bleksiktig' 4
politiskt färglös, neutral, '(grå)melerad' 5 illegal (arbetsmarknad) 6 (prov. för) förargad (på), fientlig, ovänlig,
stött, (vard.) 'lömsk' — få avsked på grått papper bli uppsagd, so vidare under avsked — grå eminens
chefsideolog, 'hjärnan' 1. den starke mannen (bakom ngt) grådaskig icke ren 1. klar i färgen, utan glans, daskig,
duskig, murrig, smutsgrå, blekgrå, (vulg.) blekfisig; sjaskig, solkig, urblekt; black, färglös; (fotogr.) slöjig; se grå



1 o. 3 gråhårsman se gubbe 1

gråkall mulen o. kall, rå(kall), kylig, kulen,

ruskig, 'ruggig' gråna bli grå, åldras gråskägg se gubbe 1

gråsprängd grånad, gråhårig, med grå strimmor 1. silverstänk i håret gråt gråtande, tårar, gnäll, snyft(ande), pip-
(ande), lip(ande), tjut, kink, klagolåt, (vard.) grin; sorg, jfr jämmer 1 gråta (ut)gjuta 1. fälla tårar, ta(ga) till
tårarna 1. till gråten 1. till lipen, brista i gråt,

snyfta, storgråta, hulka, (prov.) ulka, (vard.) lipa, grina, gny, 'pipa', 'tjuta', 'böla', 'vråla' (i högan sky), (prov.)
fläbba, (i Sydsv.) skräna; (ibl.) klaga, lamentera; jämra sig, kvida, yla, skrika, ge hals gråtmild rörd, känslosam,
vemodig, elegisk, sentimental, tårmild, (prov.) blötögd; hjärt-nupen, salvelsefull, sjåpig 1 — vara gråtmild ha
nära till tårarna, gärna ta(ga) till tårarna; (om teaterpjäs) lätt framkalla 1. framlocka tårar

1 grädda (subst.) 1 (prov. för) grädde 2 [gräddan] det bästa 1. finaste 1. yppersta; (om person) de yppersta 1.
förnämsta, nota-biliteterna, jfr elit, societeten, se societet 1, aristokratien, se under aristokrati

2 grädda (v.) baka

gräddkanna gräddsnipa, gräddsnäcka gräl 1 träta, (ord)tvist, krake '1, kiv, häftigt ordbyte, se ordväxling, skarpt
menings(ut)-byte, (familje)scen, (vard.) gruff, käbbel, (vänskapligt) gnabb, 'gurgel', bruckel, gorm, (prov.) tjabb,
jfr bråk 3, kontrovers; jfr 1 strid 2 2 ovett, bannor, uppsträckning, tillrättavisning, snubbor, duvning; (ibl.) käx,
gnat — i gräl osams (med), okontant (med) — mucka 1. mocka gräl börja gräl, se vidare under mucka gräla 1 se
munhuggas, kivas; ta(ga)s med, kverulera, (ibl.) mucka, (prov.) tjabba, tjaggla; (vard.) bruckla, tjafsa; komma i
delo med, jfr slåss 2 under 2 slå, tvista 2 [gräla på] banna, ge en uppsträckning 1. en skrapa 1. snubbor, läxa upp,
ta(ga) i upptuktelse, ta(ga) itu med, vara ovettig mot, skälla ut 1. ner, träta på, hun(d)sa, skrupensa upp; (ibl.
nära) gnata, svära över, domdera mot, fara ut mot, gorma gräll 1 (om färg o. ljus) bjärt, stickande ljus, grann,
brokig, (för) stark 1. skarp, färgig, (av)stickande, (himmels)skriande, skrikande, 'skrikig', 'ilsken';
iögon(en)fallande, alltför starkt framträdande, starkt lysande, påfallande, frappant, utmanande, prålig 2 (bildl.) se
2 gäll, 'högröstad', 'hård', alltför ljudlig, disharmonisk; (ibl.) övermättad, drastisk grälmakare grälmåns,
bråkmakare 2, brum-björn

grälsjuk fallen för gräl, grällysten, trätgirig, trätlysten, trätsjuk, disputationslysten, kve-rulantisk, gruffig, gnatig,
tjabbig, kivaktig, ofridsam, bråkig, argsint, (ibl.) stridslysten, sak sökande

gräma förtryta, pina, plåga, 'gnaga', gro, smärta, bedröva, svida i själen (på ngn), harma, förarga, förbittra (livet)
för, (vard.) gå (ngn) i magen — gräma sig harmas (över), sörja (över), ta(ga) sig nära (av), ta(ga) sig förnär,
ta(ga) illa vid sig, låta ngt gå sig till sinnes, ångra grämelse bitter 1. lönnlig sorg 1. smärta 1. harm 1. förargelse
1. förtrytelse, bitterhet, djup förtret 1. bedrövelse, hemlig förbittring, (ibl.) ånger gränd bigata, bakgata, liten
tvärgata, sido-
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gata, (i Stockholm) brink, (ibl.) (genom)-gång, passage, prång; [gränder] (även) slumkvarter

gräns 1 gränslinje, gränsskillnad, skiljelinje,

åtskillnad, boskillnad, streck, marginal, de-markationslinje, ytterlinje, ytterkontur, ytterkant, ägoskillnad,
råskillnad, 1 rå, (inom stadens) hank och stör; landamäre 2 det yttersta 1. sista, slut(punkt), ändpunkt, mål, ända,
'rand', 'kant', (tids)frist, (hand.) (tids)limit; terminus ad quem resp. a quo; begränsning, inskränkning, skranka,
skrankor, hinder, (utan) mått(a), (ingen 1. utan) hejd; (sätta) stopp 1. spärr 1. barriär (för), (vard.) (sätta) p (för);
[gränser] (även) räckvidd — gräns- (fys.) kritisk (temperatur) gränsa (till) 1 stöta 1. ligga intill 1. tätt invid, stöta
tillsammans 1. ihop med, stöta (till), möta, angränsa, ligga vägg i vägg (med), ha gemensam gräns med, (ibl.)
begränsas av 2 stå nära, stå på gränsen till, närma sig

gränslös utan (synlig) gräns, obegränsad, vidsträckt, landlös(t hav), oändlig 1, otalig; utan (gräns o.) måtta, utan



mått, måttlös, omåttlig, excessiv, oerhörd, enorm, omätbar, oöverskådlig, bottenlös, hejdlös, oinskränkt,
ohämmad, överflödande, utomordentlig, namnlös, tygellös gränsmärke råmärke, skiljemärke gräs gräsart,
(gräs)strå; gräsväxt; gräsmatta, 1 bete; [gräset] (även) gröngräset, det gröna

— bita i gräset se stupa 2, se duka under under 2 duka, misslyckas, komma till korta

gräslig 1 fasansfull, miserabel, horribel, ryslig, ful, se hemsk 2 ofantlig, vådlig, jfr oerhörd — gräsligt (adv.,
även) i hög(sta) grad, förfärligt, jämmerligen, (vard.) väldans, jfr förbannat

gräsrotsnivå - på gräsrotsnivå vid gräsrötterna, i de djupa leden, hos mannen på gatan, bland det enkla folket 1.
gemene man 1. 'fotfolket', bland (de enskilda) partimedlemmarna; i grodperspektiv; (angripa ett problem) vid
roten, i grunden grätten kräsen, kräsmagad, sparsmakad, granntyckt, nogräknad, exklusiv, raffinerad; ömtålig,
tyckmycken, kinkig, (hyper)-kritisk, 'petig', 'grinig', (ibl.) bortskämd gräva 1 kasta upp (jord), vända o. luckra
(jord), (åld.) grava; göra hål (i), urholka ni, urgröpa ni, schakta; krafsa, kratsa, riva; böka, rota, rumstera 2 söka,
leta, snoka, (prov.) glöta, (vard.) 'muddra', gröta (i); treva; 'röra' (i), påta, forska — gräva ned lägga ned (rör);
(lånt.) mylla (ned); jorda, begrava; satsa 1. placera 1. investera (pengar)

— gräva ned sig 1 begrava sig (i), fördjupa sig (i), helt uppgå ni (i), rota (i 1. bland), grubbla (över) 2 (jäg., om
grävling) förklyfta sig; (om fågel) bala sig — gräva upp ta(ga) 1. kasta upp; uppluckra ni; framgräva ni,
framdra(ga) tu i ljuset, bringa i dagen, blotta — gräva ut 1 få fram, bringa i dagen

224

2 urholka, gräva hålighet i 3 torrlägga (en mosse)

gröda växande säd, skörd, (jordens) avkastning, årsväxt, växtlighet, (åld.) äring grön 1 grönaktig, grönskimrande;
grönblek; grönfärgad; mild 1. snölös 1. bar- (vinter); grönskande, (gräs)bevuxen 2 se omogen; utsprucken,
grönskande 3 (i ngns) tidigaste 1. första (ungdom); oerfaren, (ung o.) oförståndig, barnslig, 'omogen', färsk, späd,
'ny-kläckt', ovan, 'ohängd' 4 [gröna] (mil.-si. för) (ett antal dagars) mörk 1. sträng arrest — det gröna blasten;
grönskan — grönt löv-(girlanger), (gröna) kvistar, kransar, bladväxter; grönbete, grönfoder, grönsaker — grönt
ljus (vard. för) klarsignal — göra sig grön (vard. för) göra sig viktig, visa sig 'duktig', vara 'viktig' 1. 'mallig',
fjädra sig; göra sig 'rar' (för), ställa sig in (hos), fjäska 2 — i det gröna i gröngräset, på ängen, i det fria, på
landet, i naturen — komma på grön kvist få det (ekonomiskt) bra, tjäna sig upp, komma till välstånd, ha sin
existens 1. ekonomi tryggad, ha sitt på det torra, komma (sig) upp i smöret, känna fast mark under fötterna, vara
såverad gröngöling 1 grön hackspett, grönspett, grönspik 2 omogen ung man, ung 1. 'grön' spoling, 'valp',
grönskålling, 'ömfoting', 'grön ungdom', glop; jfr nybörjare, stympare grönsaker grönt, legymer, vegetabilier,
trädgårdsprodukter, (skämts.) 'grönfoder'; (ibl.) grönrätt

1 grönska (subst.) grön färg, det gröna, klorofyll; gröna växter, löv, lövverk, bladverk

2 grönska (v.) vara 1. bli grön, lövas; växa o. frodas; blomstra, utveckla sig

1 gröpa jfr urgröpt

2 gröpa grovmaia, riva, mala till gröpe, skrota gröt kräm, (ibl.) mos; sörja, 'deg', 'smet' —•

gå som katten kring het gröt inte våga ge sig i kast med, göra omsvep, krumbukta sig, gruva sig — het på gröten
(vard. för) (alltför) ivrig

grötig 1 (motsats: tunn) grötlik(nande), grötaktig, hopgrötad, tjock, mosig, sörjig, degig, smetig 2 (om röst)
otydlig, oklar, grumlig, suddig, sluddrig, 'tjock' 3 oredig, gyttrig grötmyndig uppblåst o. överlägsen, övermodig,
kaxig, karsk, (dum)dryg, pösmyndig, 'pösig', 'pösande', 'viktig', snorkig guano 1 gödselmedel, fågelspill(ning) 2
(vard.

för) struntprat gubbaktig se gammal 1, senil gubbe l gammal 1. ålderstigen man, åldring, gamling, 'patriark',
Methusalem, Nestor; gråhårsman, 'gråskägg', veteran; (vard.) gubbstut, gubbstrutt, (gubb)skrälle, 'gubb-tjuv';
[gubben] (även) den gamle 2 (vard. o. skämts, för) (äkta) man, make; far, pappa; lärare; överordnad (person),



kapten 1. chef 1. befälhavare (ombord); (min) 'grabb', 'pys', 'lilla vän' 3 (vard. för) illustration, (text)figur,
porträtt, bild, plansch 4 (prov. för) (sädes)skyl, hässjestolpe; (vard. för)den gubben går inte—gunga

(dynamit)patron 5 (på mynt) framsida, ad-vers, avers, krona 6 (vard. för) blunder — den gubben går inte (vard.
för) det lyckas inte, det knepet lurar (mig) inte, det där var ett bondförsök gubbig se gammal 1, senil gubevars 1
bevars (väl), 'naturligtvis', 'förstås', kantänka, för all del, det är klart, det kan du väl förstå, må ni tro, minsann,
sannerligen 2 bevare mig 1. oss (väl), kors bevars, å tusan, det var 1. vore hemskt 1. rysligt 1. förskräckligt gud 1
skaparen, den högste, den allgode, den allvetande, allhärskare(n), konungarnas konung, himlakonungen, högsta
väsendet, det absoluta, fadern, Gud fader, den allsmäktige, den evige, den helige, vår herre; gudom, försyn,
(mytol.) allfader; (Gamla Testamentets) Jehova; gudomlighet, allmakt, makt-ter); Kristus, herre och mästare 2
avgud; husgud, penat; (fornnordisk) as; (av)guda-bild, (lapsk) sejte 3 (i utrop) himmel, kors — av guds nåde
gudabenådad, jfr snillrik — gud vet kanske ändå, se vidare under veta — på guds försyn på måfå gudadryck
härlig(t välsmakande) dryck, nektar

gudaktig rättfärdig, devot, se from 1, religiös gudfruktig andaktsfull, se from 1, religiös gudiklagat 1. gudi klagat
dess värre, tyvärr,

gunås, sannerligen gudilov gudskelov, lyckligtvis gudinog 1. gudi nog alldeles nog, mer än nog,

1 överflöd, i rågat mått

gudlig 1 gudelig, from 1, religiös 2 se skenhelig

gudlös 1 gudsförnekande, vantrogen, ateis-tisk, kättersk, ogudlig, ogudaktig, orättfärdig, syndfull, syndig,
gudsförgäten, irreli-giös, religionslös, världslig; jfr fritänkare

2 skändlig, vederstygglig, förhärdad, fördömd; hädisk, blasfemisk, profan, lastelig', lastande, jfr 2 gemen 1

gudom 1 gudomlig natur, gudomlig egenskap 2 gudomligt väsen, gudaväsen,gudomsväsen, gudomlighet, gud,
(natur)numen gudomlig 1 se himmelsk, överjordisk, olympisk, helig, gudalik, guds- 2 härlig, underbar, dråplig,
ypperlig, hänförande, sublim gudsfruktan religion, se religiositet gudsförgäten 1 bortglömd av Gud, avlägsen,
avsides belägen, (belägen) bortom all ära och redlighet, övergiven, undanskymd, otillgänglig, eländig 2 glömsk
av Gud, ogudaktig, ogudlig, gudlös, rå (sälle), skändlig gudsförnekelse se ateism gudskelov 1. gud ske lov Gud
vare lov, gudilov, gudskepris, lyckligtvis, till all lycka, lyckligt nog, som tur är 1. var, (det är) tur att, som väl är,
dess bättre gudslån mat o. dryck, (inte en) matbit 1. smula

gudsnådlig gudsnådelig, klagande, gnällande, jämmerlig, ynklig, tillgjort gudaktig, se skenhelig, 'nådig', (prov.)
hällörad

gudstjänst andaktsövning, religiös ceremoni, kult; (katolsk) mässa, officium; [morgongudstjänst, matutin;
högmässa; aftongudstjänst, aftonsång, vesper; nattgudstjänst, vigilia 1. vigilie; tacksägelsegudstjänst, [-te-deum]-
] {+te- deum]+} — gudstjänst- sakral guida [gajda, gidd'a] 1. gida [g-] visa omkring, visa vägen, ledsaga, (vard.)
'valla'; leda en resa

guide [gajd, gidd[ 1. gid [g-J 1 vägvisare, förare, (rese)ledare, färdledare, ciceron, (be)-ledsagare 2
(rese)handbok, bädeker gul 1 gulaktig, guldfärgad, gyllene; beige; ockra(färgad); gulnad, vaxblek, blekt, (för)-
vissnad, pergamentlik; blek (av avund) 2 (vard., om arbetare) icke socialistisk; osolidarisk

gulasch 1 köttstuvning, (ibl. nära) lapskojs, sluring 2 gulaschbaron, (krigs)jobbare, vräkig uppkomling,
livsmedelsockrare, kristidsjobbare, profithaj, rovriddare, jfr äventyrare. guld 1. (vard. o. poet.) gull 1 guldklimp,
guldmynt; guldfärg, förgyllning; guldtråd; guldskrift, guldbokstäver; guldmedalj, guldmärke, guldplakett, första
pris; (bildl.) guldglans, gyllene sken 1. skimmer 1. glans 2 pengar, rikedom, 'mammon', (ibl.) skatt — värd sin
vikt i guld enastående duglig, makalöst bra, jfr utomordentlig, oersättlig guldgruva (bildl.) rikt givande (inkomst-
1. kunskaps)källa, rik fyndort guldkorn guldpartikel; fynd, god idé, lyckligt infall, 'gyllene regel', se sentens
guldsmed juvelerare



guldvåg -— väga på guldvåg noga tänka sig

för, se vidare under väga guldålder gyllene ålder 1. tid, fjärran lycklig tid, lycklig o. oskuldsfull (tids)ålder, satur-
niskt rike, sällhetstid, den äldsta av de fyra världsåldrarna; se storhetstid gullgosse (motsats: hatunge,
hackkyckling) älsklingsbarn, bortskämt barn, gunstling, kelgris -— lyckans gullgosse se lyckobarn gullig (vard.
för) söt, rar, näpen gulna bli gul, blekas, bli urblekt, vissna, 'dö';

mogna gulröd orange(färgad)

gumma gammal kvinna, åldring, gamling, (vard.) gumstrutta, gumstackare, gammalt skrälle, se käring; se hustru;
hjälphustru, (hjälp)madam, jfr hemhjälp; (min lilla) flicka 1. tös

gummi kautschuk, guttaperka; radergummi, suddgummi, (vard.) karutscha; (cykel)däck

0. slangar; tuggummi, 'bubbelgum'; sanitets-

varor, gummivaror, preventiv(medel), skydd(s-medel), kondom, (si.) kådis; gummi arabicum, lim, klister —
gummi- (även) elastisk, resår-(band) gtimp se stjärt, jfr bakdel 2; (skämts., om gås-

gump) 'prästnäsa' gumse se bagge

gunga röra sig 1. svänga 1. slänga hit och dit

1. upp och ned, dingla, vagga, vaja, bölja, vippa, 'väga'; vräkas, kastas, drivas upp
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och ned, kränga, 'stampa', 'rulla'; skakas, ristas, ge efter, ge vika, svikta, vackla 1 — på gungande grund på
sviktande 1. osäker mark, på lösan sand; på 'gungfly', på 'hal is' gungfly gungdy 1. -flo 1. -jord 1. -mosse, jfr myr

gängning rullning, sjögång — sätta i gung-

ning komma att vackla, försätta i osäkerhetstillstånd gunst ynnest, bevågenhet, (nådig) välvilja, behag, nåd,
tillmötesgående, vänlighet, af-fektion, (åld.) huldhet, huld, benägenhet, välbehag; (ibl.) protektion;
gunstbevis(ning), ynnestbevis(ning), utmärkelse, hedersbevisning, ärebetygelse, (särskild) förmån, favör, grace,
(ibl.) nådig tillåtelse, nådebevis(ning) -— stå i gunst åtnjuta gunst 1. popularitet, stå högt i kurs, vara
välrenommerad, vara persona grata, favoriseras, (vard.) vara uppe i smöret; stå väl (hos), vara gullgosse, ha
medhåll, ha medvind, (vard.) ha tumme med; [han står (högt) i gunst] hans aktier står högt gunstig 1 välvillig(t
stämd), gynnsamt stämd, vänlig(t stämd), nådig(t stämd), (väl)bevå-gen, hängiven; (åld.) (vara ngn) huld 1.
benägen; (om vind) se gynnsam 2 (vard., iron.) 'bästa', 'nådig(e)', 'gode' — gunstig herrn (förebrående:) gunstig
junker, 'fina herrn', 'min gode man', (åld.) munsjör; (ung) spoling, 'valp', se gynnare 2 gunstling favorit, ögonsten,
älskling, kelgris, persona grata, gullgosse, 'skötebarn', (ibl.) skyddsling, protegé gunstlingssystem svågerpolitik,
nepotism, favoritsystem gunås (vard. för) dess värre, tyvärr, beklagligtvis, olyckligtvis, sorgligt nog, gudi klagat,
beklagligt 1. ledsamt nog, det kan inte förnekas, det är (då) visst och sant gupp 1 hopp, knyck, stöt, 'skutt' 2
ojämnhet, 'grop', 'knöl', 'puckel'; avsats, (liten) skid- 1. hoppbacke, stup guppa stötvis hoppa upp o. ner, studsa,
göra (små) hopp, få en stöt 1. stötar, svikta upp och ner; vippa, vagga, 'småskvalpa'; skumpa, gumpa (som en gås)
gurgel (vard. för) bråk 3, gräl 1 gurgla skölja (halsen); porla, bubbla, klunka,

sorla, rossla, rassla; (si. för) bråka gusten (prov. för) opasslig, blek 1, se dagen

efter under dag gutera 1. goutera tycka om, uppskatta, gilla,

sätta värde på guttaperka se gummi

guvernant privatlärarinna, hemlärarinna, lärarinna, (barn)fröken, (fransk) bonne guvernement
förvaltningsområde, län, provins, landsdel, ståthållarskap guvernör 1 landshövding, ståthållare, styresman (för
län 1. provins 1. guvernement 1. koloni), (ibl.) resident, (fornpersisk provins) sa-trap 2 (åld. för) kunglig persons
lärare 1. uppfostrare

gyckel drift, narri, åtlöje, skoj, fyr, gäck(eri), förlöjligande, gyckleri, persiflage, skämt,
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nojs, spe, hån, raljeri, raljangs, bespottelse, 'flin'; dårfinkeri, stolligheter, pajasupptåg, jfr upptåg, gags, fuffens,
konster; förlustelser, 'kolifej', 'jox'; bländverk, humbug, gyckelspel, (tomt) aperi, narrverk, skälmstycke 2
gyckelbild skenbild, bländverk, drömbild, syn, fantasi(foster), inbillning(s-foster), hallucination, synvilla,
fantasmagori, hägring, fantom, chimär, hjärnspöke, (sinnes)villa, (själv)bedrägeri, (tomt) sken, 'irrbloss',
gyckelverk, gyckelspel, illusion gyckelmakare farsfigur, se gycklare gyckelspel se gyckelbild; narrspel,
taskspeleri, taskspelarkonster, hokuspokus 2, gyckel, (åld.) apspel gyckla (med) driva gyckel 1. skämt 1. gäck
(med), göra sig lustig (över), göra narr 1. spe 1. spektakel (av), gäckas 1. skalkas 1. nojsa 1. 'skoja' 1. 'skämta' 1.
driva 1. (vard.) spek-takla (med), (åld.) gäcka; förlöjliga, begabba, flina (åt), raljera, persiflera, satirisera; driva
sitt (gyckel)spel; uppträda som pajas 1. clown, 'stollas' gycklare narr, (tok)stolle, tok, gyckelmakare, gyckelbock,
spektakelmakare, kasper(figur), skälm 2, gäck, jfr galning; komediant, cirkusartist, varietéartist, pajas, clown,
harle-kin, polichinell, pulcinella, (mager) pickel-häring, hovnarr, 'lekare', jonglör; taskspe-lare, charlatan, jfr
trollkarl 2 gylf julp, (byx)sprund

gyllene 1. gyllne 1 av guld, guld-, förgylld, guldprydd 1. -broderad 1. -smyckad 1. -glänsande 1. -skimrande 1. -
flammande; guldgul 2 (i vitter st. för) härlig, glänsande, strålande, idealisk; utomordentlig 1. ypperlig 1. beprövad
(regel) — gyllene tid se guldålder, storhetstid: [gyllene tider] mycket inbringande tider — gyllene ungdom lik 1.
bortskämd 1. fördärvad 1. depraverad ungdom, jeunesse dorée — gyllene ålder so guldålder, storhetstid
gymnasium (numera:) gymnasieskola gynna (motsats: missgynna) l ge företräde (åt), vilja (ngn) väl, vara
gynnsamt inställd till, vara 1. visa sig gunstig 1. bevågen 1. benägen, visa (sin) ynnest 1. gunst, (iron.) hugna
(med) 2 vilja ngn väl, stå på ngns sida, hålla me'd, vara partisk för, ta(ga) parti för, ta(ga) ngns parti, (obehörigt)
favorisera, omhulda, hålla (ngn) om ryggen, (ibl.) uppmuntra, beskydda, protegera; skjuta fram, föredra(ga) 1.
utmärka (framför andra), ge en särställning, ge (vissa) förmåner 1. privilegier, privilegiera 3 befordra, underlätta,
främja, dra(ga) fram, rikta, (understödja, bistå, hjälpa (framåt) gynnare 1 förespråkare, (be)främjare, hjälpare,
stöd(jare), 'beskyddare', 'välgörare', välgärningsman, mecenat, donator, '(skydds)patron', understödjare,
supporter, protektor 2 gunstig herrn 1. junker, (åld.j munsjör; skälm, skojare, 'fin juvel', 'fin pojke'; spelevink,
krabat, spoling, 'valp', (vard. o. skämts.) kanalje, karibel, 'gubbe', kurre; se slyngelgynnsam—gå frain

gynnsam gynnande, befrämjande, fördelaktig, förmånlig, passande 1, psykologisk(t ögonblick); välvillig(t
stämd); (om vind) god, förlig, gunstig, tjänlig, (sjö.) rum; lovande, glädjande

gytter (oredig) anhopning, oordnad hög 1. hop 1. samling 1. grupp, klunga, gyttring, jfr kaos 2, oorganisk massa,
konglomerat, agglo-merat

gyttja dy, ävja, siam, mudder, sörja, smuts, lera, lervälling, (sjö.) slick, (vard.) gegga-(moja)

gyttra (ihop 1. samman) tränga samman, vräka ihop, (an)hopa, samla (sig) tätt ihop,

packa (sig) samman, kylsa ihop, agglomere-ra

gyttrig sammangyttrad, hopgyttrad, rörig 2

gyttring se gytter

gå 1 (motsats: stå, springa, åka etc.) vandra, promenera, spatsera, fingå, flanera, ta(ga) 1. göra en tur, förflytta
sig, 'röra på sig', röra sig framåt, färdas till fots, begagna 1. ta(ga) till apostlahästarna, röra på benen 1. (si.) på-
karna, vanka, masa, larva, pallra sig, traska, skrida, 'trava'; strutta, tulta, stulta, trippa, stappla, ströva, strosa; (vart
ska du) ta(ga) vägen; (vard. o. si.) knalla 1. trampa 1. stövla 1. klampa 1. stega (i väg), karta, 'drypa', kila, stolpa,
knata, ramla på1, ränna, sjava, lafsa, rulta, kava, speta (omkring), luska, lufsa (i väg), loda, spankulera; (vard.)
skubba (ärenden); (åld.) gånga (sig) 2 (motsats: stanna, komma) sätta sig i rörelse, bege sig(till), (be)-ge sig av,
lom(m)a av 1. bort 1. sin väg, bära av 1. i väg, starta, avlägsna sig 2, bryta upp, laga sig i väg, packa 1. knalla 1.
pallra sig av; ta(ga) vägen, bli av, (vard.) 'avdunsta', 'dunsta', 'sticka'; avtroppa ru, dra(ga) åstad 1. förbi, förfoga
sig bort, flytta på sig, styra kosan mot, sätta kurs på; (bildl.) avgå, sluta, lämna sin tjänst, abdikera, demissionera,



träda tillbaka 3 (motsats: vara 1. ligga stilla) gå undan, bära i väg; avgå, (av)segla; röra sig 1. löpa 1. ta(ga) sig
fram (på rullar 1. hjul 1. kryckor); ränna (på grund); (om is) bryta upp, gå upp, ge sig av; svänga, pendla 4 (om
person) vistas (hemma), göra tjänst (som); (om ting) röra sig, vara i gång 1. i rörelse 1. i funktion, fungera; (om
åska) mullra; (om teaterpjäs 1. film) spelas, uppföras, visas 5 sättas i rörelse, utskickas ru, (fram)drivas (med);
(sjö., om ankare) fällas, kastas, firas ned, lossa; (om ridå) fällas, sänkas; (om varor 1. bud) skickas, sändas,
befordras, transporteras, forslas, fraktas, destineras 6 (om sjukdom) uppträda epidemiskt, vara spridd, grassera,
florera, härja; (om rykte 1. tal) vara i omlopp 1. i svang, cirkulera, vara gängse, svirra, surra 7 ha en viss riktning
1. utsträckning, leda, framgå ru, flyta (mot), sträcka sig till, räcka 1. nå (till) 8 (om tid) se förflyta 9 låta sig göra,
vara utförbar, (inte) vara möjligt 1. tänkbart att, utveckla sig, försiggå, tillgå, lyckas, ordna sig, (vard.)gå vägen;
bära sig, jfr

löna sig; klara sig, reda sig, (få) passera, ha sin gång; (om växter) trivas, arta sig, utveckla sig 10 krävas, fordras,
behövas, förbrukas; belöpa sig (på) 11 vara gångbar 1. kurant 1. giltig 1. gill; gälla 1. anses 1. räknas 1. hållas
(för) 12 kunna säljas, gå åt, finna 1. få avsättning 1. åtgång, ha god avsättning 1. avgång 1. åtgång, säljas 1.
avyttras lätt; försvinna, upphöra, förgå, ta(ga) slut, röna efterfrågan, vara efterfrågad 1. eftersökt 13 [gå att] (i
högre st. för) skola, ämna, ärna 14 övergå (till), tillfalla, komma till del, komma på ngns lott, användas till 15
(vard. för) gå sönder 1 — gå an 1 se passa sig 2; låta sig göra, vara tillbörligt 1. försvarligt 1. (till)rådligt, kunna
tålas 1. gillas; kunna godkännas 1. tillåtas 1. tillstädjas, vara passabel 1. dräglig 1. hjälplig nog 1. någotsånär 1.
(så där) tämligen 1. bra nog, kunna brukas, kunna 1. få passera 1. duga 1. ske, reda sig; vara lätt, gå lätt, inte vara
farligt 2 (vard. för) gå till verket, gripa sig an med, ta(ga) itu med; (vard. för) gå på, anstränga sig, 'arbeta', 'fäkta';
se 1 bråka 1, föra (o)väsen, prata på — gå av 1 (motsats: stiga upp på) stiga av 1. ur, hoppa av 2 nötas av, falla
av, springa av 1. itu, slitas av, gå itu 1. sönder, brytas, knäckas, bräckas, brista sönder, braka (sönder) 3 (motsats:
klicka) (om skott) gå, avskjutas, (av)lossas, avfyras, brinna av 4 frånräknas, avdra(ga)s 5 se avgå — gå bort 1 gå
sin väg, se avlägsna sig 2; gå på besök 1. kalas, vara bortbjuden 1. inviterad, gå på bjudning; lämna det jordiska,
se dö 1; upphöra, ta(ga) slut, (ibl.) avdunsta, fördunsta 2 se gå ur 3 — gå bra (för ngn) lyckas(för ngn), ha
framgång — gå bra till passa (i stycke) till, stå bra till — gå din väg ge dig av 1. i väg, försvinn, (vard.) stick —
gå efter 1 gå I. färdas bakefter, följa (efter), gå i ngns kölvatten 2 (om ur) gå för sakta 1. för sent, ha saktat sig,
dra(ga) sig, ha dragit sig efter 3 se hämta 1 — gå 1. stanna i stöpet (motsats: fullföljas) sitta (ohjälpligt) fast, inte
komma ngn vart, stagnera, gå omstyr, gå om intet, misslyckas 1, avbrytas i förtid, avstanna, 'fastna', 'köra fast' —
gå emellan söka skilja stridande åt, söka avstyra slagsmål, bilägga en tvist 1. meningsskiljaktighet, medla — gå
emo't 1. mot 1 röra sig mot, gå och möta, gå till mötes 2 gå 1. skrida till anfall mot, se anfalla 2, vända sig mot 3
motsätta sig, vara riktad mot, bekämpa, rikta sig mot; strida mot, stå i motsättning till 4 gå 1. utfalla olyckligt, gå
mot ngns önskningar, vara motigt, ta(ga) en olycklig vändning — gå fram 1 se gå framåt 2 komma 1. stiga 1.
träda 1. kliva fram, gå närmare, vandra 1. färdas fram, (i högre st.) framgå, framträda; (mil.) framrycka ru,
anrycka iu, marschera fram, tåga fram, avancera; (relig.) gå fram till sin första nattvardsgång, konfirmeras;
(idrott.) gå förbi, spurta, ta(ga) led-
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ningen; (om skott) nå fram (till) 3 (om flod 1. väg 1. ås) ha sitt lopp, löpa 1. flyta fram, stryka fram, sträcka sig 4
gå till väga, förfara, förhålla sig 1. uppföra sig (så 1. så); fara fram, svepa fram, (ibl.) härja 5 se framgå 2 — gå
framåt se gå fram 2, framskrida ni, gå vidare, fortgå; visa 1. göra framsteg, vinna terräng, förbättras, förkovra sig,
förkovras, växa, uppblomstra ni, gå uppåt, bättra sig, bli allt bättre, utvecklas till allt större fullkomlighet, ha
framgång, ha vind i seglen, ha fått luft under vingarna, vara på god väg, gå från klarhet till klarhet — gå1 för
[visa vad man går för] visa vad man duger till 1. kan 1. är för en; [veta vad ngn går för] känna sina
pappenheimare — gå för sig 1 se försiggå 2 vara antaglig, kunna godkännas 1. tillåtas, låta sig göra, vara möjlig,
få passera, se passa sig 2; gå i lås — gå förbi 1 (motsats: kvarstanna, angöra, anlöpa) komma förbi, slippa förbi,
driva förbi, passera förbi, (stolt) segla förbi 2 dra(ga) förbi, vara över, gå över, gå bort, upphöra 3 gå om,
distansera, nå längre 1. högre än, lämna bakom sig, överträffa, ta(ga) loven av, (vid befordran) peta (undan) 4
lämna ur räkningen, icke ta(ga) hänsyn till, se förbigå 2; undgå, gå förlorad 5 förflyta, förrinna, förgå, gå till



ända — gå före (motsats: följa) gå framför, gå i spetsen 1. i täten, ha sin plats före; (motsats: gå efter, sakta sig)
(om ur) gå för fort, dra(ga) sig före, förta sig; (till tiden) föregå, komma 1. vara före; ha försteget 1. företräde
(framför), överträffa — gå hett till vara livligt, se vidare under het — gå hädan se dö 1 — gå i1 1 få plats 1. rum
i, rymmas i, innehållas 2 kliva i 1. stiga i (vattnet), bada

3 vara gott nog åt, duga åt, kunna 'smältas', ta(ga)s emot på god tro 4 gå in i (varandra), bilda ett
sammanhängande helt; gå till, sluta till, kunna stängas — gå i god för gå i borgen för, jfr ansvara 2 — gå i land
med (motsats: förlyfta sig på, komma till korta med) klara, hinna med, orka; få bukt med, lyckas med, ro (ngt) i
land, se lyckas 3 — gå ifra 'n l avlägsna sig från, lämna, överge; vika 1. ta(ga) av från; lämna bakom sig, lämna
efter sig, dra(ga) ifrån, distansera; glömma (kvar) 2 avhändas, berövas, frånhändas; gå ur händerna, gå förlorad
för 3 se frångå 2

4 dra(ga)s ifrån, frånräknas, borträknas, avgå, avräknas — gå igen 1 kunna stängas 1. tillslutas ni 1. knäppas,
sluta till 2 komma igen, uppdyka m på nytt, upprepa sig, upprepas, reflekteras; få en avläggare 3 spöka,
uppenbara sig 1. visa sig som en vålnad — gå ige!nom 1 passera (igenom), vandra igenom, genomlöpa ru, (om
fukt) genomtränga ni 2 sträcka sig igenom, genomgå, gå som en röd tråd (igenom), alltigenom utmärka,
genomsyra, prägla 3 (motsats: falla igenom, underkännas, kuggas) gå ut (skolan); delta(ga) i, vara med om, 'göra'
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(en kurs), få undervisning vid; undergå, avlägga 1. klara 1. absolvera (examen), klara sig 2, bli godkänd,
godkännas, flyttas 4 (motsats: förskonas från, slippa ifrån) genomlida (en sjukdom), lida, råka ut för, erfara,
pröva (på1), försöka, få känna på; (motsats: gå under, dö) räddas till livet, klara sig 3, komma sig, tillfriskna, repa
sig

6 genomsöka m, inventera; se 1. tänka 1. arbeta igenom, genomarbeta, genomläsa ni, genomögna ni, 'överfara' ni,
'skumma', (vard.) gå över, rätta, jfr granska; dryfta; preparera 1. (vard.) 'dra' (en läxa) 6 (motsats: avslås)
anta(ga)s, beviljas, godta(ga)s

7 se genomgå 2 — gå ihop 1. samman 1 sluta tätt till, sluta sig, förenas, träffas, mötas, gå över i varandra, beröra
varann, stöta samman 1. ihop; växa samman, (hop)läkas

2 blanda sig, flyta ihop, sammansmälta

3 passa ihop 1. tillsammans, gå (bra) i par, trivas (väl) tillsammans, vara goda vänner, sympatisera, samsas,
handla i samråd 1. gemensamt (med); se stämma överens (med) under 3 stämma, passa in, låta sig förena (med),
'förlikas med'; stå (bra) samman, stå (bra) till, passa till, hänga ihop (med), rimma (med), samklinga; stämma,
vara riktig, (vard.) klaffa; räcka till, bära sig — gå illa se misslyckas 1 — gå illa ihop med se svära mot — gå illa
åt gå hårt åt, se vidare under illa — gå in 1 (motsats: gå ut, rycka ut, avsegla) träda in, stiga in, stiga på, 'titta in',
träda över tröskeln, bege sig in, (vard.) 'hoppa in', törnå in; marschera in, rycka in; segla in, inlöpa ni, komma in,
anlöpa 2 (motsats: missa, taga fel) tränga in, träffa; bli en fullträff, 'gå hem', (si.) gå vägen 3 få plats, rymmas (i
ngt), kunna infogas 1. inpassas 1. pressas in 4 (motsats: gå 1. lida mot sitt slut) se 2 gry 5 [gå in i] ingå 1. inträda
i, bli medlem av, bli delägare 1. deltagare i, ansluta sig till, skriva in sig i; [gå in vid] ta(ga) anställning 1. bli
anställd vid, inträda i 1. ta(ga) tjänst vid, ge sig in vid, ägna sig åt, slå sig på1, ge sig till (teater); [gå in med]
inlämna (ansökan), se lämna in 2 6 gå inåt 1. inför (med tårna) — gå in för bestämma sig för, besluta att ägna sig
åt; yrka på, hävda, rösta för, välja, ta(ga) parti för; gripa sig an med, vinnlägga sig om, ta(ga) itu med, slå sig på1,
engagera sig för, ställa sig i bräschen för, offra sig för, 'skjuta in sig på'; lägga an på, arbeta för, syfta till, ha för
avsikt att, ämna, ärna — gå in på 1 ingå på, inlåta sig på, ge sig in på, beröra, upp-ta(ga) 1. företa(ga) till
undersökning 1. behandling 2 se gå med på — gå isär (motsats: sammanlöpa) löpa isär, differentiera sig; gä
sönder 1, upplösas; dela sig, grena sig, skilja sig, (om åsikter) avvika, divergera — gå löst på 1 se anfalla 2 (om
pris) inte understiga, belöpa sig på, se kosta 1 — gå me'd 1 (åt)följa, (be)ledsaga, göra sällskap, följa (med), bli
med; göra gemensamgå med på—gå upp

sak med 2 ta(ga) del (i), delta(ga) 3 stryka med; gå åt; Ingå i — gå med på vara med om 1. på, hålla med om,



underskriva iu, gå in på; samtycka till, se tillåta 1; icke låta säga sig två gånger, tillmötesgå, acceptera, sälla sig
till, ansluta sig till, instämma i, biträda, kunna godkänna 1. godta(ga), an-ta(ga), erkänna, medge, tillstå, vidgå,
gilla, (reservationslöst) säga ja och amen till, (vard.) slå till, köra till; förplikt(ig)a sig till, underkasta sig, finna
sig i, foga sig i, låta sig nöja med; delta(ga) i — gå ned 1. ner 1 gå nedför 1. utför, bege sig ned, stiga ned; (om
fukt) nedtränga iu 2 firas ned, halas 3 (om sol) sänka sig (ned), närma sig 1. sjunka under horisonten, gå till vila,
dala, bärgas 4 (om klocka) icke vara uppdragen 5 avta(ga), minska(s), sjunka, falla 6 jfr försämras — gå ngn
djupt till hjärtat göra djupt intryck på ngn, hårt drabba ngn, gå ngn till sinnes — gå ngn väl i händer gå 1. lyckas
bra för ngn, jfr ha framgång — gå om1 1 gå ifatt o. förbi, hinna om 1. förbi, passera; vinna försprång 1. få
försteget framför (ngn), lämna (ngn) bakom sig, distansera, ta(ga) loven av; komma 1. hinna före 2 räcka runt
om, gå omkring 1. nå runt (midjan) 3 göras om, ta(ga)s om, göras på nytt i. en gång till; 'sitta kvar' (i klassen);
(om köp) gå tillbaka 4 (om tid) gå till ända 1. förbi, förrinna, förflyta, lida 5 gå över, upphöra, ge (med) sig — gå
om intet inte komma till utförande 1. fullbordan, inte fullföljas, inte bli av, gå 1. stanna

1 stöpet, gå 1. råka i bakvatten, avstanna ni, 'falla till marken', bli till intet, (om önskan etc.) gå upp i rök, stäckas,
se misslyckas 1, (vard.) 'torka in', 'brinna inne', 'frysa in (ne)', krypa i skinnet — gå omkull 1. (vard.) ikull 1 falla,
störta, ramla över ända, stjälpa, kullbyttera, barka 1. tumla omkull; (om flygplan) kapotera; kantra, kap-sejsa 2 gå
omstyr 1. överstyr, komma på obestånd, göra konkurs 1. bankrutt, gå kaputt; se misslyckas 1 — gå1 på 1 (om
klocka, vard. för) närma sig (12) 2 (kaffe, viss medicin) använda, hålla sig uppe 1. i gång med, klara sig tack
vare; (ibl.) stå på (viss medicin) — gå på1 1 stiga (upp) på; gå vidare, vandra vidare, fortsätta 1, hålla lunken;
(fiske.) gå i sköten, gå i nätet; (mil.) börja 1. överta(ga) vakt; (sjö.) törnå ut 2 se fortsätta 2, hålla på (med); ligga
i1, icke låta sig förtryta; se 1 bråka 1,

2 stå i, fäkta och gå an, prata på, husera, angripa, anfalla, gå bröstgänges till väga

3 rymma; kunna ta(ga)s på, vara stor nog, vara rymlig nog, inte vara för trång

4 (vard. för) låta lura sig, tro, 'nappa' på, 'hoppa på1' 5 se pågå 2 — gå rakt på sak (motsats: krumbukta sig)
ta(ga) tjuren vid hornen — gå sin egen väg 1. sina egna vägar handla efter godtycke, se vidare under egen — gå
sönder (motsats: hålla) 1 gå itu 1. i stycken 1. i spillror 1. i (små)bitar 1. 1 kras, falla itu

1. isär, springa itu 1. sönder, bli (små)flisor 1. skärvor (av), gå åtskils 1. isär, sönderslitas ru, sönderfalla ni, blåsa
sönder, köra sönder; braka loss 1. lös(t) 1. sönder, 2 spricka 1; gå av, knäckas; skatta åt förgängelsen, gå 1.
vandra all världens väg, (vard.) 'gå', paja, braka, krascha, brascha 2 (bildl.) grusas, 'gå i spillror', 'bli pannkaka' —
gå till1 1 (om växter) slå rot, komma upp, gro, ta(ga) sig, arta sig bra, trivas, växa; (om fisk) samla sig i stim 2 gå
i, sluta till 3 åtgå ni, förbrukas, erfordras 4 brukas (så), utföras (så), förrättas (så); försiggå, förlöpa, ske, hända,
tillgå — gå till handa vara 1. stå till tjänst, vara behjälplig med, biträda, betjäna, tjäna, hjälpa (till), assistera, gå
ärenden åt (ngn) — gå till rätta med ta(ga) itu med; rannsaka 2; läxa upp, hålla räfst- och rät-tarting med; gissla
— gå tillbaka 1 ta(ga) ett 1. några steg tillbaka; återvända, återgå, vända tillbaka; dra(ga) sig tillbaka, retirera 2
gå utför 1. bakut, gå kräftgången, sacka (efter), förlora 1. mista mark 1. terräng, undanträngas, försämras,
avta(ga); decimeras, degenerera, deklinera; (om köp) återgå, gå om, upphävas, förklaras 1. göras ogiltig(t),
förfalla, annulleras 3 [gå tillbaka till] återgå till, söka sig tillbaka till, anknyta till, söka (sig) förebilder hos,
rådfråga; repetera, rekapitulera; se härleda sig (från), betingas av; sträcka sig bakåt i tiden till — gå tillsammans
1 färdas i sällskap (med), göra sällskap (med), gå 1. färdas i flock och farnöte (med), följas åt 2 vara i förbund
med, jfr gå ihop 3 — gå undan 1 gå 1. stiga ur vägen 1. åt sidan, (vard.) gå dän; hålla sig undan (för), lämna
plats, vika undan, väja undan, maka på sig, (söka) undvika, fly för, (sjö.) falla undan 2 gå raskt 1. fort, skrida
raskt framåt, göra goda 1. snabba framsteg, bli fart (med), gå lätt och ledigt för sig, ske med fart o. kläm — gå
un'der 1 få rum under; (jäg.) gå i gryt 1. i lya 1. i ide, gå 1. krypa under sten 2 komma med lägre bud, underbjuda
al, understiga, 'krypa under' 3 (motsats: klara sig, gå igenom) förlisa, förolyckas, gå till botten, gå i kvav, gå i
sänk; lida skeppsbrott; se duka under under 2 duka, gå till spillo, dö 1, förgås, krepera, gå kaputt, skatta åt
förgängelsen; komma på dekadans 1. (vard.) på dekis, 'sjunka till botten', bli en dekis-figur; råka i upplösning,
förstöras, förintas, gå överstyr, gå 1. vandra all världens väg, gå i putten — gå under jorden hålla sig dold, se



vidare under jord — gå upp 1 bege sig upp, stiga upp, (vard.) pallra sig upp; resa sig upp, komma på benen,
(jäg.) rusa upp, flyga upp; (om gräs, säd osv.) spira upp, komma upp; (vard. för) gå upp i tentamen, tentera 2
stiga 1. röra sig uppåt, dra(ga)s 1. hissas upp, 'åka upp'; (sjö.) lägga upp (i vind); (om sol 1. måne) höja sig över
horisonten, rinna upp; [solen går upp] det dagas; [det 1. ngt går upp för ngn] det går upp ett ljus
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1. en talgdank för ngn, det blir klart 1. klarnar för ngn; det faller ngn in, det visar sig, ngn kommer underfund
med ngt, jfr komma underfund med, förstå 1 3 sträcka sig till 1. upp, nå 1. räcka upp; belöpa sig (till), sc uppgå
titi; stiga i pris, fördyras, stegras, öka (i pris) 4 trampa upp (en stig 1. ägogräns), stega upp, (ibl.) mäta, utstaka 5
öppna sig, öppnas, lossna, brista, spricka upp, sc 2 spricka 1, slippa upp (i sömmen); (om knut 1. maska) löpa,
(ibl.) maska upp sig; ånyo bryta upp, ånyo bli kännbar; (om is-belagd sjö 1. istäcke) (motsats: frysa till) bli isfri,
töa upp, upptina ru, brytas sönder — gå upp emot vara jämngod med, likna, kunna jämföras med 1. mäta sig med,
motsvara, (kunna) ersätta, uppväga, balansera, (vard.) stoppa mot — gå upp i uppgå i, smälta in i, assimilera sig
med; helt hänge sig åt 1. uppta(ga)s av 1. absorberas av 1. uppslukas av, (helt) koncentrera sig på, fördjupa sig i,
helt försjunka i, helt leva sig in i, lämna allt annat för (arbetet); leva för, nitälska för — gå upp i rök (om
byggnad) brinna (ned 1. upp), bli lågornas rov; (om önskan etc.) gå om intet, försvinna — gå u'r 1 (motsats: stiga
upp i) stiga ur, gå av, hoppa av

2 (motsats: gå in i) lämna (ngt), försvinna (ur) 3 (motsats: sitta kvar) falla av, förloras, tappas; utplånas,
försvinna, 'gå bort', 'gå ut'; blekas — gå ut 1 bege sig hemifrån. ta(ga) sig en promenad, promenera, lufta på sig;
dra(ga) sig tillbaka, gå på toaletten 1. på gården; dra(ga) i fält, rycka ut, dra(ga) ut (från); (om båt) stöta ut, segla
ut, utlöpa ru. avsegla 2 utgå ni (ur), utträda w (ur), lämna 1. bryta (laget), lämna partiet, separera, (vard.) 'hoppa
av'; (spelt.) gå hem, ta(ga) spel, vinna

3 genomgå (en kurs) till slut 1. fullständigt, sluta 4 komma ut, dra(ga)s ut, föras ut, utströmma ni, rinna 1. sippra
ut; utskickas ru, utsändas ni, utfärdas, utgå, utkomma; utbetalas ni, erläggas 5 sträcka sig ut, räcka 1. nå ut, skjuta
ut (i 1. över) 6 utgå, ta(ga)s bort, strykas, utelämnas, gå bort, utplånas, gå ur 7 utdö ru, utslockna; bortdö ni,
bortvissna m; slockna; slutsäljas, gå åt, ta(ga) slut; nå sitt slut, gå 1. lida mot sitt slut, förflyta — gå ut med
(exempelvis reklamkampanj) sätta i gång, starta — gå ut på sc avse 2, tendera (till); vara anlagd på, gälla 5; vilja
visa 1. klargöra (ngt), innebära, vilja säga så mycket som — gå ut över rikta sig mot, drabba —- gå u!tför 1 gå
ned, gå nedför; slutta nedåt 2 se försämras; [det går utför med honom] han har börjat falla av, sc falla av 2,
åldras, är i utförsbacken, hans sol är i dalande — gå vägen förlöpa lyckligt, se vidare under väg — gå å t 1 vara
(fatt) med (ngn), fattas (ngn), sätta åt (ngn); [vad går det åt dig] (även) vad är på färde, vad har det flugit i dig 2
(motsats: bli över) åtgå, (er)fordras, krävas, behövas, gå till, förbrukas, användas, konsumeras, ha strykande
åtgång, gå åt som smör (i solsken);
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tryta, gå ut, ta(ga) slut; avyttras, försäljas, vinna avsättning 3 gå förlorad, gå all världens väg, stryka med, 'ryka';
(vara nära att) förgås (av skratt), 'spricka','explodera', 'krepera', 'krevera' — gå över 1 bege sig över, färdas 1.
vandra över, (till fots) passera över, ta(ga) vägen över; sätta I. kliva över (hinder); beträda; (vard., om bil 1. häst)
slå över, slå runt, kullbyttera 2 (om vatten) nå 1. stiga över (ngns huvud), nå högre än, skölja 1. svämma över,
sprida sig över 3 (om bro) sträcka sig över, löpa (tvärs) över 4 ha företräde framför; överskrida (befogenheter) 5
ha en övergång, upphöra, ta(ga) slut, ge sig, dra(ga) över 1. förbi, gå förbi, stilla sig, förgå, gå om, gå till ända,
bli bättre, ordna sig

6 (vard. för) ha tillsyn över, sköta, styra och ställa med; behandla, bearbeta, se putsa 1, (lättvindigt) städa; gå
igenom, genomsöka, nagelfara, granska, syna, kontrollera

7 översändas (till), överlämnas (till) 8 utelämna, 'hoppa över'; 'gå förbi' 9 (om vind) ändra sig, slå om, vrida,
(sjö.) gå (på syd) 10 se övergå — gå över i lösa sig 1. lösas i, skifta i, flyta över i, stöta i, förtona sig i; gradvis
förvandlas 1. förbytas 1. förändras till, omsättas i; utmynna ru i, resultera i, bryta ut i, se bryta ut 2 — gå över till



1 komma in på, gå in på (ett nytt kapitel), glida över i 2 falla (in) i (trav); skrida till (val) 3 (an)sluta sig till,
skriva in sig i, bli medlem av, (låta sig) omvändas till, an-ta(ga) (ny lära), konvertera till; desertera till (fienden) 4
byta till (annat fabrikat); flytta 1. (för)flyttas till (annan verksamhet) 5 se övergå till — hålla gående hålla i gång,
hålla vid makt — inte gå av för hackor 1. för småsmulor inte vara så liten 1. obetydlig, kunna uppta(ga) tävlan
med 1. stå sig i jämförelse med vem som helst, vara dugande 1. självmedveten

gågata gånggata, trafiklös gata, strög

i gång 1 gående, vandring, promenad, marsch, kosa, (ibl.) (ha sina) vägar; sätt att gå, gångart, lunk, hållning 2
rörelse, fart, kurs, segling; fortgång, förlopp, fortskridande; lopp, utveckling(s-gång), handling — ha sin gång 1
skrida fram; gå 1. komma 1. vistas 1. uppehålla sig (hos ngn), umgås 2 gå sin gilla 1. jämna 1. normala gång, ha
1. ta(ga) sitt normala förlopp, fortskrida 1. försiggå 1. fortgå 1. fortsätta utan avbrott 1. störningar, gå sin vana
lunk, flyta i sin vanliga strömfåra; (låta ngt) passera 1. ske; (rätten måste) tillämpas, göra sig gällande — hålla i
gång hålla gående, uppehålla — komma i gång (med) komma till stånd, börja 4, komma i rätta gängor, komma i
ordning, ta(ga) 1. få 1. skjuta fart; börja fungera 1. röra sig; ta-(ga)s i användning; gripa sig an (med), komma i
farten, komma upp i varv, komma i (arbets-1. läs)-tagen, få luft under vingarna, få vind i seglen — på gång
(vard. för) i görningen, under arbete; i gång; under upp-sätta i gång—gälda

segling, förestående — sätta i gång sätta i rörelse, sätta i funktion, köra i gång, utlösa (larm), slå på1 (motorn),
(yard.) sätta fräs på, dra 1. sparka i gång; aktivera, röra på spelet, påbörja id, starta, företa(ga), anordna,
organisera, gå ut med (t. ex. större reklamkampanj); initiera (i); ställa till (med), iscensätta, (vard.) sätta i med (ett
tjut), dra i gång (snacket); anstifta, lansera, se börja 1 — vara i gång 1 röra sig, fungera 2 vara i svang 1.
cirkulation 1. omlopp 1. verksamhet 1. rörelse; (som bäst) försiggå 1. äga rum 1. bedrivas, vara i görningen, vara
å bane; vara i farten 1. i färd 1. i tagen (med); (bergv.) vara gångbar

2 gång 1 (gång)stig, (gång)väg, gångbana; gränd; trädgårdsgång, passage, genomgång, stråk, prång, (trång)
smått; (promenad)kor-ridor, promenoar, galleri, loggia, portik; förstuga, entré; (prov.) svale, smutt 2 kanal, rör;
ränna, trumma; utförsväg, förbindelseled; se gruvgång, malmgång 3 glidyta; (ur-mak.) gånginrättning, utlösning

3 gång tillfälle, repris, omgång, varv, (jur.) resa; [gånger] (tusen) sinom (tusen) — en gång vid (ett) tillfälle 1. en
tidpunkt; på sin tid, en gång i tiden 1. världen, fordom; en (vacker) dag; äntligen, bara, till sist, (sent) omsider;
[nu en gång| i alla fall, till slut, trots allt, dock, (lik)väl; (icke) ens, (icke) så mycket som — en gång för alla
slutgiltigt, se definitivt — en gång till se omigen — en och annan gång se ibland 1 — en åt gången en i taget, en
i stöten, en i sänder, en för var(je) gång — för en gångs skull se undantagsvis — gång på gång ofta. se ideligen,
alltid' — någon gång vid någon tidpunkt 1. något tillfälle, någonsin 1. (vard.) nånsin — på en gång 1 se
samtidigt, gemensamt, i ett sammanhang, i ett tag, i kör, i korus 2 (motsats: i repriser) se genast 1, plötsligt — på
samma gång se samtidigt; därjämte, tillika

gångare 1 se häst 1 2 gångsportare gångbana trottoar

gångbar 1 se farbar; funktionsduglig 2 gängse, allmän, vanlig, bruklig, tillämplig, (ibl.)

användbar; giltig, gill, gällande, (om mynt) kurserande; eftersökt, efterfrågad, kurant, begärlig, säljbar, lättsåld
— vara gångbar (även) (om mynt) gälla, kursera; (bergv.) bearbetas, vara i drift 1. i gång gångjärn (tekn.)
(s)charne'r gångkläder kostym(er), kläder gåpåare (vard. för) streber; (vard.) flåbuse; (om boxare) slugger gåpåig
(vard. för) gåpåaraktig, framfusig,

fräck, hänsynslös gård 1 gårdsrum, gårdsplats, gårdsplan, (ibl.) peristyl; inhägnad, tun 2 bebyggd tomt; se
lantegendom; (jur.)(präst)bol; [gårdar] (relig.) (Herrens) boningar 1. hemvist 3 gärd(e)s-gård, hägnad, stängsel;
fiskegård, laxgård, pata 4 (ljus)ring, månring, solring, dunst-

ring, ljuskrets, ljusgård, (meteor.) halofenomen); (fotogr.) halation gårdfarihandlare kringresande handelsman,
kringvandrande (små)krämare, kramhandlare, resehandlare, (enklare) försäljare, (väst-göta)knalle, nasare, (åld.)
puttelkrämare, (ibl.) dörrknackare gårdshund se gårdvar



gårdskarl fastighetsarbetare, fastighetsskötare, (prov.) månadskarl, (prov., i Sydsv.) portvakt

gårdsägare husägare, fastighetsägare, hemmansägare, se jordbrukare gårdvar gårdshund, bandhund, vakthund,

Cerberus gås se våp; dumbom

gåsmarsch — i gåsmarsch i en lång rad, i

rad, en och en efter varandra gåta 1 dunkelt 1. mörkt 1. gåtfullt tal, (svårlöst 1. olösligt) problem, öppen fråga,
mysterium, mystifikation, mystär, (fackspr.) enig-ma; mörk punkt, hemlighet 2 tankenöt; jfr bildgåta, ordgåta
gåtfull svår att förstå, omöjlig att komma underfund med, förbryllande, gåtfylld, gåtlik, enigmatisk,
svårförklarlig, outredd, oförklarlig, oförståelig, obegriplig, ofattbar, ofattlig, outgrundlig, outrannsaklig, 'dunkel',
'mörk', hemlighetsfull, mångtydig, tvetydig, obskyr, orakelmässig, sibyllinsk(t svar), sfinxlik, sfinxartad,
problematisk, mystisk 1, förblommerad, märkvärdig, underlig, jfr hemlig 4

gåva 1 skänk, present, (i högre st.) föräring; (jul)klapp; allmosa, 'skärv', bidrag 2, gratifikation; donation,
dotation, legat, stiftelse; fördel, förmån; (i högre st.) lån, offer 2 själsgåvor, naturgåvor, begåvning, håvor, anlag,
fallenhet, förmåga, talang; jfr geni 1 gäck 1 se gycklare, narr 2 2 se gäckeri 1 — driva gäck med se gäckas med
— släppa gäcken lös se slå sig lös under 2 slå gäcka 1 se 1 lura 2, listigt undvika 1. undgå, kringgå, eludera;
svika, omintetgöra, frustrera, 'grusa'; komma på skam, lämna i sticket, göra illusorisk, förekomma 2 (åld. för)
driva gäck 1. gyckel med, gyckla med — gäckas med håna, driva gäck 1. gyckel med, reta, retas 1. skämta 1.
skoja 1. gyckla 1. raljera 1. driva 1. leka med, göra narr av, göra sig lustig över, spela (ngn) ett spratt 1. puts, 'leka
katt och råtta med', (vard.) tråka; (inte) låta huttia med (sig); mysti-fiera, illudera — gäckad besviken (i sina
förhoppningar), desillusionerad, jfr snopen — gäckande gäcksam, spefull, (skämtsamt) ironisk, skälmsk, retsam,
försmädlig, raljant, (ibl. nära) hånfull, hånande, skadeglad, sarkastisk, vilseledande, svikande gäckeri 1 gyckel,
narri, gäck, (grovt) skämt, drift, spott, hån, ironi, begabberi 2 gyckelspel

gäld se skuld 1

gälda 1 (ut)betala, likvidera, erlägga (böter 1. betalning), avbörda sig (en skuld) 2 er-
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sätta, återgälda, gengälda, vedergälla; gottgöra, (för)sona, umgälla, sota 1. plikta för, göra bot för, 'böta' för

gäldbunden se skuldbelastad 1

gäldenär (motsats: fordringsägare, långivare, borgenär) skuldenär, de'bitor, låntagare

gäldstuga (åld.) bysättningshäkte, bysis

1 gäll (subst.) (åld. för) pastorat, församling, prästgäll, kyrkoherdebefattning

2 gäll (adj.) 1 (om ljud) genomträngande, skarp, (öron)skärande, skrikande, vass, öron-pinande, gnisslande,
gnällig; (om röst) tunn, pipig, falsett-, se gräll 2; jfr högljudd 2 (om färg) färgstark, 'etsande'

3 gäll (adj.) se gällen

gälla 1 utgöra betalning för, ha 1. motsvara ni ett värde av, lyda på, uppväga, beteckna ett värde av, vara lika
med, vara värd, äga en kurs av, kosta, betalas med 2 vara giltig 1. gångbar, äga gällande 1. laga kraft, bestå, vara
1. stå vid makt, stå sig, vara bindande, vara kungsord, äga (sin) giltighet, vara tillämplig, kunna sägas om 1.
tillämpas på, vara vedertagen 1. erkänd 1. gängse, härska, 'råda'; vara godkänd 1. godtagen, godta(ga)s 1. ta(ga)s
för god 1. gillas (som), berättiga (till inträde); omsluta, innefatta, jfr omfatta 3;. (jur. för) få råda, vara beslutit),
vara bestämmande I. utslagsgivande 3 vara av vikt, betyda (mycket), ha stort inflytande I. anseende, ha att betyda
1. säga, uppskattas, väga (tungt), vara betydelsefull; aktas (som), anses (för), hållas 1. räknas 1. betraktas (som),
gå (för), ha namn om sig (att), rubriceras (som), jfr agera 2 4 (vanl. opers.) stå på spel, gå ut över, stå för (livet),
vara fara å färde, vara kritiskt, vara allvar, bli allvar av; komma an på, vara den stora frågan; erfordras, krävas,
behövas, ligga vikt på, vara viktigt 5 vara fråga(n) om, handla om, röra sig om, ha avseende på, ha till ändamål,



åsyfta, syfta på 1. till, vara avsedd för, avse, angå, röra, vara riktad mot 1. ämnad åt, sikta 1. ta(ga) sikte på, gå ut
på; [vad gäller det] (även) vad är det (om) — gällande godkänd, kodifierad, erkänd, godtagen, vedertagen; i kraft,
tillämplig, se giltig, gångbar 2, jfr traditionell, härskande; storväxt o. imponerande 1. dominerande (karl); relativt
— göra gällande skaffa respekt för 1. erkännande av 1. inflytande åt, hävda, låta komma till sin (fulla) rätt,
genomföra, utöva, (söka) genomdriva 1. driva igenom 1. vinna erkännande för, framställa 1. resa krav på, kräva;
framhålla, framhäva, framvisa, påstå, framföra, uppge, åberopa, förfäkta, vindi-cera; framkomma iu med, låta
påskina — göra sig gällande göra sig uppskattad 1. respekterad 1. bemärkt, träda i förgrunden, skaffa sig
anseende 1. inflytande 1. respekt, hävda sig 1. sin ställning, vara karl för sin hatt, (ibl.) flyta ovanpå, ånge tonen;
(även om sak) visa sig; komma till sin rätt, dominera, öva inflytande, spela en (viss) roll;
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göra sig märkbar, hålla sig framme, (vilja) briljera, framträda 2; yppa sig, dokumentera sig — nu gällande se
aktuell 1 — när 1. om det gäller när 1. om det behövs 1. verkligen är av nöden 1. är nöd på färde 1. kniper, vid
behov, i nödfall, i nödens stund, i det avgörande ögonblicket, när avgörandets stund är inne, om det blir allvar av,
när det kommer till kritan, se under

1 krita; beträffande, vad beträffar 1. anbelangar

gällen 1. gäll (om mjölk) (prov. för) surnad, halvsur, blåsur, blå; (prov.) källen, skäll, glan, (i Finl.) brisken gäng
(arbets- 1. idrotts)lag, (forskar)team; kamratkrets, (vard.) bunkalag; se 1 klick, cirkel, liga, jfr 1 flock 1; skift,
omgång gänga — gå i de gamla gängorna gå på det gamla vanliga viset, i de gamla (hjul)spåren, jfr slentrian —
komma 1. råka ur gängorna mista arbetslusten, tappa humöret, komma på misshumör — vara ur gängorna vara
sur 1. desperat 1. opasslig, översiggiven gänglig 1 (om person) långsmal, spenslig, skranglig, spinkig, förvuxen,
tanig, jfr mager 1, (vard.) långskranglig; (ibl.) slinkig

2 (om sak) ostadig, osäker, vacklande, ranglig

gängse 1 allmänt rådande 1. utbredd 1. (utspridd 1. anlagen 1. trodd, vedertagen, allmänt använd, (ibl.)
konventionell, se allmän 5, gångbar 2, bruklig; cirkulerande, i svang, 'i farten' 2 (om pris) (allmänt) gällande,
'normal' gärd 1 se skatt 3, 'besvär', (frivillig) avgift, tribut, (i högre st.) offer 2 (i högre st. för) bevis (på), yttring
(av), akt (av), uttryck (för) gärda förse med stängsel, gärdsla, inhägna ni,

skydda, kringgärda, omgärda gärde 1 åker, åkerlapp, åkerbit, skifte; lycka, teg, vret; jfr fält 1; se inhägnad 2, fålla
(för renar), (ren)gärda 2 (prov., i Sydsv., för) gärdesgård •— gärdet är uppgivet saken är förlorad 1.
tillspillogiven, nu kan vem som helst husera där(med) hur han vill; (även) nu är det slut med allt motstånd
gärdesgård 1. gärdsgård stängsel, inhägnad 1, palissad, gärdning, (prov.) ski(d)gård, ski(d)-hag, (ris)hag, hage,
(prov., i Sydsv.) gärde, (på Gotland) tun gärna 1 med nöje 1. glädje 1. förtjusning, med varm hand, av allt hjärta,
av hjärtans lust 1. grund, (ibl.) uppriktigt, (i Psalmboken) med gott behag; (ja 1. jo) för all del, ja 1. jo bevars, inte
mig emot, gärna det, gärna för mig, à la bonne heure, okay, (vard.) kör till, kör för det; med välbehag 1.
tillfredsställelse; (bered)villigt, redoboget, inte ovilligt, inte ogärna, otvunget, gladeligen, oförbehållsamt, utan
prut, av egen drift, frivilligt, (taga emot ngt) med uppräckta händer; med förkärlek 2 lämpligen, (lika) 'gott',
verkligen, rätt väl; utan skada, med lätthet, 'lätt', (inte) anständigtvis, (inte) precis, (inte) rimligtvis gärning 1
handling, akt, företag, åtgörande,på bar gärning—göra sig till

åtgärd, verk, dåd, aktion 2 göromål, dags-arbete, syssla 1. sysslor, värv, kall, yrke, praktik, förrättningar,
sysselsättning, verksamhet; (i högre st.) livsverk, livsgärning — på bar gärning just då gärningen 1. brottet
utfördes, in flagranti — taga 1. ta I. gripa (ngn) på bar gärning se ertappa gärningsman förövare, se brottsling
gäst 1 inbjuden, inviterad, fest- 1. gillesdeltagare, 'främmande'; gästvän, besökande, resande, turist; besökare 2
kund, stamgäst, matgäst, inackordering; [sommargäst, badgäst; hyresgäst]; inkvarterad, logerare, (tillfällig)
'inhysing' gästa 1 avlägga (gäst)besök hos, vara 1. komma på besök, vara bjuden hos, ta(ga) in (hos), åtnjuta
gästfrihet, hälsa på, besöka, befinna sig 1. vistas 1. uppehålla sig i (ett land) 2 hemsöka, härja, husera 3 ge en
gästroll, gästspela, gastera gästabud se bjudning



gästfri gästvänlig, gästmild, älskvärd, frikostig, generös gästgivare se källarmästare gästgivargård gästgiveri,
'gästis', härbärge,

värdshus, (åld.) skjutsstation gästspela ge gästroller, gästa, gastera; avlägga

ett (kort) besök gästvänlig se gästfri

göda 1 göra fet, ge (gott) hull 1. fetma, sätta 1. ställa på gödning, sätta (oxar) på stall, gödfodra, (prov.) feta; låta
genomgå en gödningskur 2 (om jord) gödsla, tillföra gödning 1. näringsämnen 1. näringssalt(er) gödning 1
gödande, gödsling 2 gödningsämne, se gödsel 1 gödsel 1 gödselmedel, kompost, gödning, näringssalt(er);
(kreaturs)spillning, träck, (vard.) lort, (prov.) dynga, mög, (ibl.) guano, latrin, pudrett 2 gödsling, gödning gödsla
1 sprida gödsel, sprätta dynga, göda

2 (prov. för) mocka

gök 1 kucku, gucku 2 gunstig junker 1. herre, filur, spoling, skälm, (fin) 'juvel', jfr kurre; (ibl. nära) spjuver,
kanalje, glop

3 kaffegök, se 2 kask

göl djup håla, (prov.) hölj(a); (mindre) vattensamling 1. (dy)tjärn, se 1 pöl: liten skogssjö, (ibl.) tjärn

1 gömma (subst.) 1 förvaringsplats 1. -rum 1. -ställe; [relikgömma, relikvarium] 2 gömställe, gömme, gömsle,
tillflyktsort, tillhåll, krypin, skrymsla 1. skrymsle, smygvrå, smyghål, kryphål; (jäg.) skåre (vid sjöfågels- 1.
säljakt)

2 gömma (v.) 1 (motsats: visa) se dölja, un-dandölja, undansmuggla al, undansmussla ni,

undansticka, 'sopa under mattan', (jur.) understicka (från redovisning), förborga; låsa in 1. undan, lägga in 1.
undan, bringa i säkerhet; skyla, (över)hölja, (över)täcka, betäcka; ge tillflykt 1. skydd åt, bereda ett gömsle I.
gömställe 1. (en) (skyddad) tillflykt, jfr hysa 2; innesluta, innefatta, innehålla, (inom sig) rymma 2 (motsats:
bortkasta,

kassera) lägga i förvar, lillvarata(ga), ta(ga) vara på, förvara, bevara, spara (till ett annat tillfälle), lägga på hyllan
(till längre fram), behålla 3 (motsats: glömma, förgäta) lägga på minnet, (troget) hålla 1. bevara i minnet —
gömma sig dölja sig, sticka sig undan, hålla sig undan 1. dold 1. gömd, dra(ga) sig undan, gå under jorden, ligga
gömd 1. dold 1. förstucken, 'göra sig osynlig', sticka huvudet i busken 1. i sanden 1. under vingen, krypa bakom,
förskansa sig, (jäg.) trycka — gömma på hålla dold 1. hemlig, ha kvar; hymla med, ruva på, (i hemlighet) nära,
gå o. 'bära' på

gömme 1 se 1 gömma 2 2 (prov. för) (leka) kurragömma 1. dunk

gömsle se 1 gömma 2

gömställe se 1 gömma 2

1 göra (subst.) arbete, se 1 syssla; besvär, möda, knåp, 'sjå'

2 göra (v.) 1 se åstadkomma 1, bestyra; verkställa, förverkliga, förrätta, fullgöra, prestera 2 ta(ga) sig till, ta(ga)
sig för, företa(ga) (sig), ha för sig, arbeta på, syssla med, praktisera, sysselsätta sig med, ha för händer, forella,
hålla på med, uträtta, hitta på, finna på, gripa sig an (med) 3 handla, förfara, bete sig, gå till väga, bära sig åt,
förhålla sig 4 (om skada, bekymmer osv.) se förorsaka, jfr vålla; betyda (ngt) 5 omskapa (ngn till), förvandla
(till); uppfostra (till); framställa (som), utmåla (som) 6 se tillverka; (om maträtter) jfr 2 laga 1; alstra, dana,
skapa; utarbeta, uppsätta ni, upprätta, utskriva ni (växel) 7 ådra(ga) sig (skulder), skaffa sig, skapa sig, uppta(ga)
ni (ett lån); bjuda (motstånd); gestalta, spela (en roll); läsa (läxor); göra sig skyldig till, begå 8 (vard. för) resa
igenom (ett land), 'avverka', 'bli färdig med' 9 göra 1. bedriva affärer (i), handla (med), spekulera (i) 10 se utgöra
11 (om anmärkningar, uttalande osv.) framställa, framkomma ni med, framföra, framlägga, uttala; (om ansökan)
avge, (av)lämna, ingå med; (om testamente) upprätta; (om bekantskap) stifta — göra sig 1 (motsats: göra en slät



figur) göra sig bra, passa, ta(ga) sig 1. se bra ut, klä(da), vara 1. framstå 1. verka 1. 'presentera sig' till sin fördel,
komma till sin rätt, göra stark verkan 1. god effekt, göra intryck, göra lycka 2 låtsa sig 1. låtsas vara, ge sig ut för
att vara, ställa sig; upphäva sig (till) 3 förvärva, förtjäna (en förmögenhet), bereda sig (förtjänst), bilda sig (en
uppfattning); falla 1. komma på (en idé), (börja) hysa (förhoppningar) — göra sig av med lämna ifrån sig, slopa,
befria 1. skilja sig från, utsortera ni, kasta bort 1. ut, kassera, sälja, avhända sig, bortskänka ni; bortdriva ni, göra
sig kvitt, likvidera (skulder), låta fara, skaka av sig, 'klara av'; avlägga, avbörda sig, (psykol.) avreagera — göra
sig i ordning se förbereda sig, ordna sig 1 — göra sig till1 (motsats: vara sig själv) söka ställa sig in (hos),
anstränga sig att behaga,gjord—göromål

lägga an på, 'fria till', (prov.) tjåla; göra sig söt, göra söta miner, kokettera, 'kråma sig', fjädra sig, åbäka sig,
fjäska 2, krumbukta sig, hovera sig, (ibl. nära) huttia; förställa sig, hyckla, 'spela' (komedi), 'agera', skapa (till 1.
ut) sig, (vard.) fåna (sig), larva sig, sjåpa sig, skepa sig, chosa sig, åma sig, 'ha sig', 'konstra'; posera, ställa sig
(näpet) okunnig — gjord 1 danad, formad (som); skapad 1. avsedd (för), ägnad 1. lämplig (för) 2 konstgjord,
artificiell, konstlad, eftergjord, alltför utarbetad, 'ansträngd'; låtsad, hycklad; uppdiktad, påhittad, hopkommen,
arrangerad, (om historia) lavet, (vard.) 'hopkokad' 3 uträttad, utförd, slutförd, genomförd, fullbordad, (si.) kirrad
— sagt och gjort sagt som gjort det gör ingenting det är inte hela världen

— göra av ställa 1. lägga 1. sätta undan (ngt), lägga ifrån sig, göra med, placera, anbringa — göra av med 1 se
förslösa, 'äta upp'; depensera, låta sina sista slantar springa, låta (pengarna) rulla; använda (på), spendera (på),
offra (på), bortödsla iu, 'kasta ut' 2 bortskänka ru, sälja 3 se döda — göra bort sig (vard. för) dubba sig — göra
bot och bättring ångra sig, se vidare under bol — göra det 1. livet surt för se trakassera, gå hårt åt, se under hård
— göra detsamma vara likgiltigt; vara onödigt 1. obehövligt — göra efter se efterbilda — göra en slät figur stå
där som en nolla, se vidare under figur

— göra ett (stort) nummer av göra affär av

— göra i ordning se förbereda 1, jfr ordna 1, ansa, städa; sluta 3, utskriva ni —- göra ifrån sig se stöka undan 2,
effektuera, fullgöra — (ha att) göra med (ngn 1. ngt) ha med att göra 1 ha (anledning) att ta(ga) befattning med 1.
sysselsätta sig med, ha att skaffa med, ha sin hand med (i spelet), ha 1. ta(ga) del i, vara delaktig i, vara inblandad
i; (icke) behöva bry sig om; ha 1. stå i förbindelse 1. samband med, (icke vilja) veta av, (ibl.) beröra 2 (svår 1. lätt
att) dra(ga)s med, handskas med, ha om händer, ha hand om

— göra ned 1 döda, se nedgöra 1 2 (vard. för) skälla ned, kritisera ned 1. sönder 1. ihjäl, sabla ned, 'avrätta' (med
sin kritik), hudflänga, gå illa åt, 'stuka', 'nedriva' ni, inte lämna sten på sten av — göra ngn ngt förnär skada, se
vidare under förnär — göra om 1 omarbeta ni, ombilda, omdana, (grundligt) (om)ändra 1. omstuva m, restaurera

2 göra (ngt) ånyo 1. om igen I. ännu en gäng 1. en gång till, ta(ga) om, upprepa, repetera — göra processen kort
(med) snabbt avfärda, se vidare under process — göra på sig göra i byxorna, pissa 1. skita på sig — göra rent
bord ata upp allt som finns på bordet; göra rent hus (med), se under 2 ren — göra sitt bästa göra så gott man kan,
se vidare under bäst — göra sitt till ha sin andel i, spela en viss roll, medverka, inverka, vara av betydelse,
bidra(ga) till, 'hjälpa till'; upphjälpa, förbättra, befordra — göra slag i saken avgöra, se vidare under 2 slag —
göra slut på skaffa ur världen, se vidare under slut — göra undan se stöka undan 2 — göra upp 1 uppgöra,
utarbeta, sammanställa ni, upplägga ni (register 1. förteckning), ställa upp (program, lista); (an)tända (eld);
utstaka (en plan), smida (planer), skapa 1. bilda 1. göra sig (en föreställning om); hopräkna, betala, likvidera,
betala förtäringen 1. 'kalaset'; göra slut på, göra slag i saken, klara (av), ordna (affärer), reglera; ackordera,
avsluta, bilägga (en tvist), få (en konflikt) ur världen 2 (ömsesidigt) överenskomma ru, ingå (avtal), bestämma,
avtala — göra upp räkningen utan värden se missräkna sig 2 — göra vid 1 se göra ål nedan 2 laga, reparera —
göra åt göra vid, vidta(ga) åtgärder med, ta(ga) sig för med, foga 1. träffa 1. vidta(ga) anstalter för 1. till, åtgärda;
[det är ingenting att göra åt (den saken)] det kan inte hjälpas, det har gått för långt

görande och låtande handlande, handlingssätt, handel och vandel, förehavande(n), affärer, åliggande

gördel 1 livgördel, se bälte 1; jfr korsett 2 ring, krets, zon



görlig genomförbar, möjlig (att göra), utför-

bar, verkställbar, praktikabel, realiserbar — i görligaste mån i möjligaste mån, se under 1 mån

görningen — vara i görningen vara under arbete 1. förberedelse 1. utarbetande 1. utförande, hålla på att göras 1.
utvecklas 1. uppkomma, försiggå, stå på1; vara i antågande) 1. i faggorna, vara påtänkt 1. planerad, vara på
tapeten 1. under uppsegling 1. att vänta, 'ligga i luften', vara i I. (vard.) på gång, förestå 1, stå på lut

göromål arbete, sysselsättning, syssla, förrättning, bestyr, 'göra', 'affärer'; (ibl.) ärende, uppdrag, åliggande,
uppgift, verksamhet

234 H

ha se hava

habil skicklig 1. smidig (men osjälvständig), talangfull, smart, duglig, duktig, flink, snabb; (ibl.) medgörlig,
tillmötesgående habi't dräkt, klädnad, klädsel habitué stamgäst, stamkund, flitig (teater)-besökare

habituell vanemässig, (sed)vanlig, inrotad ha'bitus hållning, yttre (skick 1. hållning), kroppskonstitution, resning,
gestalt, utseende; uppträdande; karaktär; beskaffenhet, helhetsintryck, totalintryck

1 hack — hack i häl tätt i hälarna, tätt efter, alldeles (nära) inpå, i ngns kölvatten 1. bakvatten, i kjolarna på, (sjö.)
dikt

2 hack 1 skåra, (in)hugg, insnitt, fördjupning, urtag, hak 1, (fult) märke, jack 2 stammande, stamning, avbrott
(och hark-lingar), hackande 3 gnat

1 hacka (subst.) 1 lanka, lana, dåligt 1. lågt kort, skräpkort 2 (vard. för) låg sedel, småsedel, obetydlig
(penning)summa, liten slant, 'styver' — inte gå av för hackor inte vara liten, se vidare under gå

2 hacka (v.) 1 luckra, korpa, rensa! sönderdela, hugga 3, knacka, picka, nagga, bulta, (med näbben) nopp(r)a 1.
pillra 1. plocka (på), (om hackspett) spika (i bark); banka, klinka, hamra 2 2 småhosta; stamma, staka sig,
snubbla på målet 1. över orden, 'stappla', (prov.) häfta; klappra, skallra (med tänderna), (om motor) krångla —
hacka på ständigt anmärka, klandra 1, kälta, ge gliringar 1. pikar, hugga (in) på — varken hackat eller målet
ingenting med besked 1. riktigt 1. ordentligt, utan riktig reda 1. ordning, oredigt, ofärdigt, oklart, (ibl.) (alldeles)
osmält 1. oordnat; utan halt, ett sammelsurium; varken det ena eller det andra riktigt 1. med besked, varken
hugget eller stucket, varken fågel eller fisk, ett mellanting, jfr kompromiss 1

hackelse 1 se 1 foder 2 (vard. för) hackmat 2 hackig 1 ojämn, knyckig, hoppig, ryckig, ostadig, stötig, stackig
(läsning), stammande, stapplande; knagglig 2 kantstött, skamfilad, naggad, tandad — hackigt (adv., även)
hackande, stackato hackkyckling se syndabock hackmat 1 (ibl.) pytt i panna, pölsa, kalops, frikassé 2 (vard. för)
röra, smörja, sammelsurium, 'hackelse' haffa (vard. för) anhålla 1, gripa 1 hafs se 1 slarv 1, 1 brådska 2

9 — Ord för ord

1 hafsa (subst.) (vard. för) slarvig flicka, slampa

2 hafsa (v.) (vard. för) 2 slarva 1

hafsig se vårdslös, slarvig 1, flaxig, ovårdad, (vard.) sjafsig, sjavig, tafsig; suddig, nonchalant, fumlig hage
beteshage, hag(mark); se 1 bete; löväng, (ibl.) lund; fålla; (prov. för) gärd(e)sgård, stängsel, trädgård hagel 1
(jäg. o. mil.) hagelkorn, (fågel)dunst, jfr projektil 2 (meteor.) trindsnö; hagelby, hagelskur, jfr nederbörd 3 (bildl.)
haglande, 'skur'

hagla (bildl.) falla tätt som hagel, 'ösa' 1. 'strömma' ned, 'regna'; överösas med; få en 'störtflod' 1. 'ström' 1.
'svärm' över sig

1 haj (subst.) (neds. för) (annons)ackvisitör, agent, hantlangare, plundrare, utsugare, se bedragare; (spritlangare

2 haj (adj.) (vard. för) rädd 1, häpen, jfr handfallen; (si. för) skicklig, duktig



haja till se spritta, baxna hak 1 inskärning, 2 hack 1, skåra, (in)snitt, klipp, bläcka, skråma 2 se hake 3 3 (vard.
för) enklare danslokal, danssalong, kafé, matservering

1 haka (subst.) underkäke, käkparti; (tappa) käken (av förvåning) — upp med hakan upp med huvudet, se vidare
under upp

2 haka (v.) — baka av 1. från 1. lös 1. ur lösgöra ru, lossa, nedta(ga) ru, avlyfta iu — haka fast 1. i 1. på 1. vid
fastgöra ru, fästa (med hake), anbringa, ta(ga) fäste, 2 häkta, koppla; klänga sig fast, hålla sig fast, klamra sig fast
vid, hänga sig på, nita sig fast, gripa tag i, ta(ga) emot, häfta (sig) vid, fånga, (sjö.) hugga — haka (upp) sig
fastna, ej komma loss, trassla till 1. in sig, (sjö.) komma i beknip, kinka, beta; inte komma förbi, inte vara nöjd
med; stöta på svårigheter; 'låsa sig', 'ta(ga) emot', 'köra fast', staka sig; fdet har hakat upp sig] det har kommit en
fnurra på tråden; hugga sig fast (i); hänga upp sig (på)

hake 1 se krok 1, häkta, märla, klämmer, (jäm)hälla, krampa, hasp(e), klo, hulling; gångjärn, lås 2 cedilj 3 hak,
hinder 2, vansklighet, betänklighet, brist, invändning, inskränkning, 'aber' hal 1 slipprig, slirig, s]inlig, halkig,
glatt 1. sladdigt (väglag); glattslipad, glansk; slemmig 2 (bildl.) se falsk 3, försåtlig, lömsk, (ill)-listig, inst
ällsam, lismande, oljig, slingrig, un-
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danglidande, slipad — på hal is (bildl.) på det hala, i en prekär 1. farlig situation, på osäker mark, på gungande
grund; [locka ut

på hal is] so sätta (ngn) pä del hala nedan, se snärja 3; [råka ut på hal is] råka i en situation där man riskerar att
bli slagen på fingrarna — sätta (ngn) på det hala locka (ngn) ut på hal is 1. osäker mark 1. gungande grund, göra
(ngn) svarslös, sätta i klämma 1. i knipa, bringa (ngn) i förlägenhet 1. i en kinkig situation, sätta (ngn) på hårt
prov, se klämma efter under 2 klämma, gräva en grop för, med list fånga, snärja 3, kompromettera, diskreditera,
misskreditera

hala 1 (motsats: hissa; fira, 'släcka') dra(ga) åt sig, ta(ga) hem 1. in, sträcka, (sjö.) styvhala, dörhala; släpa efter
sig, transportera, forsla, bogsera, förflytta, vinda, (sjö.) varpa, träcka 2 veva på (positiv) 3 jfr fördröja — hala ned
fira ned, stryka (flagg), (vard.) släpa 1. ta(ga) ned, (ibl.) dra(ga) ned — hala upp lyfta (med rep 1. talja), hissa,
uppfordra iu, (sjö.) palma, giga (segel); dra-(ga) 1. hämta upp, 'fiska upp', släpa upp — hala ut 1 (sjö.) sätta
(segel); skära ut (tåg); ro (med kraft), sätta fart, hugga i 2 se draga ut (på tiden) halka slinta, mista 1. förlora
fotfästet, sätta en rova; glida, 'åka', (h)asa, kasa, slira, sladda, kana, rutscha, (prov.) glatta; trilla (omkull), jfr
snava — halka förbi förbigå ni, halka över, passera förbi utan att uppmärk-samma(s), undvika; undgå (ngns)
uppmärksamhet — halka med slinka med, insmyga sig — halka ned glida ned, skrida ned; slinka ned — halka ur
slippa ur, undslippa hall 1 (fest)sal, gästabudssal, bankettsal, praktsal, utställningssal 2 förrum, anti-chambre,
förhall, foajé, se tambur, (hotell)-lobby 3 galleri, portik, (ibl. nära) pergola 4 saluhail, torghall, (torg)basilika,
basar; fabrikslokal hallick se sutenör

hallstämpel (äkthets)stämpel, (känne)märke,

signatur, 'prägel'; kännetecken, sinnebild hallucination sinnesvilla, syn- 1. hörselvilla, syn, uppenbarelse 1;
hjärnspöke, inbillning, fantasifoster, fantasi 2; jfr illusion, chimär, skenbild, feberfantasi, yrselbild,
tvångsföreställning — ha hallucinationer se 2 yra 2 hallucinatorisk visionär, synsk, (ibl.) psykede-lisk

1 hallå (subst.) 1 hallårop; (vard. för) uppståndelse, so oväsen 2 (i radio o. TV för) hallåman, hallåkvinna

2 hallå (itj.) hör hit, kom hit, pass(a) på, här är jag, (o)hoj, pst; goddag, (vard.) tjänare, hej, tjing

hallåa (subst.) (i radio o. TV för) hallåkvinna, jfr hallåman hallåman (i radio o. TV) programledare,

programannonsör, speaker, konferencier halm strå; stjälk, blast

halmstrå (bildl. för) sista 1. yttersta utväg,

'räddningsplanka' hals (luft)slrupe, svalg; jfr nacke — hals-guttural — falla om halsen se omfamna — få (sig ngn



1. ngt) på halsen ådra(ga) sig 1. drabbas av 1. (ibl.) skaffa sig (besvär 1. obehag); angripas I. ansättas av — ge
hals börja skälla, ge skall, börja ryta; börja skrika 1. skria 1. väsnas 1. bråka 1. gråta högljutt, skrika i högan sky
— hals över huvud se huvudstupa, i all hast — kosta resp. gälla halsen kosta resp. gälla livet — med andan i
halsen se andfådd — skaffa på halsen se vålla — stå ngn upp till halsen [det står mig upp till halsen] jag är
grundligt trött 1. övermätt på, jag känner leda vid, jag känner äckel, det kväljer mig — stå till halsen i (vard. för)
vara helt upptagen av, vara överhopad av, vara nära att 'drunkna' i; vara djupt nedsänkt 1. sjunka i (synd) — sätta
i halsen sätta i galen strupe, sätta 1. råka få i vrångstrupen halsband (hals)kedja, pärlband, pärlkedja, koljé 1.
collier; hundhalsband, stryphalsband halsbrytande hisnande, riskabel, farofull, äventyrlig, djärv 2, se vågad 1
under 2 våga, våldsam, våghalsig, betänklig, dumdristig halsduk 1 kragskyddare, halsskyddare, scarf 1. skärf,
ami 2 fischy; sjalett, sjal 3 se sli/>s halshugga hugga huvudet av, göra (ngn) ett huvud kortare, nacka, giljotinera,
dekapi-tera, avrätta halskrås krås, rysch, jabot, isättning halskörtel (hals)mandel, tonsill halsstarrig se
hårdnackad, envis 1 halster rost, grill, galler, rist, gitter halstra 1 bräcka på halster, grilla, jfr 1 bryna 1, steka 1 2
(bildl. för) hårt ansätta, korsförhöra

1 halt (subst.) 1 lödighet, haltfullhet, fin-het(s-grad), renhet, (guld)karat, (fett)pro-cent, (alkohol)promille,
koncentration; (om mynt) metallvärde; andel, mängd, myckenhet, proportion 2 beskaffenhet, värde 2, kvalitet,
skrot och korn, styrka, (moralisk) standard, bärighet, innehåll, 'kärna', 'must', 'kaliber'

2 halt (subst.) uppehåll, rast, stopp, jfr paus — göra halt se stanna 1

3 halt (itj.) se 2 håll; nu är det nog

4 halt (adj.) styv 1. lam i ena benet 1. foten, låghalt; vickig, rickig, ranglig

halta 1 iinka, gå illa, gå med släpande gäng, dra(ga) (ena) benet efter sig, (ibl.) stappla 2 (om ur) gå ojämnt; (om
vers) vara ojämn 1. hackig; stå ostadigt, vicka, vackla 3 vara ensidig 1. oriktig, brista, icke gå i lås, slå slint, 'gå
på kryckor' — haltande ojämn, stötig, osäker, vacklande, ranglig; otillfredsställande, knagglig, skev, inkongruent
lialtfull innehållsrik, av äkta skrot och korn, fin, av stort värde, gedigen, kärnfull, märg-full

haltlös innehållslös, innehållstom, innehålls-fattig, värdelös, utan märg 1. kärna, rygg-
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radslös, karaktärslös, blaskig, hållningslös, (moraliskt) svag halv 1 hälften av, 50 % av, delad mitt itu; till hälften
fylld, halvfull, halvbesatt (hus 1. salong); (sjö.) (vind) rakt från sidan 2 ej alldeles 1. blott delvis riktig,
ofullständig, (mus.) dämpad (röst); oklar, blott antydd; otillfredsställande, ofullkomlig, halvdan(n), undermålig,
'ljum', halvhjärtad, kluven, splittrad, delad; ytlig (kunskap) — halv-semi-, hemi-; kvasi-(bildning) — halvt (adv.,
även) blott till hälften, delvis, till en del, till dels, partiellt, icke helt, så där mitt emellan; halvvägs, så gott som,
nästan, icke långt ifrån, 'så smått' — halvt om halvt (dela) i två lika stora delar, (taga) hälften var; till hälften,
halvvägs, nästan, så smått; ofullständigt, lite halvdant, 'inte så helt', 'lite si och så', kvasi- — mötas på halva
vägen se kompromissa halva se hälft; halvbutelj, (vulg.) 'halvpanna', 'halvkruka'; (vard. för) (en) andra sup, påtår,
liten kanna (kaffe), halvflaska (öl) halvannan en och en halv halvblod 1 (om person) (av) blandras, bastard, (ibl.)
mulatt, mestis, 'sambo' 2 (om häst) varmblodig halvbutelj tredjedelsliter, halva (öl 1. vin) halvdager
gryningssken, gryning 1, skymningsdager, skymning, mörkning, (halv)dun-kel, klärobskyr; svagt ljus, skumrask
halvdan 1. halvdann (motsats: fullgod) halv, halvfin, 'lite si och så', medelmåttig, litet tvivelaktig, simpel, enkel,
tarvlig, sjaskig, avsigkommen, förfallen; skrabbig, skraltig, skral, (små)krasslig, opasslig, (vard.) 'vissen'
halvdunkel 1 (subst.) se halvdager 2 (adj.)

halvmörk, halvskum; otydlig, vag halvera 1 ta(ga) hälften var, dela jämnt, skifta lika, repartisera 2 uppdela i två
hälfter 1. (lika) delar, tudela, tvådela, avdela på mitten, skära 1. dela mitt av 1. itu, klyva mitt itu, (vard.) 'bita av'
(en sup) halvfabrikat mellanvara, mellanprodukt, mel-lanfabrikat

halvfull 1 till hälften fylld, halv, halvbesatt

2 halvrusig, jfr berusad 1 halvherre halvbildad person, uppkomling, parveny, bracka, knodd halvhet oklarhet,



ofullkomlighet, bristfällighet, svaghet, tvetydighet, varken det ena eller det andra, vacklan(de), 'ljumhet'; ytlighet;
halvmesyr halvhjärtad med halvt intresse 1. deltagande, ljum, 'halv' halvklädd i (bara) nattdräkt(en), i deshabillé,
i negligé

halvkväden blott till hälften uttalad, halv-(ut)sagd, (blott) antydd, underförstådd — halvkväden visa (förstå)
antydningar halvmesyr halv hjälp, hjälp (blott) för ögonblicket, otillräcklig åtgärd, palliativ, halvhet, något bara
till hälften genomfört, fuskverk, kvacksalveri

halvofficiell meddelad under hand, officiös; regerings- (tidning) halvpart se hälft

halvvuxen ännu ej fullvuxen, i ynglinga-resp. i backfischåldern, i tonåren, i övergångsåldern, pubertets-,
minderårig halvvägs (på) halva vägen, mitt på vägen, på mitten; se halvt o. halvt om halvt under halv; nära nog,
ej långt ifrån — mötas halvvägs se kompromissa halvö se näs 2

hammare slägga, knoster, hejare, klubba,

(fackspr.) måkare 1. mokare, (poet.) hammar — komma mellan hammaren och städet

komma i kläm, i knipa, se under 1 knipa

1 hamn 1 skepnad, gestalt, skapnad 2 se vålnad

2 hamn 1 hamnplats, tilläggsplats, lastageplats; båthamn, (prov.) (båt)länning; (sjö.) (bunkrings- 1.
halnings)station; hamnstad, uthamn 2 (bildl. för) fristad, hägn 2, skydd 3 — få i. föra i hamn (bildl. för) bringa
till ett (lyckligt) slut — (lyckligt) i hamn (om förehavande) säkrad, 'räddad', 'under tak'

hamna landa, ta(ga) mark, dimpa ned; komma i ro, slå sig till ro, finna en tillflykt, (komma att) stanna, 'fastna',
'sluta'; få anställning; råka (in i); jfr anlöpa 1 hamnarm molo, vågbrytare, (hamn)pir, landningsbrygga, skeppsbro,
kaj, fördämning hampa hampväxt, hampört; hamptågor, hampfibrer, (ibl.) fiber; haschisch — ta ngn i hampan ta
ngn i kragen 1. i nackbastet hampa sig (vard. för) slumpa sig, se hända 2 hamra 1 slå 1. bulta (med hammare);
klappa (ut); uthamra ru, driva; smida, spika; slå 1. pränta (in) 2 klappra, trumma, dunka, bulta, hacka, picka;
klinka 1. (prov.) tappla (på piano)

hams (vard. för) 1 slarv 2 struntprat

1 hamsa (subst.) (vard. för) slampa, slarva

2 hamsa (v.) (vard. för) 1 bära sig slarvigt åt, slarva 2 sladdra, prata på, fnittra

hamsig (vard. för) slarvig, slamsig hamstra samla förråd (av ransonerade varor), hopsamla, dra(ga) till stacken;
uppköpa ni, lägga på hög, lagra 2, hopa hand (knyt)näve, (vard. o. si.) nypa, 'tass', 'labb', 'ram', 'karda', 'klo(r)',
klometer; handfull, (åld.) göpen; se handstil; (höger) sida, riktning; (kort)fördelning, giv; (ha) handlag (med); (stå
i Guds) makt; (säker) stilkänsla — hand- (motsats: maskin-) (gjord) för hand, manuell — bära hand på se
våldföra sig på 1 — bära på sina händer se skämma bort, dyrka — de kan ta varann i hand de är lika goda
kålsupare — efter hand 1. efterhand se småningom — efter hand som se allteftersom — få (ngt) ur händerna
lyckas avsluta, få färdig, se färdig 1 —• för hand (motsats: maskin-, med maskin, fabriks-) hand-, manuell — ge
1. skänka 1. lova ngn sin hand förlova sig med, se vidare under 1 lova — ge ngn fria
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händer ge full frihet åt — ge ngt med varm hand gärna ge, se vidare under varm — ge vid handen se ådagalägga
— gå ngn väl i händer gå 1. lyckas bra för ngn, jfr ha framgång — gå till handa vara behjälplig med, se vidare
under gå — gå ur hand i hand gå från den ene till den andre, se cirkulera 3

— hand i hand se gemensamt, tillsammans 2; jäms (med) — handen på hjärtat se uppriktigt sagt — ha för
händer vara sysselsatt med, syssla med, hålla på med, arbeta på, ta(ga) sig för, göra, ha för sig — ha hand med ha
god 1. dålig hand med, ha god 1. dålig förmåga att handskas med, kunna (inte kunna) sköta, ha gott sätt (med
folk), ha handlag med, (vard.) ha tumme med — ha hand om 1. ha om hand befatta sig med, se handhava — ha i



sin hand ha under kontroll, ha makt över, styra 1. tygla med fast hand, se styra 5, behärska 1 — ha på hand ha
(för egen räkning) undanställt 1. undanlagt 1. reserverat, ha förhandslöfte om; sitta inne med, ha trumf på hand
— ha rena händer vara oskyldig — ha sin hand med i (spelet) ha med att göra, vara inblandad i, vara delaktig i —
hålla sin hand över se beskydda — i andra hand i andra rummet; med ett mellanled, sekundär, subsidiär,
andrahands-, genom mellanhänder, indirekt, medelbart, på omvägar

— i första hand se först, framför allt, närmast; egentligen; i första hugget, i första kastet, i första taget; utan
mellanhand, förstahands-, omedelbart, direkt — i sista hand se sist 2, som sista instans 1. utväg, i yttersta hand,
slutligen, slutgiltigt — komma i andra hand få stå efter, se vänta 1 — lägga hand vid sysselsätta sig med, ta(ga)
del i, arbeta på, börja med, gripa sig an med, ta(ga) itu med, ingripa; ta(ga) befattning med, befatta sig med,
behandla, handlägga — lägga sista hand 1. sista handen vid se fullborda 1, avsluta 1 — lämna sig i ngns hand
lämna sig i ngns våld 1. beskydd, hängiva sig åt, anförtro sig åt — med egen hand se personligen — med fast
hand med bestämdhet, bestämt, kraftigt o. säkert, med järnhand, med fasthet, se fasthet 3 — med hand och mun
(lova ngt) med ord och handslag, högtidligt, dyrt och heligt, på sin heder — med två tomma händer (börja sin
bana) utan pengar, se vidare under 2 tom — ngns högra hand se faktotum — på egen hand se ensam 1, själv 1,
på eget bevåg

— på fri hand på rak arm; utan hjälpmedel; se vidare under fri — på tu man hand i enrum, se vidare under tu; se
enskilt

— råka i händerna på komma 1. råka i ngns våld — räcka (ngn) handen träda (ngn) nära, förena 1. förbinda sig
med, 'gå hand i hand med'; vara behjälplig, hjälpa, bistå, biträda, räcka en hjälpande hand; förlika 1. försona sig
med, ingå förlikning med — sitta med händerna i kors vara sysslolös 1. passiv, lata sig — skaka hand

se 2 hälsa 2 — sätta i taka händer (jur. för) sätta i förvar hos opartisk person, sätta i borgensmans händer — taga
1. ta hand om omhänderta(ga), se till, ta(ga) vård om, vårda, vakta, ta(ga) (rodret), hålla ordning på, hålla reda
på, ta(ga) sig an, ta(ga) under sin uppsikt, ta(ga) under sina vingars skugga, sörja för, sköta om, åtgärda; (ibl.)
adoptera; tillvarata(ga), ta(ga) vara på, ta-(ga) i sitt förvar, ta(ga) under sin förvaltning, stoppa på sig, snappa
bort, lägga vantarna på; överta(ga), åta(ga) sig, befatta sig med, ombesörja, jfr handhava — taga 1. ta i hand på
ge handslag 1. tumma på, komma överens 2; förena sig med, försona sig med — taga 1. ta sin hand ifrån lämna
åt sitt öde, lämna 2, strunta i, övergiva — taga 1. ta skeden i vackra handen 1. i vacker hand sätta ned sina
anspråk, acceptera förhållandena, se foga sig 4, (ibl.) göra det bästa möjliga — till handa i beredskap, se vidare
under till

— till hands 1 (ha) (lätt)tillgänglig, (ha) inne, på fickan, till reds, i beredskap, (färdigt) att gripa till, present 2
(vara) i närheten, närvarande, inom räckhåll, för handen, tillstädes, till förfogande, att tillgå; till buds, redo, på sin
post, på parad; 'på pass', jfr passa pä 2 — två sina händer frånsäga sig allt ansvar, se vidare under 1 två

— under hand 1. underhand 1 på enskild väg, enskilt, icke offentligt 1. officiellt 1. öppet, hemligt, i tysthet, i
förtroende, privat, förtroligt, på omvägar, genom inofficiella kanaler; preliminär, i sonderingssyfte, icke
förpliktande 2 efter hand, så småningom, vid lägligt tillfälle — ur hand i mun (leva) för dagen, utan tanke på
morgondagen 1. på framtiden, (föra en) dagsländetillvaro — vara för handen finnas tillgänglig 1. till reds 1. till
hands, vara att tillgå, vara till finnandes, föreligga, existera, finnas; jfr förhandenvarande, förestå 1 — vink med
kalla handen se bleklagt nej

handarbete 1 (motsats: maskinarbete) handgjort arbete; (gott) hantverk; (vulg. för) onani 2 (kvinnlig) hemslöjd,
handaslöjd, se sömnad; [virkning, stickning, knyppling, vävning, spinning]; handarbetsundervisning,
handarbetslektion, hemslöj dsarbete handbojor handklovar, (fackspr.) handfängsel handbok kortfattad översikt,
vägledning; uppslagsbok, kompendium, lärobok, (ibl.) 'lathund', jfr hjälpreda 2; resehandbok, guide 1. gid;
kyrkohandbok, (katolsk) manual handel affärsföretag, handelsföretag; köp o. försäljning, köpslut,
affärstransaktion, (ibl.) omsättning; se affärer 2; se butik — handels-

kommersiell, merkantil, köpmanna--driva



handel med göra affärer med, köpa o. sälja; (si.) nasa, tjacka — handel och vandel handlande, görande och
låtande, verksamhet, leverne, uppförande, färdsel — i handeln till salu handelsbod se butik handelshus se affär 1,
firma
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handelsman (åld. 1. folkl. för) minuthandlare, 2 handlande

handelsresande agent, representant, resande,

reseombud, (för)säljare, ombud, (vard.) provryttare, (ibl. nära) konsulent; (ibl.) köpman, affärsman

handelsvärld (bl. a.) köpmän, affärsfolk, affärsvärld, merkantila kretsar handfallen modlös, försagd, rådlös, i
beråd, obeslutsam, bortkommen, 'borta', 'vilsen', tafatt, rådvill, villrådig, svarslös, lång i ansiktet 1. i synen,
förlägen, (skam)flat, snopen, generad, förvirrad, förbryllad, brydd, i bryderi, konsternerad, konfys, häpen,
bestört, perplex, förbluffad, förvånad, överraskad, bragt ur fattningen, osäker, 'ställd', (vard.) nära att trilla av
pinn, haj, paff handfast se kraftig, handgriplig 2, jfr säker 2 handfat tvättfat

handfull näve (full), (åld.) göpen; litet antal, några stycken, liten hop (folk); jfr 1 få; lock (lin 1. ull)

handgemäng (motsats: fj ärrstrid) strid man mot man, närkamp, närstrid, handgripligheter, drabbning, jfr 1 strid
1; (ibl.) slagsmål handgrepp 1 inlärt grepp; handrörelse, tempo; (ibl.) förfaringssätt, förfarande, metod 2 se
handtag 1 handgriplig 1 kroppslig, gripbar, förnimbar, verklig, påtaglig, faktisk, materiell, reell, konkret; tydlig,
klar, åskådlig, uppenbar, påfallande, evident, eklatant 2 kroppslig (bestraffning), eftertrycklig, kännbar,
aggressiv, övertygande, handfast handgripligheter våld, våldshandlingar, misshandel, slagsmål handgången —
ngns handgångne man hängiven 1. trofast 1. pålitlig 1. beredvillig tjänare, lydigt 1. villigt 'redskap', tjänstvillig
drabant, trogen anhängare 1. vapendragare, hantlangare

handhava 1. (vard.) handha ha under sin uppsikt I. vård 1. i sitt förvar 1. under sin förvaltning 1. under sin
behandling 1. under sina vingars skugga, ha att göra med, ha hand om, ha om hand 1. om händer, ha vård om 1.
tillsyn över, ha bestyr med, styra med, vårda, omhänderha, sörja för, (i högre st.) rykta (sitt kall); inneha, stå (i
spetsen) för, uppehålla, bestrida, förestå, förvalta, sköta, ha sig anförtrodd, tillvarata(ga) (ngns intressen), ta(ga)
befattning med, ta(ga) hand om, (ibl.) handleda, handlägga; utöva, bedriva, upprätthålla, skipa (rättvisa); hantera,
använda, handskas med, behandla, manövrera, bruka (vapen) handikapp 1 fysisk 1. psykisk belastning, (ibl.)
invaliditet 2 (bildl.) belastning; hinder, black om foten, svårighet, nackdel, olägenhet 3 (idrott., även) handicap
utjämning, försprång (för den svagare), fördel 3 — utan handikapp (idrott.) scratch handikappad fysiskt 1.
psykiskt missgynnad 1. belastad, hämmad, med någon kroppsfunktion nedsatt, invalidiserad, ofärdig,

lytt, (ibl.) rörelsehindrad, rörelsehämmad, rullstolsbunden — vara handikappad 1 ha fått hårdare villkor, ha det
sämre ställt 1. förspänt, vara illa utrustad 1. missgynnad 1. vanlottad 2 (idrott., även) vara handicapad vara
tvungen att ge försprång handkammare se skafferi; linnekammare handklappning applåd(er), bifall, (med)
acklamation handklaver se dragspel 1 handklovar handbojor

handla 1 köpa o. sälja, göra affärer, driva handel 1. köpenskap, se köpslå; göra inköp, gå i butiker, shoppa; stå i
handelsförbindelse (med), ha affärer (med 1. på), (vard.) kursa 1. kommersa (med), (si.) nasa; ta(ga) sina varor
(hos), göra sina uppköp (hos), vara kund (hos), jfr köpa 1, upphandla, tillhandla sig 2 uppföra sig, bete sig, se
visa sig 5 under 2 visa, (vard.) bära sig åt, 'göra'; gå till väga, förfara, förhålla sig, skicka sig, ställa sig, göra och
låta; vara aktiv 1. verksam, verka 1. operera (på egen hand), spela 1. sköta sina kort, skrida till verket, gå till
handling, övergå från ord till handling, reagera, sätta i verket, ingripa, ta(ga) itu med; fungera 1. verka (som) —
handla mot bryta mot, överträda, 'förneka' — handla om ha till ämne 1. föremål, behandla, beröra, avhandla, ha
till innehåll; se gälla 5

handlag naturlig fallenhet, (lätt) hand, fingerfärdighet, skicklighet 1, teknik, (ibl.) grepp, tag; sätt att umgås 1.
handskas med 1. ta(ga) (ngn)

1 handlande görande (och låtande), handlingssätt, uppförande, beteende, förfaringssätt, uppträdande;



verksamhet; köp

2 handlande handelsidkare, köpman, affärsman, (ibl.) butiksägare 1. -innehavare; krämare, månglare, (vard.)
handlare, (åld. o. folkl.) handelsman, jfr specerihandlare, gård-farihandlare

handleda vägleda, lära, (ibl.) handha(va); instruera, ge anvisningar 1. föreskrifter, visa (till rätta), rättleda,
orientera, introducera, initiera, hjälpa till rätta, sätta (ngn) in i handledare undervisare, (privat)lärare, informator,
manuduktör, mentor; vägledare, instruktör, konsulent handledning 1 se vägledning, rådgivning, undervisning,
uppfostran, utbildning 2 kortfattad lärobok, handbok, (piano)-skola, -lära handling 1 gärning, verk, handlande;
dåd, bedrift, prestation, företag, värv; (krigs)-operation; åtgärd, ingrepp, steg; förrättning, akt, ceremoni 2
händelse(r-nas utveckling), intrig, 'fabel'; aktion, förlopp 2, gång, (huvudinnehåll, motiv, tema, röd tråd, story 3
skrift(samling), skrivelse, 'papper', aktstycke), dokument, urkund, 'instrument', jfr kontrakt 1, (ibl.) bilaga,
allegat, verifikation; diplom, certifikat, attest; originalskrift, jfr original 1; [handlingar] dossié, acta, (ibl.j arkiv
— handlings- praktisk (människa) —

239lägga till handlingarna—harm

lägga till handlingarna arkivera, lägga ad acta; lämna utan avseende, se skrinlägga, låta bero — omsätta i
handling se förverkliga handlingsduglig se driftig handlingskraft beslutsamhet, se energi 1, potens 1

handlingskraftig se driftig handlingssätt förfaringssätt, förfarande handlov 1. handlove handled handlägga
företa(ga) till behandling, behandla, lägga hand vid, sköta, expediera, ta(ga) befattning med, befatta sig med,
(ibl.) handhava)

handlöst se pladask, huvudstupa, oaktsamt, ovarsamt, vårdslöst, häftigt; utan sans o. förnuft, besinningslöst,
burdus, reserva-tionslöst

handpengar 1 handkassa; småpengar, jfr fickpengar 2 handpenning, första avbetalning, förskott,kontantinsats 3
(åld.)städje-l.fästepenning, städsel, städja, värvningspengar handplockad (bildl., om anställd) (speciellt o.

omsorgsfullt 1. individuellt) utvald handräckning se hjälp 1, hjälpande hand,

tjänst handrörelse se gest

handskas med 1 (om sak) se handhava, hantera 1, ha att göra med, 'laborera' med, (vard.) pilla med; hushålla med
(pengar 1. värden) 2 (om person) komma till rätta med, (kunna) umgås med, (vard.) färdas med, 'tas' med; fara
(varligt) med; [handskas vårdslöst med] husera med, se fara illa jhed under 2 fara handske — kasta handsken se
utmana 1 — upptaga 1. uppta (den kastade) handsken anta(ga) utmaningen handskrift 1 manuskript, (vard.)
manus; ko-dex, palimpsest, handskriven bok, dokument 2 se handstil handstil piktur, stil, skrivstil, skrift,
handskrift, 'hand'; (ibl.) klotter, krafs, kråkfötter, krumelurer, 'hieroglyfer' handtag 1 grep(e), hank, 'öra', (konsth.
o. tekn.) hänkel; skaft, spak, fäste, (lie)knagg, (käpp-1. paraply)krycka, knopp; svärdsfäste, (åld.) hjalt(e); kavle,
kavel, (hand)grepp, dörrvred, klinka 2 handslag, handtryckning 3 se hjälp 1 handtryckning 1 handskakning,
handslag, 'handtag' 2 mutor, dusör(er), dricks(pengar), 'gåva'

handvändning se ögonblick 1 — i en handvändning se snabbt, genast 1 handväska 1 portmonnäväska 2 se
kappsäck

1 hane 1. hanne handjur, djur av hankön

2 hane (åld. för) tupp

3 hane — vila på hanen förhålla sig avvaktande

hanegäll — i hanegället (åld. för) i (daggryningen, i arla morgonstunden, i ottan, tidigt hangar [hangga'r]
flygplanshall, flygskjul, flyghall

hangla (prov., vard.) — hangla sig fram se

hanka sig fram — gå och hangla vara
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hängsjuk 1. småkrasslig, jfr må illa under 1 må

hank hängare (i klädesplagg 1. handduk) — inom stadens hank och stör inom stadens gränser 1. råmärken 1.
område hanka (vard. för) vara småkrasslig, jfr må illa under 1 må — hanka sig fram (vard. för) (med svårighet)
draga sig fram, reda sig nätt och jämnt, krassla sig fram (med sjukdom), (prov., vard.) hangla sig fram — hanka
me'd (vard. för) med svårighet följa med, följa med så gott man kan hankig se sjuklig 1, sjuk 1, opasslig 2 hanne
se 1 hane

hantera 1 handskas med, syssla med, handhava, manipulera med, använda, bruka, begagna, spela 1. traktera (ett
instrument), föra (lie), manövrera; umgås med 1. 'sköta' (människor) 2 behandla (så 1. så), bemöta, ställa med,
fara fram med, förfara med, gå till väga med, fara (varligt) med; [hantera illa] se fara illa med under 2 fara, gå
hårt åt, se under hård hantering 1 hanterande, behandling, manövrering, manipulation 2 (gruv)industri,
(bergs)bruk, (bergs)drift, (bryggeri)näring, (slakteri)rörelse, (trävaru)fack 3 syssla, yrke, yrkesgren, bransch,
näringsgren, näringsfång; jfr hantverk 4 hanterlig se lätthanterlig 1 hantlangare medhjälpare, biträde, assistent,
(neds.) haj; ngns handgångne man, mellanhand, 'verktyg', redskap 2, hejduk, underhuggare, lakej, dräng,
passopp, knekt, 'vasall', 'kreatur'

hantverk 1 (motsats: konfektion, storindustri) manuellt arbete, icke maskinell (varutillverkning, hantverksrörelse,
småindustri, (ibl.) hantverken, (gott) handarbete; [-[hantverket]-] {+[hant- verket]+} (även) hantverkarna,
hantverksid-karna, hantverksståndet 2 se yrke 3 tekniskt arbete, teknik 4 (bildl.) mekaniskt 1. själlöst arbete;
(krigets fruktansvärda) hantering

hantverkare yrkesutövare, yrkesidkare, yrkesman, (hantverks)mästare, gesäll; fäsör harang [-ang1] långrandigt
yttrande, floskel, (högtidlig 1. tom) ramsa, jfr svada harangera [-angge1-] hålla (högtids)tal till, i

högtidliga ord tilltala, apostrofera hare 1 harpalt, jösse 2 feg krake, se mes 3 3 (idrott.) farthållare, draghjälp,
pacemaker harem (orientaliskt) kvinnohus, seralj; ha-

remsdamer(na) harhjärtad se feg hårig se feg

harkla sig (små)hosta, harskla sig, klara strupen, skrocka, (prov.) kraxa, krämta, harska sig

harkrank 1 se mygga 2 feg krake, se mes 3 ha rlekin pierrot, pajas, gyckelmakare, kasper; joker, 'kille' (i kort)
harm vrede, förtrytelse, förargelse, förtör-nelse, ovilja, indignation, upprördhet, irritation, upphetsning, grämelse,
förbittring,harma—vara i hatten

desperation, animositet, ursinne, raseri, missbelåtenhet, missnöje harma se förtryta, reta 2 — harmas finna
harmligt 1. förtretligt, känna förtrytelse 1. harm 1. indignation, vara 1. bli upprörd 1. ond 1. förargad 1. uppbragt
1. harmsen 1. ledsen 1. förtretad, råka ur humör, gräma sig (över), ondgöra sig (över), förtörnas, förarga sig,
förtretas, uppreta ni sig, reta sig (på), misstycka, ta(ga) illa upp, ta(ga) illa vid sig, låta gå sig till sinnes, se
vredgas harmfull 1 harmfylld, förbittrad, ljungande, se harmsen 2 harmlig, förarglig, förtretlig, fatal, upprörande,
retsam, 'bitter' harmlig se harmfull 2, harmsen harmlös oförarglig, beskedlig, hygglig, trohjärtad, välmenande,
oskadlig, ofarlig, godartad, oskyldig, godmodig, menlös, 'from' harmoni 1 (mus.) samklang, välljud 2 (motsats:
missförhållande) överensstämmelse, (riktiga) proportioner, symmetri, jämnmått, jämvikt, balans, (inre) enhet,
samstämmighet, samverkan, samspel; (färg)ackord 3 gott förhållande, endräkt, samförstånd, fred 3, sympati,
sämja 4 (sinnes)ro, sinneslugn, (själslig) jämvikt, sinnesjämvikt, jämnmod harmoniera 1 klinga väl ihop,
samklinga, bilda harmoni 2 (motsats: utesluta varandra) passa (väl) ihop 1. tillsammans, stå i samklang, se
stämma överens under 3 stämma 3 se samsas

harmonisk (motsats: oharmonisk, disharmonisk) 1 välljudande, samstämd 2 välpropor-tionerad, samstämmande,
(ibl. nära) propor-tionerlig; väl avvägd, sluten, klassisk, avrundad, enhetlig; helgjuten, (välbalanserad, allsidig 3
fridsam, endräktig, blid o. behaglig; (ibl.) måttfull, jfr idyllisk 2 harmsen harmfull, harmfylld, harmlig, förtretad,
uppretad, uppbragt, missnöjd, missbelåten, förtrytsam, misslynt, kränkt, indignerad, irriterad, se ond 2 harnesk



bröstpansar, ryggpansar, se brynja — i harnesk mot i motsatsställning till, se fientlig

harpa (vulg. för) furie, se käring 2

hart när 1 helt nära, mycket 1. synnerligen

nära 2 se nästan harvärja — taga 1. ta till harvärjan se 3 fly 1

has hasled; knäled; knäveck; knäsena; häl, (bak)ben, lår, skänk 1. skånk, fot

hasa släpa (sig), kava (sig), (vard., prov., i Sydsv.) asa (sig); halka, skrida, 'åka'; släpa benen 1. dra(ga) fötterna
efter sig, (vard.) sjava; klänga (sig ned), lista (sig bort 1. undan 1. ut 1. fram 1. in 1. till) — hasande släpande,
släpig — hasa på magen krypa, kräla, åla 1. orma (sig) hasa'rd 1 hasardspel, högt 1. vågat spel, dobbel, dobbleri,
raffel 2 se lyckträff, slump 1 3 vågspel

hasp 1. haspe dörrhake, fönsterhake, hake 1, krok 1

haspla ur sig (vard. för) prata 2, rabbla hast skyndsamhet, hastighet, fart 2, 1 bråds-

ka, jäktande — i all hast i största hast, som hastigast, helt hastigt, med all skyndsamhet, hals över huvud — i en
hast hastigt; i hastigheten, i brådskan, på rak arm — i 1. med hast se hastigt hasta se 2 brådska 1, skynda (sig),
skyndsamt fara, 2 springa 1, 1 ila, 'flyga'; brådstörta, raska sig, kvicka sig, se 2 rusa; fjäska 1; vara (på) hög tid
hastig 1 (om rörelse) se snabb 1; kursiv 1. skum-(läsning); (om tid) kortvarig, kort, hastigt övergående,
förgänglig, flyktig, snar, omedelbar, ögonblicklig; brådstörtad, hastigt inträdande 1. påkommen, explosionsartad;
riv-(start); se plötslig, (ibl.) i hast tillkommen, obetänksam, oöverlagd, överilad, tillfällig 2 (om person) se snabb
2; (alltför) rask 1. ivrig 1. snar (till), häftig, hetsig, nervös, forcerad, (alltför) livlig, (hastigt) uppbrusande,
burdus, brysk, snar-stucken — hastigt (adv., även) se snabbt, i största hast, i en 1. all hast, i 1. med hast, som
hastigast, i ilande 1. brinnande hast, med jagande hast, i ilande fart, i ilfart, i maratonfart, i 1. med sprinterfart, i
racerfart, i rasande fart 1. tempo, i flygande fläng, med (väldig) fart, i en fart, med ett, skyndsamt, (vard.) (illa)
kvickt, gesvint, (åld.) hastell-gen; omedelbart, utan betänkande, plötsligt, över en natt; (mus.) presto
(prestissimo) — hastigt och lustigt utan vidare omständigheter, utan vidare, utan hänsyn, helt sonika, resolut 2,
utan många funderingar, snabbt — i hastigt mod överilat, se vidare under 1 mod — som hastigast snabbt o.
flyktigt, i förbigående, i förbifarten, i (all) hast, hastigt hastighet se hast; (sjö.) gånghastighet; fart 2, rapiditet,
(tävlings)pace, 'fräs', speed; jfr frekvens — i hastigheten i brådskan, i hettan, i en hast, (ibl. nära) av misstag
hastverk hafs(verk), halvmesyr, se 1 slarv 1,

(ibl.) fuskverk hat (stark o. ihållande) ovilja 1. fiendskap, stark illvilja, inbitet agg, groll, hätskhet; animositet,
bitterhet, ilska, aversion, avoghet, leda, antipati, vedervilja, avsky, olust, indignation

hata vara en (av)svuren fiende till, icke kunna tåla, icke kunna med, avsky, tycka ytterst illa om, vämjas vid —
hatad se förhatlig, jfr misshaglig hatfull upphetsande, hätsk, lysten, se ond 1 hatisk se hätsk

hatt 1 huvudbonad; [hög hatt, se cylinderhatt; (plommon)stop, kubb, (si.) 'gangster-pralin'; mjuk filthatt, (si.)
kanna; halmhatt, stråhatt, (si.) 'halmtak'; (om damhatt, ibl.j toque, bahytt, kapott(hatt), (vard.) 'skopa', (skämts.)
(hatt)skrolla] 2 se huv — rulla hatt (vard. för) festa 1 — samla under en hatt se föra ihop, centralisera — taga 1.
ta av (sig) hatten (för) se 2 hälsa 2; visa 1. betyga sin vördnad, böja 1. buga sig (för), hedra, (ingenting att) hurra
(för) — vara i hatten vara lindrigt berusad — vara karl för sin
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hatt göra sig gällande, se vidare under karl

hatta (vard. för) 1 vara obeslutsam, vela hit och dit, vara virrig, (vard.) vimsa; fjanta 2 fumla, bära sig klumpigt åt
hattig (vard. för) 1 obeslutsam, velig; virrig, (vard.) vimsig; löjlig, fjantig, fjäskig 2 fumlig, valhänt haussa (upp)
[hå-] 1 (hand.) driva 1. trissa upp (pris 1. kurser), öka 1. stegra 1. höja värdet 2 uppreklamera ru, på förhand
berömma, slå på trumman för, (idrott.-sl.) backa upp

hausse [hås] (motsats: baisse) prisstegring, kursstegring, uppgång (på börsen), uppsving, livlig efterfrågan,



högkonjunktur hav 1 (motsats: insjö) världshav, ocean; stort 1. öppet vatten, havsyta; [havet] (även) 'saltsjön', (i
högre st.) 'saltet', böljan (den blå); (si.) 'pölen'; (ut på) vågorna 1. på djupet 2 [ett hav] (bildl.) en oändlig mängd
1. myckenhet — havs- maritim, marin, (ibl.) pelagisk

hava 1. ha besitta, råda över, sitta med, se 2 äga, disponera 2; ha på sig, gå klädd i, bära, använda 1; ha i lön 1.
inkomst, (åt)-njuta; jfr förtjäna 1; lida av, vara behäftad med; vara utrustad med — ha sig

1 bete sig, förhålla sig, ställa sig, (prov. för) uppföra sig; (vard. för) göra sig till, göra det behagligt för sig, gotta
sig, roa sig, ha trevligt 2 se jämra (sig) 2 3 (vard. för) frodas 2

— ha att ha rätt att, äga att; skola, vara pliktig att, ha till uppgift 1. åliggande att, nödgas, vara tvungen att, böra,
behöva — ha bort 1 avlägsna, undanskaffa ru 2 bortslar-va ru, förlora — ha ngt emot ngn 1. ngt ha ngt att
förebrå 1. klandra (ngn) för 1. invända mot (ngn), vara emot (ngt), hysa 1. nära agg till 1. emot, ha ett horn i
sidan till, se 2 avsky, misstycka — ha emot sig ha till motståndare 1. fiende, vara ogynnsamt ställd i 1. hos,
motarbetas av; ha ngt som vållar (en) svårigheter 1. som talar till ens nackdel 1. som är ofördelaktigt för en

— ha fö 'r sig 1 ha för sina ögon; ha framför sig, kunna se fram mot, ha till sitt förfogande; ha (ngt) som talar till
ens förmån 1. för riktigheten av, (vard.) ha (ngn) på sin sida 2 föreha, företa(ga) sig, vara sysselsatt med, vara
upptagen av, ha (ngt) att göra, syssla med, sysselsätta sig med, bestyra, hitta på, hålla på med, ha för händer,
(vard.) knåpa 1. pyssla 1. stöka med 3 (vard. för) tro, mena, anse, tycka, föreställa sig, inbilla sig, hysa den
tanken; ha för avsikt, ha planer på, ha i sinnet, ämna — ha i sig (vard. för) 1 få ngt till livs, förtära, äta

2 få i sig, få veta av, få 'äta upp' — ha igen (vard. för) 1 stänga till, dra(ga) igen 2 få tillbaka, återfå; 'få betalt'
(för) — ha inne 1 ha lärt sig, vara förtrogen med, kunna 2 hålla 1. förvara inne; sitta 1. ligga inne med, ha
liggande, ha på lager 1. i kassan, ha tillgänglig, ha till hands, hysa 3 jfr även innehava — ha med att göra ha sin
hand
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med i (spelet), ha att göra med (ngn 1. ngt), se under 2 göra — ha med sig medha(va), se medföra 1 — ha på sig
1 (motsats: vara utan) bära på sig, ha i portmonnän 1. i fickan, disponera 2 vara klädd i, bära; vara betäckt av 3
(om tid) ha till sitt förfogande, ha att vinka på — ha sönder se spräcka 1, förstöra 1 — ha under sin vård se
handhava

havande (om kvinna) se gravid; (om djurhona)

se dräktig havandeskap grossess, graviditet haverera se kantra 1, förlisa; (om flygplan) förolyckas, ramponeras,
störta haveri1 förolyckande, sjöolycka, skeppsbrott, sjöskada, förlisning, undergång; flygolycka, flygmissöde,
störtning; bilolycka, dikes-körning, vurpa havsfru se sjöjungfru

hearing [Ixi-] utfrågning (av ansvariga 1.

sakkunniga), rådslag, överläggning, förhör heat [hi't] (idrott, för) grupp, (tävlings)om-gång, lopp

hed mager o. torr slättmark, malm, se slätt;

(exercis)fält, exercished heden (åld. för) hednisk hedendom 1 hednisk tro, avgudadyrkan, mångguderi, idolatri;
hednatid(en) 2 otro, ateism, religionslöshet, gudsförnekelse, fri-tänkeri

hedenhös hednatid(en), hedentid, urminnes tid — alltsedan 1. från hedenhös av gammalt, från arilds tid, från
kung Orres tid heder 1 hederskänsla, moralisk känsla, pliktkänsla, rättskänsla; anständighet, självaktning,
självrespekt, stolthet, rättrådighet, hederlighet, rättskaffenhet, redlighet, redbarhet, oförvitlighet, rättsinne;
hedersord; hederssak 2 (högt) anseende 1. renommé, 1 ära, gott namn och rykte, aktning, vördnad, respekt 3
hedersbevisning(ar), hedersbetygelse, ärebetygelse, utmärkelse, uppmärksamhet, hyllning; ynnestbevis(ning),
gunstbevis(ning), honnör; beröm, berömmelse, (ibl.) prydnad, pris, högaktning, erkännande — heders- honorär
— göra heder åt se hedra 1; visa sig uppskatta, ta(ga) duktigt för sig (av maten) — komma till heders ta(ga)s till
heders, åter duga 1. komma fram 1. användas 1. begagnas, ta(ga)s fram (ur sina gömmor), komma till



användning 1. nytta igen, bli uppskattad 1. värderad — lända till heder se hedra 2 — med heder så att man har
heder av det, på ett hedrande sätt, med glans, med hedern i behåll, med bibehållen ära, med den äran, (åld.)
honnettemang; ordentligt — på heder ocb samvete på heder och ära, på sitt hedersord, på sitt samvete, på sin
heder, på (min) ära, (lova) med hand och mun, ärligt hederlig 1 oförvitlig, redlig, redbar, rättänkande, rättrådig,
'rakryggad', aktningsvärd, respektabel, präktig, ärlig, (åld.) honnett; ostrafflig, obesticklig, omutlig, just, pålitlig,
bra, god, uppriktig, rättfram, 'öppen', renhå-vara hederlig—en hel karl

rig, fair, (vard.) bussig; ärbar, sedesam, utan fläck, 'fläckfri'; (folkl. för) tjänstaktig, tillmötesgående, snäll,
hygglig 2 hedrande, hedersam, hedervärd 3 ståtlig, 'ordentlig', ymnig; betydande, ansenlig, rejäl, reell, 'duktig',
frikostig — vara hederlig inte låta sin heder fläckas, hålla sin sköld blank 1. fläckfri

hedersam hedrande, ärofull, smickrande, (vard.) reputerlig, jfr hederlig 2 hedersman (en) ärans man, hederlig 1.
ärlig 1. rättskaffens 1. pålitlig man, hedersbro(de)r, hjärtans bro(de)r, hedersvän, (vard.) heders-knyffel,
hederspascha, hedersgubbe, hederspojke, hedersprick, hederskula hedersord heligt löfte, kungsord — på
hedersord på min ära, på heder och samvete, på tro och loven; se sannerligen hedervärd 1 aktningsvärd,
ärevördig, (välj-aktad, ärad, (åld.) honorabel, vällovlig; hedrande 2 se hederlig 2 hedning avgudadyrkare, barbar,
gudsförneka-re, gudlös, (vard.) 'fritänkare', 'otrogen', jfr ateist

hednisk 1 (motsats: gudaktig, religiös) av-guda-, religiöst likgiltig, ateistisk, (åld.) heden 2 (motsats: kristen,
kristlig) se ogudaktig, ogudlig, jfr barbarisk 2 hedra 1 (i högre st. för) (hög)akta, ära, vörda, respektera; visa
heder 1. uppmärksamhet, utmärka, göra heder åt, 'pryda'; mot-ta(ga) med hedersbetygelser, salutera, lager-kröna,
2 hylla 2, 'ta(ga) av (sig) hatten för' 2 begåva 1. bevärdiga (med); vara en heder för, kasta glans över, (med sin
närvaro) skänka glans åt, lända till heder, (verket) prisar (mästaren) — hedra sig utmärka sig, göra sig förtjänt av
erkännande, 'sköta sig bra' — hedrande prisvärd, hedersam, hederlig 2, ampel

hegemoni övervälde, ledarställning, ledande maktställning, herravälde 2; (under ngns) ledning 1. egid hej 1
hejsan, hallå, hör, så så, så ja, hej och hopp, hurra, fint 2 (vard. för) goddag, adjö 3 se skål 2 — inte ropa hej
förrän man är över bäcken inte jubla 1. triumfera för tidigt hej'a (på) (vard. för) l skrika, skräna, applådera (åt),
hurra (åt) 2 hälsa på, (vard.) morsa på

hejare huggare, se baddare, bjässe, (vard.) rackare, best; överdångare, en som inte går av för hackor; jfr 1 kanon
2 hejd (ingen 1. utan) måtta 1. gräns, hejdlös hejda 1 (om rörelse, även bildl.) (få att) stanna, bromsa in, stoppa,
(vard.) preja; fastta(ga) ni, anhålla, (vard.) haffa; hindra 1, spärra, jfr uppehålla 3; kvarhålla ni, mota, hålla in, få
håll på; minska 1. moderera (farten); avbryta, inställa, låta (pennan) vila; stäcka, häva, lägga hinder i vägen för,
sätta stopp för, (bättre) stämma (i bäcken än i ån), klippa klorna på, vingklippa, göra slut pà, sätta käpp i hjulet
för, ta(ga) vinden ur seglen för, sätta en gräns för, sätta

p(unkt) för (ngns planer 1. strävan), (ibl.) avblåsa 2 (om flöde) se hämma 1, bryta

3 (om känsla) återhålla, tillbakahålla ni, till-bakatränga ni, hålla (igen), tygla, dämpa, stilla, lägga band 1. hämsko
på, behärska, kuva, undertrycka, 'kväva', hålla inne med, hålla nere — hejda sig stanna (inför), hålla inne, göra
halt; tveka, hesitera, bita sig i tungan; (inte kunna) behärska sig, lägga band på sig — hejdas (även) gå 1. råka i
bakvatten

hejdlös ohejdad, ohämmad; obehärskad, besinningslös, otyglad, tygellös, oemotståndlig, omåttlig, måttlös,
gränslös, stormande, våldsam, utan band 1. återhållsamhet 1. hejd

1. gräns 1. mått(a), (vard.) till tusen, (prov.) hialös

hejduk drabant, (ibl.) sold(e)när; se hantlangare

hejdundrande överdådig, sjudundrande, sju-hurrande, storståtlig, storartad, se ståtlig, präktig 1, brak-(fest)

hejig (vard. för) 1 hurtig, käck, sprallig 2 lustig, rolig, komisk

hekatomb 1 stort (djur)offer 2 ofantlig mängd



hektisk 1 lungsiktig 2 feberartad, (feber)glöd-ande, febril, feberaktig, febrig, brinnande, sjukligt rödflammig,
hetsig, lidelsefull, passionerad, exalterad, rastlös; trånsjuk, trånande; osund; uppdriven 1. uppjagad 1. nervös
(fart)

hel 1 (motsats: söndrig, trasig, sönder, sönderslagen, krossad, bruten, bräckt) oskadad, oskadd, helskinnad, i gott
behåll 1. skick, välbehållen, perfekt, intakt; (zool. o. bot., motsats: flikig, kluven, uddig) utan inskärningar; läkt,
hel(n)ad 2 odelad, ostyckad, okluven, okrossad, ostympad, omalen, icke söndermosad 1. sönderdelad; icke
skarvad, oskarvad; (om linje) fulldragen, heldragen; full, fullständig, fullkomlig; total; komplett, obeskuren,
oavkortad, oförminskad, naturlig (storlek), sammanlagd 3 (om person, motsats: splittrad, kluven) harmonisk,
'riktig', helhjärtad, fullgången, (ibl. nära) fulllödig

4 (om konst 1. dikt, motsats: osammanhängande, löslig, fragmentarisk) enhetlig, med enhetlig prägel, ensartad,
genomtänkt

5 (förstärkande:) sannskyldig, verklig, jfr stor 1 — helt (adv., även) helt och odelat, helt och fullt, helt och hållet,
med hull och hår, (rätt och) slätt, i sin helhet, in extenso, till alla delar, tota'liter, till fullo, i full utsträckning,
hundraprocentigt, reservations-löst, alltigenom, helt igenom, genom-, i allo, fullständigt, fullkomligt, med liv och
själ, alldeles 1, vitt (skild); fullt (upp); i grund(en), i grund och botten; odelat, oblandat, obetingat, totalt,
uteslutande, endast och allenast, 'blankt', 'rent' — det hela 1 totalbeloppet, allt, se under all 4 2 helheten,
totaliteten, enheten — det är inte hela världen det saknar betydelse, det är en småsak — en hel karl en riktig karl;
en stor 1. fullvuxen karl; en präktig 1. gedigen 1.
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duktig karl, se karlakarl, en karaktär — hela dagen 1 hela dagen lång, hela Guds långa dag, dagen i ända, från
morgon till kväll, bittida och sent 2 (en karl) alltigenom, rejäl, pålitlig, 'hel', 'riktig' — hela tiden se oavbrutet, jfr
ständigt — helt enkelt rätt och slätt, bara, helt simpelt, helt sonika, utan vidare, (vard.) utan vidare spisning;
rentav, rentut, utan omsvep 1. (vidare) omständigheter — helt och hållet till fullo, med kropp och själ, från topp
till tå, uppifrån o. ända ned, från början till slut, med hull och hår, ända ut i fingerspetsarna, se helt ovan — helt
om ett helt varv; se tvärtom — helt sonika se sonika — icke vara så helt med resp. mellan icke vara oklanderligt
1. som sig bör 1.

1 sin ordning med, icke vara riktigt gott med 1. väl beställt med, vara lite tvivelaktigt med, saken är sjuk; icke
vara riktigt gott förhållande mellan, icke vara riktigt harmoniskt, inte vara ngn riktig vänskap mellan — på det
hela (taget) i det (stora) hela, om man ser till huvudsaken, i stora linjer, i sin helhet, i grunden, i stort sett, allt
som allt, över huvud (taget), i huvudsak, huvudsakligen, genomsnittligt, (ibl.) genomgående

1 hela (subst.) (vard. för) helbutelj, (en) hel 1. stor sup, första sup(en)

2 hela (v.) se läka, böta 1

helbrägda (åld., bibi. för) botad, helad, frisk (o. sund), oskadd, välbehållen, helskinnad helbrägdagörare
kvacksalvare, 'undergörare', klok gubbe helg (motsats: socken, vardag) kyrkohögtid, se högtid, (kyrklig) festtid,
helgdag(ar); veckohelg, weekend, sabbatsvila, jfr sabbat; högtidlig ro, sabbatsro, högtidsstilla; helgstämning, se
fest 3 — i helg och socken både söndag och vardag, se ständigt helga 1 heliggöra, rena, pånyttföda; hålla helig 2
(in)viga, (väl)signa 3 ägna, offra, hänge, skänka 4 ursäkta (medlen), rättfärdiga, göra (medlen) tillåtliga 1.
förlåtliga helgd (helig) vördnad, andakt, stillhet, ro; helighet, okränkbarhet, okränkthet, höghet, 'majestät'; skydd,
'frid' — hålla i helgd hålla helig 1. okränkt 1. fredad, se vidmakthålla

helgdag (motsats: vardag, socken) fridag, jfr

sabbat; bankhelgdag helgedom 1 Guds hus, kyrka 1, tempel, sänk-

tuarium 2 relik, heligt 1. kärt föremål helgerån 1 tempelrån 2 vanhelgande, skändlighet, nidingsdåd, vandalism,
sakrilegium helgjuten 1 gjuten i ett stycke 1. i ett stöp



2 (bildl.) helstöpt, fulländad, fullgången, avrundad, 'sluten', alltigenom äkta, gedigen, enhetlig, homogen,
renodlad, harmonisk, helhjärtad

helgonskrin relikskrin, relikgömma, relikva-rium

helhet 1 (i vitter st. för) enhetlighet, helgjutenhet, gedigenhet; integritet 2 ett helt, det hela, komplex, massa,
enhet, system, tota-litet, sammanhang, sammanfattning, syntes,
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summa; fullhet, (filos.) allhet — helhets-

total--i sin helhet alltsamman(s), betraktad

som ett helt, totalt, utan undantag; se helt o. på det hela (taget) under hel helhjärtad hel, samlad, helt engagerad,
koncentrerad; tveklös; utförd med helt och fullt hjärta — vara helhjärtad helt ägna sig åt 1. gå upp i ngt helig 1
(motsats: jordisk, timlig) se gudomlig 1, sakramental; gudingiven 2 (motsats: orättfärdig) sedligt ren, fullkomlig,
moraliskt högtstående, syndfri, syndlös, ostrafflig, oförkränkt, (ibl.) allgod, helgonlik

3 (motsats: irreligiös, gudlös, världsligt sinnad) se religiös, andlig, frälst, 'väckt'

4 (motsats: profan) vigd 1. helgad 1. avskild åt Gud, sakral, okränkbar, oantastlig, oan-tastbar, sakrosankt,
fridlyst, (en) 'helig ko', vördnadsbjudande, vördnadsvärd; ovillkorligt förpliktande, bindande 1. obrottsligt 1.
högtidligt (löfte), 'dyr' (ed) — heligt (adv., även) på det kraftigaste, med sin salighets ed, dyrt och heligt, (lova)
med hand och mun — den helige sankt(e)

hell var hälsad, leve, vi hyllar dig, ave, hosianna; lycka ske (dig); hyllningsrop, leverop

heller 1. häller 1 [icke heller] heller inte, lika litet, till på köpet inte, till råga på allt inte, för resten inte 2
(knappast) ens

— du är väl inte sjuk heller du är väl inte sjuk ändå 1. i alla fall

hellre 1. hällre med större nöje 1. utbyte, villigare; bättre, förr, snarare, (åld.) fast-hellre, fastmera, (ibl.) tvärtom
helnykter absolutistisk, jfr nykter 1 helnykterist se nykterist helskinnad se oskadd

helspänn — på helspänn i full beredskap, i spänning, (ligga) på lur 1. (prov.) på aga, i spänd uppmärksamhet, jfr
uppmärksam 1 helst 1. hälst hellre än allt annat, helst av

allt, allra helst, framför allt, i synnerhet (som), särskilt (som); med förkärlek; snarast, företrädesvis; (vid
negation:) minst av allt

— vem 1. vad som helst vem 1. vad det vara må

1 helt (subst.) — ett helt en helhet, en enhet, en 1. ett komplex, ett system, en organism

2 helt (adv.) se under hel

heltid (motsats: halvtid, deltid) — arbeta på heltid arbeta hela dagen 1. dagarna, arbeta (på) heldag, vara
heltidsanställd helvete 1 [helvetet] de osaligas 1. fördömdas rike 1. boning 1. straffort 1. pinorum 1. pinoort, de
ondas hemvist, den brinnande sjön, den eld som icke utsläckes, djävulens rike, inferno, pandemonium, gehenna,
Scheol, avgrunden, se underjorden, dödsriket 2 förfärlig 1. outhärdlig plats, olidlig pina 1. plåga 1. kval,
fördömelse, odräglig tillvaro, 'häxkittel' — barka 1. gå åt helvete gå åt pipan, åt fanders, åt skogen, åt pepparn, åt
helsefyr, ta hus i helvete, misslyckas 1 —dra åt helvete—hemlös

dra åt helvete dra på trissor, dra för fan i våld, åt skogen, åt helsike, åt Häcklefjäll, åt Hälsingland, så långt vägen
räcker, dit pepparn växer, jfr försvinna 1 helvetisk avskyvärd, djävulsk, förbannad, förskräckligt 1. obeskrivligt
1. öronbedövande (larm), outhärdlig(a kval)

1 hem (subst.) 1 bostad, bopålar, penater, hus, adress; bohag; (ibl.) familj; se härd

2 fast uppehållsort, hemort, boning, (ibl. nära) hemland, fosterland; tillflyktsort



3 stiftelse, asyl, vårdanstalt, anstalt — hem-huslig — få hem 1 hemföra m, hemforsla ni 2 få hemskickad 1.
hemsänd 3 få in (från utlandet) 4 (motsats: förlora) ta(ga) hem (spel) — gå hem 1 (motsats: gå bet) (spelt.) ta(ga)
spel, vinna, lyckas, gå ut 2 bli en fullträff, 'gå in'

2 hem (adv.) till hemmet, till sitt (hem), till hemorten, till hemlandet, (ibl.) hemåt; till himmelen, till
fadershemmet

hemarbete se läxa 1

hembiträde (tjänst- 1. tjänste)flicka, tjänsteande, (hus)jungfru, ensamjungfru, husassistent, hemassistent,
(hem)hjälp, tjänarinna, (åld. o. neds.) piga, (skämts.) hemslavinna, (vulg.) pigesch, subba; [huså, kammarjungfru,
kokerska, koksa, städerska]; jfr hjälpreda 1, hemhjälp; [hembiträden] se tjänstefolk hembjuda erbjuda till inlösen
1. köp hembygd hemtrakt, hemort, fosterbygd hembära (i högre st. för) framföra, frambära ni, giva, framräcka ni,
överlämna, bringa, skänka, ägna, 'nedlägga', 'offra'; förskaffa sig, erhålla, få, förvärva; vinna 1. hemföra 1. avgå
med (seger) hemfalla 1 (jur. för) återbördas 1. övergå (till), (åter) tillfalla, (åter)gå till 2 [hemfalla åt 1. till]
försjunka i, nedsjunka i, förfalla till, hänge sig åt, kasta sig på, bli slav under, ge sig i (ngns) våld, prisge sig åt,
utlämnas åt, utsättas för, drabbas av, (vard.) råka i klorna på — vara hemfallen åt 1. under 1 (jur. för) vara
underkastad, ha gjort sig förtjänt av 1. skyldig till 2 oblidkeligt ha att vänta, icke kunna undgå; skatta åt, bli ett
offer 1. byte för, falla offer för, prisges åt, vara prisgiven åt, vara vigd åt (undergången) hemfärd hemresa,
återfärd, tillbakafärd, återresa, återväg, hemväg hemförlova hemsända ni, upplösa, (hem)per-mittera, avtacka
(trupp 1. manskap), (sjö.) avmönstra — hemförlovas (även) (mil.) rycka ut, (vard.) 'lämna in', mucka hemgjord 1.
hemmagjord (motsats: köpt, fabriksgjord) självgjord, hemlagad, hem-bränd, hembakad, 'egen'; ur egen fatabur;
primitiv, grov hemhjälp [hemsyster, hemvårdarinna; hushållerska, timhjälp, hjälphustru, hjälpgumma, städerska,
städfru, städhjälp, (vard.) 'till och tråna']; jfr hembiträde, hjälpreda 1 hemi- halv-, semi-

hemifrån borta från hemmet 1. hembygden 1. hemlandet, utrikes, utomlands, (resa) bort, (komma) ut i världen
hemisfär (jord-1. himmels)halvklot, jordhalva hemkalla tillbakakalla ni, indra(ga) m, försätta ur tjänst, rappellera;
(om Gud:) ta(ga) hem till sig — hemkallas (relig., även) få hembud, se dö 1 hemland se fosterland

hemlig 1 (motsats: uppenbar, allmänt känd, offentlig) icke yppad 1. röjd, okänd, (för)-dold, osynlig, lönnlig;
lönn-, förborgad, latent; hemlighållen, 'underjordisk'; förseglad, sluten (omröstning); hemligstämplad, sekret; jfr
anonym 2 (motsats: officiell) förtrolig, sluten, konfidentiell, privat, enskild, inofficiell, 'tyst' (överenskommelse),
diskret 3 (motsats: öppen) maskerad, förtäckt, förstulen, förstucken, outtalad, krypto- (kommunist) 4 (motsats:
klar, fattbar) outrann-saklig, outgrundlig, gåtfull, kryptisk, obegriplig, smygande (sjukdom), mystisk, magisk,
mysteriös, ockult, jfr hemlighetsfull 5 avskild, undangömd, tillbakadragen — hem-ligen 1. hemligt (adv.) i (all)
hemlighet, som en tjuv om natten, i smyg, (titta) under lugg, (le) i mjugg, i lönn(dom), lönnligen, bakom (ngns)
rygg, i förtroende, (ngn) ovetande, i (all) stillhet 1. tysthet, tyst, oförmärkt, obemärkt, förstulet, omärkligen,
bakom kulisserna, under askan, jfr inkognito — hemlig skrift se chiffer — hemligt språk rotvälska, (ibl.)
månsing, (skolbarns) fikonspråk; krypto, kod — hålla hemlig se hemlighålla hemlighet 1 sekretess; hemligt
meddelande 1. förtroende, hemlig kännedom 1. kunskap, (vard.) hemlis; [hemligheten] knepet (att 1. med), se
under knep 2 2 arkanum, bok med sju insegel, de vises sten, gåta 1 — i (all) hemlighet se hemligen — offentlig
hemlighet (allmänt) känt, se vidare under offentlig hemlighetsfull 1 (motsats: öppen) förtegen, förbehållsam,
förstulen, tyst(låten), diskret, diplomatisk, jfr inbunden 2 (motsats: klar) dunkel, hemlig 4, sfinxartad, sfinxlik,
orakelmässig, kabbalistisk; 'skum', 'betydelsefull', 'menande' (blinkning) hemlighetsmakeri onödigt
hemlighållande, 'frimureri', tissel och tassel, hysch-hysch, mystifiering, mystifikation; hemlighetsfullhet,
smussel, tystlåtenhet, förtegenhet, för-behållsamhet, fåordighet hemlighålla ni (motsats: yppa) se dölja, förtiga,
tiga med, hålla inne med, gömma på, hålla tyst med, hålla mun om, 'mörklägga', breda 1. kasta 1. dra(ga) en slöja
över; smussla med, hymla med; jfr undanhålla hemligstämpla se mörklägga 2 hemliv familjeliv hemlov se
permission hemlängtan hemsjuka, (fackspr.) nostalgi hemlös 1 (adj.) husvill, på bar backe; landsflyktig, biltog,
jfr rotlös 2 (subst.) jfr lös-drivare; (lands)flykting, displaced person (DP), utbörding, främling (i tillvaron)
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hemma 1 (motsats: ute, utgången) i hemmet, i familjen(s sköte), i bostaden, på sitt rum, (hemma) hos sig, (vard.)
hemmavid; inne, inomhus, under tak 2 (motsats: utomlands, i förskingringen) i hemorten, i hembygden, i
hemlandet, på hemmaplan 3 hemmahörande (i), bosatt (i) 4 se bevandrad, hemmastadd (i) — höra hemma vara
bördig från, vara bosatt (i), ha sin hemort, se 2 bo 1; tillhöra, förekomma, passa, ha sin rätta plats — känna sig
(som) hemma se trivas — vara hemma i ngt vara kunnig i ngt hemmagjord se hemgjord hemmahörande se
hemma 3, bofast hemman se lantegendom hemmansägare (motsats: arrendator, småbrukare) gårdsägare, se
bonde 1 hemmaplan (motsats: bortaplan) hemmalags idrottsplats, egen plan — på hemmaplan (bildl. för)
hemmastadd hemmastadd (motsats: främmande) (som) hemma, (väl) bevandrad, acklimatiserad; obesvärad,
otvungen, ogenerad, familjär, som barn i huset; i sitt rätta element, som fisken i vattnet, hemvan, 'hemtam'; säker,
sadelfast, på egen mark 1. botten, 'på hemmaplan', 'på sin mammas gata', 'varm i kläderna'; god vän o. bekant
med, intim; kunnig, skicklig, erfaren, sakkunnig, bevandrad, förtrogen med, se under 2 förtrogen 2, orienterad (i),
(väl) insatt (i), invigd (i), initierad (i), förfaren (i), införd (i), (väl) inne (i), fullfjädrad, 'styv', inte främmande (för)
— bli hemmastadd i vinna bekantskap med, se komma in i 3, (ibl.) 'växa fast' i — göra sig hemmastadd se
orientera sig — vara hemmastadd ha (väl) reda på sig, ha god skolning 1. skola, vara bekant (med), ha vunnit
bekantskap (med); stå på säker grund, ha 1. känna fast mark under fötterna hemort födelseort, födelsebygd,
fosterbygd, fädernebygd, hemtrakt, hembygd, hemvist, vistelseort, 1 hem, mantalsskrivningsort, (jur. o. hand.)
domicil; (flott)station hemortsrätt medborgarrätt, infödingsrätt, (jur.) indigenatsrätt; burskap (i språket) hemresa
se hemfärd hemsjuka se hemlängtan hemsk 1 fasansfull, fasansvärd, fasaväckan-de, (vard.) faslig; förfärlig,
förfärande, förskräcklig, hjärtslitande, hjärtskärande, gripande, skakande, upprivande, upprörande, förkrossande,
bister, skräckfull, skräckfylld, skräckinjagande, bloddrypande, blodig, förlamande, ohygglig, gräslig, hårresande,
kuslig, olidlig, ryslig, hisklig, (vard.) ruskig, läskig, världens (baksmälla); makaber, spöklik, gravlik, häxlik,
övernaturlig, 'dyster', 'mörk', ängslig, olycksbådande, illavarslande 2 fruktansvärd, jfr oerhörd, avskyvärd,
rysansvärd, omänsklig, infam, skrämmande, demonisk, infernalisk, hård, gruvlig, gruvsam, otäck, formidabel,
horribel, (vard.) 'grym', 'ruggig', jfr förbannad; bedrövlig, tragisk; förskräckligt 1. skrämmande
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ful, anskrämlig, vederstygglig, vedervärdig, vidrig, (prov.) 'led' — hemskt (adv., även) gränslöst, oerhört,
kolossalt, i hög grad, för-bålt, (vard.) 'väldans', 'rasande' hemskydd civilförsvar, luftskydd hemslöjd husflit,
hemarbete, handarbete;

småhantverk, hemindustri hemställa 1 överlåta 1. överlämna 1. anförtro 1. hänskjuta (åt 1. till ngns prövning),
underställa 1. underkasta (ngt ngns prövning) 2 (vördsamt 1. underdånigt) föreslå 1. ifrågasätta ni, framställa en
begäran 1. förfrågan 1. ett förslag, begära, be(dja) om, anhålla om, anmoda, ansöka, väcka 1. inge 1. inlämna 1.
inkomma med förslag, göra framställning om, rikta den 1. den frågan till, vädja till, (ibl.) petitionera (om)
hemsöka 1 fara illa fram i 1. hos, anställa plundringar 1. härjningar, invadera, inkräkta, göra (en trakt) osäker,
husera, härja, skövla, plundra, ödelägga, grassera, ofreda, angripa, antasta 2 (skämts, för) göra en (oväntad 1.
ovälkommen) påhälsning hos, hälsa på, göra visit, besöka, uppvakta, gästa, uppsöka 3 tillfoga (ngn) skada, låta
ngt ont vederfaras, åsamka 1. sända över ngn lidanden 1. olyckor; tukta, straffa, bestraffa, hårt pröva, utta(ga)
hämnd för, hämnas på 4 (om olycka 1. prövning) träffa, drabba, komma över, anfäkta, besvära, kvälja, jaga,
förfölja, pina, härska i — hemsökas (även) lida (av)

hemsökelse 1 ovälkommen påhälsning, härjningar) 2 prövning, straff, tuktan, (i högre st.) (till)skickelse,
anfäktelser 3 straffdom, tunga, (åld.) besökelse, späkelse, (bibi.) be-prövelse; olycka, pärs, slag, skada, gissel,
plågoris, landsplåga, sorg, bedrövelse, vedermöda, sjukdom, lidande hemtrakt se hembygd

hemtrevlig 1 (om sak) trivsam, treven, behaglig, hygglig, hemlik, inbjudande, intim, ombonad, komfortabel,
(vard.) puttrig, mysig 2 (om person) (små)trevlig, gemytlig, godlynt, fryntlig, (vard.) pysslig he mul bevis 1.
belägg (för en uppgifts riktighet), (bevis om) rätt, vitsord, auktoritet, berättigande, fog, grund, stöd hemuppgift se
läxa 1

hemvan 1 se hemmastadd 2 välbekant, se förtrolig 2



hemvist se hemort, bostad, residens, tillhåll hemväg se hemfärd

hemåt mot hemmet 1. hembygden 1. hemlandet, jfr 2 hem heraldik vapenkunskap, (sköld)vapenlära, vapenkonst
herbarium växtsamling

herde 1 vaktare, vakterska, vallpojke, vallgosse, boskapsherde, vallhjon, vallflicka, vallpiga, (prov.) getare,
geterska,.getpojke, getflicka 2 ledare, föreståndare, pastor, se präst 1 3 tillbedjare, älskare, Celadon herdedikt
idyll, pastoral, bukolisk dikt, eklogherdelik—heterogen

herdelik lantlig, okonstlad, ljuv, idyllisk, arkadisk, bukolisk, paradisisk herdestund kärleksstund, älskogsstund,
intim

samvaro, öm scen, kärleksmöte, jfr rendez-vous

hereditär (fackspr. för) ärftlig, arvs-, (ned)-

ärvd, medfödd heretiker se kättare heretisk se kättersk

herkulisk jättelik; jättestark, jättestor hermetisk lufttät, tättslutande, absolut (tillsluten — hermetiskt (adv., även)
omsorgsfullt, fullständigt heroisk [-rå1-] hjälte-, hjältelik, hjältemodig, modig, tapper, djärv; storartad, upphöjd,
högsinnad, ädel, nobel, jfr stolt heroism (hjälte)mod, hjälteanda, tapperhet herradöme se herravälde herravälde 1
kommando, (härskar)makt, herradöme, välde, 'regemente', regim, styrelse, 'spira', (ta) 'tyglarna'; maktområde,
'rike' 2 suveränitet, hegemoni, supremati, dominans, överhöghet, övervälde, överherrskap, våld, 'ok'; kontroll,
inflytande, (förlora) behärskning(en över); myndighet, grepp — ha herraväldet se styra 4 herre 1 mansperson,
karl, 'gubbe'; (ibl.) gentleman, världsman; (bords)kavaljer; (gunstig) junker, (åld.) munsjör; gynnare, jfr kurre 2
potentat, magnat, aristokrat, ståndsperson, herreman, överklassperson, överklassare, storman, grandseigneur;
[herrar] manfolk, bättre folk, bättre mans barn, herrskapsfolk) 3 härskare, makthavande, maktägande, styresman,
ledare, behärskare, överherre, regent, suverän; överordnad, godsherre; ägare, husbonde, (hunds) husse;
familjefader, husfader, gemål, äkta man 4 segerherre, (be)segrare, betvingare, (herre o.) mästare; kaxe, 'storkarl',
'herrekarl', (ibl.) tyrann 5 se gud 1 — bli herre över övervinna, styra (sig), kväva, dämpa, släcka, kuva — de höga
herrarna de maktägande — gunstig herrn 'min gode man', se vidare under gunstig — göra sig till herre över
underlägga sig, undertrycka, göra våld på — sin egen herre oberoende, självförsörjande, (vara 1. bli) sin egen;
(om journalist etc.) frilans — vara 1. bli herre över sig själv se behärska sig — vara (ensam) herre på täppan ha
bestämmanderätten, själv bestämma, vara härskande, vara herre i sitt hus, göra som man vill; stå som segrare —
vara herre över behärska, härska 1. råda 1. förfoga över, kontrollera, äga, regera; vara mäktig herreman storman,
(ibl.) adelsman, herr-

skap(s-karl), fin herre, grandseigneur herresäte herrgård, lantgods, adelsgods, jfr

lantegendom; herrgårdsbyggnad, slott herrgård se herresäte, jfr lantegendom herrgårdsvagn stationsvagn,
kombi(bil), kom-bivagn

herrskap herrn o. frun, familj; fint folk, ståndspersoner, överklass(folk), herrar, se under herre 2

hes (motsats: klar, klangfull, bärig) beslöjad, belagd, dämpad, väsande, klanglös, (halv)-viskande, grumlig, oklar,
kraxig, rosslig, sprucken, skrovlig, sträv, 'rostig i röret', (ibl. nära) indisponerad hesitera tveka, dra(ga) sig (för),
vara obeslutsam 1. tveksam 1. villrådig, hejda sig, 'bita sig i tungan' het 1 (motsats: sval, kylig, avkyld, kall)
mycket varm, av hög temperatur, brännande, glödande, tropisk, glödhet, brännhet, rykande, kokhet, skållhet,
rödglödgad, vitglödgad, (ibl.) 'stekhet', 'stekande', (prov.) masig; direkt (politisk telefonlinje 2 (motsats: lugn,
fridfull) pressande, svår, obehaglig, 'svidande', pinsam, oroande, orolig, bråd 3 (motsats: sval, feberfri) feberaktig,
febrig, feberhet, blossande, upphettad, echaufferad 4 (motsats: lugn, kallblodig, sävlig, lugnande) lidelsefull,
blod-full, passionerad, uppeldad; upptänd av vrede, uppbragt, uppretad, förargad, vred, förtretad, förbittrad, utom
sig, till sig, rasande, bragt ur jämvikten, upphetsad, uppjagad, upprörd, uppeggad; otålig, het på gröten, het om
huvudet, arg (av sig), se het-levrad, ivrig, intensiv, eldig, 'eldfängd'; 'sjudande'; våldsam, skarp; alkoholstark,
hetsande, livande, (upp)hettande, hetsig, (be)-rusande 5 (om namn) aktuell, (om tips även) 'rykande färsk' — bli



het se ilskna till — få det hett bli het om öronen, bli hårt ansatt, komma 1. råka i förlägenhet 1. i bryderi 1.

1 ett brydsamt 1. kinkigt läge — gå hett till vara livligt 1. slagsmål 1. ett vilt liv, vara ivrig dispyt 1. diskussion,
pratas 1. diskuteras ivrigt, skränas, drickas mycket, supas — gå som katten kring het gröt inte våga ge sig i kast
med, göra omsvep, krumbukta sig, gruva sig — göra det hett för se trakassera — ha det hett ha det hett om
öronen, vara hårt ansatt, ha det arbetsamt 1. jäktigt, befinna sig 1. vara i förlägenhet 1. i bryderi 1. i ett brydsamt
1. kinkigt läge — ha hett blod ha temperament — het om huvudet uppbrusande, hetsig, kolerisk — het potatis
(vard. för) obehaglig fråga (som ingen vill ta befattning med), besvärligt problem — het på gröten (vard. för)
(alltför) ivrig — osa hett se riskabelt ut, se vidare under osa

heta 1 (om namn) kallas, ha 1. bära 1. lyda namnet, lystra till (namnet), vara döpt till, vara uppkallad (efter); (om
öknamn) (be)-nämnas, gå under namnet, 'skällas' (för)

2 lyda, ha formen; motsvara(s av), återges med, översättas med, vara lika med 3 stadgas, stå (att läsa), stå skrivet
4 anses, låta påskina 5 [det heter] det förljudes; [heter] (allt vad ordnar) innebär, vill säga; [som heter duga]
utmärkt, förträfflig, se dugande

hetero- (motsats: homo-) annan, olik(-) heterogen (motsats: homogen, organisk) olikartad, oenhetlig, blandad,
brokig, (av sins-
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emellan) främmande (beståndsdelar), avvikande, olikformig, olik(a) hetlevrad häftig (till lynnet),
temperamentsfull, lättretad, (lätt)retlig, snar till vrede, het, hetblodig, varmblodig, hetsig 3, 'eldfängd', eruptiv,
argsint, ilsken, ondsint, uppbrusande, kolerisk, ettrig, jfr snarstucken — vara hetlevrad ha lätt att fatta humör,
(vard.) ha kort stubin

hets 1 hetta, upphettning, rödglödgning; (tekn.) smälta, charge; (vard.) värme

2 hetsning, (hets)jakt, förföljelse (mot) 3 se jäkt; hetslopp 4 upphetsning, lidelse, agitation

hetsa 1 (jäg. för) jaga (till döds), ansätta, förfölja, tussa, bussa 2 se egga (upp), elda 2, upphetsa, 'uppjaga' ru, sätta
upp (ngn) mot, spela ut (ngn mot ngn), göra osams, bringa i harnesk 1. i luven, jfr agitera 1 3 verka livande 1.
eggande 1. hetsande, uppliva iu, hetta; jäkta, brådska, sjasa ut (sig), ligga efter 1. över, driva på1, (vard.) liva —
hetsad se jäktad — hetsande se upphetsande — hetsa upp se upphetsa hetsig 1 (upp)hetsande, hettande, 'eldig'
(dryck); häftig, skarp, livlig; (om feber) våldsam, 'brinnande' 2 jäktig, jäktad, hektisk, febril, frenetisk, orgiastisk
(brådska 1. yra); (om kärlek) lidelsefull, ljungande, passionerad, 'glödande' 3 ivrig, otålig, hetlevrad, 'eldfängd',
ilsken, blodfull, het (om huvudet), obalanserad, obehärskad, våldsam, oöverlagd, uppbrusande, fräsig; (om
debatt) 'inflammerad' hetsjakt klappjakt; hets hetsporre se brushuvud

1 hetta (subst.) 1 hög temperatur, stark värme, gass, solgass, (ibl.) kvalm 2 häftighet, lidelsefullhet, eldighet,
intensitet; hänförelse, entusiasm, livfullhet, 'glöd'; passion, lidelse; se upphetsning, överilning, ilska, förbittring,
ursinne; hetblodighet, hetsighet; otålighet; våldsamhet — bära dagens tunga och hetta dra(ga) tyngsta lasset, se
vidare 1 möda — i hettan i ögonblickets uppbrusning, i hastigheten, i överilningen, i vredesmod

2 hetta (v.) 1 avge 1. utsända 1. sprida 1. utstråla I. alstra 1. utveckla värme 1. hetta, bränna, värma 2 vara
(mycket) varm 1. het, 'blossa', 'flamma', 'glöda', kännas het; känna(s) hetta, jfr brinna 3; verka hettande 1.
hetsande, hetsa

hetär se demimond 2

hierarki mäktigt prästvälde; system 1. elit med

stark rangskillnad 1. sträng rangordning hieroglyf 1 fornegyptisk bildskrift 2 oläsligt 1. svårtytt skrivtecken,
(oläslig) krumelur, gåtfullt 1. symboliskt tecken highbrow [haj'brau] sakkunnig finsmakare (i konst 1. litteratur);
intelligenssnobb, (kultur)snobb, estet(snobb); (ss. adj.) överlägsen, svårförståelig, jfr högbrynt himla (vard. för)
himmelens, förfärlig, för-
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skräcklig, gräslig, ryslig, sabla, jäkla, förbannad, jfr oerhörd himla sig se gudsnådlig ut, förfasa sig (i låtsad
fromhet), visa vitögonen, åbäka sig, jfr hyckla

himlastormande himmelsstormande, våldsam, titanisk, gigantisk, hänsynslös, obändig, revolutionerande,
omstörtande, revolutionär; lidelsefull (kämpe) himlavalv himlapäll, himlarund himmel 1 himlavalv, rymd;
[himmelen 1. himlen 1. himmeln] firmamentet, (himla)-fästet, himlarunden, himlapällen, himlabågen,
himmelskupan, det blå, azurn, världsrymden, himla- 1. himmelssfären, världsrummet, höjden, luftkretsen, skyn,
atmosfären, etern 2 himmelsstreck, luftstreck, klimat; (på en tavla:) luftparti, 'luft' 3 se himmelrike 1; [himmelen
1. himlen] Guds 1. gudarnas boning, paradiset, de (lyck)-saligas ängder I. boning(ar), ljusets boning, fadershuset,
gudsriket, de sällas hemvist, olympen 4 (itj.) gud, kors 5 se baldakin —-himmels- celest — från himlen (komma)
angenämt oväntat, som en gåva från himlen, som beställd, jfr lägligt — riva 1. röra upp himmel och jord vända
upp och ned på allting, se vidare under riva — som en blixt från klar himmel se plötsligt, oväntat — som fallen
från himmelen som fallen från skyarna, se häpen — under bar 1. öppen himmel se utomhus — vara i sjunde
himlen känna högsta lycksalighet 1. hänryckning, vara överlycklig 1. (lyck)salig 1. säll, vara

1 extas

himmelrike 1 Guds rike (i himmelen), se himmel 3; [himmelriket] salighetens rike, det himmelska riket, det
himmelska 1. nya Jerusalem, (ibl.) den eviga saligheten, elysium

2 ljuvlighet, höjden av lycka o. sällhet, lycksalighet, jfr paradis

himmelsblå himmelsfärgad, högblå, azurfär-

gad, azurblå, ultramarin himmelsk 1 (motsats: jordisk) (av) gudomlig (upprinnelse), (ibl.) gudaboren, himlaboren
2 himlaljuv, ljuvlig, överjordisk, seren, 'förklarad', (åld.) översvinn(e)lig; paradisisk, änglaren, änglalik, serafisk,
(ibl.) from, gudshängiven; säll, (lyck)salig, överlycklig himmelsskriande se oerhörd 2, upprörande, gräll, grov,
uppenbar, skändlig, avskyvärd, hårresande

himmelsstreck väderstreck; trakt; 'himmel',

luftstreck, zon, klimat himmelstecken himlakropp, stjärnbild, zodia-

kaltecken; celest fenomen, rymdfenomen himmelsvid se oerhörd 1 hin se djävul

hinder 1 [häck, dike, stängsel, bom, barriär, avspärrning, spärr, 'kinesisk mur', tröskel (att passera), (idrott.)
(hinder)häck, (vat-ten)grav, (i golf) bunker, (mil., ibl.) [-varggrop]-] {+varg- grop]+} 2 (motsats: lättnad)
olägenhet, svårighet, motighet, frustration, besvär, motstånd, stötesten, (lägga) sten (i vägen för),lägga hinder i
vägen för—gå till historien

(ibl.) 'flaskhals'; krux, nackdel, 'hake', 'aber'; hämsko, black om foten, 'tvångströja', 'hållhake', 'spärrhake'; se
gräns 2; stockning; handikapp; (ibl.) förfall, förhinder, force majeure — lägga hinder i vägen för se hindra,
krångla 1 — utan hinder utan mankemang, friktionsfritt; (röra sig) fritt — vara tiU hinders se hindra, vålla
avbräck 1. olägenheter 1. dröjsmål, ligga (ngn) i fatet, ligga (e)mot (ngn), vara hinderlig hinderlig hindrande,
hindersam, till hinder(s) 1. besvär 1. skada 1. förfång, i vägen (för), till olägenhet, ovälkommen, oläglig,
besvärlig, besvärande, motig, skadlig, försvårande, tillbakahållande, hämmande, hejdande, spärrande,
försinkande hinderlöpning (hästsp.) hinderkapplöpning,

steeplechase hindersam se hinderlig

hindra 1 (motsats: tillåta, låta) hålla tillbaka 1. emot, retardera, lägga en död hand på (utvecklingen), bli ngn en
black om foten, (prov.) häfta; se hämma 1, sätta hämsko pè, hejda 1, hålla inne, ta(ga) (e)mot, uppehålla,
(fast)hålla, försena; försinka, fördröja, (prov., i Sydsv.) försumma, sinka; störa, genera 2 (motsats: gå undan 1. ur
vägen) vara 1. stå 1. gå i vägen för, gå och 'skräpa', (prov.) gena, (vard.) 'hindra lagfarten'; vara till hinders 1.
hinderlig 1. till besvär, stänga, spärra 1, blockera, skymma, ta(ga) bort (utsikten), stå för 3 förhindra, förekomma,



förebygga, kväva i lindan, avvända, avvärja 2, avhålla, urståndsätta, sätta ur stånd, avstyra, stävja, göra slut på,
mota, undertrycka, sätta p(unkt) 1. stopp för, sätta en käpp i hjulet för, sätta krokben för, lägga hinder i vägen
för, frustrera, korsa (ngns planer), 'torpedera'; stoppa, stanna, jfr sabotera; vålla svårigheter 1. olägenhet 1.
avbräck 1. besvär, ligga (ngn) i fatet, försvåra, jfr besvära 1; motverka, motarbeta, förmena, sätta sig emot, (för)-
vägra, betaga, utestänga, omöjliggöra, omintetgöra

hingst beskällare, hanhäst, jfr häst 1

hink ämbar, pyts, så, hämtare, (prov.) spann

1 hinna (subst.) se membran 1, (plast)folie, (fackspr.) film; överdrag, beläggning, anstrykning, beklädnad, tunt
lager, 'slöja'; skal, hud, 'skinn'

2 hinna (v.) 1 (lokalt med syfte på målet; även bildl.) upphinna ru, hinna (i)fatt 1. ikapp; komma (fram till 1. in
i), vinna, ernå; räcka, nå (fram), 'gå' (fram), tränga (fram) 2 (lokalt med sikte på den tillryggalagda vägen)
tillryggalägga, komma (så långt som), fortskrida, skrida framåt, avancera 3 (om tid) komma i tid, komma tids nog
1. lagom; få 1. ha 1. bli tid till; bli färdig med, medhinna hj, fullborda 4 (prov. för) orka, mäkta, rå med, kunna —
hinna förbi 1. före hinna 1. gå om, passera, lägga 1. lämna bakom sig, komma före — hinna igenom passera,
komma igenom; lyckas läsa

igenom, 'sluta' — hinna med (motsats: missa, bli efter, komma på efterkälken) (lyckas) komma med (tåget),
kunna följa med; komma i tid till; göra färdig, ha tillräcklig tid för, (lyckas) avverka 1. gå i land med — hinna till
räcka till, förslå, vara tillräcklig

— hinna undan lyckas komma undan; komma snabbt framåt, bli färdig (med) — hinna upp hinna (i)fatt; (lyckas)
komma upp; (prov. för) nå 1. räcka upp, nå ett visst mått 1. antal — hinna ut lyckas komma ut; föra till slut,
hinna få färdig, hinna slut(et) på

— hinna över (lyckas) komma över 1. passera

hinsides (åld. o. prov. för) på bortre sidan,

bortom; på andra sidan graven, i den andra världen, i livet efter detta hipp — det är hipp som happ (vard. föl') det
kommer på ett ut, det är likgiltigt (vilket man gör), det är hugget som stucket, det kvittar (lika) hippa (vard. för)
fest(lighet), (festlig) tillställning, kalas, bjudning, dryckeslag hird (fornnordisk furstes) livvakt, livgarde;

(friare:) följe, svit, eskort, 'män' hisklig 1 hidös, se hemsk, jfr ful 1 2 jfr oerhörd hisna se hissna

hiss hissanläggning, hissverk, elevator, hissutrustning, (vind)spel, (lyft)kran, block, (skid)lift; hisskorg hissa 1
(motsats: fira, hala, fälla) låta (flagga) gå i topp 1. upp; uppfordra, vinscha, uppvinda ru, lyfta, höja, häva; (sjö.)
sätta (till) segel, katta (ankaret) 2 driva 1. trissa upp (kursen 1. priset) 3 (åld. för) hänga (ngn) — hissa flagg hissa
flaggan i topp, (sjö.) visa flagg, sätta flagg hissna 1. hisna bli yr i huvudet, bli vimmel-kantig, känna hjärtat
stanna; (häpna o.) rysa; [jag hissnar] det kittlar i maggropen, det svindlar 1. svartnar för ögonen historia 1
(skildring av) det förflutna, det förgångna, gång(en av), (levnads)saga, liv; (ibl.) proveniens; (ibl.) tradition;
hävd(en), hävder(na), historik; hävdateckning, hävdaforskning; historiskt arbete, krönika, tideböcker, annaler 2
(märklig) händelse, (iron.) (snygg) 'tillställning'; anekdot, (uppdiktad) berättelse, (vard.) skröna, pasjasa 1.
pascha-sa, (prov.) räggla; saga, sägen, legend, fabel, novell, roman; myt, rövarhistoria, 1 dikt 3, jfr lögn;
[historier] prat, skvaller, påhitt, amsagor, 'dumheter', berättelser 3 sak, tingest, jfr inrättning 2; 'affär', 'sak',
'kapitel'; (kärleks)förbindelse, (kärleksäventyr, (kärleks)upplevelse — gå till historien ingå i historien, gå till
hävderna, 'skriva historia', inskriva sitt namn på historiens blad, skapa sig ett (odödligt) namn, vinna odödlighet,
(för evigt) leva på folkets tunga 1. läppar 1. i folks minne, vinna 1. förvärva (evärdlig 1. evig) ryktbarhet, skörda
evinnerlig ära, (neds.) bli herostratiskt ryktbar, bli beryktad 1. ökänd
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historik historisk översikt, återblick, resumé;



historisk framställning historiker historieforskare, (i högre st.) hävdaforskare, (åld.) fornforskare;
historieskrivare, hävdatecknare; historiograf, krönikör, annalist

historisk 1 (motsats: modern) forntida

2 (motsats: uppdiktad, deskriptiv) faktisk, sann(färdig), pålitlig, betygad, bevisad, verklig, verkligen inträffad,
autentisk 3 frejdad, jfr berömd under berömma, märklig, minnesvärd, (ögonblick) som går till historien 4
(motsats: synkronisk) diakronisk (språkforskning)

histrion (enklare) skådespelare, komediant, 'gycklare'

hit hitåt, häråt, den här vägen, åt det här hållet, till detta ställe, till denna plats, häröver, (i högre st.) hitintill (och
icke längre); (ha hunnit) så här långt; (vard.) fram (med), ro hit (med) — hit och dit som en skottspole, se härs
och tvärs; planlöst; (vara) ombytlig hitintills se hittills hitkomst se ankomst

hitta 1 finna, råka på, stöta på, anträffa, upphitta, uppdaga, upptäcka, påträffa m, få tag i 1. på, få rätt 1. reda på,
(vard.) hitta på; återfinna, (ibl.) komma ö'ver, möta 2 råka, skjuta prick 3 finna 1. känna 1. veta vägen (ut),
(kunna) ta(ga) sig fram, vara orienterad 1. hemmastadd 1. lokaliserad, ha god lokalkännedom, ha lokalsinne,
(kunna) finna sig till rätta, känna igen sig — hitta på 1 (vard. för) hitta 1, händelsevis komma (att), 'råka' 2 finna
(på 1. ut), utfundera ru, utgrunda, uttänka ru, upptänka, uppfinna, framställa, komma på1, falla på, (ibl.) kreera,
(vard.) 'kläcka' (fram); fingera, 'dikta', se fabulera, 'fabricera', komma upp med, 'duka upp', (vard.) ljuga 1. koka
1. smäcka 1. sno ihop, fejka, 'svarva till'; hyckla 3 ta(ga) sig för, ta(ga) sig till, göra, syssla med, sysselsätta sig
med, ha för sig, föreha, företa(ga) (sig) hittills (in)till denna stund, hitintills, till nu, hittilldags, förut, än så länge,
ännu (så länge), (största) någonsin; (om skriftlig framställning) så långt som hit hiva 1 (sjö. för) vrida kring (ett
spel), (med ankarspel) vinda upp 1. hem, dra(ga) 1. hissa upp, fira, hala, lätta; lyfta 1. lämpa 1. häva 1. kasta 1.
vräka (över bord), ta(ga) in 2 (vard. för) kasta, slänga, slunga, hyva hjon (åld. för) tjänare 2; understödstagare,

fattighjon hjonelag (åld. för) äktenskap hjord 1 se 1 flock 1 2 'fårahjord', församling hjul trissa, (liten) trilla;
tombola hjälm 1 pickelhuva, stormhatt, kask; tropikhjälm; störthjälm; (mil.-sl.) 'balja', 'järnhuva', 'kastrull',
'skopa'; (zool.) (hjälmlik-nande) tofs 1. utskott 2 (lånt., prov. för) stacktak; lada 3 vit pannfläck (på häst), bläs 2

hjälp 1 bistånd, biträde, undsättning, mel-
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lankomst, frälsning, assistans, handräckning, 'handtag', (under)stöd, (erbjuda sina) bona officia (vid medling);
medverkan, (ibl.) ledning; beskärm, (be)skydd, värn, försvar; nytta, fördel, gagn, båtnad; lindring, lisa, lättnad,
tröst, bot; hjälpaktion; underhåll, bidrag, subsidier, subvention; medel, resurs; ledtråd; råd, utväg, bot(e-me-del) 2
jfr medhjälpare; hembiträde; försvarare, hjälptrupper, hjälpkår, undsättningstrupper; hjälporganisation — hjälp-
sub-sidiär; samarit-, samaritisk; servo-(motor) — med hjälp av med begagnande 1. anlitande 1. tillhjälp av,
genom förmedling av, (för)-medels(t), tack vare, (ibl.) via — utan hjälp själv, av egen kraft, (röra sig) fritt, för
egen maskin, av sig själv; ur 1. av egen fatabur; (lämnad) åt sig själv hjälpa 1 (motsats: låta gå under, låta
förfalla, förinta) komma 1. ila till hjälp, öva välgörenhet, försträcka (med), bispringa, subvenera, subventionera,
subsidiera, bisträcka, (under)stödja, stötta, hålla upp, undsätta, ta(ga) sig an 1. av, stå bi, hålla (ngn) om ryggen,
gynna, backa upp, befrämja, befordra, ge vind i seglen, (be)-skydda, beskärma, förbättra (ngns) ställning,
tillgodose (ngns) behov, frälsa, rädda, jfr befria 1; dra(ga) upp ur dyn, vara nådig (mot), bevisa sin nåd, förbarma
1. (åld.) varkunna sig över 2 (motsats: motverka, förhindra) underlätta, tillrättalägga iu, understödja, delta(ga)
med, vara behjälplig med, räcka (ngn) handen 1. en hjälpande hand, ge en handräckning 1. ett 'handtag' i. sin
medverkan 1. sitt stöd 1. (sjö.) en hand; hålla 1. ta(ga) 1. fatta 1. gripa under armarna, träda emellan, lätta bördan
för, avlasta (ngn 1. bördan från), bistå, biträda, medverka, assistera, sekundera, (vard.) serva; (typogr.) spåna åt
(sättare 1. tryckare); jfr undervisa; förhjälpa, förskaffa, sörja för, 'skjuta på'; gå som hjälp, gå till handa, betjäna,
gå ngns ärenden; hjälpa på traven; 'lotsa' (ngn över gatan) 3 (inte kunna) 'rå för' 1. (för)hindra 1. avvärja 1.
avvända 1. ändra l.göra ngt åt saken, (inte) bära skulden 1. ansvaret för, se böta 2 4 (motsats: vara onyttig 1.
gagnlös 1. utan verkan) göra (god) verkan 1. tjänst, verka, vara verksam 1. effektiv, 'duga', vara fördelaktigt 1.



hälsosamt 1. välgörande 1. vederkvickande, bekomma (ngn) väl, tjäna 1. nyttja 1. (vard.) nytta (ngt) till, (vard.)
ta 'skruv'; vara nytta med, ha vinning av, gagna, båta, vara nyttig för, leda till; förslå, räcka (till) — hjälpa sig
betjäna sig (själv); klara 1. reda sig, dra-(ga) 1. ta(ga) sig fram, finna på utvägar, bärga sig — hjälpa sig fram
fortskaffa sig; se draga sig fram, klara sig 1 — hjälpas åt hålla ihop i gemensam strävan, hjälpa varandra,
samarbeta, vara flera tillsammans om — det kan inte hjälpas det kan man inte råda bot för 1. avhjälpa, det kan
inte ändras, det är ingenting att göra åt saken,hjälpa fram—vara ngn en hjärtesak

det kan man inte komma ifrån, det är ofrånkomligt, det står fast, det måste erkännas, det går inte av (för mindre)
— hjälpa fram hjälpa (ngn) att komma vidare 1. framåt, hjälpa (ngn) till framgång 1. befordran 1. avancemang 1.
upphöjelse 1. erkännande, hjälpa till bättre villkor, backa upp, dra-(ga) fram, lansera, främja, bana väg för, (ibl.)
skaffa fram — hjälpa till biträda, delta(ga) i, bidra(ga) till, vara en bidragande 1. medverkande faktor, göra till,
medverka till, (ibl.) samverka; lämna sitt bidrag, vara med (om), dra(ga) sitt strå till stacken, (ibl.) göra sitt till,
(sjö.) falla på; (typogr.) spåna (åt sättare 1. tryckare) — hjälpa till rätta ordna för (ngn) — hjälpa upp 1 hjälpa
(ngn) att resa sig 1. komma på benen; (bildl.) återupprätta 2 sätta i bättre skick, upphjälpa, förbättra, hjälpa på,
påbättra ru, reparera, renovera, laga; förhöja, pryda — inte vara hjälpt med inte vara betjänt med 1. av, se under
betjäna, inte vara klarad 1. räddad med 1. av, (ibl.) (inte vara) avhjälpt (med) hjälpare 1 värnare, beskyddare,
frälsare, räddare, (be)skydd, stöd, värn, gynnare, stödjare, försvarare, vapendragare; samarit; jfr bundsförvant 2
se medhjälpare hjälpbehövande se fattig 1 hjälpkälla se hjälpmedel hjälplig dräglig, passabel, 'hygglig',
'anständig'; skälig, lindrig, skaplig 1, uthärdlig, antaglig, acceptabel, försvarlig, tolerabel; se någorlunda —
hjälpligt (adv., även) se någorlunda

hjälplös vanmäktig, redlös, vingklippt, 'ving-bruten', utan utvägar, värnlös, försvarslös, svag, jfr stackars; rådlös,
rådvill, tafatt, opraktisk 1, 'ställd', (vard.) 'borta' — hjälplöst (adv., även) se hopplöst — vara hjälplös inte kunna
hjälpa 1. ta(ga) vara på sig själv, vara slagen till (en) slant hjälpmedel (hjälp)källa, utväg, resurs, reme-dium,
materiel, (politiskt) instrument, vehi1-kel

hjälppräst extra präst, adjunkt, kaplan hjälpreda 1 hjälp(flicka), hjälpfru, daghjälp, jfr hembiträde, hemhjälp;
biträde, assistent, (ibl.) passopp; allt i allo(m), faktotum 2 handbok, handledning, vägledning, vade-mecum

hjälpsam beredd 1. redo 1. villig att hjälpa, tjänstvillig, uppoffrande, offervillig, beredvillig, barmhärtig,
medlidsam, mänsklig, hygglig, godhjärtad, snäll, oegennyttig, tillmötesgående hjälte 1 karlakarl, väldig krigare,
kämpe, 'lejon', halvgud, hero(s) 2 ideal(gestalt), idol, mönster, förebild 3 huvudperson, huvudrollsinnehavare,
förste älskare; (ibl.) titelfigur (i roman) hjältedikt (heroiskt) epos, hjälteepos, epopé hjältedåd se bragd, (ibl.)
Herkulesverk hjältemodig se heroisk, tapper hjälteroll huvudroll, titelroll hjärna (med.) cerebrum; se huvud 2, jfr
för-

stånd 1; grå eminens (bakom ngt); [hjärnan] (skämts.) de små grå (cellerna) — hjärn-cerebral

hjärnskål huvudskål, skalle, kranium hjärnspöke inbillad fara, se inbillning 2, hallucination

hjärntrust (inflytelserik) expertgrupp 1. expertkommitté 1. rådgivare hjärntvätta (ibl.) hårt indoktrinera hjärta 1
(ibl.) hjärtverksamhet 2 (i högre st. för) sinne, själ, 'bröst', 'barm', (mitt osv.) inre; håg, böjelse, lust, livsnerv;
sinnelag, tänkesätt; mod 3 gott hjärta, medlidande, medkänsla, deltagande, varma känslor, människokärlek,
barmhärtighet, förståelse; (vinna ngns) kärlek 4 centrum, hjärtpunkt, mitt, medelpunkt, kärna(n), kärnpunkt(en),
härd; (sjö.) kärna 1. kalv (i tross) — hjärt-

kardio--av allt hjärta av hjärtat, av hela

mitt hjärta, av hela min själ, av själ och hjärta, intensivt, innerligt, oändligt, uppriktigt, se gärna 1; hjärtligt,
hjärtans, ur hjärtats djup — av hjärtans lust av hela sitt hjärta, ivrigt, med fart, med kläm, med brio, med
förtjusning 1. hänförelse, con amore, så det står härliga till — det ligger mig (varmt) om hjärtat jag intresserar
mig för, det är en hjärtesak för mig, jag ömmar för, jfr ömma 2 — fritt ur hjärtat utan band, utan hämningar, utan
hänsyn, utan omsvep, utan förbehåll, oförbehållsamt, öppet, frimodigt — gå ngn djupt till hjärtat göra djupt
intryck på ngn, hårt drabba ngn, gå ngn till sinnes — ha hjärta att se nännas — ha hjärtat på rätta stället vara



behjärtad, modig, godhjärtad, välvillig, jfr hjälpsam, en hedersman, ömma för medmänniskorna — ha på hjärtat
ha (ngt) att säga 1. tala om; ha (ngt) att fråga 1. be om; ha (ngt) otalt — handen på hjärtat se uppriktigt sagt —
hjärtans 1 uppriktig, verklig; själa(glad), mycket (gärna), innerlig, djup 2 i hjärtat, hjärtligen, innerligt, ofantligt,
'fasligt', oerhört — lägga på hjärtat se förehålla, förmana, uppmana, anbefalla, (uppmana att) beakta, (ibl. nära)
råda; ta(ga) sig för när; se bry sig om under 2 bry — lätt om hjärtat se obekymrad, sorgfri — lätta 1. öppna sitt
hjärta tala ut, bikta 3, jfr anförtro sig åt — skära ngn i hjärtat bedröva, djupt smärta 1. pina; [det skär mig i
hjärtat] det gör mig ont, jag lider (vid tanken därpå), jfr 2 lida 1 — säga sin hjärtans mening se tala ut 3 — sätta
hjärtat i brand uppväcka varma känslor — tala fritt ur hjärtat se sjunga ut hjärtandes 1. hjärtanes — kära
hjärtandes

1. hjärtanes bevars, kors, jösses hjärtanskär se käresta

hjärtekrossare kvinnotjusare, charmör, charmtroll, donjuan, hjärtetjuv, förförare hjärtelag se sinnelag

hjärtesak viktig angelägenhet, angeläget ärende — vara ngn en hjärtesak ligga ngn varmt om hjärtat
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hjärtevarm hjärtlig, innerlig, varmhjärtad,

godhjärtad, god hjärtevinnande se sympatisk hjärtevän hjärtanskär, (allra)käresta, vän i viken, bäste vän, 1 vän,
älskare, älskling, skötevän, 'hjärta'; [vara hjärtevänner] vara oskiljaktiga

hjärtgripande 1. hj ärtegripande se gripande, betagande

hjärtinnerlig (utomordentligt) innerlig 1. hjärtlig

hjärtknipande 1. hj ärteknipande rörande, se gripande

hjärtlig djupt känd, av hjärtat gående, skallande 1. homeriskt (skratt), hjärtinnerlig, se innerlig, (hjärte)varm,
kärlig (hälsning), vänskaplig, kärleksfull, kordial, hjärtevär-mande; välvillig, öm, älskvärd, gemytlig; äkta,
uppriktig, oskrymtad, jfr förtrolig 2 — hjärtligen 1. hjärtligt (adv., även) av hjärtat, av allt 1. hela sitt hjärta,
hjärtans (välkommen), (mottaga) med öppna armar, (taga emot) med stora famnen; alltigenom, hög(e)ligen, i
högsta grad, (göra ngn ont) in i själen

hjärtlös se 2 kall 2, hård 6, grym 1, cynisk hjärtnupen lättrörd, ömsint, vekhjärtad, pjos-kig, gråtmild,
sentimental; (ibl.) eftergiven, 'flat', 'svag' hjärtpunkt mittpunkt, centrum, kärna(n), kärnpunkt, huvudpunkt,
centralpunkt, kardinalpunkt, brännpunkt, 'hjärta' hjärtskärande hjärtslitande, förtvivlad, upprivande, ångestfull,
sorglig, upprörande, jfr gripande

hjärtslitande se hjärtskärande, hemsk 1 hjärtängslig utom sig, med bultande hjärta, orolig 3, ängslig hjässa 1 se
skalle 1, huvud 1, (vard.) skult, flint 2 (kal o. kullrig) bergstopp, kalott, se 1 topp; se huvud 5 — samla glödande
kol på ngns hjässa komma ngn att blygas 1. ångra sig, se vidare under glöda ho tråg, balja, så, (vatten)kar, (prov.)
vask,

(ibl.) krubba hobby favorit-1. fritidssysselsättning 1. -syssla 1. -nöje 1. -intresse, vurm, mani, 'käpphäst', 'fluga',
'leksak', (ibl.) 'passion', 'sport', tidsfördriv, libhaberi

hoj 1 (åld. för) flatbottnat fartyg, holk 2 kasserat fartyg, logementsfartyg 3 (si. för) cykel, motorcykel hojta ropa
hallå 1. (å)hoj, hoja, hoa, poa, (prov.) poja; mana på; skrika, ropa, gasta, föra oväsen, jfr väsnas; utbasun(er)a
hokuspokus 1. hokus pokus 1 simsalabim, hux flux, vips, som genom ett trollslag, plötsligt 2 trolleri(er),
trollkonst(er), taskspeleri, gyckelspel, konster, fiffiga påhitt, se knep 1, skälmstycke(n), krumbukter, ofog, jfr
bluff 1 holk 1 tråg, träkärl, behållare 2 fågelholk, (konstgjort) fågelbo 3 (fackspr. för) metall-ring, hylsa, 'mitra',
(kort) rör, skoning, doppsko, (tekn.) muff 4 arm- 1. ärmholk; byxholk, mameluck, (ibl.) lösbyxa 5 (bot.)
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se hölster 2 6 (åld. för) flatbottnat fartyg; sjöodugligt fartyg, hoj; magasins- 1. logements- 1. karantänsfartyg,



vaktskepp, blockskepp holka ur se urholka holme ö, se 1 skär 1 holmgång (hist. för) tvekamp, envig homma
(prov. för) (ål)ryssja, mjärde homo- (motsats: hetero-) lika(dan), samma, lik-

homogen (motsats: heterogen) alltigenom likartad, se enhetlig, (fackspr.) amorf

1 homonym (subst.) (motsats: synonym) likljudande ord, liklyding

2 homonym (adj.) likalydande 1. likljudande (ord)

homosexualitet (motsats: heterosexualitet) homofili, pederasti, sodomi, gossekärlek; lesbisk kärlek, tribadi,
uranism homosexuell (motsats: heterosexuell) homofil, (sexuellt) avvikande, avvikare, invert(erad); pederast,
(vard.) 'fikus', 'pulla', (vulg.) bög, torsk, stjärtgosse; (om kvinna) lesbisk, triba'd, 'lotus' hona hondjur, djur av
honkön honnett (åld. för) hederlig, rättskaffens, anständig, moralisk honnettemang (åld. för) hederligt, med
bibehållen heder, med heder, anständigtvis honneur — göra les honneurs utöva värdskap, presidera 2

honnör 1 se hälsning 2, parad (vid fallrep), 'fallrep' 2 aktning, heder(s-bevisning), hedersbetygelse, ärebetygelse;
(värd) erkännande, uppskattning 3 honnörskort, högt (trumf)kort, matador honorabel (åld. för) hedervärd 1
honorar se ersättning 1, lön 2 honoratiores ståndspersoner, elit, bemärkta personer, notabiliteter, hedersgäster,
'storgubbar', societet(en) honorera se betala 1, belöna, ersätta 1; fullgöra

(en förbindelse), inlösa, infria honung (blom)nektar

honungssöt 1 söt (som honung) 2 (bildl.) honungslen, honungsljuv, smickrande, in-ställsamt hycklande

1 hop (subst.) 1 samling, anhopning, gytt-ring, fång, 1 hög, trave, stapel 2 skara, 1 flock, grupp, klunga, 'klase',
(åld. för) anhang; mångfald, mängd 1, uppbåd, (vard.) (en hel) hoper, kosidangs, (hela) skrälldus(en) 3 [hopen]
gemene man, allmänheten, publiken, publikum, folket, se under folk 6, massan, populasen, pöbeln, packet,
plebsen, mobben, proletariatet, se under proletariat — en hel hop en hel del

2 hop (adv.) se ihop

hopa upplägga ni, sammanföra, lägga på varann, lägga 1. samla på hög, (hop)stapla, uppstapla ni, sammanhopa,
anhopa, lagra, magasinera, kumulera, ackumulera, hamstra; skocka, hopsamla, ansamla, samka, församla,
hopgyttra, gyttra ihop, packa samman; skrapa ihop 1. samman, koncentrerahopa sig 1. hopas—ha ett horn i sidan
till

— hopa sig 1. hopas (även) (an)samlas, anhopas, lägra sig, öka(s), torna upp sig — hopande kumulativ,
ackumulativ

hopbiten se beslutsam

hopfallen 1 igenrasad 2 infallen, insjunken, mager; hopskrumpen, hopkrympt, hoptorkad, förslappad, slapp
hopfoga se foga ihop hopföra se föra ihop

hopknipen (om öga) halvsluten, kisande; (om mun) hopdragen, sammanknipen, sammanpressad

hopkok slarvig sammanställning, mischmasch, röra, dekokt, 'soppa', 'uppkok'

hopkommen gjord, åstadkommen, 'fabricerad', hopgjord, 'hopkokad' hopkoppla se koppla ihop hoplägga se lägga
ihop

1 hopp (subst.) 1 förhoppning(ar), utsikt(er),

chans(er), löfte, (åld. 1. prov.) vån; förtröstan, lit, tillit, tillförlit, förlitan(de), tro, (för)väntan, förväntningar 2
(bildl.) 'trumfkort', 'trumfess'

2 hopp (subst.) 1 språng, skutt, krumsprång, gupp, (prov.) kytt; (balettekn.) jeté, capriole, entrechat 2 'klyfta',
'lucka', 'gap'; (geol.) hiatus; (av)brott, överhoppning, (ibl.) di-gression; stup (i skidbacke)

3 hopp (itj.) se hoppsan

1 hoppa (subst.) (vard.) hoppetossa, slamsig



0. hållningslös flicka, '(jazz)böna', se

1 flicka 1, signa

2 hoppa (v.) göra 1. ta(ga) ett skutt 1. språng

1. hopp, dyka (i), kasta sig (i 1. ned 1. fram 1. ut 1. upp); skutta, studsa, svikta, (ibl.) dansa, sprattla, springa
(upp), (vard.) jumpa (på isflak), (prov.) kytta; (ibl.) dallra, darra, 'leka', skaka, guppa, vippa, skumpa

— hoppa av hoppa ned (från), gå 1. stiga av 1. ur; (vard. för) lämna 1. utgå 1. utträda (ur partiet), lämna det
sjunkande skeppet, löpa över, desertera, sluta (i tid); hastigt lossna, (om fisk) slita sig från (kroken) — hoppa
fram plötsligt komma fram 1. till synes, dyka fram, störta fram; (vard. för) gå fram — hoppa i galen tunna
missta(ga) sig, se vidare under 1 tunna — hoppa in (vard. för) komma in, gå in; (plötsligt) ansluta sig till 1. börja
hjälpa till; [hoppa in i] (oförberett) överta(ga) (en roll 1. syssla) — hoppa på1 (hoppande) flyga på (ngn); stiga
(upp) på; fortsätta att hoppa, hoppa vidare; (vard. för) anfalla 3; (vard. för) slumpvis börja syssla med 1. inlåta sig
på, ge sig (in) på, försöka sig på, plötsligt gå över (till); ta(ga) för kontant, tro, gå på1, 'nappa på', 'svälja' —
hoppa till se spritta — hoppa ö'ver 1 sätta över, flöja över (stängsel), gå över, (vard.) planka

2 se förbigå 2, utesluta, (vard.) skippa; sitta över (middagen) — hoppa över skaklarna slå Sig lös, se vidare under
skakel

hoppas (på) nära 1. hysa 1. ha hopp (om), göra sig 1. hysa förhoppning(ar) (om), ha förhoppningar (om 1. på),
invagga sig i hoppet (om), sätta sitt hopp (till), lova sig, sätta sin lit

1. tillit (till), lita (på), förtrösta (på); (förvänta, (ibl.) föreställa sig, räkna med 1. på, spekulera (på), aspirera på,
bespetsa sig på, vänta sig, emotse, 'vädra', (ibl.) tänka hoppfull (motsats: hopplös, pessimistisk) hoppfylld,
lovande, förhoppningsfull, 'blåögd'; 'rosig', hopp(in)givande, uppmuntrande, ljus, optimistisk, sangvinisk, tillför-
siktlig

hoppig 1 (om väg) gropig, guppig, stötig

2 (bildl.) oregelbunden, hackig, med luckor

3 (om kvinna) slamsig, lättfotad

hopplös (motsats: hoppfull, optimistisk) utan hopp, förtvivlad, översiggiven, uppgiven, pessimistisk, tröstlös,
desperat; utsiktslös, omöjlig, from (önskan); obotlig, ohjälplig, oförbätterlig, oefterrättlig, irreparabel, fåfäng 3 —
hopplöst (adv., även) oåterkalleli-gen, hjälplöst, räddningslöst, definitivt, (vard.) täfft — det är hopplöst allt(ing)
är förlorat, allt hopp är ute, det är ute (med ngn); nu är det 'förbi' 1. 'färdigt' 1. (vard.) 'förkylt' 1. 'klippt' 1. täfft,
nu har han satt sin sista potatis, nu har han spelat ut sitt sista kort; allt är förgäves, det tjänar ingenting till; (vard.)
det är (som) förgjort, nu kan han hälsa hem, nu är det kokta fläsket stekt; det är som att söka en knappnål i en
höstack 1. som att söka fånga lyktgubbar 1. som att slå vatten på en gås hopplöshet se förtvivlan

hoppsan hopp, hoppilanta, hoppla, hoppsa(n)-sa, hopplala, hejsan; (vard. för) ursäkta, förlåt hoprafsa se samla
hopräkna se addera hopstörta se störta in 2

hoptals hopvis, högvis, i klunga, klungvis, klumpvis, flockvis, flocktals, skockvis, massvis

hor (åld., jur.) horsbrott, äktenskapsbrott,

otukt hora se glädjeflicka

hord se 1 flock 1, (oordnad 1. tygellös) skara horhus se bordell

horisont 1 synrand, himlarand, himlabryn, (jord)bryn 2 (andlig) synkrets, synvidd, perspektiv, 'värld';
(begränsad) fattningsförmåga, (andliga) resurser, (bortom ngns) förstånd 1. räjong; (överstiga ngns)
fattningsförmåga, (gå över ngns) huvud horisontal (motsats: vertikal, lodrät) horisontell, vågrät, jämn, liggande,
plan, flack, flat horn 1 hornämne, hornmassa 2 djurhorn, hornkrona, (hjort)kolv, (snigels) utskott 1. spröt 1.
tentakler 3 signalhorn, Olifant; bilhorn, 'tuta'; blåsinstrument, mässingsinstrument, (om judiska förh.) vädurhorn,



basun, schofar; jakthorn, valthorn, lur; dryckeshorn, (dryckes)bägare; kruthorn 4 gren 1. klo (på gaffel); pigg 1.
tagg 1. spets 1. tapp (på mina); (sjö. för) hörn på segel — det osar 1. luktar bränt horn jag anar oråd, se under
oråd — ha ett horn i sidan till bära 1. hysa 1. nära agg till 1. mot — stånga hornen
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ar sig se misslyckas 2, rasa ut — sätta horn på bedra(ga) sin man (med en annan), göra till hanrej, ha en älskare,
leva i intimt umgänge (med en annan man), begå äktenskapsbrott, (skämts.) behorna — taga 1. ta tjuren vid
hornen gå rakt på sak, se vidare under tjur hornstöt hornskall, hornsmatter, hornsignal,

hornklang, fanfar horoskop st järn tydning, spådom, profetia, prognos — ställa ngns horoskop förutsäga ngns
(kommande) öden (på grund av himlakropparnas ställning) horribel se gräslig 1, hemsk horrör ryslighet,
gräslighet, skräcksak; avsky hors concours [år kångko'r] utom tävlan,

utan jämförelse, i särklass hors d'oeuvre [år dö'vr] kalla smårätter (i början av måltid), förrätt, (ibl. nära)
smörgåsbord

hortikultur trädgårdsskötsel, trädgårdsodling, trädgårdskonst hos i ngns hus 1. bostad 1. våning 1. hem 1. familj
1. omgivning 1. affär, i ngns besittning 1. ägo 1. förvar 1. vård; i ngns skrifter, i ngns tanke 1. uppfattning 1.
omdöme, inför; vid ngns sida, i ngns närhet, (åld.) när; vid sidan av, vid, intill, (ibl.) (i)bland, inom; i (ngns) inre

hosianna 1 välsignad, hell, leve 2 jubelsång

hospital (åld. för) vårdanstalt för sinnessjuka, sinnessjukhus, (åld.) dårhus, dårkista; kuranstalt, mentalsjukhus,
psykiatriskt sjukhus, jfr sjukhus; (åld. för) barmhärtighetsinrättning för åldringar, fattighus hospitant besökande,
auskultant, praktikant, volontär

hospitera tillfälligt följa undervisningen, auskultera

hospits härbärge, enklare hotell, religiöst betonat gästhem, se pensionat hosta harkla sig, harskla sig, (skämts.) ha
kvarka(n), (prov.) krämta; (si. för) prata, muttra, mumla, knysta, jfr mucka 1; (om motorer) gå ojämnt, 'hicka',
'hacka' hot hotelse(r), hotfulla ord 1. åtbörder; hotande fara, tillbud, damoklessvärd; jfr varning 1 — tomt hot
demonstration hota 1 bruka hot, uppträda hotande 1. hotfullt mot, utfara ni i hotelser; [hota att 1. med (att)]
tillkännage sin avsikt (att), skrämma, (ibl.) varna; (med fingret 1. en käpp) höta, hytta, knyta näven åt 1. mot,
'visa tänderna'; skramla med sabeln; (spelt.) schacka; (idrott.) pressa 2 ge anledning till farhågor, sätta i fara,
äventyra, riskera, utgöra en fara för, (kunna) undergräva, vara att befara, vara (fara) å färde, vara förestående 1.
överhängande, vara i annalkande, vara under uppsegling, (om fara) sväva, lura; förestå, se ut att, vara nära 1. på
vippen att, hålla på att, vara färdig att — hotad (även) utsatt, i farozonen — hotande 1 illavarslande,
olycksbådande, oroväckande, otrygg, riskabel, 'ömtålig', betänklig, prekär; utmanande, hotfull, farlig, allvarlig

2 nära förestående, överhängande, trängande, annalkande, imminent hotell jfr värdshus, (enklare) hospits, rum
för resande, (ibl.) motell; (åld. för) (privat)palats hotelse se hot; [hotelser] (även) press hotfull hotfylld,
olycksdiger, se hotande 1; vådlig, skräckinjagande, skrämmande, varnande, ultimativ, brutal, fientlig, 'ljungande',
'åskdiger'

1 hov [-å-] 1 hovhållning, hovstat, hovfolk, hovmän, hovkretsar, hovparti; (påve)curia; [hovet] kungafamiljen,
furstefamiljen, 'slottet'; (om äldre förh.) festligt samkväm, gästabud (vid hovet), riddarspel 2 (åld. för)
gudatempel, gudshus, hedniskt tempel, jfr tempel — hålla hov vistas, residera, hålla till

2 hov [-0-] (åld. för) 1 måtta

hovera sig kråma sig, åbäka sig, göra sig till, brösta sig, stoltsera, ståta, pråla, skrodera, skrävla

hovmästare överkypare; (på fartyg, i flyg)

purser; steward 1. stewart 1. stuert hovsam måttfull, modest, måttlig, återhållsam, sansad, foglig, moderat,
behärskad, blygsam, försynt, tillbakadragen, 'beskedlig'; taktfull, passande, hänsynsfull, human, billig, facil —
hovsamt (adv., även) med lämpor, jfr under 1 lämpa huckle se huvudduk



hud skinn, (ansikts)hy; fäll, läder; hinna, membran, (anat. o. bot.) integument — få på huden få o vett; få stryk
—- ge på huden (vard. för) skälla ut, se under 2 skälla; se slå till 1 under 2 slå; ge (ngn) en uppsträckning 1. (ett
kok) stryk, jfr prygla hudflänga 1 (åld. o. bibi.) hudstryka, ge (fyrtio par) spö, prygla, piska, gissla 2 (bildl.)
skarpt klandra, nedgöra ni, (ned)kritisera, gå illa åt, säga (bitande) sarkasmer, (blodigt) satirisera, håna, (vard.)
skälla ned 1. ut hudlös 1 sårig, sel- 1. sadelbruten, skavd 2 (motsats: tjockhudad) (bildl.) öm(mande), ömtålig,
sårbar, (över)känslig, snarstucken, ömsint

hugad (åld. för) hågad(e) 1. intresserad(e) (spekulanter) hugfästa befästa, bevara i minnet 1. åt eftervärlden, rädda
undan glömskan hugg 1 slag, stick, sting, styng, stöt, bett, (ibl.) rapp, (tekn.) mejselslag 2 hack, hak, inhugg,
inskärning, (in)snitt, skåra, (tekn.) filhugg; huggsår, ärr 3 napp, ryck, nafs; anfall 4 häftig smärta, styng,
mjälthugg, håll (i sidan) 5 skarpt angrepp i. anfall, (elakt) utfall, ripost, stickord, pik, snärt, gliring, släng — ge
hugg på sig låta ngn komma åt sig, ge en blotta på sig, 'blotta sig', ge anledning till anmärkningar 1. tillfälle till
tadel, inbjuda till kritik, binda ris åt egen rygg — hugg i luften slag i luften, meningslös 1. resultatlös åtgärd 1.
invändning — i första hugget i 1. vid första anfallet, redan första gången, i första taget, genast 1, i första
ögonblicket, vid första försöket, i
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första hand — i högsta hugg färdig 1. beredd att hugga till 1. att handla — på hugget (vard.) se på bettet

hugga 1 ge ett hugg, rikta ett hugg (mot), anfalla; bana (sig väg); fånga (med ljuster), fälla (skog 1. träd), driva
(timmer), avverka (skog), röja, (prov.) skoga; klyva (ved), stycka, bila, sönderdela, splittra; bryta (kol); (med
spade) (av)jämna 1. avsticka; forma, hugga till 1, tukta (sten), tillverka 2 (prov. för) skära, meja, slå, 'skörda' 3 ge
ett slag 1. en stöt, hacka, bita (till), nafsa, nypa, snappa, nappa, 'vara i taget', sätta klorna 1. tänderna i; stöta 1.
sätta (sporren 1), driva in 4 (vard. för) gripa 1. fatta tag i, fasttaga lu, få fatt på, fånga, fatta, (vard.) grabba (tag i);
bringa i sitt våld, sätta sig i besittning av, slå sina klor i, lägga handen på, (olovligt 1. oärligt) bemäktiga sig,
(vard.) knycka, saxa, se stjäla 1, 'anamma', ge sig av med, fara av med; gripa, infånga, knipa, knipsa, häkta,
'haffa' 5 sticka 1. stinga 1. värka 1. ila 1. rista 1. knäppa 1. hugga till; skaka till 6 (sjö., om båt) göra häftiga stötar
1. ryckningar, stöta, 'hacka', rycka, ligga o. slå (mot botten 1. stranden) — hugga sig fast söka få fäste, bita sig
fast, gripa tag (i), sätta sig fast, haka upp sig (på), fastna (på) — hugga av 1 (med hugg) frånskilja ni, (av)skilja
(huvudet från kroppen), lösgöra, avlägsna; nedhugga ni 2 förkorta, kapa, stympa, stubba, kupera, amputera;
underkvista, hamla (grenar o. toppar) 3 hugga itu 4 hastigt 1. tvärt avbryta ni, göra slut på, 'bita av' 5 avmeja ni,
slå — hugga fast gripa fast i 1. tag i, hugga tag i, fastta(ga) ni, (vard.) hugga fatt; klamra (sig) fast — hugga fatt
(vard. för) hugga fast; gripa sig an med — hugga för sig glupskt ta(ga) för sig, tillskansa sig, riva 1. kapa 1. rafsa
1. raka 1. skrapa 1. kara åt sig, (vard.) grabba för 1. åt sig, korpa; ta(ga) bra betalt, roffa åt sig, se sko sig under 2
sko, ta(ga) sju för tu, håva åt sig; se pungslå — hugga i1 (vard. för) gripa fast i (ngt), hugga tag i (ngt), suga i1;
ta(ga) i1 (på skärpen 1. av alla krafter), sätta till med, ta(ga) itu med, gripa sig an (med), med iver börja, lägga
manken till, ta-(ga) stortag, gå på1; bli häftig, 'klämma till', 'drämma till'; häftigt falla in (i talet), hugga in —
hugga i sten se dabba sig, misstaga sig — hugga in 1 [hugga in på] (häftigt) angripa, se anfalla 3, göra chock;
gripa in, gripa sig an med 2 (in)rista, inmejsla ru ; driva in 3 tadla, hacka på, jfr kritisera 2, (häftigt) ta(ga) till
orda 1. falla i talet 1. falla in, hugga i — hugga ned fälla; avhugga ni, uthugga ra, sönderhugga ra, stycka;
nedgöra, döda, nedsticka — hugga ned på slå ned på, angripa 2 — hugga tag i se hugga fast — hugga till 1 se
hugga 1, tillyxa ra, (vard.) 'klämma till'; sticka, se hugga 5 2 göra slag i saken; [hugga till med] på försök 1. på
måfå komma (fram) med, 'klämma i' med, gissningsvis försöka (med), gissa 3 ta(ga) till, överdriva 4 dra(ga) till
(med), begära (för mycket), hugga för

sig — hugga upp hacka upp; göra hål på, uthugga ra, bana 1. hugga (en väg); (med yxa) röja 1. ta(ga) upp
(brandgata); stycka; (sjö.) hugga sönder (fartyg), 'skrota ned' — hugga nt hugga slut på; nedhugga ra, fullständigt
avverka, skövla; hacka ut; (ut)-forma, snida, skulptera, utmejsla ra — vara hugget som stncket komma på ett ut,
vara likgiltigt — varken hugget eller stucket varken hackat eller målet, se under 2 hacka huggare 1 se sabel 2 se
timmerhuggare 3 se hejare, bjässe, (vard.) tusan till karl; det var fan



hugna (i högre st. för) bringa glädje 1. tillfredsställelse, glädja, trösta, lisa, hugsvala, uppmuntra, (ibl.) belöna; ge
1. förläna, benåda (med), 'gynna' (med) hugnad (i högre st. för) glädje, fröjd, tröst, fägnad, tillfredsställelse
hugnesam hugnande, hugnelig, fägnesam, fäg-nelig, fägnande, glädjande, 'glad', tröst(e)rik, tröstefull, tröstande,
hugsvalande, lisande, tillfredsställande, angenäm hugskott (plötslig 1. förflugen) idé, infall 2,

tom förmodan, gissning, förflugen tanke hugstor (åld. för) ädel, högsint; stolt, högt-

strävande, ärelysten hugsvala se trösta

huj — i ett huj (vard. för) med fart, med kläm, på 1. i(nom) ett ögonblick, se genast 1, snabbt, plötsligt

huk — på huk hopkrupen, hopkurad, [-(ned]hukad,-] {+(ned]- hukad,+} hukande, halvsittande, framåtlutad huka
sig krypa (i)hop, kura (ihop), böja sig

ned, böja ned huvudet, ta(ga) betäckning, (ibl.) ducka

huld (i högre st. för) 1 vänlig, välvillig, tillgiven, förbunden, hängiven, kärleksfull, öm, mild; vänligt sinnad 1.
stämd, välsinnad, (väl) bevågen, gunstig, nådig, ynnestfull, gynnsamt stämd, huldrik, huldsalig, gunst-benägen;
(ibl.) trogen, trofast 2 älskvärd, älsklig, ljuv, ljuvlig, intagande, vinnande, täck, täckelig, vän, blid huldhetsed se
trohetsed

huldra skogsfru, skogsrå, skogsjungfru, skogssnuva, (prov.) vittra 1. vitra, lövjerska, (ibl.) älva, trollkvinna; fe,
nymf, dryad, siren hulka gulpa, gråta, snyfta

hull kött, hullighet, välmåga, se 1 fetma 1 — med hull och hår helt och hållet, fullständigt huller om buller 1
(adv.) om vartannat, utan ordning och reda, slarvigt, i brokigt virrvarr, i oreda, i en enda röra, upp och nedvänt,
kaotiskt 2 (ss. subst.) oordning, jfr kaos 2 hulling hake, (ibl.) krok, tagg hult (i högre st. för) (skogs)dunge, skog,
skogsbacke, lund, hage hum (svag) aning, glunk, (få) nys (om), (få) reda (på), (ha en) svag kännedom, (ett)
'begrepp' 1. (en) 'idé' (om) human (motsats: hänsynslös, rå, barbarisk, grym, inhuman) (sant) mänsklig,
(människo)-vänlig, god 2, ömsint, barmhärtig, misskundsam, ädelmodig; förstående, tillmötesgående,
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hänsynsfull, hovsam, skonsam, tolerant, vidsynt, måttfull; människo-humanisera göra mänsklig(are), hyfsa,
mildra humanitet (motsats; grymhet, barbari, hänsynslöshet) människokärlek, sann mänsklighet,
människovänlighet, (ibl.) filantropi; mildhet, välvilja, överseende, hovsamhet, jfr medkänsla

humanitär människovänlig, buren av människokärlek, jfr altruistisk humbug 1 svindel, (affärs)skoj, skojeri, bluff,
'ihålighet'; bedrägeri, attrapp; charlatanen, köpenickiad, (vard.) båg, (ibl.) spegel-fäkteri, taskspeleri 2
reklammakare, bedragare, bluffare, kvacksalvare, posör, (vard.) sjajas

humbugsmakare se bedragare humor skämtlynne, humoristisk läggning, sinne för det komiska, naturlig kvickhet,

skämtsamhet, (ha) glimten i ögat; 'sorg i rosenrött', 'leende i tårar'; humoristisk livsuppfattning; humoristisk
framställning; (befriande) skämt humoresk (liten) skämtsam berättelse; humoristiskt musikstycke humorist se
skämtare humoristisk humorfylld, jfr rolig 1 humör se lynne, sinnestillstånd; jfr karaktär 1; (hålla) livsandar(na)
(uppe); (visa) dåligt humör — fatta humör se ilskna till — ha dåligt humör ha elakt lynne, vara argsint 1.-vresig
1. irriterad, se sur 5 —- ha lätt att fatta humör vara hetlevrad — vara på gott humör vara vid 1. på gott 1. glatt
lynne, vara på söndagshumör, vara vid 1. på solskenshumör, vara glad 1. munter 1. upplagd, vara vid sunda
vätskor, hålla ångan uppe — vara ur humör vara vid 1. på dåligt 1. elakt humör 1. lynne, vara mulen 1. misslynt
1. ledsen, hänga läpp, vara sur, se sur 5, ha kommit 1. råkat ur gängorna — visa humör fatta humör, se morska
sig, ilskna till hund 1 (motsats: tik) hanhund, (hund)hane; (ibl.) hundkräk, (barnspr.) vovve, vov(vov), (vard.)
'jycke', (hund-1. by)racka, 'dogg'; jfr gårdvar 2 (åld. för) kanalje, usling, valp; lydig slav, blind tjänare — döma
hunden efter håren döma efter utseendet 1. det yttre — här ligger en hund begraven det ligger ngt under (det här),
se under ligga, jag anar oråd, Be under oråd — slita (en) hund gno, streta, slita som en hund, leva ett hundliv, ha
sina hundår; se slita ont hundgöra se slit, grovarbete



hundhuvud — bära hundhuvudet (för) bära skammen 1. klandret 1. skulden (för), vara syndabock, klandras (för),
klä(da) skott (för), få ovett

hundraprocentig se fullständig 1, (tvätt)äkta, fullblods-, fullblodig hundratals i hundratal, i hundraden, hundra
sinom hundra, oräkneliga, otaliga, i hekatom-ber

hundsa se hunsa

hundsfott 1 baksäte (på släde) 2 (åld. för)

kräk, kanalje, lymmel; stackare, ynkrygg, krake, mes, pultron hundväder se oväder

hundår tunga 1. arbetsamma 1. mödofyllda år, prövningens år, hårda ungdomsår, prövotid, läroår

hunger se begär, lystenhet, fikenhet; svält,

brist på föda, hungersnöd hungra 1 vara hungrig, känna hunger; lida 1. plågas av hunger 1. svält, svälta 1, (ibl.)
fasta 2 känna begär 1. längtan 1. trängtan 1. åtrå (efter), jfr längta (efter) hungrig 1 (känna sig) tom i magen,
'sugen', halvsvulten, (prov., i Sydsv.) syllten; uthungrad, (ut)svulten, jfr mager 1; glupsk, (vard.) svång, (ibl.)
otillfredsställd, omättlig

2 angelägen, ivrig, längtande (efter), jfr lysten hunsa 1. hundsa behandla som en hund, trakassera, köra med 2,
skälla ut, huta åt, gräla på, sätta sig på näsan på (ngn), rida ngn på näsan, hundsfottera, jfr kujonera

hur 1. huru på vad sätt 1. vis, på vilken väg, med vilka medel, varmed (kan jag hjälpa er), (åld.) huruledes; hur i
all världen 1. i hela världen 1. i fridens namn; hurudan; (åld.) hurusom, att; hur pass; (ss. itj.) såå, se

3 så 3 — eller hur inte sant, ju, vad tycker du, (vard.) va, (ibl.) bestämt; (du är väl inte sjuk) heller — hur
beskaffad se hurudan — hur dags se 1 när 2 — hur sa se vafalls

1 hurra1 (subst.) hurrarop, hyllningsrop, leve-(rop)

2 hurra1 (itj.) hipp hipp hurra; [hurra för] leve

3 hurr'a (v.) ropa hurra, utbringa leverop 1. ett leve — inte mycket att hurra för (vard. för) inte mycket att skryta
med 1. göra väsen av

hurril rungande örfil

hurtig (motsats: mjäkig, pjoskig, sjåpig, tan-tig) rask, flink, rapp, spänstig, livfull, livlig, rörlig, 'duktig',
oförtruten, käck, frank, frimodig, (hurt)frisk, levnadsglad, pigg, kry (som ett vinterny), 'vaken', gladlynt, glättig,
inte ledsen av sig, munter, klämmig, (vard.) hejig; beslutsam, manhaftig, morsk, karsk, behjärtad, oförfärad,
orädd, oförsagd, (vard.) ärtig, (åld.) båld hurudan 1. hurdan hur beskaffad 1. inrättad 1. danad 1. artad 1. funtad,
av vad slag, vad slags, av vilken beskaffenhet, vilken sort; (i utropssats:) vilken, 'sådan' huruledes (åld. för) hur
hurusom (åld. för) hur huruvida om, ifall

hus 1 byggnad, byggnadskomplex, byggnadsverk, byggning, fastighet, fast egendom, boningshus, (hyres)kasem,
(hyres)komplex; (åld. för) (Nyköpings) slott 1. borg; villa, bungalow, stuga, koja, hydda, (i högre st.) tjäll;
hybble, kåk, byssja, ruckel, kråkslott, skjul, länga, barack, jfr uthus; hemlighus, se toalett 2 2 se 1 hem 1, bostad 3
husrum, härbärge, logi, tak över huvudet 4 hushåll(ning), taffel 5 familj, husfolk, släkt, ätt, 'stam',
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furstehus, fursteätt, kungahus, dynasti 6 etablissemang, se firma 7 (skydds)fodral,

behållare, överbyggnad, huv — hus- huslig — beställa om 1. ordna för sitt hus se om 1.

sköta om 1. ordna sina angelägenheter (före ett uppbrott 1. med tanke på sin hädanfärd), ordna för sig — fullt hus
se utsålt — föra stort hus ha stort umgängesliv, se vidare under föra — Guds hus se kyrka 1, tempel, jfr
missionshus — gå man ur huse avtåga 1. rycka ut mangrant 1. allesammans — göra rent hus (med) 'sopa rent', se
vidare under 2 ren — ha öppet hus hålla salong, se vidare under öppen — hålla hus uppehålla sig, vara, vistas,



hålla till 2; hushålla (för) — som barn i huset se hemmastadd huså se hembiträde

husbehov — till husbehov för eget behov, så att det förslår, så att man reder sig, någotsånär, någorlunda,
nödtorftigt, lagom husbonde (motsats: underhavande, underlydande) familjens överhuvud, husets herre, herrn i
huset, husfader, familjefader; herre, ägare, (vard. för hunds) husse; (prov. för) bonde, hemmansägare, gårdsherre,
'patron'; (vard.) 'gubbe', jfr arbetsgivare husdjur tamdjur, boskap, (nöt)kreatur, krit-ter, fä(nad)

husera 1 se hålla till 2, dväljas, gästa, kampera 2 fara hårt o. vilt fram, uppträda brutalt o. obehärskat, icke ålägga
sig ngt band, härja, föröda, ödelägga, hemsöka 1, rumstera; gå på, rasa, 'regera', 'riva' (i), 'rusta', väsnas, larma,
stoja, föra oväsen 1. oljud; härska (obundet o. fritt), breda ut sig, 'göra sig bred', grassera; förfoga (över), göra
vad man vill (med), handskas (med), fara illa (med)

husesyn laga syn, av- 1. tillträdessyn, syn — gå husesyn (skämts, för) gå och se på rummen, gå en
(inspektions)rond husfolk gårdsfolk; tjänstefolk, tjänare, (tjänste)personal husfru se husmoder

husgeråd bohag, lösöre, mobilier; köksredskap,

(köks)utensilier husgud 1 skyddsande, (av)gudabild; (om fornromerska förh.) lärer, penater 2 älsklingsförfattare,
'idol' hushåll 1 hemmets skötsel, hushållsbestyr, hushållsgöromål, (stå för) rusthåll(et); matlagning 2 familj 3
(gemensamt) matlag — hushålls- huslig hushålla 1 sköta 1. förestå hushållet (för), (åld.) hålla hus (för), ha
martasbekymmer (för) 2 (motsats: slösa, misshushålla) vara sparsam 1. hushållsaktig (med), ransonera, rätta
mun(nen) efter matsäcken, se spara (på); handskas (väl 1. illa med), ta(ga) vara (på), förvalta 1. sköta (ngt väl 1.
illa) hushållerska se husmoder, jfr hemhjälp hushållning 1 hushåll 2 sparsamhet, ekonomi,

hushållsaktighet 3 skötsel, vård husjungfru se hembiträde huslig 1 tillhörande hemmet o. hushållet;

hus-, hem-, familje-, (syssla) inom hemmet, hushålls-(ekonomi), marta(s)-(bekymmer) 2 hushållsintresserad,
duktig i hem- o. hushållsgöromål husly (prov. för) logi, tak över huvudet husmanskost enkel vardagsmat, enkel
kost husmoder fru(n) i huset, husfru, matmo(de)r, (folkl.) mor; värdinna, husföreståndarinna, hushållerska; jfr
hustru; kökschef, kocka husrum se bostad 4, jfr logi, härbärge hustru gift kvinna, fru, (äkta) maka, (kvinnlig)
gemål 1. äkta hälft, (bond)mora; (skämts.) 'bättre hälft', 'lagvigda', (åld.) viv; (vard. o. skämts.) 'fruga', 'gumma',
'kvinna', mutter; 'tant', 'regering'; jfr husmoder; (neds.) se käring 2

husvill utan tak över huvudet, bostadslös, utan rum, utan nattlogi, utan tillflykt, hemlös 1 — vara husvill ströva
omkring på gatan, 'gå brandvakt' husägare gårdsägare, fastighetsägare, se 1 värd 1

hut skamkänsla, se skam 2, anständighet 1, hänsynsfullhet, aktning, respekt— lära (ngn) att veta hut se kväsa —
veta hut veta skäms, vara hövlig 1. hänsynsfull 1. ödmjuk, uppföra sig anständigt, ta(ga) 1. visa hänsyn, hålla sig
i styr, hålla sig på mattan, (lära ngn) mores 1. folkvett 1. att sänka tonen, jfr foga sig 4

huta åt 1. till be ngn veta hut, (skarpt) tillrättavisa, ge snubbor 1. skrubbor, (vard.) låta (ngn) veta vad hans frid
tillhör; läxa upp, ge en uppsträckning 1. en skrapa, fara ut mot, bryta ut mot, snäsa (av 1. till), näpsa, banna,
klandra, kväsa, (ibl.) hun(d)sa med

hutlös se skamlös, obillig, oförsynt, oförskämd, fräck, otidig, närgången, påträngande 2, (vard.) 'nosig', mopsig;
tilltagsen, trotsig, respektlös, vanvördig — vara hutlös inte veta hut, inte ha ngn levande hut i sig 1. i kroppen,
inte skämmas, sakna skamkänsla huttia 1 vara svag 1. obeslutsam o. undfallande, se genom fingrarna (med),
krusa, dalta, göra sig till, hymla; göra undanflykter, vara villrådig, dröja, tveka 2 (inte låta) driva gäck (med),
(inte låta sig) behandlas nonchalant 1. vårdslöst — huttia med (även) 1 göra narr av; behandla nonchalant,
nonchalera, negligera 2 vara undfallande mot huttra skälva (till) 1. darra 1. skaka av köld, rysa, hacka tänder,
genomfaras av frosskak-ningar 1. köldrysningar, småfrysa huv (spis)kupa, spiskappa; hölje, fodral, 'hatt', 'kappa',
'kåpa', 'hätta', 'huva', 'hus', (tekn.) dom; (skruv)lock, kapsyl, (sjö.) kapell, 'mössa' (av segelduk 1. metall), (mil.)
kapp (på projektil) huva se hätta 1, mössa, huv huvud 1 (vard.) (huvud)skalle, skall(e)meja, (huvud)knopp;
hjässa, (ibl.) kranium; (vard.) hjärnkontor, '(sopp)rot', 'kålrot', 'klot', 'flint', 'planet', 'loft', 'boll', 'nöt(en)', (vissen i)
plym(en) 2 gott huvud, fattningsgåva, in-
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tellekt, ingenium, 'hjärna', se begåvning 2, intelligens 1 3 person, människa, individ 4 anförare, styresman, chef,
principal, föreståndare, huvudman, hövding, förstyre, 'själen' (i ett företag) 5 huvudända, överdel, topp(ända),
kapitäl; hjässa, krön; brevhuvud, blanketthuvud — huvud- central, general-, kardinal-, principal, ledande
(princip), den 1. det första 1. förnämsta 1. största 1. viktigaste — begära ngns huvud på ett fat kräva
vedergällning 1. bestraffning — bita huvudet av skammen (motsats: skämmas) vara hänsynslös, vara oförskämd
— bära huvudet högt vara stolt — efter eget huvud efter eget förstånd 1. bedömande 1. skön 1. sinne 1. tycke, jfr
efter behag — från huvud till fot från topp till tå, från hjässan till fotabjället, från ovan och ända ned, uppifrån
och ända ned — få i sitt huvud se fä för sig under 2 få, (icke kunna) förmå sig att tro 1. begripa 1. förstå —
förvrida huvudet på se bedåra, tjusa, (vard.) vampa — gå över ngns huvud överstiga 1. övergå ru ngns
fattningsförmåga 1. förnuft, gå över ngns nivå 1. 'horisont' — ha dåligt huvud ha klent huvud 1. svag begåvning
1. klent förstånd, visa dumhet; vara obegåvad, vara dum — ha gott huvud ha god intelligens 1. begåvning, ha
gott förstånd 1. intellekt, ha huvud på skaft, vara intelligent 1. klipsk — ha huvud på skaft ha gott huvud, se
vidare under skaft — ha sitt huvud för sig ha sin vilja 1. mening för sig, gå sin egen väg, vara självständig 1.
originell 1. egensinnig, (prov.) vara särlynt 1. särsint — hålla huvudet kallt vara lugn, se under 2 lugn

— komma över (ngns) huvud komma över (ngn), se falla tillbaka (på) — kort om huvudet surmulen, se vidare
under 2 kort — köra huvudet i väggen se envisas — per huvud per man, se under 1 man — samla glödande kol
på ngns huvud 1. hjässa se under glöda

— skaka på huvudet åt se ogilla — slå 1. träffa huvudet på spiken träffa prick, se vidare under 1 spik — slå sina
(kloka) huvuden ihop se samråda, se slå sig ihop under 2 slå — sticka huvudet i busken söka gömma 1. dölja sig,
se blunda för — stiga åt huvudet gå 1. slå (ngn) åt huvudet, göra påstruken 1. berusad, berusa 1; [det har stigit
honom åt huvudet] det har gjort honom övermodig — ställa på huvudet vända upp och ned på, se missuppfatta
— sätta myror i huvudet (på) se förbrylla, ge bryderi, bekymra 1, oroa — taga 1. ta sig vatten över huvudet se
förtaga sig —• tak över huvudet se härbärge — tappa huvudet förlora besinningen, bli förvirrad, tappa
koncepterna, inte hålla huvudet kallt, överila sig — upp med huvudet upp med hakan, se vidare under upp —
utan tak över huvudet utan bostad, se husvill — våga sitt huvud på se försäkra 1, jfr ansvara 2 — växa ngn över
huvudet 1 växa om ngn, bli längre 1. större än ngn 2 (bildl.) överstiga ngns krafter 1.

förmåga, bli för mycket (för ngn), bli ngn övermäktig — över huvud (taget) på det hela (taget), se vidare under
över — över ngns huvud ngn ovetande, se vidare under över huvudbeklädnad huvudbonad, huvudduk, slöja 1

huvudbonad se hatt 1, mössa, hätta 1; [luva, kråka, (orientalisk) turban, kalott, kask]; jfr huvudbeklädnad

huvudbry se grubbel, bryderi, tankemöda, problem, tankenöt, hjärngymnastik; pet-göra, (vard.) 'pussel'
huvudbyggnad (motsats: ekonomibyggnad) se

manbyggnad huvuddrag se grunddrag 2 huvudduk huvudbeklädnad, huvudkläde, huckle, sjal, sjalett, scarf 1.
skärf, klut, 'duk', snibb, (spansk) mantilj huvudinnehåll kontenta, huvudsumma, sum-ma(n av kardemumman)
huvudled huvudväg, genomfartsväg, trafik-(puls)åder, 'pulsåder'

huvudlös tanklös, obetänksam, oförståndig, oförnuftig, vettlös, dåraktig, dumdristig, 'vansinnig'

huvudman överhuvud (för adelsätt); uppdragsgivare, principal, fullmaktsgivare; ledare 1, (ibl.) upphovsman,
anstiftare, 'själ' huvudpart huvuddel, huvudmassa, största del(en)

huvudperson (motsats: biperson, statist) huvudfigur, centralfigur, 'medelpunkt', (mest) framträdande person,
förgrundsfigur, 'hjälte', koryfé, protagonist huvudpunkt viktigaste punkt, kardinalpunkt, poäng

huvudroll (motsats: biroll) viktigaste 1. bärande roll, (ibl.) titelroll, hjälteroll huvudsak (motsats: bisak) 'kärna',
kärnpunkt, pudelns kärna, kardinalpunkt, centralpunkt, väsentlighet — i huvudsak i det väsentliga, i stort sett, i
sin helhet, över huvud (taget), huvudsakligen huvudsaklig betydelsefull, väsentlig, egentlig, central, viktig(ast),
förhärskande, essentiell — huvudsakligen (adv.) i övervägande grad 1. utsträckning, i det (stora) hela, på det hela



(taget), väsentligen, i huvudsak, se framför allt, synnerligast, egentligen, vanligen huvudskål hjärnskål, kranium,
(huvud)skalle huvudstad metropol, världsstad, residensstad huvudstupa på huvudet, med huvudet före, brådstupa,
handlöst; oförberett, plötsligt, genast 1, oöverlagt, utan (närmare) betänkande, besinningslöst, brådstörtat, hals
över huvud, i flygande fläng, hux flux, se blint under blind

huvudvärk ont i huvudet, migrän, jfr bakrus;

(det får bli hans) bekymmer 1. sak (att klara) huvudyr yr i huvudet 1. mössan, virrig hux flux tvärt (på skivan), se
huvudstupa, utan att man vet ordet av, ögonblickligen, på stående fot; hokuspokus hy ansiktsfärg, hudfärg, teint;
(ansiktets) hud 1. skinn
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hybrid korsning(s-form), biandart, bastard; (bildl.) mellanform, blandning, (ibl.) amfibie hy'bris se övermod

hyckla uppträda falskt 1. oärligt, förställa sig, göra sig till, 'spela teater', smila, lisma, insmickra sig; fälla
krokodiltårar, be 1. tigga för sin sjuka mor, ställa sig from 1. gudfruktig, ta(ga) på sig 1. anlägga en gudfruktig
mask, göra (gudliga) miner, skrymta, fromla, himla (sig), hymla; låtsa(s), förege, (falskeli-gen) låta påskina,
simulera, spela, affektera, fingera, uppdikta ni, hitta på, bluffa, ljuga, (ibl.) smila — hycklad osann, anlagd,
antagen, 'påklistrad', 'gjord', affekterad, falsk 4, salvelsefull, tillgjord, konstlad, skenhelig — hycklande se falsk
3, skenhelig, anlagd, hypo-kritisk; (ibl.) honungsljuv, honungslen, honungssöt

hycklare lismare, skrymtare, ögontjänare, skenhelig 1. egenrättfärdig människa, 'räv', ulv i fårakläder, farisé,
hypokrit, hymlare, 'jesuit', jfr bedragare, (ibl.) simulant hyckleri förställning, skenhelighet, falskhet, skrymteri,
skrymt(an), skrymtaktlghet, bi-gotteri, fromleri, fariseism, jesuitism, hypo-krisi, hyckel(spel), bedrägeri,
judaskyss, skenfromhet, gudsnådeligt tal, himlande, hymmel, 'komedi', 'teater', 'skådespeleri' hydda låg o. enkel
1. ringa boning, se bostad 2, tjäll, koja, stuga; [is- 1. snöhydda, igloo; indianhydda, vigvam; (sibirisk) jurt(a);
(lapp)kåta; (finn)pörte] hydra 1 (mytol.) månghövdat (vatten)vidun-der.harpya 2 monstrum, skräckfigur 3 (bildl.)
ett ont (som griper omkring sig); [vantrons hydra] förvillelse; [krigets hydra] se tvedräkt, jfr krig; [missnöjets
hydra] jfr missnöje

hyena likplundrare; sensationslysten person 1. åskådare; begravningshyena, 'asgam'; sedlighetshyena,
välgörenhetshyena; se argbigga, skvalierbytta, skandalj ägare, nidskrivare hyende (åld. för) kudde — lägga
hyende under (lasten) uppmuntra (ngt förkastligt), främja, gynna, ge näring åt, (ibl.) urskulda hyfs (vard. för)
hyfsning hyfsa 1 göra bättre 1. fullkomlig(are) 1. fin(are), hyfsa till, ge 1. bringa hyfs(ning), sätta hyfs på, få
(ngn) fasonlig, höja, (upp)-odla, förfina, förädla, 'bilda', kultivera, civilisera, humanisera, uppfostra, 'avhyvla';
(om språk) avslipa ni, 'avfila', 'fila på', bearbeta, 'polera', 'frisera' 2 (mat.) förenkla 1. förkorta (en ekvation) 3
snygga till, uppsnygga ni, städa, putsa, ansa, ställa i ordning, justera; (fackspr. för) jämna, släta, glätta, hyvla
(till); klippa (träd); [hyfsa glasen] (vard. för) tömma, dricka ur — hyfsad (motsats: simpel) uppodlad, fin, 'bildad',
städad, salongsfähig, (väl)uppfostrad, soignerad, sedig, passande; hygglig, hövlig, presentabel, comme-il-faut,
anständig; ansad, avfilad, avslipad, smidig, elegant, 'polerad' — bli mera hyfsad (även, vard.) folka sig, hygga
(till) sig; bättra sig

hyfsning förädling, förfining, odling, kultur, bildning, uppfostran, umgängesvett, levnadsvett, folkskick, folkvett,
'vett', (gott) skick, fason, 'polityr', (lära ngn) mores, (vard.) hyfs; reda, ordning, ordentlighet; avslipning,
smidighet, elegans, polering hygga (till) sig (vard.) se folka sig hygge (skogs)huggning, (skogs)avverkning,
vedhuggning; avverkat område, fall, 'fälla', 'falle'; uthuggning hygglig 1 (motsats: avvisande) välvillig, resonabel,
tjänstaktig, tillmötesgående, förekommande, hjälpsam, vänlig, human, 'kristlig', 'mänsklig', godmodig, foglig,
snäll, beskedlig, from, rar; behaglig, trevlig, angenäm, vinnande, intagande, älskvärd, fördelaktig, tilltalande,
(vard.) bussig 2 (motsats: dålig, opålitlig) välartad, anständig, hederlig 1, förträfflig, harmlös, städad, hyfsad,
stadgad, rejäl 3 (motsats: olämplig, oskälig, obillig) tillfredsställande, facil, moderat, jfr hjälp-lig 4 (motsats:
motbjudande) hemtrevlig, trivsam, behaglig 5 (motsats: ful, avskräckande) söt, vacker, täck, prydlig, 'snygg' —
bli hyggligare (vard.) hygga (till) sig, folka sig; bättra sig hygien hälsovård, hälso(vårds)lära; sunt levnadssätt,



renlighet, sanitet, jfr 1 hälsa hygienisk se hälsosam, hälsofrämjande, sund-hetsfrämjande; renlig, sanitär;
hälsovårds-, sanitets-, antiseptisk

1 hylla (subst.) hyllbräde, (typogr.) regal; ställning 5, bokhylla, reol, etagär 1. etagére, atenienn; (badstu)lave,
(kakelugns)fris; hyll-fack; (klipp)avsats, terrass, (bergv.) pall; (vard. för) översta (vanl. tredje) raden (på teater),
galleri, läktare — lägga på hyllan se skrinlägga, (vard. för) ställa (ngn) utanför

2 hylla (v.) 1 erkänna (som konung 1. regent), svär(j)a trohet, underkasta sig 2 betyga sin vördnad, med vördnad
hälsa, skänka I. bringa 1. hembära sin hyllning, höja 1. lyfta på sköldar, knäfalla för, 'böja sig i stoftet för',
uppvakta, gratulera, lyckönska, 1 fira, hedra, ära, 2 lova, prisa, jfr dyrka, besjunga, jubla mot, tilljubla 3 gilla,
vara anhängare av 1. till, omfatta, biträda, bekänna sig till, följa, låta sig ledas av, ta(ga) till rättesnöre 1.
ledstjärna, godkänna, anta(ga), knäsätta 4 (ibl.) gynna, skänka sitt stöd — hylla sig till ty sig till, sluta sig till,
förena sig 1. förenas (med), söka skydd hos, trygga sig till, lita till, 'fly till'; följa i släptåget, hänga efter, (vard.)
'hänga i kjolarna'; (ibl.) ställa sig på (ngns) sida, ansluta sig till 1. omfatta (ngns) mening 1. åsikt, (relig.)
bekänna; stödja, göra gemensam sak med, samlas under 1. svära ngns fana

hylle 1 (bot.) blomsterhylle, foder o. krona 2 se hölje

hyllning 1 hyllande (av furste), hyllningsceremoni 2 gärd av uppmärksamhet 1. aktning 1. beundran 1.
tillgivenhet, hedersbevisning, hedersbetygelse(r); (ibl.) hyllningsrop, applåder, ovationer, jubelrop, jubel; lovtal,
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5 pris, eloge, (ibl.) kult, (i högre st.) tribut, 'offer', 'rökelse'; gratulation, lyckönskan; (litt.-hist., ibl.) envoi 3
uppvaktning, uppmärksamhet, komplimang, kurtis hyllningsed se trohetsed

hylsa se fodral, hölje, infattning, tub, kapsyl, ring, sko(ning), (tekn.) holk, muff, stomme; (bot.) fruktgömme,
fröhus, kapsel, fruktvägg, (agn)skal, hölster, kokong hymen 1 bröllopssång 2 äktenskapet(s band), bröllop 3
(med.) mödomshinna hymla (prov., vard. för) 1 (fegt 1. oredligt) fördölja 1. söka (undan)dölja (sanningen), hålla
hemlig(t), hålla inne (med), förhålla, undanhålla, sticka under stol (med), spela under täcke, hyckla, huttia, göra
krumbukter, krumbukta sig 2 (ibl.) smussla (med) hymn lovsång, psalm, kyrkosång, (medeltida) sekvens,
liturgisk sång, koral; högstämd dikt, festsång, jubelhymn, jubelsång, kantat, 'dityramb'

hynda 1 honhund, tik 2 (neds. för) kvinna

hyper- alltför, överdrivet; över-, utöver; övermåttan, ytterligt, topp-(modern); på andra sidan (om) hyperbol
(motsats: understatement, underdrift, litotes) (språkv.) överdrivet uttryck, se överdrift

hyperbolisk överdriven (i uttrycket), överdrivet stor, jfr svulstig

hypnos [-nå's] sömnliknande tillstånd, skensömn; (ibl. nära) suggestion; hänryckning, träns

hypnotisera 1 söva, (åld.) magnetisera, mes-merisera 2 (bildl.) förhäxa, trollbinda, bedåra, tjusa; jfr suggerera

hypo- under-

hypokondri inbillningssjuka; svårmod, tungsinne, mjältsjuka hypotek (jur. för) pant, underpant, säkerhet (i fast
egendom), inteckning, hypotekslån; förmånsrätt hypotes (teoretiskt) antagande, förutsättning, supposition,
(antagen) sats, gissning; förslagsmening, förklaring(s-försök); utkast till teori, jfr teori hypotetisk villkors-,
villkorlig, blott antagen 1. förutsatt 1. förmodad, betingad; tvivelaktig, problematisk, eventuell, teoretisk
hypotisera (jur. för) pantsätta, förpanta, belåna, belasta med hypotek, inteckna

1 hyra (subst.) 1 (hus)lega, hyresavtal, hyres-upplåtelse, förhyrning, uthyrning, (jur.) nyttjanderättsavtal,
hyresförhållande; (jur.) lega, legoavtal; jfr arrende 1 2 hyresbelopp, hyressumma, hyresavgift, hyresinkomst, hy-
resmedel, hyresavkastning 3 (sjö.) befraktning, tjänst 1. anställning på fartyg; (sjöfolks) avlöning 4 (vard. för)
'fylla', (taga sig ett) rus — få sin hyra (vard. för) ta(ga)s i upptuktelse, få ett kok stryk, få sin beskärda del, få så
mycket man tål, få efter förtjänst 1. efter noter



2 hyra (v.) 1 förhyra, (hand., ibl.) leasa; bo i 1. på, arrendera; (sjö. o. flyg.) tidsbefrakta,
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chartra, jfr frakta 2 leja, anställa (sjöman); värva — hyra ut uthyra, upplåta, (hand., ibl.) leasa

hysa 1 ge skydd, härbärgera 2 vara bostad för, ha inne, inrymma 1, motta(ga), gömma

3 bära inom sig, bära, ha, äga, se 2 nära 3, omfatta 2

hysch-hysch hemlighetsmakeri, tissel och tassel

hyska ögla, 'öga', märla (på klädesplagg) — klara hyskan (vard. för) klara sig 1

1 hyss (subst.) se ofog

2 hyss (itj.) hyssjl, tystl, sch!, ts(t)l, tig!, stilla!, lugn!

hyssja hyssa, (söka) nedtysta ni, tysta på; ropa hyssj 1. tyst; vissla ut hysterisk övernervös, obalanserad,
obehärskad, uppjagad, nyckfull, oresonlig, (sjukligt) överspänd, exalterad, (prov., i Sydsv.) hialös; krampaktig;
panisk (förskräckelse) hytt 1 (sjö.) kajuta, koj, ruff 2 (omklädnings)-rum, 'bur', jfr rum 3; (telefon)kiosk,
(telefonautomat

1 hytta (subst.) 1 smältugn (för järn 1. glas), masugn 2 smältverk, (järn)bruk, glasbruk 3 (sjö.) halvdäck, poop

2 hytta (v.) se höta hyva se kasta 1, hiva

hyvla jämna, glätta, avplana ni, skrubbhyvla, grovhyvla, skrubba, skrapa (grusväg), profilera — hyvla av (bildl.
för) 1 sätta skick på,

hyfsa (till), 'polera' 2 skälla ut, prygla håg 1 (i högre st. för) sinne, själ, hjärta, (åld.) hug 2 (i högre st. för)
själsläggning, sinnesart, sinnelag, kynne, sinnesförfattning 3 se fallenhet, (god) vilja, se anlag 2, intresse, smak,
önskan, önskningar, längtan, behag, begär — gå ur hågen utplånas ur minnet, falla i glömska, glömmas bort —
ha ngt i hågen ha ngt i tankarna, tänka på ngt; ha ngt i sinnet, umgås med planer på ngt, 'ruva' på ngt, ha för
avsikt att göra ngt — leka ngn i hågen uppta(ga) 1. sysselsätta ngns tankar o. fantasi, locka, verka lockande, vara
föremål för ngns tankar 1. längtan 1. begär, föresväva — rinna ngn i hågen falla ngn in, se falla in 6, jfr komma
ihåg — slå ur hågen släppa, uppge tanken på, ändra sig, avstå från, ge på båten, slå bort alla tankar på, glömma,
inte längre tänka på, låta fara — ta Gud i hågen (vard. för) samla mod, lita på sin tur 1. sin lycka — vända sin håg
till ägna sitt intresse åt, göra till föremål för sitt intresse 1. sina strävanden, fatta kärlek till hågad 1 (motsats:
håglös, ointresserad, indisponerad) se benägen 1, livad 1, upplagd, inspirerad 2 (åld.) hugad(e spekulanter) — bli
hågad (om 1. när) andan 1. anden faller på — vara hågad se önska 3 hågkomst erinring, (åld.) hugkommelse;
(psy-kol.) retention; (benägen) åtanke; minne 2; [hågkomster] (även) memoarer håglös (motsats: hågad,
intresserad) se apatisk,

loj, slö 2, viljelös hål 1 öppning, 'gap', lucka, spricka, otäthet,gå hål på—hålla sig till

läcka, punktering (pä bil- 1. cykelslang); (is)vak, (prov.) ona; bräsch, sprund, reva; ljusöppning, glugg, 'öga';
(sjö.) gatt, klys, spygatt (i fartygssida); tomrum, hålrum, mellanrum, (i)hålighet, kavitet, defekt (i tand), alveol;
(fackspr.) frat (efter frätning); insänkning, fördjupning, urholkning, urtag, urgröpning, grop (i golfbana), håla,
klyfta, grubba, pöl, glup, sänka, por, pipa (i ost), jack (i telefonväxel); (gruv)stöt, schakt, pass 2 lakun, 'lucka',
blotta, brist 3 (vard. för) håla 3, kyffe, lya, krypin, tillhåll; se avkrok — gå hål på spricka, rämna, brista, punktera

håla 1 hålrum, (jord)kula, bo, lya, ide, gryt, grotta 2 se grop, göl, (i)hålighet, hål 1, (geol.) sluka (i marken);
(med.) kavern, (tand)-alveol, kavitet 3 småstad(s-håla), avkrok; (uselt) näste, 'hål'

hålig se ihålig 1; kupig, skålig; gropig, ojämn, skrovlig; pipig, perforerad, genombruten

hålighet se håla 2

1 håll (subst.) 1 (få) tag 1. grepp 1. fäste 2 styrsel, se hållning 3 3 stickande smärta, styng 1. sting 1. stick (i



bröstet), (mjält)hugg 4 (om äldre förh.) skjutsstation, hållstation, skjutsombyte, (skjuts)skifte, skjutsställe,
hållställe, hållplats; anhalt, rastställe, viloställe 5 avstånd, distans, stycke väg; skott-vidd, räckhåll, skjuthåll,
skotthåll, 'pass'; skjutshåll, vägsträcka, vägstycke 6 riktning, sida, front, kant, led, ända, väderstreck, hörn, trakt 7
(kortsp. för) (ha) gärd (i en färg) — få håll på få hejd på, lyckas hejda 1. stävja, hålla tillbaka, få hållhake på, få
styr på, lyckas hålla in 1. tygla, få bukt med — på långt håll på långt avstånd, i fjärran; avlägsen — taga 1. ta i
håll med på allvar befatta sig med, ta(ga) itu med, ge sig i kast med, ta(ga) ifatt med — var på sitt håll var i sin
stad, envar i sitt läger — åt alla håll (skingras) för alla vindar 1. som agnar för vinden — åt det hållet 1 i den
riktningen, ditåt, däråt 2 (någonting) liknande, sådant,

1 den stilen, ditåt

2 håll (itj.) halt!, stopp (där)l, (stå) stilla!, stanna!, ptro!, vänta (lite)!, stopp och belägg!

hålla 1 (motsats: släppa, tappa, låta falla) ha (ngt) i handen 1. i händerna, gripa om, hålla i, ha tag 1. grepp i, icke
släppa taget 1. greppet, fasthålla ni, hålla uppe, stödja 2

2 (motsats: sända bort, låta löpa; läcka, släppa igenom) kvarhålla iu, behålla; hålla borta 1. fjärran (från), hindra
(från), avhålla (från); se hejda 3 3 (motsats: avstå från) reservera; (om strid) med framgång försvara, hålla besatt,
fortfarande inneha, hålla blockerad, behålla, hävda 4 tillhandahålla (en vara), ha inne, 'föra', ha på lager, ha förråd
av; (vid vadhållning) göra en insats av, slå vad (om), se under 3 vad, 'parera' 5 (om mått, vikt, mynt) rymma, gå
i1, mäta, omfatta; väga, ha en halt av; innehålla, inrymma 6 (motsats: förlora, mista, förändras, gå

sönder, brista) bibehålla, bevara; bibehållas, icke changera I. blekas 1. 'fälla'; stå sig, hålla sig, vara länge, bestå,
sitta i; icke ge vika, vara stark, bära, förbli hel, hålla ihop; vara slitstark 1. hållbar 1. hållfast 1. solid, tåla (att),
hälla stick 1. streck, bestå provet, inte ge sig 7 styra kosan (mot), hålla kurs (på), styra, segla, (sjö.) ligga (en
kurs); förbli på, icke lämna; sikta, ta(ga) sikte på, ta(ga) på kornet 8 göra ett avbrott 1. uppehåll, stanna 1, rasta 1,
dröja, stå stilla 9 (motsats: överge, svika, försumma; bryta sitt ord 1. löfte; kränka) stå fast vid, icke rygga,
uppfylla, fullgöra, fullfölja, lyda, efterkomma, rätta sig efter, respektera, följa, till-lämpa; fira, begå,
högtidlighålla, celebrera; begära (ett visst pris) 10 ge (ngn) underhåll, underhålla (ngn); hålla sig med, ha i sin
tjänst; bestå, bekosta, tillhandahålla, släppa till, tillskjuta ni (material), skaffa, förse med; bestå sig med,
abonnera på, prenumerera på, subskribera på 11 förrätta (bön), framföra (ett tal), 'ge' (konsert); förrätta (mätning
1. syn); utöva (disciplin) 12 anse (ngn som), akta (ngn för), räkna (som), betrakta (som), tro 1. mena (ngn vara)
— hålla sig

1 (motsats: släppa taget) ha 1. fatta 1. gripa tag (i), hålla fast (i), stödja sig (på); hålla 1. haka 1. klamra sig fast
(i), icke släppa greppet (om) 2 (motsats: ge efter, ge vika, släppa efter) jfr styra sig, vara lugn, se under

2 lugn; hålla tätt; värja sig (för), jfr låta bli (att) under 2 låta 3 (motsats: vika) försvara sig, stå emot, hålla stånd,
hålla ut, hävda sig, hålla 1. hävda sin ställning, klara sig, (vard.) stå pall 4 (motsats: förändras; blekna; härskna,
surna) bibehållas, bibehålla sig, bevara sitt utseende 1. sin färg 1. smak 1. friskhet 1. kvalitet, bestå 1, fortfara,
sitta i; hålla sig färsk 1. frisk 5 fortsätta att vara, fortfarande vara, förbli; förhålla sig, bära sig åt, bete sig; köra 1.
löpa 1. 'ligga' (före 1. efter) 6 uppehålla sig, befinna sig, finnas, vistas, vara 1. stanna (hemma 1. borta), hållas,
hålla till — hålla sig borta från se undvika, ta(ga) avstånd från — hålla sig framme vara framme, ta(ga) tillfället i
akt, passa på 2, påpassligt söka tillskansa sig en fördel; tränga sig fram, göra sig observerad; spela en viss roll —-
hålla sig för god för icke nedlåta sig till, se vidare under god — hålla sig i styr se behärska sig, styra sig, vara
lugn, se under 2 lugn — hålla sig ifrån 1. från hålla sig borta från, hålla fingrarna från fatet, undandra(ga) sig;
icke delta(ga) i, icke bevista, avhålla sig 1. avstå från, skolka från; låta bli, neka sig; sky, icke närma sig,
undvika, (und)fly — hålla sig kvar (motsats: avvika) hålla sig fast, förbli, stanna kvar, icke låta fördriva sig,
hänga i — hålla sig med ha, abonnera på, prenumerera på; bekosta sig; bestå sig med, hålla, ha i sin tjänst, omge
sig med — hålla sig till 1 (motsats: lämna) söka sig till, sluta sig till, söka (ngns) sällskap 1. umgänge 1. vänskap,
stå i
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vänskapsförhållande till, ty sig till; se hålla med; förlita sig på, söka stöd o. hjälp (hos), trygga 1. närma sig till,
vända sig till, ta(ga) sin tillflykt till, hålla (ngn) i kjolarna, hänga efter; söka, anlita 2 lita till, 'ty till', 'följa', stödja
sig på; åberopa, referera (till); söka sin tröst i; inskränka sig till, nöja sig med; hålla till godo med, bli vid (sin
läst); fasthålla iu vid, icke avvika från 1. frångå, (noggrant) följa 1. rätta sig efter — hålla sig undan (motsats:
inställa sig, visa sig) hålla sig borta (från), gå undan 1. ur vägen, avhålla sig (från), undandra(ga) sig, undvika,
dra(ga) sig undan (ngns) sällskap, 3 sky; utebli; vara försvunnen, ha sprungit bort, mankera, skolka; (si.) maska,
'trycka', vara på drift 1. på driven; hålla sig dold, gå under jorden, gömma sig, hålla sig ur vägen 1. på avstånd —
hålla sig uppe 1 hålla sig över vattnet, flyta 2 bibehålla sin ställning, icke duka under, icke låta nedslå sig, hålla
sig upprätt, 'hålla sig flytande'; hålla sig, bibehållas, stå sig, härda ut; hålla sig på benen, (kunna) stå på benen,
vara 1. vistas uppe; [hålla sig uppe med] gå1 på (kaffe, viss medicin) — hålla sig utanför inte delta(ga) i, inte
blanda sig i, inte lägga sig i — hålla sig väl med uppehålla vänskapliga förbindelser med, stå på god fot med,
vara vän med — hållas 1 se försiggå 2 vistas, uppehålla sig, befinna sig, vara, hålla till 3 syssla (med), hålla på
(med), dras med 4 (låta ngn) vara, (låta) vara i fred 1. gå på 1. gå an 1. göra som man vill, (låta) (ngn) ha sin
frihet 1. få sin vilja fram; (låta ngn) fortsätta 1. fortfara (med vad han börjat) — hållas för gälla som, gå för —
hållen (väl 1. illa) skött, vårdad, underhållen; (om person) (strängt) behandlad, (upp)fostrad allt vad tygen håller i
full fart, med full kraft

— helt och hållet till fullo, se vidare under hel

— hålla av 1 tycka om1, bry sig om1, sätta värde på, vara fäst vid, hysa vänskap 1. sympati 1. ömma känslor för,
hålla ihop med, se älska 2 (sjö. för) vika av, bära av (från land), väja, svänga, vrida, ändra riktning 1. kurs, gira
av från vinden, falla undan för vinden, falla av, hålla undan (för), hålla åt sidan, hålla ned (mot) — hålla efter 1
öva sträng uppsikt över, hålla sträng tillsyn över, hålla i styr 1. i schack 1. i skinnet 1. i tukt (och herrans
förmaning), hålla på mattan, hålla tummen på ögat på, hålla i tygeln, hålla ordning på, hålla styr på, hålla reda på,
passa på, inte lägga fingrarna emellan, klämma efter 1. åt, hålla räfst med, strängt övervaka 2 hålla inom behöriga
gränser, hålla kort; stävja (utbredningen av), hindra att utbreda iu sig 1. tillväxa ni, hålla nere 1. till, 'tukta' —
hålla emot hindra (från att flyttas 1. rubbas), göra motstånd, ta(ga) spjärn, ta(ga) törn, stämma emot, spjärna
emot, streta emot, hålla igen, 'bromsa', (söka) motarbeta, (vard.) stå pall — hålla fast fängsla, se vidare under 1
fast — hålla

fram 1 räcka 1. sträcka fram 1. ut, hålla framsträckt, visa fram 2 (hästsp. för) driva fram, tvinga att gå fram 3 se
framhålla 2 — hålla för 1 [håll'a för 1. hålla fö'r] sätta framför, sätta händerna för, betäcka 1. täppa till med
händerna 2 [hålla fö'r] hålla före, anse, finna, (för)mena, vara av den meningen, tycka, tro, hysa den meningen,
hålla för troligt 3 [håll'a för] betrakta som, räkna som 1. bland, hälsa som — hålla för god se godtaga — hålla för
troligt se antaga 2 — hålla före se hålla för 2 — hålla god min låtsa om intet, se vidare under min — hålla hus
vistas, se vidare under hus — hålla hårt om pungen knipa om pungen, spara — hålla i1 1 gripa tag i, hålla (fast
i), stödja 2 fortsätta (med), framhärda (med), hålla ut, hänga med, inte ge sig, inte ge tappt, inte ge efter, inte
tröttna; hålla (i) sig, stå på sig, bestå, vara, fortfara, ha kommit för att stanna — hålla i gång hålla gående,
uppehålla — hålla i styr 1. hålla styr på se hålla efter 1, se vidare under 1 styr — hålla i stånd vidmakthålla, se
vidare under stånd — hålla i tukt se hålla efter 1, se klämma efter under 2 klämma — hålla i tygeln se hålla efter
1 — hålla ifrån 1. från sig hålla tillbaka, hålla på avstånd, hålla (ngn) borta 1. undan 1. fjärran, freda sig mot,
hålla (ngn) kort, vara reserverad 1. avvisande mot, avvisa 1 — hålla igen

1 hålla till(sluten) 1. tillknäppt 1. stängd 1. ihop, tilltäppa ni 2 se hejda, göra motstånd, hålla emot, hålla hårt på
tömmen; moderera, 'bromsa' — hålla ihop 1 (motsats: öppna) hålla igen, hålla (till)sluten 1. stängd 2 (motsats: gå
isär) hålla förenat, hålla fast, sammanbinda ni; uppehålla, upprätthålla, bevara från undergång; hänga fast 1.
tillsammans, icke gå åtskils 1. falla sönder, förbli sammanhängande 1. hel, hålla stånd, stå rycken 3 (motsats:
skingras, vara oeniga) hålla samlade, hindra från att skingras 1. sprida sig, hålla samman 1. tillsammans, förena;
(om person) vara enig(a), samsas, vara i förbund, samverka, hålla förbindelse (med), hänga ihop, dela ljuvt och
lett, vara oskiljaktiga, hålla av varandra, sällskapa — hålla in 1 dra(ga) in (magen); dra(ga) åt



2 se hålla inne 1, få håll på, bringa att stanna 1. stå stilla; hejda sig, stanna, sakta (farten)

3 (sjö.för) styra (kosan) (mot), ta(ga) riktningen (mot) — hålla inne 1 kvarhålla ni; hålla tillbaka, hejda, hindra,
hålla in 2 se innehålla 3, jfr reservera, förhålla 3 upphöra, hålla upp, hejda sig, stanna; avbryta sig, tystna —
hålla inne med se tiga med, behålla för sig själv, förtiga, dölja, hymla, inte yppa 1. lägga fram, spara, (vard.)
'klämma på' — hålla isär särhålla, hålla åtskils 1. åtskilt, skilja (från vartannat) — hålla kvar tvinga 1. förmå att
stanna kvar, fasthålla ni, hålla (ngn) över; binda, 'låsa fast'; hålla tillbaka, hejda; se behålla 2; lägga kvarstad på;
beslagta(ga); reservera, gömma, spara, hålla i beredskap; undanhålla — hålla me'd 1 (motsats: mot-
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säga) vara av samma mening som, ha samma uppfattning som, instämma med, dela (ngns) åsikt, vara ense 1.
överens med, vara anhängare av, (vard.) 'jama med', (ibl.) tjuta med vargarna 1. ulvarna 2 (vid tvist) stå 1. ställa
sig på (ngns) sida, vara solidarisk med, ge medhåll, ge (ngn) rätt, ta(ga) parti (för), ta(ga) ngns parti, vara i
förbund med, hålla sig till (ngn), hålla på (ngn), gynna — hålla med om vara med om 1. på, ge sitt bifall åt, gilla,
instämma i, se 2 instämma 2 — hålla ned 1 luta, sänka, hålla nere 2 (sjö. för) ta(ga) riktningen (mot), styra ned
(mot), hålla av (mot) — hålla nere hålla ned; se betvinga, hejda, hålla i schack — hålla (ngn) om ryggen bistå, se
vidare under rygg — hålla ordning på hålla reda på, se under 1 reda, hålla efter 1, ta(ga) hand om — hålla provet
hålla måttet, se hålla stick 1. streck — 1 hålla på [håll'a på] 1 icke (vilja) lämna 1. släppa ifrån sig, (vilja) behålla
hos sig, (kortsp.) behålla på hand, 'tjuvhålla på'; spara på, hushålla med, vara rädd 1. snål om, akta på, reservera,
bevara, (vard.) 'klämma på'; (om ljud 1. ton) dröja på, dra(ga) ut på, förlänga 2 (motsats: ge efter, släppa av på)
hävda, vara envis på, envisas (med), (envist) stå på (sin rätt), intressera sig för, insistera på, hålla fast vid, se hålla
fast 3 under 1 fast, (bestämt) (för)mena 1. påstå, yrka på, fordra, anse av vikt, lägga 1. fästa vikt vid, ställa i
främsta rummet, oförgripligen anse, urgera (en åsikt), vara fast övertygad om, förorda, vara mån om, noga
iaktta(ga) 3 hålla styvt 1. mycket på, uppskatta, värdera, sätta värde på, ta(ga) i försvar, strida för, jfr hålla med 2
4 slå vad (om), jfr under 3 vad — 2 hålla på [hålla på1] 1 alltjämt fortsätta 1. fortfara 1. vara, hålla i sig 2 [hålla
på att 1. med] vara sysselsatt 1. upptagen med, vara i tagen, framhärda, gå på (med), hållas, se 2 syssla (med), jfr
arbeta 1 3 [hålla på att] stå i begrepp att, vara nära att, se under 1 nära, vara på väg att, hota att — hålla på sig
hävda sig, hålla sig på sin kant, ta(ga) vara på sig, hålla på sin värdighet, vara anständig 1. kysk, inte ge sig till
vem som helst — hålla på sin värdighet vara reserverad 2 — hålla reda på se under 1 reda — hålla räkning på
hålla ordning 1. reda på, jfr räkna 2 — hålla rätt på hålla reda på, se under 1 reda — hålla samman se hålla ihop 3
— hålla sitt löfte se stå vid sitt ord — hålla stick 1. streck bestå, vara giltig, hålla, stå sig, bekräfta sig, besanna
sig, besannas, slå in, stämma, hålla 1. bestå provet — hålla stilen 'hålla sig rak', se vidare under stil — hålla stånd
(motsats: falla, ge vika, ge efter) bjuda 1. göra motstånd, stå för (fienden), bjuda (fienden) spetsen, hålla
(fienden) stången, stanna (kvar), härda ut 1, värja sig, klara sig, rida ut stormen; se motstå — hålla till1 1
(motsats: öppna) hålla (till)sluten, tillsluta ni, hålla intill, fast-trycka ni, hålla igen 1 2 uppehålla sig, vistas,
befinna sig, hållas, hålla sig, hålla hus,

husera, (vard.) 'hänga'; ha sin samlingsplats 1. uppehållsort, ha sitt tillhåll 1. sitt säte; bo, logera — hålla till godo
(med) nöja sig (med), se vidare under god — hålla tillbaka hindra (från att ge sig i väg 1. från att få utlopp),
skrämma bort, hejda, betvinga, häfta, hålla inne, kvarhålla ni, svälja; hålla i schack; återhålla, tvinga (tillbaka),
motarbeta, kväsa, hålla ifrån sig; sakta — hålla tillsamman» 1 sammanställa ni (med), sätta

1 förbindelse (med) 2 se hålla ihop 3; vidmakthålla — hålla tummarna för ngn vara med ngn i tankarna, se vidare
under tumme — hålla tungan rätt i mun vara försiktig

— hålla undan 1 hålla borta från, skrämma bort; se undanhålla 2 vika undan 1. åt sidan (för), gå ur vägen (för),
styra undan, väja (för), (sjö.) hålla av, falla av — hålla upp 1 räcka 1. lyfta 1. sträcka upp, hålla uppe 1

2 hålla (dörren) öppen 3 se uppehålla 1, hålla uppe 1. vid gott mod, hjälpa, understödja 4 ta(ga) riktningen upp
(mot), vika upp (mot), (sjö.) styra upp (mot) 1. lova (i vinden) 5 göra ett uppehåll, vila; se upphöra 2, vara slut 1.
över, förstummas — hålla uppe 1 hålla upp; stödja, hålla upprätt, uppbära ni (släpet) 2 hålla (dörren) öppen 3 se
uppehålla 1, understödja, hävda, hålla vid gott mod 4 hålla (ngn) flytande; hålla (ngn) på benen — hålla ut 1



räcka ut, rikta utåt, sträcka ut, hålla 1. sträcka fram 2 (om ton) dra(ga) ut på, dröja 1. 'vila' på, förlänga

3 (sjö.) styra ut, segla ut 4 framhärda (i); härda ut, hålla i, hålla lunken, icke ge tappt 1. ge sig 1. tröttna, 'spotta i
nävarna och ta nya tag'; se tåla 1, rida ut (en storm); fortsätta 1. fortfara (med); räcka, vara; hålla sig, stå sig —
hålla utanför ej låta (ngn) få del av, ej låta (ngn) medverka, vägra inträde, utestänga — hålla vid makt se
vidmakthålla

— hålla ögonen på 1. ett öga på se iakttaga 1, övervaka

hållare fäste, stöd, hängare; (typogr.) (manu-

skript)tenakel, iläggningsmärke, gripare hållbar 1 (motsats: ömtålig) permanent, skrynkelfri, oöm, hållfast 1,
(slit)stark, outslitlig, oslitlig, solid 1, stabil, bastant, durabel, varaktig; jfr oförgänglig 2 (väl)grundad, motiverad,
riktig, sund, försvarlig, giltig, bärkraftig, fast, säker, pålitlig, bevislig, jfr tillförlitlig, beståndande — vara hållbar
1 hålla (sig), stå sig, kunna bevaras 1. förvaras, tåla lagring 2 kunna åberopas som stöd, stå sig mot kritik hållfast
1 (om sak) motståndskraftig (mot), kraftig, hållbar 1, stadig, hård, härdig, massiv, tät; (fackspr.) seg, tänjbar 2
(om person 1. bildl.) säker, fast, orubblig, solid, pålitlig, tillförlitlig, gedigen, vederhäftig, rejäl, ståndaktig
hållhake 1 (tekn.) spärrhake, timmerhake, släphake 2 (bildl.) hämsko, hinder, 'tygel', 'grepp', 'tag', (ibl.) kontroll,
'fast punkt' — lägga en hållhake på ngn lägga band 1. broms på, hålla tummen på ögat på, tygla hålligång (vard.
för) ständigt festande, fest;

263hållning—sätta hårt mot hårt

hög stämning, full fart, liv och rörelse, (vard.) tjo och tjim hållning 1 kroppsställning, statur, resning, yttre
(ha'bitus), gestalt; styrsel; låter, skick, sätt, pli, (vard.) 'snits', stuns, (hästsp., om ryttare) sits, (om häst) allure;
(ibl.) gång 2 styvhet, stadga, fasthet 3 [fast hållning] fast övertygelse, 'stadga', 'fasthet', konsekvens,
sammanhållning, karaktär, karaktärsfasthet, håll, stadighet, (moralisk) styrka, (moraliskt) mod, 'ryggrad' 4
(språkv, o. konsth.) (stil)karaktär, form, stil, (stil)prägel 6 beteende, uppträdande, uppförande, ståndpunkt,
ställning, åsikter, inställning, orientering, attityd hållningslös vacklande, ostadig, principlös, vankelmodig,
inkonsekvent; (karaktärs)svag, viljesvag, karaktärslös; vek, vag, slapp, lax, 'utan ryggrad', 'ryggradslös', haltlös,
oordentlig, fladdrig, hängig, slankig, slampig, sjaskig, 'lealös', 'sladdrig', 'lös i köttet', 'blöt', 'molluskartad',
'geléartad'; osjälvständig, efterlåten hållplats rastställe; (om äldre förh.) skjutsstation, håll; (tåg- 1.
spårvagns)anhalt, (mindre) station hållpunkt (fast) utgångspunkt, stödjepunkt, stöd, fäste, 'fast punkt', 'ankare';
(ibl.) 'tumregel' hålväg se ravin

hån spott, spe, begabbelse, begabberi, (åld.) nid; förnärmelse, förolämpning, ringaktning, spotskhet, bespottelse,
raljeri, förhånande, häcklande, försmädlighet, kallt 1. illvilligt förlöjligande, grin, (ibl.) hädelse(r); smälek,
utmaning; vrångbild, förödmjukelse, nesa, bitande 1. elakt skämt, spydighet, ironi, persiflage, sarkasmer,
satir(iskhet), gliringar, glåpord, hugg, speglosor, (grovt) gäckeri, gyckel, (blodig) drift håna ringakta, förhåna,
förolämpa, förnärma, kränka 2, utskämma w, begabba, räcka lång näsa åt, peka finger åt, gäckas med, utskratta
ni, vara spydig mot, raljera, förlöjliga, satirisera, ironisera över, förklena, bespotta, bele; (ibl.) häda; jfr smäda,
hud-flänga, ge gliringar 1. stickord, reta 2, jfr förödmjuka

hånfull hånande, (ibl.) hånlig; försmädlig, förnärmande, ringaktande, föraktfull, sarkastisk, retfull, retsam,
impertinent, spefull, spotsk, mockant, sardonisk, mefistofelisk, spetsig, spydig, (bittert) satirisk, ironisk, (ibl.
nära) gäckande, sårande, kränkande, skymflig, hädisk hångel (vulg. för) grov kurtis 1. flört, kutter

och smek, grovhångel, petting hånle se kallgrina hånskratta se kallgrina

hår hårväxt, hårbeklädnad, chevelyr; hårstrå, lock(ar), luv(en), lugg, kaluv, kalufs, (hår)-testar, (vard.) 'man',
'peruk', (si.) 'skör', (gripa ngn i) hampa(n); (hår)slinga, (hår)-tofs, tova; jfr löshår; se frisyr; (om djur) ragg,
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borst, päls; tagel, ull, fjun — fara i håret på



se anfalla 3 — hår av hin se ragata — hänga på ett hår vara nära att, se vidare under hänga — på ett hår (när)
(vard. för) 1 nära 3, nätt och jämnt håra fälla hår(et), håra av sig hårbeväxt se luden

hård 1 (motsats: mjuk, mör, slapp, lös, fjädrande) fast, kompakt, tät, ogenomtränglig, oplastisk, knotig, stadig,
hållfast 1, solid; knaprig, knaper, knallig (skorpa); träig, träaktig; hårdfrusen, tjälfrusen, hårdkokt; stel(nad), styv
2 (motsats: svag, lös, mild) (hårt) åtdragen, kraftig, eftertrycklig; våldsam, häftig, påfrestande, fordrande, (om
kritik) 'bitter', 'skarp', 'mördande'; (om klimat) bister, oblid, sträng, härdande; (om kyla) stark, varga-(vinter) 3
(motsats: lätt, icke mödosam, icke kännbar) tung, tyngande, arbetsam, mödofylld, släpsam(t liv), stretsam, grov,
svår, tryckande, påkostande, hemsk 2 4 (motsats: fin, len) kall, skarp(t klingande), metallisk, metallklingande,
skärande, 'okänslig', kärv, omelodisk, sträv, gräll, 'skrikande'; brysk, osmidig, 'kantig', stötande; kalkhaltigt
vatten) 5 (motsats: överkänslig, öm) hårdför, okänslig, osårbar, skottfri, oöm, (hård)barkad, 'tjockhudad', härdad
6(motsats: foglig, medlidsam, blödig, sjåpig) obeveklig, omedgörlig, oböjlig, orubblig, hårdnackad, styvsint,
obönhörlig, opåverkbar, oblidkelig, oförsonlig, skoningslös, skon(s)lös, hårdhänt, styvnackad, hänsynslös,
förstockad, obillig; hårdsint, hårdhjärtad, hjärtlös, kärlekslös, obarmhärtig, omild, omänsklig, känslolös,
kallsinnig, 'kallhamrad', inhuman, brutal, sträng, barsk, kärv, sträv, förhärdad, (vard.) strong, tuff — hårt (adv.,
även) 1 se hårdhänt 2 2 (sjö.) dikt, tätt, nära; djupt (lastad) 3 (sova) djupt, tungt — bli 1. vara hårt ansatt få 1. ha
det hett (om öronen), se under het — genomgå en hård skola få pröva på, se vidare under 1 skola — gå hårt fram
fara hårt 1. hänsynslöst fram, gå härjande fram, härja, vara hård, ta(ga) i med hårdhandskarna, inte lägga
fingrarna emellan, inte spara på krutet, ta(ga) till storsläggan, 'låta yxan gå', inte skräda orden — gå hårt åt gå illa
åt, hantera illa, behandla 1.bearbeta 1. hantera hårt 1. hänsynslöst 1. ovarsamt 1. vårdslöst, göra orätt, pina, plåga,
trakassera, se 2 skada 3, fördärva, skamfila, tilltyga, förstöra, ramponera, (vard.) göra slarvsylta av; tilltvåla ni,
tilltufsa ni, kalfatra, kritisera, påpälsa ni, ge på huden, klämma till 1. efter, hårt ansätta 1. sätta åt, fara 1. husera
(illa) med, göra det 1. livet surt för — hålla hårt om pungen knipa om pungen, spara — hårda tider se depression
2, nödår — med hård hand se hårdhänt 2, med hårdhandskarna —- sätta hårt mot hårt göra motstånd, bjuda
spetsen, betala med samma mynt, trotsa 1, ge lika för 1. mot lika, se under 1 lika — taga 1. ta ngt hårt låta gåvara
hård—hädisk

sig till sinnes — vara hård 1 inte ge efter, inte fjädra sig 2 spänna alla krafter 3 ha hårda nävar, gå hårt fram, se
ovan 4 ge stenar i stället för bröd hårdfjällad (bildl. för) svår att få bukt med

1. (om brottsling) att få att bekänna hårdflöirtad (bildl. för) svårtillgänglig, kallsinnig), trög(flörtad), (vard. för)
allvarlig hårdför kraftfull, härdad, oöm, stark, hårdhänt, hård, barsk, råbarkad, spartansk hårdhandskarna — taga
1. ta i med hårdhandskarna (motsats: använda 1. ta(ga) i med silkesvantar) ta(ga) itu 1. ingripa med hård hand 1.
på skärpen, fara hårt 1. hårdhänt 1. omilt 1. hänsynslöst fram, gå hårt fram, klämma efter, hålla sträng räfst, inte
visa överseende 1. klemighet 1. blödighet 1. skonsamhet, tillgripa stränga åtgärder, inte lägga fingrarna emellan,
inte använda silkesvantar, skona ingen I. ingenting hårdhjärtad se hård 6

hårdhudad (bildl. för) okänslig, oöm, motståndskraftig, härdad, hårdbarkad, hårdhjärtad, hård hårdhänt 1 se
brutal, hård 6 2 (adv., även) strängt, hårt, med kraft 1. våld, på skärpen, eftertryckligt, med hårdhandskarna, med
hård hand, (styra) med järnspira, med hårda nävar, med järnhand, utan att lägga fingrarna emellan, hänsynslöst,
utan medlidande 1. överseende 1. skonsamhet hårding (vard.) hårdfräsare, tuffing, (vard.

för) hård 1. garvad 1. samvetslös individ hårdkokt (bildl. om litteratur, författare) (skenbart) hänsynslös,
osentimental, cynisk, 'kallhamrad', frän hårdna 1 bli hård 1. skarp, anta(ga) fast form, bli fast, koagulera, stelna
(till), petrifieras; strama till 2 (bildl.) bli okänslig, förhärdas hårdnackad (motsats: eftergiven, lättpåverkad)
styvsint, 'halsstyv', 'nackstyv', 'styv'(i nacken 1. i korken), halsstarrig, egensinnig, gensträvig, motsträvig,
förhärdad, förstockad, inbiten, 'förbenad', envis 1, trilsk(en), illbattig, trotsig, ihärdig, oböjlig 2, omedgör-lig, seg
2, ihållande, hård, förbittrad — hårdnackat (adv., även) med både näbbar och klor

hårdraga 1. hårdra tolka efter bokstaven, 'pressa' (orden), (ibl.) vränga — hårdragen tvungen, sökt, krystad,
långsökt, alltför subtil, konstlad, pressad, (o)utrerad, hårfin, (ibl.) överdrivet 1. småaktigt noggrann, pedantisk, jfr
spetsfundig hårdsmält se svårsmält



hårdvara (för bildvisning o. d.) maskinvara hårfin 1 mycket fin 1. tunn 1. smal, (ibl.) kapillar, kapillär, hårrörs-;
fibrös 2 (bildl.) ytterst liten, obetydlig, minimal; minutiös, noggrann; (ibl.) hårklyvande, hårdragen, jfr raffinerad,
(ibl. nära) sofistisk. jfr spetsfundig hårig se luden, skäggig, flockig hårklyveri spetsfundigheter, ordklyveri,
ordrytteri, tvist 1. strid om påvens skägg, subti-

liteter, irrgångar, sofisteri, sofistik, skolastik, sofism, (åld.) chikan hårlock se 1 lock hårpiska se 1 fläta 1
hårresande se hemsk 1 hårsmån en smula, se under 1 smula hårstrå se här

håruppsättning kamning, frisyr, koaffyr hårväxt behåring, se hår håv fiskhåv, (fiske.) nätkasse, (ibl.) glip, (prov.)
kejs; kollekthåv, påse — gå med håven 1 samla l..ta(ga) upp kollekt, gå håv-gång 2 tigga 1. eftersträva beröm 1.
smicker, 'fiska komplimanger' håva in (vard. för) ta(ga) hem, förtjäna 1, insamla ni, inkassera, svepa in, skyffla
in, raka in — håva åt sig förtjäna, ta(ga) för sig, se hugga för sig, rycka till sig, stoppa på sig, inhösta, inbärga
håvor (i högre st. för) dyrbarhet(er), skatt(er), skänker, gåvor, jfr gåva 2, (relig.) nådegåvor; se alster

1 häck 1 se inhägnad 1 2 (idrott.) hinder(häck); häcklöpning — bilda häck stå på dubbla led, bilda spaljé

2 häck spjälhäck, spjälgaller, spjälverk, gallerverk; foderhäck, krubbhäck; spjälbur, fågelhäck, häck(nings)bur,
(ibl.) utkläck-ningsplats; osthäck, fruktlåda; slädhäck, vagnsstege, sidostycke, (hö)skrinda; (cykel)-ställ,
tallrikshäck, diskställ, 'fatstege'; (sjö. för) akterparti; (vulg.-sl. för) hus, bakdel, stjärt

häcka (om fåglar) para sig, lägga 1. ligga ut 1. kläcka ut ägg, ligga på ägg, ruva, få (o. föda upp) ungar, föröka sig
häckla (motsats: berömma) (särsk. polit.) se klandra 1, smäda

häda 1 utslunga ni 1. utfara ni i hädelser mot, smäda, skymfa, förhåna, dra(ga) i smutsen, profanera, vanhelga,
neddraga ni (det heliga), bespotta, rikta hånets pilar mot, yttra förakt för, (åld.) lasta; skämta med, driva med,
spektakla med, nojsa med,'skända','okväda', se håna 2 se svära 2 — hädd (åld. för) bedömd, ansedd, hållen,
kallad, nämnd, 'skälld' hädan (motsats: dädan) (åld. för) härifrån; bort, hän, undan, åstad, (vard.) väck — gå
hädan se dö 1 hädanefter härefter, efter detta, från och med nu, från denna stund; i 1. för framtiden, framdeles
hädanfara se dö 1 hädanfärd se 1 död 1 hädangången se 2 död 1

hädankalla förlossa från jordelivet, kalla till

sig, ge hembud hädelse 1 gudsförsmädelse, gudshån, profa-nation, blasfemi, gäckeri 1. drift med det heliga;
skymf, skändlighet, missaktning, smädelse, oförskämdhet, se hån 2 ed, svordom, (ibl.) förbannelse(r) hädisk l
hädande, smädande, smädlig, hånfull, hånlig, hånande, profanerande, frivol, blasfemisk, vanhelgande, anstötlig,
kättersk,

265häfta—hälsa

ogudaktig, ogudlig, gudsförsmädande 2 spefull, försmädlig, vanvördig, ironisk, satirisk, förolämpande, skymflig,
förklenande, nedsättande, grovt respektlös häfta 1 fästa 1. häfta 1. foga ihop, sy ihop, tråckla fast 1. ihop, snörpa
ihop, binda (ihop), sammanbinda ni; (bokb.) broschera; (om lim) fästa 2 häfta sig, fastna, få stadigt fäste, haka 1.
klibba fast, sitta fast, vara fastklistrad, hänga vid, (prov. för) hindra 1, hålla tillbaka, vara i vägen; vidlåda ni,
dröja 1. bli kvar, hänga fast vid; (om blick) hålla riktad 1. fäst på 3 (jur. för) vara knuten 1. bunden till, vila på,
åligga, åvila, besvära — häfta sig hänga sig fast, fästa sig, fastna, få stadigt fäste, icke släppa -— hafta i skuld till
1. för gäld (jur. för) stanna i 1. stå i 1. ha skuld till, stå ansvar för, ha att betala 1. utgöra 1. svara för, vara
ansvarig för, vara skyldig (pengar) för, restera — häfta på målet (prov. för) sluddra, 2 stamma 1 häfte se
anteckningsbok; (musik)album; broschyr, faskikel, del, nummer; ströskrift, se 2 skrift 3

häftig 1 (motsats: långsam, sakta, lätt, svag) Be våldsam, (mycket) kraftig, stark, svårartad (tandvärk); ohejdad,
genomträngande, 'hård'; snabb, strid, rask, rasande 1. rivande

(fart); tvär, abrupt, plötslig, hastig, riv-(start); oförmedlad, oförmildrad, akut 2 (motsats: ljum, loj, passiv,
besinningsfull, balanserad, stillsam) ivrig, energisk, skarp, förbittrad, intensiv, lidelsefull, feberaktig, 'het',
'brinnande'; oövervägd, överilad; (ibl.) häftigt uppblossande, explosionsartad, explosiv; passionerad, obalanserad,
kolerisk, apoplektisk, snarsinnad, ilsken, 'gallsjuk', obändig, brysk; tattarlynt; se hetsig, hetlevrad hägn 1 se



inhägnad 7 2 se beskydd, skygd, (ibl.) tillflykt, fristad, hamn; (under ngns) skydd 1. auspicier hägna 1 se
inhägna, omgiva 2 se skydda hägnad 1 stängsel, staket, inhägnad, (prov.) hag 2 (bibi. o. i högre st. för) hägn,
beskärm, (be)skydd

hägra (bildl.) sväva, 'blåna'; föresväva, skymta 1. vinka i fjärran 1. i bakgrunden, 'skimra', locka med fagert sken,
stå som en dröm, gäcka, dåra hägring 1 luftspegling, luftbild, fata morga 'na 2 (bildl.) gäckande syn, bländverk,
(syn)-villa, luftslott, fiktion, tom fantasi(bild), fantasifoster, drömbild, illusion, gyckelbild, jfr uppenbarelse 1

1 häkta (subst.) 1 se hake 1 2 (jäg.) skäkta, gillrat spjut

2 häkta (v.) fästa (med häkta 1. med hyska o. hake 1. på en krok), häkta i, haka fast (1. i 1. på 1. vid), fästa 1.
knäppa ihop (med häktor)

3 häkta (motsats: försätta på fri fot) (v.) se gripa 1, fängsla 1 — bli häktad (även) bli fast, åka fast, råka fast, åka
dit, tas i fängs-ligt förvar

häkte rannsakningsfängelse, se fängelse 2, ar-rest 2

häl — hack i häl tätt efter, se vidare under 1 hack — hänga (ngn) i hälarna se hänga efter 1 hälare se
tjuvgömmare

hälft halva, halvdel, halvpart — hälften var var sin hälft, 50 procent 1. lika mycket var-(dera), (betala) fifty-fifty
— till hälften halvt, halvvägs, halvt om halvt — äkta hälft se make 1, hustru häll 1 flat större sten, stenskiva,
(järn- 1. sten)platta; (grav)sten 2 klippa, kobbe, (prov.) (sten)hall, jfr 1 grund 3 spiselhäll, järnhäll, härd, eldstad

1 hälla (subst.) bindsle, bindsel, fotboja, benlänk, benrem, (prov.) hilla; remögla, byx-rem (under foten),
byxhälla, slejf; järnhälla, hake, bygel, spänne

2 hälla (v.) 1 (om fartyg) kränga; (om terräng) slutta, (prov. för) luta, närma sig 2 (ut)-gjuta, slå 1. ösa (ut), låta
rinna, spilla — hälla i1 fylla (i), hälla upp, slå i, ha i, skänka i, servera, jfr kredensa 2; ge in, häva i, (vard.) tratta
i; inblanda ni — hälla i sig (vard. för) dricka, svälja; pimpla, bälga i sig — hälla ned 1. ner se hällregna — hälla
(ngt) på 1. över (ngn 1. ngt) se begjuta — häll'a på slå 1. tömma 1. fylla 1. tappa på (flaskor) — hälla upp se
hälla i ovan, (ibl.) uppmäta ni, dekantera

hälleberg fast berg 2, fast grund, stengrund; ofruktbar mark 1. jordmån — falla på hälleberget falla på klippan 1.
berggrunden 1. klippgrunden 1. i ofruktbar jord, icke göra verkan, icke vinna gehör 1. beaktande, icke väcka 1.
tilldra(ga) sig uppmärksamhet, icke tagas ad notam, icke bära frukt, icke medföra resultat, bli fruktlös 1.
resultatlös, bli utan verkan hällregn hällande regn, störtregn, störtskur, spöregn, ösregn, slagregn, skvalregn,
plask-regn, skyfall, 'syndaflod' hällregna störta ned, forsa ned, hälla ned, ösa ned, strömma ned, vräka ned, stöpa
ned, störtregna, plaskregna, skvalregna, ösregna, spöregna, regna som om himmelens fönster vore öppna, regna
småspik 1. småsten 1. täljknivar 1. 'gubbar'; [det hällregnar] regnet står som spön i backen

1 hälsa (motsats: ohälsa, sjukdom, svaghet) (subst.) hälsotillstånd, sundhet(s-tillstånd), (kroppsligt)
(väl)befinnande, friskhet; jfr hygien; (ha god) fysik — slit den med hälsan håll till godo, se under god — vara vid
god hälsa befinna sig i högönsklig välmåga, vara vid full vigör, vara vid sunda vätskor, vara i (god) kondition 1.
form

2 hälsa (v.) 1 önska välkommen, välkomna, önska välgång, möta 1. motta(ga) (med vördnadsbetygelser),
uppta(ga) (ett förslag), salutera, hylla (som); önska (god dag), se (som gäst) 2 ta(ga) hatten av, ta(ga) av (sig)
hatten 1. mössan (för), (vard.) 'flagga', 'stryka flagg'; buga 1. bocka (sig), niga, knixa; (ibl.) nicka,
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vinka; (ta)ga i hand, skaka hand, (vard.) skaka tass; (mil.) göra honnör, göra halt o. front, skyldra (gevär); säga
god dag, (vard.) heja (på), 'morsa' 3 framföra hälsningar — hälsa från (vem får jag) anmäla — hälsa på1 1
uppsöka, göra visit, göra reverens, uppvakta, vara på besök, se besöka 1 2 (skämts. 1. om tjuvar) se hemsöka 2 —
nu kan vi hälsa hem nu är allt hopp ute, nu är intet mera att göra, nu kan vi betrakta (ngt) som ett förflutet



stadium 1. som hopplöst hälsning 1 bud(skap), (bringa ngn sin) vördnad, hyllning, lyckönskan, (ibl.)
komplimang; (ibl.) (få ett) meddelande 1. 'livstecken' (från) 2 vördnadsbetygelse, reverens, salut, honnör, anrop 3
bugning, nigning, bock, nick, huvudnickning, hattavtagning hälsobringande se hälsosam hälsobrunn se kurort
hälsofarlig se osund 2

hälsosam sund, hälsobringande, hälsogivande, jfr hygienisk, stärkande, tjänlig, lämplig, god, bra, jfr
uppfriskande, vederkvickande, (om luft) frisk; nyttig, välgörande, gagnelig hämma 1 se hejda, hindra 1, sätta en
damm 1. bom 1. gräns för, inskränka, kringskära, (tekn.) inhibitera 2 komma att avstanna 1. att stocka sig,
dämma, avbryta 3 tygla, betvinga, (ibl.) försvaga; binda, (ibl.) trollbinda — hämmad (psykol.) komplexfylld,
(komplex)bunden, fången (av fördomar), spänd, neurotisk, (ibl.) handikappad, missanpassad; kuvad, osäker,
tvungen, ofri; självkritisk, passiv, inåtvänd hämna 1. hämnas utkräva hämnd 1. straff (för), (i högre st.) hemsöka,
komma som Jehu (över ngn); skaffa sig upprättelse 1. satisfaktion, revanschera (sig), ta(ga) revansch, vedergälla,
ge (lika gott) igen, bita igen, betala tillbaka, straffa, ta(ga) hämnd 1. vedergällning (för), gengälda, ta(ga) skadan
igen, ge lika för 1. mot lika, betala med samma mynt 1. mått, ge sju för tu, betala 1. ge (betalt) för gammal ost —
hämna sig få menliga 1. obehagliga 1. olyckliga följder, medföra bakslag, straffa sig, komma igen

hämnd se vedergällning 2; efterräkningar, repressalier, (ibl. nära) gengäld; upprättelse, revansch; [blodshämnd]
vendetta

hämndgudinna nemesis; [hämndgudinnor] (i klassisk mytol.) erin(n)'yer, eumenider, furier; straffgudinnor
hämndlysten hämndgirig, hämndtörstig, hätsk hämning bundenhet, vanmakt, oförmåga att handla, inaktivitet,
(fackspr.) inhibition; jfr komplex 3 hämningslös se obehärskad hämsko black om foten, 'tvångströja' — sätta
hämsko på se bromsa, kväsa, hindra 1, jfr hejda 3

hämta 1 gå 1. springa efter, (om hund) apportera; köra 1. skicka 1. sända efter, hämta hit, tillkalla; ta(ga) in, ge
hit, ta(ga) 1. skaffa hit 1. hem, (an)skaffa; medföra, föra med

10 — Ord för ord

sig, ta(ga) med sig (hit 1. hem), hemföra; föra bort, avhämta, hämta in, hämta upp, hämta ut; ta(ga), gripa,
(kanslispr.) inställa (ngn till förhör) 2 tillägna sig, ta(ga) 1. förskaffa sig, inhämta, förvärva, 'låna'; 'ösa'
(vetande); samla 1. skaffa sig (krafter); (ha att) lära 1. vinna 1. tillgodogöra sig — hämta sig hämta 1. dra(ga)
andan; se repa sig under 4 repa, åter komma till sans 1. medvetande; återvinna fattningen 1. själslig jämvikt,
återkomma till sig själv, komma i jämvikt igen, lugna sig, samla sig, sansa sig, jfr bemanna sig — hämta sig från
komma över 1. igenom, övervinna — hämta andan ta(ga) igen sig, unna sig en smula vila, pusta 3, 2 vila 1 —
hämta mod fatta mod, se under 1 mod — hämta upp 1 dra(ga) 1. hala 1. hissa 1. ta(ga) upp, uppfordra, fiska
(upp) (pärlor); bära upp (från källaren) 2 (i förbifarten) ta(ga) upp 1. med (i fordon), låta komma upp hän bort, i
väg, undan, av, (åld.) hädan, (vard.) väck; (i högre st.) slut; [vart ska du hän] vart ska du ta(ga) vägen; [vart vill
du hän] vart vill du komma, vad syftar du på, vad vill du egentligen hända 1 inträffa, förekomma 4, ske, äga rum,
bli av, stå på, (åld. o. i högre st.) tima; slå in, passera, komma på, tillstöta n), tilldra(ga) sig, tillgå id, föregå,
försiggå, (ibl.) komma emellan; vederfaras, drabba, (ibl.) träffa, övergå 2 hända sig, råka sig, falla sig, foga sig,
bära så till, slumpa sig, komma (så) till, (åld., bibi.) (det) begav sig att, (vard.) hampa sig; vara möjligt, (kunna)
'tänkas' — det har hänt mycket (sedan dess) det har fallit många vintrars snö (sedan dess), det har runnit mycket
vatten under broarna (sedan detta hände) — det kan nog hända det är inte omöjligt, måhända 1. kanske förhåller
det sig så — det må vara hänt det må vara, det får gå, à la bonne heure — ingenting har hänt (sen dess 1. sist)
allting är oförändrat, man har inte gjort något åt saken, (vard.) på den vägen är det (fortfarande) händelse 1
tilldragelse, företeelse, upplevelse, episod, äventyr, (stor) begivenhet, 'affär', 'historia'; uppträde, scen,
intermezzo, incident; evenemang, fenomen, 'skådespel' 2 intrig, se handling 2 3 (ödets) skickelse, slump 1,
lyckträff 4 se fall 5, faktum — för 1. i den händelse se 1 om 1 — gå händelserna i förväg se föregripa — i alla
händelser se likväl, i alla fall händelseförlopp skeende, gång, utveckling, händelsekedja; handling, intrig, story,
röd tråd

händelsevis till äventyrs, av en (ren) händelse 1. slump 1. lyckträff, slumpvis, tillfälligtvis, i förbigående,



oförmodat, (helt) apropå, oavsiktligt, avsiktslöst, av våda, möjligen, möjligtvis

händig 1 praktisk, fingerfärdig, fortfärdig, flink (med 1. i sina händer), (prov., i Sydsv.)

(näva)nimm; skicklig, driven, förfaren, fint-
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lig 2 (motsats: avig, klumpig) (lätt)hanterlig, lätt att föra med sig, behändig hänföra 1 helt fånga, gripa,
(upp)tända, 'elda', 'elektrisera', se bedåra, entusiasmera, inspirera (till), exaltera 2 [hänföra till] sätta i förhållande
1. relation till, sätta i samband med, förbinda med, räkna till 1. bland, föra till 1. under, knyta till, innefatta 1.
inbegripa 1. anbringa 1. inordna 1. sätta 1. inrangera 1. uppta(ga) under, placera bland, klassificera bland; (vara
att) tillskriva, hänvisa (till); (språkv, för) föra tillbaka till, sammanföra ru 1. hopföra 1. föra ihop med,
sammanställa med, återföra till — hänföra sig till ha avseende på, avse, vara riktad på, stå i samband 1.
sammanhang med, referera till, vara förbunden (med), falla under; härröra från, (här)stamma från, kunna
återföras till, bero på; behandla, beröra, drabba; (språkv.) (hän)syfta på, vara bestämning till — hänföras 1 eldas
(av), råka i eld och lågor (för), låga 1. svärma (för), vara förälskad (i) 2 [hänföras till] jfr tillhöra 2, datera sig
från, härleda sig från — hänförd se hänryckt — hänförande förtjusande, underbar, härlig, betagande, bedårande,
medryckande, hänryckande, väckande, berusande, gudomlig, trolsk, ljuvlig, charmerande hänförelse (motsats:
likgiltighet, behärskning) hänryckning, förtjusning, begeistring, gripenhet, exaltation, extas, yra, eld och lågor,
(glädje)rus, 'berusning', jubel, entusiasm, verv, élan, (åld.) eldhåg, schvung; lidelse, passion, se eld 2; svärmeri,
beundran, inspiration, elevation hänga 1 hänga 1. fästa 1. sätta upp, fästa; hänga ut 1. torka (tvätt); (idrott, för)
haka sig på, följa tätt efter, icke släppa; (hästsp. för) diskvalificera 1. avstänga (en häst) 2 vara upphängd; (om
tyg) falla (vackert); falla fritt ned, sitta löst 1. pösigt 1. sladdrigt, påsa sig; vara för lång, hänga ned, 'släpa'; sväva,
svaja, dingla, dangla, slinka, vaja, sloka; vara lutad framåt (över), luta, vara nedåtböjd; skjuta fram (över) 3 vara
sysslolös, slå dank, 'drälla', 'driva', 'skräpa', (sitta 1. stå 1. gå o.) slöa, lata sig; 'ruva' (över); se hälla till 2; vara
hängsjuk 1. hängig, hanka, hangla; ligga (ngn) till last — hänga sig fast klänga 1. klamra sig fast (vid 1. på 1.
kring), fästa sig 1. sätta sig fast 1. häfta sig (vid 1. på), klibba vid — hänga sig på klamra sig fast, tungt stödja sig
på, haka sig fast vid, efterhängset följa, besvära med sin efterhängsenhet — hängas i tysthet nonchaleras, tigas
ihjäl, lämnas obeaktad 1. utom räkningen — hängande släpande, slokande; se slapp 1, fritt hängande, svävande

hänga efter linte släppa ur sikte, följa 1. segla i ngns kölvatten, hänga (ngn) i hälarna, hålla 1. hänga (ngn) i
kjolarna 1. i rockskörtet, hänga vid, följa (tätt efter), hålla sig tätt intill; ständigt söka (ngns) sällskap 1. uppvakta
(ngn) 1. ligga över (ngn) med böner, hylla sig till, vara efterhängsen, vara till besvär, vara
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(ngn) en ständig börda 1. plåga, hårt ansätta, ligga efter (ngn); (om verkan) kvardröja iu, kvarstå ni, hänga i 2 2
(vard. för) sacka efter, komma på efterkälken (med) 3 vara fastgjord 1. kopplad efter — hänga fö'r täcka, skyla,
dölja — hänga i1 (vard. för) 1 stå i1, ligga i1, knoga (på); fortsätta 2 hålla sig kvar 1. fast, stanna kvar, sitta i,
hänga vid; hänga efter, fortfara, vara; hänga med, härda ut — hänga i luften sakna bärande grund, se vidare under
luft —- hänga ihop 1 sammanhänga ni (med), vara förenad (med), stå i förbindelse (med), äga samband (med);
vara fastlimmad 1. fastklistrad; (vard. för) hålla tillsammans 1. ihop, vara intimt förbundna 1. oskiljaktiga, gå i
ett; överensstämma, gå ihop, låta sig förena (med) 2 bilda 1. utgöra ett sammanhängande helt, äga sammanhang 3
(vard. för) förhålla sig, ligga till1, vara bevänt 1. fatt, (veta 1. begripa hur) landet ligger — hänga ihop med se
höra samman med, tillhöra 2 — hänga läpp tjura, se vidare under läpp •— hänga med1 (vard. för) inte ge tappt 1.
sacka efter; fortfarande vara i verksamhet, (kunna) följa med, vara med, (upp)fatta, förstå, hangla med, hänga i 2
— hänga (näsan) över boken alltid sitta och läsa, (ständigt) plugga; slöläsa — 1 hänga på [häng'a på] bero på,
vara beroende av 1. på, vara avhängig 1. betingad av, basera sig på, ankomma ni på, vara fråga(n) om, 'gälla'

— 2 hänga på [hänga på1] 1 sätta fast på (sig), styra ut (sig) (med 1. i) 2 haka sig på, vara efterhängsen — hänga
på en tråd (vard. för) vara nära att, se under 1 nära

— hänga på ett hår vara utsatt för stor(a) risk(er), sväva i (en)(överhängande) fara, vara nära ögat, sitta hårt åt,



vara (ytterst) ovisst, vara svagt grundat, vara nära att, se under 1 nära; [det hängde på ett hår] se nästan — hänga
samman se hänga ihop 1 — hänga upp sig på fastna på, haka upp sig på, bli hängande på, (sjö.) skägga (på); fästa
sig vid, stanna inför; staka sig på, icke kunna komma längre, icke gå i land med, komma till korta med — hänga
vid 1 klibba fast vid, fastna, sitta 1. sätta sig fast vid; sitta i, hänga i 2 icke vilja släppa 1. avstå från, hålla (sig)
fast-(klamrad) vid; se hänga efter 1 — hänga vid (ngns) läppar ivrigt 1. med spänd uppmärksamhet 1. andäktigt
lyssna till — inte hänga rätt ihop vara på tok 1. galet, inte stå rätt till, stå illa till

hängare krok; klädhängare, (kläd)galge, hållare; hank (i röck 1. på handduk)

hängfärdig nedstämd, modfälld; hängsjuk, opasslig 2

hängig 1 hållningslös, slankig, slapp 2 hängsjuk, opasslig 2

hängiva 1. hänge sig åt ge sig hän åt, försaka sig själv, överlämna sig åt, anförtro sig åt, befalla sig i (Guds hand
1. beskydd), lämna sig i (ngns hand); offra sig för; (helt) ägna sig åt, ägna 1. viga sitt liv åt, gå upp i, försjunka i,
leva me'd i, leva för 1. i, ge sighängiven—häpnadsväckande

ngt i våld, förlora sig i, 'begrava sig' i; sysselsätta sig med, jfr idka; omhulda, hysa, nära, troget hålla fast vid,
invagga sig i (falska förhoppningar); låta sig överväldigas 1. gripas 1. uppfyllas av, ge fritt lopp åt; föra ett liv i 1.
nedsjunka ni i (laster), kasta sig i, låta (ngt) få herravälde över sig, förfalla till, prisge sig åt, hemfalla åt, vältra
sig i, frossa på — hängiven 1 varmt tillgiven, varmt fäst(ad) vid, förtjust i, trogen, trofast, förbunden, gunstig 1,
(ibl.) lojal; kärleksfull, öm, vänskaplig, andäktig 2 ivrig, passionerad, innerlig, (själv)uppoffrande, plikttrogen;
hemfallen (åt), begiven (på), böjd (för)

hängsjuk (vard.) hanglig, se sjuklig 1, opasslig 2

hänrycka se bedära — hänryckt hänförd, entusiastisk, entusiasmerad, gripen, (be)-tagen, 'borta'; begeistrad, i
extas, (i) eld och

lågor, fyr och flamma, (upp)eldad, (prov.) itänd, exalterad, (storm)förtjust; förhäxad, förtrollad, bedårad,
fascinerad; i sjunde himlen, jfr lycklig i; (livs)berusad, dionysisk, dityrambisk, backantisk, orgiastisk, vild,
extatisk

hänryckning hänförelse, begeistring, entusiasm, extas, träns

hänseende se avseende, hånsyn

hänskjuta 1 överlämna 1. överlåta (till avgörande 1. prövning), vädja (till 1. hos), underställa, förelägga, förvisa,
hemställa, hänvisa, remittera, appellera, vända sig till, (in)lämna, framlägga (för) 2 se skjuta upp 3

hänsyfta (på) syfta till 1. mot; jfr avse 1; häntyda (på)

hänsyn avseende, hänseende, hänsikt, beaktande; anseende (till), undseende, (utan) försyn 1. betänkande 1.
betänkligheter 1. övervägande, hänsynstagande, grannlagenhet, skonsamhet; hövlig uppmärksamhet, aktning,
respekt 1, pietet, konsideration; omtanke, omtänksamhet, égard, finkänslighet, takt, hänsynsfullhet, veneration,
jfr anständighet 1 — med hänsyn till 1 med avseende på, med hänseende 1. hänsikt till, i fråga om, i förhållande
till, beträffande, angående, då det gäller 1. är fråga om, vad beträffar 2 med beaktande av, i betraktande av, i
anseende till, i anslutning till, med tanke på, mot bakgrunden av, med anledning av, på grund av, efter, för, för —
skull, jfr emedan — obehörig hänsyn mannamån, väld -— taga 1. ta hänsyn till (motsats: abstrahera från,
avräkna, förbigå, negligera, nonchalera) fästa avseende vid, göra avseende på (person), se beakta, ta.(ga) (ngt) i
betraktande, fästa sig vid, rätta sig efter, tillgodose (ngns) behov, inräkna ni, medräkna ni; skona — visa hänsyn
(för) respektera; veta hut

hänsynsfull (motsats: hänsynslös) se finkänslig, hövlig, försynt, undseende, se diskret 1, pietetsfull; omtänksam,
uppmärksam

hänsynslös (motsats: hänsynsfull, skonsam,



human) utan hänsyn, likgiltig för andra(s

rätt), egoistisk, krass (egoism), skrup(p)elfri, ogenerad, gåpåig, smart, frank, fräck, oförsynt, hutlös, övermodig,
skamlös, skoningslös; fördomsfri, oblyg, nonchalant, vårdslös, oförblommerad, otyglad, fanatisk, himlastor-
mande, ansvarslös, respektlös, samvetslös, machiavellisk; grovt ohövlig, taktlös, ogrann-laga, vanvördig, brysk,
brutal, kall(blodig), cynisk, hårdhjärtad, 'hårdkokt', ohyfsad, påträngande, påträngsen, påflugen, framfusig,
infam, burdus, (vard.) tuff — hänsynslöst (adv., även) med både näbbar och klor, i desperation, ( säga ngn ngt)
mitt (upp) 1. rakt i ansiktet, (säga ngt) rent ut, (gå) bröstgänges (till väga); utan försköning 1. skonsamhet 1.
försyn 1. blödighet 1. överseende, hårdhänt 2, hårt, omilt, utan att lägga fingrarna emellan — vara hänsynslös ha
bitit huvudet av skammen, ha hård panna

häntyda (hän)s^fta (på), anspela (på), alludera (på), vara myntad (på), ge en vink (om); tyda (på), (hän)visa (på),
peka (på), vittna (om); 'skvallra' (om), antyda 1 hänvisa 1 visa hän (till), (ibl.) placera; ge anvisning på, anvisa;
hänskjuta, överlämna, förvisa, remittera 2 [hänvisa till] anföra 1. citera såsom källa 1. stöd 1. hemul, åberopa (sig
på), uppge (ngn) som referens, referera till 3 [hänvisa på] rikta tanken på, häntyda 1. peka hän på, syfta på, ånge
förbindelse med 1. anknytning till, antyda, förebilda — hänvisad till beroende 1. avhängig av, inskränkt 1.
begränsad till, tvungen, nödsakad hänvisning anvisning, upplysning (om vart man skall vända sig); remiss (för
behandling 1. yttrande); referens, not; häntydan, antydan, 'vink', anspelning, påpekande hänvända sig till rikta sig
till, adressera sig till, uppsöka, rådfråga, förfråga sig hos, efterhöra ni hos, söka företräde hos, vädja till;
(högtidligen) apostrofera hänvändelse förfrågan, konsultation; uppmaning, anmodan, vädjan, (högtidlig) apostrof

häpen högeligen förvånad, förbluffad, flat, som fallen från månen 1. himmelen 1. skyarna, som slagen av åskan,
mållös, slagen med häpnad 1. förundran, överraskad, bestört, altererad, frapperad, förundrad, (ibl.) undrande, se
handfallen, (vard.) haj, paff häpna bli förvånad 1. häpen, slås med häpnad, förvåna sig, förvånas, göra stora ögon,
(stå o.) gapa, stå 1. se ut som ett levande frågetecken, 'tappa hakan' 1. 'käken', studsa 2, jfr förskräckas

häpnad häpenhet, bestörtning, konsternation, förvåning, förbluffelse, (för)undran; (väcka) uppseende, sensation;
(till ngns) överraskning; jfr förvirring — slå med häpnad se förvåna

häpnadsväckande förvånande, förvånansvärd, förbluffande, överraskande 1, häpnadsvärd, förunderlig, nästan
otrolig, oerhörd 2

269här—härma

1 här (subst.) 1 krigshär, krigsmakt (till lands), härsmakt, väpnad styrka; armé, krigsstyrka, markstridskrafter,
trupper 2 legion, se 1 flock 2

2 här (adv.) 1 härstädes, hos mig 1. oss, på den här platsen; (vara) tillstädes, härvarande 2 se härvidlag, på denna
punkt, i den punkten; i detta ögonblick, i det ögonblicket, i detta sammanhang — här och där här och var, på ett
eller annat ställe, på somliga 1. spridda 1. vissa 1. sina ställen, somligstädes, somligstans, flerstädes, rätt allmänt;
ställvis, strövis, fläckvis, delvis, bitvis, stycktals, spritt; (vid hänvisning till bokverk:) passim

häradshövding se domare 1 häradsrätt se domstol 1

härbre fat(a)bur, förrådshus, visthus(bod),

'bod', magasin, (ibl.) stolpbod, stabbur härbärge tak över huvudet, rum (för natten), husrum, bostad 4, 'hus',
nattlogi, logi; [hotell, rum för resande, värdshus, hospits, vandrarhem, värmestuga, motell, (orientalisk)
karavanseraj] härbärgera ge 1. bereda (hus)rum 1. logi 1. kvarter 1. härbärge 1. tak över huvudet, inkvartera,
(in)hysa, bereda skydd; vara bostad för, (in)rymma; ge bostad åt, (in)-logera, (ibl.) stationera, ställa in, släppa in
härd 1 ässja, fyr, ugn; (öppen) eldstad, (åld.) äril; (öppen) spis, 'gruva' 2 se i hem 1, familjekrets 3 hjärtpunkt,
'hjärta', säte, centrum, koncentrationspunkt, brännpunkt, utgångspunkt, 'plantskola', 'näste' härda 1 (metall.) göra
(metall) hårdare 2 (bildl.) göra härdig, stärka, stålsätta, barka; uppöva ni, jfr träna; (om växter) acklimatisera -—
härdas få gå igenom ekluten, gå igenom 1. genomgå en hård skola, (få) pröva på mycket — härdad 1 se härdig;
hårdhudad, garvad 2 se van — härdande stärkande, hård, strapatsrik, ansträngande; spartansk — härda ut 1



(motsats: duka under) orka, klara, hålla sig uppe, hålla stånd, komma igenom, överleva, stå på sig, stå rycken
(för), framhärda, hänga i, icke släppa taget, trotsa 1. rida ut stormen, (vard.) stoppa för, stå pall för 2 se uthärda 2
härdig härdad, tränad, hårdför, oöm, motståndskraftig, hållfast; (värme)beständig; jfr uthållig; (om växt) tålig
härefter se hädanefter härflyta se härleda sig härförare se fältherre härförleden se nyligen

häri i detta, i detta avseende 1. hänseende, i

denna sak, härutinnan härifrån 1 se hädan 2 från denna plats 1. punkt

härja 1 förhärja, bränna, plundra, ödelägga id, hemsöka (med krig o. plundring), skövla; lägga i ruiner 1. i aska 1.
i grus och aska 1. i grus och spillror; anställa förödelse, fara fram som hunner 1. vildar, gå hårt fram, fara vilt
fram, marodera, (ibl.) göra strandhugg 2 förstöra, fördärva, föröda, 'fräta' på,
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tära på, förtära; nedbryta; grassera, härska 3 (vard. för) festa om, se festa 1; fara fram som rövare, se leva rövare,
1 bråka 1, domdera, se hemsöka 1, husera 2; vända upp och ned på, vräka huller om buller, spoliera — härjad
fårad, förfallen, se medtagen häijämte 1 härförutom, dessutom 2 härmed, tillika, jfr närsluten härkomst 1
upprinnelse, upphov, ursprung, härstamning, extraktion, descendens, börd, 'blod', födsel; släkt 1, stamträd,
stamtavla, ätt, 'stam', familj, anor, jfr adel 1; (om djur) ras, stam 2 ursprung(s-ort), 'källa', proveniens; (ibl.)
nationalitet; (språkv.) härledning, derivation, etymon härleda återföra (till), visa 1. påstå 1. anse 1. söka bevisa att
ngt återgår (till 1. på) 1. härrör (av) 1. härflyter 1. framgår (ur) 1. har sin rot (i), leda (ngt) från dess ursprung,
förklara (ur), dra(ga) (slutsatser), deducera, sluta sig till (från), spåra, (språkv.) derivera, etymologiskt förklara
— härleda sig leda 1. räkna sitt ursprung 1. sitt upphov (från), ha sin grund (i), grunda sig (på), komma sig (av),
härstamma 1. härflyta 1. härröra 1. förskriva sig 1. emanera (från), hänföras till, framspringa (ur), gå tillbaka
(till); (språkv, för) kunna förklaras (av), följa (av), komma (av) — härledd (fackspr. för) oursprunglig, sekundär,
(filos, för) medelbar, konsekutiv, (språkv.) deriverad härledning släktledning, (ibl.) genealogi, se härkomst;
(filos.) deduktion, slutledning; (språkv.) etymologisk förklaring, etymologi, derivering, derivation, derivat —
härlednings- genetisk härlig 1 (motsats: ringa, oansenlig) (relig. för) sublim, jfr gudomlig 2; stolt, skön, ståtlig,
magnifik; storartad, storslagen, lysande, glänsande, praktfull, präktig, briljant, kostbar 2 (motsats: grå, tråkig, ful,
intetsägande, likgiltig) strålande (vacker), fager, underbar, bedårande, betagande, hänförande, förtjusande,
förtrollande, charmant, paradisisk, (vard.) störtskön; utsökt, ypperlig, superb, ljuvlig, 'gyllene' (tid) 3 dråplig,
kostlig — härligt (itj.) (även) vackert, (vard.) vajert — så att det står härliga till (vard. för) av alla krafter,
kraftigt, ordentligt; alldeles fasligt, väldigt, (vard.) så att det är en lust 1. fröjd (åt det), så att det visslar om det,
(vulg.) av bara fan 1. tusan härlighet 1 (relig. för) höghet, 'majestät', himmelsk salighet, 'förklaring' 2 förnämhet,
upphöjdhet, skönhet, storhet, (åld.) magnificens; prakt, makt, ära o. berömmelse, ryktbarhet, glans, gloria,
ljuvlighet, lycka; [-[härligheter]-] {+[här- ligheter]+} dyrbarheter, rikedomar, skatter, guld och gröna skogar,
läckerheter, rariteter — hela härligheten (vard. för) hela rasket, allt, se under 4 all härma l efterbilda, återge, göra
efter, efterapa ni, parodiera, karikera 2 efterlikna, rätta sig efter, kopiera, imitera 1, ta(ga) efter, attrapperahärnad
—häva

härnad (åld. för) krig, se 1 strid i, (åld.) örlig — draga 1. dra i härnad (åld.) dra(ga) ut på härnadståg 1.
härjningståg 1. vikingatåg 1. härtåg 1. härfärd 1. sjötåg 1. fälttåg 1. krigståg, dra(ga) ut i krig 1. i fält; gå till strids
mot, angripa (ngn) — ligga i härnad vara ute i ledung 1. leding 1. på vikingatåg; (åld. för) ligga i krig 1. i fält
härnäst (nu) närmast, nästa gång härold 1 utropare, förkunnare, budbärare, budbringare; [(mytol.) Heimdall,
Hermes, Stentor] 2 (bildl.) bebådare, jfr förebud häromdagen 1. (vard.) häromdan för några

dagar sen, se nyligen häromsistens (vard. för) nyligen härröra ha sin upprinnelse 1. sitt ursprung (i), härleda sig
(från), bero (på), jfr härstamma från, datera sig, utgå 1. komma (från), vara en följd (av), följa (av) härs oeh tvärs
kors och tvärs, hit och dit, i sicksack, i alla riktningar, åt alla håll, än hit än dit, fram och tillbaka, planlöst, av och
an, (vard.) härsan och tvärsan härska 1 regera, råda, befalla, ha makten 1. herraväldet över, (inne)ha 1. sitta vid
(högsta) makten 1. ledningen 1. styrelsen; äga att bjuda 1. befalla 1. bestämma 1. kommendera, vara herre 1.
härskare 1. konung, föra spiran, sitta på tronen, ha överhand 1. övervikt, äga avgörandet, dominera, vara den



bestämmande, styra (över), bestämma 2 förhärska, råda, 'ruva' (över), vara gängse 1. vanlig 1. utbredd 1. i bruk 1.
bruklig, gälla, 'frodas', husera, grassera, härja — härskande förhärskande, dominerande, bestämmande, (vara)
(ensam) herre på täppan, tongivande, ledande, rådande, styrande, suverän; övervägande, (starkt) framträdande,
modern, aktuell; huvudsaklig, genomgående, allmän, gällande, allmänt gängse — de härskande (även) de
maktägande 1. styrande, den inre kretsen, 'överheten', majoriteten härskara se 1 flock 2; jfr 1 här härskare se
regent, konung, furste, herre (och mästare), hövding, potentat, (åld.) drott; överhuvud, styresman, maktägande,
suverän; diktator, despot, jfr tyrann härsken 1 härsknad, fördärvad, ankommen, skämd 2 (bildl.) se dagen efter
under dag; vid dåligt (morgon)humör, purken, (morgon)sur, avvisande, vresig härsklysten maktlysten, maktkär,
makthungrig, despotisk, tyrannisk, befallande, jfr myndig 3

härskna till (vard. för) bli arg 1. sur, jfr ilskna till

härskri fältrop, krigsrop, stridsrop, stridslösen; ramaskri härsmakt krigsmakt, härstyrka, krigshär härstamma från
(ned)stamma från, leda sin härkomst 1. sina anor 1. sitt ursprung 1. sitt upphov från, härleda sig 1. förskriva sig
från, vara framgången ur, komma 1. vara (bördig) från, vara kommen från; vara fallen

efter, vara född av; utgå från, jfr härröra (från), ha sin grund i, se under 2 grund härstamning se härkomst 1
härstädes se 2 här 1 härtill till den 1. det 1. detta, dessutom härunder under tiden; vid detta tillfälle, härvid,
samtidigt härmed, på samma gång; under denna rubrik 1. beteckning härutöver utöver detta, yttermera, häröver,
dessutom

härva 1 garnhärva, (ibl.) docka, pasma, knippa, bunt 2 virrvarr, trassel, oreda, röra, sammelsurium, 'vävnad' (av
lögner), 'labyrint', bryderi härvarande här boende 1. bosatt 1. befintlig, här närvarande, (vara) här (på platsen)
härvaro vistelse 1. uppehåll 1. besök här, närvaro, (ibl.) deltagande härvid 1 vid detta 1. det nu sagda 1. dessa ord
2 vid detta (förhållande), då 1. under det att så göres 1. så sker; härunder, vid detta tillfälle; se härvidlag;
härigenom, härmed

härvidlag 1 fråga om detta 1. det nu sagda, med avseende härpå, i detta avseende, i denna sak, häri, häruti(nnan),
härvid, här; i detta fall häråt åt det här hållet (till), hitåt, hit häröver 1 över denna 1. detta, (ibl.) här,

hit(åt), hitöver 2 se härutöver häst 1 springare, gångare, travare, dragare 1, fåle, (åkar)kamp, (mil.) (ännu ej
färdig-dresserad) remont, (vard.) toto, pålle, kuse; [brunte, grålle, bläs, skimmel, skäck, fux, black(en), rapp;
(avels)hingst; sto, märr; valack; ponny, (gotlands)russ; ardenner, mustang, arab, fullblod, halvblod]; (neds.) ök,
(häst)krake, (häst)kula, skinkmärr, krubbitare; (mytol. o. litt.) Buke'falos, Rosinante, jfr pegas 2 hästkött,
hamburger -kött — sätta sig på sina höga hästar (mot) vara hög, uppträda överlägset 1. drygt, anslå en hög ton,
ta(ga) sig ton, vara övermodig, yvas, ringakta hästkur våldsam 1. drastisk kur, radikalkur, stor dosis

hästminne (motsats: hönsminne) (vard. för) (utmärkt) gott minne, (vard.) gott komihåg hätsk hatfull, hatfylld,
hatisk, hotfull, fientlig, bitter, ondskefull; skadeglad, illasinnad, maliciös, vrång(sint), illvillig, 'giftig', ettrig; (om
fiende) arg, hämndlysten, hämndgirig, oförsonlig, fanatisk, förbittrad; (om kritik) 'skarp', 'mördande' hätskhet
bitterhet, ovilja, illvilja, hat, fiendskap, agg, animositet, groll hätta 1 huvudbonad, kapuschong, huva, hilka, liten
spetsig mössa, kalott, bahytt, bonnett, 'kråka' 2 se huv häva 1 höja, lyfta (upp), hissa, hiva, hyva, vinda upp;
(vard. för) kasta, slänga, vräka, vältra; proppa 1. hälla (full med); (prov. för) sticka 1. lasta 1. vända (hö) 2 se
upphäva 2; bringa bättring, böta, stävja, hejda, 'fördela' (smärtor); bringa till slut, göra slut
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på, upphöra med, avsluta, bilägga, skaffa ur vägen 1. ur världen — häva sig resa sig, (sakta) sega sig (upp), (ibl.)
lyftas, höjas; (om deg) börja jäsa, pösa upp, svälla, jäsa upp; (om sjö 1. hav) gå i vågor, gå hög, bryta sig, vräka,
höja o. sänka sig, 'bölja'; (om bröstet) bäva, 'arbeta'; göra sig förnimbar, höras; (prov. för) kasta sig 1. vrida sig 1.
röra sig (oroligt i. häftigt) av och an 1. hit och dit — häva i sig (vard. för) 2 dricka 1, sluka 1 — häva taffeln resa
sig från bordet, bryta upp 2 — häva ur sig (vard. för) utslunga 2, prata 2 hävd 1 (motsats: vanhävd) drift, kultur,
odling, brukning; god vård o. underhåll, god skötsel, gott tillstånd, gott skick 2 burskap, allmängiltighet; gammal
sedvänja 1. sedvana, se sed, 2 regel 3 (jur. för) sedvanerätt; äganderätt (på grund av långvarigt innehav),



besittning, bruk 4 (i högre st. för) tradition, krönika, se historia 1 — gå till hävderna gå till historien hävda 1
(fackspr., om jord) ha under hävd, bruka, odla, kultivera, exploatera, hålla i hävd 1. i (gott) stånd 1. (gott) skick,
vårda, sköta 2 (jur.) vinna hävd å; bevara oskadd 1. obeskuren 1. okränkt, vidmakthålla, upprätthålla, bibehålla,
hålla uppe 3 se försvara, gå in för, träda inom skrankorna för, strida för, fasthålla, hålla fast vid, vidhålla, göra
anspråk på, hålla på, kräva, fordra, insistera på, urgera, framhålla, framhäva, göra gällande, förfäkta, göra sig till
talesman för, vindicera, driva (en sats), yttra som sin mening, påstå, förklara, deklarera, försäkra, tillkännage,
uppge 4 (jur. för) befrukta 1, 2 lägra — hävda sig försvara sig 1. sin ställning, göra sig gällande, stå på sig, hålla
på sig, hålla sig uppe, bestå (provet), stå sig hävdaforskning se historia 1 hävdatecknare se historiker
hävdvunnen som vunnit hävd 1. burskap, som blivit fast bruk 1. sedvänja, allmänt erkänd, se traditionell, jfr
rådande 2 under 1 råda häxa 1 trollpacka, trollkäring, trollkona, trollkvinna, påskkäring, blåkullakäring, be-
svärjerska, (åld.) lövjerska, (fornnord.) sejd-kvinna; jfr sierska, spåkvinna 2 monster, monstrum, 'odjur', 'spöke',
skräcktant, ra-gata, se käring; (ibl.) (litet) 'troil', förtroller-ska, kokett unge häxeri se trolldom

häxkittel häxgryta; bränningar; (bildl.) uppror, 'storm', 'helvete'

häxmästare se trollkarl 1, (ibl.) undergörare höft (åld.) ro, (ibl.) kors, länd — på en höft (motsats: precis) (på ett)
ungefär, approximativt, gissningsvis, utan att sikta 1. se sig för, på måfå, litet vårdslöst 1. slarvigt, som det faller
sig höfthållare gördel, korsett, strumpebands-hållare

1 hög (subst.) 1 hop, anhopning, stapel, stöt, trave, stock, (slagg)varp, dråse (säd), 'torn'; bunt, lunta, jfr packe;
bråte, samling, 'röra',

(vard.) bibba; stack, vålm, såte; kast, stuka; kummel, kas(e), röse, jordhög, (prov.) knuv; (snö)driva; (ko)mocka,
ruka, 'kaka'; gravhög, ättehög; upphöjning, (jord)kulle; (kortsp., vard. för) talong 2 se mängd 1, 1 flock 1 — hela
högen (vard. för) alla, se under all i — lägga på hög stapla, samla på hög, magasinera

2 hög (adj.) 1 (motsats: låg, kortväxt, liten) lång, reslig, storväxt, högväxt, högrest, smärt, rank, högvuxen 2
(motsats: indragen, nedsänkt; lågt 1. djupt liggande 1. belägen, långt nere) kraftigt framskjutande 1.
framspringande, (hög)välvd (panna), starkt upphöjd (relief); högtliggande, högtbelägen, hög-länd, högtsittande,
uppdragen, högt buren; långt i norr 3 (motsats: ung; lågmäld, dämpad; färglös, black) framskriden (ålder);
ljudlig, kraftig, stark, högljudd; gäll, skarp, genomträngande; lysande, gräll; (om luft) klar, ren, tunn; molnfri
(himmel) 4 (motsats: liten, obetydlig) stor, höggradig, ansenlig, över medelmåttan 1. måttet 1. pari, prima
(kvalité), bra (betyg), fantasi-(pris); hastig, snabb 5 (motsats: underordnad, ringa, oansenlig) överordnad, mäktig,
högt uppskattad, högtstående, högt uppsatt, högställd, förnäm, betydande, framskjuten (ställning), furstlig,
kunglig; överjordisk, gudomlig, himmelsk; betydelsefull 6 (motsats: folklig, tillgänglig) se högdragen,
byråkratisk, krävstinn, förnäm, (vard. o. vulg.) snorkig, (skit)viktig, se högmodig 7 (motsats: primitiv, enkel)
högt utvecklad, kultiverad, förnämlig, utomordentlig, ypperlig 8 (motsats: plump, simpel, trivial, jordbunden)
ädel, nobel, sublim, själsfin, förfinad, upphöjd, olympisk, 'majestätisk', storsinnad, vördnadsvärd,
vördnadsbjudande, aktningsbjudande; djup, innerlig; dok-toral; magistral 9 (motsats: svag, flau, tryckt, fadd)
intensiv, stark, kraftig, klar; livlig, upprymd, uppsluppen, festlig -— högt (adv., även) 1 (motsats: lågt) på en
höjd, på en dominerande plats, dominerande; (sjö.) (ligga) långt upp(e), dikt, nära vinden 2 (motsats: tyst) med
kraftig röst, med stentorsröst, (ropa 1. skrika) allt vad lungorna förmår, med sina lungors fulla kraft, i högan sky;
(tala) ur skägget 3 (två man) inalles 4 synnerligen (förtjänt), jfr mycket, vida (berömd) — högt och dyrt (lova)
högtidligt — högst 1 främst, förnämst, den främste, högsta hönset i korgen; senaste 1. sista (modet); honnörs-
(kort); [högsta] topp-(fart), ytterlig 2 (adv.) ytterligt, högeligen, i högsta grad; icke mer än, högt räknat, på sin
(högsta) höjd, nätt och jämnt, allra högst, maximum, (vard.) max.; i bästa 1. lyckligaste fall; intill (tio personer)
anslå en hög ton uppträda högdraget, vara högdragen — bjuda högt gå högt, gå långt (i buden), bjuda en stor
summa — bära huvudet högt vara stolt — det höga (i högre st. för) himmelen, det blå — det är hög tid sent,
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se vidare under tid — flyga högre än vingarna bär se förtaga sig — hålla idéns fana högt offra sig för sin
övertygelse, se vidare under fana — höga vederbörande ledningen, chefen, styrelsen, myndigheterna, se under



myndighet 2 — högsta modet senaste mod(e), se under 2 mod — högsta önskan se 1 ideal, dröm — högt upp 1.
uppe nära zenit; långt uppe, bland de första; (sitta) långt framme, på en hedrande 1. förnäm plats, bland de
främsta; långt upp(e) på land 1. in i landet, längre uppåt landet 1. inåt land — i hög grad se mycket 3, oerhört,
högeligen — leva högt föra stort hus, se vidare under leva —-leva högt på utnyttja, dra(ga) nytta av — på högre
ort i regeringskretsar, se vidaro under ort — sjön går hög det går hög sjö, det är höga vågor, det är grov sjö 1.
stark sjögång, sjön är upprörd 1. vräker 1. häver sig 1. kastar sig — smälla lika högt (vard. för) vara lika mycket
värt, vara likgiltigt — spela ett högt spel spela ett vågat 1. djärvt 1. riskabelt spel, sätta allt på ett kort 1. bräde;
[ngn spelar ett högt spel] det är ett djärvt företag — stiga högt (även) göra karriär — sätta högt se uppskatta 2 —
sätta sig på sina höga hästar (mot) ta(ga) sig ton, se vidare under häst —- tänka högt tala för sig själv

högakta högt akta 1. värdera 1. (upp)skatta, sätta (stort) värde på, sätta 1. ställa (ngn) högt, respektera, vörda,
hedra, ära, gilla, beundra, se upp till, böja sig i stoftet för, estimera, sentera, hålla (ngn) räkning för
högaktningsfull se vördsam — högaktningsfullt (adv., även) med utmärkt 1. största högaktning, respektfullt,
vördsamt, (åld.) vördsamligen högboren se högättad

högbrynt highbrow, 'akademisk', 'kulturell', överlägsen, intelligensaristokratisk, intelligenshögfärdig högdjur 1
ädelt villebråd, högvilt 2 (vard. för) (stor)pamp, matador, förnämitet(er), notabilitet, 'storgubbe', 'kanon', (vard.)
höjdare; överdängare, (högdragen) snobb högdragen (motsats: folklig, ödmjuk) nedlåtande, hög(modig), stolt,
aristokratisk, värdig, 'överlägsen'; frän, fjär, nackstyv, syffisant, (dum)dryg, snörpig, snäv, 'stram'; (vard.) 'viktig',
reserverad 2, onådig, (vulg.) fisförnäm, jfr högfärdig, spotsk — vara högdragen (även) uppträda högdraget, anslå
en hög 1. överlägsen ton, ta(ga) sig ton, sätta sig på sina höga hästar, uppträda överlägset 1. drygt, (vard.) sätta 1.
sticka näsan i vädret, yvas

högeligen 1. högligen storligen 1. (åld.) storliga, i hög grad, högst, ofantligt, betydligt, mycket 3, till ytterlighet,
över hövan, omåttligt, mäkta, synnerligen, särdeles, ganska, illa (dum), ytterst, utomordentligt, övermåttan,
oerhört, kolossalt, allvarligt, förskräckligt, väldigt, (åld.) svåra höger (sjö.) styrbord; (på) höger hand, från-

(häst); vacker (hand); (idrott.) (rakt) högerslag; (polit.) högersinnad, konservativ, samhällsbevarande, moderat,
'blå'; [högern] högerpartiet — ngns högra hand se faktotum högfärd (motsats: blygsamhet, enkelhet) fåfänga,
inbilskhet, uppblåsthet, viktighet, struntförnämhet, se högmod, skryt(samhet) högfärdig (motsats: blygsam,
enkel) inbilsk, (strunt)förnäm, 'uppblåst', krävstinn, fåfäng, högmodig, jfr högdragen, (si.) kymig
högfärdsgalenskap storhetsvansinne, storhetsgalenskap, storhetsmani, sjuklig fåfänga 1. inbilskhet,
kejsarvansinne, (med.) megalo-mani

höggradig 1 (miner.) av hög halt 2 högt utvecklad, långt framskriden 3 kraftig, (vard.) sjusärdeles höghet 1
högsinthet, själsadel, ädelhet, (själs)storhet, 'adel'; upphöjdhet, högtidlighet, lyftning, helgd, sublimitet, 'majestät',
värdighet 2 se storhet, makt, ära, anseende, prakt, förnämhet, (relig.) härlighet 3 se högmod, missriktad stolthet 4
(statsv.) överhöghet, myndighet, herravälde, suveränitet, supremati

högkonjunktur (motsats: lågkonjunktur, depression) goda 1. lysande tider, ekonomiskt uppsving, goda 1.
gynnsamma 1. stigande konjunkturer, uppgång på börsen, hausse, kursstegring högkvarter 1 utgångspunkt 1.
huvudcentrum (för expedition), huvudkvarter 2 (mil.) högste befälhavaren o. hans stab, (generalstab, generalitet,
kommando, överbefäl, central ledning högland bergland, högslätt, högplatå högljudd (motsats: stilla, tyst,
ohörbar) hög, högröstad, högmäld, högmält, bullrande, larmande, skränig; stark, starkt ljudande, ljud(e)lig,
skallande, (ibl.) gäll — högljutt (adv., även) i högan sky, (ropa 1. skrika) i himlens höjd 1. sky, (gråta 1. klaga)
överljutt; (förkunna) med pukor och trumpeter högländ 1. höglänt högtbelägen, högtliggande, 'hög'

högmod (motsats: ödmjukhet) självförhävelse, övermod, hy'bris, yverborenhet, förmätenhet, stormodighet,
förnämhet, egenkärlek, översitteri, nedlåtenhet, högdragenhet, (dum)-dryghet, 'överlägsenhet', 'höghet', arrogans,
(vard.) snorkighet; jfr högfärd högmodig (motsats: ödmjuk) stolt, övermodig, 'överlägsen', 'hög', 'fjär'; stormodig,
stursk, bornerad, 'uppblåst', dryg, nackstyv, skrytsam, jfr högfärdig; (vard.) mallig, stroppig, 'pösig' högrest se
reslig



högröstad se högljudd, bullersam högsint högsinnad, ädelsinnad, se ädel, stor-sinnad 1. storsint, själsstor,
storlinjig (karaktär), (åld.) hugstor; förnäm, generös högslätt (motsats: lågslätt) högplatå; högland högspänd
(bildl.) högt spänd, uppjagad, överdriven, hänförd, hänryckt, exalterad, extatisk

273högst—hölje

högst se under 2 hög

högstämd upphöjd, andaktsfull, solenn, högtidlig, majestätisk, ståtlig, hänförd, sublim,

'bevingad', vältalig, festlig; jfr högtravande högsäte förnämsta plats(en), hedersplats,

'hedersrum', 'tron' högtflygande högtfarande, högtsyftande, vittgående, vidsträckt, uppåtsträvande, högt ställd(a
krav); högstämd, (ibl.) entusiastisk, dityrambisk, överspänd; ärelysten; fantastisk, fantasifull, djärv, (ibl.) skyhög
högtid se fest, helg; festlighet, högtidsstund,

(kyrklig) fest(tid) högtidlig festlig, sakramental; högstämd, ceremoniell, högtidsfull, stämningsfull, feststämd,
högtidsstämd; andäktig, allvarsfylld, seriös, gravitetisk, allvarlig 2, 'hög'; (om ed) dyr, (om löfte) heligt, (ibl.)
brage-(löfte); kruse'rlig, siratlig, cirklad, ceremoniös; avmätt, stel, officiell, akademisk; jfr högtravande —
högtidligt (adv., även) (lova) högt och dyrt, (lova) med hand och mun, med ord och handslag högtidlighet 1 se
fest 2, ceremoni, 1 akt 2; jfr allvar 2, andakt 1 2 högtidlig prägel, höghet högtidlighålla se 1 fira 1

högtidsdräkt (motsats: vardagsdräkt, kavaj) högtidskläder, högtidsplagg, högtidsskrud, festdräkt, gala,
högtidsstass, (stor) stass, frack(kostym), parad(uniform), galamundering, full ornat; (skämts., om damplagg)
högtidsblåsa högtravande svassande, bombastisk, uppstyltad, 'uppskruvad', överspänd, teatral(isk), (ibl.) tillgjord,
patetisk, emfatisk; storståtlig, svulstig, svamlig, braskande, grann, 'blomstrande', blomsterrik, prunkande,
pompös, (neds.) oratorisk, retorisk, deklamatorisk, överlastad; jfr högtidlig, högstämd — bli högtravande (även)
kliva 1. stiga upp på ko-turnen, anslå en högstämd 1. retorisk 1. patetisk 1. svulstig ton högtstående se 2 hög 5

högvatten (motsats: lågvatten, ebb) högt 1.

högsta vattenstånd, flod högvälboren se högättad högväxt se reslig

högättad (motsats: lågättad, simpel) förnämlig), högboren, (hög)välboren, ädel(boren), nobel, aristokratisk, adlig,
furstlig, kunglig, blåblodig, högtstående, storättad höja 1 öka på, bygga på 2 flytta högre upp, placera högre,
upphissa ru, (ibl.) palla upp; lyfta upp 1. i vädret, resa upp, sträcka i vädret; rikta (blicken) uppåt, resa (vapen),
(relig.) upplyfta (sitt hjärta); utbringa 1. uppstämma (ett leve), (om rop) se ge ifrån sig 2 under giva 3 stämma upp
(tonen på instrument), skärpa (tonen i sin röst); förhöja, förstora, stegra, (för)stärka, potentiera; (hand.) uppskriva
ru; (om priser) upptrissa ru, uppskruva hj, uppdriva ru, haussa; (om pris 1. lön) upp-justera ru; (om valuta, ibl.)
revalvera; (om beskattning 1. inkomst) upptaxera |U; (om smak l.nivå) förkovra, förfina,förädla,'lyfta',

274

hyfsa, kultivera, uppodla ni, förbättra, främja, utveckla — höja sig 1 svinga sig (upp i luften), flyga upp, lyfta, få
luft under vingarna, lätta, stiga (till väders) 2 välva sig högt (över); klarna 3 resa sig (över), 'stiga', 'uppdyka' ru
(över horisonten) 4 (om deg) jäsa (upp), pösa, svälla; häva sig, hävas, 'gå upp' — höja sig över 1 stå högt över,
vara höjd över, vara oberörd av 2 behärska, dominera — höjd (part. adj.) uppdriven, 'uppskruvad', ökad (kostnad)
— höjd över upphöjd över, oberörd av, ställd över (all diskussion), 'ovan(om)' — höjd över all kritik utom all
kritik, otadlig, oklanderlig, ypperlig, utmärkt — höja sin röst uppstämma, upphäva 1. uppge (ett rop), (relig.)
upplyfta (sitt hjärta), uppsända 1. framställa (en bön); tala (emot 1. för) — höja till skyarna överdrivet berömma,
se prisa — höja upp jfr höja

höjd (subst.) 1 (motsats: sänka, dal) upphöjning, höjning, höjdparti, höjdsträckning, förhöjning i terrängen;
[kulle, ås, backe, platå, (berg)knalle, berg, bergshöjd, (prov.) kläpp, kägla, klint, vål, fjäll, kam, klack] 2 hög nivå,
resning; höjdläge, nivå, (i) jämbredd 1. jämnhöjd 1. paritet 1. klass (med); (vatten)stånd; (astr.) altitud (över
horisonten), deklination; (geogr.) polhöjd, (geografisk) bredd(grad), latitud 3 (mil., om skjutvapen) riktning



uppåt, höjdriktning, elevation; (idrott.) höjdhopp, (balett-tekn.) ballong 4 (motsats: bredd) resning; (typogr.)
kägel 5 (motsats: djupet, jorden) rymd(en), himmel(en), himlavalv(et), det blå 6 (motsats: fot) topp, spets, högsta
punkt, 'hjässa', tinne, krön; se höjdpunkt 7 (mus.) tonhöjd, höjdtoner, höjdregister — det var höjden (vard.) det
var det värsta, det är (då) ren skandal, det är botten, det var det grövsta — driva i höjden upptrissa [U, öka—på
höjden av (sjö. för) på samma breddgrad som, mitt (utan)för — på sin höjd (allra) högst, inte mer än, nätt och
jämnt, möjligen — stiga i höjden se stiga 2 höjdpunkt toppunkt, 'topp', höjd, 'krona', kulmination(s-punkt),
kulmen, zenit, spets, flor, (livets) middagshöjd, mognad, vändpunkt, peripeti, klimax; maximum, (ibl.) rekord;
glansnummer, clou höjning 1 höjande; lyftande, upphöjande 2 se höjd 1 3 stegring, förhöjning, stigning, ökning,
förbättring; förstärkning; förädling hökare (åld. för) specerihandlare hölja övertäcka ni, (be)täcka, överhölja ni;
beslöja, insvepa ni, överdra(ga) ru, bre(da) (över), linda (in), inhölja m, inslå ru, nedbädda ru, inbädda ru;
(om)svepa, omsluta, omge, (över)kläda, bekläda, kasta (över), skyla, skydda; se dölja; överhopa, översålla hölje
omhölje, omslag, emballage, 'mantel'; skal; täcke, töcken, 'slöja'; skynke, (åld.) täckelse, fö'rlåt; (skyddande)
förklädnad; fodral, hölster, balja, slida, skida, hylsa; kåpa (över maskin), (tekn.) omlägg; betäck-hölster—
hövlighet

ning; (bot.) hylle, gömme, svepe, svepskål, (nöt)vägg, kapsel; (zool.) kokong hölster 1 pistolfodral, se fodral 2 se
hölje,

överdrag; (bot.) holk, högblad höna 1 höns, (vard.) pulla, (kok.) poulard, (prov.) pytta, tippa, tuppa 2 (neds., om
kvinna) se våp 3 (sjö. för) lastblock höns 1 tamhöns; hönsfåglar; (ibl.) fjäderfä; hönskött 2 (neds., om kvinna) se
våp — högsta hönset (i korgen) (vilja vara) för-nämst, jfr flyta ovanpå höra 1 uppfatta 1. uppfånga ljud, ha (god)
hörsel, ha sin hörsel i behåll 2 se lyssna 1, åhöra, ha sin uppmärksamhet riktad på, avlyssna, låna sitt öra åt (ngn),
akta på, 'följa' (med spänt intresse); följa med 1. besöka (föreläsning); (vard.) 'spisa'(musik) 3 få veta, erfara, få
upplysning 1. underrättelse 1. meddelande om 1. från, få del av, få höra, ryktesvis inhämta 1. förnimma,
uppsnappa, (för)-spörja, få nys om 4 (kunna) förstå, märka, inse, sluta sig till; hörsamma, rätta sig efter, lägga på
sinnet, höra upp 5 göra sig underrättad om, hänvända sig till, inhämta ngns mening, konsultera, (råd)fråga, se
höra efter

6 med välvilja lyssna till, välvilligt 1. nådigt uppta(ga), låta sig bevekas av, se i nåd till

7 se förhöra 8 lyda (under), vara underlydande (under); höra in (under), sortera (under), falla (under) — höra sig
för se höra efter, 2 fråga — höras ljuda, klinga, låta; vara hörbar, låta höra sig, (om röst) bära; förspörjas, ryktas,
avhöras — få höra (ständigt) få i sig, få sig itutat, få 'äta upp'; råka höra — göra sig hörd göra sin röst hörd, tala
högt; skaffa sig gehör, vinna beaktande; [inte kunna göra sig hörd] bli överröstad, inte finna 1. skaffa sig gehör,
(åld.) ej få öronljud — hör hit lyssna hitåt, hör på därborta, pst; kom hit, 'titta in', hör till — höra a'v höra
omtalas, höra talas om, (få) underrättelse 1. meddelande från 1. om; få (ett) livstecken ifrån, komma i beröring
med

— höras av förspörjas, höras till, höra talas om, bli känd, bli bekant, se under 2 bekant

— höra efter lägga märke till, höra upp; efterhöra, höra sig för, sondera terrängen, skicka ut en trevare, ta(ga)
reda på; höra sig om, förhöra sig om, göra förfrågningar efter, fråga, efterfråga ni, undersöka, se sig om efter,
söka skaffa — höra fel se missuppfatta — höra hemma bo; passa; se vidare under hemma — höra ihop med se
höra samman med — höra på1 se lyssna 1 — höra samman med höra till-samman(s) med, hänga ihop med,
tillhöra ni, utgöra ett helt, höra ihop med, betinga varandra, höra med (till), stå i närmaste

förbindelse med, ha sammanhang med — höra talas om se höra av — 1 höra till [hö'ra till] se tillhöra — 2 höra
till [höra till'] 1 höra av, erfara; (vard. för) höra efter. (åld. för) höra på 2 se tillhöra 5; [det hör till] det är bruk 1.
sed 1. brukligt 1. tillbörligt (att), det krävs 1. (er)fordras, det hör till saken 1. (vard.) till 'pjäsen' — höra upp 1 se
lyssna, höra efter, vara uppmärksam 1. vaken, se upp 2 förhöra (läxor), höra, kontrollera 3 se upphöra — icke
vilja höra på det örat icke vilja höra talas om det, vara döv för — låta höra låta (ngn) få del av, laga så att ngn får
höra, omtala ni, stöta på; framföra, säga, yttra, berätta; ge ifrån sig (ljud), upphäva 1 — låta höra av sig ge sig till
känna, ge livstecken ifrån sig, meddela sig



— låta höra sig 1 höras, ljuda, 'uppträda' 2 [det låter höra sig] det låter säga sig, det kan man vara med på, det
förefaller rimligt I. acceptabelt

hörn 1 vinkel, vrå, (vard.) hörna, (prov.) krok 2 hörnpunkt, hörnparti, spets, snibb, (hus)-knut, (vard.) krök 3
(vard. för) kant, 'ände', 'håll' — (få) vara med på ett hörn (vard. för) (få) vara med (om ngt) 1. komma me'd 1.
delta(ga) (i ngt) 1. bidra(ga) (till ngt) 1. vara delaktig (i ngt) (om ock på undanskymd plats 1. på nåder 1. mer
tillfälligt) hörsal se auditorium 1 hörsam se lydig hörsamma se 1 lyda

hörsel hörselsinne, hör(sel)förmåga, (skarpt) öra

— hörsel- auditiv

hörselskadad med nedsatt hörsel; jfr döv hörsägen se rykte 1 hösta (prov. för) inhösta, se skörda 1 böta 1. hytta
hota (med fingret 1. en käpp), hotande knyta näven 1. höja fingret 1. käppen, skaka (näven) åt hövan — över
hövan omåttligt, se vidare under över

hövas se passa sig 2, klä(da), jfr tillkomma 5; fordras 1. krävas (av), vara erforderlig, behövas, tarvas hövding se
ledare 1, hövitsman, (hist.) jarl; friskarechef, överhuvud, härskare; (vard. o. skämts, för) landshövding,
häradshövding hövisk 1 se ridderlig, värdig 3 2 sedesam, anständig 1, passande 3, manerlig, verserad, urban,
galant, se hövlig hövitsman riksföreståndare, ståthållare, styresman, (åld. för) anförare hövlig se förekommande,
artig, älskvärd, aktningsfull, vördnadsfull, hyfsad; korrekt, hänsynsfull, taktfull, försynt, kultiverad, gentle-
mannalik, gentlemannamässig, se hövisk 2 hövlighet se artighet 1
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i 1 uti, inuti; inom (gränserna av), i det inre (av) 2 (stor) med avseende på 1. med hänsyn till 1. i fråga om 1.
beträffande — i begynnelsen se först 2 —-i betraktande ar med hänsyn till — i blindo planlöst, se vidare under
blind — i det (att) 1 i och med det att, just då 1. som, vid det att, samtidigt som, medan 2 däri att; se emedan — i
ett i ett kör, oavbrutet — i ett nu se genast 1, plötsligt — i fatt se ikapp; [ta(ga) i fatt med] se taga i tu med — i
fjol 1. i fjor ifjol, ifjor, förra året, sistlidna 1. sistlidet 1. förlidet år, under fjolåret — i fråga om (m. fi.) rörande,
se vidare under 1 fråga — i förstone se först 2 — i förtid förr än ske bort, (allt)för tidigt, förtidigt, innan rätta
tiden är inne, i otid, för bitti(da), (dö) i blomman av sin ålder, (ibl.) förhastat — i förväg före (andra), först,
(redan) förut, 'tidigare', dessförinnan, på förhand, i 1. som förskott; [gå händelserna i förväg] se föregripa;
[komma i förväg] se förekomma 2 — i jåns 1. i jons se ijåns — i kraft (m. fi.) se under kraft —• i kras se sönder
— i mångt och mycket i många hänseenden 1. avseenden, på många punkter —• i och för sig oberoende av
annat, utan sammanhang med 1. inflytande från ngt annat, ensam(t) för sig, isolerat, i sig själv, som sådan, (ibl.)
egentlig(en), ursprunglig(en), absolut — i och med samtidigt med — i onödan utan (tvingande) skäl, onödigtvis,
onödigt, till ingen nytta, opåkallat, i oträngt mål, utan (direkt) orsak 1. anledning, omotiverat, i otid, obehövligt,
överflödigt; [göra ngt i onödan] besvära sig förgäves, fåfängt möda sig, inte ha 1. få ngt för sitt besvär, vara ute
1. ränna i ogjort väder, fjäska, fjanla, nöta sina skosulor förgäves, spilla sitt krut förgäves, bränna sina kol
förgäves, gå 1. löpa från Pilatus till Herodes, slå in öppna dörrar, förspilla sin olja förgäves, förgäves förspilla 1.
offra tid o. krafter på, vara förspilld möda, bjuda bagarbarn bröd, bära ugglor till Aten, (vard.) bli lurad på
konfekten — i otid på olämplig tid, i en olycklig stund, se olägligt; utan anledning, omotiverat, i onödan; sc i
förtid — i runt tal avrundat, ungefärligt, ungefär, cirka — i sakta mak utan brådska, se vidare under mak — i sig
själv Be i och för sig, egentligen 1; se vidare under själv — i sinom tid framdeles, se vidare under tid — i själva
verket när allt kommer omkring, se egentligen 1, faktiskt 1; se nämligen — i stället

för i 1. till gengäld; till 1. som ersättning för, i utbyte mot, för, mot, pro; i motsats till 1. mot; (inträda 1. vara) i
ngns ställe, (tala) å ngns vägnar — i synnerhet se särskilt, framför allt — i ur och skur i alla väder, (vard.) om det
så också regnar småspik iakttaga 1. iaktta 1 ge akt på, fästa sin uppmärksamhet vid, rikta sin uppmärksamhet mot
1. på, uppmärksamt följa, ta(ga) i betraktande, noggrant 1. ivrigt betrakta 1. se (på), mäta med blicken, åse,
åskåda, studera, uppmärksamma, behålla i sikte, hålla ett öga 1. ögonen på, spänna blicken i; hålla ett vaksamt
öga på, övervaka, bevaka, speja (på), bespeja, spionera (på); fixera, stirra på, granska; varsebli, varsna, bli varse,



skönja, urskilja, avläsa, upptäcka, förnimma, observera, (hand. o. åld.) bemärka; uppsnappa, (få) höra, spörja,
lägga märke till, märka; få se, bevittna 2 (motsats: glömma, bryta emot) (1 sitt handlingssätt) följa, ådagalägga,
ta(ga) hänsyn till (goda råd), fästa avseende vid, använda, begagna (sig av), nyttja, bruka, gå till väga med,
efterleva, (åt)lyda, rätta sig efter, respektera, beakta, uppfylla, fullgöra; ha omtanke om, sköta, vara mån om,
hålla på, tillvarata(ga) ru, upprätthålla, fasthålla ru vid, akta på, bry sig om; vaka över, sträva att befordra
iakttagare observatör (t. ex. mil. 1. polit.), (ibl.) observator

iakttagelse varseblivning, observation; (er-farenhets)rön, (ibl.) upptäckt, anmärkning ibland 1 (adv.)
(under)stundom, stundtals,

stundvis, alltemellan, (allt)emellanåt, alltsomoftast, en och annan gång, någon enstaka gång, (någon gång) då och
då, nu och då, tid efter annan, av och till, litet emellan, inte så sällan, titt (och tätt), tidvis, skovtals, ryckvis,
tidtals 2 (prep.) se bland icke inte, ej, på inga villkor, under inga förhållanden 1. omständigheter, på intet 1. inget
sätt 1. vis, i intet avseende, i ingen mån, inte på villkors vis; alldeles 1. alls inte, inte det minsta 1. det ringaste 1.
det bittersta, inte ett dugg 1. dyft 1. spår, inte en 1. ett smul, inte en smula, inte ett skvatt, inte för två öre 1.
styver, inte en vitten, visst 1. rakt 1. platt 1. slätt inte, för ingen del, (vard.) 'så lagom', 'sällan'; långtifrån, allt
annat än, ingalunda, allt utom, minst av allt; jfr aldrig 1; se ingen 2, ingenting — icke- non-(aggression) — icke
blott — utan även (i ledig st,) inte
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bara — utan också, se både — och — icke för intet inte utan orsak, inte utan skäl, inte utan (att det har) sina
randiga skäl och rutiga orsaker, inte utan biavsikter, inte för ngns vackra ögons skull, inte förgäves; [det ska du
icke ha gjort för intet] det ska du inte behöva ångra — icke — förrän se först 3 — icke förty icke dess 1. desto
mindre, likafullt, i alla fall — icke heller 1. häller lika litet, se vidare under heller — icke 1. inte mig emot se
gärna (för mig) — icke utan (att) se sannolikt — icke 1. inte över sig undermålig, se vidare under Över id (i
högre st. tör) strävan, träget arbete, trägenhet, oförtrutenhet, (åld. för) flit, (oavlåtlig) verksamhet 1, arbete 1 idas
se gitta 1, orka, ha nog energi 1. företagsamhet 1. vilja, bekväma sig (till), omaka sig, värdigas, bry sig om ide
(björns) (vinter)läger, vinterbostad, vinterkvarter, (prov. o. åld.) hide, (dial.) hie; se håla 1; vintersömn,
vintervila, dvala — gå i ide (bildl.) dra(ga) sig tillbaka — ligga i ide (bildl.) vara overksam 1. sysslolös, göra
ingenting, tillbringa sin tid i slö overksamhet 1. vila

idé 1 (motsats: materia; sinnesåskådning; form) (filos.) (ur)bild, innersta väsen, ur-begrepp, grundbegrepp,
förnuftsbegrepp, allmänbegrepp; grundtanke 2 föreställning, begrepp, tanke, åsikt; (idé)innehåll, tankegång,
tänkesätt, motiv, tema 3 avsikt, mening, plan, princip, (spelt.) dessäng 4 uppslag, impuls, uppslagsända, påhitt,
påfund, uppfinning, invention, utkast, projekt, tips; (lyckligt 1. gott) grepp 5 (lyckligt 1. underligt 1. kuriöst 1.
tokigt) infall 1. hugskott, fundering, 'ryck'; fynd, 'ljus idé', snilleblixt, (vard., ibl.) ploj; tom inbillning, fördom,
inbillningsfoster, nyck, hjärnspöke, 'fantasi'; [idéer] fantasterier, griller, (barn)-nonsens, vurmerier, 'fluga' 6 aning
(om), hum (om) — det är ingen idé det är ingen (förnuftig) mening, det är ingen uträkning, det är meningslöst,
det är inte meningsfyllt, det tjänar ingenting till, det lönar sig inte, det båtar föga — falla på idén [jag föll på
idén] det föll mig in — fix idé tvångstanke, se vidare under fix — hålla idéns fana högt offra sig för sin
övertygelse, se vidare under fana

1 ideal (subst.) urbild, förebild, mönster(bild), modell, föredöme; framtidsmål, (högsta) önskemål, högsta önskan,
(högsta 1. hägrande 1. eftersträvansvärt) mål; [idealet] det fullkomliga 1. eftersträvade 1. onåbara 1. ouppnåeliga;
jfr utopi; idealbild, ledstjärna, idealgestalt, beundrad favorit; hjälte 2, idol

2 ideal (adj.) upphöjd; se idealisk; (fys.) osammantrycklig (vätska)

idealisera (motsats: nedvärdera, svärta ned) sel. framställa i förskönande dager,försköna, skönmåla, 'förbättra',
'förgylla (upp)'; förhärliga, över värdera idealisk bästa tänkbara, utomordentlig, före-

bildlig, ideal, perfekt, mönstergill, fullkomlig 1, fulländad, oöverträfflig, 'gyllene', [-drömidealism-] {+dröm-
idealism+} (motsats: realism, materialism, naturalism) metafysik, idealistisk världsåskådning; (ibl.) romantik



idealist (motsats: realist, materialist) svärmare, drömmare, fantast, vurmare, ideolog, opraktisk entusiast; (ibl.)
romantiker idealistisk (motsats: materialistisk,' jordbun-den, utilistisk) högtsträvande, ovärldslig, ideell, (ibl.)
romantisk, exalterad; själv-förglömmande, osjälvisk, altruistisk, oegennyttig

idéassociation föreställningskedja, tankekedja,

(tanke)förbindelse, anknytning ideell 1 andlig, immateriell, osinnlig; översinnlig, övervärldslig; upphöjd,
platonisk, högtsyftande, idealistisk 2 blott tänkt, abstrakt, konstruerad, schematisk idel ingenting annat än,
uteslutande, lutter, pur, enbart, bara(ste), blott, endast (och allenast), blott och bar(t), helt och hållet; oblandad,
odelad — vara idel godhet 1. välvilja vara ytterst 1. utomordentligt god 1. välvillig, vara godheten 1. välviljan
själv 1. personifierad — vara idel öra se lyssna 1 idelig gång på gång upprepad, (ibl.) stundlig, tät(a besök);
oavlåtlig, evinnerlig, oavbruten, ihållande, trägen, flitig, (vard.) jämnt (sjå), (åld.) idkelig — ideligen (adv.) gång
på gång, om och om igen, (be)ständigt på nytt, utan återvändo, titt (och tätt), alltsomoftast, ofta nog, (åld.)
esomoftast; oupphörligen, oupphörligt, ständigt och jämt, jämt och ständigt, jämt och samt, (vard.) stup i kvarten;
vid upprepade tillfällen, i upprepade repriser, år efter år, dag efter dag, dag för dag, år ut och år in, dag ut och dag
in, sent och tida, åter och åter, (vard.) stup i ett

idéman idétecknare, bildtänkare, visualise-

rare, visualiser 1. visualizer identifiera påvisa 1. bevisa (full) överensstämmelse 1. likhet mellan, betrakta som
samma sak 1. som ett begrepp, likställa, 'sätta likhetstecken mellan', låta sammanfalla; fastställa ngns identitet,
(säkert) igenkänna hj, upptäcka likheten (min); bestämma, uppfatta identisk densamma (som), (en och) samma,
(fullkomligt) överensstämmande 1. sammanfallande (med), enahanda, liktydig (med), likalydande, fullt lika,
kongruent; jfr analog — vara identisk se stämma överens (med) under 3 stämma identitet full(komlig)
överensstämmelse, likstämmighet, absolut likhet, kongruens, enahanda beskaffenhet -— styrka sin identitet
bevisa vem man är 1. att man är den man utger sig för att vara identitetskort ID-kort, se legitimation 2 ideologi
idésystem, tankevärld, idévärld, idékrets, (idé)lära, (politisk) teori, bärande idéer (i politiskt system), (spekulativ
o. praktisk) förkunnelse, politisk tro(s-lära), politisk
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(världs)åskådning, samhällsåskådning, samhällsteori

idérik (motsats: andefattig) uppslagsrik, uppfinningsrik, fyndig, snillrik, påhittig

idéstorm idéjakt, idékläckning, brain storm idiom [-å'm] se språk 1, språklig egenhet, munart, särspråk idiomatisk
säregen 1. egendomlig för ett (visst)

språk; korrekt, (språkligt) genuin 1. äkta idiosynkrasi överdriven känslighet (för), (sjuklig) överkänslighet
(gentemot), (ibl.) allergi; (ofrivillig) stark avsky 1. motvilja idiot 1 se dåre, fåne, (med.) kretin; sinnesslö person;
(psykiskt) efterbliven 1. sinnesslö (person), utvecklingsstörd, (vard.) tosing 2 (vard. för) dumbom idioti 1
sinnesslöhet, debilitet, svagsinthet, idiotism, (med.) kretinism 2 fånighet, oförnuft, fjolleri, fnoskighet, absurditet,
ärke-dumhet, galenskap idiotisk 1 se sinnesslö 2 otroligt dum 1. enfaldig, urdum, ärkedum, stockdum, korkad,
fånig, fnoskig, fjollig, imbecill, tokig, prillig; dåraktig, absurd idiotsäker (vard. för) fullkomligt säker, ytterst lätt
att handskas med, riskfri, som kan skötas av ett bara idissla 1 (om kor) tugga om, (prov.) dröppja, imta, jorta,
järva 2 (bildl.) ideligen tugga om 1. säga om, upprepa, repetera, tjata om, kälta, älta, blöta och stöta, 'tröska' (om)
idka (ut)öva, föröva, (be)driva (som yrke), ha som yrke, slå sig på, ägna 1. hänge sig åt, syssla med, odla idog
uthållig, se aktiv, rastlös, flitig 1 idol [-å'l] avgud; avgudad människa; hjälte, beundrat ideal, beundrad förebild;
(ibl.) 'stjärna'

idolisera göra till (sin) avgud; dyrka, blint beundra

idrott 1 kroppsövningar, fysisk fostran, (ibl.) sport, spel 2 [andlig idrott] sysselsättning, värv, id, färdighet, bedrift
idrottsplats tävlingsbana, tävlingsplats, sportplats, stadion, rännarbana , idyll 1 (litt.-hist.) herdedikt, pastoral,
eklog 2 herdeliv, okonstlad tillvaro, lantlig enkelhet



idyllisk 1 pastoral, bukolisk, arkadisk 2 (lantligt) fridfull, fredlig, harmonisk, leende, oskuldsfull, 'oskyldig',
lantlig, okonstlad; förtjusande, täck ifall se 1 om i

ifatt 1. i fatt se ikapp — taga 1. ta ifatt med

se taga itu med ifjol 1. ifjor i fjol, se under i ifråga om beträffande, se vidare under 1 fråga ifrågakomma se
komma i fråga — ifrågakommande se ifrågavarande, (ibl.) respektive ifrågasätta se sätta i fråga ifrågavarande
föreliggande, förevarande, ifrågakommande, aktuell, (personen) i fråga, avsedd, vederbörlig, vederbörande; nu 1.
nyss 1. här nämnd, bemälde ifrån se från — långt ifrån se långtifrån

iföra ikläda (sig), påtaga (sig) igen 1 åter(igen), ånyo, på nytt, omigen, (göra) om, (börja) på ny räkning 1. (vard.)
kula, än en gång, dakapo, en annan gång, andra gånger 2 (få) tillbaka; (ge) i gengäld 3 (prov., i Sydsv., för)
övrig(t), kvar 2 4 (hålla) emot 5 (hålla) (till)stängd; (till)täppt; (om dörr) (till)sluten 6 ihop, (till)samman(s) 7 i sin
tur, å sin sida, däremot — igen- åter-— ge igen återlämna; återgälda; se vidare under giva — om igen se omigen
igenkänna se känna igen igenkännlig lätt att känna igen 1. att urskilja 1. identifiera; påtaglig, märkbar, urskiljbar;
[lätt igenkännlig] (prov.) kännspak, jfr karakteristisk igenlåst se sluten 1 under sluta igenom se genom 1; (året)
om — allt igenom se alltigenom — tvärs igenom 1. tvärsigenom rakt igenom, tvärs 1. rakt över igensnöad
igenyrd, insnöad, översnöad, begravd i snö, täckt 1. utplånad av snö, (ibl.) oframkomlig, stängd igenväxt
igenvuxen, övervuxen, sammanvuxen, hopvuxen, igengrodd, (lånt.) igenvallad; förvuxen; (till)täppt ignorant
okunnig 1. ovetande (människa), analfabet

ignorera låtsa sig sakna kännedom om, låtsa(s) att man inte känner till, låtsa okunnighet om, låtsa sig inte märka,
inte låtsa(s) om, se strunta i, låta udda vara jämnt, förbigå 2, avsiktligt förbise, negligera, nonchalera, hänga (ngn)
i tysthet; vifta 1. slå bort (ngt) igångsätta se sätta i gång under 1 gång ihjäl till döds — slå ihjäl 1 slå fördärvad,
döda 1 2 (om tid) fördriva, 'döda' 3 (om byggnad) 'trycka ned' (grannhuset) ihop 1 hop, (hålla 1. slå 1. binda 1.
bjuda) tillsamman^) 1. samman 2 (bjuda) i sällskap, (passa) i förening (med), (gå) i spann 3 (om bok) (lägga)
igen, (hålla) tillsluten 4 (krympa) samman — köra ihop kollidera; råka i tvist; se vidare under köra — råka ihop
bli oense, •e vidare under råka ihågkomma se komma ihåg — bli ihågkommen 1 komma i åtanke 2 bli uppvaktad
1. gratulerad

ihålig 1 (motsats: solid) urholkad, urgröpt, konkav, skålformad, skålformig; porös, hålig; maskäten, kariös (tand)
2 djup(t) liggande, infallen 3 (om röst) klanglös, dov, gravlik, 'sprucken' 4 (bildl.) innehållslös, 2 tom 2, (om
löfte) 'fager'; intetsägande, ytlig 2; svulstig, oäkta, jfr falsk ihålighot se hål 1, håla 2

ihållande se idelig, ständig 1, ihållig, oavvänd, ihärdig, genomgående, envis, dov (smärta), ettrig (tandvärk);
intensiv, (ständigt) fortgående, fortlöpande, jämn, stadig, fortsatt, se 1 fast 5, utdragen, ihängsen, långvarig —
vara ihållande inte upphöra, inte släppa taget

ihängsen se ihållande

ihärdig uthållig, driftig, ståndaktig, orubblig,

278ihärdigt—vara illa ute

ivrig, jfr flitig 1; se ihållande, hårdnackad, 'seglivad' —ihärdigt (adv., även) enständigt, utan att tröttas, rastlöst
ihärdighet envishet, uthållighet, flit ijåns 1. i jåns 1. ijons 1. i jona (vard. för) nyss;

för en stund 1. kort tid sedan ikapp kapp, (i)fatt, fram till, (vara) framme vid, (hinna) upp — springa (etc.) ikapp
tävla, konkurrera, rivalisera (i löpning etc.) ikläda 1 påkläda ni, påsätta tu, iföra, på-ta(ga) ni, omgärda 1. drapera
1. utstyra ni 1. förse 1. smycka med 2 (i högre st. för) ge, förläna, skänka, bekläda (med), utrusta (med), ålägga,
pålägga — ikläda sig (även) 1 anlägga, (bibi.) omgjorda sig (med) 2 an-ta(ga), få, erhålla, uppträda i (ngns
skepnad); påta(ga) sig, överta(ga), svara för — ikläda sig ansvar (för) se ansvara (för) ikraft (m. fi.) i kraft, se
under kraft ikring se kring ikull se omkull

il 1 se 1 vind 2ilning,borrande värk,'stickning'



1 ila hasta, fara, 2 springa 1, kila, pila (i väg), skjuta i väg, 2 rusa, jaga; susa, svepa; (om tid, även) hastigt
förrinna, förgå 1, försvinna 4

2 ila värka till, sticka (till), hugga (till), rista, 'skära', 'borra', 'isa' (i tänderna); spritta (till)

ilbud se kurir, budbärare, jfr springpojke illa 1 (motsats: uppskattande, vänligt, väl) (moraliskt) förkastligt,
omoraliskt, skamligt, orätt, ont, ondskefullt, illasinnat, illvilligt, elakt, syndigt, skadligt, till skada (för), (ibl.)
orättvist, avskyvärt; ofördelaktigt, styvmoderligt, nedsättande, klandrande, hånande; med oblida ögon (sedd) 2
(motsats: utan obehag 1. smärta 1. lidande) ont, svårt, olyckligt, hårt, allvarligt, smärtsamt, obehagligt, farligt,
(sluta 1. taga en ända) med förskräckelse 3 ovarsamt, vårdslöst, ovårdsamt; opassande, olämpligt, ofördelaktigt,
malplacerat 4 (motsats: utan brist, bra, förträffligt) bristfälligt, otillräckligt, underhaltigt, (ha det) tråkigt (ställt);
allvarligt, dåligt, skralt, (vard.) knalt, knackigt, knapert; obehagligt, olustigt, motbjudande, vidrigt, otäckt, (vard.)
(lukta) pyton; fattigt, torftigt, tarvligt, uselt, eländigt, ynkligt; (vard.) (må) som en hund, 'visset', tjyvtjockt; (sitta)
obekvämt 5 (motsats: på rätt sätt) oriktigt, felaktigt, galet, oskickligt, på tok, bort i tok, tokigt, 'bakvänt', 'avigt',
(vard.) (för 1. så) dant; jämmerligt, (vard. o. vulg.) (gå) åt pipan, åt skogen, åt helvete 1. helsike; betänkligt,
dumt; [inte illa] inte (så) oävet, ganska bra, inte ur vägen, lämpligt, ser man (bara) på, förträffligt, storartat;
(vard.) inte så dumt 1. tokigt, inte fy skam, inte så pjåkigt 1. 'puckelryggigt' 1. tuddigt; [det vore inte illa] det
skulle inte skada 6 tafatt, oförståndigt, ömkligt, erbarmligt, (si.) taskigt 7 högeligen, i hög grad, jfr mycket 4 —
bekomma (ngn) illa menligt inverka på, se vidare under bekomma — beröra (ngn) illa göra ett pinsamt intryck
på, träffa smärtsamt, drabba

hårt, 'ta(ga) hårt', 'gripa hårt', såra; jfr illa berörd — fara illa slita ont, se vidare under 2 fara — fara illa med
vanvårda, se vidare under 2 fara — grina illa se grimasera — gå illa se misslyckas 1 — gå illa ihop med sc svära
mot — gå illa åt gå hårt åt, se under härd, tära på, skälla ut, se under 2 skälla — göra illa se 2 skada 3,
misshandla 1, våldföra sig på 1 — göra sig illa se skada sig under 2 skada —• illa anskriven se misshaglig — illa
behandlad illa åtgången, (vara) i strykklass — illa berörd irriterad, sårad, förstämd, beklämd, generad, obehaglig
till mods — illa däran svårt skadad, (vara) illa ute, se nedan; se sjuk 1 — illa faren illa medfaren, vanskött, nött,
skadad, icke fräsch, dåligt bibehållen, (ut)sliten, skrabbig — illa känd se beryktad — illa liden (prov. för)
misshaglig — illa lottad se vanlottad, fattig 1 — illa medfaren illa tilltygad, härjad, illa faren, luggsliten, jfr
medfaren

— illa omtyckt se misshaglig — illa sedd se misshaglig — illa ställd se vanlottad, fattig 1 — illa till mods se
ledsen 1 — illa tilltygad se tilltygad — illa tåld se misshaglig

— illa underrättad se okunnig 1 — illa utrustad se vanlottad — illa väld se dålig 5, oläglig — illa åtgången 1 illa
behandlad, jfr sönder 2 se medtagen 2 — inte illa ganska bra, se vidare under illa 5 — känna sig illa till mods
känna sig ledsen 1. orolig, ledas 1, se må illa under 1 må — lukta illa se stinka — må illa vara opasslig, se vidare
under 1 må — råka illa ut råka 1. komma i klistret 1. i knipa, se under 1 knipa, komma på sned, råka på glid,
hoppa i galen tunna, råka fast, 'bränna sig' (på fingrarna), bli 'bränd', råka ut i blåsväder, få sitta emellan, komma
mellan två eldar, (råka) komma mellan hammaren 1. släggan och städet; [ha råkat illa ut] sitta där vackert — se
illa ut te sig olämpligt; te sig föga lovande; se vidare under se — sitta illa till sitta trångt, vara i trångmål — slå
illa ut se misslyckas 1 — stå illa till boks vara beryktad 1. misshaglig — stå illa till (med) inte hänga rätt ihop,
vara galet; vara dåligt — taga 1. ta illa upp (motsats: taga väl upp) tycka illa vara, ta(ga) sig när (av), förargas,
reagera surt, misstycka, harmas, ogilla 1 — taga 1. ta illa vid sig bli obehagligt berörd, lägga på sinnet, låta gå sig
till sinnes, bli ledsen 1. förnärmad 1. illa berörd l. sårad 1. stött, harmas, vredgas, ta(ga) illa upp, ta(ga) sig (för)
när, misstycka; [jag tar illa vid mig] det går mig förnär — taga 1. ta sig illa ut se misskläda — tala illa om se
förtala, skvallra 1

— tycka illa om hysa motvilja mot 1. för, (prov.) inte lika, se ogilla 1, 2 avsky — tycka illa vara se ogilla 1,
misstycka — tänka illa om se förtänka — vara illa [det var illa] vara skada, se under 1 skada — vara illa ute ha
svårigheter, vara illa däran 1. i knipa 1. i förlägenhet 1. på kneken 1. under isen; sitta fast, (vard.) sitta i klistret;
ha kommit ur askan i elden
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1 illamående (subst.) illabefinnande, opasslig-het, krasslighet; indisposition, kväljningar

2 illamående (adj.) se opasslig 2, sjösjuk, se dagen efter under dag

illasinnad se illvillig illasmakande se avskyvärd, osmaklig 1 illbragd (gement) dåd, fult streck; illdåd, illgärning,
ogärning, missgärning, missdåd, skurkstreck, tjuvstreck, bovstreck, bovstycke, nidingsdåd, nidingsverk,
våldsdåd; förseelse, 2 brott illegal (motsats: legal) se olaglig, regelstridig;

oberättigad; 'underjordisk' (verksamhet) illegitim (motsats: legitim) 1 oberättigad, obefogad, orättmätig; se
olaglig 2 (om barn) oäkta, utomäktenskaplig, född utom äktenskapet, vanbördig, på sidolinjen, 'till vänster'
illfundig se illistig illgärning se illbragd illgärningsman se förbrytare illistig illfundig, illslug, bakslug, (åld.)
arglistig; illmarig, slipad, 'hal', lömsk; jfr slug 1 Ulitterat 1 (motsats: beläst) bokligt obildad, utan boklig bildning,
olärd, ostuderad 2 (förr om) icke lagfaren (rådman) illmarig illparig, småslug, se illistig, knipslug, lurig, knepig,
underfundig, (vard.) lurisk, pillemarisk; se skälmsk illojal 1 (motsats: lojal) otillbörlig, oredlig, osolidarisk,
okamratlig, okollegial 2 (motsats: rättskaffens) lagkränkande, orättrådig 3 se ohederlig 1, svikligft förfarande),
osund (konkurrens); pliktförgäten, otrogen, (ibl.) perfid

illudera 1 framkalla illusion (av), vara illusorisk, ge intryck av (verklighet) 2 kringgå, gäckas med, 'håna', göra
betydelselös; föra bakom ljuset, lura illuminera 1 (festligt) upplysa, belysa, ekJä-rera, låta stråla i ljus, förvandla
natten till dag 2 (om handskrifter) färglägga, kolorera, måla

illusion (sinnes)villa, synvilla, hallucination, hjärnspöke, sken, gyckelbild, dimbild, drömbild, drömsyn,
töckenbild, inbillningsfoster, fantasifoster, hägring, 'trollsyn', (ibl.) fiktion; felaktig 1. falsk uppfattning 1.
mening, felföreställning, falsk föreställning, vanföreställning, (göra 1. ge) intryck (av), (ge) utseende (av); felsyn,
missuppfattning, villfarelse, misstag; inbillning, dröm. självbedrägeri, (ibl.) bedrägeri; bländverk, teater-effekt;
livslögn; gäckad 1. bedräglig 1. överdriven 1. falsk 1. ogrundad förhoppning 1. förespegling 1. förväntan, from
önskan, fantasibild, chimär, utopi, luftslott; [-[illusioner]-] {+[illusio- ner]+} se dagdrömmar — icke göra sig
några illusioner icke ha någon överdriven uppfattning om (ngt), icke invagga sig i (ljuva) förhoppningar, se
nyktert och kallt 1. illusionslöst på tillvaron illusionist se trollkarl 2

illusionslös illusionsfri, 'nykter', realistisk, skeptisk, desillusionerad •— vara illusionslös trampa verklighetens
hårda mark
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illusorisk förvillande 1. slående 1. frappant (lik), (fullkomligt) övertygande; bedräglig, gäckande, overklig, se
falsk 4 illuster se lysande 2 under 1 lysa, se berömd under berömma

illustration 1 (motsats: text) se bild 1 2 belysande förklaring, belysande exempel, belägg, upplysning,
förtydligande

illustrativ bild-; upplysande, förklarande, belysande

illustrera 1 förse med bilder, göra teckningar till 2 ådagalägga; ge exempel på, belysa innebörden av, se belysa 2
illvilja se ondska 1, (i) ont uppsåt, (i) ond mening; se ovilja, hat, ondskefullhet, 'arghet', illvillighet, fientligt
sinnelag; skadelystnad — av ren illvilja på (pin) kiv illvillig orättrådig, se elak 1; fientlig, hätsk, illasinnad, se
ond 1; avundsam, skådelysten, skadeglad — vara illvillig ha en ond vilja; hysa ovilja mot; vilja ngn till livs;
(gärna vilja) tyda allt till det värsta; se snett på illvrål se gallskrik

ilska ursinnig 1. häftig vrede, vredesmod, ursinne, raseri, förbittring, förtrytelse, indignation; upphetsning, 'hetta';
vredesutbrott; argsinthet, misshumör, ondsinthet; (ibl. nära) elakhet, ondska, hat, 'galla', 'gift' ilsken 1 (motsats:
lugn) snar till vrede, argsint, hetlevrad; arg, upphetsad, uppbragt, (upp)retad, bitsk, se ond 2, (vard. o. si.) ilsk,
'besk', 'lömsk', förbannad, murrig; (motsats: ofarlig) ondsint, folkilsken, vildsint 2 starkt polemisk, hetsig 3;
våldsam, häftig 2, vild 3 (om färg) se gråtl 1 — ilsket (vard.) ellande 1. illande (röd) ilskna till mista besinningen



1. balansen, fatta 1. visa humör, bistra till, bli het 1. (tvär)arg, brusa upp, dänga 1. slå näven i bordet, 'fatta eld',
visa tänderna, se rött, få mord i blicken, se vredgas

image [im'idsj, ima'sj] framtoning, 'profil'; (känslomässig) föreställning 1. bild (om ngn 1. ngt)

imaginär [-sjinä'r] (endast) inbillad 1. tänkt, fantasi-, fingerad, fiktiv, skenbar, overklig, fantastisk

imbecill andligt jundermålig 1. efterbliven, lindrigt sinnesslö, utvecklingsstörd, förståndssvag, (vard. för) fånig,
dum, idiotisk imitation se efterbildning

imitativ härmande, efterapande, efterliknande, härmnings-imitator imitatör, efterapare, efterbildare, efterhärmare,
(ibl.) eftersägare, efterföljare, epigon, 'eko', 'papegoja' imitera 1 söka likna, efterlikna, säga efter, efterhärma ru,
härma, (ibl.) attrapera; ta(ga) (ngn i. ngt) till förebild, efterapa w, ta(ga) 1. gå efter, spela roll(en) av, gå i ngns
fotspår, ha gått i skola hos, kopiera, kalkera, schablonera, (ibl. nära) förfalska, slaviskt återge, plagiera; utgöra en
avbild 1. kopia av 2 efterbilda 1. göra efter (i annat material) — imiterad se falsk 4imma—in pleno

imma (vatten)ånga, (ibl.) fukt, jfr dimma 1; (fukt)beläggning, betäckning immanent inneboende, inre,
närvarande, existerande (i ngt), oskiljaktig, ofrånkomlig immateriell okroppslig, andlig, osinnlig, spiri-

tualistisk, abstrakt immatrikulera inskriva ni (i matrikel) immig belagd (med imma), oklar, frostig immigrant
(motsats: emigrant) invandrare immigration (motsats: emigration) invandring, (ibl.) inflyttning immigrera
(motsats: emigrera) invandra immoralisk utan moral, omoralisk, osedlig, oanständig

immun (särsk. med. för) oemottaglig (för smitta), okänslig, smittsäker

1 imperativ (subst.) 1 (-en) (språkv.) upp-maningsform 2 (-et) (filos.) (plikt)bud, befallning

2 imperativ (adj.) tvingande, kategorisk, bjudande

imperator (hist.) fältherre; jfr härskare, (ibl.) kejsare

imperatorisk kejserlig; myndig, bjudande, befallande

imperialism erövringspolitik, strävan efter

världsvälde imperium kejsardöme, kejsarrike; samvälde, kolonirike, världsrike, (världs)välde, (stormakt

impertinent försmädlig, respektlös, vanvördig, hånfull, satirisk, spydig, spotsk, retsam, aggressiv, trotsig,
oförskämd, näsvis, (vard.) uppkäftig

implicera innebära, innefatta, dra(ga) med sig, (i sig) inbegripa; inblanda ni — implicerad (ålcl.) jfr delaktig (i)
implici't (motsats: explici't) ej klart utsagd,

underförstådd imponera göra (ett överväldigande 1. djupt 1. kraftigt 1. starkt) intryck, överväldiga, 'blända', inge
respekt 1. aktning 1. vördnad, väcka 1. inge beundran, göra sig (starkt) gällande — imponeras (av) bli imponerad
(över), falla i farstun (för), falla i förvåning (över 1. för), (känna sig tvungen att) buga sig 1. ta(ga) av sig hatten
(för) — imponerande se stor 1, oerhörd 1; aktningsbjudande, respektingivande, vördnadsbjudande; (stor)ståtlig,
pompös, monumental, överväldigande, imposant, (vard.) pampig, reputerlig; präktig, storvulen, 'majestätisk',
'majestätlig'; effektfull, verkningsfull, gripande, anslående, beundransvärd; myndig, doktoral, magistral,
befallande

impopularitet ogunst, misshaglighet impopulär (motsats: omtyckt, populär, folkkär) se misshaglig import
(motsats: export) införsel, (ibl.) tillförsel; importverksamhet, jfr utrikeshandel; [importen] importvaror importera
(motsats: exportera, utföra) se införa 2

imposant se imponerande, (ibl.) solenn

impotens sexuell oförmåga (hos man), könssvaghet, sterilitet; vanmakt impotent ofruktbar, kraftlös 1; oduglig 1.
oförmögen (till samlag 1. att avla barn), jfr steril 2, senil, svag impregnera indränka ni, genomdränka, preparera,
göra vattentät, (ibl.) ytbehandla — impregnerad ogenomtränglig (för väta), regntät, vattentät, 2 tät 2 impressario



turnéledare, reklamagent, arrangör, ombud, manager, (idrott.) promotor improduktiv oproduktiv, ofruktbar,
fåfäng, resultatlös, ineffektiv; icke (längre) skapande, steril; oräntabel impromptu oförberett yttrande,
ögonblicksingivelse, (ögonblickets) infall; (mus.) improvisation, fantasistycke improvisera oförberett 1. i hast
sätta ihop 1. 'koka' ihop, med största lätthet åstadkomma, extemporera, 'skaka ur ärmen 1. armen'; fantisera, lägga
till, (teater- o. musikersl.) spåna; hastigt anordna 1. ställa till med — improviserad (även) oförberedd; tillfällig, i
hast hopkommen — improviserat (adv., även) utan förberedelser, på stående fot, på rak arm, efter ögonblickets
1. stundens ingivelse impuls eggelse, ansats, 'stöt', 'knuff', 'sporre', 'tändande gnista'; påstöt(ning), tillskyndelse,
tillskyndan, påverkan, anstiftan, (an)maning, uppmaning, initiativ, incitament, influens, upphov, 'drivfjäder';
motiv, bevekelsegrund; stimulans, stimulus, väckelse, uppslag, idé, inspiration; (plötslig 1. oreflekterad) böjelse
1. lust, (stundens) ingivelse, nyck, infall, drift

impulsiv spontan, omedelbar, lättrörd o. oberäknelig, överkänslig, rörlig, livlig, dynamisk — vara impulsiv följa
ögonblickets ingivelse, (vard.) ha kort stubin impulsköp oöverlagt 1. förhastat inköp

1 in 1 till det inre av; (prov.) (komma) inom 2 gå ini, dra(g) in (magen); (jag vill) komma in 3 (långt) inne (i
skogen) 4 inåt — in i det sista till det bittra slutet, se vidare under sist — ut och in 1 se avig 1 2 (känna till ngt)
fullkomligt 1. i grund — veta varken ut eller in vara rådlös, se vidare under ut

2 in — in absurdum ut i 1. till det orimliga, till orimlighet — in blanko icke ifylld 1. utfylld, utan angivande av
(belopp 1. villkor

1. namn), utan närmare bestämmelser, blan-ko-(fullmakt), öppen, tom — in corpore i sin helhet (som kår),
samfällt, kollektivt, gemensamt, samtliga — in extenso (motsats: partiellt) (om text) ordagrant, ord för ord, i hela
sin utsträckning, i sin 1. dess helhet, fullständigt, oförkortat — in flagranti inför allas ögon, på öppen gata, på bar
gärning — in memoriam till minne (av ngn död), till åminnelse av — in natura (motsats: med pengar) (betalning)
i varor 1. livsförnödenheter — in nuce i ett nötskal; i sin linda — in pleno (behandlat 1. beslutat) av samtliga
avdelningar 1. av samtliga ledamöter 1. av en

281in spe—inbäddad

avdelning gemensamt; fulltalig — in spe enligt vad man (själv) hoppas (bli), om ens hopp går i uppfyllelse;
blivande, framtida, tilltänkt

inackordering 1 kost o. logi, pension, spisning, jfr kosthåll 2 mat- (o. hyres)gäst, pensionär, inackorderad
(person), paying guest, kostgängare, inkvartering, intern (i skola) inadekvat (motsats: adekvat) icke (fullt)
motsvarande 1. överensstämmande 1. likvärdig 1. träffande, ofullständig; oriktig inadvertens
ouppmärksamhetsfel, vårdslöshet, (fall av) ouppmärksamhet, (fel på grund av) förbiseende, motsägelse, blunder,
småfel, inkongruens, anomali inaktiv (motsats: aktiv) overksam, oföretagsam

inaktuell ej längre verksam, ej längre pågående, ej gällande, ogiltig, utan intresse 1. betydelse för dagen, ej längre
användbar, ålderdomlig, föråldrad, förlegad, omodern, passerad

inalles i allt, i ett för allt, i ena bot, i det hela, allt medräknat 1. medtaget 1. inberäknat, alla medräknade,
sammanlagt, sammanräknat, hopräknat, hoplagt, hoptaget, sammantaget, tillsamman(s), i det hela, tillhopa, allt
som allt, i ett och allt, summa (summarum)

inandas se andas in

inarbeta 1 se arbeta in 2 (hand. för) göra (en vara) känd 1. sökt, införa o. utbreda i marknaden, skaffa marknad 1.
avsättning 1. kundkrets (för 1. åt), göra bekant o. värderad — inarbetad känd, välkänd, välrenommerad,
välrekommenderad, etablerad, med stor (o. fast) kundkrets; insatt (i), erfaren inbegrepp 1 sammanfattning,
(huvud)summa, 'koncentrat'; typiskt uttryck för, kvintessens 2 typ(en) för, förkroppsligande, inkarnation,
personifikation — med inbegrepp av se inklusive inbegripa (motsats: undantaga) (i sig) innefatta, (fackspr.)
implicera, subsumera; in(be)-räkna, medräkna, inkludera, medta(ga) m (i räkningen), anse tillhöra; innesluta (i ett
avtal); sammanfatta, mena med, inlägga i — inbegripen (bildl.) se delaktig (i); fördjupad (i), inne (i), upptagen



(av), försänkt (i), (ivrigt) sysselsatt (med) — inbegripet (adv., även) sc inklusive inberäkna se inbegripa inberätta
se rapportera

inbilla komma 1. få (ngn) att tro, lura 1. slå 1. (vard.) sätta 1. tuta i1 (ngn ngt), intala 1, jfr förespegla — inbilla
sig föreställa sig, tänka sig, tilltro sig, tycka (sig), anse sig, tro (utan grund), ha för sig, få för sig, förmoda,
anta(ga), drömma, fantisera om, smickra sig med; [jag inbillar mig] det förekommer mig — inbillad (motsats:
verklig) uppdiktad, fiktiv, imaginär, se förment under 2 förmena, chimärisk, falsk, skenbar, overklig, obefintlig,
obefogad 2
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inbillning 1 föreställningsförmåga, jfr fantasi 1 2 vanföreställning, fantasifoster, fantom, fiktion, hjärnspöke,
hallucination, fantasi 2, förflugen idé, '(såp)bubbla', påhitt 2, griller, fantasteri, (tom) fåfänglighet
inbillningsförmåga se fantasi 1 inbillningsgåva se fantasi 1 inbilsk narraktig, dumdryg, självsäker, högfärdig,
självbelåten, viktig 2 inbiten 1 (om person) se inpiskad, gammal, arg, förstockad; inkarnerad, 'oförbätterlig',
'obotlig', intensiv, rabiat, (ibl.) oresonlig; monoman, genuin, 'äkta', ärke-, fullblods-, jfr förhärdad, hårdnackad;
tystlåten, inbunden 2 (om vana, egenhet, känsla) fast rotad, inrotad, ingrodd 2, invuxen; tillbakahållen 1.
undertryckt (harm), inätet (hat) inbjuda ni se bjuda 4, invitera, be ngn infinna sig till, be ngn (komma) till sig,
engagera; anmoda 1. erbjuda 1. uppmana 1. uppfordra (ngn) att delta(ga) i, kalla till, utlysa, annonsera —
inbjudande se lockande under 2 locka, aptitlig, trevlig — inbjuda till fresta, locka, ge lust 1. mod (att); (ut)mana,
provocera inbjudan inbjudning, invitation, kallelse; anmodan, uppmaning, påstöt(ning), invit inblanda se blanda
in; sc engagera 3 — inblanda sig i inlåta sig på, se blanda sig i — inblandad se delaktig

inblandning 1 tillsats 2 intervention, mellankomst, mäkling, inskridande, inveckling 1. indragande (i en sak), jfr
ingrepp 1; (nyfiket) snokande

inblick 1 titt, insyn, möjlighet till övervakning, (ibl.) blick bakom förlåten, sikt 2 insikt, (egen) uppfattning,
kunskap 1. kännedom (om), förtrogenhet (med) inblåsa 1 se blåsa in under 2 blåsa 2 bibringa, förläna 1. ge (liv
åt), ingjuta 1. framkalla (liv) inbringa ge i utdelning, se avkasta 2; (förskaffa, rendera; (hästsp.) löpa in (pengar)
— inbringande indräktig, inkomstbringande, lönande, lönsam, (vinst)givande, bärkraftig, lukrativ, räntebärande,
räntabel, god, 'fet', vinstbringande, gyllene (tider), jfr fruktbar 3; välavlönad, förmånlig, fördelaktig, lyckad
inbrott 1 kupp, påhälsning 1. visit 1. besök av tjuvar, (si.) intjack, 'stöt', grej 2 annalkande, ingång, början, se
gryning inbryta 1 se bryta in i 2 se 2 gry; falla 1. komma

på, 'inträda' inbrytning — göra en inbrytning i tränga in i, bryta in i

inbunden (motsats: tillgänglig, jovial, öppen) förbehållsam, 'sluten', 'tillknäppt', 'igenknäppt', 'stel', otillgänglig 2,
oåtkomlig, tillbakadragen, människoskygg, jfr inåtvänd, dolsk, förtegen, reserverad, fåordig, fåmält, ordknapp,
tyst, tystlåten, butter, trumpen, jfr hemlighetsfull 1 inbura se bura in inbyggare se invånare

inbädda ni se hölja, nedbädda ni, jfr linda in under 2 linda — inbäddad 1 nedlagd (mellaninbördes—infalla

täcken, i bomull 1. dyl.) 2 helt omgiven, väl skyddad, dold inbördes se ömsesidig, sinsemellan, inom sig; inre
(tvister), borgerligt (krig)

incest se blodskam

incident (subst.) (tillfällig) händelse, störning 1. tillbud 1. sammanstötning (min två länders styrkor), störande
episod 1. tilldragelse, (gräns)intermezzo

incitament retelse, retning; eggelsemedel, ret-medel, stimulerande medel, sporre, 'knulf', 'stöt', motiv, jfr impuls
indela se dela in

index 1 förteckning, register; [sätta på index] föra in i förteckning över förbjudna böcker, svartlista 2 statistiskt
relationstal, jämförelsetal 3 förskjutbart (avläsnings)märke (på instrument), visare indiansommar se brittsommar
indicera se indikera — indicerad (med. för)



påkallad, tillrådlig indicium fingervisning, vink, indikation, schibbolet, tecken 2, kriterium, (indirekt) bevismedel
— dömas på indicier (jur. för) dömas utan klara bevis, dömas på blotta 'anledningar', på yttre tecken 1. liknelser,
på liknelser och omständigheter, på indirekta bevis

indifferent se likgiltig, obestämd indignation se harm

indignerad harmsen, (moraliskt) upprörd, förbittrad, förtörnad, förtrytsam, uppbragt, vred, förargad, arg
indikation antydan, anvisning; fingervisning, 'vink', tecken, sym(p)tom, indicium; grund, skäl (för viss
sjukdomsbehandling) indikator registreringsinstrument; utslagsgivande (färg)ämne, kriterium indikera 1. indicera
ånge, antyda, (på)visa, (ut)visa; anvisa indirekt medelbar(t), i andra hand, inte rätt fram 1. rakt på sak,
kringgående, undvikande, på omvägar; förtäckt; sekundär indiskret ogrannlaga, taktlös, ofinkänslig, opassande,
ogenerad, oförsynt, näsvis, närgången, vanvördig, påträngande, påflugen, frispråkig, lösmynt, skvalleraktig; (ss.
adv. även) högt, i I. med en teaterviskning — vara indiskret (även) vara nyfiken, prata bredvid munnen, skvallra,
röja hemligheter

indiskretion lösmynthet, bristande takt, taktlöshet, ogrannlagenhet, (ibl.) obetänksamhet indisponerad
odisponerad, oupplagd, icke upplagd 1. i stämning 1. livad (för), ohågad; se opasslig 2, (ibl.) hes indisponibel
icke tillgänglig, icke till förfogande, upptagen; oförytterlig indisposition se 1 illamående; olust individ (-en, -er;
bot. o. zool.: -et, plur. = sing.) 1 (motsats: grupp) enskild (varelse), enskilt väsen 1. föremål, exemplar, (fackspr.)
species; (enskild) person, människa 2 se kurre, (ynklig) stackare, 'stycke', (misslyckad) 'existens'

individualisera 1 (motsats: generalisera) särprägla 2 anpassa 1. lämpa efter individen individualitet 1 egenart,
personlig prägel, särprägel, skaplynne, temperament, natur 2 individuell 1. utpräglad karaktär, personlighet 1

individuell (motsats: allmän, generell) enskild;

egenartad, karakteristisk; speciell, (sär)egen, särpräglad, utpräglad, personlig, jagbetonad, jagisk

indoktrinera söka övertyga, undervisa o. (politiskt) påverka, bibringa åsikter 1. känslor, tvinga på (en åskådning),
inympa (en ensidig lära), (ibl.) hjärntvätta indolens (motsats: aktivitet, ambition) se likgiltighet 2, lojhet,
märglöshet, oföretagsamhet, tröghet, försumlighet, slarvighet, sölighet, se lättja, flegma indolent slapp, loj,
indifferent, ointresserad,

bekymmerslös, trög, lat 1; jfr apatisk indraga se draga in — indragen 1 se delaktig

2 se sparsam 1, anspråkslös indragning inskränkning, reduktion; konfiskation — göra indragningar göra
inskränkningar 1. inknappningar 1. besparingar 1. förenklingar 1. nedskärningar, låta geddes-yxan gå, sätta på
indragning(s-stat), dra(ga) in på staten, inskränka sig, spara 2, 'dra(ga) åt svångremmen' indriva 1 se driva in
under 2 driva 2 (om avgifter) inkrä va ra, avkräva, utkräva, infordra, utta(ga) ra (på exekutiv väg), (jur.) utsöka;
uppta(ga) ra, uppbära, inkassera; jfr kräva 2 indräktig se inbringande

industri råvaruförädling, industrialism, fabriksverksamhet, maskindrift, stordrift, bruksdrift; industrigren,
(byggnads)fack(et); industriföretag, fabrik; jfr näring 3; fabrikstillverkning, dussintillverkning, massfabrikation
industriidkare se fabrikant ineffektiv (motsats: effektiv, verksam) utan (tillräcklig) verkan, verkningslös, gagnlös,
onyttig, improduktiv inemot 1. in emot 1 hänemot, (e)mot, i det närmaste, ungefär 2 (om tid) se frampå 2 inetsa
se inskärpa

inexakt inte (fullt) riktig, mindre noggrann, ofullständig, onöjaktig, otillförlitlig, skev 2 infall 1 angrepp,
inmarsch, intåg, överfall, räd, inbrott, invasion, plundringståg, jfr

2 tåg 2 2 idé, hugskott, fantasi, griller, tokeri, ingivelse, impuls; påhitt, påfund, nyck, kapri's, tanke, funderingar,
'snilleblixt', 'guldkorn', (vard., ibl.) ploj; kvickhet, (fyndigt) inkast 1. skämt, bonmot, improvisation, impromptu,
(ibl.) (ett) apropå

infalla 1 se falla in 2 (om mörker 1. skymning) falla (på), sänka sig ned, komma på, inbryta

3 (om vattendrag) utmynna ra 1. utfalla ra 1. inmynna ra i, förena sig med, sammanträffa med 4 göra ett inkast,



inflicka, se inskjuta 2, hastigt ta(ga) till orda, falla i talet, hugga in, avbryta, ingripa, (hastigt) svara, utbrista, (ibl.)
vidta(ga) 5 (om högtid) komma 1. falla (på en viss veckodag), inträffa (på), bli (på),
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sammanfalla (med); inträda, inträffa, inbryta — infallen insjunken, hopfallen, mager 1, ihålig, hålkindad, avtärd,
'urgröpt' infallsvinkel (bildl. för) aspekt, synvinkel, synpunkt, 'perspektiv', sätt att angripa ett problem

infam se avskyvärd, skamlig, lumpen, låg, äre-rörig; skamlös, förbannad, utstuderad, utspekulerad, djävulsk,
hemsk 2; dålig, (ur)usel infanteri fotfolk, fotsoldater, infanteriregemente

infanterist fotsoldat, (hist.: turkisk) janitsjar; (si.) fotsvettsindian, plattfot(s-indian), 'gråsparv'; [infanterister]
fotfolk, infanteri, (si.) ökentrampare, tofsar infantil barnslig, omogen, outvecklad, pueril, naiv

infart 1 infärd, inresa, inkörning, insegling 2 infartsled, inseglingsränna, inlopp, (ibl.) gatt; infartsväg, (till
motorväg) påfart; in-körsel, inkörsport infatta insätta ni, fästa, inpassa ni, infälla ni, infoga ni, montera (broderi 1.
juveler), inmontera ni, fatta (in); inrama ni, omge 1. besätta (med), sätta kant 1. ram om, innesluta 1. fastsatta i,
omsluta, omfatta, om-rama

infattning infattande, insättning, installation; (om)fattning, inramning, ram, foder, beslag, karm, passepartout,
garnityr, bård, list, kant

infektera angripa, smitta (ned), förpesta, inficiera

infektion se 1 smitta 1, jfr inflammation infernalisk se djävulsk, maliciös, förbannad;

ohygglig, jfr oerhörd inferno se helvete 1, 'skärseld'; olidligt tillstånd

infiltrera se tränga igenom 1, genomdränka;

sippra in i; innästla (sig i) infinna sig se inställa sig 1, jfr besöka, samlas, träffas, (jur.) företräda inflammation
infektion, katarr, rodnad inflammerad (om debatt) irriterad, upphetsad,

hetsig, upprörd inflation (motsats: deflation) (hand.) värdefall, penning(värdes)försämring, allmän prisstegring
inflicka 1. inflika se inskjuta 2 influens inflytande, inverkan, påverkan, påverkning, intryck, impuls influera (på)
ha inverkan (på), se inverka (på),

påverka; spela en roll, medverka inflyta 1 (om nyheter 1. pengar) inkomma ni, ingå, inlöpa, tillflyta, inbetalas,
'inströmma' 2 (om tidningsartikel) införas, intagas, publiceras, komma in inflytande inflytelse, påverkan, makt 2,
grepp, maktställning, försänkningar, position; (stor) auktoritet, jfr myndighet 1, betydelse 2 inflytelserik se
mäktig 2, tongivande, opinionsbildande infläta se inskjuta 2

infoga se foga in 1, inskjuta 2 — infoga sig 'gå

in' (i) — infogas (även) anknyta sig (till), ansluta sig (till), inordna sig (i) infordra begära, jfr kräva, förelägga 1.
anmoda (ngn) att inkomma med (ngt); inkräva, återkräva, utfordra, återfordra, jfr utskriva 2 information
upplysning, meddelande, underrättelse, besked, undervisning, vägledning informationsman PR-man, (ibl.)
relationist informativ upplysande

informator hemlärare, privatlärare, jfr lärare informell oformell, oceremoniös, oceremoniell, okonventionell,
otvungen, ledig, (tvångs)fri

— informellt (adv., även) 1 i all enkelhet 2 skvallervägen, (vard.) genom korridorsnack

informera göra (ngn) underrättad (om ngt),

ge upplysningar, upplysa, se meddela 1 infria 1 se inlösa 2 (om löfte) uppfylla, hålla,

realisera, leva upp till (sina utfästelser) infrysa se frysa in

infusion (med.) 1 extrakt 2 insprutning, in-gjutning (av stora vätskemängder), (ibl.) droppinfusion, 'dropp' infälla
se fälla in under 2 fälla infödd född i landet 1. på orten, inhemsk inföding 1 (skämts, för) urinvånare, ortsbo,



(en) infödd, jfr invånare 2 vilde, färgad inför 1 framför, mitt för, i närvaro av, ansikte mot ansikte med, vid
åsynen av; i (ngns) uppfattning 1. ögon; för, gentemot, vid, hos 2 (prov. för) (gå) inåt (med tårna)

— draga 1. dra inför rätta lagfora se vidare under 1 rätta — inför allas ögon inför allas blickar 1. åsyn, i allas
närvaro, offentligt, se öppet under öppen — inför lyckta resp. öppna dörrar i enrum resp. i allas åsyn, se vidare
under dörr — ställa (ngn) inför (ngt) ställa (ngn) ansikte mot ansikte med, konfrontera med

införa 1 se föra in 2 införskaffa, inskaffa ni, importera, ta(ga) in (från utlandet), inskeppa, inköpa ni från utlandet
3 inskjuta ni 1. inrycka m (paragraf 1. skottdag) 4 föreställa, presentera, introducera, initiera (i), förmedla
inträde(t) 1. bekantskap(en), låta framträda 1. uppträda, inducera; framföra (på scenen); sätta in (i ett
kunskapsområde), bibringa de första grunderna (i), länka in; ge utbredning 1. fart 1. spridning åt, göra gängse,
börja använda 1. bruka 1. ta(ga) i bruk 1. nyttja 1. tillämpa, (hand.) inarbeta iu (en vara); lansera, påbjuda
införliva förena, inkorporera, lägga till, låta uppgå 1. ingå i, med sig sammansmälta, insmälta, assimilera,
inlemma, uppta(ga); annektera; förbinda — införliva sig med so assimilera sig med införsel 1 se import 2 avdrag
(på lön) införskaffa se skaffa 1, (in)samla införskriva utifrån 1. från utlandet anskaffa 1. beordra 1. ta(ga),
rekvirera, importera, införa, inta(ga) ni, inkalla 2 införstådd — vara införstådd med vara ense 1. överens med, gå
med på ingalunda inte alls, visst inte, icke, på intet
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sätt 1. vis, i intet avseende, för ingen del; jo vackert, pytt inge se ingiva

ingen 1 icke någon (som helst), inte (den) minsta 1. ringaste 1. blekaste (aning), icke ngn levande (ro) 2 ingen
alls, inte en, inte en enda, inte en människa 1. själ 1. (vard.) kotte 1. katt 1. käft, jfr ingenting, icke

— för ingen del se icke — han har ingen botten han är omättbar, jfr inte ha ngn botten

— i ingen mån i intet hänseende, i ingen måtto, icke — ingen annan än (han) ensam, den ende (som); med
uteslutande av alla andra, se bara 1 — ingen mindre än själva 1. själve, i egen hög person, se själv 2 — ingen
orsak håll till godo, se under god; det gör ingenting — ingen vart se ingenvart — på inga villkor se icke, aldrig 1
— under inga förhållanden 1. omständigheter se icke, aldrig 1 — veta sig ingen råd vara villrådig

ingendera ingen 1. inte någon (av dem 1. av två), varken den ene 1. den andre, icke någondera, ingendera delen
ingenium se begåvning, intellekt, snille, geni ingenstans ingenstädes, inte någonstans 1. någonstädes, på intet
ställe, på ingen plats 1. punkt; (man kom) ingenvart 1. ingen vart ingenstädes se ingenstans ingenting intet (som
helst), intet 1. ingenting alls, absolut 1. över huvud (taget) intet, inte någonting 1. något, (vard.) inget, inte ett
dugg 1. dyft 1. skvatt 1. skal 1. fnask 1. fnyk I. smack 1. barr 1. muck 1. jota 1. nys, inte en suck, inte ett kofen 1.
kopek 1. (rött) öre 1. korvöre 1. nickel 1. ruttet lingon 1. gudslån, inte en 1. ett smul 1. en smula, inte en gnutta 1.
gnatta, inte det (allra) minsta 1. ringaste 1. bittersta, inte ett skapat 1. skapande grand, inte en stavelse, inte så
mycket som så, inte (ens) röken av, inte en 1. ett pinal 1. en droppe 1. prick 1. vitten; pius minus noll, (si.) tji,
nix; inte (ett) tecken (till), inte en glimt 1. skymt 1. 'gnista' 1. aning 1. skugga 1. ett spår 1. uns (av) 1. en
tillstymmelse (till), inte ett knyst 1. (minsta) ljud 1. ett muck 1. ett (halvkvävt) ord, inte ett knäpp 1. kny 1. pip 1.
kvitt, inte en halvdragen anda 1. ett andedrag; jfr icke, värdelös; obetydlighet, småsak 2 — det gör ingenting det
är inte hela världen — det tjänar ingenting till det är ingen idé, se vidare under tjäna — för ingen> ting se gratis;
utan skäl 1. orsak 1. anledning, osjälviskt, för ngns vackra ögons skull, förgäves — göra ingenting sitta med
händerna i skötet, sitta med armarna i kors, vara sysslolös; inte lägga två strån i kors (för) — ingenting mindre än
1 rentav, rent ut sagt, verkligen 2 allt annat än, ingalunda, alldeles inte, rakt inte, långt ifrån — se ingenting ut ha
ett alldagligt 1. intetsägande utseende, inte ha ngt fördelaktigt utseende

— som ingenting utan svårighet, med lätthet, utan vidare, 'som ett intet', (vard.) som ett nix

ingenvart 1. ingen vart (man kom) ingenstans,

(inte komma) ur fläcken 1. någonstans ingeny [ängsjeny1] (teat. för) oskuld, oskuldsfull (ung) flicka, naiv o.
okonstlad flicka 1. flickroll



ingiva 1. inge 1 se ge in 1 under giva 2 se lämna in 3 ge idén 1. impulsen 1. uppslaget till, intala (ngn att säga),
lägga (ngn ngt) i munnen, bringa på tanken, inspirera (till), diktera, bjuda, 'förestava', sufflera, (ibl.) inpränta,
inprägla, inplanta; bibringa, väcka (förhoppningar), framkalla, skänka, injaga, ingjuta (mod), sätta (mod 1.
skräck) i, sprida (skräck)

ingivelse 1 (konstnärlig 1. religiös) hänförelse, (gudomlig) anda, (gudomlig) divination, inspiration, skaldegåva,
jfr instinkt, intuition, (ha) på känn 2 (plötslig, lycklig) tanke, infall 2; (på ngns) beråd 1. tillskyndan 1. inrådan 1.
intalan 1. påverkan 1. inverkan 1. impuls ingrediens se beståndsdel

ingrepp 1 intrång, övergrepp, anfall på, attentat mot; ingripande, inblandning, inskridande, kraftåtgärd, (ibl.)
restriktion, jfr åtgärd 2 (med.) operation, behandling ingress1 inledning (till tal 1. skrift), början ingripa 1 se
gripa in 1 2 lägga hand vid, göra en insats, ta(ga) tjuren vid hornen, gå till aktion, 'handla', (hastigt) göra ett
inhopp; kasta sig emellan (i strid), uppträda (mot), ta(ga) i 1. itu (med hårdhandskarna), inskrida, intervenera;
blanda sig i (leken 1. spelet), lägga sig i, falla 1. gripa ngn i ämbetet; falla (ngn) i talet, infalla, inflicka, inskjuta 3
göra ett (operativt) ingrepp — ingripande (part, adj.) betydelsefull (för); djup(are), djupgående, genomgripande,
stor, omfattande, radikal ingripande (subst.) se ingrepp 1, intervention ingrodd 1 igengrodd 2 outrotlig, inbiten 2,

rotfast, invand, 'fastgrodd' ingå 1 se gå in, gå in på 1 2 (om penningbelopp, svar, post) anlända, ankomma,
inkomma, inflyta, 'inströmma', inlöpa, erhållas, komma (ngn) till handa; (om tid) börja, inträda, randas; (om
nyheter) inberättas 3 (om avtal, fred osv.) (av)sluta, uppgöra ni om, stifta, bilda, 'knyta', inlåta sig på, göra, träffa
(avtal) — ingående 1 inkommande, inlöpande (post) 2 se genomgripande, sorgfällig, förtrolig, 'allvarlig', intim,
närgående, inkvisitorisk, detaljerad, jfr utförlig 3 ingredierande (beståndsdel) — ingå i införlivas med; utgöra en
del av, vara med i, medräknas tu 1. inräknas ni i, inbegripas 1. innefattas i. upp-ta(ga)s i, tillhöra ni, gå in i,
sortera under ingång l (relig. för) ingående; tillträde, entré; (hand. för) ankomst, mottagande, erhållande;
inträdande, gryende, inbrott, början; (på) tröskel(n till ett nytt år) 2 grind, (vard.) insläpp, se port 1,' passage, gap;
förstuga, vestibul ingärda (med stängsel) omgiva inhemsk inländsk, inrikes, infödd, hemma (i),
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hemgjord, landets egen, inre (förhållanden), (ibl.) intern, (fackspr.) autokton; (med., om sjukdom) endemisk; jfr
nationell inhibera se förbjuda; inställa, avlysa, (av)-bryta, avblåsa, skrinlägga, stäcka; jfr av-beställa, annullera 1
inhuman omänsklig, ovänlig, obarmhärtig, grym

inhysa bereda plats 1. bostad åt, låta få bo,

placera, se härbärgera, (ibl.) inackordera inhägna (om)hägna, gärda, ingärda, omsluta,

avstänga, 'stänga' inhägnad 1 gärd(e)sgård, staket, plank, stängsel, hägnad, häck, räcke, mur, skydd, (åld.) hägn 2
inhägnat område, gärde, hage, fålla, gård, tun; (hästso.) (led)volt, paddock inhämta 1 (för)skaffa (sig),
införskaffa, ta(ga) fram (uppgifter), förvärva (sig), tillägna (sig); få 1. ta(ga) reda på, erfara, lära känna, jfr höra
3; lära (sig), få i sig, insupa, vinna 2 (upp)hinna, hinna 1. nå fatt, ta(ga) igen; se hämta 2

inhölja omhölja, övertäcka ni, svepa in (i

höljen), se linda in under 2 linda inhösta se skörda 1, bärga 2, inkassera, förtjäna 1; få (bifall) ini se inuti

initial begynnelsebokstav, anfang(s-bokstav), stor bokstav; [initialer) (ibl.) monogram,

signatur, signum — initial- utgångs-(hastig-het), begynnelse-(skede), inledande initiativ 1 första steg(et), (ha)
'boll(en)'; verksamhetsbegär, handlingskraft, företagsamhet, drift; föranstaltan(de), (på eget) bevåg, (på ngns)
föranledande, uppslag, ansats; jfr impuls 2 (statsv.) förslagsrätt, motionsrätt

initiativrik uppslagsrik, påhittig, företagsam initiativtagare förslagsställare, upphov(s-man) initiera införa (i),
inviga (i), göra bekant (med), handleda; ta initiativ (till), sätta i gång (med), (på)börja; (mil.) få 1. bringa
(sprängämne) att detonera — initierad införd (i ceremonierna), invigd I. insatt (i förhållandena), orienterad,
(väl)underrättad, kunnig, en kännare, (vard.) hip injaga 1 jaga 1. driva 1. fösa 1. sjasa in 2 (bildl.) se ingiva 3



injektion insprutning, (få en) spruta, (vulg.) (ta sig en) sil inkalla l se kalla in 1 2 se införskriva; Inropa ni
(skådespelare); (jur.) förekalla, (in)stämma (inför domstol 1. som vittne), beordra (ngn) att inställa sig, kalla (till
inställelse 1. inför rätta); sammankalla, utskriva, jfr mobilisera 1 — inkallad värnpliktig (soldat), (vard.) basse —
vara 1. ligga inkallad exercera (beväring), vara värnpliktig, (full)göra sin värnplikt(s-tjänstgöring), tjäna kronan,
vara i militärtjänst, vara mobiliserad, ligga inne 1. i det militära 1. (vard.) i lumpen 1. kom-missen, (vard.) lumpa
inkallelseorder order att inställa sig, (vard.) inkallelse
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inkapabel oförmögen (till), ur stånd, oskicklig, oduglig

inkarnation människoblivande, mandoms-anammelse, förkroppsligande, lekamliggö-relse; sinnebild, urbild, se
inbegrepp 2 inkassera ni (om fordringar osv.) se indriva 2, kräva på, mottaga 2, få in, ta(ga) upp, insamla lu,
inhösta, lyfta, uppbära betalning, (vard.) håva in inkast se invändning; jfr infall 2, replik 2 —

göra ett inkast se infalla 4 inkasta 1 se kasta in 2 se inskjuta 2, jfr invända inklination 1 böjelse, tycke 2 (fys. o.
astr. för) lutning(s-vinkel) inkludera se inbegripa

inklusive (motsats: exklusive) in(be)räknat, medtaget, medräknat, innefattat, (däri) inbegripet 1. inkluderat,
impli'cite, med inbegrepp av; jfr jämte 1 inknappning se minskning inkognito [-kång'n-] o(igen)känd, under
antaget namn, utan att ge sig till känna, anonymt, pseudonymt, (ibl.) förklädd, jfr hemligen inkoka se konservera
2

inkomma i se komma in 2 se komma, inflyta; bli inlämnad 1. inlevererad — inkomma med se lämna in 2; (jur.)
instämma (ett krav till domstol) inkommensurabel icke mätbar (med samma

mått), ojämförbar inkompetens brist på nödiga förutsättningar (att sköta en tjänst), oskicklighet, oduglighet,
oförmåga; obehörighet inkompetent oskicklig till, ej kvalificerad 1. tillräckligt meriterad, för kort i rocken; jfr
oförmögen 1, ej behörig, obehörig, obefogad, jävig — vara inkompetent sakna nödiga förutsättningar, icke ha
styrkt sin skicklighet inkomplett se ofullständig inkomst förtjänst, avkastning, behållning, reveny, intäkt(er),
tillgång(ar), (åld.) in-gäld(er); utbyte, (teat.) recett inkomstbringande se inbringande inkongruens bristande
överensstämmelse,

motsägelse, inadvertens, anomali inkongruent icke överensstämmande 1. sammanfallande, oförenlig, 'haltande',
divergerande

inkonsekvens avvikelse 1. avsteg (från sina

principer), se självmotsägelse, motsägelse 2 inkonsekvent självmotsägande, motsägelsefull, varandra
motsägande, icke följdriktig 1. logisk, ologisk, godtycklig, jfr osammanhängande

inkonstant obeständig, föränderlig, flyktig inkonventionell okonventionell, obunden av

konventioner; otvungen, naturlig, enkel inkorporera se införliva, annektera inkorrekt oriktig, felaktig, (ibl.)
språkvidrig;

ofin, opassande, ogrannlaga, ojust inkråm in(nan)mäte, krås, inälvor, ränta; (fisk)råk, rens; det inre, det mjuka
(av brödet), (prov.) malle inkräkta göra intrång (på), intränga ni (i);inkräktare—inneboende

hemsöka, (med våld 1. orätt) bemäktiga sig inkräktare objuden gäst, snyltgäst; erövrare, usurpator

inkrökt (psykol. för) inåtvänd, isolerad;

självupptagen inkunabel paleotyp, 'vaggtryck', bok tryckt före 1500

inkvartera förlägga (i kvarter); upplåta 1. finna kvarter 1. bostad åt, härbärgera, installera, (ibl.) lägra (trupper);
slå (sig) ned

inkvartering förläggning, se logi; se inackordering 2



inkvisitorisk 1 (motsats: ackusatorisk) (jur. för) utredande 2 noggrant 1. strängt 1. närgånget undersökande,
strängt rannsakande, närgången, ingående, skarp, pressande, sträng, despotisk inköp förvärv (genom köp),
(upp)köp; (auk-tions)inrop; inköpt vara; butiksrond, shopping inköpa se köpa 1

inkörd 1 (om motor, motsats: ny, kärv) in-

sliten 2 (bildl.) se innött inkörsport se infart 2, port 1

inlaga skrivelse (till myndighet), (skriftlig) hänvändelse 1. ansökan, ansökning, ingiven skrift, begäran,
promemoria, skriftlig erinran, memorandum, memorial, deklaration, förslag, framställning, inlägg, betänkande
inleda 1 se leda in under 2 leda 2 gå först i, (ibl.) föregå, se börja 1; öppna (säsongen); göra 1. stifta 1. formera
(bekantskap), knyta (förbindelser); [inleda med] förutskicka 3 inveckla (i strid); locka 1. narra (in), förleda (till)
— inledande förberedande, preliminär, propedeutisk, preparand-(kurs); första, begynnelse-, primär,
initialinledning 1 se början 2 (motsats: avslutning, efterskrift) företal, ingress, introduktion, (några) inledande
ord, (dipl.) preambul, (kanslispr.) recit, jfr presentation 3; preludium, (o)uvertyr, inledningsstycke, jfr förspel,
(mus.) exposition, (kyrkl.) introitus 3 orientering, grundlinjer, (vetenskaplig) pro-pedeutik

inledningsvis som en början, till att börja med, först

inlemma uppta(ga) (som medlem), (intimt)

förena, inordna (i), integrera, införliva, annektera

inlevelse (intuitiv) förståelse, medkänsla, identifikation, inkännande, engagemang, (psykol.) empati1 — med
inlevelse con amore, (spela) med uttryck inlinda se linda in under 2 linda inlopp se infart; (flods) inflöde; intag
(för vätska)

inlåta sig 1 [inlåta sig på] se befatta sig med, beröra 2, ingå ni på, kasta sig in i 1. på, kasta sig på, ge sig i lag
med (ngt), sc under 2 lag, ge sig in i 1. på, ta(ga) upp (strid, tävlan), ge sig till (att), börja 1. försöka (med);
[inlåta sig i] öppna (strid) 2 [inlåta sig med ngn] träda i närmare förbindelse med (ngn),

ge sig i lag med (ngn), se under 2 lag, (vard.) komma i slang med (ngn), sylta in sig inlägg 1 yttrande, uttalande,
votum, andra-gande, (debatt)bidrag, inpass, inkast, gensaga, jfr replik, insändare, inlaga 2 fyllning, plomb; insats
inlägga l se lägga in 2 [inlägga i] låta (känsla) framträda, underlägga ru (en annan mening 1. betydelse);
inbegripa, mena (med) 3 se lämna in 4 uttala (protest), lägga' ett gott ord för) — inlagd 1 intagen (på sjukhus) 2
inkokt, insaltad, konserverad 3 med mosaik — inlägga förtjänster om göra sig förtjänt om, se vidare under
förtjänst inläggning intagning (på sjukhus); konservering; konserv; intarsia, marketeri, mosaik inlämna se lämna
in inlämningsbevis se kvitto inländsk se inhemsk

inlöpa 1 löpa in 2 löpa i mål; (om fartyg) löpa

i hamn, vara på ingående, insegla ni, styra in, gå in, angöra 3 se ankomma 1, (om pengar) inflyta; (om flod 1.
väg) inmynna inlösa se betala 1, (ut)lösa, indra(ga), infria,

(in)växla; friköpa inmundiga se äta 1; dricka innan 1 (adv.) in(ut)i, i det inre, invändigt, på insidan, innanför;
dessförinnan, tidigare, förut 2 (prep.) inom, senast (om); (vard.) före (kvällen) 3 (konj.) förrän, förr än, tidigare
än — innan 1. inom kort se snart, framdeles innandöme inre, innersta, (jordens) sköte innanför på insidan av 1.
om, inne i, invändigt innanmäte se inkräm

innantill 1 se invändigt, invärtes, inuti 2 (läsa) i bok, från bladet inne 1 (om rum, motsats: ute, utomhus,
utgången, borta; på fri fot) inomhus, på rummet 1. sitt rum 1. sina rum, inom fyra väggar, hemma, i våningen,
(åld.) under sotad ås; i häkte 1. cell 1. fängelse, i kurran; ombord, inlastad; under tak, inkörd, bärgad, 'i hus';
framme, i mål, inkommen, framkommen; på lager; till hands, inkommen 2 (om tid) kommen, för handen, (ibl.)
'mogen' 3 (vard. för) modern, populär 1 — brinna inne se frysa inne — ha inne ha tillgänglig 1. till hands, se
vidare under hava — hålla inne med se tiga med, se vidare under hålla — inne i 1 inuti, ini; (långt) in (i skogen)
2 försjunken i, inbegripen i, försänkt i, kunnig i, invigd i, (väl) underrättad, se hemmastadd; upptagen med,



'insyltad i' — innerst (inne) i själ och hjärta, se vidare under innerst — ligga inne vara 1. ligga inkallad — ligga
inne med inne-ha(va) m, ha på lager 1. i kassan — när tiden är inne i sinom tid — sitta inne hålla sig inomhus;
vara fängslad; se vidare under sitta — sitta inne med ha (på hand), se 2 äga — vara inne vara hemma, kunna
anträffas; (idrott.) vara i tur (att slå); spela 1. agera (på scenen); vara insatt 1. hemma(stadd) (i)

1 inneboende (subst.) hyresgäst (i annans bostad), inhysing, (ibl.) parasit

2 inneboende (part. adj.) 1 inhyst, inlogerad
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2 medfödd, naturlig, inre, immanent; virtuell, latent; potentiell innebyggare se invånare

innebära (i sig) innesluta 1. innefatta, rymma, innehålla, omfatta; vara, gå ut på, vilja säga, varsla om, betyda,
medföra 2, ha till innebörd 1. förutsättning, utgöra, (fackspr.) implicera innebörd betydelse, mening, 'kärna',
kontenta, andemening, anda, innehåll, lydelse; räckvidd, bärvidd innefatta (i sig) innesluta, involvera, gälla,
inbegripa, omfatta 3, jfr rymma 1; bestå av; infatta, omge, omsluta, inrama, medta(ga) 1. inräkna 1. medräkna
(under), hänföra till

innefolket (vard. för) de kulturellt 1. ekonomiskt ledande innehav 1 förfogande, besittning, ägo, possession 2
förråd, lager; (aktie)portfölj innehava 1. inneha se 2 äga, disponera, bebo, ha hand om 1. om hand, handha(va),
förfoga över; hålla besatt, ha i sitt våld, förestå, bekläda, åtnjuta (en förmån); sitta inne med, ha på lager; jfr även
ha inne under hava innehavare ägare, besittare, (ibl.) upphittare, (jur.) besittningshavare 1. -tagare, order (på
check); jfr tjuvgömmare — utan innehavare (för tillfället) ledig, obesatt, vakant innehåll 1 det inneliggande,
innanmäte, (ibl.) massa, materia, substans, halt 2 (motsats: form) stoff, ämne, 'handling', innebörd, tankegång 3
innehållsförteckning, innehållsredogörelse, register 4 (motsats: omfång) (log.) begreppsinnehåll, jfr idé 2
innehålla 1 se rymma 1, jfr omfatta 3, uppvisa 2 röra sig om, behandla, ha att säga 3 (tills vidare) inte utbetala,
förhålla, hålla inne, undanhålla, behålla innehållsförteckning (innehålls)register, innehållsöversikt, index
innehållslös (motsats: pregnant) utan innehåll, tom, tunn 7, torftig, innehållsfattig, föga givande, intetsägande,
andefattig, 'ihålig'; flärdfull innehållsrik innehållsmättad, se lärorik, sakrik, givande, fullödig, (ibl.) konkret
inneliggande se närsluten innerlig 1 djup, hjärtlig, hängiven, kär, uppriktig, 'levande', livsvarm, öm, känslofull,
själfull, intensiv, inträngande, jfr bevekande 2 förtrogen, förtrolig, intim, nära — innerligen 1. innerligt (adv.,
även) av hjärtans grund, av hjärtat, av allt hjärta; hjärtans, riktigt, varmt, grundligt; ofantligt, (vard.) fasligt

innerst (inne) längst inne, djupt, djupast (inne), i sitt 1. ngns inre 1. innersta, i hjärtats 1. själens djupaste vrår 1.
skrymslen; i grund och botten, i själ och hjärta, djupast sett,

egentligen 1; jfr invärtes 2; [det innersta] kärnan

innesluta 1 sätta stängsel I. ram kring, lägga hölje om, se linda in under 2 linda, infatta, fastsätta ni (i), inlägga ni,
infoga, stänga in(ne), jfr fängsla 1; sluta (i sin famn), trycka

(till sitt bröst); sätta (inom parentes); bifoga (ett brev); avstänga, avskära från alla förbindelser, avspärra, bilda 1.
slå ring 1. cirkel omkring, omringa, inringa, kringränna, omfatta, (mil.) cernera, jfr belägra 1 2 utgöra stängsel 1.
ram kring, omgiva, omfatta 1, skydda; 2 gömma 1, förvara, (undan)dölja, rymma 1, (i sig) involvera 3 medta(ga),
inbegripa, medräkna innestå 1 jfr stå inne 2 vara insatt 1. placerad 1. anbragt 1. deponerad (i bank 1. företag);
kvarstå outtagen 1. obetald, restera, återstå 3 häfta i skuld (för), se ansvara 2 — inne-stående outtagen,
outnyttjad, kvar, stående, ej utbekommen, till godo, icke utkrävd, att fordra, resterande innevarande denna
(månad), detta (år), löpande, dennes, pågående, jfr förhandenvarande innevånare se invånare

innovation (teknisk 1. kulturell) nyhet 1. förnyelse, (teknisk) nyskapelse, uppfinning; nybildning, nyutveckling,
(industriell) utveckling

innästla sig 1 slingra 1. smyga sig in, intränga ni, vinna insteg 2 nästla sig in i, 'arbeta sig in', (småningom) ställa
sig in, lyckas 'komma med' 3 insnärja ni sig, intrassla ni sig innött invand, inkörd, rutinmässig, vanlig,



omtragglad inolja se 2 smörja 1

inom 1 (om rum) innanför; (prov. för) (komma) in; i, i det inre (av), inuti; bland, hos 2 (om tid) fore (slutet av),
senast om; inom loppet av, om, på, under (en tid av) — inom fyra väggar se inomhus — inom 1. innan kort se
snart, framdeles inombords 1 ombord 2 inom sig, invärtes, i

huvudet; (få ngt) i sig, 'i kroppen' inomhus (motsats: utomhus) inne (i ett hus 1. i villan osv.), under tak, inom
(hemmets) fyra väggar; hemma inopportun oläglig, olämplig, malplacerad inordna se ordna, placera på sin plats,
införa,

inlemma (i) inpass (kort) invändning, yttrande, inkast, (avsides)replik, observation, parentes inpassa 1 se passa in
2 se inskjuta 2 inpiskad (bildl. för) genompiskad, fulländad, fullkomlig, fullflätad, fullfjädrad, utstuderad,
durkdriven, inkarnerad, ärke-, oförbätterlig, inbiten 1, jfr obotfärdig, arg(aste), knivig, (vulg.) full i fan; jfr slug 1
inplanta inympa, se ingiva 3, inpränta, inskärpa inprägla 1 instämpla m, ingravera ni, inetsa ni, inmejsla ni, inrista
ni 2 se inpränta, fästa 3 — inprägla sig etsa sig in 1. fast, fastna (i minnet)

inpränta pränta i, inprägla ni, inrista ni, inplanta, inskärpa, inplugga m, innöta ni, in-hamra ni, intrumfa ni (i),
itrumfa ni, fästa i minnet, få in 1. i (sig) inpyrd genompyrd, genomsyrad, genom-
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trängd, genomdränkt, indränkt, full 1, bemängd, (ibl.) dammig, rökig, (be)smittad inpå 1 (om rum) inne på; helt
nära, alldeles i närheten (av), tätt invid 1. intill 1. utmed 1. bakom (ngt), hack i häl efter, inpå knuten 1. knutarna
2 (om tid) ett stycke in på, frampå — gå ngn inpå livet gå i närkamp, gå bröstgänges till väga, anfalla 3 —
komma ngn inpå livet komma ngn nära, se under 1 nära; (inte) låta ngn komma sig förnär inrama omge, infatta,
begränsa, kanta, flankera, innesluta, omsluta inrangera [-rangsje1-] (in)ordna, ställa (på sin plats), instoppa nJ,
(in)placera, hänföra, rubricera (under), enrollera (i), uppta(ga) (bland), medräkna (till) inrapportera insända ni
rapport 1. meddelande om, avge rapport, inberätta, anmäla

1 inre (subst.) 1 inre 1. innersta del (av), innandöme, interiör, innanrede 2 innersta, inre människa, sinne, själ,
ande, psyke, själsliv, 'hjärta', 'inre öga' — i sitt inre innerst 1. längst inne; i sitt stilla sinne, i sitt samvete

2 inre (adj.) 1 (motsats: yttre, utvärtes) inner-(mått), dag- (mått) (på fönster 1. tavelram); inomhus-(sysslor);
innanför belägen, längre in (belägen), central; inuti belägen, invärtes, invändig, intern, (bot. o. geol.) endogen 2
(motsats: exoterisk) intim 1. trängre 1. härskande (krets), initierad, invigd, esoterisk; verkligt bestämmande 3
(motsats: fysisk) inifrån kommande, andlig, själslig, mental 4 inneboende, immanent, medfödd; egentlig, verklig,
reell, väsentlig 5 inrikes (förhållanden)

inreda ni (an)ordna, iordningställa, förse med inredning, inrätta, aptera, jfr utrusta, montera, möblera

inregistrera se registrera, notera 1, bokföra; tillgodoräkna sig (framgång) inrikes 1 (adj.) se inhemsk 2 (adv.)
inomlands,

inom landet inrikta ni (in)ställa, ställa in, inpassa ni (ngt) i 1. ge (ngt) rätt(a) riktning(en), orientera; jfr 2 rikta,
samla 1. koncentrera (uppmärksamheten) — inrikta sig på koncentrera sig 1. uppmärksamheten på, se lägga an
på, sikta på, se 2 sikta 2, leva för 1. i, kasta sig på, främst syssla med inrim se assonans

inringa 1 (jäg.) ringa, holma (björn), (prov.)

vänga, värva; gå ring om 2 se innesluta 1 inringning kretslinje, kedja, kordong, motti;

cernering; razzia inrista ni 1 skära 1. hugga in, 1 gravera, (konsth.) guillochera, (ibl.) skraffera; utsticka, jfr 1 rista
1 2 (bildl.) (in)prägla, inskriva, inpränta inropa se ropa in

inrotad djupt rotad, fastgrodd, invand, van,

(fackspr.) habituell, se inbiten 2 inrycka se rycka in

inrymma 1 hysa, ge plats 1. utrymme åt, rymma 1, jfr härbärgera, låta ingå som del



i, 'äga'; placera, installera 2 bevilja, medge, ge (friheter), erkänna, tillkännage inrådan (motsats: avrådan) råd,
tillstyrkan, uppmaning, intalan, tillrådan, tillskyndelse, ingivelse inräkna se räkna in

inrätta 1 grunda, anlägga, upprätta, starta, etablera, (in)stifta, bilda, konstituera, ställa upp (en armé) 2 bygga,
anordna, konstruera 1, inreda, åvägabringa, åstadkomma, bringa 1. få till stånd, installera 3, lämpa, avpassa,
aptera, inställa, dana, 'skapa', 'utrusta' 3 se reglera 1 —• inrätta sig bosätta sig, installera sig, göra sig
hemmastadd; (styra o.) ställa för sig, ta-(ga) sina mått och steg, ställa in sig (på ngt), anpassa sig (efter), leva
(efter) — inrättad se beskaffad inrättning 1 se anstalt, jfr asyl; organisation 2 se anordning 4, apparat 1, tingest,
(vard.) manick, mackapär, mekanism, don(ing), 'moj', grejor; jfr attiralj insamla ni hopsamla, hopbringa, plocka,
hop-föra, hopleta, hopskaffa, skaffa ihop, uppsamla; uppta(ga) ni, inkassera; skjuta samman (pengar), få 1.
(vard.) håva in; (i högre st.) skörda, inhösta, inbärga insats 1 vågad 1. utsatt 1. insatt summa, tillskott, insättning,
investering, andel 3; pu-lang, pulla, pott 2 se bidrag 1, prestation, medverkan, ingripande, nedlagt (stort) arbete
— göra en insats 1 göra en god prestation, sätta in (alla) sina krafter, utföra en bedrift, göra ett (verkligt) offer;
sätta in pengar, satsa, lämna bidrag (till), ta(ga) del (i), ingripa (i), medverka (till) 2 [göra en insats av] (vid
vadhållning) se hålla 4 inse veta, ha blick för, se förstå 1 inseende tillsyn, uppsikt, uppsyn insegel (åld. o. i högre
st. för) försegling, sigill;

(till) bekräftelse 1. underpant; prägel insidesinformation se förhandstips insignier [-sing'n-] (värdighets)tecken,
rangtecken, (kunga)regalier, orden, distinktioner, se sinnebild

insikt inblick, förfarenhet, kännedom, begrepp, förståelse, (vard.) (ha) förstånd (på); jfr omdöme 1; [insikter] se
kunskap — komma till insikt om se förstå 1, finna 3, se lära sig 2 under 2 lära insiktsfull se kunnig, (ibl.)
vederhäftig insinuant (försåtligt) antydande, menande, maliciös

insinuation (försåtlig 1. elak 1. kränkande) antydning 1. antydan, 'vink', anspelning, pik, förtäckt beskyllning, jfr
förolämpning insinuera (försåtligt 1. kränkande) antyda, alludera, i förtäckta ordalag meddela 1. framställa 1.
påstå, (indirekt) beskylla för, misstänkliggöra insistera på se framhålla 2, envist yrka på, kräva 1, absolut vilja,
vidhålla, stå fast vid, jfr 1 hålla på 2 insjukna se sjukna
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insjunken se infallen; djupt liggande (ögon), (ibl.) hålögd inskeppa införa, importera, skeppa; föra 1. ta(ga) 1.
lasta ombord — inskeppa sig stiga 1. gå 1. flytta ombord, embarkera inskjuta 1 (om paragraf 1. skottdagar)
införa ni, inrycka ni 2 infoga ni, inlägga ni, skjuta emellan, infalla ni, inpassa ni, ingripa, infli(c)ka ni, inkasta ni,
infläta, inblanda m, insmyga ni, sticka emellan med, sticka in, replikera, interfoliera, (språkv.) interpolera, jfr
lägga till 4 — inskjuten (även) parentetisk inskrida ingripa, blanda sig i leken 1. i spelet, vidta(ga) åtgärder,
företa(ga) en (diplomatisk) demarsch (hos), intervenera; beivra inskrift inskription, text, (in)ristning, jfr devis 1,
(om mynt 1. medalj) legend, omskrift (på kant av mynt) inskription se inskrift inskriva inrista, prägla; se skriva
in inskränka sätta gräns för, begränsa, sätta skrankor för, lägga band på, beröva 1. minska rörelsefriheten, ge
förminskad giltighet åt, avkorta, (för)minska, försvaga, knappa av 1. in på, dra(ga) in (på), beskära, kringskära,
kringgärda, ransonera, reducera, nedsätta m, modifiera, moderera, sakta, decimera; hindra, hämma; binda (till) —
inskränka sig leva enklare, sänka levnadsstandarden, rätta mun(nen) efter matsäcken, inte sträcka benen längre
än skinnfällen räcker, slå av på sina fordringar, knappa in på sina utgifter, minska sina levnads(om)kostnader, jfr
spara 2 — inskränka sig till begränsa sig till, hålla sig inom 1. till, vara begränsad till, icke gå utöver, icke göra
mera 1. annat än, nöja sig med, låta sig nöja med, icke röra sig om annat än — inskränkt 1 (motsats: riklig,
vidsträckt) begränsad, fåtalig; se 2 knapp 1; reducerad, indragen, jfr relativ; (i) egentlig 1. trängre (mening) 2
(statsv.) konstitutionell 3 (motsats: intelligent, vidsynt) svagt begåvad, se dum 1, omdömeslös, ensidig,
'smalspårig', 'enkelspårig', 'enkelriktad', 'enögd', bornerad, trånghuvad, trångskallig, trångsynt, (ibl.) kort om
huvudet, jfr kortsynt 2, (vard.) 'insnöad' — inskränkande prohibitiv, restriktiv inskränkning 1 begränsning,
limitation, jämkning, undantag, förbehåll, villkor, reservation, klausul, (ibl.) 'hake' 2 se minskning, besparing(ar),
restriktion; förträngning inskära se skära in under 1 skära inskärning insänkning, (i mur) recess, se vik, skåra

inskärpa inprägla, inpränta, inplanta, inetsa, skarpt framhålla 1. förehålla, trumfa (in) i,



(ibl., vard.) 'predika'; påminna 1. erinra om, påpeka, (uppmana att) lägga på minnet, jfr poängtera

inslag 1 ingrediens, beståndsdel, komponent,

tillsats, element, bidrag, särpräglat drag, (ibl.) 'färgfläck', 'krydda', 'underström', 'åder' 2 (fackspr. för) invikning,
infällning;
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(mil. för) nedslag; (motsats: ränning, varp) (väveritekn.) islag, väft, skott insläpp vändkors, entré; (vard. för)
tillträde, ingång (till hyrt rum)

insmickrande intagande, 'vinnande', publik-

friande, 'insockrad', inställsam insmyga ni oförmärkt införa, insmussla ni, inskjuta 2 — insmyga sig (oförmärkt
1. hem-ligen) vinna insteg, inrota sig, komma 1. slinka 1. halka med (av misstag), lista sig in insnärja se snärja 2

insolvent (motsats: solvent, solid) skuldsatt (upp över öronen), gäldbunden, oförmögen att betala (sina skulder),
betalningsoförmö-gen, se 2 bankrutt, utfattig insomna 1 se somna 1 2 se dö 1 inspektera besiktiga, utöva tillsyn
(över), se 1. titta över, syna, visitera, kontrollera, övervaka, inventera, mönstra, låta passera revy, jfr granska

inspektion besiktning, granskning, jfr undersökning, tillsyn, överinseende, uppsikt, mönstring 2, syn(e-
förrättning), visitation, jfr kontroll 1

inspekto r 1 arbetsledare, uppsyningsman, se förvaltare 2 se stationsinspektor inspektör tillsynsman,
uppsyningsman, besiktningsman, kontrollant

inspela se spela in 4 under 2 spela — inspelad (om radio- 1. TV-program) bandad, (vard.) 'burkad'

inspelningsapparat diktafon, magnetofon, bandspelare, trådspelare inspicient (teat., vid film) teknisk
föreställningsledare inspiration se hänförelse, geist; skaparanda, gudayra, ingivelse, 'gnista'; stämning; (på ngns)
tillskyndan 1. inrådan, påverkan, jfr impuls

inspirera (till) (motsats: nedslå, avkyla) inge; besjäla, hänföra, entusiasmera, 'befrukta', uppmuntra, stimulera,
liva, 'elda',(upp)egga; tillskynda, föranleda, framkalla, intala, påverka, influera (på), ge impuls till, diktera, (ibl.)
suggerera — inspirerad se hågad 1; besjälad, (ibl.) upplevd; lysande, talangfull, anderik, själfull, jfr snillrik;
dikterad (av), skriven 1. tillkommen på (ngns) tillskyndan — inspirerande uppiggande, upplyftande, uppbygglig,
se eggande insprutning injektion, (få en) spruta; infusion (av stora vätskemängder) inspärra se spärra in

instabil (motsats: stabil) osäker, vacklande,

ostadig; föränderlig installera 1 inviga, insätta (i ämbete), (åld.) 'inställa' 2 inlogera, inkvartera, inhysa, inrymma,
anbringa 3 (tekn. för) anordna, inbygga ni, insätta ni, inrätta, inleda m, indra-(ga) ni, inlägga hj, införa ni,
uppsätta ni, inmontera ni — installera sig se bosätta sig, etablera sig

instans domstolsklass, myndighet, organ; grad, form — i sista instans (bildl. för) i sista hand, till sist,
ytterstinsteg—intaga plats

insteg inträde, tillträde — få 1. vinna insteg

få fast fot, få fotfäste, få 1. skaffa sig en fast 1. säker position, intränga m, vinna spridning, innästla sig, vinna
mark 1. terräng, bli gynnsamt mottagen, vinna 1. finna 1. väcka anklang, få framgång, vinna ynnest, få inflytande
1. förtroende, få makt (med), (ibl. nära) vinna burskap instifta se stifta 2, jfr grundlägga instinkt (natur)drift, inre
drift, (oreflekterad) känsla, aning, 'inre röst', ingivelse, jfr intuition

instinktiv (motsats: inlärd) instinktmässig, instinktartad, oöverlagd, (ibl.) oövertänkt; omedveten, oreflekterad,
intuitiv, ofrivillig, spontan, driftmässig, reflexbetonad, (ibl.) sömngångaraktig, somnambul — instinktivt (adv.,
även) av inre drift institut 1 se läroanstalt, utbildningsanstalt

2 anordning, se anstalt institution institut, (universitets)avdelning,



se anstalt; (bestämd) anordning institutionalisera göra till en regel 1. en institution, regelfästa instruera ge
förhållningsorder 1. ledning, lära ut, lära upp, handleda, undervisa, råda, göra förtrogen med, (ibl.) regissera
instruktion se förordning, (förhållnings)order, förhållningsregler, anvisning(ar), ordningsregler; se vägledning,
(ibl.) regi instruktiv lärorik, upplysande, klargörande, åskådlig

instruktör handledare, vägledare, lärare, utbildare, (idrott., ibl.) coach instrument 1 verktyg, jfr apparat 1;
musikinstrument, (ibl.) spel 2 (skriftlig) handling, aktstycke, besiktningsinstrument; medium inströmma 1 se
strömma in 1 2 (bildl., om nyheter) ingå, inkomma ni, inlöpa ni instudera ni öva (in), inöva, inspela ni, inlära m,
läsa in, förbereda, preparera sig för, memo-rera, jfr lära sig 1 under 2 lära, förbereda sig instunda se förestå 1 —
instundande (motsats: sistliden, förliden) nästkommande, förestående 1; gryende inställa 1 se ställa in 2 (åld. för)
insätta ni (i ämbetet), inviga, installera; (kanslispr. för) anmana (ngn) att infinna sig, hämta (ngn) till förhör —
inställa sig 1 (motsats: hålla sig undan, utebli) (om person) komma (tillstädes), anlända, mötas, möta (upp),
(vard.) ställa upp, (åld.) parera (i rätt tid), se infinna sig, besöka 2; (mil., ibl.) rycka in 2 (om fråga 1. tanke osv.)
komma till synes, anmäla sig, uppstå, uppkomma; tränga sig på; (om hinder) resa sig — inställd 1 inriktad (på),
(förberedd (på), van (vid); (sympatiskt) stämd, av den 1. den meningen 2 avlyst — inställa betalningarna göra
konkurs — inställa fientligheterna avblåsa striden, se vidare under fientlighet

inställning 1 inriktning, injustering, avpass-ning, reglering 2 ställning, attityd, hållning,

approach; uppfattning, mening, åsikt, syn, ståndpunkt

inställsam (motsats: öppen, frimodig, självständig, pålitlig, trotsig) lismande, smilande, insmickrande, haltungad,
'len i mun', 'silkeslen', slät(a miner), '(socker)söt', 'sötsliskig', 'sockrad', 'sockrig' (fras), 'honungslen'; smidig,
beställsam, hycklande, 'oljig', smilig, smilsk, opportunistisk, mjuk i ryggen (mot överordnade), kattmjuk,
hundaktig, tillgjord, underdånig, krypande 2

1 instämma (jur.) se åtala, 4 stämma

2 instämma 1 (mus.) (börja) delta(ga) (i), börja sjunga med, falla in, stämma in, intonera 2 vara av samma
mening, vara överens (med), dela (ngns) åsikt, vara med (på ngt), nicka god mening, hålla med (om), (vard.) jama
1. jämsä med, tjuta med ulvarna 1. vargarna; ansluta sig (till), förena sig, biträda, gå med på, skriva under; se
bifalla, biträda 2

instänga se stänga in — instängd 1 avskild

från (ytter)världen, isolerad, (sittande) i sitt elfenbenstorn; 'trång', trångsynt, 'snäv'

2 (motsats: frisk, luftig) skämd, osund, unken, jolmig, kvav, 'kvalmig', 'tjock'

instörta se störta in

insubordination olydnad mot överordnade, uppstudsighet, förgripelse; brott mot krigslydnaden, disciplinbrott
insufficiens (med. för) otillräcklig funktion (hos organ), svaghet

insupa 1 insuga ni, inandas ni, indra(ga) ni, in-halera 2 uppsupa ni, suga till sig, se absorbera 1 3 tillägna sig,
motta(ga) ni, fyllas av, inhämta 1 insvepa se svepa in; överhopa insyn 1 möjlighet att se in (i ngt) 2 (möjlighet att
få) inblick (i) 1. att kontrollera (affärsföretag)

insätta se sätta in — insatt se hemmastadd, (väl) underrättad, inarbetad, (fullt) à jour insättning 1 inplacering,
inpassande, intagande, införande, infogande, inmontering; infällning, (ibl.) kil; isättning, besparing, chemisett 2
insats, deposition, investering 3 (i ämbete) installation insöva se söva, bedöva 1; invagga, 'döva' intaga 1. inta 1
se taga in 2 se äta 1; se 2 dricka 1

3 se erövra 1, lägga under sig 1. sitt välde, göra sig till herre 1. härskare över, invadera, ockupera, (ibl.) sätta sig
fast i, betvinga, lägga beslag på, besätta 4 ta(ga) i besittning 1. i arv, bestiga (tronen) 5 försätta sig i, befinna sig i
(liggande ställning), (inne)ha (bemärkt ställning) 6 uppta(ga) ni (utrymme), utfylla 7 behaga, tilltala, se bedåra,
(för)tjusa, locka, erövra, vinna, attrahera — intagas 1. intas av (upp)fyllas, gripas, fattas; gripas av kärlek till,



förälska sig i — intagas 1. intas i (även) tryckas 1. publiceras i, inflyta i; recipiera i (ordenssällskap) — intagande
avväpnande, hjärtevinnande, se förtjusande 1, kultiverad — intaga 1. inta ngns plats träda i stället för, ersätta,
'fylla' ngns plats — intaga 1. inta plats slå sig ned, sätta
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sig på sin plats — intaga 1. inta ståndpunkt fatta ståndpunkt — vara intagen av 1. i vara full av beundran för, vara
förtjust över (ngt) 1. i (ngn 1. ngt), vara betagen 1. behärskad 1. fylld av, vara kär i, svärma för, se älska — vara
intagen för resp. mot ngn vara gynnsamt resp. ogynnsamt stämd mot (ngn), vara partisk intakt (motsats:
angripen) orörd; obefläckad,

oberörd, obesmittad, ren, jungfrulig intala 1 inge 1. bibringa (ngn) en viss uppfattning, övertyga; ingjuta (mod);
inbilla; tillråda, (söka) övertala, förmå, locka, (åld.) persvadera; förleda, suggerera 2 tala in (radioprogram), se
spela in i under 2 spela intalan se inrådan

intar'sia inläggning i trä, trämosaik, dekupe-

ring; inlagt arbete inte se icke

inteckning se hypotek; (jur.) gravation

integration (motsats: segregation) (förenande

0.) samordnande till ett helt, sammanförande till en enhet, samordning; sammanslutning till en ekonomisk enhet;
desegregation

integrera sammansluta 1. förena till en enhet, sammansmälta, samordna, göra fullständig; införliva, inlemma —
integrerande väsentlig (för det hela), (med nödvändighet) ingående

1. tillhörande, nödvändig, oskiljaktig, som ej kan (tänkas) vara borta, organisk

integritet okränkbarhet, oförkränkthet, självständighet, oberoende, frihet från inblandning 1. obehörig påverkan;
(en nations) rätt att leva fri från yttre tryck 1. hot; [den personliga integriteten] rätten till okränkbarhet, rätten att
gå fri från otillbörlig påverkan intellekt tankeförmåga, förstånd, intelligens, psyke

intellektuell 1 (adj.) förståndsmässig, förstånds-, cerebral; själslig; (psykol.) kogni-tiv; jfr bildad, litterär 2 (ss.
subst.) tankearbetare, akademiker intelligens 1 se begåvning 2; fattningsförmåga), förståndsgåvor,
förståndsskärpa, förstånd 1, jfr espri, skarpsinne, (gott) huvud, omdömesförmåga, (psykol.) kognition 2 begåvad
person 3 intelligent(s)ia, intellektuella kretsar

intelligent (motsats: dum, inskränkt) begåvad, rikt utrustad, förståndig, klok, snabbtänkt,

vaken, klyftig, klartänkt, skarpsinnig, 'skarp', 'skärpt'

intelligentia [-gen'tsia] 1. intelligentsia (ett lands) intellektuella (kretsar), intelligens(en) intensifiera skärpa,
påskynda, förtäta, öka,

potentiera, vidga (kunskaper) intensitet inre 1. inneboende (samlad) kraft, styrka, grad, häftighet, fart, frenesi,
kläm, våldsamhet, skärpa, energi, eftertryck, livlighet, vitalitet, lidelsefullhet, verv, hetta, lidelse, eld, (brinnande)
iver, passion 1 intensiv (motsats: svag, matt; lugn, loj) livlig, het, lidelsefull, våldsam, ljungande, frenetisk,
kraftig, ihållande, sugande, jfr genomträngande 1, eftertrycklig; innerlig, djup,
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mäktig, kompakt, förtätad, 'tät', 'samlad', 'laddad', 'glödande', spänd, forcerad; svårartad 1. (vard.) sjusärdeles
(värk); (om person) energisk, koncentrerad, ihärdig, ivrig, driftig, inbiten — intensivt (adv., även) kraftigt, med
all makt, av allt hjärta, i hög grad; (stirra) uppmärksamt; (arbeta) för högtryck — leva intensivt leva alltför
hastigt, arbeta för mycket, tära på sin livskraft, leva friskt undan, utsväva; bränna sitt ljus i båda ändarna

intention avsikt, uppsåt, syfte(mål), tendens inter- mellan-



interfoliera (bildl. för) inflicka, inskjuta, göra

ett inpass 1. inlägg interimistisk tillfällig, gällande tills vidare,

provisorisk, interims-interiör (motsats: exteriör) det inre, det invändiga, insida(n), (fackspr. för) inomhusbild; de
inre förhållandena (i ett hem 1. företag) interlokutör den som man talar med; sagesman, meddelare intermezzo 1
oväntat avbrott, inskjuten episod, 'parentes', mellankommande (uppseendeväckande) tilldragelse 1. händelse(r),
incidensfall; uppträde, scen; (gräns)incident 2 (mus.) mellanspel, interludium, mellanaktsmusik, entr'acte,
övergångsstycke intermittent (motsats: kontinuerlig, permanent) (då och då) avbruten, med avbrott, ryckvis 1.
stötvis återkommande, periodvis verkande 1. uppträdande, ojämn, 'klippande' (sken)

1 intern (subst.) 1 (motsats: extern) elev i internat, internatskoleelev; inackordering;

fånge; patient på mentalsjukhus 2 internist, invärtesläkare

2 intern (adj.) (motsats: extern) inre, invärtes, inhemsk, insides, (ibl.) privat, enskild

internationell mellanfolklig, mellanstatlig, världsomfattande, världs-, (ibl.) multinationell; överstatlig,
övernationell; kosmopolitisk; som gäller flera 1. alla länder; blandad (domstol 1. kommission) internera avstänga,
jfr isolera 1, fängsla 1 interpellation öppen fråga 1. förfrågan (till

statsråd i riksdagen) interpellera rikta en öppen fråga till, framställa en förfrågan (om), fråga, avfordra förklaring
1. besked, 'känna på pulsen' interpretera återge, översätta, (ut)tolka; förklara, utlägga interregnum
mellanregering, tillfällig (stats)-

styrelse; mellantid utan styrelse intervall 1 (fackspr. för) avstånd; (mus. för) tonavstånd, tonsteg 2 uppehåll,
avbrott, (tids)mellanrum, mellantid, mellanperiod, paus

intervenera träda 1. komma emellan, ingripa, inskrida, (söka) medla, lägga 1. blanda sig i 1. emellan, blanda sig i
leken 1. i spelet intervention ingripande, inskridande, de-marsch, mellankomst, medling, mäkling, inblandning
intervju samtal, utfrågning, (ibl. nära) enkätintervjua—intryck

intervjua utfråga ni, be om ett uttalande; (skämts, för) be om en upplysning, förhöra sig hos, fråga, (vard.)
'pumpa' intet se ingenting, jfr ingen — gå om intet inte fullföljas, se vidare under gå — göra om intet se
omintetgöra — låtsa om intet inte bry sig om, se vidare under låtsa — lämna intet övrigt att önska vara fullt
tillfredsställande — på intet sätt 1. vis se icke — tomma intet (filos.) icke-varat; tomma rymden, kaos, jfr
avgrund 1, ingenting intetdera jfr ingendera

intetsägande innehållslös, 'tom', oväsentlig, ytlig, uttryckslös, black, fadd, 'ihålig', obetydlig 3, flack, jolmig,
matt, mager 4, verkningslös, värdelös, själlös, slätstruken, banal, 'utsliten', 'utnött' intill 1 fram till, ända till; inpå,
bredvid, framme vid; alltintill, (om tid) ända in i; upp till, ned till; högst (tio personer) 2 näst 1. strax 1.
omedelbart 1. tätt intill, bredvid, in på 1. utanför knuten 1. knutarna, om hörnet, (prov., vard.) (bo) hemmavid
(ngn) — intill dess 1 (adv.) ända till den tiden 1. tidpunkten, till dess 2 (konj.) till dess att, tills

intim (motsats: ytlig, formell, opersonlig, utanförstående, avlägsen) l innersta (känslor 1. tankar), dold(aste),
privat, (helt) personlig 2 ingående (skildring), inträngande, djupgående, fin o. förstående 3 nära (vän 1. vänskap),
mest närstående 1. närmaste (vän), innerlig, förtrolig, (vard.) 'kuttrasju' (med), 'kontant'; förtrogen, otvungen,
hemtrevlig; inre 1. sluten 1. 'trängre' (krets); se familjär; erotisk 4 (om samband) nära 5 (om lokal) hemtrevlig,
gemytlig — intimt umgänge se samlag — vara intim med stå (ngn) nära, vara (nära) lierad med; ha
könsumgänge med, ligga med intimitet förtrolighet, närhet, nära förhållande 1. umgänge, familjaritet;
hemtrevlighet intolerant (motsats: vidsynt) ofördragsam, fördomsfull, fanatisk, oförsonlig, omedgörlig,
trångbröstad, trångsint, bornerad 1 intonation 1 se tonfall 1 2 tongivning, ton-träffning

intonera ånge 1. ta(ga) en ton, börja spela,

börja spela upp (ett musikstycke), sätta an 1. uppstämma ni (en sång), ta(ga) upp (en psalm)

intransigent omedgörlig, oförsonlig, orubblig intrassla se trassla in — intrasslad hopsnärjd, tätt sammanslingrad



1. hopflätad; se invecklad, krånglig 2 intressant (motsats: intresselös, likgiltig, långtråkig, själsmördande,
tröttande) intresseväckande, fängslande, spännande, underhållande, tilldragande, roande, rolig, innehållsrik,
tänkvärd, 'märkvärdig', jfr anmärkningsvärd

intresse 1 älsklingsuppgift 1. -sysselsättning, vurm, hobby, nöje, 'svaghet' 2 (av) betydelse 1. vikt 3 (varma)
tankar, deltagande, tillmötesgående, välvilja, månhet; håg, lust,

sinne, smak, (livlig) uppmärksamhet, omtanke, omsorg; iver, nit 4 (åld. för) ränta 5 [intressen] (bevaka sina)
egna angelägenheter 1. fördelar — i eget intresse till nytta 1. gagn för ngn själv, till sitt eget bästa — utan
intresse se betydelselös — väcka intresse 1 bli föremål för intresse, låta tala om sig 2 väcka sympati intresselös
se likgiltig 1, slätstruken, flack,

'död'; olustig; se värdelös intressent medlem, part(ner), jfr kompanjon intressera 1 väcka intresse (hos), fånga
uppmärksamheten 1. intresset, fängsla, gripa, rycka med, ' elektriseras roa, ge mersmak 2 vara av betydelse 1.
intresse för, angå, röra 3 (söka) väcka (ngns) intresse, förmå till deltagande, vinna, engagera — intressera sig för
(motsats: strunta i, uppge) hysa deltagande 1. intresse för, bekymra sig om, (gärna) befatta sig med, bry sig om,
hålla på, omhulda, ta(ga) upp (en gammal idé), ta(ga) sig an, engagera sig för, blanda sig i, fråga efter, (bara)
tänka på (nöjen), jfr främja; [jag intresserar mig för] det ligger mig (varmt) om hjärtat, det är en hj ärtesak för
mig — intresserad (motsats: likgiltig, håglös, oberörd, trött på) vaken, livad 1, angelägen, (åld.) hugad(e
spekulanter); road, deltagande, jfr nyfiken; (ekonomiskt) engagerad (i), (vara) delaktig (i); upptagen (på annat
fiåll), bunden — vara intresserad ta(ga) (livlig) del (i); ha intressen att bevaka (i); vara delägare (i), ha satsat
pengar (i) intrig 1 list, listig plan, konstgrepp; [intriger] (även) onda anslag, ränker, (länk- 1. intrig)-spel,
sammansvärjning, korridorpolitik, konster, finter, (vard.) kuckel, mygel, fiffel, (åld.) machinationer 2
händelseförlopp, handling 2; invecklad händelsekedja, förveckling

1 intrigant (subst.) se ränksmidare

2 intrigant (motsats: ärlig, öppen, frimodig) (adj.) se ränkfull, lömsk, underfundig, beräknande, jfr slug 1

intrigera smida ränker, spinna intriger, smussla, (vard.) kuckla, koka ihop, fiffla, mygla; gå bakvägar 1.
smygvägar, spela under täcke, spela ett dubbelspel, gå bakom (ngns) rygg, löpa med limstången, motarbeta
(ngn), ställa till förvecklingar 1. svårigheter för ngn, utså split, stämpla, sammansvärja sig — intrigera bort se
peta 4 intrikat kinkig, krånglig, besvärlig, invecklad, svår (att reda ut), vansklig introducera 1 föreställa,
presentera, göra bekant med, skaffa (ngn) tillträde; inskriva ni 1. uppta(ga) 1. immatrikulera (på riddarhuset);
införa, lansera 2 sätta (ngn) in i, handleda, undervisa (i ett kunskapsområde)

introduktion början, inledning, förspel 2; införande, tillträde, inträde; rekommendations-skrivelse) introvert
(motsats: extravert) (psykol., om

person) inåtriktad, inåtvänd, passiv intryck 1 spår, avtryck, stämpel, prägel,
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märke, fördjupning 2 (fackspr.) (sinnes)ret-ning, (sinnesförnimmelse, impression, sensation — få 1. ha ett intryck
av få 1. ha en känsla 1. förnimmelse 1. uppfattning 1. 'vision' av, förmoda; få 1. ha en allmän föreställning 1. ett
begrepp 1. en aning om

— göra intryck göra verkan, göra 1. ha effekt, göra sig, frappera — göra 1. ge intryck av komma en att tänka på,
erinra om, likna, 'klinga'; förefalla att vara, tyckas, ge illusion (av), illudera, te sig (så 1. så), verka (så 1. så) —
göra intryck på stämma till sin fördel, inta(ga), tjusa, behaga, 'vinna'; påverka, gå till sinnes, röra, bekomma,
(psy-kol.) afficiera — taga 1. ta intryck av (låta sig) påverkas av, röna inflytande 1. inverkan av, bekymra sig om,
bry sig om — ander intryck av under påverkan 1. inverkan 1. inflytande 1. influens av

intryckt bucklig

intrång (olovlig 1. obehörig 1. olaglig) inblandning, inkräktande, ingrepp 1, jfr 1 skada 2 — göra intrång i 1. på



komma olägligt 1. objuden, (komma o.) störa, falla besvärlig, tränga sig in 1. på; blanda sig i, oombedd ingripa i,
inkräkta på, falla 1. gripa (ngn) i ämbetet, träda ngns rätt för när(a), våldföra sig på, (ibl.) förgripa sig mot,
antasta, se 2 skada 1

1 inträda 1 träda in, jfr 2 stiga på 1 2 se börja, infalla, inträffa, infinna sig, påkomma ni, inställa sig, tillstöta ni ;
falla på, se 2 gry — inträda för träda i (ngns) ställe, inta(ga) (ngns) plats, ersätta, efterträda; träda i bräschen för,
försvara, tala o. kämpa för — inträda i ta(ga) (sitt) inträde i, tillträda, börja sköta, överta(ga), ta(ga) plats i,
inta(ga) sin plats i; bli medlem av, komma in i, skriva in sig i, bli delägare i, bli innehavare av, förena sig 1.
förenas med, ingå ru i, (be)ge sig in i, ge sig till, ge sig in vid, slå in på, kasta sig in i 1. på

2 inträda se träda in under 3 träda

inträde inträdande, ingång, jfr gryning 1; tillträde, entré, (inträdes)avgift; (vårens) början

— vinna inträde (även) komma in, bli antagen

inträffa 1 (motsats: utebli) (om person 1. kommunikationsmedel) se ankomma 1, inställa sig 2 (om sak 1.
händelse) se hända 1; (om tillfälle) (händelsevis) yppa sig; (verkligen) bli av, förverkligas 3 (om helg) infalla
intränga se tränga in — inträngande (bildl.) skarp, genomträngande, skarpsinnig, djupborrande, penetrerande; se
grundlig 1, eftertrycklig, intensiv, 'allvarlig'; bevekande, till hjärtat gående, innerlig, enträgen inträngling
ovälkommen främling, femte hjulet under vagnen, inkräktare, obehörig person, utböling, gökunge, påhäng,
parasit intuition omedelbar 1. intuitiv uppfattning, inre skådning; ingivelse 1, (för)aning, jfr instinkt, fantasi 1;
väderkorn, 'näsa', 'slagruta'

intuitiv (motsats: diskursiv, successiv, reflekterad) omedelbar(t uppfattande), instinktiv
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intyg utsaga, dokument, certifikat, attest, diplom, kvitto, (mottagnings)bevis, verifikation, verifikat, bekräftelse,
'svart på vitt' (på), betyg, (skriftligt) vittnesbörd, vitsord, testimonium intyga se bekräfta 1, betyga 1, bestyrka 2,
ge

(ngn) svart på vitt (på ngt) intåg inmarsch, inryckning, infall, ankomst, entré

intåga göra sitt intåg 1. sin entré, inbryta ni,

inmarschera ni, jfr tränga in 3 intäkt — intäkter se inkomst — taga 1. ta till intäkt åberopa (som skäl 1. stöd för),
dra(ga) nytta av inunder se 2 under 1 inuti i, ini, inne i, invändigt, invärtes 2 invadera inrycka ni 1. intränga ni 1.
intåga ni 1. infalla ni med härsmakt i (ett land), överfalla, besätta, ockupera, intränga ni på (ett område)

invagga insöva, komma att hänge sig åt — invagga sig i hängiva 1. hänge sig åt (falska förhoppningar); [invagga
sig i säkerhet] tro sig vara säker inval (in)väljande

invalid (endast) partiellt arbetsför, oduglig 1. oförmögen till arbete; krympling, se 1 lytt, jfr vanskapt

invand inövad, inlärd, förvärvad genom vana,

förtrogen, inrotad invandra inflytta ni, immigrera; (ibl.) söka asyl invandrare immigrant, (ibl.) gästarbetare; (ibl.)
asylsökande, flykting invasion l fientlig inryckning, väpnat infall, överfall, besättande, ockupation 2
massinvandring, 'ström', 'översvämning' inveckla 1 (in)hölja, innesluta, se linda in under 2 linda; hopsling(r)a W,
sammansling(r)a ni, hopfläta ni, sammanfläta ni 2 göra tillkrånglad 1. komplicerad, komplicera, trassla till 1.
ihop, krångla in 1. till, förvirra, förvilla, (vard.) konstra till 3 inblanda ni, införa, indra(ga) ni, (in)snärja, trassla
in, engagera, (vard.) sylta in (sig) — invecklad (motsats: enkel, simpel) sinnrik, komplicerad, intrasslad,
tilltrasslad, krånglig, tillkrånglad, inkrånglad, (ibl.) sofistikerad; oklar, konstig, svårlöst, svårsmält, svår,
besvärlig, sammansatt, omständlig, svårutredd, brydsam, kinkig, intrikat, förvillande, (vard.) kvistig, trasslig,
benig; oredig, rörig, kaotisk, labyrintisk, irrgångsartad; se delaktig (i) invektiv se glåpord

inventarium 1 lagerförteckning; katalog, register, lista; (fackspr.) huvudliggare; [-[inventarier]-] {+[inventa-



rier]+} se lösöre, inredning, bohag, redskap, (ibl.) tillbehör, tillhörigheter, (lösa) effekter, boskap 2 se faktotum;
stamgäst inventera upprätta inventarium 1. förteckning (över), förteckna o. värdera, genomgå o. granska,
kontrollera, undersöka, syna, besiktiga, inspektera, visitera, mönstra, göra ett överslag över inventiös sinnrik,
praktisk; praktiskt inrättad,inverka (på)—irriterad

sinnrikt inredd, välutrustad, behändig, (ibl.) rymlig

inverka (på) ha 1. (ut)öva inflytande (på); utöva (en viss) verkan 1. effekt (på), spela in (vid), influera (på), gripa,
'bita', påverka invertera vända om, kasta om, vända upp och

ned, omställa ni — inverterad (även, bl. a.) homosexuell investera (hand. för) placera 1. nedlägga ni (kapital 1.
pengar) (i sakvärden, anläggningar osv.), 'gräva' 1. 'plöja' ned invid se bredvid

inviga 1 insätta (ngn i ett ämbete 1. kall), installera, (om präst) se ordinera 2; helga 1. viga (åt) 2 öppna, avtäcka;
ta(ga) i bruk, (på)-

börja, (högtidligen) inaugurera 3 ägna 1. bestämma 1. offra (åt) 4 [inviga i] sätta (ngn) in i, lära, undervisa,
initiera i, göra förtrogen med, instruera; ta(ga) ngn till förtrogen i, göra delaktig i 1. av, jfr anförtro 2 — invigd i
insatt i, förtrogen med, inne i, initierad, delaktig i, medveten om invigning öppnande; invigningsceremoni 1. -
högtidlighet, (ibl.) 'dop'; (präst)vigning, ordination, installation; (relig.-hist.) initia-tion, mysterier; (i vitter st. för)
inledning; införande, inaugurering, 'elddop' invit vink, maning, inbjudan, (skamligt) förslag, propå, 'frieri'
invitera se inbjuda

involvera innefatta, innesluta; medföra — involverad (även) inblandad, delaktig invånare innevånare,
in(ne)byggare, bebyggare, (så o. så många) själar, jfr befolkning; 'inföding'; hyresgäst invända anföra motskäl,
göra invändningar 1. en gensaga, ogilla, yttra tvivel, reagera (emot), säga (e)mot, bjäbba emot, jfr 2 knota,
protestera; anmärka, (ingenting att) erinra, (kansli-spr.) påminna invändig inre, invärtes 1 — invändigt (adv.,
även) inuti, innantill, på insidan, i det inre invändning genmäle, motskäl, inkast, anmärkning, (ett) men, inpass,
(tyst) reflexion; erinran, föreställning, protest; (utan) 'resonemang' 1. motsägelse 1. prut; [-[invändningar]-] {+
[invänd- ningar]+} se bråk 3, betänkligheter, 'svårigheter', omsvep, 'om och men', ståhej, 'omständigheter',
krumbukter, se under krumbukt, (inga) resonemang om den saken invänta vänta på, se emotse, avvakta invärtes
(motsats: utvärtes) 1 (adj.) inre, invändig; (med.) intern, endogen 2 (adv.) i det 1. sitt inre, inuti, innantill,
inombords, inom sig, (le) i mjugg, jfr innerst (inne) inympa tu inokulera, inplanta; (bildl., ibl.)

indoktrinera inåt (motsats: utåt) (längre) in i, åt det inre 1. insidan, inöver, i riktning mot, framemot; (prov.) (gå)
inför (med tårna) inåtvänd (motsats: utåtvänd, utåtriktad, praktisk) inåtriktad, inåtskådande, självbespeg-lande,
självbeskådande, själviakttagande, fördjupad 1. försjunken i sig själv, navel(be)-skådande, inkrökt, introversiv,
introvert-

(erad); sluten (inom sitt skal), inbunden, hämmad, världsfrånvarande, tankfull, grubblande, spekulativ,
kontemplativ inälvor inre organ, innanmäte, inmäte, in-kråm, (ibl.) ränta, slaktavfall, (fiske.) remmar, (åld.)
kaldun inöva repetera, öva 2, skola, invänja ni, dressera; instudera, regissera iordningställa ställa i ordning,
förbereda 1, färdigställa, arrangera, aptera, sätta i skick, tillhyfsa ni, (prov., i Sydsv.) göra vid, se städa; inreda,
sjöreda (segel 1. fiskedon), (sjö.) tillrigga; (upp)rigga (maskin); (tekn.) beskicka (malm för masugn) ironi
skenbart beröm, spydig 1. hånfull undermening, förtäckt klander, förstucken kritik, sarkasm, mali's, hån — ödets
ironi oberäknad o. gäckande händelseutveckling ironisera över se håna

ironisk (motsats: rättfram) förtäckt hånande,

skenbart berömmande, hånfull, spetsig 2, (ibl.) gallsprängd irra fara 1. gå vilse, förirra sig; (vilsen 1. planlöst)
ströva 1. driva 1. sno omkring, vanka, vagabondera, 'valla', flacka 1, fara av och an 1. hit och dit, sväva omkring,
'flyga och fara', (vard.) virra, vimsa, (prov.) örla — irrande osäker, ostadig, flackande irrationell (motsats:
rationell; regelbunden) förnuftsstridig, förnuftsvidrig, oförklarlig, oförnuftig; ologisk; känslostyrd; oförutsedd,
oberäknelig, nyckfull, kapriciös irrbloss 1 lyktgubbe 2 irrsken, irrljus, (bedrägligt) sken, jfr gyckelbild irreuljär
(motsats: regelrätt) se oregelbunden 1 — irreguljära trupper friskaror irrelevant (motsats: betydelsefull, relevant)



betydelselös (för saken 1. i sammanhanget), oväsentlig, ovidkommande, likgiltig, utan intresse, ytlig irreligiös
utan (all) religion, agnostisk, likgiltig för religion, ogudaktig irreparabel obotlig, ohjälplig, oersättlig irrfärd
planlöst kringflackande 1. kringströvande, strövtåg, ströveri(er), vandring hit och dit, färd utan mål, odyssé,
utflykt, fri flykt; (på) villovägar irrgång labyrint irritabel se retlig 2

irritament retmedel, eggelsemedel, retning, stimulus

irritation retning; (upp)retad 1. nervös (sinnes)-stämning, förbittring, förargelse, upphetsning, nervositet, dåligt
lynne 1. humör, misshumör, (prov.) gnavenhet irritationsmoment retmedel, källa till förargelse, förargelseklippa,
stötesten, pina, plåga, påle i köttet irritera (upp)reta, oroa, enervera, (upp)hetsa, uppegga, förarga, förtryta, gå
(ngn) på nerverna, pina, plåga, besvära, genera, (vard.) psyka, jfr jäkta 2, klia 1 — irriterad illa berörd, uppretad,
uppbragt, förtretad, altererad, på dåligt humör, (prov.) pirrig; (om debatt) 'inflammerad' — irriterande
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(motsats: lugnande, rogivande) se enerverande, fatal, retsam, förarglig, förtretlig, besvärlig, obehaglig, örfilstäck,
odräglig; dov (oro) irrlära se kätteri irrlärig falsk, kättersk

is — bryta isen ta(ga) initiativet, göra början, ta(ga) första steget, få saken i gång, övervinna de första
svårigheterna, lyckas vinna 1. intressera ngn, övervinna motstånd 1. kallsinnighet 1. likgiltighet, öppna vägen
(för), tvinga genom det yttre skalet — ha is i magen behålla fattningen 1. sin sinnesnärvaro, (kunna) ta det lugnt
1. kallt, vara (ko)lugn 1. behärskad 1. kallblodig — lägga på is (bildl. för) (tills vidare) uppskjuta, låta bero, låta
vila 1. anstå, skrinlägga, inte vid-ta(ga) ytterligare åtgärder med, 'lägga i malpåse' — på hal is på det hala, se
vidare under hal — under isen i en hopplös 1. tröstlös 1. förtvivlad situation, uppgiven, illa ute, djupt sjunken,
förfallen 1, 'på dekis' — vara under isen (även) ha det fattigt; vara dålig 1. urusel (i); sköta sig miserabelt isa 1
isbelägga, stelfrysa, genomisa; betäcka 1. beklä(da) 1. överdra(ga) med is 1. rim(frost), överisa 2 (is)kyla, lägga
1. förvara på is, frysa (ngt), nedisa hj, (fackspr.) frappera (vin); (av- 1, genom)kyla 3 ta(ga) 1. hugga 1. såga I.
bryta upp is 4 (konsth.) skränga (glas) 5 ila (i tänderna) — isande (kall) kylande, iskall, 'bister', 'svidande', 'skarp',
'bitande' — isa till [det isade till i honom] han rös (till) av fasa iscensätta 1 (teat.) uppsätta ni, inscenera, regissera
2 (bildl.) igångsätta itl, starta, anordna, arrangera iscensättning 1 (teat.) inscenering, regi, uppsättning, utstyrsel 2
(bildl.) igångsättande, start

isig 1 nedisad, isbelupen, frostig; istäckt, is-höljd, isbelagd 2 iskall, isande kall, frostkall, 'bitande' iskänka se slå i
1 under 2 slå ism (ytterlighets)riktning, rörelse isolera 1 avskilja 1. avstänga från yttervärlden 1. omgivningen,
avspärra, inspärra ni, jfr internera; skilja (från vänner), bojkotta; renodla (bakterier) 2 omge med oledare, skydda
(mot ljud, fukt, köld, värme etc.) — isolera sig dra(ga) sig undan, hålla sig på avstånd, stänga in sig (i sitt
elfenbenstorn), dra(ga) en cirkel omkring sig, dra(ga) sig inom sitt skal, (sitta o.) uggla; avsöndra sig (från),
skilja sig (från), 'begrava sig' (psykol.) avskärma sig (från omvärlden) — isolerad 1 (rent lokalt:) avskild,
avlägsen, avstängd, instängd, avskuren, avsöndrad, en-

samliggande, enslig, enstaka, fristående, avsides 2 (om person) ensam(ställd), ensamstående, övergiven, lämnad
åt sig själv, utfryst (genom kyligt bemötande); ensamboende, solitär; tillbakadragen, (leva) i (ett) elfenbenstorn,
(psykol.) inkrökt; utanförstående, ovan (strids)vimlet 3 (bildl.) separat, som sådan, sluten; punkt-(strejk) isolering
1 isolation, avskildhet, avspärrning, ensamhet, (leva i sitt) elfenbenstorn 2 (tekn.) isolationsmaterial israelit se
jude

istadig (motsats: medgörlig) se envis 1, motsträvig

isterhaka dubbelhaka, hakpåse iståndsätta sätta i stånd 1 isynnerhet 1. i synnerhet se särskilt, framför allt

isär åtskils, ifrån varandra, åt var sitt håll, (var) för sig; separat; se itu — gå isär löpa isär, se vidare under gå —
hålla isär skilja (från vartannat), se vidare under hålla isättning infällning, insättning, (hals)krås, jabot, plastrong,
fischy, besparing, chemisett iterera (med., om recept, för) upprepa, förnya itu i (två) stycken 1. bitar 1. delar,
sönder,



isär — taga 1. ta itu med se under taga ity (åld. för) därför 2 — ity att (åld. för)

1 ty 1, emedan itänd (prov. för) hänförd, hänryckt, ivrig, entusiastisk, 'upptänd', (bli 1. råka) i eld och lågor

iver hänförelse, entusiasm, nit(älskan), tros-iver, selotism 1. zelotism, (livligt) intresse, allvar, jfr flit, strävan,
ävlan, brådska, hast, jäkt, fart, rutsch, tjänstvillighet; (ibl.) beställsamhet, fjäsk; häftighet, hetsighet, frenesi,
'hetta'

ivra 'brinna', 'låga', nitälska; med iver 1. nit arbeta (för), verka 1. tala (för), kämpa (för), plädera (för), agitera,
göra reklam (för), propagera (för), vurma (för); 'dundra' (mot); jfr beflita sig (om) ivrig 1 (motsats: likgiltig) se
nitisk, selotiski. zelotisk, enträgen, enständig, angelägen, intresserad, jfr livad 1, beskäftig, entusiastisk, 'varm',
frenetisk, (i) eld och lågor, upptänd, (prov.) itänd; begiven (på), (prov., i Sydsv.) ännaklämd 2 (motsats: slö)
hetsig, eldig, sangvinisk, häftig, livlig, het (på gröten), upphetsad, andlös, uppbrusande, otålig, ängslig, inkiett —
ivrigt (adv., även) av hjärtans lust, med friska tag, till det yttersta, med både näbbar och klor, (åld.) med allo makt
1. all gevalt; (leta 1. söka) med ljus och lykta

iögonenfallande 1. iögonfallande se påfallande, jfr påvisbar
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ja 1 jaha, jaa, ja då, jaja, 'uppfattat', (sjö.) aj-aj; jfr jo; tja, mja, nja, åja 2 ja och amen; jaröst, samtycke — ja Tars
jovars, åjo, för all del — ja väl ja, javisst, i sanning, sannerligen — säga ja till se samtycka (titi), bejaka — säga
ja och amen till allt blint säga efter, se vidare under arnell — tacka ja till se antaga 1 jack hugg, hack, skåra,
inskärning; urtag,

(telef on)kontakt jacka kort röck, kavaj, blazer, tröja, cardigan, kofta; [vindjacka, anorak; täckjacka, parkas;
späns; bolero; kasack; bäddjacka, lisös] jackett se röck

jag 1 (pron.) ego, vi, man, undertecknad, 'min ringhet'; (vard.) en annan, (si.) mandrom 2 (subst.) den egna
personen, själv(et), personlighet, individualitet, individ; själ, psyke, (relig.-hist.) atman jaga 1 bedriva 1. idka
jakt, vara på jakt, gå ut på jakt, anställa jakt på, söka fånga, håva; (vard.) ragga (upp) 2 driva, fösa, sjasa (ut),
(vard.) focka (ut); skrämma (ut), kasta (på flykten); följa tätt på; inte lämna ngn ro, efterhängset ansätta,
hemsöka, hetsa 3 skjuta (en kula genom ngn), ränna 1. stöta 1. sticka 1. köra 1. driva in (en kniv) 4 sträcka ut, se
2 rusa, skynda 1; ha bråttom, jäkta 2 — jagad rastlös, forcerad — jaga bort skrämma ur vägen, se fördriva —
jaga efter 1 sätta efter, (ivrigt) uppspåra, 'springa efter' 2 (bildl.) söka fånga 1. gripa, (ivrigt) eftersträva — jaga
fram 1 snabbt driva fram 1. framåt, driva ut 2 skynda 1. ila fram(åt), spränga fram, skjuta fart —jaga nndan 1 se
fördriva 2 (söka) hastigt avlägsna sig 1. komma undan, hastigt fly undan, rusa 1. störta i väg — jaga upp driva 1.
köra upp, (jäg.) 'stöta upp', 'få upp'; häftigt stegra (priset 1. temperaturen); göra (ngn) orolig 1. exalterad 1.
överspänd, oroa, sätta skräck i, skrämma (upp); sätta (känslor 1. fantasi) i häftig rörelse; (efter ivrigt sökande) få
tag i — jaga upp sig arbeta 1. 'elda' upp sig (till extas) jagare 1 jakt(flyg)plan 2 torpedbåt 3 snedsegel

jagisk individuell, personlig; självisk, ego-

centrisk, (fackspr.) idiopatisk jaka se bejaka — jakande (motsats: nekande, negativ) bekräftande, samtyckande,
positiv, affirmativ — jaka till bifalla 1. samtycka till, ge sitt bifall till; se erkänna 1 1 jakt 1 drevjakt, (stånd-1.
gång)skytte, (åld.)

skall; jaktritt, jaktridning; jakträtt; jaktsällskap; viltbestånd; villebråd, (jakt)byte, fångst 2 förföljande, sökande,
spaning, fraktan, fikande; brådska, vild framfart, fläng; skallgång, förföljelse —- vara på jakt (efter) vara på
språng 1. fiske, söka med ljus och lykta

2 jakt lustfartyg, yacht, jfr segelbåt jalu [sjalu1] se avundsjuk 1, svartsjuk

jalusi [sjalusi1] 1 avund(sjuka), svartsjuka 2 fönsterskärm, förhänge, spjälgardin, persienn; rullklaff (på
skrivbord) januari (åld.) torsmånad jaord se samtycke

jargong [sjårgång1] 1 kotterispråk, klickspråk, gruppspråk, subspråk, skråspråk, (neds.) fikonspråk, jfr 1 slang;



(ibl. för) fackspråk; hemligt (yrkes)språk 2 se svada 3 (slentrianmässigt) uttryckssätt, slentrian jarl (hist.)
hövding, styresman jaså så(å), på så sätt 1. vis, på det sättet, på det (lilla) viset, blåser vinden från det hållet, aha,
seså, håhå, (nej) verkligen, tänk då, är det möjligt, jaha, ja 1. jo visst jasägare (okritisk) bejakare, medjamare, ja-

herre, nickedocka, 'marionett' jeans (si.) farmarkalsonger jehu — som ett 1. en jehu i vild 1. rasande fart,

snabbt, plötsligt jeppe (vard.) se kurre jeremiad se klagan 1

jesuit (katolsk) ordenspräst; (neds. för) hycklare, ränksmidare jesuitisk (motsats: ärlig, öppen, utan bitankar) se
skenhelig; ränkfull, bedräglig, lömsk, oärlig, skrupelfri, machiavellisk jetong [sjetång1] se medalj; spelmark
jippo (vard. för) (uppsluppen) tillställning, fest(lighet), party; skoj, ståhej, spektakel, upptåg, (okynnigt) påhitt;
arrangemang, anordning, evenemang; uppseendeväckande reklamåtgärd, åthäva; [jippon] (även) saker, grejor

jo joo, joho, joo då, jo visst, jomän, jojo-mänsan; ser man på (bara); jfr ja 1, naturligtvis, säkert 2, se visst; jo
pytt, jfr pytt; åjo

jobb (vard. för) 1 se arbete, slit, (vard.) jox, (extra)knäck, jfr strävan; arbetsplats 2 jobberi, jobbande,
börsspekulation, spekulationsaffär), affärsskoj, vingleri jobba (vard. för) 1 arbeta, vara anställd, (vard.) knega;
syssla (med), plocka (med); knoga, slita, träla, gno, stå i, ha det snärjigt,
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streta, 'bråka' (med), (vard.) joxa 2 spekulera, göra geschäft 1. 'korta affärer', göra tvetydiga affärer, schackra,
trissa (upp priset på)

jobbare (vard. för) 1 arbetare, (vard.) knegare

2 börsspekulant, finanshaj, profithaj, spekulant 2, gulasch(baron), äventyrare, geschäft-makare, svartabörshaj,
rovriddare

jobbig (vard. för) besvärlig 1; (vard.) snärjig, joxig

jobspost se olycksbud

jockej [sjåkej1] 1. jockey [djåck'i] ridknekt, (yrkesmässig) kapplöpningsryttare, yrkes-ryttare

joile joll, julle, dinge, 'lillbåt', jfr skeppsbåt joller lallande; pladder, pjolt, joit, jfr struntprat

jollra lalla, pladdra, pjollra, jolta, (prov.) tjå-

la, jfr prata jolmig 1 (motsats: frisk, svalkande, läskande, uppiggande) kvalmig, instängd, kvav, kväljande;
(obehagligt) ljum; utan smak, smaklös, fadd, duven, äcklig, oaptitlig, sliskig, avslagen 2 (bildl.) pjollrig, 'platt',
intetsägande, 'tom', andefattig, trivial, sentimental

jonglera bolla, balansera, tumla, leka, manövrera, smussla (med) jonglör 1 cirkus- 1. varietéartist, se gycklare,
tusenkonstnär, mim 2 (åld. för) kringvandrande musikant 1. sångare, (medeltida) lekare, joglear, ménestrel jord 1
(motsats: himmel) jordklot(et), moder jord, terra (firma), (planeten) Tellus, (mytol.) Gaia, Ge 2 (motsats: vatten)
jordyta, jordskorpa, landbacke, land, fast(a) land(et)

3 (motsats: berggrund, alv) åkerjord, mylla 1, (ibl.) stoft, grus, sand, lera; jordart, jordslag, jordmån,
jordbeskaffenhet 4 odlat land, grund, ägojord, jordegendom, jordstycke, jordlott, teg, jordområde, marker, ägor 5
[jorden] (den egna) torvan; (motsats: den himmelska världen 1. tillvaron) den timliga världen, människovärlden,
det ändliga 1. jordiska, den jordiska tillvaron, jordelivet, (denna) jämmerdalen 1. tåredalen — jord-geo-,
terrester, tellurisk — falla i god jord få framgång, se vidare under falla — falla till jorden (bildl.) göra fiasko,
misslyckas 1 — gå under jorden hålla sig dold 1. gömd, hålla sig undan, göra sig osynlig, gömma sig, försvinna
— hålla sig vid 1. på jorden hålla sig till verkligheten, inte sträva 1. flyga för högt, inte flyga högre än vingarna
bär — stampa (arméer) nr jorden snabbt 1. lättvindigt fä 1. skaffa fram 1. åstadkomma, skapa, framtrolla m,
uppsätta ni

jorda 1 se begrava 1 2 (tekn.) jordansluta, jord-



förbinda, nolla jordafärd se begravning

jordbruk lantbruk(s-näring), jordbruksnäring, lanthushållning, åkerbruk, 'modernäringen'; bruk, agrikultur,
växtodling; se lantegendom jordbrukare odlare, (lant)brukare, åkerbrukare, lantman, (vard.) lantis, (åld.)
åkermän;
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godsägare, gårdsägare, (lant)patron, agronom, bonde 1, (ibl.) arrendator, (om amerik, förh.) farmare, (om ryska
förh.) kula'k; (polit.) agrar jordbruksarbetare lantbruksarbetare, lantarbetare, dräng, (åld.) halvkarl; daglönare,
bet-skötare, betupptagare, (om äldre förh.) tor-pare, statare jordbrukskoloni se 1 kollektiv 1 jordbunden (motsats:
högtsträvande, idealistisk, fantasifull) fjättrad vid det jordiska 1. timliga, realistisk, jordisk, materialistisk, krass,
'nykter', prosaisk 2 jordbävning (jord)skalv, jordstöt — jordbävnings- seismisk jordegendom se lantegendom;
(jur.) jordfast

egendom jordfästa se begrava 1

jordisk 1 tellurisk 2 (motsats: evig, ideell, himmelsk) timlig, förgänglig, bristfull, jord-bunden, mänsklig, svag,
världslig, materiell,

tinglig, oandlig, sinnlig, köttslig, (relig.) lekamlig — det jordiska det ändliga 1. timliga, jorden, (jorde)livet,
jämmerdalen, världen, jfr under värld jordklot jord(en); (känd över hela) världen jordkula se håla 1

jordmån (lösa) jordlager; jordart; (bildl.)

'mark', mottaglighet, möjlighet, (gynnsam) betingelse jordskalv se jordbävning

jordskred 1 (större) jordras, se lavin 1 2 (bildl.)

snabb förskjutning i (det politiska) läget, våldsam förändring jordägare se bonde 1 jota se ingenting

jour [sjor] mottagningsdag, tjänstgöring för dagen, tjänstedag, mottagning; bevakning, vakt, pass, (ha) 'dag' —
vara resp. hålla (ngn) à jour med utvecklingen vara resp. hålla (ngn) underrättad 1. informerad om den aktuella
situationen 1. utvecklingen, vara orienterad 1. insatt i vad som sker, följa med, vara välunderrättad, med sin tid,
up to date, aktuell

jourhavande [sjor-] se tjänstgörande 1, dag-(kapten)

journal [sjor-] 1 dagbok (för löpande, dagliga anteckningar), diarium, dagslista, liggare; (med.) sjukjournal,
patientjournal, (ofta:) journalkort; skeppsdagbok, skeppsjournal, loggbok 2 tidskrift, (mode)tidning, (dag)blad,
(åld. för) dagstidning 3 journalfilm, 'veckorevy'

journalist [sjor-] tidningsman, pressman, publicist, reporter, notisjägare, korrespondent, referent, jfr kritiker 1,
redaktör, intervjuare, medarbetare, skribent, 'penna', (kvinnligt) 'pennskaft', (neds.) pennfäktare, (tidnings)-
murvel, bladneger; [journalisterna] (även) pressen, jfr press 3 jovialisk 1. jovial (motsats: tyst, inbunden) glad o.
vänlig, fryntlig, gemytlig, munter, skämtsam jox (vard. för) skräp, bråte, smörja, misch-masch, 'elände'; bråk,
besvär, jobbjoxa—juvel

joxa (vard. för) jobba 1, knåpa 1. mixtra (med)

— joxa ihop (vard. för) röra 1. smörja ihop joxig (vard. för) besvärlig, jobbig, knåpig

ju väl, inte sant?, eller hur?, antar jag, tänker jag, 'visst'; som du vet, som känt 1. bekant, uppenbarligen,
naturligtvis, givetvis, självfallet, förvisso, verkligen, minsann, det är (väl) sant jubel (motsats: jämmer) fröjd(e-
rop), jubelrop, glädjerop, glädjeskri, glädjeyra, hänförelse, bifallsstorm, hyllningar jubileum jubelfest,
minnesfest, åminnelse-

(fest), (hundraårs)minne jubla utstöta glädjerop, högljutt fröjda sig 1. glädja sig, triumfera; hälsa med jubel(rop),
hylla med jubel — jublande (även) stormande, strålande, dityrambisk jude semit, (bibi.) hebré, israelit; mosaisk
trosbekännare; (i Israel) israe'1; [judarna, även] Israels barn, Guds egendomsfolk, ju-denheten — den vandrande



juden den evige juden, Jerusalems skomakare, Ahasverus judeförföljelse judefientlighet, antisemitism;

pogrom judekvarter getto

judisk semitisk, israelitisk, mosaisk; israelisk juli (åld.) hömånad julle se jolle julp gylf, (byx)sprund jumbo —
bli jumbo (vard. för) komma sist jungfru 1 ungmö, fröken 1, (åld.) tärna, jfr kvinna, 1 flicka 1; mö, 'oskuld',
intakt 1. kysk 1. obefläckad kvinna; (neds.) nucka; vestal, madonna; (muhammedansk) houri; [jungfrun]
(jungfru) Maria, Jeanne d'Arc 2 se hembiträde 3 gatstöt, gatläggningsstamp, stensättarklubba, (hand)docka; (sjö.)
block

— jungfru- första (resa)

jungfrudom jungfrulighet, jungfrulig oskuld, oberördhet, mödom, renhet, kyskhet; ogift stånd, jungfrustånd
jungfrulig 1 (motsats: oskärad) ren, skär, intakt, obefläckad, okränkt (mö), ofördärvad, obesudlad, kysk,
oskuldsfull, (sexuellt) 'oskyldig', vestalisk; sedig, sedesam, blygsam, ärbar, jfr flickaktig 2 (om mark) orörd,
obeträdd, aldrig trampad, outforskad jungfrutal se debut

jungman obefaren sjöman, sjömanslärling,

skeppsgosse juni (åld.) sommarmånad junior [ju1-] (motsats: senior) 1 (adj.) den yngre, den unge 2 (subst.)
son(en); yngre (studentnations)medlem; [-å'r] (motsats: old-boy, idrott, för) underårig, ännu icke kvalificerad

junker prins, ung furste, k(on)ungason, page,

adlig yngling, (ung) adelsman, adlig godsägare, (enkel) lantjunkare; (hist. för) konservativ adelsman,
ultrakonservativ godsägare, medlem av junkerpartiet — gunstig junker se gunstig herrn, gynnare 2 junonisk (om
kvinna) yppig, svällande, ståtlig, 'majestätisk', högväxt, statuarisk junta 1 (om uti. förh. för) (hemlig) politisk

11 — Ord tör ord

sammanslutning, officiell politisk kommitté

2 enskilt sällskap, klubb, förening; enklare sällskaplig (bridge-, sy-, kaffe)samman-komst

juridik rättsvetenskap; lagfarenhet, lagkunskap, lagkunnighet, rättskunskap, rättskännedom, jurisprudens juridisk
rättsvetenskaplig; rättslig, rätts-, jfr 1 laga — juridisk person (motsats: fysisk 1. enskild person) (jur.) bolag,
ekonomisk förening, stiftelse, kommun jurisdiktion 1 behörighet att utöva rättsskipning, domsrätt,
rättsförvaltning; lagskipning 2 rättsförvaltningsområde, (ibl.) domsaga

jurist lagkarl, lagfaren person, rättslärd, domare, homme d'affaires, jfr advokat 1; juris studerande jury se nämnd
jus [sjy] se 2 sky

1 just (adv.) 1 se precis 2, ingenting annat än, bara, icke mer än, varken mer eller mindre än, självaste; just det,
justament, faktiskt, se alldeles 1 2 nyss, för ett ögonblick sedan, helt nyligen; om ett ögonblick, inom kort

3 egentligen, strängt taget, riktigt, sannerligen, i sanning, verkligen, nästan 1. så gott som (ingenting); (inte)
vidare, (inte) stort (bättre), (ingenting) att tala om — just då just som, bäst som, i samma ögonblick som, i det
ögonblick då, precis när, rätt som, i detsamma som, i det att — just inte knap-p(as)t, så gott som inte, näppeligen,
minst (av allt), allt annat än, inte nämnvärt (mycket), inte (mycket) att tala om, inte (så) värst — just som 1 se just
då ovan 2 precis 1. alldeles som; (prov. för) liksom, det är inte utan att, man skulle nästan kunna säga

2 just [sjysst] (adj.) 1 (motsats: felaktig) utan fel 1. anmärkning, riktig, rätt, som sig bör, korrekt 1, exakt,
rättvisande, noggrann 2 (motsats: ojust; obelevad, ogrannlaga, opassande) billig, rättvis, (om pris) resonabel,
resonlig; rättänkande, korrekt 2, jfr lojal 3, oförvitlig, gentlemannamässig; i sin ordning, tillbörlig 3 (vard. för)
bra, flott, snygg

justera [sjyss-] 1 rätta, avmäta (efter likare), kröna (mått), beriktiga, (om mått o. vikt) godkänna, korrigera; riktigt
inställa ni 1. tillpassa 1. avpassa, (om ur) rucka, reglera; trimma, (tekn.) kalibrera, (sjö.) överhala; (om pris) höja
resp. sänka 2 sätta till rätta, rätta till, jämka på, ordna 1. hyfsa (klädseln) 3 granska o. godkänna (protokoll)



4 (idrott, för) tillfoga skada, skada, 'märka' — justerad (även) med vederbörliga ändringar, mutatis mutandis

justi s 1 rättsskipning, lagskipning; rättsväsende) 2 rättvisa justitiemord rättsligt misstag, sträng bestraffning 1.
avrättning av oskyldig juvel 1 (ädel)sten, briljant, klenod, kostbarhet, smycke 1 2 (bildl.) se 1 pärla 2; (neds.)
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filur, gynnare, 'en riktig en', 'en ljus fågel', 'fin gosse', 'snygg persedel' juvelerare guldsmed

juvenil ungdomlig, gosselik, barnslig, omogen,

gymnasial, naiv, pueril, infantil jycke 1 (vard. för) hund 1 2 (bildl.) se kurre jägare l fångstman, (en väldig)
nimrod, (nord-amerik.) trapper, (ibl.) skogsman; (kryp)-skytt, friskytt 2 jaktbetjänt, kronojägare, hovjägare 3
(åld. för) livréklädd betjänt 4 (mil.) fältjägare, alpjägare, fallskärmsjägare

jäkt jäktande, 'fäktande', ävlan, fläng, rush,

(nervös) brådska 1. hast 1. hets 1. iver, (ibl.) stress, oro, (vard.) snärj; fjäsk(ande) jäkta 1 (motsats: ta det lugnt)
brådska, fara åstad, flänga, 'flå', sjasa, fjäska, alltid ha brått(om), ständigt vara i farten, inte ha ett ögonblicks ro,
ävlas, (ibl.) stressa; 'fäkta', 'stå i', (vard.) snärja 2 se jaga i, driva på, pressa, forcera, hetsa, oroa, inte lämna (ngn)
ro, köra med (ngn), vara i hälarna på; jfr irritera — jäktad hetsad, pressad, forcerad, uppjagad, hårt ansatt,
stressad, 'piskad', sjasad, nervös, rastlös, orolig, brådskande, jäktig, hetsig, (prov., i Sydsv.) hialös

jäktig jäktande, jäktad, hetsig, stressig, nervöst brådskande; enerverande, arbetsam, (vard.) snärjig, körig, snöig
— ha det jäktigt ha brått, ha händerna fulla med arbete, ha det hett om öronen jämbredd — i jämbredd sida vid
sida, i nivå med (ngn 1. ngt), i linje (med), på samma linje (som), i jämnhöjd (med), jämsides (med), bredvid, vid
sidan (av) jämbördig av lika god börd 1. ätt 1. familj, jämlik, jfr jämställd, likvärdig, likställd i börd 1. stånd,
likställig, ekvivalent, 'vuxen' — vara jämbördig med gå upp emot, kunna jämföras med, (kunna) mäta sig med,
vara (ngn) värdig jämföra anställa jämförelser, sammanställa, väga mot varandra, korrelera, sammanlikna (för
justering), komparera (vikter); (för)likna (med 1. vid), konfrontera, parallellisera, kollationera; ställa i jämbredd,
jämställa, likställa — jämföras med uthärda jämförelse med, kunna tävla med, gå upp mot, sättas lika högt som,
jämställas med, ställas vid sidan (av), (kunna) mäta sig med jämförelse sammanställning, likhetsgranskning,
parallell kollationering, (fackspr.) kom-paration; liknelse; (ingen) likställighet 1. jämbördighet (mellan) — i
jämförelse med om man jämför med, jämförd 1. jämfört med, i förhållande till, gentemot, mot, (sett) mot
bakgrunden av, relativt, i korrelation till, i bredd med — utan (all) jämförelse se ojämförligt

jämförelsevis se relativt 1, ganska jämförlig jämförbar, jämställbar, kommen-

surabel, komparabel, ekvivalent jfimgammal se jämnårig jämgod se jämngod
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jämka 1 avlägsna 1. utjämna olikheter 1. motsättningar i tvistefrågor, närma (olika åsikter osv.) till varandra, söka
förena (olika förslag osv.), sammanjämka hj, kompromissa, (ibl.) medla, utjämna, lirka; [jämka efter] avpassa,
anpassa, lämpa, aptera, bringa i samklang (med) 2 [jämka på] flytta, (försiktigt) maka, skjuta, puffa på, (vard.)
jänka, (sjö.) samsa (en kätting); dra(ga) 1. sätta till rätta, rätta på, rubba på, justera; rucka på, (lätt) ändra på (ngt),
korrigera, retuschera, modifiera, moderera, slå av på, tumma på, mildra, minska, pruta av på, göra små eftergifter
— jämka sig 1 [jämka sig efter] anpassa sig efter, rätta sig efter; foga sig efter, vara medgörlig, ge med sig 2
(vard. för) maka sig, flytta på sig, (vard.) jänka sig, packa 1. pallra sig (i väg), lista sig (bort 1. undan 1. ut 1. in
1. till) — jämka ihop sammanjämka tu, bringa till närmare överensstämmelse, få att överensstämma, närma till
varandra, förena; maka tillsamman, hopföra, föra ihop jämlik se jämbördig, likaberättigad; likställd jämlike se
like 1

jämlikhet likhet inför lagen, likställdhet, likställighet, likaberättigande, jämställdhet, paritet, egalitet jämlikt
(kanslispr. för) enligt, i kraft av jämlöpande 1. jämnlöpande (motsats: divergerande, konvergerande) se 2
parallell jämmer 1 (motsats: jubel) kvidan(de), suckan, suckar, stön(ande), pust(ande), gråt, tårar; skrik, tjut,



ångestskri, (ångest)rop; (gråt o.) tandagnisslan, olåt, skrän, (klago)låt; se klagan 1, lamenterande, ynk, pip 2 se
elände 1 jämmerlig 1 jämrande, klagande, jämmersam, jämmerfull, gudsnåd(e)lig 2 bedrövlig, ömklig, ynklig,
utsvulten, 'maläten'; arm, beklagansvärd, ömkansvärd, beklaglig, sorglig; eländig, underhaltig, undermålig,
urusel, värdelös, erbarmlig, skral, miserabel, (vard.) faslig; förskräcklig, snöplig — jämmerligt (adv., även)
jämmerligen, storligen, högeligen, i högsta grad, se illa 5 jämn 1 (motsats: kantig, skarp, skrovlig, kullrig, knölig,
backig; lutande; slingrande, buktande) plan, (tekn.) grad; glatt, se slät 1, len, fin; flack, flat, platt, banad; vågrät,
horisontal; rak, rät 2 (motsats: exakt) avrundad, 'rund' 3 (motsats: ryckig, abrupt) likformig, ensartad; lugn(t
fortlöpande), regelbunden, normal, stadigvarande, stadig, ihållande, oavbruten, kontinuerlig, perpetuell; (mus.)
egaliserad 4 (motsats: nyckfull, uppbrusande) lugn, stilla, i jämvikt — jämnt (adv., även) (dela) lika; se precis 2;
med knapp nöd — draga 1. dra jämnt se samsas

— gå sin jämna gång ha sin gång, se under 1 gång — hålla jämna steg med gå i takt med; kunna mäta sig med;
se vidare under steg — jämna pengar exakt belopp, (lämna) precis

— jämnt upp 1. opp se precis 2, till punkt och pricka, 'faktiskt', (ibl.) lagom — låta udda vara jämnt låta passera
utan anmärkning, se vidare under udda — nätt och jämntoch därmed jämnt—jäv

knapp(as)t, se vidare under nätt — och därmed jämnt därmed slut 1. basta 1. punkt, (och) inget resonemang om
den saken — väga jämnt vara i jämvikt; väga lika mycket, vara likställda 1. likvärdiga 1. lika beskaffade jämna 1
glätta, stryka, släta (till 1. ut), göra slät 1. jämn, avslipa ni, hyvla, plana, sladda, skrapa, klappa till, putsa; klippa
1. skära 1. hugga 1. fila 1. slipa jämn, noppa (ögonbryn); stryka av (ett mått), rymma upp (hål i metall), brotscha,
(ibl.) (med hyvel) stöta av, fasa av, (sjö.) slikta 2 planera, nivellera, se utjämna 2, moderera (skillnaden 1.
olikheten) 3 (kok.) (av)reda — jämna med marken se rasera — jämna ut 1 jfr jämna, fylla ut; (mål.) fördriva
(färg) 2 se utjämna — jämna vägen (för) bana 1. bereda vägen (för), avlägsna stötestenar, lätta läget, bereda
marken (för) jämngod 1. jämgod (med) (motsats: underlägsen) lika god (som), se likadan 1, lika värdefull 1.
duglig 1. kunnig 1. högtstående som, likvärdig (med) (en annan), adekvat, jämförlig (med), jämställd — vara
jämngod med se gå upp emot jämnmod se sinnesro, jfr harmoni 4 — taga 1. ta ngt med jämnmod inte låta ngt
påverka ens sinneslugn 1. sinnesjämvikt, ta(ga) ngt lugnt, vara lugn, se under 2 lugn jämnmått se harmoni 2
jämnstruken se medelmåttig jämnårig jämgammal, jämnåldrig, (ungefär)

lika gammal (som), årsbarn (med) jämra (sig) 1 kvida, gnälla, yla, gnola, grina, öja 1. voja sig, jama, klaga, gny,
stöna, stånka, pusta, sucka, skrika, gråta, (vard.) 'pipa', 'tjuta'; (om livlösa föremål) knarra, gnissla 2 gruva sig,
förfasa sig, beskärma sig, ge sig över, 'bära sig', 'ha sig', 'låta illa', beklaga sig, ynka sig, kinka, pjunka, lamen-
tera

jäms — jäms med 1. jämsmed 1. järns efter

1 i (jämn)höjd 1. nivå med 2 utmed, längs, parallellt 1. jämsides med jämsides l (adv.) jäm(n)löpande, sida vid
sida,

1 (jäm)bredd, med samma sträckning, parallellt; på samma gång, samtidigt, därjämte, därbredvid, vid sidan
(där)av, hand i hand

2 (prep.) längs, utefter, jäms (med 1. efter), jfr bredvid

jämspelt lika skicklig, se jämställd, likvärdig (med)

jämställa ställa på samma linje 1. i jämbredd 1. i jämnhöjd, anse 1. förklara likvärdig, likställa, ställa i klass
(med), sidoordna, koordinera, jämföra, (ibl.) skära över en kam — jämställd (motsats: olikställd) lika god,
jämngod, jämspelt, jäm(n)stark, likställd, lik, likadan 1, jfr jämbördig; i klass 1. nivå 1. paritet 1. i (jämn)höjd
(med), på samma plan (som), i linje (med), sidoordnad, i jämbredd (med) jämt (och samt 1. ständigt) beständigt,
alltjämt, ständigt och jämt, se ståndigt, (vard.) för jämnan, ofta, jfr oavbrutet, alltid, städse, oupphörligt,
oupphörligen, (åld.) immer-

badd, immerfort; vid alla upptänkliga tillfällen, så ofta det är möjligt, dagligen (och stundligen), i tid och otid,



bitti(da) och sent; vid varje tillfälle, för var gång jämte 1 (tillika) med, (tillsammans) med, i förening med, parad
med, inklusive; pius; samtidigt med, på samma gång som 2 se förutom 2, jfr dessutom 3 (prov. för) bredvid
jämvikt balans, jämviktsläge, harmoni 2, (mytol.) Sofrosyne; se fattning 3 — bringa ur jämvikt komma att
vackla, bringa ur fattningen, förvirra, rubba 3; få ngn att förlora balansen 1. tappa koncepterna, reta 2, göra
desperat — förlora jämvikten vackla, störta, se falla 1 — i jämvikt 1 (motsats: dynamisk) se statisk 1 2 (motsats:
häftig) se balanserad jämväl även, likaså, likaledes, ävenledes, item; vid sidan därav, också, även, yttermera;
utöver detta, dessutom jänka (sig) se jämka 2, jämka sig jänta se 1 flicka 1

järn 1 (järn)malm; [tackjärn, gjutjärn; smidesjärn, stångjärn, välljärn]; skärjärn, stål; (i tekn. st. ibl.) stång; (i
högre st. för) vapen, svärd; (med) vapenmakt 1. krig; (om äldre förh.) (järn)rustning, pansar, (hand)klove, se boja
2 [stekjärn, våffeljärn, panna; strykjärn, pressjärn; klack- 1. tåjärn; skyffeljärn, skyffel] 3 järnmedicin,
järnpreparat, järnpiller 4 (vard. för) sup — ha många järn i elden syssla med många saker på en gång, vara en
mångsysslare, vara (strängt) upptagen, vara vidlyftig — slå i järn se fängsla 2 — smida medan järnet är varmt
ta(ga) tillfället i akt

järnhand — med järnhand med fast hand, hårdhänt 2

järnhård hård som järn; (om disciplin, kontroll, diktatur) hänsynslös(t) o. obönhörlig(t sträng); (om flit, energi)
stark o. intensiv, okuvlig, orubblig; (om klimat) sträng, bister järnverk järnbruk, hytta järnväg rälsbana, (åld.)
järnbana; bana, linje;

(järnvägs)station(en) järtecken (bibi.) tecken (och under); (himla)-

fenomen, mirakel, underverk; se förebud jäsa 1 råka i jäsning, svälla, pösa upp, höja sig, häva sig, gå upp,
(fackspr.) fermen-tera; vara i våldsam rörelse, svalla, sjuda, koka, brusa 2 vara upprörd, (om missnöje) 'glöda'
(under askan), vara i uppror, stiga över bräddarna, 'pyra', 'koka', 'sjuda' 3 (om person, vard. för) kråma sig,
stoltsera, förhäva sig, brösta sig, vara uppblåst, yvas, 'pösa'; vräka sig jätte (motsats: dvärg, pygmé, lilleputt)
naturdemon, rese, (berg)troll, (rim)turs, cyklop, kämpe, gigant, titan, Goliat, mastodont, (samisk) stalo, jfr
monster; storman, bjässe — jätte- 1 ur-(kraft), super-(tanker) 2 (vard. för) väldig, dundrande (succé), fantastisk
jättelik bålstor, blockstor, mastodontartad,

herkulisk, titanisk, se stor 1, oerhörd 1 jäv 1 (jur.) jävande; jävsatimärkning; jävs-
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grund 2 invändning, protest, gensägelse, gensaga

jäva 1 (jur.) anföra 1. anmäla 1. inlägga jäv mot, framställa jävsanmärkning, förklara jävaktig 1. jävig 1. icke
opartisk; bestrida riktigheten 1. behörigheten 1. rättmätigheten av 2 visa vara ogrundad 1. oriktig 1. obefogad,
motsäga, vederlägga, förneka, neka till, bestrida, förkasta, dementera, desav(o)uera

jävig jävad, jävaktig, icke opartisk, partisk,

inkompetent, ej vittnesgill, (på grund av jäv) obehörig, (ibl.) obefogad — vara jävig (enligt lag) icke kunna höras
som vittne, icke kunna sitta som domare, vara part i målet

jökel glaciär, gletscher, skridis, isflod, isskred, isström, skridjökel, (om norska förh.) brä

302 K

kaba'1 sammansvärjning, komplott, stämplingar), intrig, ränker kabaré varieté, überbrettl, show, (ibl.) soaré,

(afton)underhållning, (neds.) tingeltangel kabel 1 (sjö. för) grovt (kabelslaget) tåg, tross

2 (tekn. för) isolerad (el)ledning kabin (flyg.) passagerarutrymme, passagerar-hytt, (på luftskepp) gondol;
förarkabin, cockpit; (på rymdfarkost) kapsel kabinett 1 (mindre) sidorum 1. mellanrum 1. förmak, 'lilla salongen',
budoar, arbetsrum, jfr rum 3; mindre museisal 1. museum 2 ministär, regering, statsråd, konselj, (åld.) riksråd 3
(konst)skåp, schatull, sekretär, kabinettsskåp 4 avträde, se loalett 2 kabinettsfråga (polit. för) förtroendefråga



kabyss 1 skeppskök, pentry, (sjö.-sl.) byssa 2 (vard. för) kyffe, koja, krypin, lya, skrubb kacka (åld. för) göra sitt
tarv, (vard.) skita (ner), (åld.) träcka; smutsa ned — kacka i eget bo tala illa 1. nedsättande om 1. förringa sitt eget
1. de sina kackalorum se oväsen

kackel 1 (fågels) kacklande, skrock(ande)

2 sladder, tjattrande, se prat 2 kackla 1 (om fåglar) se snattra 1 2 (om personer) prata i mun(nen) på varandra, se
prata 2 kadaver död (djur)kropp, (djur)lik, as, åtel, luder; skrov, skrott kader (mil. för) (inom krigsmakten)
anställd fast personal, (befäls- och manskaps)stom-me; kärngrupp; stam(trupp) kafé serveringsställe,
serveringslokal, kaffestuga, kaffebar, (särsk. om uti. förh.) cafeteria 1. kafeteria, (åld.) kaffehus; ölkafé, krog,
(vard.) (öl)sjapp, fik, hak; enklare restaurang, matservering; kaféavdelning (i hotell 1. restaurang); (för
teaterpersonal, vard.) futt

kaffe kaffebuske, kaffeträd; kaffebönor; (si.) fik, fika, (en kopp) 'java' 1. 'mocka'; [espresso, cappucino]
kaffehalva se 2 kask

kaffepanna kaffekokare; (vard.) (kaffe)hurra, kaffepetter, kaffesurra kafferep kaffekalas, kaffebjudning, se
bjudning, kaffejunta, 'kaffekonselj', skvaller-konselj kafta!n långrock; prästrock kagge l laggkärl, se 1 tunna 1 2
se flöte kaj last(nings)kaj, (skepps)brygga, båtbrygga, bro, (åld.) skeppsbro; brobänk (på varv), lastbrygga,
lastageplats, angöringsplats, anlöp-

ningsplats, tilläggsplats, landningsställe, landningsplats, jfr hamnarm; strandskoning, (ibl.) kajskoning, bålverk
kajka (vard. för) ro 1. segla med svårighet 1. utan mål I. utan att komma ngn vart, kava, driva

kajuta 1 (sjö. för) chefens arbetsrum (på örlogsfartyg), bästa rummet ombord; jfr hytt 1 2 (bildl. för) krypin kaka
1 brödkaka; [skräddkaka, hålkaka, 'skorpa', kringla, bakelse, tårta, pudding, pannkaka]; (äta ngns) mat, föda;
[kakor] bakverk, finbröd, småbröd, småkakor 2 brikett, tacka; hög, klimp, stycke, (vard.) 'smocka' — hela kakan
(vard. för) allt, se under all 4 — kaka söker maka lika söker lika, lika barn leker bäst kakofoni se missljud 1,
skrällande dissonanser 1. disharmonier kal 1 (om berg 1. natur) utan vegetation, trädlös, skogfattig, skogfri,
skoglös, (ibl.) öde, torftig; (om träd) skövlad, avlövad; (bot. för) obehårad, glatt; (om mark) 'naken', bar, (om
kvist även) bladlös; (om lokal) osmyckad, torftigt möblerad, ogästvänlig 2 (om person) tunnhårig, gleshårig, se
skallig 1 kalabalik (strids)tumult, vilt uppträde, folk-tummel, upplopp, kravaller, villervalla, rabalder, jfr 1 strid 1
kalamitet missöde, (mindre) olycka, malör kalas fest(måltid), se bjudning — kalas- (vard. för) förträfflig,
utmärkt; vacker — betala kalaset (få) ordna saken, se sitta emellan kalasa se festa 2, låta sig väl smaka, hålla
kalas (på), frossa (på), (tycka om att) äta gott

kalejdoskopisk (mång)skiftande, brokig, rörlig, oregelbunden, växlande, kameleontisk kalendarium förteckning
över helg- 1. märkesdagar; kalender, almanack(a) kalender 1 almanack(a), kalendarium, (åld.) runstav 2
tidsindelning, (ibl. nära) tideräkning 3 se årsbok, (litterärt) album kalenderår borgerligt år, tiden 1/1—31/12
kalfaktor officersuppassare, passopp, betjänt kalfatra 1 (sjö. för) täta 1. dikta (med drev), driva 2 ingående
granska, strängt bedöma 1. nagelfara 1. kritisera, gå illa åt, gå till doms med, (ibl.) häckla, mästra, tadla, klandra
kaliber 1 (loppets) vidd (på eldvapen), borrvidd, innermått, dimension, diameter 2 halt, värde, beskaffenhet,
kvalitet, lödighet, slag,
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sort, art, egenskaper — av samma kaliber se likadan 1

kalk 1 se bägare, nattvardskärl; (ibl.) lidandesbägare, sorg, prövning, lidande 2 blomkalk, (blom)hylle,
(blom)klocka, blomma — tömma kalken tömma sorgens 1. förödmjukelsens (bittra) kalk, tömma
malörtsbägaren, se ödmjuka sig

kalkera 1 avrita (U 1. teckna av med kalker-papper, skriva av, kopiera, överföra 2 (bildl. för) slaviskt efterbilda,
göra 1. härma efter, plagiera, mynta (på), utforma (efter)

kalkyl kalkylation, (kostnads)beräkning, överslag, (över)räkning, uträkning, värdering, kombination, (ibl.)



budget, jfr program 1

kalkylera prisberäkna, kostnadsberäkna, se beräkna 1, göra ett överslag, taxera, räkna (med, fram)

1 kall (subst.) 1 rop, lock(ton), läte, signal 2 levnadskall, livskall, levnads-1. livsuppgift, (livs)gärning,
(levnads)värv, livsverk, mission 1, 'roll', ämbete, tjänst, befattning, anställning, syssla, (sjuksköterske)yrke,
'kallelse', prästämbete, prästkall, kyrkoherdebefattning

2 kall (adj.) 1 (motsats: varm, blid, ljum, mild, het; ombonad, uppvärmd) sval, kylig, köldbunden, bister, frisk,
sträng, narig, 'skarp', iskall, vintrig, frostig 2, smällkall; ouppvärmd, oeldad; kylande, isig, isande; kallnad,
svalnad, avkyld, iskyld, svalkande, uppfriskande, (ibl.) kylslagen; genomfrusen, blåfrusen, se frusen 2 under
frysa, se förfrusen under förfrysa 2 (motsats: känslovarm, känslofull; innerlig) 'ljum', jfr kylig 2, se kallsinnig,
känslolös 2, okänslig, frigid; stram, snäv, stolt, föraktfull, avmätt, formell; se likgiltig 2; hårdhjärtad, hjärtlös,
kärlekslös, obarmhärtig, obeveklig, hänsynslös, ovänlig, avvisande, (ibl.) tillknäppt, oåtkomlig, jfr otillgänglig 2,
'hårdflörtad', 'trögflörtad'; kallblodig, 'nykter', (klokt) beräknande; (själv)-bchärskad, förståndsmässig, lidelsefri,
osentimental; (ibl.) oförsagd, oförskräckt 3 (om belysning 1. färg) dämpad, blek, grå(aktig), gråkall, kulen —
hålla huvudet kallt vara lugn, se under 2 lugn — kalla pengar kontanta 1. reda pengar, kontanter — kallt krig
nervkrig; jfr press 1 — lämna ngn kall (motsats: angå, bekomma) lämna ngn likgiltig 1. oberörd 1. kallsinnig 1.
ointresserad, icke väcka ngns intresse, icke vara av intresse för — taga 1. ta ngt kallt (vard.) ta(ga) ngt med ro,
(vard. för) ta(ga) ngt lugnt, vara lugn, se under 2 lugn, 'ha is i magen' — tåla kallt stål tåla kniven; fördra(ga)
utmaningar 1. förolämpningar 1. oförrätter 1. övergrepp —• vifta 1. vinka med kalla handen avvisa, se vidare
under vifta

kalla 1 uppnämna, uppkalla, namnge, ge namn 1. benämning (åt), (i högre st.) namn-fästa, (åld.) benämna;
beteckna, titulera, betitla; nämna, (ibl.) skälla för; säga 1. påstå (ngn 1. ngt) vara, hälsa (som) 2 [kalla på] ropa 1.
locka på, be (ngn) komma, anmoda 1.
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ge order 1. uppmana att infinna sig, tillkalla, sända bud efter 1. på, buda, sända 1. skicka efter; (in)stämma (inför
domstol); inkalla [U, båda (under fanorna); inbjuda, invitera, befalla (ngn till sig); skicka kallelse till, erbjuda
(ngn) att motta(ga) (professur), (utan ansökan) utnämna (till) — kalla sig (även) skriva sig, teckna sig, låta sig
tilltalas (så eller så) — kallas sc heta 1 — kallad vid namn, benämnd — känna sig kallad känna sig uppkallad 1.
(upp)manad 1. uppfordrad (till), känna sig utvald 1. lämpad — vara kallad vara ägnad 1. skickad, äga
förutsättningarna) (för) — kalla fram 1 uppmana 1. tillsäga 1. befalla (ngn) att komma fram 1. träda fram, kalla
in, kalla upp; inropa ni. framropa ni (på scenen) 2 se framkalla — kalla in 1 se kalla fram 1, hämta, ta(ga) in 2 se
inkalla 2 — kalla samman samla, sammantrumma ni, 'trumma ihop', 'mobilisera' — kalla till liv se skapa — kalla
tillbaka hem-kalla ni, återkalla — kalla upp uppkalla; tillsäga 1. be (ngn) komma upp; ropa upp — så kallad s. k.,
såsom namnet 1. beteckningen lyder; föregiven, förment, låtsad, kvasi-, skenbar kallblodig 1 (om djur, motsats:
varmblodig) växelvarm 2 se 2 lugn 4, lidelsefri, flegma-tisk; orädd, oförskräckt, modig, (själv)be-härskad, 'med
is i magen'; hänsynslös, kallt beräknande, jfr kallsinnig — kallblodigt (adv., även) se avsiktligt kallbrand se
brand 4

kalldusch 1 kall överskölj ning 2 obehaglig överraskning, chock, 'skopa kallt vatten', (ibl.) antiklimax kallelse 1
erbjudande, inbjudan, utnämning; tillsägelse 1. anmodan 1. anmaning 1. uppmaning 1. order 1. befallning att
infinna sig, stämning 2 se / kall 2, jfr mission 1, (ibl.) böjelse, håg, lust, fallenhet, anlag, läggning kallgrina
hångrina, hånle, hånskratta, hån-flabba, (hån)flina kallhamrad se hård 6, känslolös 2, 'hårdkokt' kalljord (motsats:
drivbänk, drivhus) jord ute i det fria, fritt land, friland — på kalljord (växa) utomhus, på ett land kallna svalna

kallprat torrprat, likgiltigt prat, snack, struntprat, (vulg.) dö(d)snack kallsinnig se 2 kall 2, kylig 2, 'sval', flegma-
tisk, ointresserad, likgiltig 2; fjär, hård, 'snäv', ovänlig, fientlig; jfr kallblodig 2 kallskuret se pålägg 2 kalmera
lugna, stilla

kalott 1 hätta, skärmlös mössa 1. huva 2 bergstopp, klipptopp, kupoltopp, 'hatt', 'hätta', 'hjässa'; polarbälte(t) (på



jordklotet) kalsonger underbenkläder, underbyxor, (åld.,

skämts.) 'onämnbara', (ibl.) byxor, (korta herr)trosor, (vard. o. si.) kalsingar, kalsipper kalufs (vard.) kaluv, luv,
lugg, 'peruk', jfr hår kaluv (vard. för) kalufs — på nykter kaluv på

fastande måge; se nykter 2 kalv 1 unge (av nötkreatur 1. hjortdjur m. fi.), (hjort)kid 2 kalvkött, kalvstek,
dillköttplöja med andras kalvar—kanonisk

3 glaciärkalv, isberg, isflak 4 kalvskinn, kalv-skinnsband 5 (neds. för) glop, klåpare, tölp, 'idiot' 6 (sjö.) kärna 1.
hjärta (i tross); (fiske, för) säck 1. kil (i vad 1. not) 7 (mil.-si. för) ränsel, 'mara' — plöja med andras kalvar lysa
med lånta fjädrar, se vidare under plöja — slakta den gödda kalven festligt motta(ga), se vidare under slakta kam
1 hårkam, (si.) lusräfsa 2 bergs- 1. höjdkam, höjd, (fjäll)rygg, ås, krön; (lånt.) plogrygg, drill; (upphöjd) rand 1.
kant, balk; vågkam, (våg)topp, (vita) 'gäss'; tuppkam; hjälmkam; (tekn.) kugge, tapp, utsprång, nock — kammen
sväller 1. växer ngn morskar sig, se under morska sig, yvas — skära alla över en kam tro att alla är lika, se vidare
under

1 skära — skära allt över en kam se generalisera

kamaraderi kotteriväsen, klickväsen, stallbroderskap, stallbrödraskap, (påträngande) kamratskap, fraternisering
kamin 1 (järn)ugn, eldstad; (elektriskt) element 2 klyfta (i bergvägg) kamkofta penjoar, kimono kammare se rum
3; jungfrukammare; förvaringsrum, 'bod', 'bur', (sotarsl. för) verkstad; (tekn. för) avdelning; fack, behållare;
(naturv.) cell, (hjärt)ventrikel kammarjungfru (åld.) kammarpiga, (skämts.)

kammarsnärta, (teat.) subrett: jfr hembiträde kammarlärd opraktisk o. världsfrämmande, boklärd kamouflage se
camouflage kamouflera 1. camouflera se maskera 2

1 kamp se 1 strid; (strids)tumult; tävlingskamp, tävling; (idrott., vard.) kubbning; strävan, konkurrens

2 kamp se häst 1

kampa 1. campa se kampera

kampanj 1 fälttåg, krigståg, krig; 1 strid 1

2 (bildl.) 'arbete', agitation, driv(e), propaganda, reklam 3 tillverkningsperiod, arbetsperiod, (verksamhets)period,
säsong, brådaste 1. värsta tiden

kampera vara lägrad, vara förlagd, bivackera, ligga i läger 1. ute i det fria, campa 1. kampa, bo i tält, leva
lägerliv, tälta, slå läger, lägra sig; (tillfälligt) vistas 1. bo 1. uppehålla sig 1. husera 1. logera (hos), vara
installerad 1. inlogerad (hos); hålla 1. leva 1. slå sig (ihop) kamping se camping kampsport (japansk) judo, karate
kamrat 1 se kollega, (med)lärjunge, (medbröder, partner, lekkamrat, (lek)syster; (umgängesvän, bekant,
stallbroder, kumpan, (vard.) kompis, (si.) tjomme, polare; (ngns) förtrogne, följeslagare, ledsagare, (åld.)
följesven; gelike, bundsförvant; [kamrater] parhästar, dioskurer 2 (åld. för) kurre; (vard.) (bra 1. rejäl) grabb 1.
kille 1. kis — vara kamrat vara en god kamrat 1. kamratlig; (vard.) vara buss 1. bundis (med) kamratförtryck se
mobbning kamratlig familjär, förtrogen, förtrolig, vän-

skaplig, (vard.) bussig, buss; kollegial, lojal, solidarisk, renhårig kamratskap kamratligt förhållande,
kamratlighet, kamratanda, vänskap; likställdhet, laganda, kåranda, solidaritet, kollegialitet, (ibl.) fostbrödralag,
kamaraderi kamrer 1. kamrerare kassaförvaltare, räkenskapsförare, bokförare, förste bokhållare, bokföringschef,
(ibl.) kontorschef, förvaltare, intendent

1 kana (subst.) 1 smal isbana, isgata 2 (prov., i Sydsv., för) (finare) släde

2 kana (v.) åka 1. slå kana, glida, halka, slira, (h)asa, kasa, (ibl.) skrinna

kanal 1 (grävd) segelränna 1. vattenväg, (holländsk) gracht, (thailändsk) klong; (vat-ten)ränna, (vatten)grav, (ibl.)
dike, rännil; (brett) sund, (smalare) farvatten 2 (lednings)-rör, ledning, gång, schakt, trumma, slits (i murverk),
pipa, hålpipa (i tegelsten), por, (med.) fistel(gång); åder 1. ådra 3 [kanaler] (vissa 1. hemliga) förbindelser,



relationer, (hemliga 1. dolda) (ut)vägar, (ibl.) 'källor' kanalisera 1 (bl. a.) göra segelbar 21eda(exv.

debatt, missnöje) i viss 1. avsedd riktning kanalje krabat, skojare, skalk, filur, galgfågel, best; gynnare, 'gök',
karibel, baddare; lymmel, fä(hund), bov, (vard.) rackare; usling, skurk, slyngel, spetsbov, (åld.) kältring,
hundsfott, jfr bedragare kandera överdra(ga) med (socker)glasyr, glasera, insockra ni; (fackspr., om socker 1.
honung) kristallisera kandidat l sökande, aspirant; [kandidaten] kandidatexamen 2 (sim)kandidatprov, (kan-did at
pro vs)trampolin kandidera ställa upp (som kandidat), söka kanhända se kanske

kanister bleckkärl, dosa, låda; (papperstekn.

för) påse, plan, med rektangulär botten kanna krus, dunk, stäva, kruka, (grädd)sni-pa, (grädd)snäcka;
dryckeskanna, stånka; (tekn. för) behållare; (si. för) hatt kannibal 1 människoätare, antropofag, vilde 2 (bildl. för)
grym 1. vild 1. barbarisk människa, grym o. omänsklig varelse kannstöpa osakkunnigt prata politik,
(förnumstigt) klyva näbb i statsangelägenheter, politisera, sia 1. spå i politik, (ibl.) teoreti-sera; se diskutera

1 kanon [-o'n] 1 tungt eldvapen, (flackbane)-pjäs; [artilleripjäs, luftvärnspjäs; haubits, mörsare; (åld.) stycke,
nickhake, (lätt) falkonett] 2 (bildl., vard. för) hejare, (parti)-pamp, spets, koryfé, matador, auktoritet, 'högdjur'

2 kanon [ka1-] rättesnöre, regel, föreskrift, (religiös) förebild, (katolsk) kyrkostadga; Bibelns skrifter, bibelkanon;
(katolsk) helgonförteckning

kanonisera 1 helgonförklara, heligförklara, sanktifiera 2 gilla o. godkänna

kanonisk (motsats: apokryfisk) gällande 1. erkänd som rättesnöre, av erkänd äkthet,
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av kyrkan erkänd (bok) — kanoniska skrifter bibliska böcker kanot paddelbåt, (heldäckad) kajak, pirog,

(öppen) 'kanadensare', jfr roddbåt kanske kanhända, måhända, törhända, möjligtvis, möjligen, eventuellt, till
äventyrs; månne (inte), jfr förmodligen kansli 1 se kontor 2 2 (hist. för) ämbetsverk kanslistil offentlig svenska,
kanslispråk, juridisk stil, kurialstil, (stel) ämbetsstil, juristsvenska, (ibl.) lagspråk, lagstil kant 1 gränslinje,
periferi, (yttersta) rand, (skogs)bryn, (bortre) sida 1. ända 1. ände; (ibl.) flank, flygel; vägkant, vägren, brink,
slänt, sluttning, brant, sida, (fackspr.) bankett; (sjö)strand, brädd, (prov.) (myr)lagg; (på bord) sarg, (på
biljardbord) vall; (vass) egg 1. grad, (ibl.) spets; fals, (plåt)bärtel, sick (i plåt); kantlinje, kantparti, (båt)sud;
(hatt)brätte; (bokb.) snitt, hals, (s)charne'r 2 stadkant, 2 list, bräm, jfr galon; söm, fåll, linning, krage, skoning;
(sjö.) lik (på segel); se marginal 1 3 (ost- 1. bröd)skalk, 'skorpa' 4 utkant, trakt; [kanten] (från den) riktningen 1.
sidan, (från det) hållet 1. lägret 1. partiet — hålla sig på sin kant hålla på sig, vara reserverad 2 — komma på
kant med bli oense 1. osams 1. brouillerad med, komma 1. råka i konflikt med, råka i spänt 1. ovänskapligt
förhållande till, se stöta 4, jfr fientlig, det har kommit en fnurra på tråden — vara på kant med ha ngt otalt med
kanta kantskära; besätta, bräma; omge; begränsa, flankera kantig 1 (motsats: avrundad) se ojämn; benig, knotig,
markerad(e drag) 2 (bildh, motsats: mjuk; belevad) knagglig, ryckig, abrupt, stötande, stötig; tvär (o.
otillgänglig), burdus, 'sträv', ograciös, 'oslipad' kantin 1 (mil. för) soppkök, marketenteri 2 (fält)flaska, flaskfoder;
(transport)låda (för kökskärl, matvaror, medicin) kantor försångare, kyrkomusiker, körledare, klockare, (judisk)
gudstjänstledare, (ibl.) organist

kantra 1 stjälpas 1. välvas (om 1. omkull), vräkas omkull, välta, kapsejsa, haverera, gå omkull, gå omstyr, gå
överstyr, vända kölen i vädret, segla (om)kull, kullsegla, lida skeppsbrott, förlisa; förlora jämvikten, ta-(ga)
överbalansen, vippa runt, stjälpa, svänga om, 'slå runt', 'gå runt' 2 komma att kantra, vältra, vräka (om)kull 3 (om
vind) se Slå om 2 under 2 slå kantstött hackig, skadad 1. naggad i kanten;

(smått) sliten, illa medfaren, skamfilad kantänka se naturligtvis

kanyl (med. för) rör; spets (till injektionsspruta), rörnål kaos 1 (motsats: kosmos) (världens) urtillstånd, tomma
intet, Ginungagap 2 oordnad massa 1. klunga, gytter, gyttring, anhopning, huller om buller, röra, förvirring, vild
oordning, oreda, virrvarr, villervalla, (babylonisk) förbistring, desorganisation, anarki,



306

upplösning(s-tillstånd), laglöshet; myller, vimmel, trängsel, tummel, tumult kaotisk hopplöst förvirrad, formlös,
kastad 1. slängd huller om buller, tumultuarisk; oefterrättlig^ förhållanden); oordentlig, slarvig, invecklad,
osammanhängande

1 kap se udde

2 kap se byte 2, fynd 2, kupp

1 kapa (genom våld) ta(ga) befälet över; ta(ga) som pris, se uppbringa 1, beslagtaga, bemäktiga sig 1; (skol-sl.
för) plagiera, skriva av — kapa åt 1. till sig (vard.) hugga för sig, håva åt sig, riva 1. roffa åt 1. till sig, se stjäla 1

2 kapa 1 skära 1. klippa 1. slå 1. såga 1. ta(ga) av, hugga (tvärs) av, (skogsv.) avtrumma (träd 1. stock); (med.) se
amputera; (om svans) stubba, förkorta, stäcka, kupera; beskära, avsåga ru, toppa, kvista (av) 2 (bildh för)
bortskära ni, 'stympa'

kapabel i stånd (till ngt), skicklig, lämplig, duglig, (ibl.) kompetent, mäktig — vara kapabel se förmå 1 kapacitet
1 rymlighet, rymd, volym, (rymd)-innehåll, (ibl.) vikt 2 prestationsförmåga, produktionsförmåga, potential;
transportförmåga, lastförmåga, bärighet, dräktighet, tonnage; arbetsförmåga, duglighet, energi, potens,
(elektrotekn.) kapacitans, (artilleris) eldkraft; kompetens, resurser 3 (person med) framstående förmåga, dugande
'kraft', tillgång, talang, auktoritet, jfr specialist kapare 1 se fribytare, kaparkapten; fribytar-fartyg, kaparfartyg;
flygplanskapare 2 (si. för) kapten

1 kapell (sjö. för) (skydds)huv, sufflett, jfr fodral

2 kapell 1 sidorum (i kyrka), gravkapell,

(grav)kor; (mindre) gudstjänstlokal, bönehus, annex, liten kyrka, (lyd)kyrka 2 se orkester kapellmästare se
dirigent

1 kapital (subst.) 1 förmögenhet, rikedom 1, besparingar 2 (motsats: ränta) grundsumma, (jur.) huvudstol;
kapitaltillgångar, tillgångar, se under tillgång 2, produktionsmedel, aktiestock, aktiekapital; [kapitalet]
storkapitalet, 'finansen' 3 (nat.-ekon.) kapitalföremål

2 kapital (adj.) svår, betydande, kolossal, dunder-, ärke-, väldig, urbota, fullständig 1; (om villebråd) gammal,
fullvuxen — kapitalt (adv., även) i grund, grundligt, 'duktigt', jfr alldeles 1

kapitalist rik(e)man, krösus, nabob, pluto-krat, penningman, penningmatador, penningfurste, magnat,
storfinansman, (en) Rothschild, (vard.) rik knase 1. knös, 'guld-fågel'; kapitalägare, räntetagare, rentier;
anhängare av kapitalismen kapitalplacering investering kapitalstark se rik 1

kapitel 1 (huvud)stycke, (under)avdelning, avsnitt, parti, del, akt, sura (i koranen), (ibl.)

'led' (i); område, gebit; ämne, tema 2 styrande församling; (ordens)sammankomst 1. -sammanträde 1. -
mötekapitulation—karantän

kapitulation underkastelse, överlämnande till fienden (av exv. fästning, trupper), dagtingan, ackord kapitulera 1
uppge en fästning, överlämna sig 1. fästning 1. truppstyrka 1. fartyg 1. land(et) till fienden, nedlägga iu vapnen,
sträcka vapen, ge sig (frivilligt 1. på nåd och onåd), underkasta sig, ge vika, sträcka gevär, 'stryka flagg', 'stryka
segel', dagtinga, duka under, erkänna sig besegrad 2 (bildl.) falla i farstun (för), kasta korten 1. spelet, ge upp
spelet, ge spelet 1. allt förlorat, komma till korta (med ngt), (få lov att) dra(ga) sig tillbaka, se foga sig 4, upphöra
med allt motstånd, kasta yxan i sjön, släppa taget, sticka svansen mellan benen kapitäl 1 pelarhuvud, pelarkrön 2
[kapitaler] (typogr.) små versaler kapla n hjälppräst, kapellpredikant, adjunkt, (om äldre förh.) fältpräst,
skeppspräst, slottspräst, borgpräst, huspräst, huskaplan

1 kapp (subst.) 1 (sjö. för) överbyggnad över trappa 2 (mil. för) hätta 1. huv 1. kåpa (på projektil), kapsel, skydd

2 kapp (adv.) se ikapp



kappa 1 damkappa, jfr cape; jfr ytterrock; präst-

kappa, se kåpa; soldatkappa, kapott 2 (säng)omhänge; volang, 'överfall'; bakkappa 1. bakläder (på skor) 3
spis(el)kappa, (spis)kupa, (spis)kåpa, huv — bära kappan på bägge axlarna inta(ga) en tvetydig hållning —
vända kappan efter vinden anpassa sig efter konjunkturerna, se vidare under 2 vända

kappas gå 1. springa 1. köra (i)kapp, tävla, jfr

slåss 2 under 2 slå kapplöpning kappspringning, löpning; kapp-ridning, travtävlan, kappkörning, (ibl.) derby, se
tävling kapplöpningsbana tävlingsbana, (för hästar),

hippodrom, (för cyklar) velodrom kapprak 1. kapp rak alldeles upprätt, rak o. styv 1. stel (som en pinne), rak som
ett (tänt) ljus, spikrak, (resa sig) 'i hela sin längd', (vard.) käpprätt, kapprak kapprum se garderob 1, tambur
kappsäck resväska, (hand)väska, (hand)kof-fert, trunk, (åld.) nattsäck kapriciös se nyckfull, vankelmodig kapriol
luftsprång, krumsprång, bocksprång, saltomortal, piruett; skolsprång (i ridning) kapri s se infall 2; [kapriser] se
griller kapsejsa 1 se kantra 1 2 (ibl.) välta, stjälpa, slå 1. tumla om 3 komma på obestånd, göra konkurs

kapsel 1 (skydds)kartong, innerkartonnage,

skyddsask, fodral, hölje, hylsa, tub; (astronauts) kabin 2 (bot.) fröhus, balja, torrfrukt kapsla innesluta i kapsel,
inkapsla iu, inbygga iu, skydda

kapson nosgrimma, nosklämma, broms — lägga kapson på lägga band 1. sordin på,

dämpa, bromsa, kuva, betvinga, undertrycka; hålla (ngn) tillbaka

kapsyl lufttät huv, buteljhylsa, flasklock, patentkork

kapten 1 kompanichef; (sjö.) skeppare, (båt)-befälhavare, fartygsbefälhavare; (vard. o. si.) kapare, 'gubbe' 2
anförare, ledare, lagledare, chef, förman kapuschong fastsydd (regn)huva 1. (regn)hätta 1. luva, kåpa kaputt
(vard. för) (helt) tillintetgjord, 'slut', 'förbi'; förstörd, fördärvad, ödelagd, obrukbar, trasig, sönder — gå kaputt gå
omstyr, 'gå omkull', misslyckas 1 kar laggkärl, förvaringskärl, (färg)kyp, cistern, reservoar, panna, så, fat, tråg,
vanna, balja; (för svinfoder osv., prov.) olla I. ålla; (fiske, för) fångsthus; (bro)kista karaff 1. karaffin se flaska
karakterisera 1. karaktärisera se känneteckna, röja egendomligheten 1. egenarten (hos); ge (ngt dess) karaktär 1.
prägel; fälla ett omdöme om, skildra, 'teckna' karakteristik 1. karaktäristik person(lighets)-skildring,
karaktärsskildring, karaktärsteckning

karakteristikon kännetecken, särmärke, särdrag, särprägel, signatur karakteristisk utmärkande, betecknande,
belysande, kännetecknande, egendomlig (för), signifikativ, signifikant; genomgående, grund-(drag); specifik,
(sär)egen, egendomlig, originell, (alldeles) särskild, speciell, (ytterst) individuell, utpräglad, särpräglad,
uttrycksfull, träffande, skarpt utmejslad, markerad, markant, sym(p)tomatisk, typisk, påtaglig

karaktär 1 (om person) egenskaper, (psykisk) egenart, inre människa, väsensart, själsart, lynne 1,
karaktärsbeskaffenhet, (ibl.) sinnesriktning, naturell, ha'bitus, jfr humör; fasta grundsatser, stadga, (vilje)fasthet,
fast vilja 1. viljeriktning, själsstyrka, (fast) hållning, principfasthet, ståndaktighet, (vilje)kraft; gott gry, se 1 gry
1, (ha) sitt huvud för sig; (stark) personlighet, människa med fast karaktär 1. med principer, individualitet, en karl
hela dagen, 'en man' (för sig) 2 (i dikt 1. drama) person, figur, gestalt, personage; roll 3 (om djur o. sak)
kännetecknande 1. artskiljande 1. utmärkande 1. särskild egenskap, (särskild) beskaffenhet, slag, prägel, tycke,
typ; kännetecken, egendomlighet, rasmärke; särmärke, 'stämpel' 4 (om äldre förh. för) (högre) rang, värdighet,
titel, samhällsställning

karaktärsdrag se egenskap; själsdrag, lynnes-drag

karaktärsfast karaktärsstark, ståndaktig, stadgad, (princip)fast, (ibl.) pålitlig karaktärslös utan karaktär, viljelös,
lättledd, se hållningslös, dålig, usel, lumpen, samvetslös; uttryckslös, 'fadd', 'lam' karaktärsstyrka se själsstyrka
karamell bonbon, se gotter, jfr pastill; (vulg. för) knytnävsslag, örfil karantän (av)spärrning, isolering; (ibl.)
vänte-
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tid; karantänsinrättning, karantänsplats, karantänsstation karavan ökentåg, kameltransport; följe, tåg,

procession; (afrikansk) safari; (ren)rajd; (skämts, för) stort ressällskap, 'rad' (av fordon)

karbunkel (med.) böld, (vard. för) stor finne kardinal- huvud-, grund-, central karg 1 (om person) snål, knusslig;
(alltför) sparsam; ordkarg, kärv 2 (om sak) 'mager', torftig, 'klen', dålig, tunn, ofruktbar, torr, steril, 'fattig', (ibl.)
skral; varga-(tid); (om landskap) 'vresig', kulen, ogästvänlig 3 föga givande, snålt 1. knappt tilltagen, ringa
karikatyr nidteckning, nidbild, (överdriven o.) förlöjligande bild, elak skämtteckning, vrångbild, smädebild,
'narrbild', (ibl.) parodi, travesti, förvrängning, dålig efterapning karikera förlöjliga, förvrida, överdriva, char-

gera, (ibl.) parodiera, (för)vränga karl se 1 man 1; mankön, manfolk, karlfolk; se karlakarl; (ibl.) dräng, tjänare;
menig, gemen soldat; fyr, jfr kurre; sälle, (karl)slok, (karl)slusk, rackare, se lymmel —- en hel karl en rikti| karl,
se vidare under hel — en tusan till karl se baddare, se vidare under tusan — vara karl för sin hatt visa att man
duger ngt till, göra sig gällande, kunna klara sig själv, vara sin egen herre, vara en (riktig) man 1. karlakarl, stå
för sin mening 1. för vad man gjort

karlakarl (en) riktig 1. verklig karl 1. man, en karl hela dagen, en hel karl, en sjuhejare (till karl), (en) tusan till
karl, dunderkarl, kraftkarl, kärnkarl, karl för sin hatt, en baddare, he-man, hjälte karlaktig 1 (motsats: kvinnlig) se
manlig 1

2 (motsats; sjåpig) se manlig 2; stolt, kaxig

3 (om kvinnor) okvinnlig, emanciperad karlavulen se manlig 2

karlslok (neds. för) 1 man 1

karltycke herrtycke, dragningskraft på män,

sex appeal, 'det' karm 1 armstöd, armledare, (sido)stöd; infattning, foder, (dörr)post, (fönster)ram 2 (prov. för)
(bröd- 1. ost)kant, skalk, skorpa karmstol se länstol

karnation (konsth. för) hudfärg, köttfärg karneval karnevalståg, festtåg, maskupptåg, fastlagsupptåg, (ibl.)
maskerad; karnevals-tid(en), jfr 1 fasta 2 kaross täckvagn, praktvagn, statsvagn, sju-

glasvagn, jfr vagn karosser! (motsats: chassi1) överrede 1. överdel

(pä bil), vagnskorg karott uppläggningsskål, se fat 1 karriär 1 fyrsprång 2 (levnads)bana, framgång, (normal)
befordran, avancemang, fortkomst; befordringsväg — göra karriär snabbt stiga i graderna, stiga högt, få en bättre
ställning, arbeta sig fram till en god position, skapa sig en position, gå långt, vinna snabb befordran, avancera
hastigt, komma sig upp, ha en lysande framtid — i (full l.vild) karriär i sporrsträck, i full fart
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karsk (motsats: försagd) morsk, kavat, hurtig, karlaktig, manhaftig, (ibl.) orädd, jfr modig, duktig, rask,
självmedveten, självsäker, stursk, styvnackad, styvsint, kaxig, övermodig, överlägsen 2, stor av 1. på sig, 'gröt-
myndig', (vard.) 'dryg', nosig, katig, mallig (i pipen), 'styv 1. säker i korken', stroppig; se bestämd 2 under
bestämma, skarp, se 2 sträng 1; (ibl.) frisk och kry, pigg — vara karsk ha självtillit; ha (sju) skinn på näsan, ha
ben i näsan, veta vad man vill, kunna säga ifrån ordentligt

karska upp sig se morska upp sig, rycka upp sig karta 1 kartblad; sjökort, (ibl.) kort; plankarta, plan(ritning) 2
(kartong)ark, provkarta, (knapp)kort, (frimärks)blad 3 (hist. för) frihetsurkund, privilegiebrev, (magna) charta —
på överblivna kartan ogift, (ha hamnat) på glasberget kartbok se atlas 1

kartell 1 (polit. för) fördrag, överenskommelse, (val)block 2 (ekon. för) (affärs)samman-slutning, (fackspr.)
konsortium, pool, ring, syndikat, (ibl.) integration, jfr trust 3 (om äldre förh.) fejdebrev, utmaning(s-brev)
kartlägga 1 göra karta över, kartera 2 (bildl.) utforska, klarlägga; 'upplinjera' (sitt liv) kartong 1 papp, kartonnage;
pappask, papp-fodral, skyddsfodral, kapsel, jfr förpackning 2 (till freskomålning, gobeläng 1. dyl.) se utkast



kartotek kortregister, kortsystem, lappkatalog; kortskåp karusell 1 karusellgunga 2 (hist.) ringränning, riddarspel
till häst, tornering 3 (bildl.) (livets) kretslopp, 'ringlek', 'virvel' karva (vard. för) 1 skära 2, jfr 1 rista 1 kaschera 1
dölja, gömma, fördölja, hemlighålla 2 (bokb. för) limma ihop (två papper) kase ]. kas bål, (åld.) vårdkase; brasa;
(ved)-stack

kasern (mil.) logement, jfr barack, [-för]ägg-ning(s-byggnad);-] {+för]ägg- ning(s-byggnad);+} (vard. för)
(större) enkelt hyreshus, flerfamiljshus, hyreskasern, (hy-res)komplex kasino offentlig förlustelselokal,
societetshus, samlingslokal, klubbhus (på badort); spelbank, spellokal, spelhus, 'spelhåla'

1 kask se hjälm 1

2 kask kaffekask, (kaffe)gök, uddevallare; kaffehalva

kaskad 1 (litet) vattenfall 2 (bildl.) 'störtsjö', 'ström', 'fors', 'flöde', 'svall', 'dusch', 'kvast', 'störtskur', 'störtflod',
'regn', 'skyfall'; ljudflöde, ordflöde kasper se gycklare

kassa 1 penningförråd; (penning)medel; jfr 2 fond 1; kontanter, ekonomi 2 biljettkontor, (biljett)lucka 3 (vard.
för) kassörska kassabrist de ficit, underbalans, underskott kasse 1 nätpåse, nät, påse, nätväska, bärkasse,
torgkasse, torgväska 2 mjärde, katsa, katse, ryssja 3 (idrott, för) målbur kassera (motsats: antaga, godkänna)
förklara oduglig 1. olämplig 1. oanvändbar 1. ogiltig,kasserad—kasta in

se förkasta 2, annullera (beslut); (vara tvungen att) bortkasta ru, gallra bort 1. ut, utsortera ru, vräka bort, göra sig
av med, makulera, (typogr.) tyga (typmateriel); utdöma ru, utsyna, rata, slopa, icke ta(ga) emot 1. godta(ga),
utmönstra ni, utrangera ni, vraka, ställa i skamvrån, ogilla 2 — kasserad (även) vägd och befunnen för lätt;
befriad 1. fri-kallad från militärtjänst kassett(bl. a.)(ljustät) behållare 1. patron (för

film) kassun sänkkista

kassör kassaförvaltare, skattmästare kassörska (bl. a.) biljettförsäljerska, (vard.) 'kassa'

1 kast stapel, vedstack, vedstapel, (ved)trave, (ved)hög

2 kast 1 (typogr.) stillåda, sättarkast 2 (slags) drivbänk, enklare växthus

3 kast exklusiv 1. sluten klass 1. (samhälls)-grupp, ståndsklass, (ibl. nära) stånd, 'skrå'

4 kast X kastande, slungande, kastning, skott (i handboll); tur att kasta; (lyckans 1. ödets) bestämmelse 2 snabb
(o. tvär) rörelse, knyck, tvär stöt, ryck, släng; tvär omkastning, ombyte, skifte, skiftning(ar) 3 vindkast, kastvind
1. -by, (vind)il, se 1 vind — försöka 1. pröva 1. våga ett kast göra ett försök 1. lyckokast, pröva lyckan, ta(ga) en
risk — ge sig i kast med (motsats: gå som katten kring het gröt) ta(ga) itu med, ge sig i lag med, se under

2 lag; inlåta sig i 1. öppna tvist 1. strid med, uppta(ga) ni striden med — i första kastet i första taget, i första
hand, utan vidare, vid första försöket, i första ansatsen, med ens, i början; med det första, (inte) i brådrasket —
stå sitt kast bära följderna, ta(ga) konsekvenserna, stå risken, jfr riskera, skylla sig själv, svara för sig själv

kasta 1 slunga, slänga (i väg), (vard.) hiva, hyva; sutta 1. (prov.) hysta 1. hutta (boll); göra ett kast 1. sitt kast.
(vard.) pula (sten 1. snöboll); singla (slant); se langa 2; se kasta bort 1, kasta av (sig), avlägga ni, låta falla; kasta
1. slänga 1. lägga ifrån sig, sluta upp att bära 1. gå med; 'slunga', lägga bort, jfr kassera: avstå från 1. 'slänga'
(titlarna); (om ljussken) utslunga ni, utsända ni, sända, ge ifrån sig, sprida, låta falla på, breda (ut), 'gjuta' 2
(vårdslöst) lägga 1. sätta 1. placera, (hastigt) vira 1. svepa 1. 'slå' (om), (ut)breda (över); (om ansvar, bekymmer,
skuld etc.) lägga (på), vältra 1. välta över (på), skjuta över (på), påbörda

3 (med våld 1. hastigt) förflytta, vräka, störta, driva, 'slunga'; vräka omkull, slå ned, slå 1. fälla (till marken);
förpassa, försätta, 'jaga' (på flykten) 4 rycka (på), häftigt röra (kropp 1. lem), 'kränga' (med), 'slå' (med), svänga
av och an (med); rikta 1. vända (blicken mot) 5 (i fackspr.) (lånt. för) skyffla, skövla; kasta säd, rensa (säd),
fläkta, harpa; (lånt., om djur) föda för tidigt, få missfall; (kortsp. för) lägga på1 (ett kort), (ibl.) saka; 'lägga' 1.
'slänga' 1. 'slunga' (sina



kort), uppge spelet; (idrott, för) kasta till marken 1. omkull, 'lägga', 'fälla'; (om villebråd) göra (tvära) kast o.
vändningar 1. avsprång, plötsligt vika av 1. undan; sända 1. 'slänga' (ett skott efter); (tekn., om roterande föremål)
slingra; (om vinden) blåsa än från ett håll än från ett annat, svänga hit och dit, vara ostadig 1. osäker, ofta ändra
riktning o. styrka, se slå om 2 under 2 slå; sy med kaststygn — kasta sig 1 störta (sig) (nedåt), svinga 1. svänga
sig (upp); häftigt vika (åt sidan); 'flyga' 1. 'falla' (i armarna 1. om halsen på); häftigt luta sig (bakåt); [kasta sig i]
skyndsamt kasta på sig (kläderna), 'fara' (i kläderna) 2 hastigt lägga sig ned; oroligt röra 1. vrida sig, vältra sig,
'sprattla'; (sjö. för) gå i (höga) vågor, gå hög, vara upprörd, vräka; ändra form, deformeras, se slå sig 2 under 2
slå; (geol. för) ändra riktning 1. läge, förskjuta sig, förskjutas, rubbas — kasta sig för ngns fötter se ödmjuka sig
— kasta sig i armarna på (bildl.) se anförtro sig åt, kasta bort sig (på)

— kasta sig in i 1. in på ge sig in i 1. på, inlåta sig i 1. på, hänge sig åt, ta(ga) upp (strid, tävlan), se börja 1 —
kasta sig ned störta sig ned; dyka ned (i); (vårdslöst) lägga 1. sätta sig ned; se falla ned (inför)

— kasta sig på1 störta sig på 1. över, kasta sig över, överfalla ni, angripa; inrikta sig på, rikta sin uppmärksamhet
1. sitt intresse på, slå sig på1, börja syssla med 1. ägna sig 1. sina krafter 1. sitt intresse åt, ivrigt ta-(ga) itu med,
kasta sig in i, hemfalla åt, se börja 1 — kasta sig ut störta (sig) ut; strömma ut, tömma sitt vatten (i), utfalla ni 1.
utmynna m 1. mynna (i) -— kasta sig över se kasta sig på, anfalla 1; begärligt söka tillgodogöra sig 1. begagna
sig av — kastande (om vind) ständigt växlande, ostadig, byig

inte kasta sten när man sitter i glashus sopa rent för egen dorr, se vidare under sten — kasta ankar se ankra —
kasta av 1 kasta (i)från sig, skaka av (sig), avskudda (sig), kasta 1. vräka 1. störta 1. slunga bort 1. från sig,
hastigt 1. raskt befria 1. frigöra sig (i)-från, kasta av sig; (ibl.) lägga bort 2 se avkasta 2 — kasta bort 1 slänga
(undan 1. åsido), slå bort, kasta ut, stjälpa av, se kasta av 1, kasta (undan) (i en vrå), rata, låta fara, 'kasta
överbord', 'kasta på sophögen', göra sig av med, kasta för hundarna 2 (språkv.) utstöta 1. utelämna (ändelse) 3
förlora 1. offra 1. förslösa (tid 1. pengar), försumma 1. (vard.) sumpa (ett tillfälle) — kasta bort sig kasta sig i
armarna (på), förspilla sin lycka 1. sitt liv (på), (om kvinna) ingå en ovärdig 1. olycklig förbindelse 1. en
mesallians (med) — kasta fel se missa 1 — kasta fram 1 slunga fram, skicka fram, sätta in, häva fram 2 se
framkasta 2 — kasta handsken se utmana 1 — kasta i fängelse se fängsla 1 — kasta i sig äta glupskt, se sluka 1
— kasta in slunga 1. slänga in; vräka 1. driva in; (om varor)
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släppa ut (i marknaden), salubjuda; lämna 1. 'slunga' In (en ansökan); hastigt förflytta 1. föra in (trupper); (om
anmärkning) se inskjuta ni, inlägga ni, infoga — kasta ljus över se belysa 2, förklara 2 — kasta loss (sjö.) lösgöra
ni, lägga av, låta gå (en ända), sticka ifrån sig; lossa ett segel, se lossa 2; avgå, avsegla; se koppla av 3 — kasta
om 1 kasta en gång till, göra omkast, göra ett nytt kast 2 svepa om 1. kring (sig), kasta över (sig), lägga om; se slå
om 1 under 2 slå 3 (om roder 1. styre) ändra, ställa om, vrida om, vända om; (om häst) vända helt om, vända i
motsatt riktning 4 kasta huller om buller, röra om, vända upp och ned på; låta (bokstäver) byta plats, ändra 1.
vända om ordningsföljden 1. ordningen, ändra tecken, invertera 5 (om vind) ändra riktning, se slå om 2 under 2
slå 6 se ändra sig 2, ändra åsikter 1. parti 1. levnadsbana, jfr ångra sig 1 — kasta omkull 1 slå ned, se stjälpa 1,
fälla till marken, bryta ned 2 (bildl.) se kullkasta 2 — kasta på1 kasta över, slänga på, lägga 1. breda över; (i hast)
ta(ga) på (sig) 1. klä(da) (sig) i, svepa om (sig) — kasta på dörren se fördriva — kasta pärlor för svin öda sina
krafter på ovärdiga, se vidare under 1 pärla — kasta skulden på se skylla på — kasta stridshandsken se ulmana 1
— kasta tillbaka slänga 1. slunga (bollen) tillbaka, returnera; slå 1. driva 1. vräka (fienden) tillbaka, tvinga till
reträtt; tillbakakasta, se återspegla; fälla 1. föra 1. lägga 1. slå tillbaka (slöjan); flytta tillbaka, återföra; kasta
(huvudet) bakåt, (hastigt) luta (sig) bakåt; (jäg., om byte) (plötsligt) vända o. springa tillbaka — kasta upp 1
kasta (ngt) uppåt 1. i höjden, slunga 1. slänga upp, vräka upp, ge upp (en boll); (hastigt 1. vårdslöst) lägga upp 2
gräva (en vall); (mil. för) anlägga 1. uppföra 1. upprätta (ett batteri) 3 (vid stickning 1. virkning) lägga upp, bilda
1. 'slå upp' (de första maskorna)

4 (häftigt) öppna, slänga upp, 'slå upp'

5 se kräkas 6 framställa, jfr framkasta 2 — kasta ut 1 utlägga ni (nät), hyva 1. slänga ut 1. överbord; (hastigt)



lägga 1. skjuta ut (landgång); strö ut, dela ut; ge ut (pengar) i onödan, slösa bort, förslösa; föra ut i marknaden,
'slunga ut', salubjuda; (bildl.) utkasta, jfr framkasta 2 2 se kasta bort 1 3 föra ut, vräka ut, utförpassa, visa bort, ge
(ngn) friskjuts, (vard.) focka ut, fördriva — kasta ut barnet med badvattnet förkasta det goda med det dåliga 1.
det väsentliga med det oväsentliga, visa dålig urskillning, skjuta över målet, överdriva — kasta vatten se pissa —
kasta yxan i sjön se ge upp 1 under giva, kapitulera 2 — kasta över slunga 1. slänga 1. langa över, (vårdslöst)
lägga över; breda 1. hölja över, kasta 1. slå 1. svepa om (sig); sy över med kaststygn, kasta (söm) — kasta
överbord 1. över bord lämpa 1. langa 1. hiva 1. hyva överbord, kasta över relingen, kasta 1. vräka i sjön 1. i
vattnet; se kasta bort 1

kastanj — krafsa kastanjerna ur elden (åt 1.
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för ngn) reda upp en svår situation, rädda situationen, klara; hjälpa (ngn) ur en svår 1. obehaglig situation 1.
knipa 1. ur trångmål kastby se by

kastell mindre (be)fästning, borg, (ibl.) skans kastmaskin (mil.) katapult, blida, ballist, (ibl.) kastvapen kastrat
snöping, eunuck; kastratsångare, falsettsångare

kastrera 1 se snöpa 1 2 (bildl.) se censurera, beröva 'stinget' kastrull kokkärl, se 1 panna 1; (mil.-sl. för) hjälm

kasus 1 fall, händelse, förhållande, tillfälle; ställning, belägenhet, läge, tillstånd, situation, predikament,
eventualitet 2 (jur. för) våda, olyckshändelse 3 (språkv.) kasusform katakomb underjordisk begravningsplats,

gravgång, gravkammare, grotta katalog bokförteckning, förteckning; [lappkatalog, kortsystem, kortregister,
kartotek]; (pris)lista, priskurant, (ibl.) broschyr katalysator (bildl. för) förmedlare, pådrivare, utlösare

katapult 1 (hist.) kastmaskin 2 (flyg.) startanordning

katarakt 1 vattenfall, se fors 1 2 (med. för) grå starr

katastrof 1 se olycka 2, olycksdiger händelse, (natur)revolution; omstörtning, plötslig förstörelse 1. förödelse,
nederlag, sammanbrott, kollaps, krasch, 'skräll' 2 (litt.-hist. för) avgörande vändpunkt, peripeti1, upplösning,
slutscen — framkalla 1. påskynda katastrofen låta minan springa, sätta luntan till fäng-hålet 1. krutdurken, lägga
torped under arken katastrofal förintande, förkrossande, ödeläggande, förödande, nedbrytande, ödesdiger,
olycklig, fatal kateder lärarstol, talarstol; lärostol katederblomma jfr groda 2 katedral biskopskyrka, stiftskyrka,
domkyrka, dom, (om tyska förh.) münster kategori 1 högsta släktbegrepp, grundbegrepp,

begreppsfack 2 se klass kategorisk bestämd, uttrycklig, sträng, obetingad, ovillkorlig, oinskränkt, absolut,
deciderad, positiv, avgjord, tydlig, oförtydbar, avgörande, imperativ; tvärsäker, (själv)-säker, bjudande,
diktatorisk, doktrinär, (ibl.) dogmatisk

katolsk 1 (motsats: evangelisk) allmännelig (kyrka), allmän, allomfattande, universell, (ibl.) allena saliggörande;
(ibl.) ortodox, påvlig, (neds.) papistisk 2 [katolsk i huvudet] (vard. för) förryckt, 'tokig', 'omöjlig' katsenjamjner
(vard. för) oljud, kakofoni, klink(ande)

katt 1 kisse, misse, mirre, murre, (kisse)måns

2 (sjö.) niosvansad dagg 1. katt, piska 3 ankartåg 4 [katten] (i svordomar) kattsingen, fan, tusan, fasingen,
hundan — ge katten i (vard. för) strunta i, negligera, nonchalera — ge sig katten på jfr vara säker på — gå som
katten kring het gröt inte våga ge siginte en katt—kista

1 kast med, göra omsvep, krumbukta fig, gruva sig — inte en katt (vard. för) ingen 2 — osa katt [det osar katt]
(vard. för) jag anar oråd, se under oråd

kattguld l glimmer 2 (bildl. för) oäkta vara, falska juveler, simili, talmi, 'bladguld', värdelöst kram; floskler,
tomma fraser kattlik kattliknande, kattaktig; mjuk, smidig, vig; (om gång) smygande, tyst, omärklig; falsk,
lömsk; (om ögon) grön, grönskimrande kausalitet orsakssammanhang, orsaksförhållande, kausalsammanhang



kaution se borgen 1

kautschuk 1. kautsjuk (natur)rågummi, se

gummi — kautschuk- tänjbar (paragraf) kay fullkomligt, absolut, se alldeles 2 kava (vard. för) 1 göra otympliga
o. tafatta rörelser 2 kravla (sig), (h)asa (sig), åla, klättra

kavaj jacka, blazer; (motsats: högtidsdräkt, frack, smoking) kavajkostym, vardagsdräkt kavaljer 1 partner,
moatjé, bordskavaljer, ledsagare, sällskap; tillbedjare, se 1 vän 2 2 gentleman, belevad karl, riddersman,
(damernas) riddare 3 (åld. för) uppvaktande, hovman, ädling

kavalkad 1 ryttartåg, ryttarfölje, (fest)tåg,

parad, revy; lång rad (av bilar, ryttare) 2 krönika

kavalleri rytteri, hästgarde, beridna trupper, hästfolk, ryttare, kavallerivapen, kavalleriregemente

kavallerist rytterisoldat, kavallerisoldat, ryttare; [husar, dragon, hästgardist, hästjägare, ulan, kyrassiär] kavat
(motsats: försagd) se karsk, (vard.) klämmig, strong; se spänstig 2; se myndig 3, stolt, dumdryg, jfr påstridig
kavel se kavle

kavla valsa (ut), mangla, rulla mellan flata ytor, platta ut — kavla upp rulla upp, skörta upp, vika upp kavle 1.
kavel (trä)vals, stock, rulle, (mangel)-trä, cylinder; tjockt handtag (på värja, slagsvärd, florett, sabel) kaxe (vard.
för) bjässe, matador, myndig 1. mäktig 1. pampig herre, (vard.) pamp, 'storgubbe', 'högdjur', knös, knase, 'kuse';
se översittare

1 kedja (subst.) 1 kätting, boja, (i högre st.) ked, (åld.) brok; (ibl.) tjuder, (hund)koppel

2 (hals)band, pärlband, ring; se rad 1 3 (i fotboll) forwardskedja; (jäg.) drev(kedja), drivarkedja; (polis)kordong

2 kedja (v.) fjättra, fängsla, binda med kedja, tjudra, länka samman 1. ihop, förena, sammanfoga ID

kejsare (fornromersk) imperator, (rysk) tsar, (japansk) mikado kela (med) (vard. för) 1 smeka(s), 'kladda', sliska,
jfr krama, vänslas, (vard.) 'kuttra', (prov.) tjåla, (vulg.) hångla 2 se skämma bort kelen se smeksam

kelgris kelbarn, morsgris, gullgosse kennel [k-] hundgård

keramik lergodstillverkning, lergods; krukma-karkonst, krukmakeri kerub ängel, änglabarn, putto, seraf kika 1
(vard. för) titta (nyfiket 1. genom titthål 1. förstulet 1. i smyg), speja, snoka, glänta, (åld., folkl., vard.) koxa, jfr
se 1; skymta (fram) 2 se med 1. i 1. genom kikare kikare tub, (i högre st.) synglas, fjärrglas; teleskop; (mil.)
siktkikare, kikarsikte; (på ubåt) periskop — ha (ngt) i kikaren (vard. för) ha spaning på, ha hopp om, sikta på, se
2 sikta 2, (gå o.) tänka på, spekulera på, bespetsa sig på kikna mista 1. tappa andan (av hosta 1. skratt), vara nära
att kvävas, få kvävningsanfall, (vara nära att) storkna, (prov.) köva sig kil 1 vigg, (ibl.) plugg, kloss, kontis,
slutbit

2 kilformig vik 1. udde 1. landtunga; kilformigt stycke (jord 1. tyg), trekant, kilformig skarv 1. insättning, snibb,
flik; (fiske.) garnstrut, 'säck', 'kalv'; (på strumpa) svickla

3 (si. för) barn 1

1 kila klyva med kil; fastkila ni — kila sig in tränga sig in, sätta sig fast — kila in driva in en kil; infoga 1.
anbringa som en kil

2 kila (vard. o. si. för) avlägsna sig 2, 2 springa 1, skynda 1, rymma 2

kindergarten se lekskola

kinesa (vard. för) (tillfälligt) övernatta, provisoriskt bo (hos bekant), 2 bo 1; våldgästa kinka 1 slå kinkar, haka
upp sig, krångla

2 vara kinkig, gnälla, gny, klaga, jämra (sig), (vard.) 'pipa'; klanka, klandra



kinkblåsa se grinolle 2, 'knarr'; vekling, 'mammas gosse'

kinkig 1 missnöjd, knarrig, gnällig, grinig, retlig, gnatig, 'sur', 'knottrig' 2 omsorgsfull, noggrann, petnoga, (ibl.)
sträng; fordrande, anspråksfull, kritisk, fordringsfull, petig, pedantisk, tyckmycken; grätten, se noga 3; jfr sjåpig
1; klandersjuk, lättretlig, nervös

3 brydsam, svår, vansklig, prekär, betänklig; besvärlig, krävande, krånglig, invecklad, komplicerad, svårutredd,
tvistig, intrikat, (vard.) knivig, 'kvistig', 'benig'; grannlaga, ömtålig, delikat, 'kitslig', penibel

kiosk (salu)stånd, bod, (tidnings)stånd; (ibl.) gatukök; (telef on)hytt, (telef on)automat; (ibl.) (turkiskt) lusthus,
paviljong, trädgårdshus

1 kippa 1 (om sko) glappa, glida (ned), (ibl.) slafsa 2 vippa om 1. över ända, (tekn.) tippa över

2 kippa 1 flämta, stöna, flåsa, gäspa, 'gapa', snappa (efter luft), vara andfådd 2 klafsa, klaska

kirurg operationsläkare, operatör; (om äldre

förh.) fältskär, bardskärare kisa se plira, jfr se 1 kissa se pissa kisse se katt 1

kista 1 (pack)lår, 1 låda, binge; koffert; se likkista; (si. för) måge; jfr brokar, kassun
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2 (si. för) fängelse, (härads)häkte, (vulg.) 'bur'

kitslig 1 (om person) retsam, (små)elak, för-tretlig, förarglig, obehaglig, irriterande, småaktig, vrång, (vard.)
nedrig, (si.) 'grund', ky-mig, (ibl. nära) kinkig o. kritisk; snarstucken, Iättretad 2 (om sak 1. situation) svår,
besvärlig, brydsam, försåtlig, snärjande — vara kitslig anmärka på småsaker, gärna komma med 'nålsting'
kitslighet småaktighet, retsamhet, snarstuc-kenhet; retsam 1. småaktig kritik 1. anmärkning, trakasseri(er) kittel
se kokkärl; (färg)kyp kittla 1 kittlas; klia, killa, pirra, pricka, raffla, irritera, krypa (i ngn), (vard.) prilla, pilla 2
reta, sporra, stimulera; 'smeka' (ngns fåfänga)

kiv (ideliga) tvist(er), ofred, slit, gräl 1, jfr 1 strid 2— på (pin) kiv för att trotsa 1. retas, av motsägelselust, av
oppositionslystnad, av ren envishet 1. illvilja, på (rent) trots, (ibl.) på skoj, i alla fall, jfr likväl kivaktig se
grälsjuk, retsam 1 kivas 1. (ibl.) kiva träta, tvista, gräla, vara osams; bändas (med), (ibl.) strida 1. ivrigt tävla
(om); rivas, slitas, nappas, (vard.) tampas, se slåss 2 under 2 slå; (små)retas, tetas; jfr munhuggas

kjol 1 (åld.) kjortel, (skotsk) (mans)kilt, (grekisk 1. albansk) fustanella(för män); (åld.) (under)stubb, (prov.)
stack 2 kvinna, fruntimmer, 'kjoltyg' — hänga (ngn) i kjolarna se hänga efter 1 klabb 1 kort tjockt trästycke,
(ved)trä, klamp, klump, kloss; (fiske.) flöte 2 (prov. för) kält skär, kobbe 3 klabbföre, sörja, tö, stöp 4 se

1 smörja 2 — hela klabbet (vard. för) hela bråten, allt, se under all 4

1 klack — slå klackarna i taket roa sig, festa 1

2 klack se 2 kläcka

1 kladd 1 se utkast 2 kassakladd, memorial

3 kladdbok, anteckningsbok

2 kladd 1 kladderi, kludd 1 2 dåligt 1. klad-digt bakverk; klimp, klump; se 1 sörja 3

3 kladd 1. kladder (målar)kludd, fuskare, slarver, jfr stackare

kladda 1 smeta, klabba, röra ihop; smutsa 1. smörja 1. smeta ned; kleta 1. klibba (fast); tumma (på); plumpa,
sudda, kludda, klottra

2 [kladda på 1. med] dalta, smekas, vänslas, kramas, ta(ga) 1. tassa 1. tafsa 1. taffla på, (vard.) kela; kurtisera,
(vulg.) hångla — kladda ned 1. ner sig se grisa ner 1. till (sig)

kladdig 1 (motsats: genomgräddad) degig, 'dödbakad'; (motsats: ren) smörjig, nersmord, snaskig, jfr klibbig 2 se



suddig 1, kluddig, klottrig 3 lätt berusad; alltför smeksam; (vard. för) sliskig, äcklig klaff lucka, lock; (fällbar)
skiva (på möbel); (sjö.) spärr, pali; (anat.) valvel, ventil, hjärtklaff; skrivklaff, se 1 byrå; (axel)slejf, axelklaff;
(mus.) tunga (på blåsinstrument);

flik (på kuvert) — hålla klaffen (vulg. för) tiga

klaffa (bildl., vard. för) passa ihop, gå ihop,

stämma; fungera (bra) klafsa (vard. för) plumsa, pulsa; glappa, kippa, sjafsa, tjafsa, (prov.) tjaska klaga 1 se
jämra (sig) 1, ropa ve (och förbannelse), veklaga, ropa i himlens sky 2 beklaga sig, beskärma sig, 2 knota, yttra
(sitt) missnöje 1. (sin) ledsnad, klandra, kve-rulera, (vard.) kvirra; (vard., prov.) gnöla; [klaga över] (även) påtala
3 (jur.) anföra besvär 1. klagomål, besvära sig, vädja (till högre rätt), överklaga — klagande se jämmerlig 1,
gnällig 2, kverulerande, suckande, jfr sorgsen, gudsnådlig; (mus.) lamentoso klagan 1 se jämmer 1, gnäll,
beskärmelse, veklagan, verop, gny, jämmerlåt, klagolåt, klagorop, klagoljud, sorgelåt; ramaskri, jeremiad,
klagosång, 'klagovisa', 'litani'a', lamentation 2 klagomål, knot, missnöje, (vard.) klank(ande), 'gnissel' 3 (jur.)
(anföra) besvär klagolåt se klagan 1, gråt klagomål se klagan 2, (ibl.) utgjutelser, (vard.) kvirr(ande)

klagosång klagodikt, sorgedikt, sorgekväde,

elegi, gravsång, nenie; se klagan 1 klagovisa se klagan 1

klämmer 1 (typogr.) hakar, hakparenteser;

parentestecken; sammanfattningstecken ({) 2 (fackspr. för) skruvställning, krampa, kramla, hake, klämmare,
klämma, sinka (för porslinslagning); häftklammer; (jäg.) (gil-ler)stock

klammeri 1 gräl o. slagsmål, högröstat kiv, krake!, skarp ordväxling, jfr 1 strid 2 2 brydsam belägenhet,
trångmål, knipa, klämma; besvärligheter, 'trassel' klamp 1 se klabb 1 2 (snö- 1. ler)klump klampa 1 trampa hårt 1.
tungt, stampa, kliva, se gå 1 2 uppstapla aj, packa samman 1. ihop (tegel), lägga (virke) i högar, sortera —
klampa sig klumpa sig, fastna klamra sig fast krampaktigt gripa (tag) i, fatta (tag i), fatta om, hugga fast i, hålla
sig fast 1. kvar, hänga sig fast, hänga sig på, klänga sig fast, haka sig fast klan (eg. skotsk) stam, ätt, släkt;
släktsamhälle

klander (motsats: bifall, beröm) ogillande (ord), lastande, se kritik 2, (kritikens) 'ris', (ibl.) förklenande;
anklagelse(r), anmärkninger), förevitelse(r), påtalan; jfr ovett klanderfri se oklanderlig

klandersjuk kritiklysten, hyperkritisk, se kinkig 2

klandervärd (motsats: berömvärd, oförvitlig)

tadelvärd, se förkastlig, ojust klandra 1 (motsats: berömma, prisa) ogilla, tadla, förebrå, förtänka, anklaga, döma,
(ibl.) beivra; lägga (ngn) till last, ge skulden (för), låta (ngn) bära hundhuvudet (för), (åld.) lasta, förkättra, (särsk.
polit.) häckla; kinka, (ibl.) klaga 1. hacka 1. klanka på, (skarpt)
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kritisera, beskylla, åthuta ru 2 (jur. tör) inför domstol yrka på återgång, kräva att återfå, yrka på ogillande 1.
upphävande av, (ibl.) överklaga; yrka på rättelse av, kvälja (dom) klang klingande; harmoni, ackord;
klangfullhet, fyllighet, klangskönhet, välljud; ton, (klang)färg, nyans, timbre, (vard.) sound [saund] i popmusik;
schvung, kläm; tonfall, musikalisk accent; låt, ljud, skall klangfull (motsats: matt, hes) klar, fulltonig,
silverklingande (röst), malmfull, malmfylld, malmrik, (malm)klingande, fyllig, voluminös, bärig, sonor,
välklingande, välljudande, jfr sångbar

klanglös tonlös, entonig, omelodisk, 'bruten', 'brusten', 'beslöjad', 'tjock', sträv, hes, dov, matt, 'ihålig', 'död' klank
(vard. för) klagan 2 klanka se klandra 1, knota, kverulera, gnata klapp 1 smekning; lätt o. vänligt slag; dask,
smask, klatsch, smäll 2 portklapp, dörrklapp 3 julklapp klappa 1 smeka 2 smälla, slå, banka, dunka, bulta, (prov.)
bösta, (ibl.) knacka; klappa händer 1. i händerna, applådera 3 (om hjärta) picka, 'bulta', 'slå' — klappad och klar
(fullt) avgjord, se färdig 2; jfr redo — klappa till 1 se jämna 1 2 se slå till 1 under 2 slå, prygla — kunna klappa



sig på jfr vara säker på klapper klappersten, rullsten, kullersten klappra rassla, skallra, knattra, smälla, smattra,
knäppa, knarka, skramla, slamra, stampa; hacka 1. skallra (tänder) klar l (motsats: mörk, dunkel) (klart) lysande,
glänsande, strålande, bländande, skinande, glansfull, ljusstark, ljus; (motsats: grumlig, diffus, beslöjad) färglös,
genomskinlig 1. (fack-spr.) genomsynlig, serös; glasklar, tunn, glasaktig, kristallisk, glansk, (fackspr.) lyster; (om
fönsterruta) blank; oblandad, ogrumlad, pur, skir, slaggfri; ren; (om hy) skär, mjäll; (om blick) 'öppen'; (motsats:
molnig, dimmig) molnfri, skyfri, seren, siktbar, siktig, fin(t väder); (om färg) glad, livlig, bjärt; (om handstil,
motsats: suddig) redig, lättläst, tydlig, vårdad, niti'd 2 (om röst, motsats: hes, grötig) distinkt, ljus, se klangfull 3
(om förstånd, motsats: förvirrad) ofördunklad, skarp, genomträngande; redig (i huvudet 1. knoppen), 'vaken';
(motsats: svårfattlig; obestämd) lätt begriplig 1. fattbar, lättfattlig, (lätt)förståelig, enkel, (lätt) genomskådlig;
tydlig, påtaglig, åskådlig, uppenbar, slående, 'ren' 1. oförfalskad (sanning); oomtvistlig, säker, otvivelaktig,
odisputabel, otvetydig, självfallen; genomtänkt; deciderad, logisk, stringent 4 ordnad, färdig (att tas i bruk 1. att
ingripa), redo, startklar; utredd, fullförd, expedierad, undangjord, se avgjord under avgöra; (saken är) all right 1.
okay, (vard. o. si.) (saken är) 'biff', fixad, kirrad 5 (om väg) farbar, oskymd — klart (adv., även) 1 definitivt, utan
tvekan, i särklass; uttryckligen 1. uttryckligt 2 se klarsignal — det är klart (det) tror jag det, det lider intet tvivel,

det kan en blind se; undra på (att); det är bäddat 1. dukat (för); (vard.) (det är) inget snack om saken — klar över
på det klara med — komma på det klara med se förstå 1, upptäcka 2 — som en blixt från klar himmel se
plötsligt, oväntat — vara på det klara med se förstå 1, veta

klara 1 rena, filtrera, kypra (vin), destillera 2 lossa, frigöra; fria, rädda (ngn) (ur knipa), såvera; göra i ordning;
(sjö.) gå klar, gå fri (för), komma 1. segla förbi, kringsegla 3 utföra, lyckligt genomföra, klara upp, reda upp,
utreda ru, få bukt med, hålla (ngn) stången, bemästra, lyckas med, ro i land, krafsa kastanjerna ur elden, se orka 4
göra upp, ordna, avklara ru, avverka, stöka undan 2, sköta, expediera, effektuera, komma till rätta med 2,
övervinna (svårighet), avveckla (jultrafik), gå igenom (tentamen), (vard.) klarera, greja, fixa, (ibl.) betala,
bestrida (kostnaderna) 5 lösa (problem), jfr förstå 1 — klara sig 1 se reda sig 3 under 2 reda, leva 2, försörja sig,
hjälpa sig (själv), sköta sig (själv), (ekonomiskt) ta(ga) 1. dra(ga) 1. hjälpa 1. slå sig fram, finna sig till rätta, slå
sig igenom, stå på egna ben 1. fötter; ordna 1. reda upp en situation, lösa svårigheten; (lyckas) hålla sig 1.
huvudet ovanför vattnet 1. isen, (lyckas) hålla sig flytande, hålla skutan flytande, flyta ovanpå, komma ned på
fötterna 1. på alla fyra, (ibl.) hålla stånd (mot), stå sig, (vard.) klara skivan 1. hyskan 1. biffen, stå pall 2 lyckligt
bestå prov 1. tentamen, se gå igenom 3, slippa 1. slinka igenom 3 (motsats: gå under) dra(ga) sig ur en svår
belägenhet, undkomma en fara, bärga sig, rädda sig, klara livet 1. livhanken, (alltid) komma ned på fötterna, gå
igenom, överleva — klara av 1 se klara 4, stöka undan 2 2 röja av, städa 1. rengöra (däck) 3 göra sig fri från,
befria sig från, göra sig av med (ngn), avfärda (ngn) — klara upp se klara 3; klarlägga, förklara, analysera, utreda
ni, 'bena upp'; hjälpa upp — klara ut komma till klarhet (om 1. i), klarlägga, utreda ru, avgöra klarera 1 göra klar,
klarlägga 2 betala (en skuld) 3 (sjö. för) göra skepp segelklart (genom betalning av viss avgift) 4 expediera, jfr
klara 4 klargöra se förklara 2, se 2 visa 2 klarhet ljus, belysning, (strål)glans, (full) dager, förklarat sken, frid,
renhet, serenitet, serenhet; öppenhet, genomskinlighet; enkelhet, reda, åskådlighet, överskådlighet; (för-
stånds)skärpa, stringens, logik; (full) evidens; (ibl.) (få) kännedom 1. kunskap, (få) grepp (om) — komma till
klarhet (om 1. i) komma till medvetande (om), klara ut, avgöra, förstå 1

klarlägga se förklara 2; ådagalägga, 'kartlägga': klara upp 1. ut, klarera klarna 1 bli klar 1. genomskinlig 1. fri
från grums, (om vätska, ibl.) sätta sig; bli molnfri, sopas ren (från moln), klarna upp;
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lätta på, ljusna 1 2 lysa(s) upp, stråla upp 3 bli begripligare, gå upp (för ngn); [det [-klarnar]-] {+klar- nar]+} jag
börjar förstå, det går upp ett ljus 1. en talgdank (för ngn), (vard.) 'det tänder' 4 reda ut sig, klaras upp klarsignal
(trafikterm o. bildl.) avgångssignal, klartecken; (besked om) igångsättningstillstånd, (ha fått) 'klart', (vard.) 'grönt
ljus'; fritt fram

klarsynt 1 klarseende, vaken, kringsynt, skarpsynt, skarp 2 se framsynt 2

klartecken se klarsignal



klartext (motsats: chiffer) klarskrift, text på

klart språk — i klartext rakt på sak klartänkt se skarpsinnig klase 1 (banan)stock 2 (bildl. för) (tät) samling, hop,
klump, klunga klass 1 samhällsklass, (samhälls)skikt, (samhällslager, stånd, socialgrupp, (ibl.) 'skrå', kast 2
avdelning, grupp, fack, kategori; släkte, slag, sort, art; begreppsklass; (idrott.) division (i fotboll) 3 rangklass,
rang, grad, nivå, standard, kvalitet, (storleks)ordning, (fartygs)cert — stå i en klass för sig stå i särklass, inta(ga)
en särställning — vara 1. stå i klass med stå på samma linje som, vara i linje med, vara jämställd med klassificera
1 (in)placera 1. inordna i systemet, rubricera 2 indela i grupper 1. klasser, gruppera, sortera, ordna 2, gradera,
(sjö.) klassa (fartyg) 3 bestämma

klassisk l forngrekisk, fornromersk, antik, från antiken; traditionsrik (mark); traditionell; humanistisk (linje i
skola) 2 harmonisk, ren, sträng, fulländad, fullkomlig 3 av bestående värde, bestående, tidlös; mönstergill,
föredömlig, mästerlig, normerande; berömd (replik); (ibl.) typisk, jfr konventionell 2 4 (iron. o. neds. för)
originell, besynnerlig, jfr festlig 2

klatscha l smälla 1. snärta 1. daska (till), piska; ge smäll 1. stryk 2 (mål. för) fylligt smeta 1. lägga (färgklickar)
på — klatscha med ögonen kasta koketta blickar, ge koketta 1. flörtande ögonkast, slänga med ögonen, 'blinka'

klatschig (vard. för) pigg, pikant, 'färgstark', (vard.) klämmig; (om handstil, teckning osv.) snärtig, flott, ledig,
djärv, schvungfull klausul tilläggsbestämmelse, tilläggsparagraf, tillägg; inskränkande villkor 1. bestämmelse,
särbestämmelse, inskränkning, reservation, förbehåll, betingelse, (ibl.) underavdelning, 'punkt', paragraf klav
notnyckel; [klaven] förklaringen 1. 'nyckeln' 1. lösningen (till), (ge) uppslaget (till), (ge) receptet (till) klavbinda
fjättra, slavbinda, binda — klav-bunden bunden till händer och fötter; ofri, avhängig

klave 1 (kreaturs)bindsle, bindsel, halsring; (bildl.) boja, band 2 (om mynt) frånsida, baksida, revers, 'pil' — spela
krona och klave se singla slant
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klave'r 1 klaverinstrument; [hammarklaver, spinett, klavecin, klavikord, cembalo, ce-lesta, jfr 1 piano] 2 (vulg.)
'tandklaver', jfr löständer — trampa i klaveret se dabba sig, stöta på patrull klavertramp se blunder klaviatur
tangentbord, manual (på orgel) klema (med) vara alltför ängslig 1. rädd (om) 1. svag (för), se skämma bort klen 1
(motsats: grov, tjock, kraftig, stadig) tunn, smal, spinkig, vek, oansenlig, liten, (fackspr., om timmer) undermåls,
(om ved) finhuggen, 'grann'; klenvuxen, spenslig, gracil, spröd, späd(lemmad), astenisk, (vard.) pirig, (prov.)
pyrig 2 (motsats: frisk, duktig, stark) se sjuk 1, sjuklig 1, kraftlös, knäsvag, medtagen, (åld.) orask; bräcklig,
ömtålig; nedsatt, försvagad 3 (klandrande, motsats: utmärkt, prima) skral, otillfredsställande, ofullkomlig, dålig
2, bristfällig, ynklig, ömklig, obetydlig, ringa, knapp, karg, 'fattig', 'mager', 'svag', (tröst) för ett tigerhjärta —
klent (adv., även) klent beställt (med), skralt (med) klenhet se svaghet 1

klenmod rädsla, modlöshet, svaghet 2, försagd-het, brist på självförtroende, feghet, defaitism

klenmodig modstulen, modlös, feg(hjärtad), harhjärtad, mesig, rädd, modfälld, (ibl.) nedslagen, försagd klenod 1
dyrgrip, dyrbarhet, kostbarhet

2 (bildl.) 'juvel', 'pärla', 'smycke', 'skatt', 'fynd'

klentrogen se misstrogen

klerikal se prästerlig; kyrkligt 1. påvligt sinnad kleta (vard. för) kladda, smeta, smörja, klena;

klibba, klistra; smutsa (ned) klia 1 förorsaka klåda, sticka(s), kittla, killa, irritera; känna klåda 2 riva (med
naglarna), krafsa, kratsa, skrapa, (vard.) klå, fnatta, (prov.) fnalla, (ibl.) skava, skrubba klibba 1 vara 1. bli
klibbig, fästa sig 1. fastna 1. fästa (vid), adherera, klistra (vid), kleta 1. kladda 1. klabba (fast), smeta(s) fast (vid),
baka 1. becka (ihop sig) 2 låda (vid), hänga fast (vid), häfta (vid), sitta fast (vid), vara knuten 1. fäst (vid), icke
kunna lösgöra sig 1. slita sig ifrån klibbig klabbig, kletig, beckaktig, limaktig, klistrig, smetig, (prov., i Sydsv.)
kläggig, (ibl.) svettig, se kladdig 1, jfr seg 1; fast-hängande



kliché 1 (typogr. för) (illustrations)tryck-plåt, tryck- 1. metallform, (ibl.) 'avklapp', modell 2 sliten fras 1. metafor,
se fras 1, slitet uttryck, schablon, banalitet, floskel, trivialitet, klyscha, (ibl.) truism; [klichéer] allmängods,
slagord

1 klick mindre grupp 1. parti, (intrigerande politisk 1. hov)kamarilla; vänkrets (fylld av inbördes beundran),
sluten krets, kotteri, gäng, se sällskap 1, 1 flock 1

2 klick klimp, klätt, (vard.) slick; klump, fläck, plump, plätt, prick, 'smocka', (vard.)klicka—i

(ana 1. förstå I. märka 1. få veta) vad klockan är slagen

pladaska, pladuska; skamfläck; [en klick] en smula, se under 1 smula klicka 1 knalla, knäppa, knittra 2 (om
vapen 1. skott) icke gå av, icke brinna av; (om tekniska 1. andra anordningar) icke fungera 1. göra tjänst, inte 'ta',
neka 1. vägra att göra tjänst, svika, se krångla 2; (om person) utebli, mankera; säga 1. svara fel, 'staka sig'

3 se misslyckas 1

klickväsen (motsats: allmänanda) kotteriväsen, skråanda, 'kastanda', trång kåranda, klicksolidaritet klient 1
skyddsling, (ibl.) vasall 2 kund (hos läkare 1. advokat), patient; [klienter] klientel, (ibl.) praktik klientel
kundkrets, kunder, klienter, publik,

(läkar)praktik klimat väderlek(s-förhållanden); luftstreck, himmel(s-streck); (bildl.) andligt klimat, andlig
atmosfär, miljö, (tids)stämning klimax (motsats: antiklimax) (språkv, för) stegring, 'stigande'; höjdpunkt,
glanspunkt, (litt.-hist.,ibl.) peripeti1; se maximum; (sexuell) orgasm

klimp klump, koka, 'kaka', 'bulle', klick, kladd; (metall)tacka; (vard. för) barn(unge), baby, unge

1 klinga (subst.) knivblad, (såg)blad; jfr sabel, svärd

2 klinga (v.) tona, ljuda, jfr 2 ringa; (om skratt) 'pärla', (om fönsterrutor) klirra; daUra, vibrera; skvalpa, 'sjunga';
knacka (i glaset), se skåla; höras, ge intryck av, 'låta' — klingande se klangfull, sonor, ren, ljus, 'skär' (sopran),
(ibl.) spröd; lysande 1. glänsande (färg); reda (mynt) — klinga ut se förklinga

klinik sjukhusavdelning; se sjukhus

1 klinka (subst.) regel, (dörr)handtag, (dörr)-vred, trycke, dörrhake, (dörr)lås

2 klinka (subst.) (på häst) baklår; (hos människa) 'skinka', se bakdel 2

3 klinka (v.) 1 (om fönster) slå sönder, se krossa 1 2 'hamra' 1. 'hacka' på 1. 'misshandla' (pianot), (sitta o.)
kvintilera, (prov.) tappla (på instrument), jfr 2 spela 1

klint (bergs)krön, hjässa, (ibl.) backkrön; (bergs)topp, (bergs)klack, klätt, klitt, (bergs)höjd, (bergs)knalle, kulle,
klippa, brant, (ibl.) bergudde klipp 1 saxklipp, saxhugg 2 (in)snitt, hak, skåra 3 klippsken, blinkning, blink (på
fyr)

4 tidnings(ur)klipp

1 klippa (subst.) 1 se berg 1; skär, kobbe, 'hammare' 2 (bildl.) (fast) grund, (pålitligt) stöd, stöttepelare

2 klippa (v.) 1 skära, avskära ni, skära itu (med sax); göra (tidnings)urklipp, saxa; låta (håret 1. lockarna) falla för
saxen, jfr kortklippa; putsa, tukta, jämna, ansa, hyfsa, fasonera (träd), forma (med sax); (om film) beskära,
censurera 2 (om sax) vara vass, 'bita', 'ta' 3 (om fyr) visa ett klipp(sken), lysa till1, blänka till1, blinka 4 (vard. o.
si. för) skinna (ngn); skjuta ned, 'knäppa'; (idrott.-sl. för) löpa över 1. ta(ga) (en häck) — klippt och

skuren se skapad, lämplig — nu är det klippt (vard. för) nu är spelet förlorat, nu är det färdigt, nu får han det hett
om öronen, det är hopplöst — klippa a'v 1 klippa bort, dela; kapa, kupera, stympa, stubba; klippa 1. göra ngns
silhuett 2 se avbryta 3; göra (ett hastigt) slut på; skarpt o. tvärt nedtysta ni; snäsa av; utesluta; avspärra (från
umgänge); (vard. för) avbryta bekantskapen 1. umgänget med, 'såga av' — klippa klorna på (vard. för) kväsa,
bromsa, hejda 1 — klippa med ögonen se blinka 1 — klippa med öronen flaxa med öronen — klippa till' 1



tillskära m (kläder) 2 (vard. för) slå till 1, se under 2 slå — klippa vingarna på se vingklippa klippfast se bergfast,
1 fast 6, orubblig klippig bergig, jfr oländig klipsk (motsats: enfaldig, dum) se fiffig, slug 1, (ibl.) skälmsk —
vara klipsk ha gott huvud, ha huvud på skaft klipskhet se 1 list 1 kliring se clearing

klirra skallra, rassla, rissla, skramla; (ibl. nära)

klinga, skrälla, krasa, gny klister bindemedel, lim, (foto)pasta, gummi (arabicum); skidvalla, klistervalla —
komma 1. råka i klistret (vard. för) trassla in sig, få det snärjigt, råka fast, se 1 fast 7, råka illa ut, komma i knipa,
se under 1 knipa klistra limma; uppfodra, (ibl.) montera; klibba (vid); (vard.) kleta (upp); kladda (igen), filta
(ihop sig); klimpa (ihop sig); täta (med klisterremsor) — klistra igen se försegla klitter (sand)dyner kliv
(klivande) steg, fjät, tramp kliva 1 gå med 1. ta(ga) långa o. höga steg, ta(ga) ut stegen, speta, stega, plumsa,
trampa, klampa, gå som på styltor, jfr gå 1 2 stiga, se klättra

1 klo 1 böjd spets, udd, pinne, 'tand', ten, (på gaffel) 'gren','horn',(på tång) 'käft'; griparm, hake, krok; (sjö.)
ankarklo, (ankar)fly, gaffelklo, klyka 2 (vard. för) nagel, finger, hand — dra in klorna (vard. för) stämma ned
tonen, bli 'mjuk', 'slå till reträtt' — ha både näbbar och klor inte vara god att tas med, se vidare under näbb —
klippa klorna på (vard. för) kväsa, bromsa, hejda 1 — komma 1. råka 1. vara i ngns klor 1. i klorna på komma 1.
råka 1. vara i ngns våld — märka 1. röja 1. visa klon visa gott gry, se 1 gry 1 — slå klorna i se gripa 1 — visa
klorna uppträda hotfullt, söka sätta sig i respekt, söka inge fruktan, visa sin makt, morska sig

2 klo se clou

kloak 1 avloppsledning, avloppskanal, avloppsrör, avloppstrumma, kulvert, avlopp, kloakbrunn 2 (bildl.)
moraliskt 'träsk' klocka 1 [kyrkklocka, vällingklocka, stormklocka; dykarklocka; glasklocka, (ost)kupa;
gasklocka; valv, kupol; (blom)kalk] 2 se ringklocka, 1 skälla 3 tidmätare, se lur — (ana 1. förstå 1. märka 1. få
veta) vad klockan är slagen hur ställningen är, hur saken står,
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hur det förhåller sig, jfr förhålla sig 2, hur det är ställt, vad man har att vänta, vad man kan befara; hur illa man
betett sig; få ovett klockare kantor, organist klok 1 (motsats: fåkunnig, dum) förnuftig, förståndig, intelligent, jfr
2 vis 1, (i högre st.) rådklok, (fackspr.) judiciös; resonlig, reso-nabel, (ibl.) realistisk, pragmatisk; sakkunnig; se
erfaren, praktisk 2 2 (motsats: kort-tänkt) se förtänksam, jfr rådig, eftertänksam, sansad, (ibl.) mogen; klyftig, jfr
slug; välbetänkt, (till)rådlig, ändamålsenlig 3 (motsats: onormal, tokig, rubbad) (fullt) till-räknelig, redig, vettig,
omdömesgill, vid sina sinnen(s fulla bruk), vid sitt fulla förstånd, vid sunda vätskor, (vard.) vid sina sunda fem,
klar i knoppen — klokt (även) (det är) uträkning (att köpa dyrt) — bli klok på (vard. för) begripa sig på, (inte
kunna) förstå (sig på), (inte) komma underfund med — inte klokt (vard. för) inte vettigt, otroligt — slå sina
kloka huvuden ihop se samråda, se slå sig ihop under 2 slå klokhet se förstånd 1, förnuft, vishet, mognad,
förutseende, omtanke, omtänksamhet, vid-syn(t-het); försiktighet, diskretion; (med) lampor, förslagenhet,
fintlighet; klyftighet, klokskap

klokskap (fåvitsk 1. inbillad) klokhet, överklokhet, självklokhet, förnumstighet; signerier, trollkonster klosett se
toalett 2

1 kloss 1. klots (subst.) 1 kub, block, black

(om foten), träklunip, kubb, kubbe, knubb, klamp, klabb, (ibl.) kil; (broms)back; 'björn' (för polering) 2 (neds.,
om person) klumpig 'koloss', (riktigt) 'åbäke', se drummel

2 kloss (adj.) (sjö. för) precis vid (sidan av), så när(a) som möjligt, 2 dikt

klot glob, kula, sfär, boll; jordklot, himlakropp; (si. för) huvud klots se 1 kloss

klotter plotter; klottrande, kladd(ande), kludd(ande), sudd, krafs, slarvig 1. oläslig

(hand)stil 1. skrift, 'kråkfötter', 'hieroglyfer', slarvig 1. otydlig teckning klottra plottra; kladda, kludda, sudda —
klottra ihop 1. ned rafsa ihop, krafsa ned, skriva ihop, författa klove (mindre) skruvstycke; (hand)järn, halsjärn



klubb se förening 2, (ibl.) slutet sällskap

1 klubba (subst.) a (trä)hammare, knölpåk, (prov.) kölla, (i Sydsv.) tjöla, (hist.) morgonstjärna, (sjö.) muskila,
myskyla; (fiske.) avfärdare 2 slickepinne — föra klubban leda förhandlingar, sitta (som) ordförande, föra ordet
— gå under klubban säljas på auktion, auktioneras bort

2 klubba (v.) 1 hårt slå till, döda; (bildl.) 'dräpa', 'slå ned' 2 klubbfästa, med klubbslag stadfästa 1. bekräfta 3 sälja
1. 'slå bort' (på auktion) — klubbad (även) klubbfäst, avgjord, bestämd, 'spikad'
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klucka 1 skrocka; skratta (invärtes) 2 klunka, rissla, skvalpa kludd lkladd(ande), sudd(ande), klotter, fuskverk 2
kluddare, (målar)kladd(er), fuskare kludda smörja (ned), sätta fläckar på, nedsöla id, nedsolka ni, klottra ned;
sudda, smeta, kladda, kleta kluddig se suddig 1, kladdig 2 klump l se klabb 1; mortelstöt; kubb, block; knöl 1.
knota (på träd); sjok, koka, (prov.) (trä)bumling, hummel; (fiske, för) (större) flöte; massa, klunga, 'klase';
(glas)post; (bergv.) kuse; (flott)pärla, klimp, klick, kladd; (blod)Iever 2 stockning (i halsen) 3 (si. för) huvud 4
kluns, klumpeduns, tjockis; se drummel — i klump (motsats: var för sig) (vard. för) klumpvis, tillsammantagna,
tillsammans, (alla) på en gång, i massa, en masse, samfällt, i samlad trupp, i en klunga;

1 en klumpsumma, en bloc, både stort och smått, rubb och stubb; i ett utbud; utan undantag 1. åtskillnad, över en
bank 1. kam, över lag

klumpeduns 1. klumpedump tjockis, truls, 'köttklump', (prov.) drög, klommer, se drummel; (om kvinna) rulta,
trulsa klumpig i (motsats: tunn, mager, spinkig, elegant) oformlig, klunsig, grov, skrymmande, obehändig,
obekväm; lunsig, trulsig, (vard.) flunsig, klumpedunsig 2 (motsats: smidig, spänstig, händig) trög, orörlig,
otymplig 1, ovig, ograciös, disgraciös, som en elefant i en porslinsbutik, (prov., vard.) okostig; lufsig, valpig;
'stel', 'stelbent', tungfotad, 'klumpfotad', (vard.) 'fyrkantig', tafflig, fumlig, 'träaktig', opraktisk; bondförsök), ko-
(vändning) 3 (motsats: sirlig, behaglig) ofin, ohyfsad, grovkornig, plump, burdus, smaklös, bondsk, obelevad,
obildad, ovarsam, taktlös, tölp(akt)ig, knölig, drum-lig 4 klimpig klunga 1 gytter, se 1 hop, 1 flock, jfr mängd 1;

(i) klump 2 klase, knippa klunk 1 drag; (ibl.) mun(full), skvätt, 'tår', smutt, svälj, (vard.) slurk 2 klunkande,
skvalp, kluck(ande) klunka 1 dricka i stora klunkar, se 2 dricka 1

2 skvalpa, klucka, gurgla; (om tjäder 1. orre) slå klunken

kluns se drummel klura ut (vard. för) lista ut klurig (vard. för) knepig, finurlig, småslug klut 1 tygstycke,
tygtrasa, se 1 trasa 2 se huvudduk 3 (vard. för) segel, 'duk' — sätta till alla klutar se anstränga sig kluta — kluta
på bylta på — kluta ut sig styra ut sig, pynta sig, klä(da) sig smaklöst, spöka ut sig klyfta 1 (bergs)klev, se 1
spricka, avgrund 1, ravin, jfr fördjupning 1, grotta; fjällport, 'kamin', (geol.) hiatus 2 avstånd, 'avgrund', 'svalg';
schism klyftig (motsats: dum) se klok 2, jfr intelligent; se slug 1, skarp 10, snarrådig; (ibl.) spetsfundigklyka—
klämma efter

klyka tvågrenad gaffel, årklyka, (år)micka; gaffelformad 1. y-formad gren, klynna; tvättklyka, (kläd)nypa,
(kläd)klämma; (sjö.) klo; hållare 1. galge (för telefonlur); (si. för) (håll) mun 1. trut (en) klyscha 1. klyssja (vard.
för) 1 spottkluns, spottklump, (spott)loska, (vulg.) lorra 2 (tom 1. intetsägande) fras, se kliché 2, 'kraftord', 'glosa'

klyva dela mitt itu, halvera, tudela, (sönder)-stycka, skilja isär (på längden), skära av 1. igenom 1. mitt itu,
genombryta ni, spränga (atomer), splittra, spräcka, fläka (itu), spalta, spjälka, spillra; (om ved) splinta, spänta,
spinka, spinta, spinga; (ibl.) slita upp, riva sönder längsefter; bana sig väg genom 1. 'plöja' (vågorna) — klyva sig
flisa sig, skiva sig, skivra sig, flagna, spricka — klyva näbb (motsats: tiga) se munhuggas klå (vard. för) 1 se klia
2 2 se prygla, banka 1. dunka på', (illa) tilltyga, besegra, (ibl.) kugga 3 [klå på pengar] pressa ut pengar av, se
pungslå

klåda kliande, kittling, (klåd)retning, sveda, irritation; (ibl.) orolig lust, nervös oro

klåfingrig klåfingrad, (prov., i Sydsv.) ska-lig(er) — vara klåfingrig vilja fingra 1. peta på allting, inte kunna låta



ngt vara ifred; [han är klåfingrig] det kliar i fingrarna på honom (att göra odygd 1. ändra på allt) klåpa göra ett
grovt arbete, se fuska 1 klåpare (motsats: fackman, specialist, mästare) se fuskare klä se kläda

1 kläcka ruva ut, ligga ut — kläcka fram

(vard. för) frambringa, komma med, fundera ut, hitta på, krysta ur sig, producera

— kläcka ur sig (vard. för) komma med (en dumhet), säga 1. skriva

2 kläcka (imperfekt: klack) (vard.) kläcka till, spritta till, hoppa till, genomilas av skräck, 'få en (verklig) stöt';
haja till, kännas som om hjärtat ville stanna

kläda 1. (vard.) klä 1 bekläda, ekipera, (vard.) 'rigga' (upp); påkläda ni, kostymera, skruda 2 belägga, (be)täcka,
hölja, övertäcka, överdraga), överkläda, utrusta (med), fodra, (tekn.) förhyda (med papper); pryda, (utsmycka,
sira, tapetsera, (ibl.) festligt duka 1. anordna; dekorera (lokal), pynta (julgran), garnera 3 passa (väl), göra sig
(på), stå 1. gå 1. göra sig bra till, pryda, ta(ga) sig (väl) ut, 'sitta' (väl); [rött klär henne] hon klär i rött 4 passa,
anstå, hövas — kläda I. klä sig (motsats: kläda av sig, taga av sig) ta(ga) 1. klä(da) 1. dra(ga) 1. få 1. kasta på sig
(sina kläder 1. kläderna), sätta på sig, iföra sig (kläder), (hastigt) fara 1. komma i kläderna, (vard.) palta på sig,
pälsa på sig, (si.) rigga sig, sela på sig (riggen), svid(r)a sig; (bibi.) omgjorda sina länder, (högtidl. 1. skämts.)
skruda sig; göra sig i ordning, göra (sin) toalett, byta (kläder), klä(da) om sig

— kläda 1. klä sig i vara 1. gå klädd i, bära, (ibl.) (in) svep a sig i; anlägga — kläda 1. klä

sig i säck och aska iföra sig botgörardräkt, öppet göra bot och bättring — kläda 1. klä av (ngn 1. ngt) (motsats:
bekläda, iföra) av-ta(ga) ni 1. frånta(ga) ni 1. beröva (ngn) kläderna, 'flå', avkläda (ngn 1. ngt) — kläda l. klä av
sig ta(ga) 1. dra(ga) av sig (kläderna), låta kläderna 1. plaggen falla, (vard.) strippa, se blotta sig 1 under 2 blotta,
avkläda sig 2 —-kläda blodig skjorta för (fäderneslandet) blöda för, se vidare under blodig — kläda 1. klä i ord
uttrycka (sina tankar) i ord, omsätta, återge, sätta på papper, författa — kläda 1. klä skott för kläda blodig skjorta
för; (få) lida hugg för; se vidare under skott — kläda 1. klä upp ekipera — kläda 1. klä ut pynta (sig), styra ut
(sig), kluta ut (sig), spöka ut (sig), se maskera 1 — vara klädd vara påklädd; vara iförd 1. iklädd, vara skrudad i.
utstyrd 1. utspökad (i), bära, använda 1, bruka, (si.) vara riggad 1. svid(r)ad 1. tacklad (i); vara överklädd 1.
beklädd (med) kläde se skynke

klädedräkt samtliga (klädes)plagg, kläder, dräkt 1, kostym kläder klädedräkt, (klädes)persedlar, (klädes)-plagg,
gångkläder, (vard.) paltor, 'rigg', svid; jfr dräkt 1; (olje)ställ; klädsel, beklädnad, eki-pering, utstyrsel, garderob;
jfr mundering — i ngns kläder i ngns ställe — varm i kläderna se hemmastadd, erfaren klädesplagg se plagg

klädnypa tvättnypa, tvättklyka, (prov., i

Sydsv.) tvättklämma 1. tvätteklämma klädsam se anständig 1; prydlig, snygg, pa-rant, smickrande -— vara
klädsam se passa 4 klädsel 1 påklädande, påklädning 2 se kläder, dräkt 1 3 prydnad, garnering, utstyrsel 4
överdrag, beklädnad, påsatt tyg, (sjö.) pynt (på tågända); beläggning, (koppar)förhyd-ning

klädstreck tvättlina, tvättstreck kläm 1 (vard. för) eftertryck, gry, tryck, styrka, aplomb, schvung, fart 3, emfas,
(med) energi, 'klang', (vard.) 'smäll', 'snärt', 'klatsch', 'stuns' 2 slutkläm, sammanfattning, konklusion,
(huvud)summan av saken, huvudsak(en), kontenta(n) 3 (vard. för) (ha 1. få) reda (på) — i kläm i press, i bänd —
komma 1. råka i kläm komma i knipa, se under 1 knipa, råka fast, se 1 fast 7, komma på mellanhand — med
kläm hurtigt, rappt, med fart 1. kraft

1 klämma (subst.) 1 klämmare, klämmer, (kläd)nypa, (tvätt)klyka, gem, clip(s), (med.) agraff, peang 2 se
förlägenhet 2 — sitta i klämma vara fast, se 1 fast 7, sitta i knipa, se under 1 knipa

2 klämma (v.) l (hårt) krama, trycka, pressa, krysta, trycka 1. pressa ihop 1. samman, gripa 1. fatta hårt om;
(hindrande) gripa om; knipa, nypa, fingra 1. känna 1. (vard.) tassa (på) 2 sitta till 1. åt, vara för trång, tränga,
strama, skava, 'genera' 3 få i kläm, göra illa 4 ingående förhöra, se klämma efter nedan — klämma efter hårt
ansätta, klämma mellan



317klämma i (med)—i knappaste laget

sköldarna, sätta åt, klämma (åt), ligga å't, utöva press på, sätta på det hala, sätta tumskruvar på, ta(ga) i med
hårdhandskarna, strängt hålla efter, hålla sträng uppsikt över, hålla i tukt, pressa 3, gå hårt åt, se under hård,
straffa — klämma i1 (med) ta(ga) i, göra (ngt) med eftertryck, hugga till, slå till, (vard.) drämma till, brassa på;
med kraft 1. iver gripa sig an (med), kraftigt sätta i (med), klämma till (med), med kläm börja 1. uppstämma m 1.
ta(ga) upp (sång 1. musik)

— klämma mellan sköldar se ansätta 1 — klämma (ngn) på (ngt) (vard. för) utvinna, se pungslå, avpressa — 1
klämma på [klämm 'a på] (vard. för) inte släppa ifrån sig, se 1 hålla på 1 — 2 klämma på [klämma på1] pressa
på1, jfr skynda sig—klämma sönder se krossa 1

— klämma till 1 trycka fast, trycka till, pressa till; knipa (om), knipa till 2 (vard. för) slå till, se under 2 slå;
klämma åt, gå hårt åt, se under hård, bestraffa, 'stuka' 3 (vard. för) göra slag i saken, se under 2 slag — klämma
till med (vard. för) låta undslippa sig, häva ur sig, dra(ga) till med, hugga till 1. i med, klämma i med — klämma
ur sig (vard. för) efter många krumbukter tala om, se tala om, få ur sig, klämma fram med, komma fram med —
klämma åt 1 sätta fast, fästa 2 se klämma efter ovan — veta var skon klämmer veta var det onda sitter, känna den
ömma punkten, känna pinan, känna till svårigheterna 1. olägenheterna 1. avigsidan

klämmig (vard. för) 1 eftertrycklig, snärtig, klatschig 2 utmärkt, bussig, 'stilig', hurtig, käck, rutschig, (vard.) tuff,
ärtig klämta 1 ringa med korta slag, jfr 2 ringa,

(prov.) kimma 2 (vard. för) supa klänga 1 se klättra 2 krypa, slingra sig, slingra 2 — klänga sig fast se klamra sig
fast klängväxt klätterväxt, rankväxt, ranka, (ibl.)

slingerväxt, revig växt klänning rob(e), (elegant) toalett, kreation, (vard.) dress, (högtids)'blåsa' klärobskyr 1.
clairobscur ljusdunkel, halvljus, (halv)dunkel, luftskugga, (ibl.) skymning

klärvoajant 1. clairvoyant se framsynt 2 klättra kliva (upp), (ibl.) krångla sig (upp), speta (upp), klänga, kravla,
kava, sätta (över), ta(ga) sig (över), (ibl.) flänga, (prov.) karta; stiga (ned); slingra (sig) — klättra upp i gå upp i,
äntra, bestiga klösa se riva 1, kratsa, repa, spänna klorna i knacka bulta, klappa, (prov., vard.) banka, (ibl.)
knacka på1, (prov.) bösta, knabba; (med.) perkutera; (ibl.) slå (hål på), dunka, stöta, trumma (på rutan), se 2
hacka 1; klinga (i glaset); (vulg. för) ha samlag med, jfr 2 lägra

knagg utskjutande knöl 1. pinne, träpinne (för ytterkläder), (kläd)hängare, 'knapp'; ojämnhet (på väg); handtag
(på lieskaft); kvist (i trä); (sjö.) knap, krysshult knaggla sig fram 1. igenom hanka 1. släpa sig
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fram 1. igenom, streta 1. slita 1. våndas med, med möda arbeta (sig) 1. plöja 1. läsa igenom knagglig 1 (om väg 1.
yta) stenig, ojämn, gropig, knölig, grov o. skrovlig, (ibl.) oländig 2 (bildl.) krånglig, besvärlig, stötig, tung o.
ojämn, haltande, hackig, kantig; (ibl. nära) motig — knaggligt (adv., även) dåligt, knottrigt, hankigt, (gå) på
skruvar, (vard.) kryckigt

knaka braka, skrälla, knastra, knäppa

knal (vard. för) 2 knapp 1, snål 3, dålig 5 —

knalt (adv., även, vard. för) illa 4 knall dunder, dön, brak, puff, 2 smäll 1, explosion, (flyg.) (ljud)bang — knall
och fall på stället, på ögonblicket, som träffad av blixten, se plötsligt

1 knalla (omkring 1. i väg) (vard.) traska, larva, gå (så sakta o. makligt), pallra (sig),

knalla sig (hem), lafsa, (ibl.) ge sig av, packa sig i väg, laga sig (till), bege sig (av 1. i väg), (prov., vard.) kralla;
(ibl.) småknoga — det knallar och går (vard. för) det går sin jämna 1. gilla gång 1. lunk, ngt ordnar sig rätt bra;
(jag) mår (ganska) bra 1. rätt hyggligt, det är inte så illa (ställt), (man) 'släpar sig fram'

2 knalla explodera, detonera, skjuta, smälla, smattra, klicka, puffa, dundra, dåna, braka, mullra



1 knalle berg(s)knalle, (kal) klippa 1. backe,

kulle, klint, sten, (prov.) knalt, knatte

2 knalle se gårdfarihandlare

3 knalle hårt skeppsbröd, se skorpa 2 knaper 1 knapp, torftig, fattig, ynklig 2 torr

o. hård, knapertorr, knaprig

1 knapp (subst.) knopp, kula, dubb, knagg, knäppe, trycke, buckla; kokard (på huvudbonad); tangent (på skriv- 1.
räknemaskin); (dörr)klocka, strömbrytare

2 knapp (adj.) 1 (motsats: tillräcklig; riklig, dryg) väl liten, väl 1. alltför kort, sparsam(t tillmätt), nätt, begränsad,
inskränkt, ofullständig, knapphändig; snäv, trång, (alltför) nätt 1. sparsamt tilltagen, urvuxen, urväxt; (sjö., om
vind) skral; karg, njugg, knusslig, klen, frugal, torftig, nödtorftig, 'mager', tämligen skral 1. dålig, 'snål', (vard.)
knaper, knal, (prov.) skryp 2 (motsats: vidlyftig, mångordig) återhållsam, kärv, stram, se koncentrerad 3, 2 kort 4,
kortfattad 3 (motsats: tillgänglig, vänlig, förekommade) se avmätt 2, enstavig, avvisande — knappt (adv.) 1
(motsats: med lätthet) knappast, nätt och jämnt, (endast 1. blott) med svårighet, (endast) med (största) möda,
nästan icke, med nätt nöd, med knapp nöd, med nöd och näppe, (vard.) med ett nödrop 2 (motsats: förvisso,
mycket väl) sannolikt 1. antagligen icke, rimligtvis icke, inte gärna, näppeligen, svårligen, inte precis 3 (motsats:
gott och väl, mer än) just (jämnt), inte fullt, i minsta 1. knappaste 1. nättaste laget, i underkant — ha det knappt
ha det fattigt — ha knappt om 1. med ha ont om, se under ond — i knappaste laget i minsta 1. nättastevara
(alltför) knapp—knoga

laget, väl liten, se knappt 3 under 2 knapp — vara (alltför) knapp icke lämna ngt över; sitta alltför hårt åt, snäva,
vara alltför trång 1. stram

knappa — knappa av på avkorta ni, korta, begränsa, beskära, minska 1, jfr draga av 4, se snåla — knappa in på
se minska 1, snåla; (om avstånd) vinna på knappast se knappt under 2 knapp knapphet 1 otillräcklighet, brist,
underskott; (under) knappa omständigheter, (i) fattigdom; (i all) korthet 2 återhållsamhet, måttfullhet, snävhet
knapphändig se 2 knapp, jfr summarisk 1 knapra gnaga, bita så smått, (prov.) fnalla (på), (ibl.) småtugga, småäta,
mumsa, jfr 2 tugga

knaprig hård o. mör, knaper, spröd, fräsig,

(ibl. nära) knastrig knark (vard. för) narkotika

1 knarr knarrande, knarrning, knark(ande), knirk(ande); (åld.) knarrläder

2 knarr se tvärvigg, kinkblåsa, grinolle, surmåns, jfr stofil

3 knarr (si. för) cykel 1. motorcykel, (vard.) 'båge'

knarra 1 (om sak) knarka, knirka, knirra, gnissla, låta illa, raspa, skorra 2 (om person) jämra (sig), knorra, murra,
muttra, 'brumma', 'morra', kinka, gnälla 3 (om and o. kornknarr) knarpa, (om morkulla) knispa, knorta, knorpa;
skärra; (om syrsa) spela knarrig retlig o. tvär, gnatig, vresig 1, kinkig, småkritisk, ständigt missnöjd, grinig,
trumpen, trulig, (vard.) murrig knasig (vard. för) fånig, larvig; tokig, galen; knasig i bollen, dum, enfaldig;
okamratlig, 'otrevlig', (vard.) taskig; dumdryg knastra 1 (små)spraka, knistra, knittra, knattra, prassla, rassla,
frasa, krasa, raspa, knaka, knäppa, krascha, braska (vid köld) 2 (vard.

0. si. för) röka

knatte (vard. för) liten gosse 1. pojke, parvel,

pys, småväxt person, knatting knatter knattrande ljud, (motor)buller, (vard.)

plutter; sprak(ande) knattra smälla, smattra, knastra 1, plottra,

(vard.) pluttra knega (vard.) kneka, gå stapplande; (bildl.



för) arbeta, sträva, streta, knoga knekt (åld. 1. skämts, för) krigare, militär, soldat; vaktknekt, (om äldre förh.,
neds.) korv, palt; se hantlangare, 'betjänt' knep 1 konstgrepp, trick, list, fuffens, fint, finess, (vard.)
(reklam)gimmick, fiffel, båg, kuckel, ploj; (listigt) streck, skälmstycke, puts, tjuvknep, kupp, spegelfäkteri; (i
plur.) konster, rävstreck, ränker, krokar, jfr krokväg 2; spetsfundigheter, sofisteri(er), manipulationer, 'manövrer',
taskspelarkonster, hokuspokus, (åld.) machinationer; påhitt, skoj, gags, (åld.) fukter, funder, se ofog 2 listig 1.
fyndig 1. sinnrik 1. fintlig metod 1. utväg 1. manöver; [knepet] konsten 1. sättet

1. hemligheten (att 1. med), 'knuten', (det)

rätta taget 1. greppet, finessen, det fina i kråksången

knepig 1 påhittig, pillemarisk, slug 1, (ibl.) klok, förståndig; sinnrik 2 svår (att reda ut), mödosam, besvärlig 4,
(vard.) pillrig knip 1 magknip, buksmärtor, ont (i magen), magplågor, kolik, (åld.) bukrev 2 nyp

1 knipa (subst.) trångmål, svårighet, em-barras, svår 1. farlig belägenhet, trassel, förlägenhet 2, (vard.) klammeri;
fara, fördömelse, nöd — i knipa i ett svårt 1. en svår dilemma, i svårighet, i beknip, (vara) beträngd, i kläm, i
klämma, i klistret,(råka)illa ut,(vara) illa ute, (råka 1. åka) fast, se 1 fast 7, (få sitta) emellan, (komma) i en
obehaglig mellanställning, mellan två eldar, mellan hammaren och städet, mellan slägga och städ, mellan Skylla
och Karybdis

2 knipa (v.) 1 [knipa med 1. om] hårt fatta i 1. om, gripa tag i, hårt trycka 1. pressa, klämma, nypa; knipsa 1.
nypa (av); hålla hårt 1. klämma till (om) (pungen) 2 [knipa i magen] göra ont, slita, 'klämma' 3 (vard. för)
fastta(ga) ni, fånga, ertappa, gripa; (ohederligt) tillägna sig, (vard.) 'anamma', se snappa bort, stjäla 1; vinna
(bifall 1. intresse 1. ngns hjärta), få (applåder), 'hänföra', 'röra', 'gripa', 'ta(ga) på det ömma' 4 [knipa med] sitta
hårt åt, vara ont om, fattas, tryta med — knipa ihop knipa 1. kisa med (ögonen); pressa 1. trycka samman 1. ihop
(läpparna), nypa 1. snörpa på (munnen) — när 1. om det kniper när 1. om det gäller, se under gälla

knippa 1. knippe se bunt, mängd 1; bukett 1;

(gräs)tova, tapp (hö); jfr 1 flock 3 knipsa knipa (av), nypa (av), skära (av),

sticka (sparris); (vard.) 'knipa', 'hugga' knipslug småslug, bondslug, raffinerad, illmarig, plirig, se slug 1 knirka
småknarra, se knarra 1 kniv [fickkniv, pennkniv, slidkniv, se dolk, jaktkniv, hirschfängare; (köks)förskärare;
(med.) lansett, skalpell, stilett, (hopfällbar) bisturi; (finsk) puukko, (malajisk) kris] -— sätta kniven på strupen
(på ngn) tvinga (ngn) under hot, ställa (ngn) mot väggen knivas knivhuggas, slåss med kniv, ta(ga) till

kniven, dra(ga) kniv knivig (vard. för) 1 se slug 1 2 se kinkig 3 knixa se niga

knocka [nåcka] (idrott, för) slå ned, slå ut,

slå till marken; besegra knockout [nåckau't] (idrott.) 1 (subst.) utsågning; st järnsmäll, knytnävsslag, storsmocka,
(si.) sövare 2 (adj.) utslagen, medvetslös

knodd (vard.) 1 (åld., neds. för) butiksbiträde, bodbetjänt, 'sillstrypare' 2 se uppkomling knog (vard. för) (tungt 1.
hårt) arbete, besvär 2,

slit, strävan knoga gå mödosamt, traska; se 2 sträva, arbeta 4, ävlas, (vard.) jobba, sjåa, traggla, 'snärja', greja
(med); bära 1. släpa 1. kånka

319knoga på—knyte

(på), 'gno' (med), se 2 syssla (med) — knoga på1 hänga i1, se fortsätta 1 knogig (vard. för) stretsam, knåpig,
slitig, slitsam, se arbetsam 2, besvärlig 1, (vard.) mojig, kämpig, stretig knollrig se lockig, krusig

knop l knut, stek 2 sjömil 1. nautisk mil 1.

distansminut per timme knopp l (bot.) skottanlag, brodd, (potatis)-öga; (ibl.) knoppning 2 (dörr)handtag, se

1 knapp 3 (vard. för) huvud 1



knoppas sätta 1. skjuta 1. få knopp(ar), slå ut, utveckla sig, spira, börja växa; hålla på att bli fullvuxen; gå i frö,
sätta frukt knorr 1 se knot 2 (vard. för) kaffekask, jfr

2 kask 3 piff, finess, (vard.) stuns; (avslutande) krumelur

knorra 1 se 2 knota, (ibl.) knarra 2 (om magen) 'skrika' efter mat, kurra, kullra; (om katt) spinna

knot knorr(ande), klank, vresigt mummel, (vard.) gruff; gny, 'morrande', 'gnissel' — utan knot utan prut

1 knota (subst.) benknota, ben, tjockända 1. ledknut (på benpipor), kindknota; (ibl.) knö-lig utväxt, knöl, klump,
knuta; (si. för) sten

2 knota (v.) grumsa, murra, knorra,'brumma', gny, gnissla, gnälla, 'morra', 'grymta', klaga 2, muttra, 'puttra',
vresigt mumla, klanka, (vard.) gruffa; invända, (vard.) (utan att) mucka 1. knysta

knotig 1 med utstående knotor, benig, jfr mager 1 2 full av knotor, knutig, knölig, skrovlig, knottrig, (om träd)
vresvuxen, 'vresig', vres-(tall) 3 hård, kärv, barsk, butter, tvär, knarrig knott se mygga

knottra sig bli knottrig huden knottrar

sig på mig jag får gåshud 1. hönshud knottrig 1 (små)skrovlig, nopprig, knutig, grynig, småknölig, 'vårtig',
ojämn, narig,

sträv, gås-(hud); f lossad (vävnad) 2 (vard. för) småilsken, kinkig, knarrig, vresig, murrig, 'knotig' — knottrigt
(adv., även) knaggligt, illa

know-how [nåoha'o] kunskaper o. erfarenhet (t. ex. om viss tillverkning), kunnande, vetande, sakkunskap,
företagsskicklighet knubbig tjock o. rund (som en vetebulle), trind, mullig, stabbig, fyllig, jfr korpulent knuff 1
se puff 2, stöt 1 2 (ge ngn en) 'körare' 1. 'skjuts', incitament, impuls, påstötning knuffa stöta (till 1. ut), puffa 2,
boxa, stånga; (vard.) butta, boffa, dutta; tränga 1. skjutsa (undan), störta (ned); armbåga (sig fram); (vard.) klippa
1. öfsa (till) — knuffas knuffa (till) varandra, buffas, trängas, tränga sig fram, armbåga sig fram, (prov.) knabbas,
(idrott.) ruffa — knuffa undan se tränga undan 1

knussel (motsats: frikostighet, generositet) knusslande, knussleri, knusslighet, småaktighet, njugghet, överdriven
sparsamhet, småsnålhet, gnideri, gnidighet, jfr girighet knussla se snåla
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knusslig (motsats: frikostig, rundhänt, generös) njugg, småsnål, knapp, karg, överdrivet sparsam, alltför
ekonomisk; smått tilltagen, otillräcklig, jfr futtig, snål 1

1 knut husknut, stugknut, (ibl.) hörn, (tekn.) hörnförbindelse — knut i knut 1. knut om knut (med) tätt inpå, strax
bredvid, inpå knuten 1. knutarna, omedelbart intill

2 knut 1 (sjö.) knop, stek; rosett, slinga, ögla, noppa; fnurra, (vard.) knorr, (prov., i Sydsv.) knort, (sjö.) kink, törn
2 (bot. för) förtjockning (på strå), led, 'knä'; knöl, förhårdnad 3 knutpunkt, korsning, samlingspunkt, hjärtpunkt,
skärning(s-punkt), (bot., astr., fys.) nod; 'brännpunkt', centrum 4 hårknut, nackknut, chinjong 5 (si. för) kilometer
(i timmen) 6 [knuten] huvudpunkten, kärnpunkten, huvudfrågan, det väsentliga, det viktigaste, största
svårigheten, den ömma 1. springande punkten, 'frågan', 'konsten', 'problemet', kruxet — gordisk knut omöjlig 1.
olöslig uppgift, svårlöst problem, svårighet — stå i knut stå stilla i växten

knyck ryck, tvär 1. plötslig stöt, kast, släng,

gupp(ande), (sjö.) hurt; tvär krök knycka 1 rycka (häftigt o. plötsligt), skaka; göra ett kast (med huvudet), göra en
häftig rörelse, rycka till, (hastigt) vrida på huvudet 2 (vard. för) snappa bort, stjäla 1, saxa (ur tidningsartikel) —
knycka på nacken 'slå knut' på nacken, se spotsk ut, vara nack-styv, stramna till — knycka till slänga till, rycka
till, (idrott.) jucka till knyckla till se 2 skrynkla

knyst — inte ett knyst (vard. för) inte det



minsta ord 1. ljud, ingenting knysta kny, (inte) säga ett knyst, se mucka 1 knyta 1 slå 1. göra (en) knut, binda
(med 1.

1 knut), fästa (med knut), binda 1. linda 1. vira (om), snöra (till) 2 fläta (en krans); förfärdiga (mattor) för hand 3
[knyta vid 1. till] anknyta till, ansluta till, foga till, hänföra till; liera med, fästa vid; sammanlänka med 4 ingå 1.
åvägabringa 1. inleda (förbindelse), sluta (förbund) — knyta sig 1 bilda knutar, trassla ihop sig; sammanslingra
sig

2 [knyta sig till] förbinda 1. förknippa sig med, vara förbunden 1. förknippad med, stå i samband med, ansluta 1.
anknyta sig till

3 (krampaktigt) sammandraga sig; stanna

1 växten; se falla ihop 2; (vard. för) lägga sig 2 4 (bot. för) börja få 1. bilda 1. utveckla huvud(en) 1. rotknölar 1.
ax, sätta frukt — knuten (motsats: lös) satt, 'samlad'; fast, kraftfull, kraftig — knyta ihop se förbinda 2

— knyta näven i byxfickan inte öppet (våga) visa sin vrede, behärska sig, jfr låtsa om intet

— knyta näven åt 1. mot se hota 1 — knyta samman se förbinda 2 — knyta till åtknyta ni, knyta igen, fästa ihop,
dra(ga) till, tillsluta

— knyta upp 1 upplösa ru 1. lossa (en knut)

2 binda upp; fästa (tramporna) vid väven

— knyta upp svansen på (vard. för) få bukt med, kväsa, se vidare under svans

knyte se bylte; (bildl. för) spätt barnknåda—koka soppa på en spik

knåda 1 älta, (be)arbeta, valka, forma 2 (vard. för) massera, frottera, gnida knåp smågöra, knåpgöra, småarbete,
små-bestyr, petgöra, pet(ande), pyssel, (vard.) påt(göra), knåperi(er), pill(eri) knåpa knoga med småarbete 1.
petgöra, arbeta träget, småsyssla, se 2 syssla (med), plottra, pyssla, pussla, (vard.) pilla, mixtra, joxa — knåpa
ihop med möda sätta 1. skriva ihop; (vard.) tota till 1. ihop knåpig mödosam, so knogig; petig, (vard.)

joxig, pillrig knä l knäskål, knäled, knäveck 2 sköte, famn 3 byxknä 4 (bot.) knut(led), led 5 (tekn. för) vinkel,
skarp bukt 1. krökning 1. krök 1. böjning — böja knä för se ödmjuka sig knäa kröka knäna, svikta i knäna; gå
med

krökta knän, kneka; (ibl.) böja knä knäbyxor [spetsbyxor, ridbyxor, knickerboc-kers, golfbyxor, plusfours, (si.) [-
äppelknyckar-byxor];-] {+äppelknyckar- byxor];+} se kortbyxor knäck 1 stöt; bräcka, brott, spricka; (tekn. för)
böjning, buktning 2 chock, 'stöt', (en ordentlig) 'knäpp' 1. 'törn', avbräck, ruinerande slag, obotlig skada,
grundskott 3 se extraknäck knäcka 1 bräcka (sönder), spräcka, bryta (av), knicka; (tekn.) vinkelbocka; knäppa
(nötter); (vard. för) tömma (en butelj) 2 (om problem 1. gåta) lösa, utreda, (om kod) forcera, 'spräcka' 3 utmatta,
ge knäcken, ta(ga) knäcken på, ge en svår stöt, obotligt skada, göra slut på, vederlägga, nedbryta ru, krossa (ngns
mod), överväldiga; göra berusad; övertrumfa, 'dräpa', 'vingklippa', slå (ngn) på fingrarna, jfr kväsa 3 (vard. för)
förtjäna (extra) — knäckas gå sönder 1. av — knäckt spräckt, krossad; se sliten 2 under slita, utarbetad 3; kväst,
besegrad

1 knäpp (subst.) 1 klick(ande), knatter, knattrande, (prov.) knätt; knäppande, knäppning, tick(ande), ticktack 2
småhärva (av garn), (ibl. nära) pasma 3 (kort) (köld)period — inte ett knäpp inte ett knyst, se ingenting

2 knäpp (subst.) 1 (lindrigt) rapp 1. slag, smäll, näsknäpp; se tillrättavisning, duvning 1; hårt 1. svårt slag, svår 1.
obotlig skada, 'knäck'; köldknäpp, vinterknäpp; (få ett) 'ryck'

2 (vard. för) färdsup, färdknäpp, styrketår

3 knäpp (adj.) (vard. för) dum, tokig

1 knäppa 1 fingra 1. spela (på) 2 se skjuta 1



3 (vard. för) fotografera 4 smälla, picka, ticka, klicka till, klappra, knacka, knaka, skallra, knastra, knittra 5
krossa, knäcka (nötter) 6 grundligt tukta 1. tillrättavisa, ge (ngn) en minnesbeta 1. näsbränna, se kväsa

2 knäppa 1 fästa (ihop), häkta (till), stänga, tillsluta ru 2 sluta (händerna) —- knäppa av avfyra m; avstänga ni —
knäppa på 1 knäppa fast 2 vrida om kontakten till, tända; slå på' 1. sätta på (radion) — knäppa upp lossa på,
öppna

knäsvag svag 1. darrig på benen, jfr matt, svag 1

knäsätta 1 (om forntida förh. för) adoptera,

legalisera, legitimera 2 (om åsikt, teori, uppfattning) ge burskap åt, anta(ga), godkänna, godta(ga), göra till sin,
omhulda, hylla, omfatta

knöl 1 puckel, buckla, bula, kula, knota, svullnad, valk, (ut)växt, se svulst 1; rotknöl, lök; knast, knagg, knut;
ojämnhet, upphöjning, gupp 2 se drummel, (vulg.) 'knölföda' knöla till se 2 skrynkla; buckla till knölig 1
(motsats: slät, jämn) knotig, knutig, pucklig, bucklig, kylsig, pölsig, ojämn, skrovlig, kullrig, knagglig 2 (motsats:
belevad) lunsig, rå o. otrevlig, klumpig 3, oförskämd knölpåk se käpp 1 knös se kaxe

ko kossa (mu), (ung) kviga; (ren)vaja; (neds. för) dum 1. enfaldig kvinna, dumbom — det är ingen ko på isen
(vard. för) det är ingen fara å färde, se under 1 fara; det är ingen (överhängande) brådska, se 1 brådska — helig
ko (bildl. för) helig 1. tabubelagd sak koaffyr se frisyr

koagulera (bringa att) stelna, ystas, levra sig koalition se förbund 2

kobbe l se 1 skär 1, mindre klippa, ö, stenhäll) 2 säl kod [-å-] 1 kodex, lagbok, ordnad samling rättsregler 2
nyckel till hemligt språk, jfr nyckel 2, (fackspr. för) signalsystem 1. förkortningssystem, (ibl.) chiffer, hemligt
språk, krypto

kodex [-å-] 1 handskriven bok; jfr handskrift 1 2 lagsamling, jfr kod 1 3 (bildl. för) rättesnöre kodifiera
sammanställa 1. sammanföra till ett lagverk; utforma o. fastställa (t. ex. bestämmelser); nedskriva ni, uppteckna,
sätta på pränt koffert se kista 1; jfr kappsäck kofot bräckjärn, bräckstång kofta se tröja; jfr sängkofta kohandel
schackrande (mellan olika politiska partier), kompromiss, politisk byteshandel kohort 1 (hist.) (romersk)
trupp(avdelning), häravdelning 2 (bildl. för) skara, hop, flock koj se sovplats, sovställe, sängplats (på fartyg),
väggfast säng, bädd — gå 1. krypa till kojs (vard. för) lägga sig 2

1 koja (subst.) riskoja, kolarkoja; (jäg.) (skjut)skåre; se hydda, backstuga, hybble, jfr bostad 2, 1 ruckel

2 koja (v.) (sjö. o. vard.) gå 1. krypa till kojs, gå o. lägga sig

1 koka (subst.) jordkoka, (jord)klump, (lerklimp, (ler)skålla 1. -skolla

2 koka (v.) 1 bringa i kokning; tillaga, tillreda, sjuda, (låta) puttra, (ibl.) förvälla; laga mat 2 desinficera,
desinfektera, sterilisera 3 (även bildl.) råka 1. komma i kokning 1. svallning; bubbla, svalla, pösa, pysa, 'jäsa',
'skumma'—koka ihop 1 blanda, (vard.) mixa 2 (vard. för) utfundera ni (en plan), hitta på, planera, intrigera,
'smida ihop'; se utarbeta 1, (vard.) göra ihop, kuckla ihop — koka in se konservera 2 -— koka soppa på en spik
förstora en struntsak, utbreda sig över en
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struntsak, göra ett stort nummer av en obetydlighet, 'brodera', breda på — nu är det kokta fläsket stekt (vard. för)
det är hopplöst kokerska kokfru, kokhjälp, (ibl.) koksa, kocka, (skämts.) 'köksbjörn', jfr hembiträde kokett 1 (adj.)
behagsjuk, flörtig, fladdrig; (ibl.) skälmsk; flärdfull, egenkär, täck, små-nätt, elegant, raffinerad, (vard.) piffig;
till-gjord 2 (ss. subst.) flört, 'flörtprick' kokettera lägga an på att behaga, göra sig till (för att behaga), 'kråma sig",
(ibl.) flörta; göra sig intressant, (ibl.) sjåpa sig koketteri koketterande, behagsjuka, flärd 1, (ibl. nära) tillgjordhet,
förkonstling, affek-tation, lek (med känslor), jfr flört 1 kokkärl se 1 panna 1, gryta, kastrull, kittel, tryckkokare
kokott se demimond 2



kol [träkol, stenkol, antracit; svarta diamanter; ritkol, crayon] — bränna sina kol förgäves anstränga sig till ingen
nytta, göra sig onödigt besvär — samla glödande kol på ngns huvud 1. hjässa komma ngn att blygas 1. ångra sig,
se vidare under glöda köla [-å-] 1 kolna, förbrännas 1. förvandlas till kol 2 inta(ga) ni kol, hämta (sitt) kolförråd,
bunkra köla [-o-] av (vard. för) dö 1 kolartro blind tro, auktoritetstro kolerisk 1 (eg.) gallsjuk, gallsiktig 2 (bildl.)

se hetlevrad, obehärskad kolik (våldsamma) buksmärtor, se knip 1 koljé 1. collier halssmycke, se halsband kolka
(vard. för) dricka häftigt (o. begärligt), 2 dricka 1

koll (vard. för) kollationering; se kontroll 1 kolla (vard.) 1 [kolla upp] kollationera; [kolla av] kontrollera; pröva,
titta efter, titta på 2 [kolla in] se, titta (på), se 1. titta efter kollabera falla ihop, sjunka ihop 1. samman,

bryta samman, kollapsa kollaboratör se samarbetsman, landsförrädare kollaps se svimning; se sammanbrott, jfr 1
nederlag

kollapsa (vard. för) bryta samman, kollabera, (vard.) klappa ihop, paja ihop kollationera noga jämföra, granska,
jfr kontrollera, motläsa iu, (typogr.) avrevidera (korrektur); avbocka iu, avpricka ni, kråka av, verifi(c)era, (vard.)
kolla, checka kollega yrkesbroder, yrkeskamrat, arbetskamrat, kamrat 1; kompanjon; ämbetsbroder; annan
tidning kollegial (ämbets)broderlig, kamratlig, lojal, trofast, jfr solidarisk 2 kollegium 1 kår, korporation;
lärarpersonal, -kår; kollegiesammanträde; (om uti., särsk. medeltida förh., för) studentkorporation, studenthem,
högskola, universitet 2 (åld. för) enskild 1. propedeutisk kurs, (akademisk) föreläsningsserie; (åld. för)
kompendium kollekt insamling; offer; bidrag; samlingsbön

— upptaga 1. uppta kcllekt gå håvgång kollektion samling, urval, uppsättning, (varu)-prov; exempelsamling,
axplockning
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1 kollektiv (subst.) 1 grupp, samling, massa; (arbets)gemenskap, arbetargrupp, samfälldhet; kollektivjordbruk,
(jordbruks)koloni, (rysk) komsomol 1. kolchos, (israelisk) kibbutz 2 (språkv, för) sammanfattningsord,
gruppnamn

2 kollektiv (adj.) gemensam, sammanfattande, samfälld, samfällig, samhällig, samlad

kollektivhus servicehus, familjehotell

kollektivjordbruk se 1 kollektiv 1

kolli stycke frakt- 1. resgods, varupacke, bal,

paket, förpackning; jfr bagage kollidera 1 stöta ihop, törnå ihop 1. samman, stöta (e)mot, stöta på, köra ihop,
krocka; påsegla ni, lägga ombord (med) 2 komma i konflikt 1. strid (med); infalla på samma dag l. tid, råka ihop

kollision 1 sammanstötning, påkörning, krock, påsegling, törn, (sjö. o. flygtekn.) ombord-läggning 2 strid mellan
skilda intressen, se

1 strid 2, förveckling

kollra bort se förvirra, bedåra, förvända synen

på, göra förryckt kollrig 1 (om häst) som lider av koller(n), bångstyrig 2 (om person) se galen 1, fjollig,
småfjollig, huvudyr; (ibl.) vansinnigt förälskad 1. kär (i) — vara kollrig bete sig som en galning, prata
galenskaper, göra dumheter

kolmörk nermörk, se mörk 1 koloni nybygge, nybyggarsamhälle, settle-ment; dotterstat, dotterstad;
(utomeuropeisk) besittning, lydland, lydstat, lydrike, biland, protektorat, manda't; se 1 kollektiv 1;
(handels)faktori; koloniträdgård; barnsommarhem, sommarkoloni, feriekoloni, (vard.) kollo, (numera:)
sommargård; (t. ex. svensk) folkgrupp i utlandet; (djur- 1. växtsamhälle; [kolonien] (även) medlemmarna i
koloni, kolonisterna, nybyggarna; kolonibarnen kolonist se pionjär 2

kolonn 1 rundpelare, pelare; rökpelare



2 (trupp)formering, uppställning, (fartygs)-formation; (arbets)lag, grupp, avdelning

kolonnad rad av kolonner, valvgång, pelargång

kolorera 1 se måla 2 2 ge glans 1. liv åt — kolorerad (även) illustrerad (veckotidning) kolorit färghållning,
färgsättning, färgglans, färgspel, stilprägel, stilfärg, jfr färg 1; (mus.) klangfärg, timbre koloss 1
jätte(gestalt),6/össe, stor 'kloss', käm-pagestalt, åbäke, (ibl.) skrov, best 1; 'tungviktare' 2 kolossalstaty, jättestod
kolossal oerhört 1. omåttligt stor, jättestor, skyhög, himmelshög, jättelik, gigantisk, kämpastor, väldig,
monstr(u)ös, åbäk(l)ig, bålstor, ofantlig, enorm, oerhörd 1, utomordentlig, fenomenal, monumental, kapital,
fantastisk(t stor), (vard.) hejans, hejande kolportagelitteratur gottköpslitteratur, strunt-litteratur, skräpromaner,
'pigromaner' kolportör bokförsäljare, kringresande 1. kringvandrande bokagent; skriftspridare; tidnings-kolsvart
—komma för

försäljare; (kringresande lekmannapredikant, folkpredikant, försäljare av religiös litteratur

kolsvart svart som beck, becksvart, nattsvart,

korpsvart, ramsvart kolumn sifferspalt, se spalt 2, lista, rad kolv 1 retort, (ibl.) glaspumpa I. -kula

2 (pump)kanna, pistong 3 bösskolv, tjockända av gevärsstock 4 låskolv, tapp, regel, 'låsklack' 5 blomkolv,
majskolv

koma [-å-] medvetslöshet, djup dvala, (ibl. nära) träns

kombination 1 konstellation, förknippning, sammankoppling, förening, blandning 2, sammansättning 1 2
beräkning, (planmässig) spekulation, uträkning, plan, kalkyl kombinera sammanslå, slå ihop, sammanställa, sätta
samman, föra ihop, förbinda 2, förena; förknippa, sätta i samband med, anknyta, sammankoppla ni, associera
kombivagn se herrgårdsvagn komedi 1 lustspel, (ibl.) proverb, jfr skådespel 1; (muntert) upptåg, skämt 2
förställning, hyckleri, 'teater', 'spel', gyckelspel, narrspel

komediant se gycklare, (neds. för) skådespelare komfort bekvämlighet (o. elegans), agre-

manger, (hem)trevnad komfortabel se bekväm 1, hemtrevlig 1 komik lustighet, löjlighet, skämt; komisk verkan
1. framställning 1. stil 1. konst, den komiska genren komiker lustspelsförfattare; skådespelare i det komiska
rollfacket; skämtare, upptågsma-kare, gyckelmakare, lustigkurre, pajas komisk se rolig 1, löjlig, festlig 2, jfr
drastisk;

buffa-(opera) komma 1 (lokalt:) se ankomma 1; inställa sig 1, framträda; besöka, gästa, ha sin gång; se nalkas,
röra sig (mot), fara 1. färdas (till); hinna (så långt som) 2 (om tid:) randas, gry, 'rinna upp', stunda; (om högtid)
infalla (på viss dag) 3 (om skeende o. ordningsföljd:) inträda, framkomma ni, ske, hända, försiggå, inträffa; följa
(på 1. efter) 4 spira fram, se komma upp 2 5 [komma från] ha sin upprinnelse i 1. från, se härstamma från,
härröra från 6 se råka 5 7 (ytterligare) tillkomma 8 bringas (på tal); falla (på en idé); ta(ga)s (under behandling);
vara 1. bli (till glädje 1. nytta 1. skada); bringa (på fall) 9 [komma att] förmå 1. locka 1. 'få' (ngn) att, föranledas
att, lyckas 1. råka 1. (vard.) 'hitta på' att; skola, ämna — komma sig 1 förbättras, se repa sig under 4 repa 2 falla
sig (så), ske, komma till1, gå till1, hända (sig), slumpa sig, råka sig

3 [komma sig av] (för)orsakas av, härröra av, härleda sig av, bero på, komma till' -— komma sig för se gitta 1;
komma i gång (med) — komma sig upp förkovra sig, vinna framgång, komma fram, tjäna sig upp, svinga sig
upp, (vard.) ro upp sig; göra karriär, lyckas 1 — komma (sig) upp i smöret komma på grön kvist — kommande
se följande under

följa, stundande, förestående, gryende, tillkommande, framtida

alltid komma ned på fötterna alltid klara sig, se vidare under fot — det har kommit för att stanna det kommer att
hålla i sig, se vidare under stanna — inte låta ngn komma sig förnär hålla ngn på behörigt avstånd, se vidare
under förnär — komma an på 1 ankomma på, bero på, 'hänga på', vara beroende av; tillkomma, tillhöra, vara
(ngns) plikt 1. skyldighet 1. sak, (ibl.) själv få avgöra 1. bestämma om 2 vara fråga om, röra sig om, gälla (att),



ligga vikt vid 1. på — komma av sig icke komma längre, staka sig, (vard.) köra fast; förstummas, bli 'ställd',
tappa koncepterna; icke bli ngt av, 'gå i stöpet' — komma av sig själv [det kommer av sig själv] det kommer
(med tiden), ordnar sig, ger sig själv, blir klart, reder (upp) sig — komma bort 1 bege sig bort (från), (råka)
avlägsna sig (från), förirra sig bort (från)

2 avlägsnas, ta(ga)s bort, röjas undan, se förkomma, försvinna 3 — komma efter 1 följa efter 2 se efterträda 3
komma för sent, bli efter, komma post festum; komma senare 1. efteråt, släpa (efter), anstå, stå över; ske 1.
inträffa sedermera 1. sedan; kännas efteråt, bli efterkänningar, ha 1. få obehagliga 1. olyckliga följder 1.
efterverkningar, 'komma igen', komma surt efter, komma efter som Arboga öl — komma emellan l komma i
klämma, komma i misshugg 2 se intervenera 3 inträffa, tillstöta, hända 4 komma hindrande emellan, komma i
vägen, tränga sig in (mellan barken och trädet), lägga hinder i vägen — komma fram 1 träda 1. stiga 1. gå fram;
slippa fram 1. igenom, (kunna 1. lyckas) ta(ga) sig fram, komma igenom, passera 2 ankomma 1. anlända 1.
framkomma (till bestämmelseorten), inträffa; hinna fram, nå fram 3 visa sig, uppenbara sig, (börja) uppträda,
framträda, bli synlig; (om djur) krypa ur puppan 1. ur ägget, kläckas ut; (om växt) växa ut 1. upp, skjuta fram 1.
upp, spira upp, spricka fram 1. ut; (om vätska) pressas fram, spruta fram, sippra fram, tränga ut 4 komma till
synes, komma till rätta, 'dyka upp'; framföras (till), omtalas (för), bäras fram (till), komma till (ngns) kännedom,
komma upp, komma fore; bli bekant, se under 2 bekant, framdra(ga)s, företes, uppvisas, förebringas, framläggas,
framställas, se dagen; (klart) framträda 1. synas, bli tydligt 1. klart, framträda (bättre), få klarare 1. fastare
konturer, komma i bättre ljus 1. dager, bli skarpare belyst, komma mer(a) till sin rätt 5 gå framåt, göra framsteg,
ha framgång, komma sig fram, vinna befordran, göra lycka, lyckas, komma sig upp — komma fram med få fram,
'klämma ur sig', se 1 komma med 2, framföra 2, framlägga 2, framkasta 2 — komma frå'n se komma ifrån —
komma fö'r 1 komma i vägen för, skymma 1 2 visa sig för, uppenbara sig för

3 falla (ngn) in, föresväva — komma förbi
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se gå förbi 1, hinna om; (bildl.) komma undan, komma utöver 1. över, klara — komma före 1 hinna före; få
försprång framför, distansera, gå om 2 företa(ga)s (till behandling), komma på tapeten, 'komma upp', vara före, se
under 2 före; jfr förekomma — komma genom se komma igenom — komma i andra hand få stå efter, se vänta 1
— komma i dagen bli bekant, se under 2 bekant — komma i fråga 1. ifråga 1. (vard.) på fråga 1 (om sak) bli 1.
vara tal om, talas om, komma på tal, komma 1. ta(ga)s i betraktande, bli aktuell, sättas i fråga, se under sätta,
ta(ga)s i 1. under övervägande, ta(ga)s med i räkningen, övervägas 2 (om person) ha utsikter, anses lämplig, vara
påtänkt 1. ifrågasatt — komma i gång (med) komma till stånd, se vidare under 1 gång — komma i vägen se
komma emellan 4 — komma i vägen för komma fö'r, skymma 1 — komma ifrå'n (motsats: fastna för, låsa fast
sig i) komma frå'n, bli fri från, komma 1. slå sig lös från, göra sig 1. bli ledig från, slita sig lös, komma loss från,
få ledigt från; (söka) bortdiskutera ni 1. bortresonera ni, klara sig från, slippa ifrån 1. undan, slippa, rädda sig
från 1. undan, undvika; frigöra sig från, övervinna, (småningom) växa ifrån, 'komma över'; lämna, skiljas från
(ngn), bli skild från, förlora (ngn) ur sikte, 'tappa bort' (ngn), 'glida ifrån'; icke längre befatta sig med, överge,
dra(ga)s ifrån; förirra sig från (ämnet) — komma igen komma tillbaka, återkomma, återvända; ånyo framträda 1.
visa sig 1. förnimmas, upprepas, 'spöka'; komma surt efter, hämna sig, ha 1. få obehagliga följder — komma
igenom 1 komma genom, slippa igenom, komma fram (igenom), komma över, passera, (lyckas) ta(ga) sig (fram)
igenom, tränga igenom, hinna igenom; lyckas läsa igenom 2 (bildl., om lidande) genomgå, genomleva, utstå,
uthärda, övervinna, komma ö'ver — komma ihop sig se drabba samman, se barka ihop under 2 barka, börja
tvista; [de har kommit ihop sig] det har kommit en fnurra på tråden — komma ihåg (motsats: glömma bort,
förgäta) erinra sig, ha (ngt) klart 1. present, påminna sig, dra(ga) sig till minnes, minnas, återkalla i minnet,
komma på1; lägga på minnet, teckna sig till minnes, ta(ga) ad notam, notera, ta(ga) fasta på, se till (att); behålla
1. bevara 1. bibehålla i minnet; uppmärksamma, betänka; ha i åtanke, ha i tankarna, tänka på; belöna,
rekommendera, förorda; uppvakta, gratulera — komma ihåg sig (motsats: glömma sig, försäga sig, för-plumpa
sig) samla sig, ha tankarna samlade, tänka på sin värdighet 1. ställning — komma in 1 stiga in 1. på, träda in, gå
in, 'titta in', (prov.) komma inom; importeras; (om tidningsartikel) se inflyta 2, tryckas 2 slippa in, släppas in,



ta(ga) sig in, få tillträde 1. inträde 1. tillgång; (om ljus) infalla m, falla; vinna inträde, bli godkänd 1. accepte-

rad, bli intagen 1. upptagen 1. introducerad, bli medlem (av), inta(ga)s ni, bli invald; bli anställd — komma in i 1
nå 1. hinna 1. tränga in i 2 bli inblandad i, komma i slang med, råka ihop med, bli förtrolig med

3 bli hemmastadd i, sätta sig in i, vinna bekantskap 1. förtrogenhet med — komma in i bilden komma till synes,
komma med (på ett hörn), visa sig, (plötsligt) dyka upp, komma i blickfånget 1. i centrum för uppmärksamheten,
börja spela in, bli aktuell — komma in på börja tala om, uppta(ga) iu, beröra, vidröra, övergå till — komma loss
slippa loss, bli fri, bli ledig, komma ifrå'n, komma undan, komma lös, slita sig — komma lös 1 se komma loss 2
(om eld) utbryta ni — 1 komma med [komm'a med] 1 ha med sig, medföra, föra med sig, framlämna ni, bära
fram, inlämna, servera; apportera 2 framkomma ni med, dra(ga) fram (jämförelse, problem) (vard.) 'kläcka'
(fram), 'kläcka ur sig' (dumheter); se anföra 2, framställa 3, framdraga 2, framföra 2, framlägga 2, framkasta 2,
'bjuda på', 'hugga till med'; se åstadkomma 1

— 2 komma med [komma me'd] medfölja ni, göra sällskap, (vard.) ställa upp; medta-(ga)s ni, uppta(ga)s ru, få
plats, rymmas; se insmyga sig; råka bli inblandad (i), komma in i bilden, komma 1. (få) vara med på ett hörn, få
en släng av sleven; hinna med, komma på1 (tåget) — komma ned gå ned, stiga ned; fara ned; sjunka, sänka sig;
landa, ta(ga) mark — komma omkring (vard.) komma ikring; färdas omkring, resa omkring 1. runt, se sig om;
[när allt kommer omkring] till sist 2, när allt tages i betraktande 1. över-väges 1. blir utrett, när det kommer till
stycket, när allt kommer till allt, när det kommer till kritan, allt sammanlagt, när man tänker närmare efter, allt
som allt, jfr likväl, i grunden, se under 2 grund, över huvud (taget) — 1 komma på [komm'a på] se kosta 1 — 2
komma på [komma på1] 1 stiga på1, gå på1 2 se hitta på 2, falla på idén; erinra sig, ihågkomma ni, minnas,
finna, aktualisera för sig 3 anträffa, stöta på1, träffa på1, upptäcka, ertappa, komma å't

4 komma över, drabba, falla på 1. över, 'gripa', 'bemäktiga sig' 5 inbryta, inträda; inträffa, hända, förefalla —
komma på andra tankar se ändra sig 2 — komma på ett ut vara likgiltigt — komma på fall se stjälpa 3

— komma på ngns lott tillfalla, se vidare under lott — komma på sned (bildl. för) råka illa ut, råka på glid —
komma på tal se komma i fråga 1 — komma samman komma tillsammans, sammanträda, församlas, församla
sig, samlas; förenas under samma ägare; (åld., i folkvisor, för) få varandra, gifta sig — komma till1 1 bli till,
uppkomma, få gestalt, skapas, uppstå, alstras, komma fram; framkallas (av) 2 hända, ske, komma sig, slumpa sig
3 tillkomma, tillfogas, ytterligare framkomma ni, vara att tillägga, tillstöta; (ytterligare) läggas till, fogas till

324komma till del—kommitté

4 se tillkomma — komma till del se tillfalla

— komma till godo tillfalla, se vidare under god

— komma till insikt om se förstå 1, finna 3; se lära sig 2 under 2 lära — komma till korta (med ngt) inte rå med
1. gå i land (med), inte lyckas genomföra, hänga upp sig (på), misslyckas 2; inte räcka till, stå sig slätt, ligga
under, bli efter, duka under, vika, falla igenom, bli besegrad, lida förlust, ge tappt, kapitulera 2; bli åsidosatt, lida
avbräck, jfr förtaga sig — komma till kritan [när det kommer till kritan] när det gäller, se vidare under 1 krita —
komma till måtta komma till nytta, komma väl till pass, passa bra — komma till pass (väl) fylla sin plats, se
vidare under 5 pass — komma till rätta återfinnas, återkomma (efter att ha varit försvunnen 1. ha gått vilse),
komma fram (igen), komma tillbaka, (vard.) 'flyta upp' — komma till rätta med 1 (om person) få (ngn) att ta(ga)
reson, komma överens med, reda sig med, få att rätta sig efter, få bukt med 1. på 2 (om sak) få grepp om, veta råd
för, kunna klara, reda upp, utreda ni, lösa (mysterium), bringa reda i, reda sig (med), finna sig till rätta (med) —
komma till synes komma fram 1. i dagen, 'krypa fram', bli bekant, se under 2 bekant, komma in i bilden, se
framträda 2, framlysa 2, möta 3 — komma till tals med få ett samtal med, få byta ord med, träffa — komma
tillbaka se återvända; göra (tillfällig) come-back; komma till rätta, återfinnas, komma fram (igen); returneras —
komma tillsammans se komma samman, umgås — komma tillstädes infinna sig, se vidare under tillstädes —
komma undan se undkomma, försvinna 3 — komma underfund med komma på det klara med, se vidare under
underfund — komma upp 1. opp 1 ta(ga) sig upp; flyttas upp (i); flyta upp (till ytan); resa sig, stiga upp, komma



ur 1. lämna sängen, 'komma på benen'; hälsa på1, besöka 2 gå upp, bli synlig 1. höja sig över horisonten; (om
växt) sticka upp 1. fram, gå till1, komma fram 3 företa(ga)s till behandling 1. överläggning, komma fram 4,
komma på tapeten; uppföras, spelas 4 (idrott, för) gå ifatt ngn, hinna upp ngn 5 se uppkomma 1 — komma upp i
varv (bildl. för) få fart, komma i gång på allvar — komma upp med se framlägga 2, framställa 3; hitta på,
föreslå, bringa å bane, 'lansera'

— komma upp till höja sig till, stiga till, uppnå, nå upp till, (ibl.) lyckas prestera; uppgå till

— komma ut 1 ta(ga) sig ut, komma fram; komma ut i världen, komma 1. resa utomlands, komma bort från
hemmet, få se sig om i världen; komma ut ur fängelse, slippa lös (ur fängelse) 2 utges (av trycket), publiceras,
utkomma, se dagen; utfärdas, kungöras 3 (om rykte) bli känt 1. omtalat, bli bekant, se under 2 bekant, sippra ut,
utspridas 4 råka ut (för) 5 bli resultatet 1. frukten (av), bli (av) — komma ut med orka med, gå i land med; förmå
prestera, ha medel

att bekosta 1. betala (ngt), ha råd till — komma ut med språket se sjunga ut — komma

vid 1 se vidröra 1 2 (åld. för) angå — komma åt 1 vidröra ni, snudda vid, beröra, stöta emot, stöta till 2 komma
(ngn 1. ngt) förnär, sätta åt, ta åt, vara me'd; få tag i, se 2 få 1; (kunna) nå; komma över, skaffa sig, tillägna sig 3
(söka) få hugg på (ngn), få bevis mot (ngt 1. ngn), (söka) hitta en angreppspunkt (hos), jfr 2 skada 3 4 få tillfälle
(till) —-komma åter se återkomma — komma över 1 ta(ga) sig över; gå 1. fara 1. föras 1. sändas över,
överskrida, passera, hinna över 2 se överraska; se ertappa (ngn med) 3 få fatt i 1. på, se hitta 1, komma åt 2, 2 få
1, uppsnappa; se köpa (billigt) 4 drabba (ngn), hemsöka, överfalla ni 5 övervinna, bli fri från, 'komma ifrån',
'komma igenom', 'smälta' — komma överens 1 bli 1. vara ense (om), enas, gå väl samman, leva i enighet; se
komma till rätta medl 2 se samsas (om), göra upp, ackordera (om); se avtala (om), sluta 1. träffa avtal, avsluta
kontrakt (om), kon-trahera, ömsesidigt förbinda sig, ge handslag (på), ta(ga) i hand (på), jfr avgöra 2, 'tumma på'
— när allt kommer omkring se ovan under komma omkring kommando 1 se befallning, kommandoord, signal 2
(under ngns) ledning, ledarskap, chefskap, anförande, (högsta) befäl, överbefäl; herravälde; ta(ga) 'tyglarna' 3
(specialutbildad) trupp(styrka) kommendera föra 1. ha befäl 1. kommando över, anföra; beordra, befalla; (ibl.) ha
överbefälet; tala i befallande ton, (van att) 'regera', kujonera kommendering (tillfällig militär) tjänst 1.
tjänstgöring, tjänsteuppdrag; jfr order 1-, befälsföring kommensurabel (mat. för) mätbar med samma mått;
jämförbar, jämförlig, likvärdig; sinsemellan mätbar(a) kommentar kommentering, utläggning, reflexioner),
(publikens) omdöme; förklarande 1. kritiska anmärkningar, ordförklaringar 1. upplysningar, randanmärkning, jfr
tolkning 2 kommentator utläggare, tolkare kommentera anställa betraktelser över, diskutera; se förklara 2, förse
med noter 1. anmärkningar; uttala sig (kritiskt) om, kritisera

kommers handel(s-rörelse), avsättning, affärer 2; (vard.) ruljangs(en) kommersa driva köpenskap 1. handel 1.
kommers, handla, (vard.) kursa, jfr köpslå kommersiell handels-, köpmanna-, affärs-, merkantil,
handelsvetenskaplig, affärsmässig komminister se präst 1

kommiss (grovt) militärtyg; (ibl.) uniform; (vard. för) militärtjänst, värnplikt, 'lumpen' kommission 1 se
kommitté 2 se uppdrag 1, ärende 1; skick(e)bud — i kommission (köpa 1. sälja) för annans räkning, för ngns
räkning kommitté arbetsgrupp, kommitterade, kommission, utskott, nämnd, beredning
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kommod tvättbord, (skåp med) tvättställ,

lavoar, toalettskåp kommun kommunalt förvaltningsområde, samhälle, samfällighet, (numera ibl. för) stad

kommunfullmäktige (tidigare:) stadsfullmäktige, (skämts.) stadens fäder kommunicera 1 gå till 1. motta(ga)
nattvarden; utdela nattvarden 2 vara 1. stå 1. komma i förbindelse 1. kontakt (med varandra); meddela (sig med)
3 (jur. för) meddela 1. delge (inlagor) kommunikation se samfärdsel, tele- 1. radioförbindelse, se förbindelse 1,
trafik; (ömsesidig) rapport, beröring, meddelelse; (jur. för) delgivning, delgivande; (polit. för) förbindelse (med),
kontakt; [kommunikationer] samfärdsmedel, kommunikationsmedel; (samfärds)förbindelser, förbindelseleder,
samfärdsleder kommuniké offentligt meddelande kommunion nattvard(s-gång), sakrament



1 komp (vard. för) ackompanjemang; [kompet, även] rytmsektionen

2 komp (vard., motortekn., för) kompression kompakt tät, fast, sluten, (samman)packad,

sammanpressad, sammanträngd, förhållandevis liten; svårgenomtränglig, solid, massiv, förtätad, koncentrerad,
komprimerad; intensiv, (ibl.) tjock o. tung; orubblig, 'hård' kompani 1 gemenskap, samarbete, samverkan 2
(arbets)lag, (trupp)förband 3 (om äldre förh. för) handelskompani, bolag — i kompani med tillsammans med,
gemensamt med, i kompaniskap

kompanjon bolagsman, medinnehavare, (med)-delägare, deltagare, (med)intressent, partner, medarbetare, jfr
kollega; arbetskamrat, (vard.) kompis komparabel jämförlig, jämförbar, kommensu-rabel

komparativ jämförande

kompars stumrollsinnehavare, statist, biperson

kompatibel förenlig, överensstämmande kompendium sammandrag, jfr resumé; kortfattad lärobok 1. handbok,
(föreläsnings)-anteckningar, (åld.) kollegium kompensation se ersättning 1, (fackspr.) utjämning — ge
kompensation hålla skadeslös kompensera se uppväga 2, ersätta 2, jfr veder-gälla

kompetens (tillräcklig) skicklighet, duglighet, kapacitet, sakkunskap, erforderliga kvalifikationer 1. meriter,
befogenhet, behörighet, jfr bemyndigande kompetent skicklig 1. duglig till, dugande, kvalificerad, meriterad,
vuxen, (väl) skickad, kapabel, lämplig, sakkunnig, (ibl.) (väl) hemma i; behörig, berättigad, befogad, auktoritativ
kompilera (osjälvständigt) sammanställa I. hoparbeta (av andras skrifter), 'plocka ihop' komplement tillägg,
(ut)fyllnad, supplement komplett 1 se fullständig 1, fulltalig, (ibl.)
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obruten 2 'fullkomlig', 'fulländad' 3 (ss. adv. även) alldeles 1 komplettera 1 fullständiga, fylla (ut), skaffa 1.
ersätta 1. tillägga vad som fattas, (ny)-rekrytera (husdjursbesättning); bifoga, vid-foga, tillöka (med), supplera 2
undergå fyllnadsprövning (i ett ämne) komplex 1 sammanfattning, grupp, bestånd, helhet, system, förbindelse 2
samling av byggnader, byggnadskomplex, hus(komplex), hyreskomplex, (hyres)kasern 3 föreställningskomplex,
föreställningsgrupp; starkt känslobetonade föreställningar, jfr hämning, tvångstankar, tvångsföreställningar, öm
punkt, se mindervärdeskomplex komplicerad sammansatt, svåröverskådlig, 'dubbelbottnad', se invecklad,
krånglig 2, jfr kinkig 3

komplikation förveckling, trassel; sammansättning; (med. för) tillstötande sjukdom komplimang hövlighets- 1.
artighets- 1. vörd-nadsbetygelse, hövlighetsfras, hyllningsgärd, hyllning, artigt yttrande; jfr smicker; (ibl.) artig
hälsning, bugning, nigning — säga komplimanger se smickra 1 — utan komplimanger se resolut 2
komplimentera säga artigheter till, berömma, lovorda, lyckönska komplott se sammansvärjning, ränker, ränk-
spel, konspiration, maskopi, (vard.) kuckel — vara i komplott med vara i förbund med komponent se beståndsdel
komponera 1 konstnärligt bilda 1. skapa 1. sammanställa nJ 1. sammansätta iu 1. ordna 1. arrangera, utarbeta 2
tonsätta, skriva (musik), sätta (musik till) komponist se tonsättare

komposition 1 sammansättning, anordning; (ett konstverks) (upp)byggnad; montage; skapelse, kreation, produkt;
(ibl.) blandning, legering, preparat 2 tonsättningskonst, (mus.) faktur; tonsättning, tonstycke, tonskapelse,
tondikt, (musik)stycke, (musikaliskt) verk 1. alster, opus, (si., ibl.) grej kompositör se tonsättare kompost
(trädgårds)avfall, gödsel(blandning);

avfallshög, (ibl.) gödselhög kompott 1 fruktmos, inkokt frukt, (ibl.) sylt

2 (bildl.) (underlig) blandning, 'röra' komprimera hoppressa, hoptrycka, sammantrycka, pressa, jfr förtäta
kompromettera (fram)ställa i dålig dager, svårt blottställa, göra misstänkt (för delaktighet i förseelse 1. brott),
misstänkliggöra, (ibl.) misskreditera; skämma ut, avslöja, göra omöjlig, blamera, bringa i vanrykte, vanfrejda,
skandalisera, chikanera, prostituera, nedsvärta, 'brännmärka', prisge — kompromettera sig dabba sig, blotta sig
kompromiss 1 (samman)jämkning(s-förslag), uppgörelse, (överenskommelse genom) ömsesidig eftergift, (ibl.)



förlikning, fördrag; köpslagan, köpslagning, köpslående, 'kohandel'; medelväg, mellanting, blandning 2 2 (jur.)
skiljedom(s-avtal), utslag i skiljedomkompromissa—kongruent

kompromissa göra ömsesidiga eftergifter, mötas på halva vägen 1. halvvägs, gå en medelväg, gå på ackord,
samsas, pruta av på sina fordringar, jämka, dagtinga, 'köpslå', 'ko-handla', (ibl.) förlikas koncentrat
sammanfattning, sammandrag, resumé, syntes, kvintessens, det väsentliga (i); (kem. o. fys. för) koncentrerad
lösning koncentration l sammanträngning, sammandragning, (tätare) sammanslutning, centralisering, samling;
förtätning, agglomeration; sammanträngdhet, styrka, styrkegrad, halt 2 samlad 1. spänd uppmärksamhet
koncentrera 1 samla (i en brännpunkt 1. på en punkt), hopa, sammanföra, sammantränga, pressa ihop,
sammanpressa ni, sammandraga) hj, hopdra(ga) ru, centralisera, göra ett koncentrat, agglomerera, sammanfatta 1
2 (fys. o. kem. för) förstärka, göra (lösning) starkare, se förtäta, (metall.) anrika 3 inrikta 1. samla
(uppmärksamheten på), spänna (hörseln) — koncentrera sig (motsats: splittra sig, breda ut sig) samla sig, (vard.)
skärpa sig; samla alla sina tankar 1. alla sina krafter (på), samla (hela) sin uppmärksamhet (på), ha tankarna med
sig, anstränga sig, (helt) inrikta sig (på), (fullständigt) absorberas (av), gå upp (i), ägna sig helt (åt); fatta sig kort,
vara kortfattad — koncentrerad 1 sammanträngd, sluten, förtätad, sammandragen, kompakt, intensiv, 'laddad' 2
(motsats: utspädd) stark (sprit), 'kort' (drink) 3 (motsats: omständlig, utförlig) sammanfattande, koncis, pregnant,
lakonisk, lapidarisk, aforis-tisk, epigrammatisk, novellistisk, se 2 knapp 2, kortfattad 4 (motsats: splittrad,
tankspridd) uppmärksam, samlad, målmedveten, helhjärtad, inriktad (på) koncept se utkast;
(föredrags)manuskript — tappa koncepterna (motsats: bevara sitt lugn) förlora fattningen, mista kontenansen,
tappa huvudet, komma av sig, tappa tråden, bli (fullständigt) överraskad 1. förbryllad 1. distraherad 1. disträ 1.
mållös 1. stum 1. 'ställd' 1. utom sig 1. desperat, falla ur rollen konception (fackspr. för) 1 befruktning, avlelse 2
utkast, uppslag 3 föreställning, begrepp, uppfattning koncern [-sä'rn 1. -sö'rn] (affärs)sammanslut-

ning, trust, konsortium, ring, (ibl.) pool koncession tillstånd (att bedriva viss verksamhet), medgivande,
ensamrätt, privilegium, (ibl.) oktroj konciliant se konsitiant

koncipiera (fackspr. för) 1 befruktas, bli havande 2 undfå; få idén 1. uppslaget till, 'alstra'; avfatta, skriva utkast,
redigera koncis (motsats: diffus) sammanträngd, kort o. kärnfull, kortfattad, kort men innehållsrik, koncentrerad
3, fåordig, summarisk, (ord)knapp o. klar, se bestämd 6 under bestämma, pregnant kondensation (fys. för)
förtätning, sammanpressning, kondensering kondensera 1 sammantrycka ru, se förtäta

2 (motsats: dunsta, avdunsta, förgasas) (fys. för) övergå till fast 1. flytande form; indunsta (mjölk), torka
kondition 1 (fackspr. för) anställning (som gesäll 1. arbetare), tjänst, informatorsplats 2 (hälso)tillstånd, hälsa,
författning, beskaffenhet, vigör, disposition, skick, (vard.) kon-dis, trim, spänst, ork 3 [konditioner] (hand. för)
betalnings- 1. försäljningsvillkor, se villkor 1 — i dålig kondition otränad; se opasslig 2 — i god kondition i
form, upplagd 2 konditori (vard.) kondis, jfr kafé kondolera beklaga sorgen, betyga sitt deltagande, framföra sitt
beklagande till konfekt konfektyr(er), konfityrer, gotter konferencié 1. konferencier [-ferangsje1] programledare,
programvärd, presentatör, introduktör, speaker, (ibl. nära) hallåman konferens se sammanträde, överläggning,
rådplägning, underhandling(ar), förhandling(ar), möte, (vetenskapligt) symposium, (präst)-konvent;
rundabordskonferens, (politisk 1. ekonomisk) runda; samtal, diskussion, kol-lokvium, palaver konferera
underhandla, sammanträda, gemensamt rådgöra konfession (tros)bekännelse; trossamfund, kyrkosamfund, kyrka,
tro(s-lära), lära, religion

konfessionslös 1 (adj.) konfessionsfri, bekännelselös 2 (subst.) se fritänkare konfidentiell se hemlig 2 —
konfidentiellt

(adv., även) förtroligt, i förtroende konfirmand läsbarn, nattvardsbarn konfirmera se bekräfta 1, stadfästa 1 —
konfirmeras (även) 'gå fram' (till sin första nattvardsgång), 'stå i 1. på gången' konfiskera se beslagtaga, förklara
förverkad 1. förbruten, ta(ga) i beslag; indra(ga) (till staten), (ibl.) förstatliga konflikt se 1 strid 2,
handgripligheter, förvecklingfar), spänning(ar), friktion, disharmoni, (vard.) (en) fnurra på tråden; (ibl.) strejk,
lockout konform [kånn ] likformig; överensstämmande konformistisk formbunden; likriktad konfrontera ställa
ansikte mot ansikte (med), sammanföra ni (med ngn 1. ngt), bringa i kontakt (med), göra bekant (med),



'presentera'; ställa samman (med), jämföra (med) — konfronteras med (även) ställas inför, möta, stöta på1
konfundera göra förvirrad 1. konfys, bringa i

förlägenhet, se förbrylla konfys se förvirrad 2, jfr nervös kongenial själsbesläktad, själsligt befryndad;

täckande, samstämmig konglomerat hopgyttring, (samman)gyttring,

gytter, blandning, massa kongress sammankomst, möte, (vetenskapligt) symposium kongruent (motsats:
inkongruent) fullt likformig, lika (stor), sammanfallande, täckande (varandra), adekvat, överensstämmande;

327konisk—det är ingen konst

samstämmig (med annat begrepp), (log.) identisk

konisk kägelformig, kägelformad, kägellik,

konformig, toppformig, spetsig konjunkturer (sammanträffande) omständigheter, (tids)förhållanden, (tids)läge;
tillstånd, marknadsläge, affärsläge, (affärs)situation, (affärs)utsikter; prisnivå; (goda 1. dåliga) tider

konkav (motsats: konvex) in(åt)buktad, buktig (inåt), inåtvänd, skålig, skålformad, skålformig, kupig, fördjupad,
insänkt, inböjd, urgröpt, hålig konklav (hemlig) partisammankomst, (hemligt parti)möte, hemlig
sammanslutning; kardinalernas (påve)valsammanträde konkludera göra 1. dra(ga) en (logisk) slutsats, se sluta 2;
sammanfattningsvis säga, sammanfatta

konklusion se slutsats 1; sammanfattning, (slut)kläm

konkret (motsats: abstrakt, tänkt; schematisk) kroppslig, fattlig, fattbar, förnimbar, påtaglig, fix, bestämd, positiv,
saklig, verklig, faktisk, reell, existerande, materiell, realistisk, handgriplig, fast; (ibl.) livfull, åskådlig; jfr
lättfattlig; (om konst) icke avbildande, nonfigurativ, abstrakt konkurrens tävling, tävlan; tävlingsstrid, kamp (om
kunder 1. platser 1. ämbeten 1. utmärkelser), se rivalitet, jfr dumping konkurrent medsökande, medtävlare,
motkandidat, rival konkurrera se tävla, uppträda som medtävlare 1. medsökande, delta(ga) i konkurrensen om,
göra (ngn) rangen stridig, jfr rivalisera; mäta sig (med), hålla jämna steg (med) — konkurrera ut konkurrera ihjäl,
slå ut, tränga ut, undantränga 2, jfr ruinera 1, (ibl.) dumpa konkurs se 1 bankrutt — göra konkurs gå 1. försättas i
konkurs, inställa betalningarna, göra cession, cedera, bankruttera, bli ruinerad, gå överstyr 1. omstyr,
'kullbyttera', 'ge upp staten', 'slå vantarna i bordet','krascha', 'kapsejsa', 'stupa', 'gå omkull', (vard.) 'falla 1. stå 1.
stupa på näsan', (prov., i Sydsv.) skrälla

konkursmässig bankruttmässig, se 2 bankrutt, utfattig

konnässör (motsats: lekman, amatör) kännare, (vard.) förståsigpåare; fackman, specialist

konsekvens 1 (motsats: inkonsekvens; nyckfullhet, godtycke) logisk överensstämmelse, logik,
tankesammanhang, följdriktighet, följdstränghet, stringens; fasthet (i grundsatser), se hållning 3, rätlinjighet,
orygglig-het, oböjlighet, (ibl.) envishet, stränghet 2 (motsats: förutsättning, premiss) se följd 2, jfr verkan — taga
1. ta konsekvenserna underkasta sig det arbete 1. finna sig i det besvär 1. obehag som blir följden av ens
handlingar, stå sitt kast, se under 4 kast; [man får taga konsekvenserna] som man bäddar får
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man ligga, som man kokar får man supa, som man sår får man skörda konsekvent 1 (adj.) följdriktig, följdenlig,
följdsträng, motsägelsefri, logisk, enhetlig, metodisk, överensstämmande (med); (strängt) genomförd,
genomgående; (princip)fast, orygglig, orubblig, ståndaktig, sträng, stringent 2 (ss. adv.) med tvingande
nödvändighet; ständigt konselj 1 statsråd(s-medlemmar), kabinett, ministär, regering, (turkisk) divan 2
statsrådssammanträde (i vilket konungen deltar) 3 (skämts, för) (kaffe)rep

1 konservativ (subst.) högerman

2 konservativ (adj.) högersinnad, samhällsbevarande, moderat, 'blå', jfr 2 reaktionär; traditionell, hieratisk
(konststil), (ibl.) akademisk — vara konservativ hålla fast vid det bestående, vara avvisande 1. fördomsfull mot



allt nytt

konservera 1 bibehålla 1. bevara (i oskadat skick), vidmakthålla, underhålla; skydda mot förruttnelse 1. förfall 1.
murknande, plombera (träd), balsamera (lik), (biol.) fixera (döda vävnader), stoppa upp (djur); preservera, 'lägga
på is', 'djupfrysa' 2 inlägga ru, inkoka ni, (vard.) burka; salta in 1. ned, sylta, preparera, kyla 1. frysa ned,
djupfrysa :— konserverad 1 (väl) bibehållen 2 (motsats: färsk) inkokt, inlagd, djupfryst konsiliant 1. kanciliant
försonlig, medgörlig, smidig, medlidande, fridsam, eftergiven, undfallande konsistens fasthet(s-grad), täthet(s-
grad), soliditet, hållbarhet, beskaffenhet, struktur konsol [-ål 1. -åll] (framskjutande o. uppbärande) stöd, hylla
konsolidera 1 stärka, förstärka, stadga, befästa, stabilisera 2 sammanföra nil. sammanslå tu (till ett helt),
uppbygga ni konsonant (språkv.) medljud konsorter (med)delägare; (neds. för) likar, likasinnade,
meningsfränder, stallbröder, anhang 1

konsortium affärssammanslutning, intressegrupp, (ibl. nära) trust, syndikat, se sammanslutning 2

konspiration se sammansvärjning, komplott,

(intrig)spel, ränksmideri konspiratör (med)sammansvuren, se ränksmi-dare

konspirera se sammansvärja sig konst 1 konstnärlig förmåga 1. verksamhet 1. gestaltning 1. framställning,
konstnärliga strävanden; konstnärlighet, konstnärlig kvalitet 1. prägel, estetisk verksamhet; konstart, konstform 2
konstverk, konstprodukt, konstarbete 3 konstfärdighet, konstskicklighet; förfaringssätt, metod 4 onatur,
förkonstling, tillgjordhet, förställning, nycker, 'dumheter' 5 konststycke, konstgrepp, list, knep, trick, påfund,
intrig, streck, skälmstycke, upptåg; [konster] (även) fukter, funder — det är ingen konst det är ingen svårighet,
det är ingen sak, det är ingen trollkonst, det ärdet är just konsten—kontakt

(mycket) lätt — det är just konsten det är just knepet 1. 'knuten' 1. det fina i kråksången — efter alla konstens
regler se regelrätt, på allt Sätt, se under 1 sätt — göra en konst i (vard. för) strunta i konstant (motsats: växlande,
efemär) ständigt likadan, oavbruten, beständig 1, ständig 1, varaktig, orubblig, fix, invariabel, (be)stå-ende,
bestämd konstapel se poliskonstapel konstatera fastslå (som ett faktum), fastställa, utröna, upptäcka, bestyrka,
identifiera, styrka, sanna, vitsorda, bekräfta, verifi(oera, betyga, intyga, besanna; förvissa sig om (sanningen av),
göra klart (för sig 1. ngn), klarlägga, bevisa, påvisa, dokumentera; (ibl.) märka, komma på det klara med, notera,
registrera konstellation 1 himlakroppars inbördes ställning, st järnställning, stjärnbild, (i Lejonets) tecken; aspekt
2 sammanställning, kombination, grupp av samverkande faktorer 1. personer 1. associationer, sakläge
konsternerad (motsats: lugn, behärskad) se handfallen, förvirrad 2 konstfull se konstnärlig, jfr mästerlig
konstgjord (motsats: naturvuxen, naturlig, levande) artificiell, syntetisk; oäkta, onaturlig, jfr konstlad, (ibl.)
eftergjord, imiterad, falsk, jfr simili 1 konstgrepp 1 yrkesgrepp, metodiskt grepp 2 list, knep, trick, finess, intrig,
manipulation

konstig 1 se underlig, överraskande 1; tokrolig, 'rolig'; inte (riktigt) klok, stollig, vurmig, vriden, 'tokig', (vard.)
konstifik, kufisk, (prov., särsk. i barnspr.) tetig 2 invecklad, svår (att begripa), problematisk — vara konstig
(vard.) ha flugan 1. snurren 1. sprallen konstituera 1 grunda, stifta, ge fast form 1. fast inrättning åt 2 utgöra ett
helt, se utgöra 2, ingå som ngt väsentligt i en helhet, utgöra grundvalen för 1. det viktigaste 1. mest
karakteristiska i 3 tillsätta (medelst konstitu-torial), (till)förordna — konstituera sig 1 (om personer) avhålla
stiftande sammanträde o. välja ledare, utse ordförande osv. i styrelse 2 (om sammanslutning) bildas —
konstituerande grundlagsstiftande (församling); stiftande 1. grundläggande (sammanträde) konstitution 1
kroppsbeskaffenhet, (kropps)-byggnad, fysik, ha'bitus, natur 2 statsförfattning, statsform, regeringsform,
grundlagar) 3 (fackspr. för) sammansättning 1. beskaffenhet konstitutionell 1 (motsats: förvärvad) ärftlig, (med.)
hereditär, dispositioneli 2 (motsats: absolut, enväldig, auktoritär) (statsv. för) inskränkt (monarki), fri 1.
demokratisk (författning), författningsenlig, grundlagsenlig konstitutiv grundläggande, (grund)väsentlig,

'bärande', bestämmande; författnings-konstlad se tillgford, förställd, uppstyltad, snobbaktig; överdriven,
hårdragen, raffine-

rad, sofistikerad, onaturlig, (ibl.) overklig; artificiell, jfr konstgjord konstlös se enkel é, okonstlad 1, osökt 1,



flärdfri konstmässig se konstnärlig konstnär konstutövare, artist, jfr mästare 3; jfr stjärna 4

konstnärlig se artistisk, konstnärs-, stilfull, konstmässig, konstfull, konstrik, konstfärdig, konstskicklig, estetisk
konstra ha konster för sig, se 1 bråka 3, jfr tredskas, (ibl.) sätta sig på tvären; se göra sig till under 2 göra, bruka
knep 1. list •— konstra till1 en sak göra en sak invecklad, krångla till1

konstrik se konstnärlig; se sinnrik konstruera 1 uppbygga tu, uppföra, inrätta, sammanfoga nJ, skapa, framställa,
uppfinna 2 planlägga, göra utkast 1. ritning till, göra modellen till, rita (upp), (lyckas) experimentera ut, (vard.)
'hitta på' 3 teoretisera, bygga luftslott; (ibl.) göra våld på fakta 4 (språkv, för) förbinda (med), låta styra —
konstruerad uppkonstruerad, abstrakt, teoretisk, akademisk, skrivbordsmässig, skrivbordsprodukt); diktad;
grundlös, overklig konstruktion 1 byggnadssätt, uppbyggnad, uppförande, beskaffenhet, struktur 2 (tak)-stomme,
(tak)resning 3 byggnad, bygge; montage 4 anordning, uppfinning, plan, utkast, ritning 5 teori, tankebyggnad;
(ibl. nära) abstraktion, fantasifoster; fiktion 6 (språkv.) satsbyggnad, satsfogning, ord-fogning

konstruktiv 1 konstruktions- 2 (motsats: destruktiv) uppbyggande, positiv (kritik), framåtsyftande konstruktör
ritare, tekniker, (ibl.) mekaniker,

uppfinnare; byggmästare konststycke virtuosstycke; ekvilibristik;

konst(er), trick, 'trolleri' konsulent (sakkunnig 1. fackutbildad) rådgivare; (ibl. nära) (handels)resande konsult
(vard. för) konsultativt statsråd, statsråd utan departement 1. portfölj; (vard. för) rådgivare, rådgivande fackman,
konsulterande ingenjör 1. arkitekt, tillkallad advokat etc. konsultation rådfrågning (hos läkare, tandläkare,
advokat, ingenjör); rådplägning, överläggning, samtal konsultera se rådfråga; (be)söka (läkare) —

konsulterande rådgivande konsument (motsats: producent) förbrukare,

kund, köpare, (jur.) avnämare konsumera (motsats: producera) förbruka, använda; förtära, se äta 1 —
konsumeras gå åt konsumtion (motsats: produktion) förbrukning; förtäring; åtgång, (ibl.) avsättning kont
(näver)ränsel, ryggsäck kontakt 1 se beröring 2, rapport, (hand.) pub-lic relations, PR; (polit.) kommunikation 2
(tekn.) kontaktelement, kontaktdon, stickpropp, (vägg)uttag, apparatuttag, apparatintag, (vard. för) strömbrytare,
(vard.) (elektrisk) 'knapp'; (telefon)jack 3 se agent 1 —

329få kontakt med—kontur

få kontakt med få känning med, (vard.) få påhugg, få 'napp' — ha god kontakt förstå varandra väl, vara på samma
våglängd — komma i kontakt med komma i förbindelse med, (vard.) kontakta, se träffa 2, 2 nä 2 kontakta (vard.
för) ta(ga) 1. komma i kontakt

med, träda i förbindelse med, stöta på1 kontamination (språkv, för) sammanblandning (av två uttryck)

1 kontant (betala) i klingande mynt, i reda pengar, per netto kassa, på ett bräde, genast vid mottagandet — taga
1. ta för kontant tro på, se 2 tro 3, godtaga

2 kontant (vard. för) sams, överens, goda vänner, intim(a), förtrolig(a), förtrogna

kontanter reda 1. kalla pengar, klingande mynt, kassa

kontemplation begrundan, försjunkande i (filosofiska 1. religiösa) betraktelser 1. tankar, tankfullhet, försj
unkenhet, grubbel, fördjupning, samling, andakt, reflexion, meditation, (själv)beskådande, beskådning,
betraktande

kontemplativ begrundande, meditativ, grubblande, världsfrånvarande, inåtvänd kontenans — behålla
kontenansen bevara

självbehärskningen 1. fattningen 1. sinnesjämvikten ). sinnesnärvaron, hålla god min (i elakt spel)

kontenta huvudinnehåll, huvudsumma, sammanfattning (av de viktigaste punkterna), 'kärna(n)', kvintessens(en),
sensmoral(en),

(slut)kläm(men); behållning(en) konterfej (vard. för) porträtt, bild, avbildning kontinent fastland, större



sammanhängande landmassa, världsdel — kontinenten (ibl.) Europa(s fastland) kontinental 1 fastlands- (klimat);
(ibl.) europeisk 2 (motsats: provinsiell, småborgerlig) världsvan, världsmannamässig, mondän, förnäm, fin,
storslagen kontingent 1 bidrag (till gemensam kassa), tillskott, andel, (medlems)avgift 2 (mil. för) trupp, grupp,
(manskaps)styrka kontinuerlig (motsats: diskontinuerlig) se oavbruten, jämn 3, fortlöpande, löpande; steglös,
(tekn.) analog kontinuitet (oavbrutet) sammanhang, oavbruten 1. ostörd fortgång, sammanhängande följd 1.
fortsättning konto 1 (bank)räkning; (köpa 1. ta på) kredit 2 (reklamspråk för) klient, kund, uppdragsgivare — a
konto 1. a conto i avräkning, i räkning, (betalning) i förskott; på kredit — skriva ngt på ngns konto tillskriva ngn
förtjänsten av 1. skulden för, se vidare under 1 skriva på — taga !. ta på konto köpa 1. ta(ga) på kredit, se under 2
kredit kontor 1 kontorslokal, kontorsvåning, kontorsbyggnad 2 expeditionslokal; ämbetsrum, tjänsterum,
expedition, kansli; (advokat)-byrå 3 förvaringsrum, vindskontor, skrubb, klädkammare kontra (idrott, för) sätta in
en motstöt, göra ett (snabbt) motanfall
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kontra- mot, emot-

kontraband (import- 1. export)förbjuden vara;

smuggelgods, insmugglat gods kontrahent medpart, avtalspartner, se part 2,

(ibl.) moatjé kontrakt 1 avtal(s-handling), (köpe)brev, (skriftlig) överenskommelse, jfr pakt; förpliktelse,
utfästelse, engagemang, bestämmelse 2 (åld.) prosteri kontramandera återkalla, ge kontraorder, upphäva (en
tidigare order), riva upp (beslut), ångra sig; se avbeställa kontramärke kontrollmärke; inlämningsbevis
kontraorder motorder, kontramandering kontrasignera (med)underskriva kontrast motsats, motsättning,
motsatsförhållande, motsatsställning, (bilda) (stark) relief, motvikt; (bjärt) avbrott, (ibl.) kraftig ljus- 1.
färgbrytning kontrastera (med 1. mot) bilda 1. utgöra motsats (till), (skarpt) avsticka ni (mot), göra starkt avbrott,
starkt bryta av (mot), skära 1. 'svära' 1. 'stöta' (mot); ställa (ngt) i motsats (till ngt annat) kontribution bidrag,
tribut; skatt, pålaga, avgift

kontroll 1 uppsikt, uppsyn, tillsyn, övervakning, överuppseende, överuppsikt, undersökning, jfr inspektion,
(vard.) koll; (slut)-avsyning, (kontroli)stämpling; motläsning, avstämning (av kassa), revision, utvärdering 1.
evaluering 1. evalvering (av undervisningsresultat), (ibl.) granskning, censur; (ha resp. förlora) behärskning,
herravälde, grepp, bestämmanderätt, 'hållhake' 2 kontrollapparat, kontrollanordning, regulator, kontrollstation,
(kontroll)stämpel (på guldarbeten) — ha under kontroll (kunna) styra, behärska 3

kontrollant övervakare, granskare, uppsyningsman, (idrott.) linjeman kontrollera övervaka, vakta, ha uppsikt, öva
tillsyn, gå över, tillse ni (att ngt är riktigt), efterse ni, överblicka, inventera, undersöka; ta(ga) (temperaturen);
kontrollräkna, avstämma (kassa), revidera, jfr kollationera, (vard.) kolla (av), inspektera; höra upp 1. förhöra
(läxa); (ibl.) censurera, 'mörklägga'; få insyn i (affärsföretag), (ekonomiskt) behärska (marknaden), utöva
bestämmanderätt över, vara herre över kontrollista (ibl.) checklist(a) kontrollör kontrollant, granskare,
övervakare,

besiktningsman kontrovers oenighet, tvistefråga, jfr 1 strid 2, gräl 1

kontroversiell 1 som (lätt) vållar tvist, föremål för strid o. oenighet, tvistig 2 omstridd, omtvistad, diskutabel
konträr (rakt) motsatt, stridig, fullkomlig (motsats), (log.) motsägande kontur omkrets, ytterlinje, kantlinje, profil,
(ibl.) sil(h)uett; (ibl.) antydan; [konturer] yttre drag, form, huvuddrag, grunddrag,kontusion—koral

'ytterdrag',(i) stora drag, huvudlinjer, grundlinjer, skarpa linjer, jfr utkast kontusion krossår, skrubbsår, blåmärke
konung kung, monark, (åld.) drott, se regent, suverän, furste, majestät, härskare, statsöverhuvud, krönt huvud,
landsfader; (persisk) schah, (hos naturfolk) stamhövding konungadöme kungadöme, kungarike, monarki

konungahuset kungahuset, det kungliga huset, kungafamiljen, de kungliga, kungligheten; konungaätten,
dynastien konungslig se kunglig

konvalescens rekonvalescens, tillfrisknande, förbättring, återhämtning; tillfriskningstid, (re)konvalescenstid,



rekreation konvalescent rekonvalescent, 'uppepatient' — vara konvalescent vara på bättringsvägen
konvalescenthem vilohem, anstalt, jfr sjukhus konvenans se anständighet 1, god ton (i sällskapslivet), (hänsyn
för) skick o. sed 1. gängse bruk 1. etikett, (ibl.) konvention konvent 1 sammankomst, (präst)möte, konferens 2
kloster konventikel bönemöte, uppbyggelsemöte konvention 1 överenskommelse (mellan stater), fördrag, traktat,
pakt, avtal 2 hävdvunnen uppfattning, kutym, praxis, sedvänja, (ibl.) konvenans konventionell 1
överenskommen, fördragsen-lig, avtalsenlig 2 vedertagen, fastslagen, normal, allmänt brukad, (sed)vanemässig,
sedvanlig, gängse, övlig, hävdvunnen, enligt konvenansens regler, traditionsbunden, traditionell, banal,
slentrianmässig, schablonmässig; (motsats: kärn-) eld-(vapen); (i överensstämmelse med det) passande, com-me-
il-faut; slätkammad, kälkborgerlig, (ibl.) pryd, sipp; stel, formell, ceremoniös, fördomsfull; akademisk (konst), jfr
klassisk 3 konvergera (motsats: divergera) löpa ihop,

sammanlöpa hj, närma sig varandra konversabel lätt att (sam)tala med, (lätt) tillgänglig, 'lättpratad', sällskaplig,
språksam, talför

konversation 1 se samtal 2 (fackspr. för) förberedande (diplomatisk) överläggning konversationslexikon se
uppslagsbok konversera (sam)tala, (sam)språka (med), föra samtal, resonera, orda, underhålla en konversation,
(vard.) prata; underhålla sig (med), sällskapa (med) konvertera 1 ombilda 2 övergå till annan religion, omvända
sig 3 ändra räntefoten på (lån)

konvertit (ny)omvänd, proselyt, (nyomvänd) katolik

konvex (motsats: konkav) ut(åt)buktad, utåt-välvd, buktig (utåt), bukig, bukformig, ku-pig, kullig, kullrig,
utböjd, rundad konvoj (väpnat) skydd (för handelsfartyg), jfr eskort; konvojerande krigsfartyg, handelsfartyg i
konvoj konvojera se ledsaga 1, 2 leda 1, jfr skydda

12 — Ord (är ord

konvolut (brev)omslag, stort kuvert, packe handlingar (i omslag), försändelse konvulsion krampanfall, se kramp,
(fackspr.)

klonisk kramp konvulsivisk se krampaktig 1 kooperation samarbete, samverkan; ekonomisk samverksamhet;
andelsrörelse kooperativ kooperations-, andels-, gemensamhets-, samarbetande, samverkande koordinera
samordna, bringa att samverka, sidoordna, sidoställa; tidsordna — koordinerande samlande, helhetsskapande,
harmonierande kopia (motsats: original) 1 se avskrift, replik, duplik 2 genomslag(s-kopia); kalk (på kal-
kerpapper); värme- 1. foto- 1. xeroxkopia; (troget) avtryck, reproduktion, faksimil(e) 3 återgivning, avbild(ning),
efterbildning, rekonstruktion, (ibl.) avgjutning, (arkeol., ibl.) avklappning; se plagiat 4 (om person) slavisk
efterföljare, (efter)härmare, (ibl. nära) dubbelgångare

kopiera 1 skriva av, renskriva nJ, ta(ga) avskrift 1. avtryck av, reproducera, kalkera, hektografera, duplicera,
värmekopiera, foto-kopiera, xeroxera; avbilda, avmåla ni, avrita ni, (neds.) plagiera, (vard.) 'planka' 2 se
efterbilda, imitera 1, härma kopiös ymnig, riklig, överflödande, se oerhörd 1 kopp mugg, (ibl.) skål

koppar kopparföremål, kopparkärl, kopparmynt 1. -slant, småmynt kopparslagare se bakrus koppel hundkoppel,
(led)band, kedja, rem, snöre; sabelkoppel, bälte 1, gehäng; gevärspyramid; koppling(s-anordning); hop, skara,
anhang

koppla 1 binda 1. förena i koppel, hopkoppla

2 (tekn.) se förena 1, ansluta 3 (idrott, för) ta(ga) (ett grepp) 4 (bildl. för) anknyta (till) 5 driva koppleri 6 (vard.
för) begripa, förstå, fatta — koppla av 1 släppa (lös 1. loss); lösa, lösgöra, frigöra; avbryta kontakt, (om elström)
bryta 1. koppla 1. slå (i)från, slå 1. ställa av, (om telefonsamtal) (av)bryta, ta(ga) ned 2 avkoppla, avskeda 2 3
frigöra sig (från), upphöra (med), lägga å sido, ta(ga) sig ledigt, slita sig lös, försjunka i ro, slappna av, vila
tankarna (från), kasta loss (från bekymmer), släppa efter, ta(ga) igen sig, rekreera sig, 'ta(ga) det med ro' —
koppla ihop hopkoppla, sammankoppla ni, förena 1, docka (rymdfarkoster), förbinda, kombinera, associera —
koppla in insätta nJ, inkoppla 1. anlita 1. engagera (polisen) — koppla samman se koppla ihop kopplare jfr



sutenör

kopulera (fackspr. för) (parvis) förena; (biol. för) para sig, sammansmälta, förena sig till en; skarvympa

1 kor altarrum, kapell; gravkor

2 kor (åld. för) 1 kör 3 kora [-å-] 1. kåra se välja koral psalmmelodi, se hymn
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kordial se hjärtlig, mycket uppriktig 1. välvillig 1. vänskaplig 1. gemytlig, förtrolig 2 kordong 1 snodd, snöre,
träns, sträng 2 (po-lis)kedja, bevakning(s-kedja), avspärrnings-kedja), inringning korg 1 (prov.) (bröd)backe,
(näver)riva; (kolryss; (bergv.) (malm)skip; (kräft)bur; (bal-long)gondol 2 [få korgen] få ett avslag 1. nej (vid
frieri) — högsta hönset i korgen (vilja vara) förnämst, jfr flyta ovanpå korist körsångare, körmedlem korkad se
dum 1

korn 1 sädeskorn, frö(korn), kärna 2 (ibl.) (små)partikel, dammpartikel; [sandkorn, guldkorn, hagelkorn]; [ett
kom] en smula, se under 1 smula 3 hordeum, (åld.) bjugg 4 (på skjutvapen) riktmärke (ovanför mynningen) 5
ädelhalt (i mynt), finvikt, finhet — av äkta 1. äktaste skrot och korn haltfull, se vidare under skrot — få korn på
få sikte 1. syn på, varsebli ru, få väderkorn på, få vittring av, få nys om—ha korn på (vard. för) ha blick för, ha
spaning 1. reda på; ha (ngn 1. ngt) på kornet, sikta på, se 2 sikta 2 — på kornet på pricken, precis 2, träffande —
taga 1. ta på kornet ta(ga) på pricken, träffa det riktiga 1. rätt 1. väl 1. prick, återge precis, slå 1. träffa huvudet på
spiken kornbod spannmålsbod, spannmålsmagasin, sädesmagasin; (bildl. för) spannmålsrikt land(skap)

kornig kornartad, grynig, granulerad, smulig,

sandig; ströpplad (målning) korona [korå1-] strålkrets, strålkrans, ljuskrets, gloria korporation yrkesgrupp, kår,
skrå; se förening 2, kollegium — korporations- (idrott.) korp-(tävling) korpsvart se kolsvart korpulens se 1 fetma
1

korpulent tjock, fet, diger, frodig, vid gott hull, fyllig, fetlagd, knubbig, trind, yppig, svällande, välfödd,
(väl)gödd, stinn, voluminös, bastant, (vard.) mullig, buttig, rultig, lunsig, flunsig, klunsig, mastig, stöddig,
vidlyftig; rundlagd, (psykol.) pyknisk korrekt 1 (motsats: felaktig, inkorrekt) felfri, utan vank, just, riktig 1,
precis, noga återgiven 1. framställd, (vard.) ackurat, OK, okay; jfr samvetsgrann; regelrätt, regelmässig, (språkv.)
idiomatisk 2 (motsats: klandervärd) passande, formell, av god ton, anständig, just, vällovlig, grannlaga, otadlig,
strikt, mönstergill, förebildlig, oklanderlig, comme--il-faut, oangriplig, hyfsad, hövlig, jfr oförvitlig, (vard.)
strong korrcktu r (typogr. för) (prov)avdrag, korrekturavdrag, (vard.) korr korrespondens 1 brevväxling,
skriftväxling, brevsamling, post; (tidnings)artikel, referat 2 se förbindelse 2, överensstämmelse
korrespondensinstitut brevskola korrespondent 1 brevskrivare 2 (tidnings) ortsombud, (orts)meddelare, jfr
journalist 3 kontorist
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korrespondera l brevväxla, meddela sig (med), (ibl.) underhandla, förhandla 2 [korrespondera med] motsvara,
svara emot, utgöra motsvarighet till, överensstämma med, stämma (överens) med, samstämma, stå i växelverkan
med (varandra) — korresponderande överensstämmande, motsvarande korridor gång, (smal) passage, smått,
galleri; sammanbindningsbana (i gamla riksdagshuset); promenoar korrigera [-sje1-] se 2 rätta 2, justera 1
korrumpera 1 se muta 2 (moraliskt) fördärva

3 vanställa 1. förvanska (språk 1. text) korrupt 1 'köpt', se besticklig 2 fördärvad, förvanskad, korrumperad,
förstörd, vanställd

korruption 1 korrumpering, bestickning, mut-system, mutförsök; mottaglighet för mutor, besticklighet 2
(sede)fördärv, sedeförskäm-ning, 'röta'

kors 1 korsning; kryss, korstecken; krucifix; gravkors 2 'börda', plåga, 'plågoris'; bekymmer, lidande, prövning,
vedervärdigheter, besvär, elände, olycka 1 3 [korset] (relig.) korsets evangelium, kristendomen, den kristna tron 4



(skogsv.) virkesupplag, res, klipp — inte lägga två strån i kors icke bry sig om, se under 2 bry, lata sig — inte
lägga två strån i kors för inte anstränga sig det minsta för, göra ingenting för, strunta i — kors och tvärs 1
korsvis, korsande varandra 2 se härs och tvärs — krypa till korset göra bot och bättring, ångra sig 2, foga sig 4,
ödmjuka sig —- sitta med 1. lägga armarna 1. händerna i kors vara sysslolös 1. passiv, lata sig — sätta 1. rita ett
kors i almanackan (ut)märka, markera, kråka 1. bocka för korsa 1 skära (varandra), saxa; färdas 1. gå (tvärs)
över, (skämts.) krossa (Atlanten); snedda, tvära (över), passera 1; se skåra igenom (luften) under 1 skära; lägga
(armar 1. ben) i kors, ställa 1. sätta i kors; slå kors (med), rita (ett) kors 2 överkorsa, (ibl.) makulera; stryka (ett
streck) över, x-a (över); förklara ogiltig 3 (om ngns planer 1. förhoppningar) mota, motarbeta, störa, omintetgöra,
komma på skam, lägga hinder i vägen för, hindra

4 para olika raser, kroasera, hybridisera; korsbefrukta — korsa sig 1 mötas 2 vara motstridiga 3 göra korstecknet
4 uttrycka 1. visa sin (stora) förundran 1. häpnad 1. sin förfäran (över), studsa (inför) — korsas se löpa samman

korsar se fribytare

korsett snörliv, korselett, (resår)gördel, höfthåll are

korsning 1 gatukorsning, vägkorsning, kors, kryss, (planskilt) (väg)mot, (ibl.) vägkors, korsväg;
järnvägskorsning, knutpunkt 2 rasblandning, jfr blandning 1, bastardering; korsningsprodukt, korsningsform, se
bastard 2 korsord ordfläta, (bild)kryss, kors och tvärs korsvis i kors 1. kryss, om kors 1 kort (subst.) 1 spelkort; (i
plur.) se kortlek; (god 1. dålig) 'sits' 2 foto(grafi); postkort, vykort, (vard.) 'vy'; blankett; [korrespon-bekänna kort
—kosta

denskort, visitkort, (in)bjudningskort, gratulationskort, medlemskort, årskort, [-identitetskort]-] {+identi-
tetskort]+} 3 sjökort, sjökarta — bekänna kort se bekänna färg — blanda bort korten för se förvilla 2 — klätt kort
'målare' — lågt kort se 1 hacka 1 — lägga korten på bordet (motsats: dölja) lägga papperen på bordet — spela 1.
sköta sina kort väl handla klokt, veta att ställa sig, lyckas i sina förehavanden, manövrera skickligt, vara
beräknande 1. skicklig

— sätta 1. våga allt på ett kort sätta allt på ett bräde — titta ngn i korten se genomskåda

2 kort (adj.) 1 kortväxt, kortvuxen, kort i växten, av ringa längd, låg, småväxt, små-vuxen, satt, (ibl.) oansenlig,
liten; kortkort, mini-(plagg); tvärhuggen, (alltför) avtrubbad; (om hår 1. päls) kortklippt, jfr stubbig; (om väg)
nära, gen; (sjö.) krabb; (kok., om smör) smulig, grynig; (om drink) (sprit)-stark, koncentrerad 2 se kortvarig, dag-
slände-(liv), fjärils-(liv), hastig, fransysk (visit); flyktig, flyende, förgänglig, (snart) övergående, temporär, (tekn.)
transient; alltför ringa, otillräcklig; (om lån) kortfristig, med kort löptid, på kort sikt; (ss. adv. även) strax, nyss 3
se koncentrerad, jfr kortfattad, förkortad, avkortad, stympad, (vard.) rumphuggen; (ss. adv. även) i förbigående, i
(all) korthet, se kort och gott nedan 4 korthuggen, fåordig, (ord)knapp, ordkarg, avmätt, avvisande, 'kylig', butter,
kärv, 'trubbig', 'tvär', onådig, vresig, retlig, ovänlig; hetsig, lättretad, kort om huvudet, häftig

— draga 1. dra det kortaste strået se förlora 2, (få) sitta emellan, misslyckas 2, se duka under under 2 duka —
fatta sig kort uttrycka sig kort, se koncentrera sig — hålla kort ge (ngn) korta tyglar, hålla (ngn) i strama tyglar,
hålla efter, ge (ngn) mycket liten frihet, behandla (ngn) strängt, icke släppa efter med; icke ge (ngn) tillräckligt
med (fick)pengar, vara snål mot; hålla på avstånd, hålla (ngn) ifrån sig, bemöta (ngn) i avmätt 1. snäv ton,
kuscha — i korta drag se kort och gott nedan — inom 1. innan kort se snart, framdeles — komma till korta (med
ngt) inte gå i land (med), se vidare under komma — kort och gott i (all) korthet, i korta drag, korteligen, raskt,
snabbt, utan vidare, 'helt enkelt'; med få ord (sagt), med ett ord, kort sagt, summa summarum, in summa, allt som
allt, sammanfattningsvis, rakt på sak, rent ut (sagt), alltnog, det långa talets korta mening — kort om huvudet
surmulen, 'tvär', se 2 kort 4, snarstucken 1. snarsticken; (ibl.) korttänkt, inskränkt — kort sagt se kort och gott
ovan

— korta varor kortvaror, smärre nödvändighets- 1. lyxvaror, galanterivaror, galan-terier — vara för kort i rocken
(motsats: räcka till1, duga) vara för liten 1. obetydlig, icke ha de nödiga kvalifikationerna — vara kort på (sjö. o.
vard. för) ha ont om



korta knappa av på, se förkorta 1

kortbyxor knäbyxor, scoutbyxor, shorts

kortege [-e'sj 1. -ä'sj] rad av fordon, se festtåg; hedersfölje, svit korteligen se kort och gott under 2 kort; koncist
kortfattad (motsats: omständlig, vidlyftig, bred) kompendieartad, överskådlig, knapphändig), 'korthuggen',
summarisk 1, jfr koncentrerad 3, förkortad — vara kortfattad se koncentrera sig kortklippa snagga, stubbklippa,
stubba,

shingla, bobba, pojkklippa kortlek omgång spelkort, kort, 'lek', (åld.,

vard.) Bomans flickor kortlivad se kortvarig kortregister se kartotek

kortsiktig 1 (hand.) gjord på kort sikt, kortfristig 2 (bildl. för) oförutseende, inte förutseende 1. framsynt —
kortsiktigt (adv., även) i kort perspektiv, snävt, för dagen, (vard.) utan att se längre än näsan räcker kortsynt 1
närsynt, (med.) myopisk 2 (motsats: framsynt) föga förutseende, korttänkt, tanklös, ytlig, utan vyer, se inskränkt
3 — vara kortsynt inte se 1. tänka längre än näsan räcker 1. än näsan är lång kortvarig se tillfällig 1, provisorisk,
2 kort 2, blixt-(visit 1. turné); övergående, ögonblicklig, kortlivad, dagsländeartad, efemär, akut korum
fältgudstjänst, bön inför trupp korus (i vitter st. för) kör, kor, körsång — i korus i kör, i samklang, enstämmigt,
samfällt, alla med en röst 1. på en gång, om varandra, allmänt korva sig (vard. för) sitta korvigt, vecka sig, trulsa
sig

koryfé ledare, anförare, huvudperson, föregångsman, matador, celebritet, (vard.) pamp kos se kosa — gå 1.
springa 1. fara 1. flyga sin kos gå (osv.) bort, se försvinna 4, 2 fara 1, jfr avlägsna sig 2; [gå osv. sin kos från] se
övergiva, jfr lämna 2 — vara sin kos vara borta 1. puts väck 1. försvunnen; vara 'slut' 1. 'förbi', vara 'förlorad'
kosa riktning, kurs 2, stig, väg, stråt, kos, gång, vandring, lopp — styra 1. ställa kosan mot styra sina steg 1. sin
färd mot, (vard.) vända näsan mot 1. åt, se 2 fara 1 kosmetik försköningskonst, skönhets vård; skönhetsmedel,
försköningsmedel; hårfett (i stång), stångpomada kosmopolitisk (motsats: nationell) internationell,
världsomfattande, världsborgerlig, mondän

kosmos 1 (motsats: kaos) världsalltet, världsordningen, världssystemet 2 universum, världsrymden;
(sinne)världen, materien kost förplägnad, mat o. dryck, se mat, (fritt) vivre, (gott) 'bord'; se kosthåll; (andlig)
'näring'

kosta 1 stå i (visst pris), ha ett pris av, vara åsätt 1. kunna fås för 1. köpas för visst pris, betalas med, vara priset
på, betinga (ett pris av), uppgå ni till, gå (löst) på, komma på, dra(ga) en kostnad av; (vard.

0. si.) bälla; medföra 1. förorsaka 1. dra(ga)

1. vålla (stora) utgift(er), sluka (stora sum-
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mor), gå till pengar 2 (er)fordra, kräva, medföra (förlust av), resultera i, välla — kosta mer än det smakar vara
dyr — kosta på

1 se bekosta, släppa till (pengarna för), dra(ga) försorg om, stå för; kasta 1. ge 1. lägga ut (pengar på), 'våga' 1.
'offra' 1. 'spilla' (pengar) på, förbruka 1. depensera 1. spendera på, bestå (sig) med, unna (sig), (icke) neka (sig) 2
anstränga, 'pressa'; vara svårt 1. mödosamt 1. ansträngande 1. prövande 1. pressande 1. bittert 1. smärtsamt,
ta(ga) på krafterna, kännas på, fresta på, vara tungt, sitta (hårt) åt — kosta vad det (kosta) vill 1. må till varje pris,
nödvändigt

kostbar 1 se dyrbar 2 'lustig', 'härlig' kostföraktare — ingen kostföraktare se gour-mand 2

kosthåll kosthållning, se kost, inackordering,

mathållning, utspisning; jfr diet kostlig 1 utsökt, ypperlig, förtjusande, härlig, fin, smaklig, läcker, kräslig;
kostbar, dyr



2 se löjlig, festlig 2, (ibl.) egendomlig kostnad omkostnad, utgift(er), umgäld(er),

utlägg; pris -— bestrida kostnaderna se bekosta, betala — draga 1. dra en kostnad av se kosta 1 kostnadsfritt se
gratis kostsam se dyrbar 1, yppig kostym 1 klädedräkt, (gång)kläder, mansdräkt, se dräkt 1, (åld.) habit, (vard. o.
si.) dress, svid, 'rigg', paj 2 teaterdräkt, maskeraddräkt, utklädsel, förklädnad, utstyrsel kostymera klä(da) (ut),
maskera 1 kotteri' sluten grupp 1. krets, slutet sällskap, cenakel, se 1 klick, ring, 1 flock 1, jfr sammanslutning 2,
förening 2 koturn — kliva 1. stiga upp på koturnen bli högtravande

koxa (åld., folkl. o. vard. för) (nyfiket 1. närgånget) se på (ngt), titta, kika, glo, 'gapa' krabat (pojk)byting,
gynnare, kanalje, vild sälle, lymmel, slyngel, (vard.) rackare; skojare, skälm, filur, spelevink, kurre, 'gök', 'räv'

krabb (sjö. för) häftig (sjö) — krabb sjö korta

o. höga 1. toppiga vågor krafs 1 krafsande; se klotter 2 småsaker, (vard.) pycke, pyngel; (små)plock,
kram(varor), lappri, se skräp 1, grannlåt 1 krafsa se riva 5, (prov.) fnalla (på), 2 skrapa 1, raka, (om fåglar) bala
(ned sig); rama (åt sig); (vard.) klottra (ned) — krafsa kastanjerna ur elden rädda situationen, se vidare under
kastanj

kraft 1 (motsats: svaghet) kroppsstyrka, kroppskraft, (fysisk) styrka, force, potens, (ibl.) (ungdomlig) spänst;
slagkraft, (boxn.) punch, (idrott.) sting; motståndskraft, uthållighet, (vard.) ork 2 andlig kraft 1. styrka,
själsförmögenhet, effektivitet; se själsstyrka

3 förmåga, (samverkande) faktor, (inneboende) makt, verkningskraft, potential; (förlora sin) 'slagkraft' 1. verkan;
(språkets) 'tyngd', 'märg', 'säv', 'saft'; eftertryck, skärpa, häftighet, se fart 3, verv; allvar, auktoritet; manhaftighet,
myndighet
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4 (jur. för) rättsverkan, giltighet, (ibl.) auk-torisation 5 (tekn.) rörelseenergi, impuls, tryck; (elektrisk) energi,
effekt, elström 6 (om person) tillgång, förmåga, kapacitet,

auktoritet — kraft- dynamisk —• av alla krafter hårt, på skärpen; så mycket man orkar, med all makt, intensivt,
av 1. som (bara) fan 1. tusan; (arbeta) under högtryck, (gå) för fullt; (springa) för glatta livet — ge kraft se stärka
1 — i kraft se gällande — i kraft av på grund av, tack vare, förmedelst, (kanslispr.) jämlikt; i förmåga av, såsom
— med förenade krafter se tillsammans 2 — med kraft se hårdhänt 2; med kläm, med besked, med brio,
uttrycksfullt — mäta 1. pröva sina krafter få mäta sig med, jfr kämpa 1 — sätta ur kraft se upphäva 3 •— träda i
kraft gå 1. träda i verkställighet, bli gällande — uppbjuda alla krafter anstränga sig (till det yttersta), se vidare
under uppbjuda kraftfull se kraftig, myndig 2 kraftig 1 (om levande väsen) (fysiskt) väl utvecklad, starkt byggd,
kraftfull, satt, robust, spänstig, senig, muskulös, muskelstark, handfast, hårdför; målfyllig, grov, grovlagd,
storväxt, (vard.) mastig, stöddig, studdig; atletisk, (med.) stenisk (kroppsbyggnad), (psykol.) supervalid,
mesomorf (kroppstyp), se stark 1 2 (om sak) kraftigt utformad, stor 1, mäktig, bastant, stadig, solid, massiv, väl
tilltagen; (om hår) vildvuxen; bred, markerad 3 (om personlighet) manlig, storvulen, se myndig 2, 1 fast fi, stark
3, viljefast, utpräglad, dynamisk, 'vulkanisk', 'rivande'

4 (om föda) närande, näringsrik, rejäl, stärkande, substantiell; se svårsmält 2

5 starkt verkande, effektiv, våldsam, kännbar, (vard.) 'ordentlig', (sju)sjungande, hejande, hejans; (om vind) styv,
häftig, (om sjögång) svår; (om stämma) se stark 7, hög, tydlig, mäktig, malmfull; uttrycksfull, livfull, (om gest)
'yvig'; mustig, mustfull, märgfull, kärnfull, schvungfull; (om vin) tung, alkoholstark, fyllig; (om färg) fyllig,
'saftig'; intensiv, energisk, emfatisk, eftertrycklig; (om skäl) övertygande, tvingande; omild, 'mördande', drastisk;
avsevärd, betydlig, betydande, höggradig, väldig, kolossal, oerhörd, överväldigande — kraftigt (adv., även)
(mus.) forte (fortissimo)

kraftlös 1 (om fysisk 1. andlig kraft) svag, klen, se matt, (mycket) nedsatt, (hårt) medtagen, utpinad, uppgiven av
trötthet, jfr utmattad, (sexuellt) impotent, (med.) astenisk, (psykol.) subvalid (typ) 2 valen, slö, se matt 2, slapp,
maktstulen, (prov.) kraft-stulen; förvekligad, veklig; (vard.) skral 3 (bildl.) maktlös, vanmäktig 4 (om



framställning i tal, skrift, bild) mustlös, märglös, blaskig, 'urvattnad' ,'blek(siktig)', 'anemisk', 'utsuddad', 'tam';
(om fotonegativ) flau 5 (jur. för) ogiltig; overksam — förklara 1. göra kraftlös se upphäva 3 kraftmätning
uppgörelse, tävling, match, slagsmål, envigkraftord—kreditsida

kraftord se svordom, kraftuttryck; kärnord kraftuttryck kraftord, klyscha, 'glosa', se svordom

kraftåtgärd kraftigt o. beslutsamt ingrepp, energiskt ingripande, alexanderhugg, kraftprestation, jfr åtgärd,
(idrott.-sl.) hårda bandage

krage 1 löskrage; prästkrage; rockkrage; regnkrage; jfr cape 2 (tekn.) vulst, kant, fläns, fals (på rör) — taga 1. ta
ngn i kragen (vard. för) ta(ga) ngn i upptuktelse, (skämts.) ta(ga) ngn i hampan — taga I. ta sig i kragen se rycka
upp sig kragskyddare se halsduk 1

1 krake 1 ömkligt pyre, stackare, mes 3 2 hästkrake, se häst 1

2 krake (lånt. för) (krak)stör, stång, stake, (prov.) snes

krake'1 se gräl 1, uppträde, slagsmål, 1 strid 1

1 kram (subst.) billig 1. tarvlig 1. sekunda vara, dussinvara, gottköpsvara, utskott, (små)krafs, (vard.)
(krims)krams, jfr skräp 1

2 kram (subst.) omfamning, famntag, (om)-kramning

3 kram (adj.) (om snö) våt o. mjuk, blöt, klabbig

krama hårt pressa (mellan händerna 1. i sina armar), klämma; trycka, hårt omfatta, jfr omfamna, (ibl.) kela med
kramp krampanfall, krampryckning, muskelsammandragning, spasm, konvulsion, sendrag, (ibl.) paroxysm
krampa (järn)hake, (byggn.) (järn)ankare; (stor) märla, krok, agraff, (ibl.) klamra, se klämmer 2

krampaktig 1 krampartad, kramplik(nande), nervös(t ryckande), (fackspr.) konvulsivisk, spasmodisk, spastisk,
rigid, klonisk, tonisk 2 (bildl.) överspänd, hysterisk, febril, sardo-nisk(t leende), tillkämpad, forcerad kranium
huvudskål, hjärnskål, (död)skalle, huvud

kränk 1 (åld., bibi. för) sjuk 2 (vard., skämts, för) lindrigt sjuk, dålig, krasslig, opasslig, illamående, svag, klen,
sjuklig krans se ring 1, krets 1, girland; (sjö. för) (sam-

mansplitsad) tågring kransa 1 bekransa, pryda 1. smycka med blomsterslingor 1. girlander 2 bilda krans omkring,
se omgiva kras — i kras se sönder

krasa 1 knastra, prassla, frasa, ratscha, (ibl.)

klirra 2 (vard. för) slå sönder, krossa krasch 1 brak, brakande, smäll 2 (ekonomiskt) sammanbrott, kollaps,
debacle, 'katastrof', 'skräll', 'stora skrällen', se 1 bankrutt krascha 1 braka, knastra; gå sönder med ett brak;
kraschlanda 2 bryta samman ekonomiskt, göra konkurs krascha'n ordensstjärna, kommendörstecken,
(ordens)dekoration, (ordens)plaque, (vard.) 'pladaska', 'pladuska' krass 1 (motsats: ovärldslig, ideell)
materialistisk, jordbunden, egennyttig, hänsynslös (egoism), utilistisk 2 grov(kornig), ohöljd,

drastisk, simpel, ohyfsad, cynisk, rå, plump, grovt sinnlig krasslig se opasslig 2

krater 1 vulkanöppning, vulkanmynning 2 grop (efter kreverad bomb) 3 antikt kärl,

vas

kratsa 1 gräva med krats, rengöra ru, polera 2 riva (av), krafsa, rafsa, skava, raspa, skrapa, klösa, klia, raka kratta
(subst.) 1 räfsa, (prov.) harka, riva, harv, härv 2 (vard. för) stackare, fuskare krav se fordran 1, (anslags)yrkande,
(anslags)-äskande, peti'tum; (jur.) påstående, jfr begäran; jfr 1 plikt; se behov 1; villkor, förutsättning

kravaller se upplopp 1; uppror(s-försök) kravatt se slips

kravla se krypa 1, jfr klättra; lista (sig bort 1. undan 1. ut 1. in) — kravla sig upp kava sig upp, lyckas ta(ga) sig
upp, stiga upp 1. resa sig (ur sängen), krångla sig upp, (lyckas) svinga sig upp krax kraxande (läte), hest ljud, hes



röst,

skrän, (kråk)skrik kraxa tala med hes 1. belagd stämma, låta som en kråka 1. korp, jfr skrika 2, (ibl.) 'skratta';
(prov. för) har(s)kla sig kreation (ny) modeskapelse, toalett, rob(e), senaste mod(e), se under 2 mod; (ny) roll,
rollskapelse

kreativ (ny)skapande, produktiv, idérik, uppslagsrik

kreatur 1 (nöt)boskap, nöt(kreatur), fäkreatur), fänad, (folkl.) kräk; (i plur.) djuren (på en gård), uppsättning,
besättning, kritter 2 (åld., bibi. för skapelse, skapat ting, (skapad) varelse, djur 3 (neds., om person) 'fä', 'svin',
'kräk', 'odjur' 4 (om äldre förh. för) blint 'verktyg' 1. 'redskap', hantlangare, hej duk, (ngns) handgångne man
kreatör (mode)skapare; (ibl.) producent,

tecknare, skrivare kredensa 1 smaka 1. läppja på (dryck), avsmaka 2 ihälla ru 1. iskänka fi) o. (kring)bjuda

1 kredit [kre1-] (ett k.) (motsats: debet) tillgodohavande, fordran; kre'ditsida, plussida, högersida; an — debet
och kredit tillgångar och skulder, se vidare under debet

2 kredit [-i't] (-en) 1 betalningsanstånd, jfr anstånd, (betalnings)frist; (ibl. nära) lån, (penning)försträckning,
penningutlåning 2 (ekonomiskt) förtroende, affärsförtroende, goodwill, tillförlitlighet (som låntagare); anseende
(att vara solvent), prestige —- köpa 1. taga 1. ta på kredit låta skriva upp, köpa 1. ta(ga) på bok 1. räkning 1.
konto 1. (vard.) krita, (vard.) borga, krita, kritsa

kreditera införa på kre'ditsidan; skriva 1. föra till godo, 'gottgöra', gottskriva, räkna till godo

kreditiv 1 kreditivbrev, (diplomat)fullmakt, ackreditiv 2 (bank)anvisning, (bank)lån, (bank)räkning, resekreditiv
kre'ditor se fordringsägare kre'ditsida se 1 kredit — skriva på ngns kredit-
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sida tillräkna ngn som förtjänst, betrakta som en av ngns goda sidor kreera se välja, promovera (till), skapa,
framställa 1. gestalta (roll), lansera (nytt mod 1. mode), finna 1. hitta på krepera gå under, se dö 1; explodera 1.
spricka

1. krevera (av ilska) kreta (vard. för) skära, tälja, snida, karva kreti och pleti vem som helst, Per och Pål, både
den ene och den andre, personer utan börd o. samhällsställning, allehanda (löst 1. lägre) folk, 'blandat sällskap'
kreti n (fysiskt o. psykiskt) utvecklingsstörd (person), sinnesslö dvärg; (vard.) dumhuvud, idiot

krets 1 krans, ring, rund(el), gördel, bälte, cirkel(linje), sfär; jfr omkrets 2 se förening 2; (förvaltnings)område,
distrikt, valkrets 3 (samhälls)lager, bekantskapskrets, grupp, 'skola', miljö, (ibl.) mitt, jfr 1 flock 1 — i kretsen av
se bland

kretsa 1 röra sig 1. flyga (i cirkel 1. runt), cirkla, cirkulera, snurra, virvla, fladdra (kring), svirra; [kretsa kring]
(ständigt) syssla 1. sysselsätta sig med, vara upptagen av; slå sina lovar kring 2 se rotera kretsgång se kretslopp;
circulus vitiosus kretslopp kretsgång, kretsrörelse, cirkelgång, cirkel, cirkulation, rotation, omlopp, rond, rund,
'karusell', virvel; omloppstid, period, cykel

kreva'd sprängning,explosion, brisa'd, utbrott,

urladdning, detonation, eruption krevera 1 se explodera 1 2 (bildl.) se krepera;

förgås 1. 'spricka' (av skratt) kria övningsuppsats, se uppsats 1 krig ofred, krigstillstånd, (världs)brand, (åld.)
örlig; (ibl.) krigföring; tvedräkt, se 1 strid 1; jfr gerilla 2; utrotningskampanj (mot råttor) — krigs- se krigisk 2
kriga föra krig, se strida 1 krigare se soldat, kombattant, (ibl.) strateg;

jfr krigsfolk — krigar- militärkrigarliv lägerliv, fältliv, soldatliv krigisk 1 krigsälskande, (ständigt) på
krigsstigen, stridbar 2 2 tapper, martialisk; militärisk, militär, krigs-krigsduglig stridsduglig, fältduglig, stridbar,
stridsberedd, försvarsberedd, slagfärdig; vapenför

krigsfartyg örlogsfartyg, örlogsman, (hist.) galär



krigsfolk soldater, se under soldat, krigsmän, krigare, trupper, (tygellös 1. vild) soldatesk krigsfot (motsats:
fredsfot) — försätta på krigsfot se mobilisera 1 — vara på krigsfot befinna sig i krigstillstånd, vara fullt
stridsfärdig 1. stridsberedd 1. mobiliserad 1. mobil, vara i krig (med); vara oense 1. osams, ligga i luven (på
varandra), stå i harnesk (mot), vara fiender, jfr fientlig; jfr tvista krigshär se 1 här 1

krigsivrare (motsats: pacifist) krigshetsare, aktivist, (ibl.) 'hök'
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krigskonst krigföring, strategi, taktik krigsmakt härsmakt, vapenmakt, militärmakt, försvarsmakt; armé, här,
flotta o. flyg; väpnad styrka, trupper, stridskrafter,

militär, vapen, 'krigsmaskineri'; [-[krigsmakten]-] {+[krigsmak- ten]+} (även) krigsväsendet, det militära
krigsman se soldat

krigstjänst militärtjänst, jfr värnplikt kriminal- brottmåls-, brotts-, brottslighets-, detektiv- (roman); förbrytar- 1.
brottslings-antropologi); samhällsvådlig 1. farlig (dåre), dårhus-1. hospitals- (patient); (motsats: ordnings*)
(kriminal)polis kriminalitet brottslighet, brottsförekomst kriminalvård (förr:) fångvård kriminell 1 (adj.) se
brottslig; brottmåls- 2 (ss. subst.) se förbrytare krimskrams (vard. för) småsaker 1, grannlåt 1,

1 kram, skräp 1, (vard.) krams

kring 1 se omkring, ikring, om, se runt 1 under

2 rund, åt alla håll 2 (ungefär) vid, i närheten 1. trakten av, utefter, utmed — kring sig se närig, snål 1

kringflackande 1 (motsats: bofast, stationär) (part. adj.) kringströvande, (kringvandrande, kringflyttande,
kringstrykande, kringirrande, jfr kringresande, ambulatorisk, vagabonderande, rotlös, ostadig, nomadisk,
nomadiserande 2 (ss. subst.) se irrfärd kringgå gå förbi, gå (runt) omkring, gå 1. ta(ga) en omväg förbi, gå 1.
begagna smygvägar 1. bakvägar 1. genvägar (för att undgå ngt), söka undfly 1. (und)slippa 1. komma ifrån,
undandra(ga) sig, förbigå, slingra sig ifrån, smussla med, eludera, illudera, gäcka, listigt undgå 1. undvika, väja
för, sky; (mil.) överflygla (flankerna) kringgärda 1 omgiva med stängsel, se omgiva

2 avstänga (ett område) 3 se inskränka kringirrande se kringflackande kringla 1 [hrödkringla, vetekringla] 2 (på

skidstav) trissa, tryga, truga; sporrklinga kringliggande se omgivande kringresande (motsats: fast) flyttande,
kringflackande 1, turnerande, resande 1. ambulerande (teatersällskap), rese-(predikant) kringränna se innesluta 1,
instänga, överflygla kringskära inskränka, begränsa, hämma kringsprida (ut)sprida, se skingra 1 kringstrykande
se kringflackande 1 kringströdd se enstaka

kringsyn kringsynthet, vid andlig synkrets, objektivitet, mångsidig kunskap, omfattande kunnighet 1. beläsenhet
kringsynt som har vida intressen, mångkunnig kringvandrande se kringflackande l kringvärva se omgiva

kris kritiskt stadium, (avgörande) vändning 1. vändpunkt, genomgripande (plötslig) förändring; (ibl.)
genombrott; brydsam 1. kritisk situation, svårighet, 'skiljeväg'; omvälvning,

brytning; stagnation, svår rubbning (i näringslivet), ekonomiskt omslag, svår tid (för handel o. näringar), kristid,
lågkonjunktur, depressionkristall—krona

kristall prisma; (ibl.) glas kristen 1 (adj.) (krist)troeride, rättroende; jfr kristlig; vigd 1. helgad (jord) 2 (ss. subst.)
(en) Kristi bekännare 1. efterföljare, (åld.) (en) kristian; (ibl.) (en) ärbar 1. anständig 1. normal människa kristlig
1. (åld., relig.) kristelig kristen, kärleksfull, jfr religiös; (vard.) barmhärtig, mänsklig, broderlig, rättvis, rimlig,
hygglig kristna omvända till kristendomen; döpa 1 Kristus Krist, Jesus, Frälsaren, Förlossaren, Fridsfursten,
Himlakonungen, Konungarnas Konung, den korsfäste, den smorde, Guds son, Sonen, Människosonen, Guds
lamm, Messias, Återlösaren, den gode herden

1 krita (subst.) 1 kritbit; [färgkrita, skolkrita, skräddarkrita, (konsth.) pastell(krita), svartkrita, rödkrita]; (geol.)
kritformation, krit-system, kritperiod 2 (vard. för) (köpa 1. taga på) kredit, se under 2 kredit — när det kommer



till kritan (vard. för) när det kommer till avgörandet, när det kommer till stycket, när allt kommer omkring, se
under komma omkring, till sist 2, när 1. om det gäller, se under gälla, när det kniper, djupare 1. djupast sett

2 krita (v.) 1 överstryka 1. täcka 1. vitmena med krita, kritera (papper) 2 (vard. för) köpa 1. ta(ga) på kredit, se
under 2 kredit; (skol-sl. för) skriva av

kriterium avgörande kännetecken, kännemärke, prövosten, bevis, vittnesbörd, indicium, sym(p)tom,
egendomlighet kritik 1 granskning, bedömande, bedömning, värderande, värdesättning, skärskådan, prövning,
dom, (vid disputation) opposition; recension, (bok- 1. litteratur)anmälan, (god 1. dålig) press; [kritik av] (även)
uppgörelse med 2 (motsats: beröm) klander, tadel, 'ris', vidräkning, häcklande, avståndstagande, förebråelse, gnat,
(ibl.) mothugg; fördömande, ogillande, ovett 3 kritisk inställning, ur-skillning, skärpa; [med en viss kritik] med
en nypa salt — få kritik få på huden, vara ute i blåsväder — höjd över all kritik utom all kritik, otadlig,
oklanderlig, ypperlig, utmärkt — under all kritik icke värd ngn granskning 1. bedömning, erbarmlig kritiker 1
granskare, (konst)bedömare, (konst-1. smak)domare, (teater- 1. konst- 1. littera-tur)anmälare, recensent, jfr
journalist 2 an-märkare, häcklare, klàndrare, frondör, kverulant, (vard.) kri'tikus kritiklös okritisk, okritiskt
beundrande, 'blind', lättrogen, trohjärtad, enfaldig, naiv — kritiklöst (adv., även) utan urskillning 1. omdöme 1.
jugemang 1. åtskillnad, urskillningslöst, gladeligen 2

kritisera 1 bedöma, pröva, recensera, granska 2 (motsats: berömma) påtala, ta(ga) avstånd från, klandra 1, skarpt
nagelfara, mästra, tadla, anmärka (på), 'risa', slå 1. (vard.) racka ned på, gå hårt 1. illa åt, kalfatra; kvälja (dom);
gnata, kverulera 1. (vard.) kvirra — kritisera ned sönderkritisera ni,

söndersmula ru, 'söndertrasa' ni, hudflänga, nedsabla ni, se göra ned 2 under 2 göra, skälla ut, kritisera ihjäl,
'avdagata(ga)', 'avrätta' kritisk 1 granskande, prövande, rannsakande, undersökande, värderande, bedömande,
analyserande, (ibl.) vetenskaplig; noga, sträng, kinkig, kitslig, grannsynt, sparsmakad, grinig, kritiklysten,
oppositionell, polemisk, tadelsjuk, mästrande, häcklande, (ibl.) 'skarp', 'amper', missnöjd, missbelåten, sur,
skeptisk, misstrogen 2 tillspetsad, akut, kulminerande, avgörande, spännande; allvarlig, svår, betänklig, farlig,
riskabel, vådlig, pinsam, brydsam, prekär, ödesdiger, olycksdiger, olycksbådande 3 klimakterisk (period) 4 (fys.)
gräns-(temperatur) kroasera förädla (husdjur) genom korsning, korsa, para, blanda krock sammanstötning,
påkörning, kollision,

karambolage krocka 1 (i krocket) krockera 2 se kollidera 1, stöta emot 1

krog enklare (sprit)restaurang 1. näringsställe 1. matställe, kafé, utskänkningsställe, vinstuga, bar, ölstuga, pub,
(vard.) (öl)sylta, (öl)-sjapp, birsjapp, (si.) bysa, masisknosis, jfr värdshus, (åld.) schweizeri, källare, tavern,
bacchustempel, (italiensk) bodega 1. taverna 1. trattori'a 1. osteria, (fransk) bistro, (tysk) bierstube krogvärd se
källarmästare krok 1 klo, hulling, (fiske.) ängel; (sjö., vard. för) ankare; (virk)nål; (mur)ankare; (ibl. nära)
hängare, bygel, hasp; (dörr)hake, krampa 2 bukt, böjning, krum, slinga, snirkel, sväng, krök(ning), kurva; se
omväg 3 vrå, hörn, vinkel 4 [krokar] (även) krumbukter, knep, undanflykter, omsvep, kringelkrokar; vinklar och
vrår; [här i krokarna] (vard. för) här i trakten 1. omgivningen 5 (språkv.) tilde, (spansk) släng; upprepningstecken
— få på kroken lyckas fånga — lägga ut 1. slå sina krokar för 1. efter slå sina lovar kring (ngn), lägga sig ut för
(ngn), söka fånga, se fiska efter

krokben — lägga 1. sätta krokben (för) 1 sätta käringkrok, lägga försåt (för), fälla 2 (bildl. för) kullkasta, stjälpa,
hindra, mota, göra om intet, stäcka kroki1 1. eroquis utkast, skiss, teckning krokig 1 krökt, skev, buktande,
buktig, buktad, slingrig, kurvig; lutad, kutig; vresvuxen 2 (prov. för) svårbegriplig, krånglig 2 krokodiltårar
låtsade 1. falska tårar, hycklad sorg

krokryggig se kutig

krokväg 1. krokvägar 1 se omväg 2 smygvägfar), bakväg(ar), kryphål, knep 1, omsvep, kringel(i)krokar,
krumbukter, se under krumbukt

krona 1 [kungakrona; påvekrona, tiara; diadem; brudkrona]; (mur)krans; solkrona, korona 2 blomkrona,
kronblad, blomma; hornkrona; trädkrona, (träd)topp; (på mynt) framsida, a(d)vers, 'gubbe'; (tak)armatur;
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[ljuskrona, takkrona, kristallkrona] 3 enkroneslant, enkrona, (vard. o. si.) 'riksdaler', 'sekin', 'bagare', bagis,
krisch(a), lock, lusi-dor, malare, spänn 4 (skapelsens) fulländning, höjdpunkt; praktexemplar, 'pärla', 'juvel' 5
[kronan] staten, riket; regeringen — spela krona och klave se singla slant — sätta kronan på verket fullkomna 1.
fullända 1. kröna verket, lägga slutstenen, sätta pricken över i-et, göra susen — tjäna kronan tjäna konung och
fädernesland, vara soldat 1. militär 1. kronans karl, vara 1. ligga inkallad kronisk (motsats: akut, temporär,
tillfällig) stadigvarande, ständig, långvarig, fortfarande, ihållande, varaktig, långsamt fortlöpande 1. förlöpande,
(ibl.) tidvis återkommande; obotlig, ohjälplig kronologi tid(e)räkning; historisk tabell; tidsföljd, tidsordning
kronologisk (ordnad) i tidsföljd, tids-1. ålders-ordnad

kronprins tronarvinge, tronföljare, kungsämne; (skämts, för) son, 'påläggskalv' kronvrak (vard. för) oduglig till
vapentjänst,

icke vapenför, frikallad kropp 1 kroppshydda, lekamen, stoft(s)hydda, (bibi.) kött, (vard.) korpus, skrott, 'skrov';
(kropps)byggnad, organism; bål, (ibl.) torso 2 ting, ämne, element; stomme, byggnadskropp, fartygskropp,
båtkropp, skrov — kropps- se kroppslig 1 — in på bara kroppen in på bara benen, in på (bara) skinnet, in på
huden — konstig kropp se särling — plocka in på bara kroppen jfr pungslå kroppsbyggnad gestalt, växt, figur,
statur,

(kropps)konstitution, ha'bitus kroppslig 1 (motsats: själslig, andlig, psykisk, mental) lekamlig, kropps-, köttslig
1, fysisk, fysiologisk, (med.) somatisk 2 (motsats: ogripbar, ideell) yttre, materiell, verklig, reell, sinnlig, timlig,
påtaglig, konkret; handgriplig (bestraffning) kroppsställning hållning, attityd, pose, position

krossa 1 slå itu 1. sönder; bulta 1. trampa 1. stampa 1. stöta 1. mala 1. trycka 1. klämma

1. krama 1. mosa 1. smula sönder, bråka (lin), pulverisera, (grov)mala, (prov.) knosa; finfördela, korna,
granulera, (om malt) skrota, (om säd) gröpa, (om malm) boka; splittra, spoliera, (vard.) krasa, fördärva, förstöra
1; (om motorfordon 1. flygplan, vard.) kvadda; (om fönsterrutor) trycka in, slå in 1. ut 1. i kras, klinka, (vard.)
panga; slå sönder och samman, (vard.) göra 1. ta kål på; se massakrera, döda 1 2 förkrossa, göra (ngn) förkrossad
1. nedslagen, trampa under fötterna, kuva, förinta; kullkasta, omintetgöra, 'grusa', göra slut på, se slå ned 2 under
2 slå krubba 1 matho, tråg 2 barnhem, asyl 3 jul-krubba, betlehemskrubba kruka 1 lerkärl, krus, kanna, urna,
(antik) amfora, (vard.) (blomster)potta; (si. för) (brännvins)flaska 2 feg stackare, 'potta', mes 3
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krulla se 1 locka — krulla sig rulla ihop sig,

se kröka sig 2 krullig krusig, lockig, krullhårig, knollrig krum 1 böjd, buktig, krokig, krökt, kutig,

kutryggig 2 förkrympt, hopkrumpen krumbukt vindling, vindel; [krumbukter] krokar, krökar, bukter;
inställsamma 1. överdrivna bugningar, överdrivna gester, turer, krumsprång, krusande, kruserligheter, kryperi;
slingerkrokar, slingervägar, kringel-(i)krokar, invändningar, se under invändning; avvikelser från ämnet,
digressioner, krumelurer, slingerbultar, förevändning, 'krokvägar', 'omvägar', sidomanövrer, konster och knep,
fukter, finter, krångel, fuffens, hokus-pokus, krusiduller, choser 1. sjåser, fasoner, tillgjordhet — utan krumbukter
se resolut 2, 2 direkt 2

krumbukta sig göra 1. gå i krumbukter 1. krokar, bukta sig, kröka sig, slingra sig; 'buga sig' hit och dit, 'kråma
sig', chosa sig, göra sig till, fjäsa (för), slå sig ut (för); inte vilja bekänna kort 1. färg, göra undanflykter, svänga
sig, slingra sig 2, gå som katten kring het gröt, inte genast våga sig i kast med, inte våga 1. vilja gå rakt på sak,
bruka omvägar, göra omsvep, inte våga sig fram med vad man har på hjärtat, inte vilja tala rent ut, inte vilja ut
med språket, (prov., vard.) hymla

krumelur 1 snirkel, kroklinje, sväng, arabesk, släng (i skrift), krok, 'knorr', (ibl.) hieroglyf; [krumelurer] se
krusiduller 1; se handstil; krumbukter, se under krumbukt 2 (om person) konstig prick, se särling krumsprång
luftsprång, bocksprång, skutt, glädjesprång, kapriol, saltomortal, hopp, skutt; krumbukter, se under krumbukt



1 krus (ler)kruka, lerkärl, (antik) amfora; kanna, tillbringare, mugg, stop, sejdel, stånka, kåsa, välkomma

2 krus 1 veckad remsa, krås, rysch; utsirning, krusiduller, ornering, utsmyckning, prydnad, 'mönster' (på vävnad);
bjäfs, grannlåt; (hår)burr 2 krusande, trugande, överdriven 1. inställsam artighet, 'omständigheter', 'krångel',
omsvep, slingringar, fjäs(k), ceremonier — utan krus se resolut 2, 2 direkt 2

krusa 1 burra upp, se 1 locka; knollra (sig); kräpp(er)a, goffrera, skrynkla; korrugera, räffla, vecka, rynka, 'pipa' 2
vara (mycket) kruserlig 1. omständlig, ställa sig in, lisma, kuscha (för), rulla sig i stoftet (för), se fjäska 2, truga,
nödga; hyckla obenägenhet I. ovillighet, låta truga sig — inte krusa inte ta(ga) hänsyn (till), inte ha försyn 1. vara
rädd 1. dra(ga) sig (för), inte tveka 1. dra(ga) i betänkande, inte göra svårigheter 1. söka slingra sig undan, inte
huttia, inte (behöva) låta be sig två gånger kruse rlig sirlig, snirklad, stel, högtidlig, ceremoniös, krusande,
krumbuktande, tillgjord, falskt blygsam, nödbedd krusflor sorgflor, kräpp krushårig se krusigkrusidull—krångla

krusidull se snirkel, arabesk, utsirning, (mus.) fioritu'r — krusiduller 1 krumelurer, krimskrams, utbroderingar,
(vard.) dingelidong, lullull, 'snickarglädje', jfr 2 krus 1 2 omsvep, krumbukter, se under krumbukt krusig
(motsats: slät) (om hår) krullig, krusad, krushårig, burrig, knollrig, jfr lockig; (ibl. nära) (små)veckad, pipig,
goffrerad; (bot., om blad, för) skrynklig

1 krut 1 sprängstoff, sprängämne, ammunition 2 (bildl. för) kraft, energi, temperament, mod, 'kläm', 'ruter' —
bara löst krut se skrämskott 2 — hålla krutet torrt vara på sin vakt, vara beredd att försvara sig — inte spara på
krutet gå hårt fram, se under hård — spilla 1. kasta bort sitt krut på döda hökar 1. kråkor göra sig onödigt besvär,
jfr det tjänar ingenting till

2 krut — ont krut förgås inte så lätt de onda klarar sig nog, det onda är inte lätt att utrota, det onda överlever allt
annat

krux kors; svårförklarligt ställe; (vard. för)

hinder 2 kry se frisk 1, 2 pigg 1

krya på sig bli frisk(are) 1. kry(are) 1. bättre,

se repa sig under 4 repa krycka 1 stödkäpp 2 krökt handtag (på käpp 1. paraply) 3 (vard. för) stackare, ynkrygg,
kräk

1 krydda (subst.) 1 kryddväxt 2 'doft', 'smak', 'spets', bouquet; accent, touche, (pikant) inslag, pikanteri, attiskt
salt, 'sälta', (vard.) piff

2 krydda (v.) 1 salta 1. peppra, smaksätta, förhöja smaken, spetsa 2 ge pikant smak 1. must åt, sätta piff på, piffa
upp, utbrodera, fiffa upp, (ibl.) 'späcka', 'tryffera'; (upp)liva, (ibl.) förljuva — kryddad 1 (motsats: fadd) se
aromatisk, skarp, stark, pikant, mustig 2 (motsats: enformig, trivial) intensiv, livlig, 'rafflande', pepprad

kryddbod (åld. för) speceriaffär krympa 1 dra(ga) sig samman, dra(ga) 1. rynka ihop sig, kröka (sig), torka 1.
krypa 1. sjunka ihop, (för)minskas, smalna, förkortas; skrumpna, förtvina, atrofiera(s), (ibl.) avtyna; avta(ga),
smälta ihop, minska, sina; te sig mindre, bli mindre betydande 1. imponerande; (om hjärta) 'snöras ihop' 2 få att
krympa, 'banta ned'; göra krympfri, sanfori-sera

krympling invalid, se 1 lytt, jfr vanskapt; (vard.

för) halvflaska kryp 1 krypdjur, krypfä, kräk, insekt, jfr ohyra 1 2 eländig 1. obetydlig varelse, liten stackare,
pyre krypa 1 kräla, (h)asa (sig) (på magen), kravla, orma (sig), åla, glida, gå på alla fyra, (prov., vard.) kraila 2
klänga, ranka (sig) 3 gå steg för steg, smyga (sig), slinka (in i) 4 kittla, moria (i benen), 'sticka'; [det kryper i mig]
jag känner krypningar 1. rysningar 5 vara servil 1. inställsam (mot), söka ställa sig in (hos), se ödmjuka sig (för),
lisma, uppvakta 3 — krypande 1 klängande, slingrande, rankande, revig (växt) 2 svansande, fjäskig 2,

underdånig, devot, 'mjukryggad', 'slavisk', servil, lismande, se inställsam, jfr feg — krypa bakom (ngn 1. ngt) 1
gömma 1. förskansa sig 1. söka skydd bakom 2 skuffa (ngn) framför sig, skylla från sig på (ngn 1. ngt)



— krypa fram 1 åla sig fram; gå långsamt 1. sakta, släpa sig fram, snigla (sig fram), (vard.) masa sig fram 2 (så
småningom) komma fram, visa sig, yppas, bli känd, komma till synes 1. i dagen; komma fram (med) — krypa
ihop kura, krympa 1. sjunka ihop, (prov.) skula; böja sig ned, kröka sig, huka sig ned, (om hund) kuscha; krypa
närmare varandra, maka sig intill varandra; knyta ihop sig — krypa till kojs (vard. för) lägga sig 2 — krypa till
korset göra bot och bättring, ångra sig 2, foga sig 4, ödmjuka sig — krypa under gå under (i pris), underbjuda

kryperi överdriven ödmjukhet, (alltför stor) mjukhet i ryggen, servilitet, lismeri, krumbukter, se fjäsk 2, slisk,
(ibl.) smil kryphål 1 smyghål, (undangömt 1. hemligt) tillhåll, 1 gömma 2, krokväg 2 2 (medel 1. tillfälle till)
undanflykt, förevändning; möjlighet (att smita undan), 'blotta', 'lucka' (i lagen)

krypin håla, hål, 'kabyss', 'kajuta', jfr rum 3,

bostad 2; se vrå, 1 gömma 2 krypskytt tjuvskytt, smygjägare, smygskytt krypta underjordiskt kyrkorum, gravvalv
1. gravkapell (under kyrka), källarvalv, katakomb, gravkyrka, grotta kryptisk förborgad; dunkel, svårtolkad,
ytterst

svårbegriplig, hemlig(hetsfull), gåtfull kryss 1 (-et) se kors 1, vändkors, korssnitt, korsstreck; (byggn.)
krysspunkt, (ibl.) kryssband, kryssbåge 2 (-en) (sjö.) kryssning — i kryss i kors, om kors, över kors, i korsning

— sätta kryss tippa oavgjort

kryssa 1 segla i sicksack (mot vinden), gå på slag, göra slag, lova, lovera, ligga på kryss; göra en långfärd 1.
kryssning 2 sicksacka, ta(ga) sig fram med svårighet; (vard. för) balansera, se ragla krysta 1 lidelsefullt 1.
hysteriskt 1. krampaktigt gripa om 1. klämma 1. krama 1. pressa (ngt) 2 krysta sig, 'stånka'; omåttligt anstränga
1. pressa sig 3 framkrysta ni, med ansträngning yttra I. frambringa, med möda åstadkomma, pina 1. trycka 1.
pressa fram

— krystad framtvingad, ansträngd, snirklad, tillgjord, långsökt

kråka 1 märke (i kanten), se 1 bock i 2 se

huvudbonad, hätta 1 kråkfötter oläslig handstil, 'pigstil', se klotter kråkvinkel småstad(s-håla), se avkrok kråma
sig stolt kröka (på) halsen; se yvas, kokettera, posera, göra sig till, åbäka sig, åma sig, svassa, 'sprätta', strutta,
fjäska, krumbukta sig, sätta näsan i vädret, ta(ga) sig är 1. air, känna sig överlägsen 1. viktig krångel se bråk 3,
oreda, trassel 2, (ibl.) byråkrati, (vard.) kringelkrångel, trubbel, 'ki-neseri', trams — utan krångel se resolut 2
krångla 1 (om person) orsaka 1. vålla 1. ställa
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till besvär 1. krångel 1. bråk 1. förtret, se 1 bråka 3, trassla, (vard.) mackla, sjabbla, tram-sa; göra svårigheter 1.
invändningar, lägga hinder i vägen, vara besvärlig 1. ogin, treds-kas, ha konster 1. hyss för sig; bruka knep, jfr
svänga sig 3, inte vilja bekänna kort 1. färg, manipulera, intrigera, (vard.) kuekla, fiffla, mygla, strula, (prov.)
klatra, klattra; vara obeslutsam, 'vackla' 2 (om sak) icke fungera tillfredsställande, vara opålitlig, mankera,
'gnissla', (om motor) hacka, 'hosta', (om maskin o. dyl.) 'strejka', 'klicka'; (sjö.) kinka, beta, skägga 3 (om djur,
särsk. häst) vara istadig, vara 1. bli bråkig, krumbukta sig, (ibl.) skygga 4 ha besvär (med), fumla (med), bära sig
tafatt 1. otympligt åt (med) — krångla sig in lyckas tränga (sig) in 1. trassla sig in, slingra sig in — krångla sig
undan praktisera sig bort; se undkomma — krångla sig upp kravla 1. krypa 1. klänga 1. klättra 1. förpassa sig
upp, med besvär resa sig 1. stiga 1. ta(ga) sig upp — krångla till konstra till, (idrott.-si.) tricka; se trassla till,
inveckla 2 krånglig 1 bråkig, besvärlig, vrång, illbattig, grälaktig, tråkig (att ha att göra med) 2 (motsats: enkel)
knepig, komplicerad, kinkig 3, omständlig, inkrånglad, tillkrånglad, (ibl.) byråkratisk, sofistikerad; intrasslad,
tilltrasslad, trasslig, knagglig, (vard.) marig, 'benig', kringlig, (prov.) 'krokig', klatrig, klattrig

1 krås innanmäte, inkråm — smörja kråset 'smörja sig', äta 1. må gott, ta(ga) till bästa, gotta sig, frossa på god
mat, (vard.) gona sig, se äta 1, festa 2

2 krås se halskrås, 2 krus 1 kräckla se kräkla



kräfta 1 kräftdjur, krustacé 2 (med.) cancer kräk 1 litet pyre, liten stackare, 'palt' 2 skräp (till karl), odugling,
sjajas, mes 3, (vard.) mähä, sjask(er), 'blötdjur', 'mollusk', 'kratta', 'vante', pjatt, sjätte; odåga, slarver, lump,
usling, skojare, fähund, 'nöt', 'fä', 'potta', skit 3 boskap(s-djur), (nöt)kreatur, kor; (vard.) (hund)racka 4 kryp,
skridfä kräkas kasta upp, spy (upp), lämna ifrån sig (maten), ge upp, få upp, (prov.) ulka, (i Sydsv.j klokas, (åld.)
vomera, (si.) 'kalva', ropa (på) Ulrik — så att man kan kräkas (det är) så att man vämjes (åt det), så att det vänder
sig i magen (på en) kräkla 1. kräckla krumstav, biskopsstav, herdestav; grötkräkla 1. -kräckla kräla 1 se krypa 1,
'rinna' 2 se vimla — kräla

1 stoftet för se ödmjuka sig kräldjur reptil, kryp

kräm 1 saftkräm, bärkräm, (prov., i Sydsv.) rö(d)gröt; (frukt)mos; smet, 'gröt', 2 se

2 salva

krämare (ofta neds. för) kramhandlare, detaljhandlare, se 2 handlande krämpa åkomma, småsjukdom, jfr
sjukdom,

småvärk, krasslighet, skröplighet kränga 1 (sjö. för) ta(ga) en överhalning, luta
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åt (ena) sidan, lägga sig på (ena) sida(n), få 1. ha slagsida, ligga 1. vicka 1. luta över, (sjö.) gå över stag; (ibl.)
slingra, 'kasta', gira, gunga, rulla 2 (sjö. för) vinda omkull, lägga på (ena) sida(n) 3 vicka, vingla, slänga, svänga,
gå på ett hjul 1. en med 4 vränga, vända ut och in på; med våld sätta (på1), pressa 1. dra(ga) (över huvudet); flå
(a'v) — kränga ö'ver förlora 1. mista 1. tappa balansen, ta(ga) 1. göra en överhalning kränka 1 (motsats:
respektera, hålla) överträda, vanhelga, ohelga, oskära, profanera, besmitta, vanhedra, försynda sig mot, bryta 1.
fela 1. begå brott mot; våldföra 1. förgripa sig på, åsidosätta, trampa under fötterna, träda för nära, göra intrång
på, fläcka (ngns heder) 2 förorätta, förolämpa, stöta (för huvudet), förtörna, förfördela, djupt såra, pikera,
chikanera, gå ngns ära för när, missfirma, skymfa, smäda, förnärma, göra (ngn) förnär, skämma ut, sätta en fläck
på, förnedra, (för)ödmjuka, ledera 1. lädera, jfr håna 3 vanära, förföra, skända, skämma — kränkande
nedsättande, förödmjukande, förnärmande, skymflig, förgriplig, (åld.) laste-lig(t tal)

kräpp krusflor, (sorg)flor; sidentyg, crëpe, kräppong

kräsen se grätten, svår att tillfredsställa, överkänslig; artistisk, förfinad kräslig 1 (om mat) se läcker 1 2 (om
levnadssätt) yppig, överdådig kräsmagad kinkig med maten, se grätten kräva 1 (motsats: ge avkall på) göra
anspråk på, betinga sig, begära, (på)fordra, påyrka ni, göra gällande, pretendera, pocka på, ropa på, propsa på,
envisas med, hålla styvt på, urgera, insistera på, hävda, förbehålla sig rätten till, (åld. o. i kanslispr.) äska, (jur.)
påstå; se 2 vilja 3, önska, anhålla, anmoda, (för)vänta, 'efterlysa'; bjuda, befalla, beordra, förplikta 2 (motsats:
efterskänka) utkräva, avfordra, avkräva, infordra, utfordra, (vard.) björna, jfr indriva 2, avpressa, avtvinga,
rekvirera, lagsöka 3 erfordra, sysselsätta, ta(ga) i anspråk, behöva 1, fordra 2, påkalla, tåla 1. (åld.) tarva (att
diskutera); uppta(ga) iu (utrymme); kosta, dra(ga), 'sluka'; vara beroende av, medföra, nödvändiggöra, förutsätta
— krävas vara av nöden, vara i behov av, vara oundgänglig 1. nödvändig, behövas, fordras, vara starkt påkallad,
tillkomma, åligga, (åld.) göras (ngn) behov — krävande se fordrande, prövande 2, arbetsam 2; (om arbete)
kvalificerad krögare se källarmästare; restaurangägare krök 1 böjning, sväng(ning), knorr (på svansen),
bukt(ning), båge, båglinje, krok(linje), kut (på ryggen), slinga, krökning, krumning, krumbukt, (tvär) knyck,
kurva, vindel, vinkel, hörn, (tekn.) knä, (vard.) böj 2 (si. för) sup

kröka 1 se böja 1, vrida till, göra krokig, stuka 2 göra krök(ar), böja av, vika av 3 (si. för) supa 1 — kröka sig 1
gå i 1.krökt—kultivera

göra (en) krok, gå i serpentin 1. meander, bukta sig 2 böja sig; kruila sig, knorra sig, sno sig, böjas, krumbukta
sig 3 luta sig (ned); krypa ihop, krympa sig — krökt se kutig; flack (kulbana) — kröka rygg för se fjäska 2

krön 1 se i topp, (högsta) kam, övre kant 2 (avslutande) överdel, avslutande list 1. prydnad(s-grupp); [pelarkrön,
kapitäl, [-murkrön];-] {+mur- krön];+} (ibl.) tinnar kröna 1 (högtidligt) insätta som regent 2 bekröna, bekransa,



lagerkransa, lagerkrona; (i högre st.) smycka (med hederstitel) 3 (byggn. för) avsluta (uppåt); toppa (en lista) 4
fullända, sätta kronan på (verket), sätta pricken över i 5 (om mått) utkröna, (ut)stämpla, märka, justera,
kronmärka — krönas med framgång ha framgång, lyckas 2 krönika (åld.) tidebok, hävdebok; historisk årsbok;
data, historia 1; översikt, (års)revy, kavalkad kub tärning, hexaeder, klots, kloss kubb 1. kubbe huggkubb(e),
träkloss, se

1 kloss 1, träblock, stock, stabbe

kuckel (vard. för) 1 intrigspel, stämplingar, intriger, komplott, smussel, knep 1; se ofog; se kurtis 1 2
kvacksalveri 3 trolleri(er), hemliga konster, hokuspokus, signerier kudde (mindre) dyna, puta, pöl, (prov., i
Sydsv.) puda, (åld.) hyende, (idrott.) mum-rik; huvudgärd; (tekn. för) underlag; (konsth.) echi'nus kuf (vard.,
neds. för) underlig 1. tråkig person, konstig kropp, underlig kurre, (vard.) (en) laban, stofil kufisk (vard., neds.
för) konstig, egendomlig,

underlig, löjlig kugg se kugge

kugga 1 se 1 lura 2, jfr pungslå 2 (motsats:

godkänna) underkänna, ge underbetyg 1. underkänt, sätta (fast), (vard. o. si.) knorva, 'köra', 'spräcka' — kuggas
(motsats: gå igenom, godkännas) falla igenom, misslyckas, bli kvarsittare, få underbetyg 1. underkänt, (vard. o.
si.) gå kugg, 'köra', 'rulla', 'spricka', trilla dit

kugge 1. kugg hjultand, tand, kam, (en) bricka (i spelet)

kujo'n se mes 3

kujonera förtrycka, topprida, plåga, hålla i schack, jfr kuva 1, tyrannisera, terrorisera, 'kommendera', mästra,
(vard.) hun(d)sa, hundsfottera, (mil.-si.) liva kukeliku I. kuckeliku se smussel kula 1 projektil, skott; (si. för)
fotboll; (idrott, för) kulstötning; (nickel)dank, (vard.) 'rille'; klot, knopp; glob, sfär; (glas)kolv, retort

2 bula, knöl, svulst, svullnad; utväxt 3 se håla 1, näste; (vard. för) studentrum, studerkammare, jfr rum 3, bostad
2 — på ny kula (vard. för) på nytt, se under 2 ny

kulen 1 (om väderlek) mulen o. dyster, råkall, bister, gråkall, grå, kylig, töcknig o. kall, (ibl.) höstlik 2 (om trakt
1. lokalitet) dyster, otrivsam, karg, tröstlös 3 (om person)

(små)frusen, 'olustig', 'ruskig', 'ruggig', nedstämd

kulinarisk kokkonst-, finare matlagnings- 1.

[-matkuling-]

{+mat- kuling+} hård vind, bris, blåst, kastvind, vindstöt, by

kuliss 1 (flyttbar) teatervägg, (teater)dekora-tion, sidotäckning, hängande draperi, (ibl.) fond(dekoration) 2 (tekn.)
ränna, fals 3 (tjäna som) staffage — bakom kulisserna 1 bakom scenen 2 (bildl. för) i hemlighet, hem-ligen,
lönnligen, i lönndom, i det fördolda, bakom förlåten, i skymundan, osynligt, omärkligt, inofficiellt, privat — vara
verksam 1. stå bakom kulisserna (bildl. för) ha sitt finger med i spelet, stå bakom

1 kull (subst.) Is el flock 1 2 syskonskara, barnskara 3 'årsklass', 'årgång', 'uppsättning', 'generation'

2 kull (adv.) se omkull

kulle höjd, höjdparti, (berg)knalle, klint, backe, (segelflygtekn.) hang, (prov.) holme (på slättmark); upphöjning,
(för)höjning, (jord)hög, (ibl.) tuva; gravkulle, grav kullerbytta voit, (ibl. nära) saltomortal; kull-ridning,
övervickning, störtning, (vard.) vurpa; (ekonomisk) krasch, 1 bankrutt — göra en kullerbytta kullbyttera, falla 1.
stupa på näsan, tumla över ända, ramla 1. falla omkull, störta, (ibl.) slå baköver; göra konkurs

kullersten rullsten, kullrigt stenblock, otuktad

(små)gatsten, bullersten, klapper(sten) kullig 1 (om landskap) se kuperad 2 buktig, kupig, kullrig, välvd, konvex,



rundad 3 (om ko) hornlös, obehornad kullkasta 1 se kasta omkull 1 2 (bildl.) se omintetgöra, (kull)störta,
omstörta, vända upp och ned på, göra tabelras 1. rent hus 1. rent bord med, tillintetgöra verkan av, 'sätta krokben
för', 'stjälpa', jfr förstöra 1; vederlägga, gendriva (argument), komma på skam, 'fälla', se omstörta kullra 1 rulla,
trilla, ramla, tumla, stjälpa, vältra, välta (omkull 1. ikull 1. runt) 2 bullra, mullra

kullrig se kullig 2, (om mark) ojämn, knölig kullsegla se kantra 1

kullstörta 1 se störta omkull 2 (bildl.) se kullkasta 2, riva ned 3, förstöra 1 kulmen se höjdpunkt, maximum; (litt.-
hist.)

peripeti1; (med.) (sjukdoms) akme kulminationspunkt se höjdpunkt, maximum, jfr clou

kulminera nå sin höjdpunkt 1. kulmen, nå 1.

stå på höjden; sluta (i 1. med ngt) kulspruta maskingevär; [kulsprutegevär, [-kulsprutepistol];-] {+kul-
sprutepistol];+} (mil.-sl.) spruta, ärtkanon, ärt-spottare, knattermoj kult 1 gudstjänst(form), -ceremoni(er), jfr

religion 2 dyrkan, tillbedjan, hyllning kultivera 1 (om jord) (upp)odla, bruka, hävda; (om förmåga 1. talang)
upparbeta hj, (om smak) utveckla 2 förädla, förfina, civilisera, uppfostra, hyfsa, bilda — kultiverad (mot-
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sats: primitiv, vild, barbarisk; vulgär) civiliserad, upplyst, hög(t utvecklad), skolad, 'odlad', allmänbildad;
'städad', presentabel, artig, hövlig, väluppfostrad, belevad, verserad; utsökt, förtjusande, vinnande, intagande,
raffinerad kultur 1 civilisation, bildning, förädling, hu-manisering, förfining, 'utveckling'; andlig 1. materiell
odling, andligt liv, (hög) utvecklingsnivå 2 hyfsning, folkskick, levnadsvett, uppfostran, skolning, utbildning,
'polityr', finess, takt o. belevenhet 3 (bringa under) odling; (i god) hävd 4 (bakterie)odling, renodling

kulvert (betong)rör, betongledning, (avlopps)-trumma, kloak; täckdike; passage, (gång)-tunnel

kulör 1 se färg 1 2 se prägel 3 kulört brokig, livligt färgad, färgrik, färgglad, färggrann

kummel 1 se röse, gravröse, gravhög 2 fast

sjömärke, båk kumpa n se kamrat 1, medbrottsling, sälle, 'karl', 'fyr'

kumulera hopa, lägga ihop, slå ihop, sammanföra

kund köpare, konsument, (jur.) avnämare; klient (hos advokat); (ibl. nära) spekulant; (stam)gäst, habitué
kundkrets kunder, klientel, publik kung se konung kungadöme se konungadöme kunglig 1 nådig(t brev), statligt
(ämbetsverk) 2 konungslig, regal, rojalistisk 3 se majestätisk, furstlig, praktfull, magnifik; ypperlig, utmärkt,
utomordentlig — kungligt (adv., även) (roa sig) tappert kunglighet 1 kunglig person 2 k(on)unga-

värdighet, k(on)ungamakt; kunglig prakt kungstanke grundtanke, ledande tanke, storslagen tanke kungsväg (åld.
för) landsväg, huvudväg;

(bildl. för) lätt framkomlig 1. säker väg kungöra se tillkännagiva 1, offentliggöra, föreskriva

kungörelse se meddelande, (offentlig) pålys-ning, (åld.) plakat; notifikation, (kunglig) förordning, påbud,
författning, se proklamation

kunna 1 (väl) känna, veta, veta besked om, ha 1. äga insikter 1. kunskaper i, vara inne 1. insatt 1. hemmastadd i,
behärska, ha färdighet i, (vard.) ha förstånd på (ngt); ha erfarenhet om, sitta inne med 1. äga förutsättningarna)
för, (visa vad man) går för, vara säker 1. skicklig 1. utlärd i 2 se förmå 1, vara i tillfälle att; [ngn kan] det ligger
1. står i ngns makt; vara (ngn) möjligt, orka, vara oförhindrad att, (ibl.) duga till att 3 (inte) förmå sig till, (inte)
gitta, (inte) nännas, (inte) vara människa att, (inte) stå ut med, (inte) uthärda, (inte) ha lust att 4 äga rätt att, vara
berättigad att 5 må, ha tillåtelse — det kan (nog) hända det är inte omöjligt, måhända 1. kanske förhåller det
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sig så — icke kunna annat än icke kunna undgå att, nödgas 1. tvingas att, vara tvungen att — inte kunna me'd se



2 avsky, finna obehaglig 1. osympatisk kunnig beläst, lärd, kunskapsrik, insiktsfull, boksynt, väl underrättad 1.
informerad 1. initierad, upplyst, bildad, kringsynt; jfr duktig 2, erfaren, övad, tränad, rutinerad, (vara) hemma 1.
inne (i), (väl)bevandrad 1. hemmastadd (i), förfaren, (väl) förtrogen (med), säker, 'styv', jfr sakkunnig 1 — det är
kunnigt det är känt, bekant, veterligt kunnighet duglighet, skicklighet, färdighet,

kunskap; se sakkunskap kunskap se kännedom, kunnighet; insikter, inblick, lärdom 1, 'begrepp'; (få) vetskap 1.
kännedom (om), (få) klarhet (i); [kunskaper] (ibl.) know-how kunskapa se speja, spionera kunskapare se spanare,
spion kunskapsgren se fack 2

1 kupa (subst.) kupol, valv; skyddsglas, (glas)-behållare, (glas)klocka, recipient; himmelskupa, sfär; pokal, kalk,
aromglas, se bägare; huv, (spis)kappa, (spis)kåpa; takkupa, se takkammare; (prov.) mjärde, (ål)tina; jordkupa,
stack, (prov.) (sädes)skyl

2 kupa (v.) göra kupig — kupa sig bli kupig, välva sig

kupé 1 vagnsavdelning 2 täckvagn; täckt bil kupera 1 stubba svansen (på häst 1. hund) 1. öronen (på hund), kapa
2 (kortsp. för) ta(ga) av 3 (med. för) bryta udden av (sjukdomsanfall), undertrycka — kuperad (motsats: platt)
(om terräng) kullig, (små)backig, bruten (i kullar 1. åsar 1. 'vågor'), backländig, ojämn, jfr oländig kupig 1 kupad,
kupformig, skålformig, hålig, konkav 2 halvklotformig, klockformig, välvd, rundad; utbuktad, buktad, buktig,
kullrig, kullig; svällande, bukig, konvex; utstående (ögon) kuplett revyvisa, jfr 1 visa kupol takrundel, lanternin,
dom; (himmels)-

kupa; rundvalv, se valv kupong — klippa kuponger lyfta utdelning (på aktier), lyfta aktievinst; (skämts, för) vara
förmögen, leva som rentier kupp överrumpling, vågstycke, tilltag; se revolution; spekulation, (gott) kap; inbrott,
stöld-(kupp), (si.) 'stöt', grej; (ibl.) köpenickiad, jfr bedrägeri 1; spratt, se knep 1 — på kuppen på affären, (på
grund) därav, därvid, därigenom

1 kur 1 (redskaps)skjul; vaktkur, skyllerkur; pissoar, urinoar 2 regntak, sufflett

2 kur sjuk(doms)behandling, läkemetod, terapi; (ibl.) botemedel — genomgå en kur ligga vid en brunns-1.
kurort, dricka brunn, ta(ga) (bad)behandlingar, sköta sig, rekreera sig

3 kur 1 mottagning vid hovet, cour 2 uppvaktning, hyllning, uppmärksamhet, galan-terier — göra sin kur se
uppvakta 3

kura 1 huka (sig ned), sitta nedhukad 1. medkurage—kvacksalvare

uppskjutna axlar, kura ihop sig, krypa ihop, sjunka ned 2 sitta o. kura, sitta ensam (o. nedstämd 1. orkeslös 1.
sysslolös 1. utan att taga sig ngt för), (vard.) (sitta o.) kuckelura kurage [ - a1 s j ] se 1 mod

kurant 1 (hand. för) säljbar, lättsåld, efterfrågad 2 (om mynt 1. uttryck) se gångbar 2 3 (vard. för) (frisk o.) kry,
rask, i god form kurator personalkonsulent, se syssloman kurera behandla (med), se läka kurialstil se kanslistil

kuriositet kuriosum, raritet, ngt sällsamt (o. sällsynt), 'lustig sak', (ibl.) kostbarhet, märkvärdighet, sällsynthet,
sevärdhet; besynnerlighet, egendomlighet kuriosum se kuriositet; [kuriosa] (även) antikviteter, nipper, pretiosa 1.
preciösa, bric-à-brac, (vard.) pyngel kurir ilbud, (sände)bud, express(bud), stafett, (ibl.) ordonnans; (post)ryttare,
löpare; (knark)transportör kuriös 1 se underlig 2 (prov., i Sy ds v., för) nyfiken

kurort badort, 'bad', (hälso)brunn, brunnsort, kuranstalt, sanatorium, (ibl.) (hälso)källa, mineralkälla, (åld.)
surbrunn

1 kurra (subst.) (si. för) fängelse 2

2 kurra (v.) 1 (om duva) kuttra; (om katt) spinna 2 (om måge) 'knorra', 'bullra', murra

kurragömma se 2 dunk 3 kurre (vard. för) rolig 1. trevlig person, lustig laban 1. 'själ', (lustig) ture, (glad)
garsong, kotte, prisse, jeppe, 'prick', jycke, sälle, kille, kis; gynnare, 'typ', 'individ', 'figur', 'persedel', fyr; krabat,
(åld.) fagott, hudik, jfr gök 2; se friskus — underlig kurre se särling



kurs 1 serie (av lektioner 1. föreläsningar), (åld.) kollegium; (läro)fordringar, pensum; (kurs)deltagare,
(kurs)kamrater 2 (kompass)-streck, kurslinje, riktning, styrlinje, direktion; se kosa, färd, led, rutt 1. route, bana;
riktlinjer (för ledning av parti 1. företag) 3 gällande pris, (kurs)notering, kursvärde 4 värde, anseende, gångbarhet
— hålla kurs på styra mot, hålla mot 1. på — lägga om kursen lägga om rodret — styra kurs mot se styra 2 —
sätta kurs på styra mot, ställa färden mot, styra kosan mot, fara mot, jfr 2 fara 1; gå raka vägen 1. rakt mot, 'dyka'
rakt på — ändra kurs 1 lägga om rodret 2 se ångra sig 1

kursa göra affärer i smått, schackra, prångla,

'kommersa', (vard. för) sälja, avyttra kursiv 1 (om tryckstil, motsats: antikva, rak) lutande; (om skrivstil) löpande;
(egyptisk) hieratisk (skrift) 2 (om läsning) oförberedd, kursorisk; flyktig, hastig kursivera (bildl. för) understryka,
framhålla,

'accentuera' kurtis 1 'hyllning', 'uppvaktning', flört 1, (vard.) flams, kuckel 2 (inställsamt) smicker kurtisan se
demimond 2, mätress kurtisera se uppvakta 3, flörta kurva 1 (väg)krök, krökning, krok, båge, bukt,

sväng, vindling; [kurvor] rundning, fyllighet 2 (mat. för) båglinje, kroklinje 3 (kurv)dia-gram; [grafisk kurva,
feber-, barometer-, temperatur-, indexkurva; höjd-, djup-, [-nivåkurva]-] {+nivå- kurva]+} 3 utvecklingslinje
kuscha 1 (om hund) lägga sig (ned), krypa ihop 2 kujonera, hunsa; stuka, kuva, hålla (ngn) kort, mästra, söka
göra (ngn) spak, tvinga till lydnad 3 vara undergiven, krusa (för ngn) — kuschad se 2 spak 1 kuse se kaxe,
överman; jfr kryp 1; se bröd 1; (bergv. för) klump; (si. för) häst; (prov. för) skalbagge

kusk körsven, körkarl (öl)utkörare; skjutsbonde, forman, (åld.) (natt)skäktare kuska 1 se köra 3 2 åka 1. färdas I.
resa 1. flacka 1. fara (omkring 1. ikring 1. kring), kånka (med) kuslig 1 se ruskig 3, ohygglig 2 obehaglig 1.

kulen till mods, ängslig kust havskust, havsstrand, jfr strand; (ibl.)

kustland; havskant, kuststräcka, land kus'tos (åld. för) väktare, ordningsman, tuktomästare, översittare kuta 1 gå
krokryggig 1. kutryggig 1. krokig, (prov., i Syds v.) skula 2 (vard. för) 2 springa 1 kutig (motsats: rak, rank)
kutryggig, rund-ryggad, krokryggig, krokig, krum(böjd), (hop)krumpen, krökt, (framåt)böjd, framåtlutad, (prov.,
i Sydsv.) skulande kutting se 1 tunna 1

kuttra 1 (om duvor) kurra 2 (lågmält o. förtroligt) pladdra 1. prata, viska, tissla och tassla, svärma, (vard.) ha
kuttrasju för sig, (ibl. nära) flörta kuttrasju (vard. för) flört, (vulg.) hångel; (vara) förtrolig 1. intim (med), (ett)
ömt möte; kärleksförhållande 1. -förbindelse kutym se sed, 2 regel

kuva 1 betvinga, nedtrycka, undertrycka, få bukt med, kuscha, göra spak 1. tam, tukta 1, kujonera; förtrycka,
böja, lägga för sina fötter, förtrampa, nedtrampa ni, nedbryta ru, slå ned, rå på, förödmjuka, stuka, jfr kväsa 2
göra sig till 1. bli herre över, besegra, övermanna, ta(ga) loven av, krossa, underkuva, erövra 3 behärska,
bemästra, lägga band på, lägga kapson på, hålla i styr 1. i schack 1. inom skrankorna, disciplinera; dämpa,
hämma, tygla, hålla ned 1. tillbaka 1. nere, (för)-'kväva', (ibl.) späka (sina lustar), jfr förneka sig själv — kuvad
(även) skrämd; undergiven, ödmjuk kuvert 1 (brev)omslag, konvolut 2 tallrik(ar) med tillbehör (för en persons
måltid), bestick kvacksalva idka kvacksalveri, fuska i 1. obehörigt utöva läkaryrket, (vard.) kvacka, (skämts.)
doktorera, (prov.) kuckla; (skämts, för) utöva läkarpraktik; [kvacka med] omdömeslöst använda läkemedel;
(bildl. för) fuska (i)

kvacksalvare klok gubbe 1. gumma, charlatan, (ibl.) helbrägdagörare, naturläkare, fuskare, humbug, (vard.)
kvackare
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kvadda (vard. för) krossa, förstöra; (bildl. för) 'stuka', platta till kvadrat fyrhörning, fyrsiding, fyrkant; (ty-pogr.)
utslutning

kval pina, plåga 1. plågor, 1 smärta, (själs)-lidande, pärs, marter, tortyr, ängslan, ångest, vånda, ve kvalfull se
smärtsam 2



kvalificera (motsats: diskvalificera) göra behörig 1. kompetent 1. berättigad, skaffa behörighet, meritera —
kvalificera sig skaffa sig kvalifikationer 1. kompetens, specimi-nera, (idrott.) kvala — kvalificerad fack-utbildad,
kompetent, auktoritativ; tjänlig, duktig, skicklig,(högt) förtjänt,framstående, behörig; (särskilt) ägnad 1. lämpad
1. skickad (att); mer krävande (arbete); (jur.) skärpt (straff); (brott) under försvårande omständigheter —
kvalificerad majoritet (motsats: enkel majoritet) (vanligen minst) två tredjedelars majoritet, förstärkt 1. skärpt
röstövervikt

kvalifikationer nödiga förutsättningar, lämplighet; jfr kompetens kvalité (hand. för) sort, sortering, beskaffenhet,
slag, art, klass, kaliber, kvalitet, standard; god beskaffenhet kvalitet (inre) värde, lödighet, halt, (hög) rang,
egenskap; (hand.) se kvalité — kvalitets-förstklassig, prima kvalm kvalmighet; kvav luft, kväljande doft;
kväljande känsla, äckel, olust kvalmig 1 kvav, kväljande, 'kvävande', 'tryckande', 'tung', dov, tjock, rökig, unken,
däven, oren, stinkande, mefitisk 2 jolmig, äcklig, kvabblig, fadd 3 (bildl. för) osund, motbjudande kvanting (vard.
för) yngling, pojke, pojkvasker, (pojk)spoling, gatpojke, glop kvantitet 1 myckenhet 1. mängd 1. del (av ngt),
kvantum, dos(is), parti; (ibl.) antal, numerär, slump, post 2 (filos, för) storlek, omfattning, mäktighet, omfång,
grad; (mat.) storhet 3 (språkv, för) (uttals)längd, uttalstid kvantum 1 se kvantitet 1 2 (ngns) beskärda del,

mått, pensum kvar 1 kvarlämnad, (sjö.) akterseglad; orörd, orubbad 2 i behåll, över, övrig, till övers, till
överlopps, bevarad, återstående, 'åter', (prov., i Sydsv.) igen; outtagen, innestående; övrig, sparad; överskjutande,
överblivande, som rest — bli kvar se stanna 2; fastna, häfta (vid) — ha kvar se behålla 1, bibehålla; ha framför
sig — stanna kvar vara efter, jfr stanna 2 kvarhålla se hålla kvar

1 kvarleva (subst.) se rest; [kvarlevor] (även) överlevor; ngns döda kropp, lik, 'stoft', 'mull', 'aska', 'ben'

2 kvarleva (v.) se fortleva — kvarlevande efterlämnad, se efterlevande

kvarlåtenskap dödsbo(s behållning), stärbhus,

bo, förmögenhet, (ibl.) arv kvarlämna se efterlämna 1; (sjö.) aktersegla
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kvarn (prov., i Sydsv.) mölla; krossverk, kross,

(ibl.) kollergång kvarstad beslag, sekvester, embargo, sking-ringsförbud — belägga med kvarstad sätta

1 taka händer, se beslagtaga kvarstanna vara efter, jfr stanna 2 kvarstå bli(va) (vid), se stå kvar, återstå kvart 1
fjärdedels 1. fjärndels timme, kvartstimme 2 rast, frikvart, fristund — på tre kvart (vard. för) på sned; se berusad
1

kvartal tremånadersperiod, kvartsår kvarter 1 stadsdel, distrikt, rote; (i dessa) trakter; (fyrkantigt) trädgårdsland 2
uppehållsplats, se logi; (mil. för) förläggning, station, bivack 3 (sjö.) vakt (ombord), skift 4 (astr. för) (mån)fas
kvasi- föregiven, sken-, skenbar, halväkta, halv-, jfr halvt om halvt under halv; oäkta, simili-, pseudo-; dålig,
sämre kvast 1 (björk)riskvast, sopkvast, (sotar)krejs, (sotarsl.) stånka: däcksborste, skrubb, svabel

2 (löv)ruska, bunt 1. fång 1. knippa 1. knippe av kvistar, blomsterkvast, bukett 3 sjömärke, (kvast-1. rusk)prick 4
(åld. för) tofs, frans 5 'kärve', 'kaskad'; [strålkvast, eldkvast, rökkvast]

1 kvav (subst.) — gå i kvav 1 (sjö.) se förlisa 2 (bildl.) se misslyckas 1

2 kvav (motsats: frisk) (adj.) 'kvävande', tryckande varm 1. het; se kvalmig 1

kverulant se bråkmakare 2, processmakare, sur

krttiker, (vard.) kvirrare, surpuppa kverulera gnälla, kritisera; gräla, bråka,

ständigt klaga 1. klandra, (vard.) kvirra kvick 1 se snabb 1, fortfärdig; rörlig, vig, livlig, pigg; snar (till) 2
kvicktänkt, snartänkt, snabbtänkt 3 fyndig, fintlig, vitsig, (små)-lustig, skämtsam, 'sprudlande', spirituell;
välturnerad, träffande, 'dräpande', spydig, 'spetsig', 'uddig', epigrammatisk 4 (åld. för) levande — kvickt (adv.,
även) se hastigt, genast 1 — inte förstå det kvicka (i) inte förstå vitsen (med) kvicka sig (vard. för) skynda sig,



(ibl.) brådska

1. jäkta i väg kvickhet 1 snabbhet, rörlighet, livlighet

2 espri, spiritualitet, slagfärdighet, satir; lustighet, rolighet, bonmot, vits, skämt

kvickhuvud se skämtare

kvickna till (åter) få liv, vakna till liv, (åter) leva upp, återfå sansen, vakna (efter en svimning), jfr repa sig under
4 repa kvicktänkt se snabbtänkt

kvida 1 se jämra (sig) 1; jfr gråta 2 se gnissla 1

3 (om hjärta 1. samvete) våndas, (kvalfullt) längta (efter), 'sucka'

kvinna kvinnsperson, kvinnfolk, en Eva, (ett) femininum; jungfru, 1 flicka 1; dam, lady, (åld., neds. 1. skämts.)
fruntimmer; (vard. o. skämts.) kvinns, 'donna', 'kjoltyg'; (barnspr.) 'tant'; fru, hustru; (fet) matrona, gumma,
(neds.) madam, käring; husfru, husföreståndarinna, hushållerska; [kvinnor] (även) se kvinnfolk 1; [enfaldig
kvinna] våp, 'kossa'; [slarvig kvinna] se slampa; [kvinna avkvinno—kyckling

halvvärld] se demimond 2; [lösaktig 1. fallen 1. fal kvinna] se glädjeflicka; [argsint kvinna] se argbigga —
kvinno- kvinnfolks-; spinn- (sida) kvinnfolk 1 kvinnor, kvinnspersoner, det täcka 1. svaga könet, (vard.) kvinns,
(åld.) könet 2 se kvinna kvinnlig moderlig; veklig, feminin; (språkv.

för) tvåstavigt (rim) kvinnosaken kvinnofrågan, kvinno(saks)rörel-

sen, feminismen, kvinnoemancipationen kvinnosakskvinna feminist, blåstrumpa, suff-ragett

kvinnostyrelse kvinnovälde, (fackspr.) matri-arkat, gynekokrati; (neds.) kvinnoregemente, kjortelregemente,
kjortelvälde, kjolvälde kvinnotjusare se donjuan kvinnotycke fruntimmerstycke, dragningskraft på kvinnor,
framgång hos det täcka könet, sex appeal, 'det' kvintessensen det finaste 1. bästa 1. (grund)-väsentliga av, det
egentliga i, 'kärnan'1. det typiska i, inbegreppet av, essensen av, 'musten', 'märgen'; summan, kontentan, (vard.)
'det fina i kråksången', 'fina Q' kvintilera leka på strängarna 1. tangenterna,

se 2 spela 1; småsjunga, jfr sjunga 1 kvissla 1 (var)blemma, blåsa, kvesa, (hudutslag, pustel, (ibl. nära) finne,
(vard.) bobba, plita 2 (liten) kvist, knast kvist l liten (böjlig 1. smäcker) gren, smågren, ranka, spö; (ibl.) skott,
avläggare 2 kvistknöl, knagg, knast, kvistfläck, kvissla

3 förstukvist, farstukvist, (förstu)bro — komma på grön kvist få det (ekonomiskt) bra, se vidare under grön

kvista putsa, beskära, underkvista, gallra, tukta, (ibl.) hamla, stubba (av) — kvista

1 väg (vard. för) 2 springa 1, skynda sig, (vard.) 'sticka'

kvistig 1 full av kvistar 1. kvistknölar, kvistrik 2 (vard. för) invecklad, penibel kvitt fri från, befriad från, löst från
— bli kvitt ngn 1. ngt se bli av med 1 under bliva; (inte) kunna värja sig för, se värja sig 3 under

2 värja — göra sig kvitt se göra sig av med under 2 göra, bli av med, undanröja, draga sig undan 2 — vara kvitt
vara likställda, ha kvittat 1. utjämnat 1. gjort upp sina mellanha-vanden

kvitta betala 1. avskriva en skuld, göra avräkning med, avräkna, låta gå i avräkning, utjämna, ömsesidigt
likvidera — kvitta (lika)

vara likgiltigt; [det kvittar (lika)] det gör detsamma; de kan ta(ga) varann i hand kvittens se kvitto

kvitter 1 kvittrande, (fågel)pip, (fågel)sång

2 (barn)joller, pjoller, lallande kvittera 1 underteckna 1. underskriva ni (ett kvitto); ge 1. lämna kvitto 1. kvittens
på; utkvittera m, erkänna mottagandet av 2 (vard. för) återgälda 3 (idrott, för) utjämna

4 (vard. för) lämna (det jordiska)

kvitto kvittens, avlämningsbevis, inlämningsbevis, mottagningsbevis, betalningsbevis; (hand.) recepiss'e; (sjö.)



konossement; veri-

fikation, verifikat, kvittering, bekräftelse, intyg; bong; (färd)biljett, spårvagnskvitto kvittra 1 (om fåglar) slå
sin(a) drill(ar), pipa, kvillra, sirpa, jfr sjunga 2, jubla 2 (om barn) jollra

kväda (högtidl. 1. åld. för) 1 dikta 1, sjunga 3,

(börja) uppstämma kväde (högtidl. 1. åld.) kvad, drapa, ålderdomlig 1. högtidlig dikt, se 1 dikt 1, säng 2 kväka
kvacka; (ibl.) skvattra, skväka, snattra,

bräka, knirka, knarpa, knarka kvälja 1 äckla, komma (det) att vända sig i magen, väcka vämjelse 1. avsmak,
framkalla matleda, komma (ngn) att känna sig illamående; bjuda emot 2 se 2 smärta 2, tortera, beklämma,
bekymra 1, hemsöka; (ibl.) 'fräta', fördystra, tynga (ned) 3 (jur. för) obehörigt klandra (dom) — kväljande
vämjelig, stinkande, motbjudande, jolmig 1 — det kväljer mig jag känner leda 1. blir sjuk 1. vämjes (vid tanken),
det går mig i magen, det står mig upp till halsen kväljningar se 1 illamående, 1 avsky — känna

kväljningar se må illa under 1 må kväll 1 afton, (vard., åld.) (i går) afse; kvällning, mörkning, skymning;
kvällsstund, aftonstund; (vard.) (på) kvällskvisten 1. aftonkvisten, (på) kvällskröken 1. aftonkröken 2
aftonmål(tid), se supé kvälla se flöda, forsa, strömma 1 — kvälla fram se rinna upp, framspringa ru, springa upp
1. i dagen, rinna fram, välla fram, flöda fram, sprudla fram, spruta fram 1. upp, strömma fram, frambryta ni
kvällas lida mot kväll(en), bli kväll, luta mot

aftonen; (ibl. nära) mörkna, skymma kvällning dagens slut, afton, kväll, jfr skymning; [mot kvällningen] då det
börjar kvällas 1. skymma 1. lida mot kväll 1. natt kvällsmat se supé kvällsvard se supé

kväsa ta(ga) bukt på, ta(ga) gadden av 1. ur, tukta 1, kuva, förtrampa, ge (ngn) en duv-ning, (till)stuka,'knäcka',
'knäppa'(till1 ngn), 'krossa', 'fjälla', göra (ngn) ödmjuk 1. spak 1. 'mör', 'bräcka' (ngn), jfr förödmjuka, lära (ngn)
mores 1. folkvett 1. att veta hut, sätta (ngn) på plats, få (ngn) att sänka tonen 1. att blygas 1. skämmas, låta (ngn)
känna att han lever, låta (ngn) kyssa riset, kuscha; se snoppa av, ta(ga) loven av, åthuta ru, (vard.) ge på tafsen;
'vingklippa', sätta hämsko på; (vard.) klippa klorna på, binda 1. knyta upp svansen på, trycka ned (ngn) i skorna,
'tillplatta' ni, kvadda, (åld.) lära 1. visa (ngn) var David köpte ölet; nedslå ni (opposition) kväva 1 strypa, snöra
ihop strupen på, stran-gulera, jfr döda 1 2 förkväva, släcka (eld), dämpa, betvinga, undertrycka 2, kuva 3 —
kvävas inte kunna dra(ga) andan 1. andas, storkna — kvävd se dov 2 — kvävande se 2 kvav, kvalmig 1, dov
(hetta) kyckling (ibl.) broiler; (prov.) pytta, (prov., i Sydsv.) pulla
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kyffe se 1 ruckel, rum 3, 'hål', hybble, kabyss; jfr bostad 2

1 kyla (subst.) 1 se köld 1; (ibl.) svalka 2 känslokyla, förståndskyla, kyligt temperament; könskyla, frigiditet;
kylighet, köld 2, likgiltighet, kallsinnighet, kallsinne, avoghet, reservation; se misstämning

2 kyla (v.) 1 se avkyla 1, nedkyla tu, isa 2, (djup)frysa; avsvala 2 svalka; bli kallare (mot kvällen) 3 förkyla,
förfrysa, få frost i 4 temperera, dämpa

kylig 1 sval, se 2 kall 1, kulen, ruggig, (ibl.) kylslagen; bister, isig, isande 2 behärskad, se 2 kall 2, kallsinnig,
avvisande, sträv; till-knäppt, tillbakadragen 2, föga inbjudande, 'kort', 'torr' (ton), (om exv. intresse) återhållen;
kärlekslös — behandla kyligt hålla (ngn) på avstånd kylskåp (vard.) kyl

kylslagen 1 (om dryck) tempererad, upptinad, (svagt) (upp)värmd, uppljummad, ljum 1 2 (om luft 1. bildl.)
tämligen kylig, jfr 2 kall 1 kymig (vard. för) kitslig, nedrig, okamratlig,

obehaglig, otrevlig, odräglig, gemen kynne se sinnelag, lynne 1, egenart kypare vaktmästare, uppassare, servitör,
(åld.

1. skämts.) ganymed kyrka 1 kyrkobyggnad, helgedom, tempel, Guds hus; dom, katedral; (gammalkristen)
basilika, (ibl.) kapell, (frikyrko)tabernakel 2 (kyrko)samfund, menighet, församling, trossamfund 3 konfession,
troslära, kyrkolära, (stats)religion 4 prästerskap, präster kyrklig 1 kyrk(o)-, ecklesiasti(s)k, klerikal, sakral,



prästerlig, andlig 2 kyrkligt intresserad, kyrksam kyrkogård begravningsplats, (högtidl.) grifte-gård, 'de dödas
stad', nekropol, (ibl.) urn-lund

kyrkoherde se präst 1 kyrkomöte (hist.) konsilium, synod kyrkosångare kantor, klockare kysk 1 (motsats:
köttslig, liderlig) (sexuellt) avhållsam, asketisk; orörd, jungfrulig 1; tuk-tig, ärbar, sedlig, dygdig, anständig 2;
obe-smittad, osinnlig, platonisk 2 (ibl.) vårdad, sober, enkel, flärdfri, strängt 1. stramt hållen (stil)

kyss 1 (vard.) puss, (vulg.) slät 2 (vard. för)

stöt, törn, nyp kyssa (vard.) pussa, (vulg.) släta — kyssa riset se ödmjuka sig; [låta (ngn) kyssa riset] se kväsa

kysstäck lockande, intagande, jfr förtjusande kåk 1 se hus 1, jfr 1 ruckel 2 (hist.) skampåle, spö- 1. straffpåle,
schavott; (vard. för) fängelse, kasern kål kålsoppa; surkål; (prov.) blast — göra 1. ta kål på (vard. för)
tillintetgöra, göra (totalt) slut på, suga musten 1. märgen ur, döda, betvinga, nedgöra ni, illa tilltyga, slå sönder
och samman, (vard.) göra mos 1. slarvsylta av 1. kalops på; se krossa 1, (i grund) förstöra, jfr ödelägga; (ibl.) äta
upp rubb och stubb — odla 1. plantera sin kål (draga sig
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tillbaka o.) ägna sig åt sina privata intressen kålsupare — de är lika goda kålsupare de är

jämngoda, samma andas barn, den ene är inte bättre än den andre kånka (vard. för) bära mödosamt 1. med
ansträngning, knoga 1. kneka 1. knega 1. streta 1. 'släpa' (på 1. med); kuska (med) kåpa 1 prästkappa, vid
överklädnad (med huva), fotsid ämbetsdräkt, tala'r, slängkappa, mantel 1 2 (spis)kupa, (spis)kappa 3
(skydds)hölje (över maskin) kår 1 förening, samfund, sällskap, organisation, skrå; yrkesgrupp, korporation,
personal; jfr 1 flock 2 2 häravdelning, förband, armékår, regemente, trupp(styrka) kåra 1. kora so välja kåranda
se kamratskap

kåre 1 (vind)il, (vind)fläkt, (vind)pust, vindkåre, vindstöt, lätt 1. frisk bris, jfr 1 vind 2 krusning på vattnet 3
(köld)rysning, ilning, skälvning, 'frossa' kåsera (bl. a.) kallprata, (små)prata, tala förtroligt, pladdra kåt 1 (vulg.
för) brunstig, sexuellt lysten, uppeggad, kättjefull, faunisk, (vulg.) pilsk 2 (åld. för) livlig, yster, uppspelt, yr —
vara kåt på (vulg. för) vara sexuellt attraherad 1. intresserad av 1. (vard.) varm på (ngn); vara svag för (ngt),
gärna vilja ha 1. göra (ngt) kåta (lapp)hydda, lapptält, se tält käbbel munhuggning, bjäbb(ande), gräl 1,

(ständiga) dispyt(er); jfr 1 strid 2 käbbla gnata, kivas, munhuggas, (små)gräla (om småsaker), träta, (vard.)
gruffa; kälta, käxa; vara uppnosig, säga (emot), bjäbba (emot), (vulg.) käfta (emot) käck 1 se hurtig, orädd,
oförskräckt, (ibl.) ridderlig, (prov.) snudig, jfr beslutsam 2 piffig, pigg, trevlig, livad, pojkfrisk, sportig, (vard.)
ärtig, (prov.) fräck käft i (under)käke, kind, (prov.) vina, (ibl.) gap 2 (vard. 1. vulg. för) mun 1, (si.) käfta-mente 3
(vard.) (inte en) levande själ 1. människa 1. 'katt' 1. 'kotte' 4 (tekn.) klo, skänkel (på redskap) käfta (vard. o. vulg.
för) bjäbba, slänga käft, käbbla, gräla, munhuggas, klyva näbb, gorma, vara uppkäftig, mucka, (ibl.) prata, babbla

kägelformig sockertoppsformad, se konisk kägla 1 kon, pyramid; (bergs)topp, höjd

2 (ljus- 1. strålknippe kälkborgare bourgeois, medelsvensson, se bracka 2

kälkborgerlig småstadsaktig, grönköpings-mässig, (ibl.) provinsiell; spetsborgerlig,

småborgerlig, filiströs, brackaktig, (vard.) brackig; trångbröstad, trångsynt, småskuren, prosaisk, banal, trivial,
konventionell, jfr bornerad, plebejisk kälke se släde

källa 1 källsprång, källåder, källdrag, källflöde, springflöde 2 se början; härkomst, (yttersta) grund, orsak 3
urskrift, källskrift,källare—känning

urtext; urkund 4 se sagesman, (hemlig) 'kanal'

källare 1 källarvåning, s(o)uterräng(våning), jordvåning; (källar)valv 2 (åld. för) krog källarmästare
värdshusvärd, värdshusidkare, krogvärd, krögare, kaféidkare, gästgivare, restaurangchef, restauratör, (åld.)
traktör, tavernare; (hotell)värd källskrift se källa 3 källsprång se källa 1



kälta tigga och be, käxa, sagga, (vard.) traggla, tjabba, (prov.) sarga, tragga, töla; smågräla 1. träta (på ngn),
hacka (på), vara på1 (ngn), 'bråka' (med), tjata, gnata, 'gnaga', 'älta', 'tugga om', 'idissla', 'mala', jfr diskutera
kältring (vard. för) landstrykare; lymmel, kanalje, rackare, skurk, usling; [kältringar] byke, pack

kämpa 1 utkämpa (en strid), leverera batalj, strida, se slåss 1 under 2 slå; brottas, mäta sina krafter (med 1. mot),
pröva sina krafter (mot); se 2 sträva 2 kappas, tävla, konkurrera — kämpa emot 1. mot bryta en lans med,
försvara sig mot, värja sig mot, se bekämpa; se spjärna emot — kämpa för inträda för, ivra för, se försvara —
kämpa med se bryta sig mot, få mäta sig med, 2 lida 1 kämpagestalt se koloss 1, bjässe kämpe 1 se soldat,
kombattant, hjälte 2 (idrott.) champion 3 förkämpe (för) 4 se jätte

kämpig (vard. för) besvärlig, motig, knogig, (vard.) jobbig känd se under känna

känga (hand.) käng; pjäxa, (mil.) marschsko, marschkänga; bandsko, kängsko, lappsko — (ge ngn resp. få sig) en
känga (vard. för) (ge resp. få) en spark, ett slag i ansiktet, se under 2 slag, en pik, en släng, ett tjuvnyp, en gliring

känn — ha på känn ha en (obestämd) känsla av, instinktivt 1. intuitivt känna, ana, ha en aning 1. sina aningar, ha
en ingivelse; [jag har på känn] det ligger i luften känna 1 se förnimma i 2 ha ett intryck 1. en förnimmelse 1. en
känsla av, ha känning av, förspörja, uppleva, känna på sig 3 [känna på] (med handen) beröra, vidröra 1, tumma
(på), klämma (på), (med.) palpera 4 hysa, nära, vara intagen av 5 vara bekant med 1. presenterad för 6 ha
kunskap 1. vetskap 1. insikt om, känna till, vara insatt 1. hemma i, vara förtrogen med, behärska, (i grunden)
kunna; (ibl.) vinna kunskap om 7 (åld., bibi. för) ha könsumgänge med, se 2 lägra — känna sig se 1 må 1 —
känna sig för famla, känna sig till rätta, söka hitta, orientera sig, se 1. undersöka hur landet ligger, söka utforska,
skicka ut sina tentakler 1. en trevare, sondera terrängen, fråga sig för — känna sig illa till mods känna sig ledsen
1. orolig, ledas 1, se må illa under 1 må — känna sig yäl till mods vara vid gott mod, befinna sig väl till pass, se
trivas, 1 må 2 — kännas förefalla, tyckas; ligga i luften — kännas

vid (motsats: förneka, desavouera) se känna igen; se vidkännas — känd 1 (motsats: okänd) se 2 bekant, se
berömd under berömma, allmänt omtalad, allmän(t spridd); inarbetad (vara) 2 (motsats: hemlig) erkänd, vidkänd

— djupt känd se hjärtlig — göra känd ge kännedom åt, offentliggöra; inarbeta ru (en vara) — illa känd se
beryktad

få känna av få känningar av, få veta av

— få känna på1 (få) uppleva, undergå, få pröva på 2, (få) smaka på, få se på (annat), få försöka på; förnimma —-
känna efter 1 undersöka, ta(ga) reda på 2 smaka, pröva

— känna igen identifiera, vidkännas n — känna med ha förståelse för, sympatisera med, ömma för — känna på1
sig vara medveten om, ha en intuitiv förnimmelse av, ha en (för)aning om, ana, känna, tycka — känna till se
känna 6, veta om, veta av, ha kännedom om, vara bekant med, ha reda på, se under 1 reda, ha erfarenhet, veta
besked, vara underkunnig om -— lära känna 1 lära sig (ngt), bli bekant med (ngn 1. ngt), komma underfund med
(ngn) 2 förspörja, få reda på, se under 1 reda

kännare (motsats: lekman, amatör, dilettant) finsmakare, gourmé; smakråd; initierad, se fackman, auktoritet 5,
(litteratur- 1. konst- 1. musik)älskare, (ibl.) libhaber kännbar 1 (motsats: omärklig) förnimbar, märkbar, taktil 2
(motsats: lindrig) handgriplig, påtaglig, grundlig 2, besvärlig, pressande, hård, svår, sträng (kyla), tung, avsevärd,
(ibl.) påkostande, mödosam, (tåla-mods)prövande, smärtsam kännedom se kunskap, reda, vetskap, insikt,
förtrogenhet, bekantskap, upplysning(ar), underrättelser, besked — bringa till ngns kännedom berätta (ngt för
ngn), se tala om

— erhålla 1. få kännedom om komma underfund med, få veta, (vard.) få nys om — ha kännedom om vara
medveten om, se känna till — komma till ngns kännedom komma till ngns öron — sakna kännedom om
(motsats: känna till, ha reda på) vara 1. stå främmande för, se under 2 främmande — skaffa sig 1. taga 1. ta
kännedom om se undersöka, efterforska; ta(ga) del av, göra bekantskap med

kännemärke se kännetecken 1, märke, hallstämpel, kriterium, egendomlighet, signatur kännetecken 1 se



kännemärke, karaktär, ka-rakteristikon, utmärkande egenskap, egenhet, särdrag, särmärke, skiljemärke, 'stämpel',
indicium, sym(p)tom 2 igenkänningstecken, signalement, emblem, vapen, attribut, sinnebild, symbol, vårdtecken,
signum; tecken, beteckning, bestämning känneteckna utmärka, (sär)prägla, vara utmärkande 1. karakteristisk 1.
betecknande (för); visa det väsentliga (hos), karakterisera, beteckna, stämpla (som), bestämma (som), definiera
(som) — kännetecknas av utmärka sig för 1. genom känning 1 (smärtsam 1. obehaglig) förnim-
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melse, (ibl.) efterverkan, eftersläng; (obehaglig) följd; (få) olägenhet 1. obehag (av) 2 (få) kontakt, beröring 3
förkänsla, aning, (ha) känsel (av ngt), (ha ngt) på känn känsel 1 förmåga att känna, känselsinne, (ibl.) hudsinne;
retbarhet 2 (ibl.) känsla, (ha en) känning (av) -— känsel- taktil känselspröt antenn, tentakel, palp känsla 1
känselförnimmelse, känsel, sensation 2 känslotillstånd, sentiment, emotion, affekt; (ibl.) känslostämning;
(sinnes)rörelse; lidelse, passion, patos; (spela med) uttryck 3 känslolivet) 4 dunkel 1. oklar 1. omedveten 1.
intuitiv förnimmelse, (ibl.) aning, instinkt, föreställning, uppfattning, intryck 5 (ha) sinne 1. sans (för), förståelse
(för); (ibl.) känslighet

känslig 1 mottaglig (för intryck), lyhörd (för), öppen (för); sensibel, (sexuellt) erogen 2 ömtålig, sensitiv, mjuk,
vek(hjärtad), ömskinnad, ömhudad, 'hudlös', överkänslig, 'spröd', nervös, lättrörd, blödig, sentimental, 'sårbar',
ömsint, jfr finkänslig, granntyckt 3 (om musik, bok, pjäs, film) känslofull, känslosam, rörande 4 (om
samtalsämne 1. fråga) känsloladdad, 'ömtålig', 'brännbai — känslig punkt se svaghet 3, akilleshäl — vara känslig
snabbt 1. genast reagera (för); lätt ta(ga) intryck, spontant delta(ga), ömma (för) känslighet se mottaglighet
känslofull känslofylld, se känslig 3, innerlig, lyrisk, romantisk; jfr blödig känslolös 1 se okänslig 2, känsellös,
(lokal)be-dövad, anesteserad; (ibl. nära) stel(nad), jfr valen; domnad, paralyserad, förlamad, lam; slö, livlös, oöm
2 (motsats: sentimental) se 2 kall 2, förhärdad, avtrubbad, loj, apatisk, letargisk; oemottaglig (för), oberörd,
kallhamrad, 'tjockhudad'; hjärtlös, obarmhärtig, hård, hårdhjärtad, grym, förhärdad känslomässig (motsats:
förståndsmässig) känslobetonad, affektladdad, affektbunden, emotionell, emotiv, osaklig känslosam (alltför)
känslofull, överdrivet känslig, pjunkig, blödig, tårdrypande, sentimental, (ibl.) vek(hjärtad), romanesk käpp 1
(vandrings)stav, (knöl)påk, karbas, Mäster Erik 2 (kvast)skaft; (ibl.) ten, (me-tall)stav, spröt, stake, pinne, stör,
sticka, (gröt)kräkla — sätta en käpp i hjulet för se hindra 3

käpphäst älsklingsidé, se vurm 1, hobby, mani käpprätt 1 rakt uppåt, (sitta) upprätt 2 (vard.

för) raka vägen, direkt, rakt, spikrätt kär 1 [kär i] förälskad, kärlekskrank, älskogs-krank, (ibl.) kärleksdrucken;
intagen (av 1. i), betagen, (vard.) 'betuttad'; förtrollad 1. charmerad (av), fäst (vid), förtjust 1. (prov.) 'glad' (i),
(vard.) förgapad 1. dan 1. 'tokig' (i) 2 [kär för] älskad, avhållen, dyrkad, dyrbar 3 kärkommen, välkommen, gärna
sedd, välsedd; angenäm, behaglig, (det vore) trevligt, 'roligt'; (lika) uppskattad (ändå) 4 kärleksfull, öm, ljuv,
innerlig, kärlig 5 (prov., i Sy ds v., för) rar, söt, nätt, näpen, liten — bli
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kär se förälska sig — lika kärt sak samma, lika bra (för det); [det är (mig) lika kärt] det är mig likgiltigt, se under
vara likgiltig — vara kär svärma, se älska kärande (motsats: svarande) kärandepart, kärandesida, klagande,
målsägande, målsägare, jfr motpart

käresta (ngns) älskade, hjärtanskär, hjärtevän, älskling, 'fästmö', (ibl.) brud; (vard.) 'flamma', 'flicka', 'skatt', jfr
älskarinna

käril (åld. för) kärl

käring 1. kärring 1 gammal kvinna, gumma, nucka, madam; madus(k)a; (vard.) (gum)-skrälle, skrålla; häxa,
troll(packa) 2 elak hustru, otäcka, satkäring, skräcktant, huskors, 'stycke', 'rivjärn', 'harpa', 'drake', mara, Xantippa
3 (om man) se mes 3 — käringen mot strömmen envis person, mot-vallskäring — vara som käringen mot
strömmen gå 1. simma mot strömmen, spjärna mot udden, säga emot 1 käringaktig omanlig, mesig, mesaktig;
feg, räddhågad, 'blöt', våpig; otäck, stygg, elak, gnatig; skvalleraktig, sladderaktig käringprat käringsladder,
amsagor; se skvaller kärkommen läglig, osökt, se omtyckt, jfr kär 3 kärl 1. (åld.) käril se behållare; blodkärl, se



åder 1; dryckeskärl, se bägare; se förvaringskärl, (färg)kvp, jfr glaskärl, kokkärl, laggkärl, nattvardskärl, träkärl;
nattkärl, se potta 1 kärlek 1 hängivenhet, dyrkan, tillbedjan, ömsinthet, ömhet; (i högre st.) (vinna ngns) 'hjärta';
(relig.) broderlighet; se benägenhet 1, 'klockarkärlek', fäbless 1. faiblesse 2 älskog, förälskelse, betagenhet, amur
1. amour, kär-lighet, svärmeri, tycke, böjelse, (sinnlig) erotik, passion 1 3 se 1 flamma 2 — kärleks-erotisk,
amorös kärleksaffär förälskelse, älskog, se kärleksförbindelse, galanteri kärleksfull 1 kärleksrik,
människoälskande, barmhärtig, faderlig, (ibl.) innerlig, hjärte-varm, hjärtlig 2 öm, ömsint, tillgiven, huld, kär,
kärlig, älskande 3 (varmt) intresserad, omsorgsfullt o. inträngande (studium), hängiven

kärleksförbindelse kärlekshandel, (kärleks)-förhållande, kärleksaffär, (kärleks)historia, hj ärteaffär, amorös
historia, romans, amur 1. amour, (vard.) (ett) kuttrasju kärleksförklaring frieri, (åld.) giljande kärleksgud Eros,
Gupi'do, Amor, amorin, ku-pidon, (åld.) Astrild kärlekslös se hård 6, grym 1, 2 kall 2, ovänlig kärlig kärleksfull,
kär, öm, förälskad, kärvänlig, hjärtlig (hälsning), (ibl. nära) ljuv, jfr älsklig, änglalik, hängiven, jfr tillgiven kärna
1 frö, (sädes)korn 2 centrum, mittparti); stadskärna, city; cellkärna, (fack-spr.) nucleus; kärnved, kärnträ,
(växt)märg 3 tyngdpunkt; kärnpunkt, kardinalpunkt, hjärtpunkt, poäng 2, stomme, huvudsak, huvudprincip,
grundprincip, huvudinnehåll, kvintessens; kontenta, innebörd; [kärnan] det innersta 1. viktigaste, den
springandekärn—köpa hem

punkten, se under 2 springa 4 korn och kärna, 'märg', must, halt, kraft; styrka, lödighet 5 kärntrupp, elit 6 (sjö.)
kalv 1.

hjärta (i tross) — kärn- central; atom-, nukleär

kärnfull (bildl.) med korn och kärna, med must och kraft, gedigen, kraftig 5; (ibl.) innehållsrik; fyndig,
uttrycksfull, koncis, pregnant, lapidarisk kärngubbe krutgubbe, dundergubbe, (en) man av gamla stammen, en
som inte går av för hackor

kärnhus (vard.) (äppel)skrott, (prov.) skrutt, (prov., i Sydsv.) skrabba kärnpunkt huvudpunkt, medelpunkt, se
kärna 3

kärnspråk se sentens kärntrupp stamtrupp, se elit käromål kärandeparts klagan 1. talan 1. besvär 1. klagomål 1.
anklagelse (inför rätta 1. domstol)

kärr 1 lågmosse, se myr, dy 2 2 (bildl.) 'träsk', 'gungfly', 'moras'

kärra se vagn; [skottkärra, dragkärra, magasinskärra 1. (vard.) pirra, säckkärra, 'björn', dressin, truck, tralla;
(travtävlings)sulky; (östasiatisk) riksha 1. rickshaw]; (vard.för) bil, flygplan; fram vagn (till plog 1. årder) kärv 1
(motsats: len) sträv (på tungan), träaktig, sammandragen, (om smak, ibl. nära) kraftig, sur, skarp, frän, besk,
krisk, bitande, (prov.) mar 2 trög, trögkörd, tröggående 3 (om ton) hård o. sträv, skrovlig 4 (om landskap) mager
o. allvarlig, hård o. karg, torftig, ödslig 5 (om person, motsats: älskvärd, talför) ogemytlig, ovänlig, fåordig,
avvisande, korthuggen, 'trubbig', sträv, butter, kylig, tillknäppt, omild, oblid, barsk, bister, 'frän', 'knotig',
frånstötande, amper; (om humor) 'bitande', 'torr'; (om poesi) oslipad, sträng, osminkad, osentimental; (ibl. nära)
knapp, snäv kärva bli kärv; gå trögt — kärva till sig börja

gå trögt, (ofta:) bli besvärlig kärve l nek, bunt, halmknippe, knippa, (sädesland, väse 2 (bildl.) 'kvast', 'svärm',
'knippe'

kärvänlig överdrivet vänlig, se kärlig kättare (motsats: rättrogen) (en) irrlärig 1. otrogen, villolärare, irrlärare,
dissenter, heretiker, avfälling kätte se bås

kätteri bristande rättrogenhet, irrlärighet; irrlära, villolära, heresi, villomening, vantro, falsk doktrin;
(uppseendeväckande 1. förargande) särmening; jfr förvillelse kättersk irrlärig, heterodox; ' avfällig, icke renlärig
1. rättrogen 1. ortodox, heretisk, gudlös, hädisk kätting 1 se 1 kedja t, (sjö.) (stöd)gaj, (för-stärknings)borg, (ibl.)
förtöjning 2 (väveri-tekn.) varp, ränning kättja köttslig begärelse, sinnlig lusta, brånad, kåthet, lystnad, åtrå;
okyskhet, vällustighet, liderlighet

kättjefull brunstig, lysten, lättfärdig, okysk,



otuktig, (vulg.) kåt, pilsk; jfr sinnlig 2 käx se gnäll 3 käxa se kälta

1 kö biljardkäpp

2 kö 1 rad 1. fil 1. led (av väntande), 'svans' 2 (mil. för) bakre del(en), slut(et) (av en trupp), eftertrupp, (bilda)
'sladd'

köbricka turnummer

kök i köksregion(erna), (skämts.) köksdepar tement, (om hist. förh.) eldhus, (ibl.) kok vrå, (sjö.) pentry, kabyss,
(sjö.-sl.) byssa 2 kokapparat, 'Primus' 3 kokkonst, matlagningskonst, (finare) matlagning, (fransk) mat 4
(köks)personal koksa köksbiträde, kokerska, (åld.) kökspiga köld l kyla, köldgrader; kall luft 1. väderlek, (ibl.)
kallt klimat, frost; köldförnimmelse, köldkänsla 2 (bildl.) kallsinnighet, 1 kyla 2, ovänlighet; oberördhet;
kallblodighet; kyligt förhållande, misstämning kölvatten ström, bakström, svall, (ibl.) bakvatten — följa 1. segla
i ngns kölvatten följa i hälarna på ngn, hänga efter; okritiskt anpassa sig efter ngn kön sex; (språkv.) genus;
sexus; [könet] (åld. för) det täcka 1. svaga könet, kvinnorna, kvinnan — köns- sexual-, sexuell, sex-könlös
(motsats: könlig) avsexualiserad,

asexuell, avkönad, neutral könsakt se samlag; (om djur) parning(s-akt),

parningslek könsdelar se könsorgan

könsdrift sexualdrift, sexualitet, parningsdrift, (pregn.) drift, libi'do, brunst, brånad könslig sexuell, erotisk

könsliv sexualliv, sexualitet, sexualia, (vard.) sex

könsorgan könsdelar, befruktningsorgan, parningsorgan, fortplantningsorgan, genitalorgan, genitalier,
sexualorgan;(kvinnans) blygd; manslem

könssjukdom venerisk sjukdom, 'skamlig sjukdom'

könsumgänge sexuellt umgänge, samlag köp köpande, inköp, uppköp; köpeavtal, köpslut, (affärs)transaktion;
förvärv — för gott köp (slippa undan) billigt — på köpet utöver det köpta, på handeln, extra, gratis; ytterligare,
som påbröd, ovanpå detta, därutöver, (vard.) på toppen, (prov.) inpå; dessutom, ändå, tillika, också — till på
köpet 1. till-påköpet dessutom, därtill, därutöver, till och med, till råga på allt, vad bättre 1. värre är — öppet köp
köp på prov, se vidarp under Öppen köpa l inköpa ni, (genom köp) förvärva, skaffa (sig), anskaffa, tiilhandla
(sig), handla 1, lägga sig till med, uppdriva, komma ö'ver (billigt), (vulg.-sl.) tjacka; lösa (biljett), (på auktion)
inropa ni; jfr köpslå 2 se muta, leja 2, vinna 3 (kortsp. för) byta till sig (från talongen), 'gå i talongen' — köpa
grisen i säcken köpa ngt obesett 1. utan kontroll — köpa hem se skaffa 1 — köpa på kredit låta

349köpa upp—köttslig

skriva upp, se vidare under 2 kredit — köpa upp uppköpa, inköpa nJ, upphandla, hamstra, lägga upp lager (av)
köpare kund, (jur.) avnämare köpcenter shoppingcenter köpenickiad [k-, -a'd] bedrägeri, skoj, bluff,

humbug, kupp köpenskap se affärer 2

köpeskilling betalningssumma (vid fastighetsköp), köpesumma, likvid, vederlag, pris köplust efterfrågan,
marknad

köpman se 2 handlande — köpmanna- merkantil, kommersiell, handelsköpslå underhandla 1. förhandla (om köp
1. pris 1. en affär), handla, kommersa, nego-ciera 1. negotiera, schackra; mäkla, ackordera, (ibl.) pruta, se
kompromissa köpstark köpkraftig

1 kör [k-] 1 sångkör, (ibl.) korus; sångare, sångerskor, körmedlemmar, korister; talkör 2 körkomposition, körverk
3 (i antiken) kor 1. chor, (ibl.) danserskor; körsång 4 (bildl.) skara

2 kör [tj-] — i ett kör se oavbrutet

köra 1 forsla, transportera, skjutsa 2 (om fordon) röra sig, 'gå', hålla sig 1. 'ligga' (framför 1. bakom 1. efter ngn



på vägen) 3 färdas, fara, åka, kuska, trafikera 4 bege sig av 1. i väg, avresa, starta 5 sköta tömmarna 1. hästen,
sköta 1. sitta vid ratten (på bil), (vard.) ratta 6 (om film) (före)visa, uppföra, 'veva' 7 (om kniv, stickvapen) ränna
(i ngn), stöta, sticka 8 (idrott, för) spela (en match) 9 (si. för) kugga 2, kuggas — kör till (vard. för) må vara, OK,
okay, all right, se gärna 1, 2 topp — köra bort 1 föra 1. forsla bort, köra dän 1. undan, schakta (bort) 2 se köra ut
2, fördriva, (vard. för) avskeda 2; skrämma bort — köra efter se hämta 1 — köra emot 1. mol ngt stöta 1. törnå
(e)mot, kollidera med — köra fast fastna; komma av sig; stanna; misslyckas; angiva; se vidare under 1 fast —
köra förbi se passera 1 — köra huvudet i väggen se envisas — köra i väg se fördriva, (vard. för) avskeda 2 —
köra ihop 1 stöta ihop, se kollidera 1 2 sammantränga ni, packa ihop 3 råka i tvist (med), se råka ihop — köra
ihop sig hopa sig, 'råka i stockning'; trassla ihop sig — köra in 1 fösa in, driva 1. jaga in 2 sticka 1. stoppa in,
stöta in, föra in 3 (om skörd) (in)bärga, bringa under tak, ta(ga) in, skörda 4 ta(ga) igen (förlorad tid), vinna tid S
se tämja 1, jfr dressera — köra med 1 ständigt tala om (ngt), ständigt framhålla, ständigt upprepa 1. 'komma
(dragande) med' (ett påstående), gnata, gnälla, sag-ga, (vard.) traggla 2 bråka 1. tjata med,

hunsa, topprida, kuscha, plåga, 'regera' med, (vard.) skälla på; fösa på1, jaga med 1. på', jäkta, mota på1, skuffa,
mana på1, driva på1

3 (vard. för) använda, begagna, ha, bära (skägg) — köra om se passera 1 — köra omkull se stjälpa 2 — köra på 1
köra vidare, fortsätta; köra fortare 2 driva på1, fösa på1, pressa på1; påskynda [U 3 lägga på1 (grus) 4 ramma,
stöta (e)mot 1. ihop 1. samman med, kollidera med, stöta på grund 5 stöta på1 (om) — köra sönder göra ofarbar;
skada, fördärva, göra obrukbar; gå sönder — köra upp 1 driva upp (villebråd), jaga upp, skrämma upp, (jäg.)
stöta upp; trycka I. pressa upp 2 transportera upp; plöja upp 3 köra fram (till startplatsen); avlägga körkortsprov 4
(vard. för) pungslå, jfr 1 lura 2 — köra ut 1 fara ut, åka ut 2 köra bort, fördriva, utvisa ni, (ut)förpassa 3 jfr
distribuera körare häftig vindil, hård vind; (vard. för) (ge ngn en) 'knuff', påfösare, påstötning, påköra-re,
påminnelse körbar 1 (om väg, motsats: oländig) se farbar 2 (om maskin 1. bil) driftduglig; åkbar (på egna hjul)
körig (vard. för) jäktig, orolig körskola se trafikskola

körsnär buntmakare, pälsmakare; pälsvaru-

handlare körsven skjutskarl, se kusk körtel lymfknuta, halskörtel, tonsill, mandel, (med.) glandula, (ibl.) polyp (i
näsan), ade-noid körväg se väg 1

kött 1 (motsats: ben, inälvor) hull, muskulatur, muskelvävnad 2 (motsats: fisk, vegetabilier) kötträtt, köttmat 3
(motsats: ande) (bibi. för) kropp, lekamen, materia; [köttet] det förgängliga, vår sinnliga natur, arvsynden; [allt
kött] allt levande, alla levande varelser — allt kött är hö (bibi. för) allt på jorden är förgängligt — av kött och
blod (motsats: vålnad) verklig, en realitet, (vara) en levande människa 1. varelse — bli till kött och blod ta(ga)
mänsklig gestalt, materialiseras — kött av mitt kött (vara) mitt eget barn, min egen avkomma I. avkomling;
(vara) blodsfrände, rasfrände — lös i köttet moraliskt svag, se eftergiven, hållningslös kötted grov svordom
köttfärg hudfärg, (konsth.) karnation köttslig 1 (motsats: andlig, kysk) se kroppslig 1, mänsklig, jordisk,
världslig, sinnlig, animal, syndig, jfr sensuell 2 (motsats: besläktad genom giftermål, styv-, adoptiv-) förenad
genom blodsband, verklig 1. riktig (far)
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labb 1 (om djur) tass, fot, ram 2 (vard. för)

(stor 1. bred) hand laber (om vind) (sjö. för) lätt, svag, sakta,

stilla, moj, skral, mild, len, (ibl.) mjuk labil (motsats: stabil) instabil, ostadig, variabel, osäker 2; överkänslig,
lynnig, obalanserad

laborera 1 experimentera, (vard.) labba 2 [laborera med] (vard. för) handskas (med), använda, röra sig (med),
syssla (med), manipulera (med); ha att dras (med), kämpa (med); kvacksalva, 'plåstra' labyrint 1 irrgång,
slingergång(ar), troje(n)borg 2 (bildl. för) virrvarr, trassel, härva, bryderi

1 lacka försegla, sätta sigill på



2 lacka se drypa 2, rinna 2

3 lacka — lacka mot lida 1. skrida mot; [det lackar mot jul] julen stundar 1. närmar sig 1. förestår, vi går mot jul

lada 1 jfr 1 loge, (prov.) hjälm, (ibl.) ekonomibyggnad, uthus, förrådshus 2 se 1 ruckel; teaterlada

1 ladda (subst.) (prov. för) sko, pjäxa; toffel, mockasin

2 ladda (v.) fylla (på1), förse (med), mätta (med) — laddad välförsedd, förberedd; (över)full, bräddfull, späckad,
fullproppad, sprängfull, proppfull, bristfärdig, 'mättad', 'pepprad'; (om stämning, även) koncentrerad, intensiv,
spänningsfylld, förtätad, dramatisk; (om replik) tillspetsad, uttrycksfull, pregnant — ladda u'r sig (bildl.) se rasa
3, explodera 2

laddning 1 (mil.) sats, skott; (fys.) elektricitetsmängd; (tekn.) (ugns)charge 2 (fartygs-1. skepps)last, frakt; lass 3
(vard. för) massa, mängd, samling, omgång, uppsättning, 'trave', 'batteri' ladugård 1. (vard.) lagård
ladugårdsbygg-nad(er), kostall, fähus, (prov.) fjös, fäjs, (ibl.) uthus

1 lag 1 avkok, dekokt, (tjockflytande) lösning, must, saft 2 lake, spad, marina'd, sås

2 lag 1 varv, lager, skikt, lägg 2 (sjö.) bredsida, salva 3 gästabud, gille, fest 2 4 umgängeskrets, umgänge,
sällskap, gång; sammanslutning, team; (idrotts)trupp 1. -grupp, (fot-bolls)elva; deltagare, manskap, jfr 1 flock 1;
skift, ombyte; omgång (krior) 5 (i) ordning, (i gott) skick, (i) stånd — bryta laget se bryta upp 2 — ge sig i lag
med 1 inlåta sig på, ge sig i färd med, ge sig i kast med, ta(ga) i håll med, börja på med, se börja 1

2 inlåta sig med, börja prata med, slå sig ihop med, ge 1. slå sig i slang med, träda i närmare förbindelse 1.
beröring med, sälla sig till — i mesta 1. största laget väl stor, nästan alltför stor, nästan alltför mycket —

1 minsta laget väl liten 1. kort 1. snäv 1. trång, väl knapp 1. knapphändig, se knappt 3 under

2 knapp — i senaste 1. sista laget i sista minuten, se under 1 minut, väl sent, se sent 3 under 2 sen — ur lag i olag
— vara i lag med vara i sällskap med, i umgänge med, i bolag med, i kompani(skap) 1. kompanjon-skap med,
(vard.) i kompis med — vara till lags (göra 1. vara) till nöjes, till viljes, till behag, till pass, till belåtenhet,
tillfreds — vid det laget s t då 1 — över lag 1. överlag (åt) alla och envar, (åt) alla 1. allt utan undantag 1.
åtskillnad, laget runt, hela laget, hela hopen 1. högen; över hela linjen, över en bank, se under 3 bank,
genomgående 3, allmänt, med en mun, som en man

3 lag 1 rättsbud, rättsnorm, rättesnöre, lex, jfr förordning, (bud o.) föreskrifter, stadganden, regler, statut(er) 2
lagsamling, kodex, lagverk, lagbok; [Sveriges rikes lag] 3 [lagen] tio Guds bud, dekalogen; fem Mose böcker,
pentateuken, läran 4 norm, (vet.) formel 1. lärosats 1. erfarenhetssats; riktlinje(r) — läsa lagen för se läxa upp, se
skälla ut under 2 skälla — oskriven lag oskriven rättsregel, praxis, sedvanerätt; levnadsregel, sed — skipa lag se
döma 1 — skipa lag och rätt skipa rättvisa

4 lag — glatt lag 1 (sjö.) bredsida 2 (vard. för) (ge ngn) avbasning 1. ovett

1 laga (motsats: rättsstridig, ohemul) (adj.) lagenlig, laglig, lagmässig, rättsenlig, laggill, laggiltig, rättsgiltig,
rättslig, legal, rättmätig, vederbörlig, tillbörlig, legitim; föreskriven, fastställd, (lag)stadgad, lagfäst, rätt; se
lagbunden

2 laga (v.) 1 tillaga, tillreda, anrätta, bereda, jfr 2 koka 1, steka 1, (ibl.) brygga 2 se reparera 1, (prov.) bo, (fiske.)
bygga 1. böta (nät); lappa, stoppa, (vard.) fixa; plombera (tänderna) 3 [laga att] ombesörja, besörja, bestyra,
arrangera, (an)ordna, ordna om, dra(ga) försorg om, styra om, ställa om, träffa anstalter, föranstalta om, ansvara
1; manövrera 1. lirka (det därhän 1. sig undan); tillse HJ — laga sig till 1 knalla 1. pallra 1. packa sig till, jfr 2
fara 1 2 göra sig i ordning
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till, rusta 1. reda 1. förbereda sig till, inrikta sig på, dra(ga) ihop sig till

lagarbete se teamwork



lagbrott lagöverträdelse, olaglighet, oegentlig-

het, se 2 brott 1 lagbrytare se förbrytare

lagbunden (motsats: regelstridig) (genom lag) reglerad, begränsad, inskränkt, 1 laga; regelbunden,
(orsaks)bestämd, ordnad, organiserad

lagd för fallen för, se fallen i under falla lagenlig se 1 laga

1 lager 1 se depå; (varu)förråd, (varu)upplag, sortiment, nederlag, förlag, innehav, uppsättning; förrådsavdelning,
lagerrum, lagerhus, magasin, bod 2 varv, skikt, (luft)region, skiva, lag, underlag, avlagring, (prov.) flo, (geol.)
lagring, etage, flöts, (malm)åder; se grums 1; beläggning, överdrag 3 (samhälls)-klass, (samhälls)skikt, krets,
kategori — de breda lagren folket, se under folk 6 — ha på lager inneha id, ha i beredskap — lägga på lager
spara, lägga på hög, (ibl.) hamstra

2 lager lagerträd, lagerkrans; utmärkelse; akademisk lager, doktorsgrad — skörda lagrar se segra, vinna 1. skörda
ära — vila på sina lagrar njuta av 1. sola sig i sitt beröm 1. i sin framgång, ta(ga) igen sig efter sin(a) framgångar)

lagerkrona se promovera

lagfaren (om rådman, motsats: illitterat) lag-

kunnig, rättskunnig, rättslärd, jfr jurist lagfarenhet se juridik

lagfart (in)registrering (av fastighetsförvärv), (åld.) fasta; (vard. för) lagfartsbevis 1. (åld.) fastebrev — det
hindrar inte lagfarten (vard. för) det hindrar inte saken(s fortgång), det gör varken till eller från, det går nog för
sig ändå laggiltig se 1 laga

laggkärl se 1 tunna 1, kar, stånka, (åld.) lägel lagkarl se jurist lagkunnig jfr lagfaren lagkunskap se juridik

laglig (motsats: olaglig, illegal, rättsstridig) rättslig(t tillåten), gällande, gill, 1 laga; lovlig — lagligen (adv.) i
enlighet med gällande lag, lagenligt, i laga ordning, lagligt, rättsligt, rättsligen, rätteligen, de jure, lega'liter
laglydig se lojal

laglös tygellös, regellös, otyglad, amoralisk,

anarkisk; se brottslig, olaglig lagning reparation, iståndsättning, renovering; lappning, stoppning, upputsning;
plom-bering (av tänder) lagom l (subst.) måttlighet, se 1 måtta, quan-tum satis 2 (adv.) lämpligt, med måtta,
måttligt, nog 3 (om sak) (adj.) lämplig, läglig, passande 2, passlig, (ibl.) begränsad; jfr skälig 1; rätt 1. behaglig
(tid); (försmädligt:) (vara) rätt 1. lika gott 1. tjänligt (åt ngn) — lagom är bäst måttligt 1. lagom skola kapla-nerna
hava, måttliga korvar är bäst — så lagom inte så mycket, förvisso icke — vara
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lagom ha det lämpliga 1. passande formatet, hålla 1. fylla måttet lagra 1 lägga i lager 1. skikt 1. varv 2 lägga 1.
samla på lager, förvara, låta ligga (till sig), upplagra, stapla, hamstra, magasinera, (fack-spr.) tesaurera (pengar 1.
guld) — lagra sig avsätta sig i lager 1. skikt, skikta sig, hopa sig — lagrad (motsats: färsk) stark (ost) lagskipning
rätt(s)skipning, rättsutövning, rättsvård, rättegångsväsen, justi's; domsrätt, jurisdiktion lagstadgad i lag påbjuden,
se 1 laga, ordinarie lagstridig se olaglig lagsöka se åtala, kräva 2

lagvrängare brännvinsadvokat, (neds. för)

advokat lagöverträdare se förbrytare lagöverträdelse se lagbrott

laisser-aller [lässe'alle'] låt gå(-system), eftergivenhet, slapphet, slapphänthet, nonchalans

laka (prov. för) byka, tvätta 1 — laka ur 1. ut urvattna ni, urlaka, (genom blötning) utdraga ni 1. befria från (salt);
(bildl.) utmatta lake lag, spad, sås

lakej 1 betjänt, (kunglig) livjägare 2 (bildl.) 'tjänare', 'dräng', hejduk, anhängare, handgången man, 'verktyg',
'vasall', 'slav' lakonisk kortfattad, lapidarisk, ordkarg, ordknapp, fåordig, 'enstavig', knapp o. koncis, kort o.



kärnfull, kort o. fyndig, sammanträngd, summarisk, koncentrerad lakun 'lucka', 'hålrum', 'tomrum', brist lalla se
jollra, jfr 2 stamma 1 lam 1 förlamad, paralyserad, paralytisk, orörlig, (ibl.) ofärdig; förtvinad; vanmäktig, (av)-
domnad 2 (bildl.) loj, overksam, svag, matt, slapp, kraftlös lamell skiva, tunt blad

lamentation jämmer, veklagan, klagovisa, je-remiad, gnäll lamentera klaga, jämra sig, högljutt beskärma sig

lampa ljuskälla, belysningsanordning; ljuspunkt; lykta; (tak)krona, armatur; (radio)rör lamslå 1 se förlama 2,
sätta ur funktion, sätta stopp för (trafik), 'vingklippa' 2 avväpna, skaka 1 — lamslagen förlamad; (bildl.) stel, som
förstenad, orörlig land 1 jord, kust, strand, fastland, terra firma, (vard.) landbacke(n) 2 (stycke) mark, (land)-
område, areal, landsträcka, besittning; åkerland, åkerlapp, täppa; (trädgårds- 1. blomstersäng; terräng 3
landsbygd, landsort(en), (ute i) bygd(erna), bondlandet, (vard.) (bond)vischan 1. -vissjan; jfr landställe 4
landsdel, landskap, provins, län, region, distrikt 5 stat, territorium, välde, jfr fosterland lands- länder--det
förlovade landet

det utlovade landet, Palestina, Israel; paradiset — ett förlovat land ett eldorado, se vidare under förlova — gå 1.
stiga i land se landstiga — gå i land med orka; lyckas; se vidare under gå — inte gå i land med se komma till
korta (med ngt) — lägga från land se avsegla — lägga ipå landet—larvig

land se landa 1 - på landet utom stadens hank och stör; i naturen, i det gröna; (skämts.) (ligga) på 'grönbete',
(skicka barnen ut) på 'sommarbete' — se 1. veta hur landet ligger hur det är fatt 1. beställt, hur det förhåller sig,
hur saken ligger till, hur det hänger ihop; undersöka förhållandena, sondera terrängen, se 1. känna sig för, söka få
besked — vara från landet sakna stadsvana, vara klumpig 1. bortkommen, känna sig som en sparv i tranedans
landa 1 lägga till, lägga i land, anlöpa hamn, jfr landstiga; ta(ga) land, ta(ga) mark, ta(ga) markfäste, 'slå ned',
hamna 2 (fiske, för) föra (not 1. fisk) i land, dra(ga) i land; (sjö. för) urlasta ni, sätta i land; (si. för) slå till med
(knytnäven), 'placera' (ett slag på) landamäre (åld. för) 1 landgräns, riksgräns, landskapsgräns, gräns 1 2
[landamären] landsända, landområde, territorium, (gräns)-bygd, (gräns)trakt, (gräns)distrikt, utkant landbacke se
land 1, jord 2 landsbygd se land 3

landsflykt flykt från hemlandet 1. fosterlandet; se exil

landsflyktig 1 (adj.) landsförvisad, hemlös,

(åld.) biltog 2 (subst.) se flykting landsförrädare samarbetsman, kollaboratör, quisling, femtekolonnare, jfr
överlöpare, förrädare

landsförvisa döma till 1. fördriva i landsflykt, förvisa 1. avlägsna ur landet, sända i exil, proskribera, förvisa 1,
(åld.) förklara i (rikets) akt

landskap 1 landsdel, (land)område, distrikt, provins 2 nejd, trakt, bygd, naturområde, (geografisk) region 3 (vid
universitet) (stu-dent)nation, nationsförening; nationssammankomst 1. -sammanträde 1. -möte landsmål se
dialekt

landsort (motsats: huvudstad), landsbygd(en), 'provinsen'

landstiga gå 1. stiga i land, gå över landgången,

debarkera, (ibl.) landa, göra strandhugg landstrykare se luffare, lösdrivare, vagabond,

(vard.) kältring landställe lantställe, (sommar)ställe, sommarbostad, sommarnöje, (sommar)stuga, tus'ku-lum,
'bungalow', 'torp', jfr lantegendom landsväg [riksväg, länsväg, allmän väg, enskild väg]; huvudled, chaussé,
härväg, (åld.) kungsväg; jfr väg 1, bilväg landsända landsdel; jfr landamäre 2; avkrok landtunga udde, näs,
nabb(e) landvinning se erövring 2, framsteg, expansion langa 1 (över)räcka från hand till hand, ta(ga) emot o.
vidarebefordra 2 (vard. för) ge, skicka, räcka, kasta 1, lämpa (överbord), (vard.

0. si.) ro (hit med), 'sticka' 1. håva (hit) 3 (vard. för) sälja (sprit 1. narkotika) i smyg

1. olagligen



lank blask, 'soppa' lanka (kortsp.) se 1 hacka 1 lans pik, hillebard, bardisan — bryta en lans för våga en dust med,
mäta sig med, kämpa

mot; dra(ga) en lans för, strida för, slå ett slag för, försvara 2 lansera 1 (motsats: draga in, hålla tillbaka, skjuta
undan) se införa i, introducera, framlägga ni, framkasta ni, komma upp med, skapa (bruket av), kreera; göra
propaganda för, reklamera för, propagera för; hjälpa fram, (söka) bana vägen för, göra (allmänt) känd 2 (motsats:
nedlägga, upphöra med) sätta

1 gång med, börja med, starta lantbruk se jordbruk lantbrukare se jordbrukare

lantegendom jordegendom, jordagods, (lant)-gods, (lant)gård, (jordbruks)fastighet, (åld.) possession; säteri,
bondgård, hemman; (om amerik, förh.) farm, (om spanska o. sydamerik. förh.) hacienda; jfr jordbruk, landställe,
se bostad 3 lanterna (skepps)lykta, signallykta lantlig provinsiell; enkel och naturlig, okonstlad, idyllisk, herdelik,
pastoral, arkadisk, bukolisk; bondsk, rustik, (vard.) lantis lantman se jordbrukare, bonde 1 lapa 1 (om djur) slicka
1. slafsa i sig 2 (om

människa) svälja i sig, se 2 dricka 1 lapidarisk kortfattad, kärnfull, ordknapp, korthuggen, lakonisk, sten-(stil)

1 lapp l (infälld 1. påsydd) tygbit, (ibl.) bit, (prov.) bot; lagat 1. lappat ställe; tyglapp, klut; remsa, strimla, flik,
stump, 'trasa'

2 [papperslapp, adresslapp, klisterlapp, [-växt-lapp];-] {+växt- lapp];+} märke, etikett 3 brädlapp, (bräd)-stump 4
(jord)bit, (jord)stycke — lapp på luckan se utsålt

2 lapp same; nomad

lappa sy ihop, laga med lappar, sätta lapp på;

förbättra, reparera 1 lappri se småsak 2, skräp 2; (ss. itj.) ba(h) lappverk se fuskverk; kompilation lapsus se
förbiseende, (ibl.) minnesfel, jfr blunder, felsägning; felskrivning, skrivfel, lapsus calami, jfr 1 fel 2 larm 1 se
oljud, oväsen, sorl, gny, skrammel, slammer, smatter 2 alarm, plötslig oro, uppståndelse, tummel 3 alarmsignal,
alarmrop, varningssignal — slå larm knacka på1, bulta på'; se alarmera; varna, skriva en brandarti-kel, slå på
stortrumman larma 1 se dundra 1, skråla, (prov. o. vard.) ballra; (ibl.) vara ovettig, ryta, se 1 bråka 1; (ibl.) sorla,
brusa 2 (vard. för) alarmera — larmande bullersam, högljudd, stojig, tumul-tuarisk, backantisk, backanalisk,
koryban-tisk

1 larv 1 kryp, mask, yngel 2 (under) sken 1. täckmantel (av)

2 larv 1 (vard. för) struntprat, 'prat', dumheter, fåneri, larvigheter, (vard.) tjafs, se enfald 1; skräp, strunt, (vard.)
lafs, trams 2 se larver

larva se stulta, loma, knalla 1. pallra 1. traska

(omkring), se gå 1 larver larv, liten pojke, 'slarv(er)', se pyre larvig (vard. för) 1 se enfaldig 1; halvtokig, (vard.)
knasig, fjantig, tramsig, tåpig, strun-
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tig, fjompig, hönsig, tjafsig 2 (om klädsel) se sjaskig 1 lasarett se sjukhus lasaron se lazzaron

Iasciv [-si'v 1. sji'v-] lättfärdig, se oanständig lass 1 (vagns)last, fora, laddning; (ibl.) börda, packning, lager, fång
2 se mängd 1 — draga 1. dra tyngsta lasset bära tyngsta bördan, bära dagens tunga och hetta lassa packa, hopa, 2
lasta 1 — lassa av avstjälpa ni, se lasta av 1 under 2 lasta lasso kastsnara, kasttöm, kastlina, (ibl.) rännsnara
lasstals se massvis

1 last laddning, cargo, gods; frakt; se börda; (tekn.) belastning — falla 1. ligga till last vara till besvär 1. till tunga
för, tynga, få underhållas 1. försörjas (av), för sitt uppehälle vara 1. bli beroende (av), (prov.) bli (socknen) till
tynga — lägga till last tillräkna som fel, beskylla (för), klandra 1, 1 lasta

2 last (motsats: dygd) inbiten 1. inrotad synd, skötesynd, vanesynd; olat, ovana, dålig 1. fördärvlig vana, osed,



odygd; (moraliskt) fel, (sedligt) lyte, jfr lastbarhet

1 lasta (åld. för) tadla, ogilla, banna, skämma ut, lägga (ngn) till last, klandra 1, fördöma 1, (ibl. nära) häda, se
smäda

2 lasta 1 ta(ga) 1. föra ombord, stuva; lassa 1. (prov.) häva (hö); (ibl.) belamra 1. överhopa 1. överlasta 1. belasta
(med) 2 kunna bära, 'dra(ga)', ha en lastdryghet 1. (lastkapacitet av, mäta — lasta av 1 avlassa ni, urlasta ni, se
lossa 4; packa av; föra 1. sätta i land, landa 2 se avlasta 2

lastbar fången i laster, lastfull, sedeslös, förfallen, tadelvärd, fördärvad, skuldbelastad 2, förkastlig; liderlig,
osedlig, lösaktig, skamlös, omoralisk, utsvävande 2, jfr oanständig, (ibl.) förvänd, pervers lastbarhet liderlighet,
osedlighet, styggelse, vanart, fördärv, (ibl.) förvändhet, perversi-tet, last

lastbil (motsats: personbil) (ibl.) långtradare lastgammal se urgammal; se utsliten 2; jfr skröplig 1, senil
lastångare se ångbåt

lat 1 (motsats: flitig, verksam) lättjefull, overksam, oföretagsam, dorsk, (prov.) möd-dryg; (psykol.)
arbetshämmad, arbetsskygg, (arbets)ovillig; maklig, loj, flegmatisk, liknöjd, passiv, apatisk, vegetativ, indolent,
slö 3, 'bekväm' 2 se försumlig lata sig latas, (gå o.) göra ingenting, (gå o.) 'driva', slå dank, gå 1. driva 1. sitta
sysslolös 1. overksam 1. lättjefull 1. ledig 1. fåfäng, gå o. (spån)slå, 'vegetera', ligga o. dra(ga) sig, masa sig,
dåsa, slöa, dröna, (vard.) 'hänga', 'drälla', 'såsa', (prov.) drösa; ligga på latsidan 1. latbänken 1. sofflocket, vila på
sina lagrar, inte idas göra ngt, inte (gitta) lägga två strån i kors, sitta med 1. lägga armarna 1. händerna i kors,
söla, dra(ga) benen efter sig, ta(ga) det makligt I. slött 1. lojt 1.

med ro, (sitta o.) rulla 1. sno tummarna; jfr skolka

latent (motsats: manifest, aktuell) dold, förborgad, hemlig, icke klart framträdande, 'slumrande',
potentiell,'smygande', ännu icke utvecklad, inneboende; (fys., om värme) bunden — ligga latent ännu inte ha
kommit till utbrott, 'glöda' I. 'pyra' 1. 'leva' under askan, 'jäsa' under ytan låter åtbörder, åthävor, hållning,
uppträdande, sätt (att skicka sig), (yttre) skick, maner, beteende, fasoner; stolta gester lateral sidoställd, sido-

lathund (vard. för) 1 (neds.) se lätting, jfr drö-nare 2 hjälpreda, (fusk)översättning, 'nyckel', (si.) drill, möja, lurk;
räknetabell, räntetabell; (ibl.) handbok 3 radpapper, 'lin-jerare'

latitud 1 (motsats: longitud, längdgrad) geografisk 1. astronomisk bredd 1. höjd, avstånd från ekvatorn, polhöjd,
breddgrad 2 (räck)-vidd, spelrum, utrymme för handlingsfrihet; (jur.) strafflatitud, straffskala latmask se lätting,
jfr drönare latrin 1 avträde(s-grop), jfr toalett 2 2 männi-skoträck, avträdesspillning, exkrementer, avföring,
gödsel lave 1 sittplats (i bastu), liggbänk, brits, 'hylla' 2 hylla 1. ställning (för lintorkning) 3 (ty-pogr. för) bräde 4
låda (för drivning av växter 1. för murbruk) lavemang tarmsköljning, (åld.) klisti'r lavin a snöskred, snöras;
(jord)skred, (jord)-ras, bergskred, fjällskred 2 (bildl.) 'storm', 'våg', 'störtvåg', 'störtskur', 'syndaflod' lavoar
tvättställ(ning), tvättbord, kommod,

toalettbord laxera ta ett laxermedel, rensa magen laxermedel lösande 1. avförande medel, avföringsmedel,
laxativ, purgativ layout [lej au't] (grafisk) disposition (av text

o. bilder), (sätt)skiss, tryckskiss lazzaron 1. lasaron (italiensk) tiggare, bettlare, dagdrivare, luffare le småle,
dra(ga) på mun(nen) 1. på smilban-det, småskratta, (små)flina, (små)mysa, smila, (ibl. nära) skratta i mjugg 1. i
skägget; hånle, kallgrina — leende ljus o. glad, idyllisk, småtäck, vän lealös se ledlös

lebeman se njutningsmänniska, bonvivant, vivor, rumlare; vällusting

1 led (-et) (subst.) 1 öppning i gärdsgård, (ibl.) 'gap' 2 stängsel, gärdsgårdsgrind, se grind

2 led (-en) (subst.) 1 trafikled, trad 1. trade, se väg 2 2 farled, farvatten, segelled, sund 3 riktning, håll, kant, sida

3 led (-en) (subst.) 1 ledgång(s-fog), ledfog-(ning), fog, ledförbindelse; mellanled, ledstycke, rörlig mellandel;
(ibl. nära) lem; (ibl.) del, segment 2 (led)knut, ledknöl, 'knä'; gångjärn, charne'r 1. scharne'r — vara ur led vara i
olag, desperat 1



4 led (subst.) 1 (-et) linje, rad, fil, kö, räcka 2 (-et 1. -en) (släkt)linje, generation
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5 led (-et) (subst.) 1 se länk 2 2 del (av ett bevis), (ibl.) sats, membrum, avdelning, parti; beståndsdel, 'punkt',
kapitel

6 led (adj.) 1 (motsats: nöjd) (ut)ledsen, utled, trött, uttråkad, blaserad, (över)mätt, (prov., i Sydsv.) ked 2 (prov.
för) hemsk 2, ful 1 3 se elak 1, otrevlig, avskyvärd, (vard. o. si.) 'grund', gurkig, kymig, marig — den lede
djävulen, se djävul

1 leda (subst.) ledsnad, trötthet, övermättnad, spleen, motvilja, 1 avsky — känna leda vid vara övermätt på, se 2
avsky; [jag känner leda vid ngt] ngt står mig upp till halsen — till leda tills man blivit trött 1. mätt 1. led på, tills
man kommit att avsky, i tid och otid, jämt (och samt 1. ständigt)

2 leda (v.) 1 föra vid handen 1. tygeln, föra med sig, dra(ga) (en cykel); se ledsaga 1, föra, eskortera, 'konvojera',
'navigera', 'lotsa'; (mus.) dirigera; vara ledande 1. god ledare (för värme 1. elektricitet), överföra 2 (om väg) gå,
'bära', föra, sträcka sig; (om trappa) föra (upp) 3 ge ledning, bringa (på den rätta vägen), länka, 'styra'; bestämma
(ngns handlingssätt), föra i ledband; kanalisera (exv. debatt) i avsedd riktning 4 vara ledare (för), guida 1. gida
(en resa); förestå, förvalta, anföra, styra med, föra ordet vid, (vard.) hålla i trådarna 1. tåtarna 1. tyglarna 1.
tömmarna, basa, chefa; gå i spetsen; (idrott, för) ha ledningen, ligga främst 1. först, 'toppa' 5 (om uppmärksamhet
1. tanke) rikta, föra, fästa — leda bort bortföra ru, avleda, låta bortströmma ni 1. avgå; leda i annan riktning,
avlägsna; locka bort, avlänka, avvända (uppmärksamheten), föra in på sidovägar — leda in 1 ledsaga in, föra in 2
(om ledningar, rör, gas, vatten, elektricitet) anlägga, installera 3 3 länka in (ngn) (på andra tankar) 4 se inleda •—
leda sitt ursprung från se härstamma från; härleda sig från — leda till föra till, gå till (hälsa); skapa, föranleda,
framkalla; lända till, (utmynna i, medföra 2; jfr hjälpa 4 — leda vilse se förvilla 1, vilseleda

ledamot 1 medlem, (ordens)broder; bisittare (i domstol); (ibl.) fullmäktig 2 (åld. för) lem ledande 1 (part. adj.)
chef(s)-, styrande; grund-, huvud-(princip), central, nyckelposition); premiär-(dansös); tongivande; melodi-
(stämma); bestämmande, inflytelserik; [de ledande] beslutsfattarna 2 (subst.) vägröjare, ledare 1 ledare 1
företagare, företagsledare, fabrikschef, driftschef, avdelningschef, kontorschef, se chef, (ibl.) producent, direk'tor
(för kristen stiftelse o. dyl.); insepkto'r, förman, bas; (orkester)dirigent; ordförande, moderator (vid diskussion);
huvudman, främsta representanten för, förstyre, anförare, hövding, befälhavare, (muhammedansk) imam; jfr
arrangör; förgrundsfigur, ledande 1. styrande kraft, (den) ledande, administratör, administratör, primus motor,
'själ', drivfjäder, bestämmande, tongivande, banerförare, koryfé,

protagonist; [ledarna] de bestämmande 1. ledande, beslutsfattarna; panelen (vid estraddiskussion) 2 färdledare,
resemarskalk, vägvisare, ciceron, guide 1. gid, förare 3 ledande (redaktionell) tidningsartikel, spetsartikel; (fiske.)
fiskväg, ränna, passage, laxtrappa; (skogsv.) ledkista, leddamm, ledbom; (tekn.) elektricitets- 1. värmeledare,
konduk'tor, (ibl.) (metall)tråd; gejd, ledskena, ledarskruv ledas 1. leds 1. (vard.) less 1 känna leda (vid), vara trött
1. ledsen (på), vämjas, äckla sig (över), 2 avsky; känna ledsnad, känna sig illa till mods, vantrivas, ha tråkigt 1.
ledsamt, vara uttråkad I. otillfredsställd, (vard.) (sitta o.) tråka 1. kuckelura; [jag leds] tiden görs mig lång 2
känna saknad (efter), längta (efter), sakna, ha tråkigt (efter) ledbruten öm, mörbultad, rådbråkad, stel i lederna,
värkbruten, 'spattig' ledig 1 (motsats: stel, orörlig) (lätt)rörlig, böjlig, vig, smidig, (lätt o.) fri, mjuk, icke spänd,
(idrott.) lös; otvungen, informell, naturlig 2, frimodig, flink, obehindrad, obunden, tvångslös; (om handstil)
(lätt)flytande, driven, flott, klatschig 2 (motsats: sysselsatt) oupptagen, (för tillfället) fri (från arbete 1. göromål),
ute-(kväll); sysslolös, obunden, (ibl.) oförhindrad; (för tillfället) utan arbete 1. sysselsättning 1. verksamhet, (ibl.)
arbetslös, (gå) löske; icke i tjänst, tjänstledig, sjukledig 3 (motsats: upptagen, reserverad) obebodd, 'tom',
tillgänglig, disponibel, till disposition 1. förfogande, (för tillfället) obegagnad; (om tjänst) obesatt, vakant,
ledigförklarad; (om kapital) outnyttjat, icke bundet 1. placerat, odisponerat; outhyrd, hyresledig — ledigt (adv.,
även, vard. för) utan svårighet, bekvämt, gladeligen, galant, lätt 6 — göra sig ledig göra sig fri, (kunna) komma
ifrå'n — taga 1. ta (sig) ledigt slita sig lös, slå sig lös, ta(ga) semester, ta(ga) ledighet 1. en avkoppling, koppla av
(från); se skolka — vara ledig ha semester 1. fritid 1. permission 1. rast; (sjö.) ha frivakt; (skämts.) vara 'friherre'



ledighet 1 (lätt)rörlighet, smidighet, vighet, böjlighet; otvungenhet (i uppträdandet), abandon, (ibl.) naturlighet;
lätthet, (ibl.) färdighet 2 frihet (från arbete 1. göromål), tjänstledighet; (skol)lov, semester, fritid; veckoslut(s-
ledighet), weekend, rast, 1 vila; permission, (självtagen) bondpermission; frist, andrum, 'avkoppling', (njuta sitt)
otium (efter avslutat verk); (om äldre förh.) frimåndag, blåmåndag; fyrabend 3 vakans ledlös 1. (vard.) lealös
slapp (i lederna), utan fasthet 1. stadga, slängig, slankiß, skranglig; svag, karaktärslös, hållningslös ledmotiv
grund-1. huvud-1. ledande motiv, tema, röd tråd ledning 1 ledarskap, anförarskap, anförande, (under ngns) egid
1. auspicier, dirigentskap, (under ngns) taktpinne; chefskap, ordförandeskap, presidium, befäl, kommando,
'regemente', förstyre, förvaltning 1, administra-
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tion, hegemoni, regim, regi 2 se styrelse 1; [ledningen] de ledande, de styrande, höga vederbörande, överheten,
'topparna', beslutsfattarna, (vard.) 'höjdarna' 3 rättesnöre, vägledning, anvisning, ledtråd, ariadnetråd 4 elektrisk
ledning 1. 'tråd', (el- 1. tele)kabel, sladd, linje; rör(ledning), ledningsrör, ränna, kanal, kulvert — ha ledningen
(av) hålla i tyglarna 1. tömmarna; (Idrott.) ligga i täten, 2 leda 4; se förvalta — taga 1. ta ledningen ställa sig 1.
träda i spetsen för; ta(ga) makten 1. tyglarna I. tömmarna, (idrott.) lägga sig främst

leds se ledas

ledsaga 1 (som vän 1. vägvisare 1. uppvaktning 1. skydd) följa, åtfölja, medfölja ni, beledsaga, vara (ngn)
följaktig, (väg)leda, guida 1. gida, föra, följa på vägen 1. till vägs, göra 1. slå följe med, göra sällskap med,
sällskapa, fara 1. resa 1. åka me'd, skydda, eskortera, uppvakta, 'lotsa', 'konvojera' 2 (mus.) ackompanjera,
sekundera

ledsagare beledsagare, reskamrat; vägvisare, förare, (väg)ledare, guide 1. gid, ciceron, (ibl.) lots; ledsven,
följeslagare, (trogen) drabant, (i högre st.) följesven; (beledsagande) kavaljer, 'sällskap', eskort, se kamrat 1;
(mus.) ackompanjatör

ledsam 1 (lång)tråkig, långrandig, långtrådig, enformig, mattande, mattsam, tröttande, ointressant, tröttsam,
odräglig, trist, (snus)-torr, (prov.) torrfängd; alldaglig, socken, (prov.) söcknig; prosaisk, trivial 2 bedrövlig,
sorglig, beklaglig, 'smärtsam', 'bitter', beklagansvärd 3 inte så lustig, olustig, otrevlig, pinsam, obehaglig,
förtretlig, harmlig, försmädlig, förarglig, nedrig, fatal, besvärlig, oläglig, motig, 'allvarlig', 'allvarsam' — vara
ledsamt (även) vara skada, se under 1 skada

ledsamhet 1 långrandighet, långtrådighet, enformighet, enahanda; ledsnad, tristess 2 fatalitet, bedrövlighet;
missöde, malör, olycka, missräkning; [ledsamheter] otrevligheter, obehag, tråkigheter, förtret(ligheter),
motigheter, motgång(ar), trakasserier, tråk, sorg, bedrövelse; trassel, krångel

ledsen 1 (motsats: glad, glättig) se dyster 1, förstämd, modstulen, modlös, missmodig, misslynt, trist, vemodig,
beklämd, betryckt, deprimerad, nedtryckt, dekouragerad, 'nere', olustig, illa till mods, ur humör, moloken,
olycklig, illa 1. smärtsamt berörd 2 (motsats: pigg) led (vid), utledsen, trött, uttråkad, blaserad, (prov., i Sydsv.)
ke(å) — bli ledsen se harmas, jfr vredgas — inte vara ledsen av sig (vard. för) inte vara rädd (av sig), vara käck
1. oförfärad 1. hurtig, vara en friskus, (vard.) (här) vilar inga ledsamheter — vara ledsen hänga med huvudet,
hänga läpp, bekymra sig, se ut som om man sålt smöret och tappat pengarna; se harmas, jfr vredgas; tycka illa
vara, beklaga (att)

ledsna se tröttna (på)

ledsnad 1 bedrövelse, smärta, förtret, sorg;
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(ibl. nära) samvetsagg, ruelse, förkrosselse 2 leda, olust, tråkighet, (ibl. nära) tomhet

ledstjärna rättesnöre, norm, ideal, mål, motiv, 'fyrbåk'

ledtråd ariadnetråd; (väg)ledning, handledning, 'nyckel', hjälp, anvisning, spår; uppslagsända, tips, 'vink'; princip,



(ibl.) rättesnöre, direktiv, riktlinje(r) leende se skratt

legal (motsats: olaga, illegal) laglig(t tillåten), i lag erkänd, genom lag bestämd, 1 laga, legitim, jfr officiell
legalisera lagligen bekräfta, göra 1. förklara laglig, ge laga kraft, stadfästa

1 legat påvligt sändebud, nuntie

2 legat testamentarisk gåva, testamentsför-ordnande, donation, stipendium

legation (diplomatisk) beskickning, (utlands)-

representation; legationsbyggnad legend 1 helgonhistoria, helgonsaga, helgonberättelse, martyrsaga, hagiografi,
hagiologi; sägen 1. sägn, saga, myt; (rövar)historia, dikt, lögn 2 (fackspr. för) inskrift (på sigill 1. mynt); text (till
karta) legendarisk legendartad, sägenartad; vittom-talad, legendomspunnen, sagoomspunnen, sägenomspunnen,
sägenomsusad, fantastisk, se sagolik 1, jfr mirakulös legera sammansmälta ni, 'blanda' legio många, oräkneliga

legitim se 1 laga; (lagligt) behörig, berättigad, befogad, (i lag) tillåten, lovlig, fullt just, legal; (om börd)
inomäktenskaplig, äkta, (om barn) född inom äktenskapet legitimation 1 se befogenhet 1 2 legitimationshandling,
legitimationspapper, (vard.) legg; identitetshandling, identitetskort, ID-kort, pass

legitimera 1 göra laglig, ge lagligt berättigande, förklara rättmätig; erkänna (barn som äkta), (åld.) knäsätta; se
rättfärdiga 2 berättiga 1. ge behörighet att utöva visst yrke, auktorisera — legitimera sig styrka 1. ådagalägga sin
behörighet, bevisa vem man är, bevisa sin identitet, visa fram sina papper — legitimerad med yrkesrättighet,
lagligt berättigad (till viss yrkesutövning), behörig legymer se grönsaker legär [-sjä'r] lätt(vindig), vårdslös leja 1
hyra, beställa, (i förväg) (på)tinga 2 (för visst arbete) engagera, se anställa 1; (neds.) värva, besolda, betala, 'köpa'
lejd löfte om säkerhet till person, lejdebrev, fribrev, pass, passersedel; (i högre st., ibl.) skydd (mot), trygghet
lejdare (sjö.) repstege, fallrep, 'jakobsstege';

järnstege, brant trappa lejonklo — (märka 1. röja 1. visa) lejonklon framstående skicklighet, jfr begåvning 2,
förmåga 1, gott gry, se 1 gry 1 lejonparten största 1. värdefullaste (an)delen,

se brorslotten; flertalet (av), majoriteten lek 1 (bl. a.) tidsfördriv, ras, stoj, nojs, skämt, narri; (ibl.) lätt 1.
lättvindig sak, lekverk 2 skiftning, 'växling', 'spel', fladder; porl,blanda sig i leken—leva i nuet

skvalp, plask 3 kämpalek, kamp, dust, fejd, strid 4 parningslek, parning 5 se kortlek — blanda sig i leken se
ingripa 2, inskrida — på lek utan att mena allvar, för ro skull, se under 1 ro, (vard.) på låss 1. låts(as) — ur leken
ur spelet, borta, ur räkningen, passé; skjuten åt sidan, slagen till (en) slant, oförmögen att fortsätta, (idrott.)
justerad leka 1 roa sig (med lek), jonglera (med), förlusta sig (med), (ibl.) stimma, tumla om1, rasa, stoja, 'skoja',
(vard.) lattja, busa 2 tänka 1. inbilla sig vara, föreställa sig vara, låtsa sig vara, låtsas göra, anta(ga) rollen av,
'spela', ställa sig 3 [leka med] gäckas 1. driva gäck med, driva 1. skämta med, kokettera hjärtlöst 4 bli till lek
(för), te sig ljust o. glatt 1. lockande (för) 5 (åld. för) spela (på luta); fantisera (på ett instrument) 6 (om vågor,
ljus, vind) svalla, bubbla; slå (mot); glittra, glimma, dallra; prassla, 'spela', 'dansa', fläkta; (om segel) fladdra, 'slå',
'leva' 7 (om fisk) para sig, paras, ha sin parningslek — lekande 1 (part. adj.) glättig, munter, 'lätt'; spirituell,
skämtsam, skalk-aktig, skälmaktig 2 (ss. adv.) lekande lätt, lättvindigt, (lätt o.) ledigt — icke låta leka med sig
vara sträng, se under 2 sträng — leka med 1 hantera (ngt) tanklöst, fingra på 2 icke ta(ga) (ngn 1. ngt) på allvar,
handskas vårdslöst med (ngn 1. ngt), se leka 3 — leka ngn i hågen locka, se vidare under håg — leka rommen av
sig se rasa ut lekamen se kropp 1

lekamlig 1 (motsats: andlig) se kroppslig 1

2 (relig. för) jordisk, timlig; världslig lekfull leksen, odygdig, yr, yster, full av odygd 1. upptåg, skämtsam,
uppsluppen, glad o. munter, skoj frisk, leklysten lekman 1 (motsats: präst) lekbroder, 'lekt' 2 (motsats: specialist,
yrkesman, kännare, konnässör) icke-fackman, olärd, ostuderad, dilettant, amatör, utomstående, (åld.) lekt (och
lärd)

lekskola förskola; (tidigare:) barnträdgård,



kindergarten lektion 1 lärotimme, undervisningstimme, lästimme, skoltimme, (lektions)timme; instruktion 2 se
läxa 2 lektyr läsning; böcker, jfr litteratur 1 lekverk (bildl.) lek, förströelse, tidsfördriv;

lättvindig sak, småsak, (en) barnlek lem arm 1. ben, extremitet, (ibl.) led, (åld.)

ledamot; se manslem lemlästa se stympa 1, rådbråka 1, massakrera 2, misshandla 1 — lemlästad se skadad under
2 skada

len 1 (motsats: kärv, hård för känseln) mjuk, slät, glatt, dunig, fjunig, smidig, lenhyad, lenhyllt, finhyllt 2 (om
smakintryck, motsats: sträv, stark) mild, behaglig; (om vind) lätt, laber, svag, (ibl.) ljum; (prov., om temperatur o.
väderlek) blid, mild; (om röst) mjuk, dämpad, blid, vek, smältande, 'oljig', 'söt' (i mun), inställsam, lismande lena
1 se lindra; tina (upp), lösa (upp), upp-

mjuka m 2 [lena på1] (prov. för) vara töväder, töa

lera 1. ler lerart, lerjord, (ibl.) lervälling, dy, gyttja, siam, mölja, sörja, mörja; jfr lergods — hänga 1. hålla ihop
som ler och långhalm vara oskiljaktiga lergods porslin, stengods, fajans, krukmakar-gods, terrakotta, keramik,
majolika, (konsth.) chamotte; kakel; lerkärl; (ler)skärva lerkärl lerfat, lergods; vas, kruka 1; spilkum lervälling se
1 sörja 2

leta se söka 1, undersöka, 'gräva', (ivrigt) rafi-stulera, 'snusa', (vard.) sno, (si.) 'muddra' (i); söka få reda (på), vara
1. ge sig på jakt (efter), famla (sig väg); söka med ljus och lykta, söka uppspåra 1. utspeja, (geol.) prospektera
(malm); samla (ihop) — leta sig fram se taga sig fram 1 — leta fram ta(ga) fram, söka fram, gräva fram, se söka
upp 1, (ibl.) finna ut, söka få fram — leta igenom se söka igenom — leta reda 1. rätt på se söka upp 1, ta(ga) reda
på, se under 1 reda — leta upp se söka upp 1, uppdriva 2 letande se 1 sökande, forskning 1 letargi [-gi1] (bildl.)
slöhet, håglöshet, försoff-ning, apati, leda, spleen, oblomoveri, dvala leva 1 vara till, existera, vara vid liv, ha liv;
vara i livet, finnas till; visa livstecken, (kunna) 'andas' 2 livnära sig (av), nära sig (av), uppehålla sig, ha 1. skaffa
sig sitt (livsuppehälle 1. (sin) bärgning 1. utkomst (av), uppehålla livet (med), kunna dra(ga) sig fram, klara sig,
(kunna) försörja sig, föda sig, (vard.) släpa sig fram, klara livhanken 3 framleva sitt liv, inrätta sig 1. sitt liv 1. sin
tillvaro I. sin livsföring, föra ett liv (som); se leva undan, leva rövare, väsnas, 1 bråka 1; rätta sig (efter), inrätta 1.
anpassa sig (efter) 4 vistas, uppehålla sig, ha sin varelse 1. tillvaro 1. sitt tillhåll, bo (hos 1. bland), höra 1. vara
hemma (bland) 5 röra sig, vara i rörelse, (sjö., om segel) slå (fram och tillbaka), fladdra, flappa, 'spela'; fläkta,
'leka' 6 äga bestånd, bevaras, bibehållas, leva kvar, överleva, bli vid makt, stå sig, hävda sig, vara i sin fulla kraft,
framträda med friskt liv — leva sig in (i) se tränga in 4 — du ska få känna att du lever här ska bli annat av, se
under annan — leva efter tillgångarna rätta mun(nen) efter matsäcken — leva för (ngt) med intresse ägna sig åt,
helt hängiva sig åt, helt fyllas 1. vara fylld av, helt inrikta sig 1. sitt liv 1. sina tankar 1. sitt intresse på, offra sitt
liv åt 1. på — leva för dagen leva för stunden, leva utan tanke på morgondagen 1. på framtiden, leva ur hand i
mun, föra en dagsländetillvaro — leva högt ha dyrbara levnadsvanor, leva flott, se under 2 flott, leva överdådigt
1. slösaktigt 1. extrava-gant 1. på stor fot 1. på hög standard, föra stort hus, inte neka sig ngt, inte se på vad man
kostar på sig, leva i sus och dus, leva över sina tillgångar, leva friskt (undan), jfr leva undan, föra stat, slå på stort,
kalasa, se festa 1 — leva högt på utnyttja, dra(ga) nytta av — leva i nuet leva i det närvarande, inten-
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sivt leva med i samtidens liv, intensivt del-ta(ga) i 1. helt gå upp i dagens problem; leva blott för stunden 1. utan
tanke på framtiden 1. det förflutna — leva kvar se fortleva; vara efterlevande, leva efter; återstå — leva me'd 1
med iver o. intresse ta(ga) del (avi. i) 1. gå upp (i), se hängiva sig åt 2 vara med i sällskapslivet, föra stort hus; se
leva undan — leva om' 1 leva om sitt liv 2 se leva rövare, festa 1, så sin vildhavre, ruekla, 1 bråka 1 — leva
rövare (vard. för) leva om, leva vilt, fara vilt fram, föra ett vilt liv, (vard.) leva rackare, leva lusen 1. bus; se
väsnas, rasa, illfänas, röra upp himmel och jord; jfr ruckla, härja 3 — leva undan se ruckla, leva livet, leva glada
dagar, leva med, leva högt, leva ett vilt liv, inte spara sig, storma på sin hälsa, bränna sitt ljus i båda ändarna —
leva upp 1 få nytt liv, åter bli frisk o. livskraftig, åter få livslust 1. levnadsmod, vara på bättringsvägen, pigga på
sig, 'kvickna till', bli som en ny människa; få liv igen, åter komma till heders, blomstra upp, återupplivas,



återuppstå (i) 2 göra slut på, förbruka, tära på — leva upp till motsvara, göra skäl för, infria (sina utfästelser) —
leva ut 1 leva till slut 2 leva längre än (ngn), överleva 3 ge uttryck åt, låta (känslor) komma till uttryck — leva
vidare se fortleva levande (part. adj.) 1 (motsats: död) vid liv, i livet, med livet i behåll, (åld.) kvick; (motsats:
livlös) besjälad, organisk 2 (om blomma, motsats: konstgjord) växande 3 samtida (konst); alltjämt (allmänt) talat
(språk), modernt 4 brinnande (ljus), aldrig slocknande (låga) 5 kraftigt verkande, verksam, stark 7 6 (motsats:
torr) se vital 2, uttrycksfull, själfull, åskådlig; (om minne 1. intryck) tydlig 1. klar; slående, verklighetstrogen,
realistisk, målande; fängslande, spännande; verklig, äkta, sann

leve hurra för, vivat; (ett fyrfaldigt) leverop

1. hurra(rop) levebröd se uppehälle, yrke leverans 1 anskaffning, tillhandahållande; försändelse, skickning,
transport, utsändning 2 avlämnade varor, beställning, sändning

leverantör (motsats: kund) furnissör; (ibl.)

entreprenör; avsändare, (sjö.) avlastare leverera sända, skicka; (av)lämna, (skaffa o.) överlämna; skaffa 1;
prestera — leverera batalj öppna strid, inlåta sig i strid, kämpa leverne 1 livsföring, levnadssätt, (handel och)
vandel, levnad(s-lopp) 2 vilt liv, se oväsen levnad tillvaro, existens, liv, livstid, levnadstid, levnadsdagar,
livsdagar, jordevandring, levnadslopp, (ngns) stund på jorden; levnadssätt, leverne, vandel, livsföring
levnadsbeskrivning levnadsskildring, levnadsteckning, levnadshistoria, biografi levnadsförhållanden se
livsvillkor, situation, jfr liv 2

levnadsminnen se memoarer levnadsmod se livsmod

levnadstecknare biograf, minnestecknare levnadsuppgifter personalier, data levnadsvillkor jfr livsvillkor levra sig
1. levras 1. (ibl.) levra stelna, tjockna, koagulera lexikon se ordbok, uppslagsbok

1 liberal (subst.) framstegsman, ref orm vän, vänsterman; (vard.) 'frifräsare', jfr 1 radikal 1

2 liberal (adj.) 1 (motsats: snål) se frikostig

2 (motsats: trångsynt) frisinnad, vidsynt, (ibl.) fördomsfri, fördragsam, överseende

3 (polit.) vänster( sinnad), vänsterriktad, framstegsvänlig, jfr 2 radikal

libertin se vällusting

libhaber kännare (av konst, musik, mat), (vard.) förståsigpåare; älskare (av ngt), kon-nässör, amatör, samlare

libi'do se könsdrift, drift(liv), begär, åtrå, sinnlighet

licens tillåtelse, tillstånd, bemyndigande, rättighet (att), behörighet; rätt (att), nyttjanderätt (till patent);
tillståndsbevis, fullmakt; licensavgift

lid (i högre st. o. prov. för) (back)sluttning, (skogs)backe, bergsluttning

1 lida (om tid) röra sig framåt, skrida (framåt), förflyta, gå till ända, tilländalöpa, 'springa i väg', se försvinna 4;
gå (länge) om, dröja — lida mot gå emot 1. närma sig (aftonen 1. slutet), dra(ga) sig mot; [det lider mot jul] det
lackar mot jul, julen stundar 1. nalkas 1. står för dörren

2 lida 1 (få) utstå 1. tåla, få genomgå, vara underkastad, hemsökas av, drabbas av, utsättas för; kämpa med, vara
behäftad med, (få) dra(ga)s med, vidkännas (förlust); pinas, plågas, slita ont, marteras, våndas 2 [lida för] 'plikta'
1. 'böta' 1. 'betala' 1. 'sota' för, klä(da) skott för, umgälla, försona — det lider intet tvivel (att) det är klart (att), se
under klar, det slår inte fel, se slå fel 4 under 2 slå — illa liden (prov. för) misshaglig

— lida brist (på) sakna, se vidare under brist

— lida men se fara illa under 2 fara — lida nederlag se besegras — lida nöd fara illa, se vidare under nöd — lida
orätt behandlas orättvist, se vidare under 1 orätt — lida skeppsbrott förlisa; misslyckas; se vidare under
skeppsbrott



— vad det lider med tiden, (så) småningom

— väl liden (prov. för) omtyckt, väl anskri-ven, uppskattad

lidande 1 (part. adj.) pinad, pinofylld, plågad, ansatt av plågor; sjuklig; [lidande av] se behäftad med; [bli lidande
(på)] se förlora 2 2 (subst.) (motsats: lust) (subst.) se 1 smärta 1, jfr sår 2, vedermöda, hemsökelse, prövning;
lidandeshistoria, pinohistoria, passionshistoria, martyrium, (svår) pärs, 'skärseld'; 'börda', 'kalk', se olycka 1,
sjukdom lidelse stark känsla, se passion 1, jfr sinnlighet lidelsefri (motsats: lidelsefull, patetisk) sansad, 'nykter',
passionsfri, kylig, kall, kallblodig 2; saklig, objektiv lidelsefull (motsats: lidelsefri, 'nykter') hänförd, fanatisk,
ivrig, varm, 'uppeldad', hek-
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tisk, passionerad, blodfull, varmblodig, 'eldfängd', eldig; häftig, våldsam, 'stormande', 'vulkanisk', otyglad,
intensiv, patetisk — lidelsefullt (adv., även) (mus.) appassionato lider se skjul 1

liderlig (motsats: kysk, sedig) kättjefull, sinnlig, jfr sensuell, okysk, brunstig, horisk, otuk-tig, lastbar, omoralisk,
tygellös, lättsinnig, utsvävande, vällustig, osedlig, sedeslös, oanständig, jfr lysten — liderligt stycke vällusting,
(vulg.) kofsa liera sig knyta förbindelse (med), förbinda sig (med), se förena sig 2 — vara (nära) lierad med stå i
(nära) förbindelse 1. kontakt med, vara (nära) förbunden med, vara i förbund med, vara nära 1. förtrolig vän med,
vara intim med

lifta gratisåka (med bil), åka snålskjuts liga 1 (förbrytar)band, (ligist)hord, jfr 1 pack, 1 flock 1; klick, maffia,
camorra 2 se förbund 2, förening 2 3 (om uti. förh. för) fotbollssammanslutning, fotbollsserie ligament
(bind)sena, band ligga 1 vara 1. ligga utsträckt; vara sängliggande, (skämts.) 'ligga för ankar'; (bildl.) vila 1.
ruval. utbre(da) sig (över) 2 vistas, uppehålla sig, befinna sig, hålla sig 1. löpa 1. springa 1. åka 1. köra (bakom 1.
efter resp. före); vara förlagd, vara stationerad; (sjö.) vara förankrad, vara förtöjd; vara belägen, sträcka sig,
utbreda sig, vetta 3 ha sin plats, förvaras 4 'falla' 1. 'lägga sig' (i veck 1. bucklor); se 1 ligga i 5 (om höna) ligga
på ägg, ruva; (om säd) ligga 1. vara nedslagen (av regn); (om sjö) vara isbelagd 1. tillfrusen — det ligger

1 vida fältet det beror på (omständigheterna), saken är oavgjord 1. oviss — det ligger ngt under det ligger ngt
fördolt 1. inunder 1. bakom, det ligger en undermening 1. baktanke i, här ligger en hund begraven — ligga an 1
ligga (tätt) intill, ligga åt, (tekn.) sluta till 2 (sjö. för) styra, stäva, hålla (viss) kurs — ligga av sig bli sämre,
försämras; ligga ifrån (sig), glömma vad man (en gång) kunnat, bli orutinerad — ligga efter 1 icke ha
medhunnits, vara fördröjt 1. outfört 1. försummat 1. åsidosatt; se bli efter o. vara efter 4 under efter

2 ligga över, förfölja, (vard.) vara på1, se ansätta 2, hänga efter 1 3 vara underlägsen 1. efterbliven, (vard.) ligga i
lä — ligga främst (idrott.) leda, ligga först, 'toppa' — ligga för vara ngns starka sida, vara ngn medfött, ägna sig,
se passa 4 — ligga för ankar ligga bi, se vidare under 1 ankare — ligga för fäfot ligga nere 1. öde, se vidare
under fäfot — ligga för ngns fötter se ödmjuka sig — 1 ligga i [ligg'a i] ha sin grund 1. förklaring 1. orsak i,
bestå i, bero på, hänga ihop med, ha sin rot 1. sitt upphov i — 2 ligga i [ligga i1] gå på1, sträva o. arbeta, (vard.)
hänga i1, 'spänsta', se 2 sträva, 2 syssla (med) — ligga i försåt ligga i bakhåll 1. på lur, ligga och lura — ligga i
luften anas, se vidare under luft — ligga i luven på strida med (varandra), se vidare under luv — ligga

i lägervall ligga öde, se vidare under lägervall

— ligga i sakens natur vara uppenbar — ligga i selen se 2 sträva — ligga i sin linda vara

1 sin första början, (ännu) vara alldeles outvecklad — ligga i stoftet för se ödmjuka sig — ligga i öppen dag vara
uppenbar — ligga ifrån (sig) se ligga av sig — ligga inne med inneha ni, ha på lager 1. i kassan — ligga kvar
finnas 1. vara kvar, bli liggande; se övernatta — ligga lågt (bildl.) vara återhållsam 1. försiktig, förhålla sig
avvaktande — ligga med (ngn) ha samlag med, jfr 2 lägra — ligga mot 1. emot ngn icke ligga för ngns röst, vara
till hinders, ligga ngn i fatet — ligga nere icke vara i gång, vara ur funktion 1. ur bruk, stå stilla, vara nedlagd 1.
igenlagd 1. stängd; ligga i träde 1. i lägervall 1. för fäfot, ligga obrukad, försummas, vanvårdas; 'vila'

— ligga (ngn) i blodet vara medfött 1. naturligt (för ngn), vara ett släktdrag (hos) — ligga ngn i fatet vara till



hinders, se vidare under fat — ligga ngn om hjärtat [det ligger mig (varmt) om hjärtat] jag intresserar mig för det,
det är en hj ärtesak för mig, jag ömmar för det, jfr ömma 2 — ligga nära till hands 'ligga nära', vara inom
räckhåll, vara det man i första hand tänker på, vara lätt att komma på, ge sig av sig själv, vara naturligt 1.
självklart — 1 ligga på (ngt) [ligg'a på] 1 vila 1. tynga 1. trycka på, belasta; betäcka; ruva på; (språkv., om
accent) falla på

2 ha till låns; ligga länge på, dra(ga) ut på tiden med, dröja med; icke släppa från sig; icke släppa ut i rörelsen,
icke göra fruktbärande, spara, 'gömma' — 2 ligga på [ligga på1] (om hav 1. vind) ligga hårt på, blåsa rakt emot,
piska på; (om sol) gassa (på); (idrott.) pressa; ansätta, ligga åt 1. över 1. efter — ligga på lur ligga i bakhåll, se
vidare under 2 lur — ligga på sitt yttersta ligga för döden, ligga på sin dödsbädd, ligga i själatåget 1. i dödskamp;
[han ligger på sitt yttersta] hans tid är kommen 1. ute — ligga till 1 ligga an, sluta tätt till, tätt sluta an till 2
förhålla sig, hänga ihop; [märka hur det ligger till] märka vartåt det lutar, från vilket håll vinden blåser — ligga
till sig bli bättre (genom förvaring), ta(ga) upp sig, 'mogna' — ligga un'der 1 vara underlägsen 1. sämre ställd,
komma till korta, duka under, bli besegrad, lida nederlag 2 stå bakom, vara delaktig i, 'driva på1', skjuta på1 3
[det ligger ngt under] se ovan — ligga ut kläcka ut; (sjö. för) styra ut (till sjöss), bege sig ut (på) — ligga utanför
undandraga) sig (ngns vetskap) — ligga ute med ha fått lägga ut (pengar för ngn), ha försträckt 1. lånat (ut) 1.
förskotterat 1. satt in I. investerat — ligga väl till ha god placering; ligga fördelaktigt till, (vard. för) stå väl
(hos); [det ligger väl till] (vard.) det är bäddat 1. dukat (för) — ligga väl till för se passa 4 — ligga å't 1 ligga an,
sluta (tätt) till 2 trycka 3 klämma åt 1. efter, ligga på1, preja, pressa, ansätta 2 — ligga ö ver 1 ligga överst 1.
ovanpå; skjuta över 2 (sjö.)
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kränga, ha slagsida 3 se övernatta, kvarstanna hj (över tiden); uppskjutas, sparas 4 ivrigt uppmana, truga, hetsa,
plåga, se ansätta 2, hänga efter 1 5 vara överlägsen, dominera, övergå, råda, avgå med seger, överträffa — låta
ligga låta ligga för fäfot, låta ligga obrukad, försumma; se spara 1, förbigå 2 — som man bäddar får man ligga
man får ta(ga) konsekvenserna liggare 1 dagbok, diarium, memorial, journal, protokollsbok, huvudbok,
kassabok, jfr förteckning, besöksbok (på bibliotek 1. museum), resandebok (på hotell) 2 (fackspr. för) större fat,
jfr 1 tunna 1; undre kvarnsten, bottensten (i kvarn)

liggplats nattläger, se säng 1, sovplats, (ibl.) logi; viloställe, (jäg.) (villebråds) lega, (harens) säte

ligist ligamedlem, ligapojke, gatpojke, buspojke, busfrö, busyngel, gamäng, slyngel,

gangster, desperado, (parisisk) apache, (rysk 1. finsk) huliga'n

1 lik (subst.) död kropp 1. lekamen, kadaver, jordiska lämningar 1. kvarlevor, 'stoft', 'aska', (ngns) döda mull,
(ibl.) mumie; (om

. djur) se as 1; dödman, död(n)ing, (vard.) döing; (si. för) tömd 1. tom (punsch)butelj; (motsats: bröllop) (typogr.-
sl. för) utelämning, utelämnat ord — ha 1. segla med lik i lasten ha olyckan med sig, icke kunna undgå ett
olyckligt slut, vara dömd att misslyckas, släpa på döda värden — levande lik sorglig 1. blek återstod 1. rest av
sig själv, (vara) utlevad, mer död än levande, död för världen — ligga 1. stå hk vara död, se under 2 död

2 lik (adj.) 1 likadan, liknande, lika, (på)min-nande om, enahanda, ensartad, likartad, likformig, kongruent,
analog (med), homo-, (när)besläktad, snarlik 2 likställd 1. likvärdig 1. jämbördig 1. jämställd 1. jäm(n)god 1.
jäm-spelt 1. jämförlig 1. lika god (i) 3 slående, träffande, (väl) träffad, porträttlik, trogen 4 (prov. för) passande,
rimlig, tänkbar, trolig, sannolik, antaglig 5 [likt] liksom, på samma sätt som, precis som; [likare] (prov. för)
bättre, duktigare, präktigare, finare, ståtligare, vackrare — inte vara likt ngt (vard. för) vara vansinnigt 1. urtokigt
1. högst opassande 1. ngt oerhört — likt och olikt små-plock, se diverse — vara alldeles lik ngn vara en avbild
av ngn, vara ngn upp i dagen — vara lik sig 1. sig lik (alltid) se likadan ut, (alltid vara) densamme, oförändrad,
inte förneka sig, jfr oföränderlig, (ibl.) stereotyp — vara likt 1 (iron. 1. klandrande) likna (ngn), vara det som man
väntar sig av ngn, vara (ngns) vanliga stil 2 (vard., prov. för) likna ngt, (det skulle allt) se (ngt) ut

1 lika 1 (adj.) se 2 lik 1; (alltigenom) enhetlig; motsvarande (storlek) 2 (adv.) på samma sätt, i samma 1. lika



grad, i samma mån; (dela 1. skifta) jämnt 1. broderligt; (byta) jämnt om jämnt, utan mellanavgift — ge lika för 1.
mot lika ge (lika gott) igen, veder-
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gälla, möta våld med våld, sätta hårt mot hårt, svara 1. betala med samma mynt, betalt kvitteras, öga för öga (o.
tand för tand), behandla efter förtjänst, hämnas, se hämna

— lika bra ingen skada skedd — lika god se jämngod, jämställd, likställd, likadan 1 — lika gott lika mycket, sak
samma, (vara) likgiltigt (vilket), det gör detsamma; lika (så) gärna

2 lika (v.) (åld. o. prov. för) behaga, falla i smaken, täckas, tilltala, 'roa'; tycka om, gilla, sätta värde på, vara
förtjust 1. betagen i, värdera, högakta lika sig till (prov. för) arta sig till, jfr likna sig till

likadan 1 se 2 lik, homo-, sådan, jfr konstant, av samma art 1. slag, av samma skrot och korn, av samma kaliber,
av samma ull, samma andas barn, lika god (som), jämställd, jäm(n)god (med) 2 (ständigt) oförändrad, enahanda,
stereotyp(isk) likafullt i lika hög grad, lika mycket; se likväl likaledes se likaså, jämväl; (tack) detsamma

(tillbaka), i lika måtto, på samma sätt likalydande se identisk, ordagrann, (språkv.) liklydande — vara
likalydande se stämma överens under 3 stämma likare provmått, (stadgat o. kontrollerat) mönster(mått),
prototyp, normalmått, 'riks-mönster', arkivmeter(n), etalong, jfr standard 1

likartad snarlik, liknande, ganska lik, besläktad, befryndad, motsvarande, ensartad, iso-trop; homogen likasinnad
1. liksinnad lik(a)tänkande, lik-stämmig, likstämd; (ss. subst, även) se meningsfrände; [likasinnade] konsorter
likaså 1. likså l likaledes, också, sammaledes, jämväl, desslikes, dito, item 2 i samma grad

— likaså gott lika gärna likatänkande se liktänkande

likaväl 1. lika väl lika (så) gott 1. gärna, likaså

väl, se likväl likbegängelse se begravning likbränning bränning, eldbegängelse, krema-

tion, kremering like l jämlike, jämbörding, vederlike, gelike; make(n), motstycke; kamrat, medbröder, kollega,
'parhäst', '(stall)broder'; [likar] likasinnade, meningsfränder, konsorter 2 (åld. för) medmänniska, se 1 nästa —
utan like allenastående, oupphunnen, ouppnådd, makalös, jfr oerhörd likformig likadan, enhetlig, ensartad,
enahanda, konform, uniform(erad), homogen; (fackspr.) isomorf; jämn — likformigt (adv., även) lika 1. jämnt
(över hela ytan 1. linjen 1. bland alla), i lika delar likformighet likhet, konformitet, paritet, homogenitet, egalitet,
uniformitet, symmetri, (fullständig) kongruens; jfr överensstämmelse likfärd se begravning

likfölje begravningsfölje, begravningståg, begravningsprocession, liktåg, likprocession, sorgetåg

likgiltig 1 (motsats: betydelsefull, anmärk-vara likgiltigt—limstång

ningsvärd, angelägen) betydelselös, obetydande, oväsentlig, obetydlig, indifferent, neg-ligeabel, intresselös,
ointressant, oviktig, irrelevant, värdelös 2 (motsats: ambitiös, verksam, aktiv) oberörd, opåverkad, kall(sinnig),
nonchalant, 'ljum,' liknöjd, ointresserad, (stå) oförstående 1. främmande (för); loj, desintresserad, slapp, passiv,
slö 3, apatisk — vara likgiltigt göra (just) detsamma, sakna betydelse, vara betydelselöst 1. egalt, ingenting
betyda, vara sak samma, komma på ett ut, kvitta (lika), vara lika gott, (vard.) vara hipp som happ, vara hugget
som stucket, smälla lika högt; [det är likgiltigt] det gör varken från eller till, det spelar inte ngn roll, det må gå hur
som helst, det må bära eller brista; [det är mig likgiltigt] det angår 1. bekymrar mig inte, jag bryr mig inte otn det,
det är (mig) lika kärt likgiltighet 1 jfr småsak 2 2 (motsats: hänförelse, ambition) nonchalans, håglöshet,
liknöjdhet, indifferens, indolens, slöhet, passivitet, apati, spleen, sorglöshet; avvisande hållning, se 1 kyla 2 likhet
1 jämlikhet, jämställdhet, likformighet, likställdhet, likställighet, jämspelthet, paritet, egalitet 2
överensstämmelse, identitet, trohet mot originalet, (släkt)tycke, förvant-skap; (naturv.) (skyddande) förklädnad
—

1 likhet med liksom, i analogi med, parallellt med



likkista kista, bår, sarkofag, (si.) träfrack likmätigt se enligt

likna vara lik, ha 1. äga 1. visa likhet med, vara (ngn) upp i dagen, vara (ngns) avbild; brås på, överensstämma
med, se ut som, se ut att vara, ge intryck av, vara maken till, gå upp emot — likna sig till arta sig till, se ut 1.
'lova' att bli, synas, laga sig till, tendera till, (prov.) lika sig till — inte likna ngt (vard. för) vara fullständigt
oduglig 1. värdelös, vara orimlig — likna vid jämföra med, förlikna med 1. vid, sammanställa 1. samman-likna
1. sammanhålla med; (ibl.) likställa med liknande (part, adj.) se sådan, besläktad, snarlik, motsvarande, (ngt) åt
det hållet 1. ditåt liknelse 1 jämförelse, metafor, se allegori 2 [inte en liknelse] (prov. för) inte en tillstymmelse 1.
antydan 1. aning 1. smula 1. skymt, inte ett spår 1. tecken 3 (jur.) sannolikhet(s-bevis), indicium 4 (åld. för) (i)
gestalt (av) liknöjd se likgiltig 2, jfr lat 1 likplundrare likskändare, marodör, (ibl.) grav-

plundrare, hyena likrikta göra enhetlig 1. ensartad 1. likformig 1. likartad, 'enkelrikta', typisera 1. typifiera; jfr
standardisera, nivellera 3 likriktning utjämning, nivellering, konformism liksom 1. likasom 1 (konj.) såsom, på
samma sätt som, ävensom, (lik)som om, (prov.) just-som, jussom; i likhet med, i analogi med, à la

2 (adv.) så att säga, så till sägandes, till synes, skenbarligen

likställa se jämställa, ställa vid sidan av (var andra), ställa lika (högt), placera bredvid

(varann) 1. jämsides, finna lik(a), anse jäm(n)god(a) 1. jämförlig(a), tillmäta samma värde, identifiera med
varandra, samordna, jämföra — likställd jämlik, jämbördig, lik-ställig, likaberättigad, lika god; i nivå (med),
jämställd (med) liktal se parentation

liktydig likbetydande, se 2 synonym, identisk — vara liktydigt med innebära detsamma som liktåg se likfölje

liktänkande 1. likatänkande likasinnad; (i plur.) eniga, på samma våglängd; (ss. subst, även) se meningsfrände

1 likvid (subst.) se betalning, (penning)uppgö-relse; köpeskilling, vederlag

2 likvid (adj.) betalningsberedd, i stånd att betala, solvent — likvida medel omedelbart tillgängliga medel, reda
pengar

likvidation 1 (hand. för) (slut)betalning, (slutuppgörelse, utbetalning, likvidering 2 (jur. för) avveckling (av
affärsrörelse) 3 upphävande, avskaffande, upplösning; undanröjande, tillintetgörelse, avrättning — träda i
likvidation avveckla affärerna likvidera 1 (hand. för) betala, gälda, göra upp, reglera, jfr kvitta 2 (jur. för)
avveckla (ett företag) 3 upplösa, upphäva, avskaffa; tillintetgöra, oskadliggöra, förinta, undanröja, utplåna, döda,
mörda, avrätta, utrota likvisst se likväl

likväl 1. likaväl trots detta, trots allt, när allt kommer omkring, när man tar allting i betraktande, hur därmed än
må förhålla sig, ehuru så är, det oaktat, ändå, ändock; icke desto 1. dess mindre, (bara) på kiv, på pin kiv, bara för
ro skull, i alla fall, i varje fall, i alla händelser, under alla omständigheter, (vard.) i alla fulla fall; likafullt,
likvisst, quand méme, (i högre st.) icke förty; emellertid, dock

likvärdig (med) jäm(n)god, jämspelt, jämförbar, jämbördig, kommensurabel, adekvat, analog, ekvivalent, i
paritet; (kem.) likvärd liköppning obduktion

lila (blek)violett, violblå, gredelin; [prunefär-gad, syrenfärgad, malvafärgad, [-ametistfär-gad]-] {+ametistfär-
gad]+}

Ulla 1. lille jfr liten

lilleputt 1. lillepytt småväxt person, pygmé, dvärg, pyssling, tummeliten, puttefnask(er),

parvel, pys, pyre — lilleputt- miniatyr- 1. små-(stat)

lillgammal (alltför) gammal 1. förnumstig för sin ålder, gammalklok, 'lillklok', brådmogen 2, snusförnuftig limma
1 hopfoga 1. fästa med lim, sätta ihop, se klistra 2 (prov. för) limstryka, kalkstryka, vitlimma, vitmena — limma
ihop (bokb.) kaschera (två papper) limpa se bröd l; (vard. för) (cigarrett)förpack-

ning 1. kartong (om 10 paket) limstång — löpa 1. springa med limstången 1 bete sig som en narr, fjanta; (ibl.)



göra sig onödigt besvär, inte ha ngt för sitt besvär,
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bli dragen vid näsan, bli lurad, se under 1 lura 2 se fjäska för, smickra 1, intrigera, lisma, (ibl.) skvallra lina se
snöre 1, 1 tåg, rep; vajer 1. wire; [(sjö.) bändsel 1. bänsel, fall, sejnfall, sejsing, stag, bardun, hys(s)ing, märling];
teln (på fiskenät) — löpa linan ut envisas till det yttersta, se vidare under löpa — visa sig på styva linan se
briljera, jfr skryta

1 linda (subst.) binda, bindel, bandage; benlinda, puttee(s) — ligga 1. vara 1. befinna sig

1 sin linda vara i sin första början, (ännu) vara alldeles outvecklad

2 linda (v.) 1 svepa i linda, 'klä(da)' (spädbarn)

2 omlinda ra, ombinda ra; nysta, rulla, sno, binda, surra, veckla (upp); (tekn. för) isolera (järnstång); slingra 1. slå
(armarna om) — linda sig om ringla 1. slingra sig om, omslingra, vind(l)a sig om; inhölja ra, inveckla ru (i) —
linda in inveckla ni, insvepa ni, inslå ni, invira ra, inhölja ra, innesluta; inbädda ra, omlinda ra (med), omvira ra
(med); (bildl.) 'insockra' — linda om se linda in (i) ovan, knyta om, slå om, snöra om, veckla om, binda om,
svepa om, förbinda — linda upp upprulla ra, uppnysta ra, uppvinda ra, uppvira ra, upp-haspla ra, varpa
(varptrådar)

lindansare ekvilibrist, balanskonstnär, luftkonstnär, akrobat lindebarn se spädbarn

lindra göra mindre plågsam 1. smärtsam 1. kännbar, minska 1. avhjälpa (nöd), mildra, lätta, lisa, lena, lösa
(krampen), stilla, dämpa, 'döva', bryta udden av, lägga 1. gjuta balsam på (såren), jfr vederkvicka; förljuva,
förmildra, skingra, släta över — lindrande välgörande, jfr dövande — lindras se minska 3 lindrig 1 (motsats:
allvarlig) mild, skonsam 2 (motsats: tung, svår) föga kännbar 1. tyngande, lätt, måttlig, moderat, uthärdlig,
dräglig, hjälplig, 'hygglig', 'beskedlig'; ofarlig, godartad 3 svag, obetydlig — lindrigt (slippa undan) billigt;
varligt; (vard., skämts, för) föga (nykter 1. ren) lindring bättring, se lättnad 2, hjälp 1, 1 lisa,

tröst 1; eftergift lingvistisk språkvetenskaplig; språkhistorisk linhårig se blond 1

liniment smörjmedel, ingnidningsmedel, salva, smörja

linje 1 streck, rand; ytterlinje, kontur; rynka,

fåra 2 (i rak) riktning 1. sträckning 1. (fackspr.) i flukt (med); kurs(linje) 3 (på) rad; (bilda) led 4 (tekn.)
(telefon)ledning; bana, järnväg; (typogr.) regiett, mellanslag 5 bildningslinje, fack 6 (släkt)led, (släktgren, (mans-
1. kvinno)sida(n) 7 [linjer] (klara) princip(er) 1. handlingsprogram — iinje- lineär, linjär — gå på ngns linje följa
ngns idéer 1. principer — i första linjen vid fronten — på linje med i jämbredd med, jämställd med, i nivå med, i
klass med — vara helt inne på ngns linje ha samma åsikt som ngn — vara inne på samma linje tänka sig samma
lösning — vara på samma

linje som vara i nivå 1. jämbredd 1. klass med — över hela linjen över lag, se under 2 lag linka gå illa,
(små)halta, stulta, stappla, jfr släpa sig fram 1 linne 1 linnegarn, lingarn, linnetråd, lintråd, linneväv(nad),
linnetyg, lärft 2 (dam)natt-linne, se nattdräkt, (åld.) linntyg, (vard.) särk 3 omgång underkläder, gånglinne 4
linnevaror, linneförråd, (finare) lingeri1; linneplagg; bord(s)linne, sänglinne linning kantremsa, kant (på kläder)
lipa 1 se gråta 2 jfr grimasera lipsill se grinolle 2

lirka 1 vicka hit och dit, söka rubba 1. lossa; se fingra 1 2 jämka, jänka, drilla, bruka läm-por, ta(ga) det så smått
o. omärkligt 1. försiktigt, (skickligt 1. omärkligt) få 1. bringa 1. driva (ngt därhän att), (med övertalning 1. list 1.
lämpor) söka förmå, söka övertala, lämpa (ngt) därhän, sköta om 1. manövrera (saken så) — lirka fram se locka
fram 1 under 2 locka — lirka upp dyrka upp, pillra upp, pilla upp, få upp, (lyckas) öppna — lirka ur 1 få ut 2
(med list 1. lämpor) locka ur, lista ut 1. ur

1 lisa (subst.) lindring, lättnad 2, välsignelse, hugnad, uppfriskning, vederkvickelse, 'balsam', jfr hjälp 1



2 lisa (v.) trösta, lindra (svedan 1. smärtan 1. sorgen), hugna, vederkvicka

lisma söka ställa sig in 1. nästla sig in, 'svansa', smickra o. 'krypa', krusa o. buga, vara servil, smila, insmickra
sig, fjäska o. fjäsa, (ibl.) löpa 1. springa med limstången, söka fånga 1. snärja, (ibl. nära) hyckla — lismande se
krypande 2, inställsam lismare smickrare, smilare, smiler, (vard.) ögontjänare, 'krypare', tallriksslickare,
svansviftare, smilfink; anpassling, jfr hycklare

1 list 1 listighet, förslagenhet, fintlighet, finurlighet, slughet, fiffighet, knepighet, fyndighet, klyftighet, klipskhet,
finess; illistighet, svekfullhet, bakslughet, lömskhet, illfundig-het, illparighet, illmarighet, spetsfundighet

2 krigslist, se knep 1, 'schackdrag', (ibl.) bluff, humbug, intrig, jfr 1 fälla 2 — ana argan list ana oråd

2 list 1 se bård; slå, ribba, sarg; (vidsydd) kant 1. remsa, revär, stad(kant) 2 listverk, 'stav', infattning, spröjs, ram;
[lise'n, pilaster, mur-krans, gesims, kornisch, karni's, vulst, fris]

3 jordvall, smal rabatt, blom(ster)list, (spar-ris)säng

1 lista (subst.) se förteckning, jfr ramsa; pris-kurant

2 lista (v.) smyga, smussla, förstulet sticka 1. stoppa (i) — lista sig (bort 1. undan 1. ut 1. in 1. tUl) smyga sig,
(h)asa sig, jämka sig, kravla sig, slingra sig, smita, slinka — lista av 1. från 1. ur (ngn ngt) locka 1. lura av,
tillnarra sig från — lista undan se smussla undan — lista ut utfundera ra, uttänka ra, utspekulera ra, lura ut, finna
ut, komma underfund med, (vard.) luska ut, klura ut, (ibl.) stava och lägga ihop; ta(ga) ut (problem), (ibl.)
dechiffrera; avlocka (ngn ngt)

3623 lista—livbälte

3 lista (v.) (hand. for) uppföra ni på lista, förteckna

listig 1 se slug 1; sinnrik, underfundig; svekfull, falsk, försåtlig, (vard.) lurisk 2 (vard. för) klyftig, skarpsinnig,
klok lit (motsats: misstro) se 1 hopp l, förtroende 1

— sätta sin lit till se lita pà, hoppas (på) lita på (motsats: misstro, tvivla på) förlita sig på, tro på, förtrösta på,
sätta sin lit till, ha 1. hysa tilltro 1. (fullt) förtroende till; skänka förtroende 1. tillit, vara viss 1. förvissad 1.
försäkrad om, vara trygg 1. lugn för, vara säker på, säkert motse 1. (för)vänta 1. påräkna 1. hoppas; bygga på,
räkna på, räkna med (att), stödja sig på, ta(ga) fasta på, godta(ga), ta(ga) för god 1. gott, ta(ga) (ngt) för kontant,
ty sig till — lita till se hylla sig till under 2 hylla, hålla sig till 2, förlita sig på litani a 1 kyrkobön 2 se klagan l;
ramsa liten 1 kort, knappt 1. snävt tilltagen 2 (motsats: hög, lång, stor, ståtlig) kort(växt), små-1. lågväxt 1. -
vuxen, (vard.) pluttig; satt, låg, dvärgartad, dvärglik, docklik(nande), dockaktig 3 (motsats: omfångsrik) klen,
oansenlig, späd, hårfin, diminutiv, minimal, mikroskopisk, mikro-; mini-(buss); (om handstil) fin, petig, niti'd 4
(motsats: vuxen) minderårig, (vard.) pluttig, (prov., i Sydsv.) kär; (ss. subst.) barn, 'lillen', 'lillan' 5 (motsats:
rymlig, vid) trång, urvuxen 1. urväxt

6 (motsats: talrik) fåtalig, ringa, begränsad

7 (motsats: betydelsefull) obetydlig, torftig, betydelselös, bagatellartad, (ibl.) marginell; lindrig, skral; lumpen,
futtig, futil, småaktig, småskuren — litet 1. (i ledig st.) lite (adv., även) en smula, se under 1 smula, i ringa grad
1. mån 1. mängd — inte litet inte ngn småsak, inte småsaker 1. småsmulor 1. måttligt 1. (vard.) 'småpotatis', inte
så bara, mycket — liten bokstav (motsats: versal) (typogr.) minuskel, gemen — litet av varje se ett och annat
under 2 en, mycket 1, plock, diverse — litet i sänder 1 i små portioner 2 se småningom — litet var de flesta, litet
till mans

litterat (motsats: illitterat) bokligt bildad, boksynt, beläst, lärd litteratur 1 vitterhet, skönlitteratur, diktning;
bokvärld, böckernas värld; (tryckta) skrifter (i visst ämne), skriftalster, tryckalster; läsning, lektyr 2 litterär
produktion (i ett land); (ibl.) litteraturförteckning litteraturanmälan (bok)anmälan, recension,

bedömning, kritik litteratör se författare 2



litterär boklig, vitter, boksynt, bokligt bildad,

beläst, bokligt intresserad, jfr intellektuell 1, [-litteraturliturgi-] {+litteratur- liturgi+} gudstjänstordning,
ceremoniel, kult, ritual

liv 1 tillvaro, existens, fortbestånd, fortvaro, (filos.) varande, vara; (visa) livstecken 1. livsyttringar 2 se levnad,
livslängd, (ibl. nära) varaktighet; (livs)historia, (livs)öde(n), livslopp, (levnads)bana; sätt att leva,
livsförhållanden, levnadsförhållanden; [livet] jordelivet,

13 — Ord tör ord

det jordiska, människolivet, (denna) jämmerdalen 1. tåredalen; (klara) livhanken, (riskera) sitt skinn, (kosta 1.
gälla) halsen 3 levande 1. spelande liv, fart 3, liv och rörelse, rörlighet, omväxling, luft i luckan, liv och leverne,
ståhej, uppståndelse, jfr oväsen, (vard.) tjo och tjim, hålligång; temperament, 'värme', 'eld', geist, brio, dynamik 4
livsintresse, livsinnehåll 5 veka livet, midja, mellangärde, diafragma 6 klänningsliv, snörliv, topp, (ibl.) livstycke

— livs- vital; bio- — beröva 1. bringa om livet se döda 1 — det står inte för livet det brådskar inte — för
brinnande livet i full fart — föra liv se skoja 3 — förlora 1. mista 1. sätta till livet omkomma, jfr dö 1 — gå ngn
inpå livet gå i närkamp, gå bröstgänges till väga, anfalla 3 — göra livet surt för se trakassera, gå hårt åt, se under
hård

— hålla (ngt) vid liv hålla gående, hålla vid makt, vidmakthålla — i levande livet i verkliga livet, se faktiskt 1 —
komma ngn inpå livet komma ngn nära, se under 1 nära; (inte låta ngn) komma sig förnär — liv och lust se fart
3, entusiasm — livet efter detta det tillkommande livet, evigheten, saligheten — livet ut hela livet, så länge man
lever, till livets slut, till döddagar — springa för livet springa för glatta livet, för brinnande livet, allt vad tygen
håller, jfr snabbt, i full fart — taga 1. ta livet av se döda 1 — till livs 1 (få sig ngt) i magen 1. i 'krävan', (få ngt)
att äta 2 [komma ngn till livs] (vilja) komma ngn till skada, (söka) få hugg på ngn, komma åt ngn — uppehålla
livet klara sig, se leva 2 — utan liv se 2 död 1; jfr själlös — vara vid liv se leva 1, fortleva — väcka till liv se
frammana, förorsaka; (åter)uppliva, uppfriska ni

liva l egga (upp), (upp)hetsa, reta, sporra, stimulera, entusiasmera, inspirera, (upp)tända, animera, besjäla,
(upp)elda, elektrisera, styrka, stärka, liva upp 2 (mil.-si. för) 'sätta liv i', plåga, tyrannisera, kujonera, utöva
pennalism 1. översitteri 1. sadism; (vard. för) hetsa, mobba — livad 1 pigg (som en mört), villig, hågad, böjd,
intresserad, benägen, disponerad, stämd, upplagd, (vard.) såld (på), pickhågad, jfr ivrig; se begiven på, sugen
(efter); eldad, fylld (av) 2 munter, upprymd, animerad, rolig, uppsluppen, käck, oför-bränn(e)lig, frisk, glättig,
glad, skojig, uppspelt, lössläppt, uppgaskad, uppskojad,skoj-frisk, lustig, festlig, (vard.) kul, sprallig, gaskig,
(vard. för) (lätt) berusad — vara livad ha lust (för 1. att) — liva upp friska upp, vederkvicka, förfriska, stärka 1.
styrka 1. läska (sig) med; lätta (upp), uppigga, pigga upp, stimulera, morska upp (sig), uppmuntra ni, (ibl.) trösta;
ge (nytt) liv åt, ge ny kraft åt, sätta fart i 1. sprätt på, 'krydda', roa; se uppliva

livaktig se livlig 1, aktiv, jfr energisk

livbåt (liv)räddningsbåt

livbälte 1 räddningsbälte, frälsarkrans, livboj, simdyna, flytväst 2 livrem, bälte 1

363live—det går upp ett ljus för ngn

live [lajv] 1 direkt(-sändning i TV) 2 par- 1.

samlags-(akt) (på porrklubb) livegen se slav 1

livfull se livlig 1, målande, varm, själfull,

schvungfull, (ibl.) schvungig livlig 1 livfull, livaktig, oförbränn(e)lig, rörlig, rask (o. spänstig), alert, pigg,
sprittande, livskraftig, vital, temperamentsfull, sangvi-nisk, versatil, (vard.) pirrig, (prov.) pyrig; yster, kvick,
rapp, hurtig, (vard.) sprallig; impulsiv, nervös, bråkig, ostyrig; vaken, intresserad, jfr spirituell; (om gest) 'yvig';
lättrörlig, 'spelande', växlande (minspel) 2 uppsluppen (fest), munter, animerad, stimmig, stoj ig, medryckande,



fängslande (skildring), målande, målerisk; färgrik, kryddad 3 stark (efterfrågan), intensiv (känsla), ivrig; klar(a
färger), grann, bjärt; tydlig (föreställning) — livligt (adv., även) 1 mycket väl; fullkomligt, fullt, fullt och fast 2
(mus.) con spirito, vivace, vivo, allegro, allegretto, con brio

livlös 1 (motsats: levande) oorganisk, förstelnad, obesjälad; (som) förstenad, se 2 död 1 2 (motsats: livfull)
färglös, själlös, innehållslös, jfr känslolös 1, utan kraft, dorsk, slapp, tam, 'träaktig', 'torr', 'grå' (teori) livnära se 2
föda 3, försörja — livnära sig (av)

se leva (av), äta; dra(ga) sig fram (på) livrem se bälte 1

livrädd ängslig, försiktig, feg; dödsförskräckt

livrätt älsklingsrätt, favoriträtt

livsfarlig livshotande, dödsbringande, dödlig,

elakartad, jfr riskabel livsgärning se livsverk

livskraft 1 livsprincip; livsnerv, livslåga; (inblåsa) livsgnista, (bibi.) anda 2 livsduglighet, vitalitet

livskraftig livsduglig, levnadsduglig, stark, sund, jfr livlig 1, energisk, kärnfull, robust, långlivad

livsleda levnadströtthet, se melankoli livslängd liv, varaktighet; (lampas) lystid, lyslängd

livsmedel livsförnödenheter, matvaror, viktu-

alier, specerier, se mat livsmod levnadsmod, livslust, levnadslust, vitalitet, frejdighet, optimism, livsduglighet
livsoduglig icke livskraftig, degenererad, (fackspr.) avital livssyn sätt att se på livet, livsinställning livstecken 1
livsyttring 2 (vard. för) hälsning, brev

livstid se levnad — för livstiden så länge man lever, livet ut, för sitt återstående liv, till döddagar, in i döden, se
under 1 död livstrött levnadstrött; blaserad, blasé livsuppehälle 1 uppehållande av livet 2 utkomst, (åld.)
alimentation, se uppehälle livsuppgift uppgift i livet, kall(else), livsverksamhet, livskall, levnadskall, mission
livsverk livsgärning, (livs)värv, ett livs (slutresultat; livsarbete; (samlad) produktion, huvudverk, mannagärning

364

livsvillkor oundgängliga (livs)betingelser, vital förutsättning, (levnads)omständigheter, (levnadsförhållanden,
tillvaro, (ibl.) levnadsstandard

livvakt skyddsvakt, livtrupper, livgarde, (fornnordisk furstes) hird ljud läte, låt, skall, ton, klang, sorl, klapper, se
buller 1; (språkv.) fone'm — ljud- akustisk; fonetisk — bli annat ljud i skällan bli annan låt; [då blev det annat
ljud i skällan[ då fick pipan ett annat ljud, se under 1 pipa — icke ett ljud se ingenting ljuda höras, låta höra sig,
klinga, 2 ringa, dallra, tona, (prov.) ljomma; dåna, döna, mullra; (ibl.) 'låta', uttalas Ijudhärmande onomatopoetisk
ljudlig (motsats: tyst) hög, högröstad, högljudd, stark, tydlig, bullersam, dånande, skallande, smattrande,
larmande, rungande ljudlära (språkv.) läran om språkljuden, fonetik, fonologi ljudlös ohörbar, stum, (mol)tyst;
mållös, andlös — ljudlöst (även) inte ett knäpp 1. knyst, så att man kan höra en knappnål falla (till golvet)

ljuga fara med osanning 1. lögn, tala osanning, narras, ta(ga) till lögner, komma med lögner 1. osant tal, smida
(ihop) lögner, bära falskt vittnesbörd; sätta ihop 1. duka upp 1. 'servera' historier, slå i (ngn) dalkarlar, fabulera;
(vard. o. si.) förgylla fakta, 'skarva', 'brodera', bre(da) på, 'smälla', 'valsa', smäcka (i1), bluffa, båga; svänga sig 3;
överdriva, skrävla, skrodera; hyckla, låtsa(s), (vard.) låss — ljuga för se bedraga 3 — ljuga ihop se 1 dikta 2 -—
ljuga på ngns bak jfr förtala ljum 1 halvvarm, kylslagen, tempererad, (vard.) ljummen, (prov.) ljummig; finger-
varm, (om mjölk) spenvarm; mild, (ibl. nära) blid, len 2 (bildl. för) kallsinnig, kall, kylig, sval, likgiltig, liknöjd,
föga intresserad, indifferent, flau, fadd 3, halvhjärtad, slapp ljunga 1 se blixtra 2 dåna, åska, braka lös(t) 3 (bildl.)
blossa, låga, gnistra, (ibl.) flamma (upp) 4 predika våldsamt (mot), bryta ut (mot), se bryta ut 2, 'dundra', 'rasa' —
ljungande 1 blixtrande, flammande, glittrande, eldig 2 dundrande, stark 3 våldsam, skarp, kraftig, eftertrycklig,
intensiv, hetsig, vredgad, harmfull, hotfull, eggande ljungeld se blixt 1



1 ljus (subst.) 1 dagsljus, dager; eldsljus, belysning; lyse 2 (brinnande) låga, flamma, (ljus)sken, (ljus)strålning,
(ljus)glimt; ljusfenomen 3 (vax)stapel, (talg)dank, (prov.) pena, prås(a); bloss, jfr 1 lykta 1 4 glans, lyster,
skimmer, 'glöd' 5 klarhet, förklaring, upplysning 6 (om person) 'geni', se begåvning 3 — ljus- foto-, helio--bringa
i ljuset

skaffa fram, ta(ga) fram; se framdraga, uppenbara, avslöja 2 — bränna sitt ljus i båda ändarna leva intensivt, leva
undan — det går upp ett ljus för ngn se under gå upp 2, ngn kommer underfund med, jfr komma underfund med,
ngn får en idé, det klarnarföra bakom ljuset—logement

för ngn, se under klarna 3 — föra bakom ljuset se bedraga, 1 lura 2 — inte sätta sitt ljus under skäppan låta sitt
ljus lysa 1. skina, inte underlåta att lysa 1. glänsa 1. briljera 1. stoltsera 1. bravera 1. skryta med sina kunskaper 1.
goda gärningar, (veta att) göra sig gällande, inte hålla sig i skymundan, inte vara tillbakadragen 1. (buska)blyg,
vara skrytsam, yvas — kasta 1. sprida ljus över se belysa 2, förklara 2 — komma i ljuset bli bekant, se under 2
bekant — med ljus och lykta (leta 1. söka) ivrigt — se 1. skåda dagens ljus se födas 1 under 2 föda — skifta ljus
och skugga (rättvist) fördela beröm och klander — som tända ljus (sitta 1. stå) orörliga, se orörlig — stöpa ljus
(för) se niga 2 ljus (adj.) 1 (motsats: mörk, dunkel) lysande, klart skinande, (ibl.) självlysande; upplyst, klart
belyst, solbelyst, (ibl.) solig; ofördunklad, oförmörkad; genomskinlig, transparent; ljusfärgad, se blond 1; (ljust)
klingande, silverklar 2 (motsats: pessimistisk) glad, lycklig, hoppfull 3 klar; (iron. för) 'fin' (pojke), 'ljusblå' (idé),
'snygg', 'trevlig' ljusbild skioptikonbild, dia(positiv), diabild,

stordia, (ibl.) projektion ljusdunkel halvljus, klärobskyr 1. clairobscur ljusfattig 1 (om dag) skum, dyster, blek,
grå,

mörk 2 (om lampa) svag ljushuvud se begåvning 3

ljushyllt ljushyad, vithyllt, ljuslätt, med ljus

ljushårig se blond 1 ljuslagd se blond 1

ljusna 1 (motsats: skymma) dagas, bli dager, jfr 2 gry; sola upp, klarna upp, klarna 1; [det ljusnar] det lättar 2
blekas (ur), vitna, blekna 3 (motsats: försämras) lysa upp, vända sig till det bättre, bättra sig ljusning 1 dagning,
gryning; (upp)klarnande 2 glänta, öppen plats (i skogen), glad 3 skimmer, (ljus)glimt, klara (mellan moln) 4 se
lättnad 2, 'ljuspunkt', 'ljusstråle' ljusskygg (bildl.) se obskyr 2; upplysningsfientlig — vara ljusskygg fly dagens
ljus 1. (dags)ljuset, öva mörksens gärningar, icke tåla (att ses i) klart ljus ljusskylt ljusreklam, neonskylt,
transparang ljusstake kandelaber, lyster; lampett (på vägg 1. spegel) ljuta — ljuta döden se dö 1, stupa 2 ljuv se
behaglig 2, förtjusande 1, mild 3, vacker 1, fager 2; (om doft) välluktande; (om musik 1. melodi) välklingande,
smäktande, smältande

ljuvlig se behaglig 2, blid 2, vederkvickande, härlig 2, förtjusande 1

1 lock hårlock, buckla, våg, hårslinga, (ibl.) hårtest, hårtott; (om lin 1. ull) bunt, knippa, tapp, topp; [lockar]
hårsvall

2 lock klaff, lucka, läm; (på stråkinstrument)

bröst, (tekn.) topplock, (cylinder)däckel, jfr huv

3 lock lockelser; lockrop, lockton, kall, rop; sirensång — med lock och pock (motsats:

med lämpor) både med godo och med ondo, med goda ord och hotelser 1. envisa krav

1 locka krusa, (vard.) krulla; 'bränna', våga, ondulera, föna, frisera, permanenta — locka sig lägga sig i lockar,
ligga 1. falla i lockar, buckla 1. ringla 1. knollra 1. krusa 1. burra sig

2 locka 1 utstöta lockrop, skrocka; kalla (på) 2 fresta, lysa (ngn) i ögonen, leka ngn i hågen, dra(ga) (till sig),
attrahera; förleda, övertala, narra, tubba, provocera, jfr 1 lura 3; (inbjuda, inleda (i frestelse); (ibl. nära) (upp)-
egga, intala 3 (högtidl. för) framkalla (tårar, toner) — lockas (även) vara trakterad (av) — lockande frestande,
inbjudande, förledande, sugande, utmanande, (be)dårande, tjusande, intagande, förförisk, tilldragande,



publikdragande; (aptit)retande, pikant; smittsamt 1. smittande (skratt), eggande, jfr tilltalande — locka av se
avlocka — locka bort leda bort, avvända — locka fram 1 lirka fram, narra fram, dra(ga) fram 2 se framkalla 2,
föranleda — locka i fördärvet se snärja 3 — locka ur se avlocka — locka ut på hal is sätta (ngn) på det hala, se
under hal, se snärja 3

lockbete se 2 bete, lockelse 1, attraktion 3,

'morot', (ibl.) lockvara; jfr lockfågel 2 lockelse 1 dragningskraft, dragning, tjuskraft, tjusning, förtrollning,
trollmakt, attraktion; förförelse, frestelse, retelse, anfäktelse(r); lockbete, lockmat, dragplåster 2 [lockelser]
förledande ord, förespeglingar lockfågel 1 (jäg.) vette 2 (bildl.) lockbete, siren, bulvan lockig vågig, ringlande,
knollrig, ondulerad, jfr krusig; böljande, svallande, bucklig, (prov.) kryllig lockout (arbets)avspärrning

1 loda l (sjö. för) undersöka 1. mäta 1. bestämma 1. pröva 1. fastställa 1. ta(ga) 1. pejla djupet, kasta 1. hyva
lodet, göra lodskott; fastställa lodlinjen 2 (bildl. för) sondera, pröva, söka få känning av, undersöka hur landet
ligger

2 loda (vard.) vara (ute) på luffen, 'luffa', (vard.) vara på driven, (landsvägs)pika, ströva 1. 'driva' 1. flacka 1.
traska 1. 'stryka' (omkring), leva vagabondliv, vagabondera, jfr gå 1

lodare se luffare

lodrät (motsats: vågrät, horisontal, sned) lod-(linje), vertikal, perpendikulär, upprättstående, tvärbrant, jfr 2 brant
— lodrätt (adv., även) i vertikalled, i lodled, i höjdled loft l innertak; vind, vindsutrymme, vindskontor;
spannmålsvind, (hö)skulle, (prov.) (hö)ränne, (hö)slinder, hjälle 2 (om äldre förh. för) övervåning 3 (åld.) loftbod
4 (i högre st. för) himlavalv(et)

1 loge logbyggnad, sädeslada, trösklada, trösk-loge; (ibl.) logrum, loggolv

2 loge [lå'sj] 1 omklädningsrum (för skådespelare), klädloge, sminkloge 2 (i teatersalong) 'bås', 'oxöga' 3
ordensloge, jfr orden 1, nykterhetsloge

logement kasernrum, förläggning, (mil.-sl.) 'lucka'

365logera—1 lov

logera 1 (tillfälligt) ta(ga) in 1. (bruka) bo (hos), vara inhyst, hålla till, kampera, se övernatta; jfr bebo 2 låta bo
1. ligga över natten, se härbärgera; förlägga (trupper) loggia täckt pelargång, öppet galleri, (ibl.)

(inbyggd) veranda, (åld.) svale, svalgång logi [-sji1] (tillfällig) bostad, rum 3, husrum, (natt)kvarter, (prov.)
husly, (åld.) nattläger; se härbärge; inkvartering; (ibl.) liggplats, sovplats, sängplats; (vard.) (knarkar)kvart logik
1 tankelära, (ibl.) metodlära, begreppslära, omdömeslära 2 förmåga att dra(ga) riktiga slutsatser; bindande o. klar
tankegång; se konsekvens 1, logisk skärpa logisk förnuftsenlig, skarptänkt, dialektisk, formellt riktig, tankeriktig,
rationell, bindande; se konsekvent 1; strängt klar, strikt, (ibl.) artikulerad

loj (motsats: pigg, vaken, verksam, ambitiös) sömnaktig, saktfärdig, håglös, olustig, passiv, indolent, likgiltig 2,
själlös, drönig, maklig, långsam, energilös, bekväm av sig, matt, 'lam', dådlös, se slö 3, lat 1 lojal 1 laglydig 2
pålitlig, sveklös, redlig, redbar, rättskaffens 3 plikttrogen; kollegial, solidarisk, kamratlig, rejäl, just, renhårig

1 lokal (subst.) 1 rum, sal; utrymme; (dans)-salong, etablissemang 2 ort, ställe, plats, lokalitet; (biol. för)
växtställe, växtplats

2 lokal (adj.) (motsats: riks-) orts-, plats-, ortlig, ortsbestämd, ortfäst, platsbunden, begränsad 1. knuten till viss
ort 1. plats 1. punkt, decentraliserad, regional, punkt-strejk); (fackspr.) endemisk; (ibl.) ortspräg-lad — lokalt
(adv., även) fläckvis, ställvis, sporadiskt

lokalisera 1 bestämma 1. ånge platsen för, 'ortfästa' 2 begränsa 3 förlägga på en viss plats, anpassa, tillpassa —
lokalisera sig göra sig bekant med en plats, göra sig hemmastadd, orientera sig — lokaliserad hemmastadd, (väl)
orienterad; begränsad (till en viss plats) lokalitet se i lokal; platsförhållande(na) lokalsinne orienteringsförmåga,



ortsinne,

(gott) ortminne lokus (vard. för) 1 (litet) rum 2 se matservering, (åld.) källare lolla bondlolla, lantlolla, se våp, jfr
1 flicka 1 loma 1. lomma (av 1. bort 1. sin väg) gå långsamt o. släpande, lafsa 1. larva 1. lufsa 1. luska 1. släpa
sig (i väg) lomhörd halvdöv, se döv 1 longitud (motsats: latitud, breddgrad) geografisk 1. astronomisk längd,
längdgrad longör långtråkigt avsnitt (i bok 1. skådespel) look [lok1] utseende, (mode)stil lopp 1 språng, löpning,
fart, flykt, (idrott.) heat, varv; rörelse; väg, bana, kosa, 'gång'; (ibl.) riktning, ström, flöde; (fritt) utlopp; förlopp,
fortgång 2 (eld)rör, (gevärs)pipa, (löp)ränne, fals — ge fritt lopp låta gå för lösa tömmar, ge full frihet (åt), ge
fria tyglar (åt), släppa lös 1. loss, 'släppa fram' —
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1 det långa loppet i längden — inom loppet av se inom 2 — under loppet av se 2 under 2

lort 1 träck, exkrementer, avföring, (vard.) (hunds) 'visitkort' 1. bajs; spinning, dynga, skit, gödsel, guano, (prov.,
i Sydsv.) mög

2 (vard. för) smuts 2 3 (vulg. för) skräp, strunt, otäckstyg, jfr struntprat

lorta ner se smutsa ned 1 lortig se smutsig 1

loss se lös 2; (sjö. för) urlastad — braka loss se braka lös — bryta loss se rycka loss — kasta loss lossa; avsegla;
se vidare under kasta — komma loss bli ledig, se vidare under komma

— riva sig loss från se frigöra sig från — rycka loss hastigt avlägsna, se vidare under rycka — slippa loss
undkomma, se vidare under slippa — slita sig loss se slita sig — släppa loss se släppa lös — taga 1. ta loss se
lossa 2

lossa 1 (motsats: spänna, strama) töja 1. lätta på, (ibl.) knäppa upp, knyta upp, lösa (upp), snöra upp; släppa efter
på, komma att slappna 2 (motsats: fästa) lösgöra, lösa av, frigöra, ta(ga) 1. bryta loss, rycka loss, avskilja; (sjö.)
släcka, sticka (ut) på; slå ifrån (segel); kasta loss, stöta 1. lägga ut, lätta 1. lyfta ankar 3 (om skott) avlossa, avfyra
ru, (av)-skjuta, bränna av, trycka av, knäppa av, slänga i väg 4 avlasta ni, urlasta ru, dumpa (avfall i havet), (ibl.)
lätta, läktra lossna (motsats: fastna) gå upp, ge sig, ge efter, ge vika, flaga (av) sig, skala av, lösa 1. frigöra 1.
lösgöra sig 1. släppa (från sitt fäste), falla (av 1. bort), springa av, skilja sig (från varandra), komma loss, slakna
lots (bl. a.) förare, vägvisare, ledsagare, guide 1. gid, ciceron lotsa (väg)leda, styra, föra, navigera, kon-vojera,
följa, (be)ledsaga, eskortera, (ibl.) hjälpa — lotsa sig fram ta(ga) sig fram, bana 1. bryta 1. leta sig väg, finna väg
lott 1 (beskärd) del, jfr aktie, portion, ranson; areal, (avskilt) stycke, jordlapp, 1 täppa, parcell 2 öde, skickelse,
uppgift; tillstånd, belägenhet, läge 3 lottsedel; lott(drag)ning

— draga 1. dra 1. kasta lott (om) se lotta — falla 1. komma på ngns lott bli ngns lott 1. uppgift, tillfalla, åligga;
bli ngns öde — taga 1. ta på sin lott se åtaga sig

lotta dra(ga) 1. kasta lott (om), låta lotten fälla utslaget; (ibl.) singla slant, spela krona och klave 1. gubbe och pil;
(prov., i Sydsv.) klönsa (om vem som skall betala) — lottad försedd, ställd, utrustad — illa lottad se vanlottad,
fattig 1 — lyckligt lottad se avundsvärd lotteri 1 tombola 2 se slump 1, vågspel lottlös — bli 1. vara lottlös bli
utan, inte få någonting, (si.) kamma noll; vara 1. bli vanlottad 1. missgynnad 1. förbigången 1. bortglömd, ha
otur, bli lurad (på konfekten) — inte bli lottlös få en släng av sleven lottning lottkastning, (lott)dragning, utlott-
ning

1 lov [-å-] 1 tillåtelse, medgivande, löfte, tillstånd, bifall, samtycke, tillstädjan, (ibl.)få lov (att)—ligga i luften

frihet, rätt, rättighet 2 ledighet (från arbete), fritid, lovdag, permission, (åld.) orlov; skol-ferier, ferier; vilopaus;
(frukost)rast — få lov (att) 1 få tillstånd 1. medgivande, 2 få 3; [får jag lov att] törs jag (be) 2 se måste — ge ngn
lov att se tillåta 1, 2 låta 2, jfr 1 lova 1 —ha lov ha skollov, (prov., i Sydsv.) vara fri, ha fritt

2 lov [-å-] se beröm, 5 pris

3 lov [-o-] (sjö.) slag, lovning; vändning, sväng, bukt, gir — slå sina lovar (efter 1. kring 1. för) slå sina krokar



omkring 1. för, kretsa kring, (ibl.) lura på; göra sin kur, uppvakta — taga 1. ta lovén av gå om 1. förbi, överträffa,
övergå, överglänsa, överflygla, besegra, överväldiga, få överhand 1. övertaget över, kuva, kväsa

1 lova [-å-] 1 ge löfte om, förbinda sig till, utlova, ställa i utsikt, åta(ga) 1. påta(ga) sig, jfr förplikta sig, erbjuda
sig 1. utfästa sig (att), tinga (bort sig); ge (sitt) tillstånd till, samtycka till, tillåta, tillstädja, medge; avge 1.
avlägga löfte, bedyra, försäkra, svär(j)a på, (åld.) tillsäga, tillbjuda, (vard.) ta i hand på, tumma på; (an)svara för,
garantera 2 inge förväntan 1. förhoppning 1. hopp om, borga för; varsla om, vara förebud till, bebåda, (före)båda,
tyda på, se ut (att bli), teckna 1. likna 1. arta sig till — lova sig 1 föresätta sig 1. besluta sig för (ngt) 2 vänta sig
1. hoppas på (ngt av ngt) — lovande löftesrik, gynnsam, hoppingivande, hoppfylld; förhoppningsfull, välartad,
talangfull — lova ngn sin hand lova ngn sitt hjärta 1. sin trohet, jfr förlova sig med, lova äktenskap, lova att
ta(ga) till äkta — lova runt (och hålla tunt) vara opålitlig, se vidare under 2 rund

2 lova [-å-] (lov)prisa, lovsjunga, välsigna, förhärliga, upphöja, hylla; berömma, lovorda, rosa

3 lova [-o-] (motsats: falla, falla undan) (sjö.)

göra en lov 1. lovar, kryssa, gå upp i vinden, hålla upp (i vinden), ligga (bättre) upp, (ibl.) lovera

lovart [-o-] (motsats: lä) vindsida lovlig 1 tillåtlig, fri, laglig(t befogad), rättmätig, legitim 2 (åld. för) lovvärd,
prisvärd, 'god' — mer än lovligt en smula för mycket, alltför, (litet) väl, mycket 4; oanständigt, otillständigt,
otillbörligt lovord se beröm lovorda se berömma, prisa lovprisa entusiastiskt prisa 1. berömma, rosa,

komplimentera, lova, lovorda, lovsjunga lovsång 1 lovkväde, (lov)psalm 2 lovsägelse,

lovprisning lovvärd se berömlig, (åld.) se lovlig 2 lubba (vard. för) springa, se 2 springa 1,

(vard.) 'sticka' lucka 1 (prov.) läm; klaff, (tätt) lock; (ibl.) (halv)dörr, port; (ibl. nära) skiva, platta, spjäll 2 glugg,
hål, öppning, bräsch; smyghål, kryphål; (vard. för) biljettkontor, 'kassa'; (mil.-sl. för) logement 3 tomrum,
tomhet, mellanrum, avstånd (mellan), lakun, 'svalg', 'gap', (ibl.) avbrott; (typogr.) utslutning;

vakans, brist, ofullkomlighet, ofullständighet, defekt, 'hopp', 'blotta' — lapp på luckan se utsålt — luft i luckan
hög stämning,

se liv 3

lucker 1 (om jord) lös, lätt 2 porös, lättge-nomtränglig, otät, (ibl.) genomsläpplig;

svamp(akt)ig, fluffig; (ibl.) lätt skiljbar, gles, 'utspridd'

luckra (upp) 1 gräva 1. hacka (upp), (lånt.) mylla; plysa (ull) 2 [luckra upp] (bildl. för) försvaga, 'underminera',
undergräva ludd (på tyg) lugg, lo; fjun, 'ull', 'dun', fjun-

beklädnad, hårbeklädnad, (ibl.) mögel luddig 1 flockig, flossad, ruggig, trasig 1. upptrasslad (i kanterna); se
luden 2 (bildl., om uttryckssätt) se suddig 1, obestämd, svävande, 'färglös'

luden (motsats: obehårad, slät, glatt) hårbeklädd, behårad, hårbevuxen, hårbeväxt, (lång)hårig, lurvig, luddig,
luggig, tovig, raggig, dunig, fjunig, borstig, ullig Iuder 1 (åld. för) (häst)kadaver, as 2 se 2 bete

3 (vulg. för) glädjeflicka luffa 1 se 2 loda 2 springa, löpa, trava, traska,

(vard.) sjappa; jfr lufsa luffare se lösdrivare, landstrykare, 'strykare', vägakarl, vagabond, vandringsman, (ibl.)
dagdrivare, bettlare, nasare; (si.) polare, lodare, mangare lufsa gå 1. springa klumpigt 1. långsamt, lunka,

luffa, skumpa, raska, (vard.) luska, lafsa lufsig klumpig o. långsam, ovårdad, (vard.) sjabbig

luft 1 atmosfär; luftkrets, luftrum; [luften] tomma rymden, tomma intet, (i) skyn, (i)

höjden, (i) rymden, (i) det blå; (komma ut i) det fria; (konsth.) luftperspektiv 2 tidsatmosfär, livsluft, stämning,
anda 3 (tekn.) spelrum, glapprum, tomrum, utrymme 4 (som) ett intet, (som) ingenting, (bara) tomt prat 1.
pladder, struntprat, värdelöst snack 5 fönsterluft (gardiner) — luft- aero- — behandla som luft behandla som om
man inte funnes, se strunta i, negligera, förakta — få luft under vingarna 1 (om fågel 1. flygplan) se höja sig 1 2



(bildl. för) få möjlighet att förverkliga sina planer 1. anlag, komma i friare förhållanden, kunna röra sig fritt, få
möjlighet att utvecklas, kunna göra sig gällande, få fart, komma (ordentligt) i gång (med ngt), komma i tagen, ha
framgång, gå framåt — ge luft åt ge utlopp 1. utlösning åt, 'lufta', 'vädra', dryfta, diskutera — gripa ur luften
uppge 1. påstå (ngt) utan grund, godtyckligt anta(ga), hämta ur tomma intet, hitta på, fantisera ihop, (upp)dikta,
berätta på fri hand, fabla, fabulera — hänga 1. sväva i luften sakna bärande grund, sakna verklighetsunderlag,
icke vara fast grundad, sakna varje hållpunkt; vara hotande nära, vara på vippen, förestå 1 — ligga i luften
(kunna) anas 1. märkas 1. kännas 1. förutses 1. väntas; ligga i tiden 1. tidsatmosfären; [det ligger i luften] ngn har
på känn — luft i luckan hög

367luften är ren—lulhill

stämning, se liv 3 — luften är ren konflikten 1. striden 1. kontroversen 1. 'urladdningen' 1. 'åskvädret' är över, det
råder (åter) harmoni 1. harmoniska 1. normala 1. sunda förhållanden, (vulg. för) inga överraskningar att befara
(från polisen) — prata i luften prata i vädret, se 2 yra 2, svamla — rensa luften i se ventilera 12 (bildl. för) lätta
(på stämningen), verka befriande, återställa harmonien — slag i luften slag vid sidan av, slag utan effekt, miss —
springa i luften se 2 spricka 1, explodera 1 — ut i luften (säga ngt) utan att avse någon speciell (åhörare), utan att
vända sig till någon särskild lufta 1 vädra, ventilera; sätta 1. lägga ut i friska luften; motionera, (om hund) rasta;
genomlufta; blåsa, 2 svalka 2 se dryfta, ge 'luft' 1. utlopp åt — lufta på sig få 1. skaffa sig (lite) frisk luft, vistas i
det fria, 'röra på sig', 'skaka dammet av sig', friska upp sig, se sig om (i världen), komma hemifrån, se i resa 1
luftaffärer se bedrägeri 1 luftfart lufttrafik, flygtrafik, aerotrafik luftig 1 (motsats: instängd, unken) vädrad, luftad;
(ibl.) hög o. rymlig, frisk, sval, dragig 2 (kok.) porös, lätt; (om rörelse 1. dräkt) (fjärils)lätt, dunlätt, 'bevingad',
fluffig, sommarlätt, tunn, skir, eterisk, sylfidisk; svävande, genomskinlig 3 (om plan 1. dröm, motsats: realistisk)
fantastisk, ohållbar; gestaltlös; subtil luftspegling hägring, fata morgana luftvirvel sky drag, tornado, tromb,
tyfon lugg 1 (på tyg) lo, ludd, flock 2 pannhår, tupé, jfr hår 3 luggning, hårdragning, luv — titta under lugg se 1.
titta förstulet 1. i hemlighet 1. dolskt, snegla lugga 1 ge (en) lugg, dra(ga) 1. rycka ngn i håret, luva 2 (vard. för)
narra, se 1 lura 2 — lugga sig krusa sig, bilda lugg; ludda sig luggsliten illa medfaren, trådsliten, (tunn)sli-ten,
blanksliten, (bar)sliten, (tråd)nött, blanknött, utnött, jfr trasig; lurvig, skavan-kig, (vard.) skrabbig, sjabbig, ruffig,
(prov.) lasig, jfr förfallen 1

1 lugn (subst.) 1 vindstilla, (sjö.) stiltje 2 se i ro, trygghet, fred, endräkt, sämja, sinnesro, sorgfrihet, ostördhet;
matro, målro; stillhet, avkoppling, andrum 2 3 oberördhet, lidelsefrihet, sans, sinnesjämvikt, fattning,
kallblodighet, samling, (ibl. nära) tillförsikt, resignation, stoicism — i lugn och ro se fredligt, i ro, se under 1 ro

2 lugn (adj.) 1 (motsats: stormig, blåsig, upprörd) skyddad, fredad, vindstilla, vindlös, se 1 stilla 2, blickstilla,
(prov.) blek, (sjö.) moj, mojnad, laber, smul 2 (motsats: orolig) sorgfri, obekymrad, bekymmerfri, bekymmerslös,
tillitsfull, fridfull, fredlig, fridsam, seren; stillsam, jfr 1 tyst 2; (om ord 1. färg, motsats: skrikig) vilsam,
rogivande, dämpad, mild, diskret 3 (motsats: ryckig, abrupt) jämn, metodisk, stadig; väl avvägd 1. jämnt flytande
(stil) 4 (motsats: nervös, exalterad, retlig, otålig) behärskad, samlad, sansad,
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sedig, spak, saktfärdig, saktmodig, oberörd, kallblodig, (ibl.) resignerad; (väl)balanserad, trankil, lidelsefri, sval,
stoisk, (fullt) fattad, avstressad, stadgad, jfr apatisk; sorglös, trygg, jfr säker 3 — lugnt (adv., även) utan vidare,
helt sonika; med gott samvete, i frid och ro, i lugn och ro; (mus.) andante — gå sin lugna gång gå sin gilla gång,
se under gill

— i de lugnaste vattnen går de största fiskarna skenet bedrar, se vidare under vatten

— vara lugn hålla sig lugn, behålla sitt lugn, (åld.) vara tröst; jfr lugna sig, se behärska sig, hålla huvudet kallt,
inte oroa sig, inte förlora fattningen 1. sinnesnärvaron 1. besinningen, inte tappa huvudet 1. koncepterna, ta(ga)
(ngt) lugnt 1. kallt 1. med ro 1. med jämnmod, 'ha is i magen'; hålla sig i styr 1. i skinnet, inte hoppa över
ska(c)klarna; [var lugn] se 2 hyss — vara lugn för vara säker på

lugna 1 [lugna a'v] bedarra, stillna (av), mojna (av), 'lägga sig' 2 stilla, freda (sitt samvete), kalmera, pacificera,



(ibl.) blidka, försona; inge (nytt mod o.) tillförsikt, jfr betrygga; ge ro 1. lindring, jfr lindra; gjuta olja på vågorna,
dämpa; ta(ga) gadden av 1. ur, se under gadd; lätta, (ibl.) trösta — lugna sig sakta sig, ge med sig, stilla sig; se
sansa sig, 'nyktra till', styra sig, behärska sig; ge sig till tåls, ge sig till freds, se tiden an, vänta; inte förhasta sig,
sticka svärdet i skidan, inte vara för ivrig 1. häftig 1. hetsig 1. het på gröten, inte överila sig, inte ta(ga) i1 för
hårt, dämpa sin iver, kalmera sig; skynda lagom 1. långsamt — lugnande (motsats: oroande, oroväckande,
stimulerande) se betryggande, rogivande, stillande, sömngivande 1, (ned)dämpande, (med.) sedativ, jfr dövande;
avledande, avkylande lugu ber dyster, trist, sorglig, mörk; gravlik,

makaber, spöklik lukrativ ekonomiskt givande, inbringande lukt 1 luktsinne, väderkorn, (fin) 'näsa'; (få) vittring
(av); luktförnimmelser 2 se doft 1; (dålig) odör, stank, os, (prov., i Nordsv.) täv, jfr dunst

lukta 1 vädra, vittra; andas in, 'snusa'; känna (på) 2 dofta; se stinka 3 [lukta på] flyktigt 1. ytligt studera (ngt),
göra ytlig bekantskap

med, nosa på — lukta sig till (vard. för) gissa sig till, förmoda; få nys om — lukta bränt horn [det luktar bränt
horn] jag anar oråd, se under oråd — lukta illa se stinka lukullisk (om måltid) utsökt, överdådig, de-liciös, yppig,
överflödande

1 lull (subst.) (vard. för) lullull

2 lull (adv.) — stå lull stå för sig själv 1. utan att (behöva) hålla i sig 1. utan stöd

1 lulla (vard. för) vyss(j)a (i sömn 1. till ro), sjunga vaggvisor för

2 lulla (vard. för) 1 vagga, vackla, gå ostadigt, ragla 2 supa, se 2 dricka 1

lullull (vard. för) grannlåt(er), glitter, simili-smycken, strass, pynt, bjäfs, krimskrams, krusiduller, lull;
guldgaloner; ordensdekorationer, ordnarluminös—köttsliga lustar

luminös (om tanke, idé, förslag, ofta iron.) lysande, glänsande, strålande, ypperlig, förträfflig, snillrik, sinnrik
lummig 1 rikt lövad 1. lövklädd, lövrik, skuggande; (prov. för) tät, buskig, tjock 2 (vard. för) lindrigt berusad
lump 1 lumpor, gamla trasor, (textil)avfall, skräp 1; (si. för) uniform; se paltor 2 trashank; lumpen person, se kräk
2 3 (skogsv. för) skogsavfall — i lumpen (vard. för) (ligga) inkallad, i det militära, (vard.) i kommissen lumpen 1
usel, se 2 gemen 1, jfr dålig 1, falsk; småaktig, lågsinnad, (vard.) sjaskig, taskig; oridderlig, (åld.) slem (skälm),
se skändlig, föraktlig 1 2 ömklig, ynklig, ringa, obetydlig, oansenlig, futtig, futil, 'snöd' lumpor se paltor, jfr lump
1 lunch se frukost 2 o. 3; lunchrast, lunchpaus,

lunchtimme lund dunge, park, (i högre st.) hult, (ibl.) hage,

jfr skog lungsiktig se tuberkulos lungsjuk se tuberkulos

lunk långsamt trav, sakta fart, 'småtrav' — gamla lunken se slentrian — gå sin vana lunk

gå sin gilla gång, se under gill, ha sin gång, se under 1 gång — hålla lunken hålla ut, hålla jämn fart 1. jämna
steg (med); gå på1, hålla (arbets)takten, vara uthållig lunka gå 1. springa i (sakta) lunk, småspringa, (små)trava,
traska, raska, (vard.) luska, tomta; (ibl.) luffa, lufsa luns se drummel, tjockis, truls, (bond)tamp, 'bondtupp'

lunsig 1 (om person) tung o. ovig, rultig; drullig, klumpig, trulsig, 'buffelaktig' 2 (om kostym) påsig, illasittande,
kylsig, trulsig, jfr klumpig 1 lunta 1 (gammal 1. sliten 1. diger) bok, (dammig) foliant 2 dossié, (samling)
skrivelser, (pappers)bunt 1. -packe 1. -hög, stapel 3 tändrep, tändsnöre, stubin(tråd) — sätta luntan till fänghålet
1. krutdurken tända på1, gå till aktion, framkalla explosion, framkalla 1. påskynda katastrofen lupp se
förstoringsglas

1 lur 1 horn, vallhorn, näverlur; mistlur; (tal)rör, ropare, megafon 2 hörlur; hörtelefon, mikrofon

2 lur — ligga på lur ligga i bakhåll 1. försåt, ligga och lura, lurpassa

3 lur (vard.) se tupplur, jfr sömn — taga 1. ta sig en lur lura av, se under 2 lura

1 lura 1 [lura på] ligga 1. stå på lur, ligga dold 1. i försåt 1. bakhåll, avvakta, jfr smyga 1; lyssna (vid dörrar);



passa (på), spionera på, 'skugga', speja 1. spana efter, bevaka, slå sina lovar kring, trakta (efter), falka efter, slå
efter, fiska efter, eftertrakta, sikta på, lurpassa på; (om fara) hota, sväva 2 [lura ngn (på ngt)] se bedraga, narra,
svika, låta ngn tjäna för Rakel och få Lea, föra ngn bakom ljuset, dupera, illudera, inbilla, slå 1. sätta i1
(dalkarlar), slå blå dunster i ögonen på, gäcka 1, överlista, blända,

dåra, (ibl.) mystifiera; spela ngn ett puts 1. spratt, strandsätta, dra(ga) vid näsan, kugga,

(vard.) 'lugga', skoja, bluffa, ruffla, 'snyta', (si.) 'blåsa', 'sno', 'snuva', (prov.) purra; svindla, frånnarra, pungslå,
(vard.) köra upp 3 [lura ngn till ngt] narra 1. locka till, tubba, vilseleda, missleda, förvilla — lurande vaksam,
lömsk, dolsk — bli lurad gå miste om; bli kuggad, gå 1. råka i fällan, missräkna sig, låta narra sig, få lång näsa,
bli dragen vid näsan, (vard.) gå 1. åka på en nit; få se sig om efter, få titta i månen efter, vara ute i ogjort väder,
ha gjort sig besvär förgäves 1. i onödan, (få) löpa 1. springa med limstången, inte ha ngt för besväret; (vard.) bli
uppskojad, bli lurad på konfekten, (få) dra veven, kamma noll, (si.) gå på1, få tji, åka på blåsning —• lura a'v se
avlocka, jfr pungslå — lura i1 inbilla, (vard.) sätta 1. slå 1. tratta 1. tuta i, slå dalkarlar i — 1 lura på [lu'ra på] 1
se i lura 1 2 (vard. för) fundera på — 2 lura på [lura på1] se pracka på — lura u r jfr pungslå — lura u't lista ut,
utspionera ni, luska ut, vädra 1. nosa 1. snusa upp, utspekulera iu, utfundera ni 2 lura (vard. för) blunda, slumra
(till), jfr sova 1 — lura a'v (prov., i Sydsv. för) somna till, slumra in, ta(ga) sig en (tupp)lur lurifax se filur

lurig (vard. för) 1 sömnig 2 lätt berusad 3 finurlig, underfundig, illmarig

1 lurk se drummel, slyngel

2 lurk (skol-sl.) möja, drill, 'nyckel', 'lathund' lurvig 1 lurvhårig, uppruggad, raggig, luddig,

luden, tovig, ruggig; långhårig, rufsig, purrig; ovårdad, luggsliten 2 (vard. för) (små)rusig, oklar (i knoppen), se
berusad 1; opasslig, 'ruskig' lus huvudlus, (prov.) pippa; vägglus, skäkta, (vard.) (vägg)madam; [löss] ohyra;
(vard. för) häftstift — leva lusen (vard.) se leva rövare, jfr festa 1 — läsa lusen av (vard. för) läxa upp, se skälla
ut under 2 skälla lusig 1 full av löss, nerlusad 2 (vard. för) sölig, långsam, slö luska (vard. för) 1 lunka, lufsa,
stryka (omkring) 2 snoka (rätt 1. reda på), lista (ut), spionera (ut) lust 1 se böjelse 1, (åld.) åhåga, hug; fallenhet,
intresse, (ha ett) gott öga (till); se begär, jfr ryck 3; vilja, längtan, frestelse; smak (för), lutning (åt) 2 lustkänsla,
nöje, glädje, fröjd, förlustelse, förnöjelse, njutning, förtjusning; välbehag, vällust — av hjärtans lust av hela sitt
hjärta, ivrigt, se vidare under hjärta — få lust (om 1. när) andan faller på — ha lust till se begära 3, 2 vilja 2,
önska 3, eftertrakta, se vilja åt under 2 vilja, (i högre st.) behaga 4, ha aptit på — i nöd och lust trofast, se vidare
under nöd — liv och lust se fart 3, entusiasm

lusta begär efter sinnlig njutning, (bibi.) (köttsens) begärelse; sinnlighet, åtrå, brånad, kättja, lidelse, passion —
köttsliga lustar se begär

369lustbarhet—1 lyda

lustbarhet festlighet, förlustelse lustfärd se utflykt

lustgård prydnadsträdgård, park; Edén, paradis, lyckoland lusthus (trädgårds)paviljong, (ibl.) lövsal, berså

lustig se glad 3, rolig 1, festlig 2 — göra sig lustig över skämta med, skoja med, gäckas med, satirisera -— hastigt
och lustigt helt sonika, se vidare under hastig lustigkurre se skämtare, pajas 2 lustspel fars, komedi, vådevill,
(åld., ibl.)

proverb, jfr skådespel 1 lut — stå på lut (bildl.) stå i reserv, stå beredd;

vara i görningen luta 1 stå snett, stå på lut; hänga (snett), sloka; (sjö.) ha slagsida, kränga; slutta, stupa, 'falla',
(prov.) hälla; sänka sig, höja sig; vara böjd framåt 1. nedåt; (om solen) hålla på att gå ned; (fys. o. astr.) inklinera,
gravitera 2 ställa snett 1. på lut, stjälpa (på), (låta flygplan) banka, (ibl.) böja, hålla ned; (om väg) dos(s)era —
luta sig 1 böja sig framåt 1. nedåt; stödja sig (mot) 2 (vard. för) vila sig, lägga sig — lutad (även) (ned)böjd,
krokig, bakåtlutad; stödd (mot); se lutande — lutande sluttande, (ibl.) brant; (framåt)lutad, krokryggig, böjd;
skev, sned, vind, (prov.) skrå; kursiv (skrift) — luta åt vara böjd 1. benägen för, (ibl.) sympatisera med; tendera



att 1. mot, teckna sig tül, peka hän mot, arta sig till, likna sig till, se ut till; åsyfta, syfta (mot); (fys. o. astr.)
gravitera mot lutter se idel

luttra se rena 2, befria 1. ren(s)a från slagg,

förädla (guld); skira, döpa i eld, förbättra luv se kalufs, hår, lugg 3 — fara 1. flyga 1. ryka I. råka i luven på
varandra se barka ihop under 2 barka, anfalla 3 — ligga i luven på (varandra) strida 1. tvista med (varandra), vara

1 strid 1. tvist 1. fiendskap 1. på krigsfot med, vara fiender

luva se huvudbonad, (vard.) pirka luxuös (motsats: enkel, spartansk) överdådig, präktig, praktfull, dyrbar,
påkostad, extra-vagant, exklusiv, lyxartad, lyxbetonad, (vard.) lyxig, vräkig; flott, elegant, slösaktig, ödslande,
slösande, yppig, praktlysten, praktälskande lya håla, gryt, stenhie, (vilddjurs)bo, ide; kabyss, jfr rum 3, bostad 2

1 lycka (subst.) 1 öde, skickelse, levnadslott; (ibl.) lyckans gudinna, (mytol.) Fortuna

2 framgång, medgång, välsignelse; (en) välgärning, (en) Guds lycka, lyckosam händelse, lyckträff, jfr 1 tur 3 stor
o. djup glädje, djup tillfredsställelse, sällhet, (lyck)salighet — göra lycka ha framgång, lyckas 1, vinna
erkännande; bli befordrad, avancera — pröva lyckan fresta sin lycka, se riskera

2 lycka (subst.) 1 (fackspr. 1. prov. för) ögla, slinga; ring(el); maska (i virkning); (ibl.) löpknut, rännsnara 2
(prov. för) täppa, (liten) åker

3 lycka (v.) (åld. för) stänga 1
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lyckad (motsats: misslyckad) vällyckad, trevlig, rolig, förträfflig, briljant, angenäm; välsmakande, smakfull,
delikat; (vard. för) stilig; porträttlik; (vard.) pang-(bild); fyndig, välfunnen, välturnerad; lönande 1. lönsam
(affär); utmärkt, lycklig, framgångsrik; lyckosam, välartad, präktig lyckas (motsats: misslyckas, olyckas) 1 ha
lycka 1. framgång, göra lycka 1. succé, ha lycka(n) med sig, ta(ga) hem spelet, ha vind i seglen, gå framåt,
komma (snabbt) fram, gå långt, göra karriär, göra furor, klara 1. reda sig (bra), slå sig fram, komma sig upp, slå
(sig) igenom; [ngn lyckas] det går ngn väl i handom 1. i händer 2 utfalla 1. avlöpa 1. sluta lyckligt, krönas med 1.
röna framgång, 'bära frukt', gå efter önskan, arta sig (bra), gå i lås, slå bra 1. väl ut, slå till1, medföra goda
resultat, ge 1. leda till resultat; (om patiens) 'gå ut'; (vard. o. si.) 'gå vägen', 'gå hem', klaffa 3 gå i land med (att),
]ir förmå 1, ha turen att kunna; (iron. för) råka (att), ha oturen (att), komma att lycklig 1 se lyckosam,
framgångsrik, framstående (begåvning), (väl)lyckad, utmärkt 2 be-kymmerfri, sorgfri, sorglös, avundsvärd,
'gyllene' (tid) 3 fördelaktig, förmånlig, passande, gynnsam, glädjande; läglig(tidpunkt 1. stund) 4 glad o.
(för)nöjd, (lyck)salig, säll, själaglad, upprymd, hänryckt — lyckligt (adv., även) lyckligt och väl, lyckligen, utan
missöden, ordentligt; gynnsamt, väl, bra, förträffligt — i lyckligaste fall i bästa fall, se under bäst — lyckligt
lottad 1. utrustad se avundsvärd — skatta 1. prisa sig lycklig vara glad åt 1. över (sin lycka 1. tur 1. framgång),
uppskatta, vara tacksam för, glädja sig över, lyckönska 1. gratulera sig till (att), prisa 1. tacka sin lyckliga stjärna,
prisa sin goda tur 1. sin smala lycka

lyckliggöra ni glädja, välsigna, begåva (med) lyckligtvis till lycka (för), se gudskelov lyckobarn lyckans
skötebarn, lyckans gull-gosse, söndagsbarn, lyckoprins, (en) Aladdin; (vard.) lycklig 1. lyckans ost, lyckans
galosch lyckoland lyckorike, de lycksaligas ö, ett förlovat land, eldorado, Arkadien, Edén, paradis, Elysium,
utopi lyckosam född under en lycklig stjärna, tur-lig, (prov.) godhällig, lycklig — vara lyckosam ha lycka(n)
med sig, ha (bond)tur lycksalig se lycklig 4, säll

lycksökare lyckojägare, lyckoriddare, opportunist, streber; (hänsynslös) arrivist; äventyrare, jfr spelare lyckträff
ren händelse, lycklig slump, jfr slump 1, sinkadus, ren tur 1. tillfällighet, se 1 tur, hasard, lyckokast, lycklig idé,
'fynd' lyckönska gratulera, (vard.) gratta; uppvakta, hylla, 'lyfta på hatten för', betyga sin glädje över,
komplimentera — lyckönska sig prisa 1. skatta 1. anse sig lycklig, vara glad åt 1. nöjd 1. belåten med

1 lyda (motsats: överträda, sätta sig emot) hörsamma, efterkomma, efterfölja, ställalyda under—lyssni



sig till efterrättelse, efterleva, ta(ga) (ngns ord) ad notam, se rätta sig efter under 2 rätta,

(åld.) parera (order); dansa efter ngns pipa, vara lydig 1. hörsam 1. lydaktig, åtlyda, (lydigt) iaktta(ga), (relig.)
frukta, respektera, hålla (Guds bud); verkställa 1. utföra 1. uppfylla en befallning 1. order, handla i
överensstämmelse med, låta leda sig av, låta sig styras (av); följa, underordna sig; böja sig, finna sig i; lyssna till,
lystra (till) — lyda under tillhöra, höra under, falla under, sortera under, subordinera, vara underlagd 1.
underordnad, tjäna under, tjänstgöra under

2 lyda se 1 låta 2; heta, ha formen — lyda på gälla för, ha ett (nominellt) värde av, uppgå till, 'gå på' (ett visst
belopp); vara (ut)ställd på

lydelse se ordalydelse

lydig hörsam, (åld.) lydaktig; väluppfostrad;

lätthanterlig, foglig, from, medgörlig, snäll, (vard.) regerlig; 'mjuk', undergiven — lydigt (adv., även)
pliktskyldig(as)t lydnad lydighet, åtlydnad, hörsamhet, efterlevnad, efterrättelse, underkastelse, undergivenhet,
subordination, (militärisk) disciplin, manstukt — blind lydnad obetingad 1. slavisk lydnad, kadaverdisciplin
lydrike lydstat, vasallstat, se koloni lyfta 1 upplyfta al, höja (upp),resa (upp),häva, (ibl.) hyva, hiva; hissa (upp),
hala (upp), vinscha (upp), vinda (upp); haka (av) 2 (om fågel) flyga upp, göra uppflög, svinga sig upp; (om
flygplan) höja sig (upp i luften), stiga; (om dimma) lätta (på1), lättna, skingra sig, skingras 3 (bildl.) höja,
sublimera, förädla 4 (om arv, honorar, stipendium) uppbära, (ut)få, inkassera — lyfta ankar hiva lätt, se avsegla
— lyfta blicken se upp, titta upp — lyfta på (även) lätta på (locket), ta(ga) av sig (hatten) lyftning 1 högre flykt,
anda; höghet; upphöjd känsla 1. stämning, poesi, patos, entusiasm, 'fläkt', (åld.) schvung 2 (i ett) lyft 3 uttag (av
innestående medel)

lyhörd 1 skarphörd, grannhörd, 'finhörd'; öppen 1. vaken (för), känslig (för) 2 dåligt ljudisolerad — lyhört (även)
se 2 lytt — vara lyhörd (för) ha fint öra 1. skarp hörsel (för), ha öronen öppna (för)

1 lykta (subst.) 1 lampa, lanterna, strålkastare, jfr 1 ljus 3 2 (bildl.) ledstjärna 3 (på häst) se bläs 2 — med ljus
och lykta (leta 1. söka) ivrigt

2 lykta (v.) 1. lyktas se sluta 4

lymmel se slyngel, drummel, galgfågel, rötägg, fä(hund), (åld.) hundsfott; usling, 'as', svinpäls, slase, (karl)slok,
kältring, tamp, grobian, skurk

lymmelaktig se ohängd

lynne 1 skaplynne, kynne, (sinnesbeskaffenhet, sinnesart, lynnesart, sinnelag, sinne, temperament, håg,
själsläggning, läggning; karaktärsdrag, (karaktärs)egenskap(er), karaktär 2 (tillfällig) sinnesstämning, humör —

gott lynne gott 1. friskt humör, gemyt, gott mod, glättighet, fryntlighet, jovialitet, gemytlighet — vara vid gott
lynne vara väl till pass, vara glad — vid dåligt lynne på misshumör, se sur 5 lynnig ombytlig (till sinnet),
obalanserad, (psykiskt) labil; nyckfull, oberäknelig, kapri-ciös, (om häst) vrensk lyrik känslopoesi, se poesi 1
lyriker diktare, skald, poet lyrisk stämningsfull, stämningsfylld, stämningsrik; känslobetonad, känslofull,
känslorik, (bli) svärmisk 1. romantisk, (ibl.) sentimental; 'poetisk'

1 lysa 1 utstråla ljus, sprida 1. kasta ljus 1. (sitt) sken, (om lampa) brinna; låga, flamma, blossa, skina, glimma,
glimta (till), blixtra (till), se glänsa, stråla, (om sol 1. måne, ibl.) vara uppe; (ibl.) fosforescera; vara upplyst 1.
illuminerad 1. eklärerad 2 belysa, låta ljus(et) falla på; gå före med ljus(et) 3 framträda i glans, spela en lysande
roll, briljera, 'skylta' (med), göra sig bemärkt, skryta 1. pråla (med), ståta — lysande 1 (motsats: matt, beslöjad)
lyskraftig, klar, färgrik, grann, prunkande, glödande, gnistrande, glittrande, bländande, sprakande, gräll 1;
spelande, blixtrande 2 ärorik, ärofull, berömlig, frejdad, gloriös, (åld.) glorrik, glorvördig; härlig, praktfull,
präktig, dyrbar, storslagen, eminent, virtuos, mästerlig, magnifik, storståtlig, oförliknelig, fenomenal, fantastisk,
överdådig, briljant, (ibl.) snillrik, genialisk, luminös (idé); bländande, strålande, skinande, glänsande, illuster, jfr



utmärkt 1 — lysa 1. prunka med lånta fjädrar lysa 1. briljera med andras idéer, röra sig med plagiat, plöja med
andras kalvar — lysa fram 1 lysande framträda, blossa 1. glimma fram, skina fram, 'bryta fram', 'titta fram',
skymta fram 2 (bildl.) se framlysa 2 — lysa igenom slå igenom; komma till synes, skönjas — lysa med sin
frånvaro se saknas — lysa upp 1 klarna, ljusna, sola upp; (bildl. för) skina upp, plötsligt se glad ut, glimta till 2
sprida ljus över, belysa 1; ge (ngt) en ljusare 1. gladare prägel, bilda ett ljust inslag i, pigga upp, ge en 'färgklick',
pryda; sprida glans över, förljuva

2 lysa kungöra 1. tillkännagiva (i kyrkorna), pålysa; nedkalla (frid 1. välsignelse över); avkunna(s) lysning —
lysa efter se efterlysa 1 — lysa i bann se bannlysa — lysa ut jfr utlysa

lyse se 1 ljus 1, belysningsanordning lyssna 1 [lyssna på 1. till] lyss, höra på1, höra upp, åhöra, (si.) spisa
(musik); ge akt på, avlyssna, (med.) auskultera; öppna öronen 1. sina öron för, låna sitt öra åt (ngn), hänga vid
(ngns) läppar; stå med spända öron, ha öron på skaft, lystra, vara idel öra 2 [lyssna till] (i högre st.) hörsamma,
lyda, lystra till; följa, efterkomma, ta(ga) ad notam, skänka gehör åt, sätta tro till, bry sig om, akta på, beakta
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lysten (motsats: likgiltig, kylig, kall) benägen, begärlig, fiken, (gott)sugen, glupsk, (rov)-girig, sniken, begiven
(på), (vard.) tokig (i 1. efter); vällustig, liderlig, kättjefull, jfr oanständig, sinnlig 2 — vara lysten (efter) känna
stark lust 1. starkt begär (efter), se längta (efter)

1 lyster (subst.) 1 metallglans, jfr glans 1, (metall)skimmer, färgton 2 ljuskrona, takkrona, kandelaber; (åld. för)
spegelkula

2 lyster (adj.) 1 (fackspr. för) (klart) lysande, klar, glansk, (metall)skimrande 1. -glänsande 2 (bildl.) 'glansfull',
'glänsande', förnäm, fin

3 lyster (v.) — det lyster mig jag behagar, se behaga 4, jag känner lust (att), jag önskar

lystmäte — få sitt lystmäte få nog av, få så man blir mätt 1. vad man orkar med 1. (mer än) tillräckligt (av); [ha
fått sitt lystmäte] ha stillat sin hunger, vara mätt lystra spetsa 1. spänna öronen, skärpa hörseln 1.
uppmärksamheten, lyssna 1 — lystra till se

1 lyda; kännas vid, reagera för

lystring uppmärksamhet, påpasslighet; lystringssignal, lystringsord, giv akt, (jäg.) appell

lyte kroppsfel, defekt, missbildning, vanskap-lighet, deformitet; ofullkomlighet, felaktighet, (utan) vank 1. men;
karaktärsfel

1 lytt vanför, ofärdig, handikappad, lam; krympling, invalid, jfr vanskapt

2 lytt lyhört, lätthört; dåligt ljudisolerat lyx (motsats: enkelhet) överflöd, yppighet,

(överdriven) prakt, (onödig) ståt, prål, (överdriven) komfort, överdåd, jfr slöseri; flärd-fullhet, flärd — lyx-
prakt-(villa), skryt-(bygge)

lyxartikel (motsats: nödvändighetsartikel)

överflödsvara lyxbetonad se luxuös

lyxbil (vard.) vrålåk, dollargrin, 'skrytåk'

1 låda (subst.) se fodral, (prov.) läddika; skrin, schatull, box, kista 1, lår, lift; (öppen) back; (murbruks)lave,
(tork)ålla (för frukt); dosa, (bleck)kanister, kantin; (fiske.) backetråg, bark (för långrev), (strömmings)trumma;
(vard. för) spårvagn, färja, kamera, sko — hålla låda se prata 2

2 låda (v.) — låda vid se vidlåda 1

låg 1 (motsats: hög, lång, reslig, storväxt; djup) liten, kort, kortväxt 1. -vuxen, lågväxt; förkrympt, dvärglik,
marig (tall); grund



2 lågt liggande 1. belägen, låglänt; (om moln) lågt gående 3 (motsats: högljudd; fin, gäll) lågmäld, sakta, tyst,
dämpad, svag, mjuk; dov, grov, djup 4 (om pris 1. kostnad) billig, fördelaktig, ringa, obetydlig, reducerad, (ibl.)
marginell; dålig 1. 'mager' (lön), kuli-(lön); svag 1. långsam (puls) 5 oansenlig, ringa, ringaktad 6 (motsats:
upphöjd, ädel) trivial, platt, plump, ofin, föraktlig, ohyfsad, vulgär, grovkornig; ond, 2 gemen 1, förkastlig,
lågsinnad, mindervärdig — flyga lågt flyga på liten höjd — ligga lågt se under ligga — stå lågt (om sol 1. måne)
stå nära
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horisonten; (om termometer) visa minusgrader

1 låga (subst.) eldstunga, eldslåga, (prov., i Sydsv.) lua, se eld 1; (ljus)stråle, blixt; jfr

1 ljus 2; (livs)gnista — bli 1. råka i eld och lågor bli fyr och flamma, se vidare under eld

— stå i låga 1. i lågor se brinna 1

2 låga (v.) flamma, brinna (med låga); 'glöda'; blixtra, ljunga, lysa (fram), skimra, glimma, (ibl.) gnistra; eldas,
nitälska, hänföras, bli eld och lågor (för), ivra (för), sjuda (av)

låghet se skändlighet, ondska 1

lågkomisk burlesk, barock, farsartad, (ibl.

nära) tarvlig lågkonjunktur se depression 2 lågland 1. låglänt lågt liggande 1. belägen lågmäld 1. lågmält
lågröstad, låg, lågstämd, stilla, diskret, timid, dämpad, halvt viskande 1. viskad, 1 tyst 2 lågprosa (motsats:
högprosa, normalprosa,

sakprosa) ledig prosa, vardaglig stil lågsint se 2 gemen 1

Iågtstående föga utvecklad, outvecklad, underutvecklad, primitiv, djurisk; underlägsen lågvatten (motsats:
högvatten, flod) se ebb 1 lån (penning)försträckning, förlag, (ibl.) kreditiv; lånetransaktion, inlån(ing), utlån(ing),
långivning, kredit(givning); handlån, (vard.) 'handtag', vigg; (i högre st. för) gåva; efterbildning, efterklang låna
1. (åld. o. prov.) läna 1 (om låntagare) få i 1. som lån, få till låns, vigilera, slå en vigg, (vard.) vigga; (si.) 'fäkta',
'rugga'; uppta(ga) 1. skaffa sig (ett) lån, borga, upplåna ru; se skuldsätta sig; (om idéer 1. intryck) hämta,
uppta(ga), efterbilda, kopiera, jfr plagiera, ta(ga) utan lov, (vard.) knycka, saxa 2 (om långivare) utlåna ni,
bortlåna ru, försträcka, (ibl.) förskottera 1. förskjuta (pengar) — låna sig till 1. åt befatta sig med (ngt uselt 1.
nedsättande 1. ohederligt), göra drängtjänst åt (ngn), nedlåta sig (till) — lånad (fackspr.) lånfången; (ibl.) icke
egen, (an)tagen — lysa 1. prunka med lånta fjädrar briljera med andras idéer, se vidare under 1 lysa — låna av se
pungslå — låna på se belåna 1, jfr pantsätta — låna sitt öra åt (ngn) lyssna till, se lyssna 1, höra (på)

lång 1 långsträckt, makro-; ankellång, maxi-(plagg); 2 (motsats: kortväxt, satt, liten) högrest, reslig, hög,
högväxt, (. . . centimeter) i strumplästen, jfr slank, tanig, smärt 1 3 (motsats: kortfattad, koncentrerad, pregnant)
mångordig, vidlyftig, utförlig, långrandig, 'bred', 'yvig', 'utdragen', (ibl.) mara-ton-(tal) 4 se långvarig; långt
utdragen, förlängd, långfristig (kredit); (efter en) rum (tid); (inte bli) långlivad (på arbetsplatsen); se långdragen
2, sävlig, släpande; (om blick) längtande, längtansfull, menande, prövande

— långt (adv., även) 1 lång väg, ett gott stycke, högt (uppe), lågt 1. djupt (nere)

2 (räcka) länge 3 i (så) stor utsträckning, 1 hög grad, mycket, vida 1. vitt, betydligt; än(nu) (mindre) — bli lång i
ansiktet 1. synendraga 1. gå långt om—låta

bli besviken 1. snopen 1. handfallen 1. bedrövad — draga 1. dra 1. gå långt om se dröja 1 — få lång näsa bli
snopen, bli lurad, se under

1 lura — gå för långt överskrida gränsen för det tillbörliga 1. lämpliga, förgå sig (mot),inte ha någon levande hut
i sig, inte veta hut; [nu går det för långt] det är för galet, nu går skam på torra land — gå långt göra karriär — ha
långa fingrar vara tjuvaktig 1. lång-fingrad — ha långa öron vara nyfiken, lyssna (vid nyckelhål), 'spionera' — i



det långa loppet i längden — inte på lång väg 1. på långa vägar 1. på långt när inte tillnärmelsevis — långt borta
se fjärran 2, långt (här)ifrån; avlägset — långt därifrån långtifrån, inte alls, alls icke, absolut icke, visst inte,
snarare tvärtom, (åld.) bort det, jo vackert; pytt(san) — långt om länge 1 lång tid, länge 2 sent omsider, till sist 1
— på långt håll på långt avstånd, i fjärran; avlägsen

långdragen 1 uttänjd, långsträckt, långlagd

2 långt utdragen, maraton-(möte); se lång, sen; se omständlig 3 långsam, sävlig, 'seg', långrandig

långfingrad (vard. för) tjuvaktig, långfingrig, se ohederlig 1 — vara långfingrad se stjäla 1

långhårig Iånghårad, oklippt; (om hund) otrimmad, lurvig, raggig

långmodig se tålig 1, nådig

långrandig se långdragen, tråkig, långtråkig, 'långtrådig', långtradig, enformig, långsam, utdragen, omständlig,
vidlyftig, mångordig, apelsin-(talare); tröttande, tröttsam — långrandigt (adv., även) vitt och brett

långrock lång mansrock, bonjour, redingot, syrtut, kaftan

långs se längs

långsam 1 (motsats; snabb, hastig, rask) trög, senfärdig, sävlig, låg (fart); lugn, flegma-

tisk, gravitetisk, dröjande, tovande; sölig, sölaktig, sinksam, sengångaraktig, (vard.) såsig, masig, drönig, lusig;
maklig, stillfärdig, saktfärdig, jfr 2 sen 2, ovig, 'tungrodd', (ibl.) byråkratisk 2 (motsats: snabbt övergående) sakta,
tid(s)krävande, tidsödande, sensam, dryg; långvarig, utdragen, släpig 1

3 (motsats: livlig, trevlig) se långrandig, långdragen 3 — långsamt (adv., även) sakte-ligen, sakteliga, sakteligt, i
sakta fart 1. mak 1. trav, i jämn lunk, ett steg i sänder, fot för fot, i ultrarapid(takt), i prästlunk, med snigelfart,
som en lus på tjärad sticka 1. på (ett) spån, (gå) enligt Kungl. Majt:s nådiga tågordning; (mus.) largo, largetto,
andante, lento, adagio; (så) sakta, så smått, jfr småningom; svagt (sluttande) — vara långsam (av sig) (motsats:
hasta, brådska, skynda sig) inte göra sig ngn brådska, ge sig god tid, söla, släpa benen 1. fötterna efter sig, (gå o.)
'drälla', inte bli färdig i tid, (vard.) inte kunna få ändan ur (bak)vagnen, (prov.) drösa

långsint sen att förlåta (en oförrätt), jfr oförsonlig — vara långsint inte lätt glömma, ha

svårt att glömma 1. 'smälta', länge (gå o.) bära agg

långsträckt se lång, långdragen 1, jfr avlång långsökt (motsats: nära till hands liggande, naturlig) se sökt, under
söka, hårdragen, krystad, fjärranliggande, perifer(isk) långtgående utrerad 1, outrerad, överdriven,

ytterliggående, ytterlig långtifrån 1. långt ifrån 1 se långt borta 2 inte tillnärmelsevis; se icke; se långt därifrån —
(det var) icke långtifrån (det) fattades icke mycket i att, (det var) nära (att), (han hade) nästan (gjort det 1. det)
långtradare långfarare, (slags större) lastbil långtråkig (motsats: intressant) tråkig, tjatig, glädjedödande,
långrandig, ledsam, trist, tragglig, (vard.) tradig långvarig (motsats: kortvarig, tillfällig) se lång 4, långsam, (ibl.)
varaktig; ihållande, ihållig, kronisk, (ibl.) ständig; homerisk(t skratt) låntagare se gäldenär

1 lår se 1 låda

2 lår överben se 1 lägg 2

lås regel, rigel, bom, klinka, kolv; knäppe, spänne, sölja, bygel, hake — gå i lås gå efter beräkning, gå precis som
det skulle, ordna sig, lyckas, låta sig göra, gå för sig, slå väl ut, (vard.) klaffa — inom lås och bom i fängelse, se
fängelse 1 låsa 1. (åld.) läsa (motsats: låsa upp, öppna) låsa igen 1. till, bomma för, spärra, avstänga hj, regla,
rigla, se stänga 1; bromsa (hjulen) — låsa sig fastna, låsa fast sig, haka upp sig, trassla till sig; gå i baklås, (vard.)
'köra fast' — låsa fast fjättra, se vidare under 1 fast — låst 1 se sluten 1 under sluta 2 se bunden under 2 binda;
(om valuta 1. fordran) 'infrusen'

låt 1 se jämmer 1; (ibl.) oljud, 'väsen', stoj, skri; (missnöjd) ton, (ibl.) ljud, klang, musik, spel; fåglalåt 2 (folklig)



melodi, vallåt, se 1 visa, (lapsk) jojk — bli annan låt bli (en) annan ton, bli annat ljud i pipan 1. skällan, låta
annorlunda; [det blev en annan låt] pipan fick ett annat ljud

1 låta 1 klinga, se ljuda; gnissla, jämra sig, gnälla, kvida, tjuta 2 lyda (så 1. så); [det låter] det förljudes, spörjes,
sägs, ryktas, är (så o. så) beställt, ser ut 1. tyckes (som om), synes vara, förefaller att vara, verkar, ter sig 3 låta
bra, göra ett gott intryck, vara angenämt att höra — lita annorlunda [det lät a.] det blev annat ljud i skällan, pipan
fick ett annat ljud, det blev en annan låt — låta illa 1 klaga, gny, uppstämma klagovisor, jfr 1 låta 1 2 klinga
falskt 1. ostämt, gnissla, skorra, skrälla, knarra, skära i öronen 3 [det låter illa] det synes 1. tycks 1. förefaller vara
dåligt beställt med (ngt), låter inte bra, ser inte bra 1. hoppingivande ut, verkar olycksbådande, varslar inte gott

2 låta 1 offra 1. mista 1. förlora (livet); utgjuta (sitt blod); kasta (sitt vatten); öppna 1. slå (åder) 2 (motsats:
hindra, motsätta sig, ha
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ngt emot) medge, tillåta, tillstädja, ge (ngn) lov att, berättiga, bevilja, förunna, vill-fara, finna sig i, överse med,
tolerera, lämna åt ngn att 3 föranstalta, göra att, laga (så) att, ställa om, styra om att, se till att, sörja för,
ombesörja, överlämna 1. överlåta (åt ngn) att; ge (ngn) i uppdrag att, uppdra(ga) åt ngn att — låta sig behaga
finna välbehag i, se vidare under behaga — låta sig bevekas av se höra 6 — låta sig göra låta sig göras, låta göra
sig, lätt kunna göras, icke vålla (ngn) svårighet, vara möjligt (att göra), gå för sig (att göra), duga — göra och låta
se handla 2 — låt gå medgivet, medges, (det) må gå, nåja, avgjort, må vara; 2 topp — låt se se till (att), laga (så)
att, försök, visa — låta bero låta udda vara jämnt; avskriva; se vidare under bero — låta bli icke röra (vid), lämna
i fred, låta hållas, låta vara (i fred), lämna orörd, hålla fingrarna från fatet, hålla händerna 1. tassarna borta,
(vard.) ge fan 1. tusan i, lägga av; icke göra ngt åt, undvika, underlåta (att), förbigå, icke befatta sig med, avhålla
sig från, bespara sig, se försumma 2, strunta i; (inte) undgå 1. komma ifrån 1. hålla sig ifrån, (inte kunna) värja
sig för, (ibl.) akta sig att — låta detta vara detta låta en sak vara vad den är, se vidare under denne — låta
förmoda se förråda 3, skvallra (om) — låta gå se släppa 2; slumpa bort, sälja; (sjö. för) kasta (loss) — låta höra
av sig ge sig till känna, se vidare under höra — låta höra sig höras, se vidare under höra; [det låter höra sig] jfr
låta höra sig — låta märka låtsa, låtsas om — låta ngt vara osagt inte yttra sig om, se vidare under osagd — låta
stanna vid låta bero vid, se vidare under stanna — låta säga sig låta höra sig, se vidare under säga — låta tala med
sig ta(ga) skäl, se vidare under tala — låta tala om sig väcka uppmärksamhet, se vidare under tala — låta udda
vara jämnt låta passera utan anmärkning, se vidare under udda — låta yxan gå hårt bestraffa, gå hårt fram,
avrätta; göra kraftiga indragningar, låta svänga geddes-yxan

låtsa låtsa sig, låtsas, (vard.) låssa, låss; ge sig min 1. sken 1. utseende 1. en är 1. air av, spela rollen av, vilja låta
förstå 1. påskina, bete sig 1. ställa sig som (om), ge (sig) ut för, affektera, fingera; förege, förebära, hyckla,
simulera, förställa sig, 'spela', 'leka' — låtsad skenbar(lig), antagen, maskerad, förment, föregiven, fiktiv,
fingerad, falsk, oäkta, kvasi-, sken-(anfall), så kallad; se tillgjord — låtsa om 1 (icke) låta (ngn) märka (ngt),
(icke) visa (ngt) 2 låtsa sig (icke) märka, (icke) låta sig påverkas av, (icke) ta(ga) notis om 1. bry sig om 1. fästa
avseende vid — låtsa om intet låtsa om ingenting, inte låta märka ngt, vara 1. förhålla sig passiv, verka oberörd,
'låtsa(s) som (om) det regnar', uppträda som om ingenting hänt, icke låta sig bekomma,

inte bry sig om, jfr strunta i, låta udda vara jämnt, stryka ett streck över räkningen, se genom fingrarna med en
fåt, hålla god min (i elakt spel), överse med, se blunda för lä (motsats: lovart) läsida, vindskyddad sida 1. plats;
(vind)skydd — i lä (sjö.) (komma) under vind; se skyddad — ligga i lä (vard. för) ligga efter, vara efter, vara
underlägsen läck otät, gisten, sprucken, söndrig, sönder — springa läck börja läcka

1 läcka (subst.) se hål 1, 1 skada 3

2 läcka (v.) 1 vara otät, ta(ga) in 1. släppa in 1. ut (vatten, gas osv.) 2 sippra 1. rinna (igenom), tränga ut, drypa,
droppa 3 (ojust) släppa ut (nyhet), läcka ut — läcka ut (bildl.) 1 sippra ut, bli bekant, sprida sig, 'dunsta ut' 2
(ojust) släppa ut (nyhet)

läcker 1 utmärkt (god), välsmakande, utsökt, delikat, fin, aptitlig, deliciös, kostlig, kräslig, lukullisk, (vard.)



smaskig 2 (bildl.) smakfull, dekorativ, täck, bedårande, förtrollande; (iron.) 'snygg', 'trevlig', 'söt' läckerbit godbit,
delikatess, mat för Måns, något att bita i, 'gefundenes Fressen' (för exv. skvallertanter); [läckerbitar] godsaker
läckergom se gourmand 1 läckerhet delikatess; [läckerheter] se gotter läder beredd (djur)hud, (berett) skinn —
sådant läder ska sådan smörja ha han har behandlats efter förtjänst 1. på lämpligt sätt, han har förtjänat vad han
fått, don efter person

läderlapp flädermus, fladdermus läge 1 ställning, position, pose, placering, (med.) situs, (astr.) aspekt 2 se
omständigheter 1, förhållande 3, belägenhet, situation, (mil.) förutsättning; tidsläge, konjunktur, status,
författning, predikament, kasus, skick, lott 2 3 plats, ställe — i dagens läge (just) nu, för närvarande — ändra
läge Hytta (om), förflytta

lägenhet 1 tillfälle, tid, möjlighet, chans; förbindelse, tur 2 se bostad 2, våning; (hotell)-apartment; [lägenheter]
(även) (hus med . . .) eldstäder 3 fastighet, (mindre) egendom, torp, utgård läger 1 förläggning, bivack,
(scout)jamboree 2 se sovplats, säng 1 3 grupp, jfr parti 3, 'håll', 'kant' — slå läger se lägra sig 1 under 1 lägra

lägervall vanhävd, vanskötsel; (i) ödesmål; efterblivenhet — ligga i lägervall ligga öde, vara vanvårdad 1.
vanhävdad, ligga nere, vara lämnad vind för våg, få förfalla — lägga i lägervall lägga för fäfot — råka i lägervall
1 råka i vanhävd 1. ödesmål, se förfalla 1 2 (sjö. för) driva hjälplöst mot land

1 lägg l benpipa, underben 2 (kok. för) skänk, lår(stycke)

2 lägg skikt, varv, lag, lager, ark; tidningsårgång, (ibl.) tern

lägga 1 sätta, placera, anbringa; slå 1. fälla till marken 1. i golvet, kasta, golva; lägga till sängs, 'natta'; stoppa,
sätta (i jorden), jfr 2 gömma; kasta ut (nät); kasta (sina kort);
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värpa (ägg); framlägga 1. avgiva 1. avge (ett förslag); förlägga, stationera; foga (till), överföra (räntan till
kapitalet) 2 anordna, bygga, ta(ga) upp (ny väg); ge ut 1. släppa till 1. förslösa (pengar på); utforma, inrikta —
lägga sig 1 kasta sig (omkull 1. ned), (om villebråd) söka lega, (om hund) kuscha; falla (omkull 1. ner) 2 gå och
lägga sig, gå 1. krypa till sängs 1. i säng, gå till vila, 'nat-ta'; (vard.) gå 1. krypa till kojs, koja (sig), 'knyta sig',
'vika sig', 'luta sig', sträcka ut sig, 'törnå in', inta(ga) horisontalläge, (skämts.) 'lägga sig för ankar', jfr sova 1

3 (ut)bre(da) sig (över), sänka sig, lägra sig, sjunka; (om sjö) isbeläggas, frysa till 4 (om vind) gå tillbaka, so
bedarra; (kortsp.) uppge spelet, ge upp, 'kapitulera' — lägga sig emellan se medla — lägga sig emo t motsätta
sig, sätta sig emot, motarbeta, söka hindra 1. motverka, göra motstånd mot — lägga sig i se blanda sig i, ingripa 2
— lägga sig till med börja använda, anta(ga), anlägga; se lära sig 1 under 2 lära; se skaffa sig, köpa 1; olagligen
kapa åt sig, se stjäla 1 — lägga sig ut för omhulda, bedja för, verka för, arbeta för, lägga sig i selen för, tala till
ngns förmån, tala väl för, fälla en förbön för, fälla 1. lägga ett gott ord för, mana gott för (ngn hos ngn), se
förorda; slå sina krokar omkring 1. för (ngn) — lagd för fallen för, se fallen i under falla

inte lägga fingrarna emellan gå hårt fram, se vidare under emellan — inte lägga två strån i kors icke bry sig om,
se under 2 bry, lata sig — lägga an 1 se anlägga 2 lägga (bössan) till axeln (o. sikta) — lägga an på arbeta på,
bemöda sig om, vinnlägga sig om, eftersträva ni, gå in för, anstränga sig, inrikta sig 1. sina strävanden 1.
bemödanden på, ta(ga) sikte på, sikta på, 'skjuta in sig på', syfta på, eftertrakta ru; göra sig till för, söka tjusa
(till), söka vinna, göra (ngn) sin kur, uppvakta, (vard.) vampa (en man) — lägga av 1 se avlägga 2 (motsats:
förbruka) se lägga undan, reservera, spara 1 3 ta(ga) av sig, avkasta ni, lägga bort; upphöra med, se upphöra 2

4 (vard. för) bege sig av, lägga i väg, skynda

1 väg, 'sätta av' 5 (vard. för) sluta; låta bli, låta vara, (vard.) droppa 6 (sjö. för) släppa 1. kasta loss (en tross 1. ett
ankare), låta falla, låta gå en ända; (idrott, för) sakta farten — lägga bakom sig se tillryggalägga 1, passera, färdas
1 — lägga band på lägga hållhake på, se betvinga, styra 6 — lägga band på sig se behärska sig, styra sig, jfr foga
sig i — lägga beslag 1. embargo 1. (vard.) vantarna på se bemäktiga sig 1, beslagtaga, se vidare under beslag —
lägga bi (sjö.) dreja bi, sakta farten, stanna, brassa back — lägga bort 1 lägga ifrån sig, lägga av 1. undan, lägga



åsido

2 förlägga, borttappa ni 3 vänja sig av med, upphöra med, se upphöra 2, göra sig fri från, övergiva, avsvär(j)a sig
— lägga bort titlarna dricka brorskål, se vidare under titel — lägga fingret på den sjuka punkten

peka på svagheten, jfr svaghet 3 — lägga fram 1 ta(ga) fram, plocka fram, hämta fram, bre(da) ut, lägga upp,
rada upp; 'skylta' (med), jfr 2 visa 1 2 se framlägga 2 — lägga från land se avsegla — lägga för se servera 1,
plocka för, (ibl.) (ut)portionera — lägga för sina fötter se betvinga, kuva 1, bedåra, tjusa — lägga hand vid ta(ga)
befattning med, se vidare under hand — lägga i dagen se ådagalägga — lägga i väg (vard. för)

2 springa 1, sätta av 1 — lägga igen 1 låta växa 1. gro igen; nedlägga ru (driften vid); upphöra att bruka 1.
bearbeta 1. exploatera, lägga för fäfot; täppa till, fylla igen 2 slå ihop (en bok), tillsluta, stänga — lägga ihop 1
lägga tillsammans 1. samman 1. tillhopa, hoplägga, stapla upp, packa ihop; spara hop 1. samman, skjuta ihop
(pengar), samla, (jur.) kumulera 2 fälla ihop, vika ihop 1. samman, veckla ihop, tillsluta 3 förena, sammanslå, slå
ihop; addera, summera ihop, hopräkna; passa ihop, komma till 1. dra(ga) en viss slutsats, förstå — lägga in 1
instop-paru, insätta ni, inplaceram, inpackaru, instuvam, lagra, magasinera, gömma; innesluta, lägga ned, inslå
ru; låta medfölja, bifoga; (konsth.) inkrustera, tauschera, damaskera; låta inleda (vatten), indra(ga) m, installera 2
in-ta(ga) tu (på sjukhus); förlägga (garnison)

3 inkoka ru, insalta ru, konservera 2 4 (om ansökan) inlämna ru, insända ni, inskicka ni 5 vika in, lägga veck på,
ta(ga) in 6 (vard. för) äta glupskt o. omåttligt, 'stoppa i sig' 7 se foga in 1, inskjuta 2 8 se inlägga — lägga
manken till se anstränga sig, 2 sträva, (vard.) hugga i1 — lägga märke till iaktta(ga), se vidare under märke —
lägga ned 1 nedpacka ni, nedstoppa ni, nedstuva m; nedgräva ru (rör 1. kablar); avlägga, lägga ifrån sig 2 överge,
avstå från, avsäga sig, från-säga sig, jfr frånträda 2; avbryta, skrinlägga, stoppa; avskriva (ett mål) 3 upphöra med
1. inställa (driften), lägga igen 4 offra, (för)bruka, kosta på, sätta in, utveckla (energi), (i högre st.) hembära; (om
pengar 1. kapital) ge ut, spendera, vräka bort (stora summor); placera, investera, 'plöja ned', 'gräva ned' 5 se
nedlägga — lägga ned vapnen inställa fientligheterna, kapitulera 1; jfr avväpna — lägga om 1 omsvepa ni,
omvira ni, slå om; lägga förband om, ombinda ru, förbinda 2 ombyta ru, omplacera ni, (sjö.) stuva om, lämpa;
(sjö.) skifta (rodret); omordna ni, omändra ni; omorganisera, förändra 1. förvandla (till) — lägga ordet 1. orden i
mun 1. munnen på ngn inge ngn vad han skall säga, sufflera — lägga papperen på bordet (motsats: dölja)
framlägga fakta, se vidare under papper — lägga på 1 (be)lägga (med), föra 1. köra på1 (grus), applicera, anlägga
1. (fackspr.) ansätta (färg), smeta 1. stryka på1, anstryka; kasta 1. spela (ut) (ett kort) 2 öka 1. höja priset med 3
uppföda (ungdjur) 4 se pålägga — lägga på hjärtat uppmana, se vidare under hjärta —

375lägga på hyllan—lämna in

lägga på hyllan se skrinlägga, (vard. för) ställa (ngn) utanför — lägga på hög stapla, samla på hög, magasinera
— lägga på minnet inprägla i minnet, teckna 1. skriva sig (ngt) till minnes, se inskärpa, komma ihåg, ta(ga) ad
notam — lägga på sinnet se höra 4, ie bry sig om under 2 bry, ta(ga) illa vid sig, ångra — lägga samman se lägga
ihop, addera

— lägga sin näsa i (blöt) se blanda sig i — lägga sina ord uttrycka sig, (kunna) tala (väl) — lägga sista hand vid
se fullborda 1, avsluta 1 — lägga sordin på se dämpa — lägga sten på börda förvärra saken, se vidare under sten
— lägga till 1 landa, lägga i land, jfr ankra 2 bidra(ga) 1. utöka med, tillskjuta ni (pengar) 3 tillöka med, förlänga
med, (till)skarva; öka med, addera med, (vard.) spä(da) på (med), plussa; tillsätta iu, bifoga, vidfoga; tillskriva ni,
införliva med, komplettera, supplera 4 tillfoga ni, inskjuta ni, ifylla ni, improvisera, (teater- o. musikersl.) spåna
— lägga till handlingarna arkivera, se vidare under handling — lägga till last klandra, se vidare under 1 last —
lägga till rätta 1. tillrätta se tillrättalägga, förbereda 1 — lägga undan 1 (motsats: låta stå 1. ligga framme) lägga
ifrån sig, lägga bort 1. åt sidan, flytta undan, lägga i förvar, göra av, se 2 gömma 1 2 (motsats: taga fram) lägga
av 1. åsido, se smussla undan 3 (motsats: använda) avsätta ni, spara ihop (pengar), spara 1, reservera 4 jfr
skrinlägga — lägga under sig se erövra 1, intaga 3, överväldiga 1

— lägga upp 1 lyfta upp, flytta upp 2 vika upp, (för)korta, korta av, fålla upp 3 lägga till rätta, ordna, sätta upp,



arrangera; fästa upp, frisera (håret); göra upp (kartotek), ställa i ordning 1. ordna (arkiv); stacka 1. volma (hö) 4
se hopa, magasinera, spara 5 se servera 1 6 (kortsp. för) visa upp, lägga fram, förete; (om pengar) betala, erlägga,
räkna upp 7 kasta 1. slå upp 1. börja (en virkning 1. stickning); påbörja m 1. börja 1. öppna (ett konto); (idrott,
för) gå upp (skidspår), spåra 8 planlägga, planera 9 (sjö. för) förtöja, gå i land, gå upp (i vind); ta(ga) ur trafik; slå
sig till ro (i land); (vard. för) sluta, dra(ga) sig tillbaka, dö 10 (konsth. för) skissera — lägga ut 1 breda ut, sträcka
ut, ställa 1. lägga fram, sätta ut, utplacera m, skylta (med); sy 1. släppa ut (kläder); spela ut (kort) 2 lägga på
hullet, fetma, frodas, öka (i vikt) 3 ge ut 1. satsa (pengar), kosta på, göra av med, lägga ned på (konstinköp);
försträcka, förskjuta, betala 4 utlägga, kommentera, se tolka, förklara, redogöra för, utbreda sig över 5 (sjö. för)
lossa, styra ut, se avsegla 6 placera (beställningar)

— lägga vikt vid fästa avseende vid, göra affär av, 1 hålla på 2, framhålla 2 — lägga åsido 1 se lägga undan;
kasta av sig, befria sig från; spara 2 lägga till handlingarna 1. ad acta, lämna utan avseende, skrinlägga

— lägga öde lägga för fäfot, se ödelägga

läggdags sängdags, liggdags, sovdags
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läggning se anlag 2, lynne 1, sinnelag, (psykisk) egenart läggspel pussel

läglig se lämplig, kärkommen, behaglig — lägligt (adv., även) i rättan tid, i en lycklig stund, i rätta ögonblicket
1. stunden, i behörig 1. behaglig tid, just till pass 1. till lags, (mycket) lämpligt 1. apropå, (komma) som
efterskickad 1. som beställt; i sista minuten, i sista stund, i grevens tid

1 lägra — lägra sig 1 slå (upp) läger, tälta, bivackera, kampera, campa 1. kampa, slå sig ned 2 (bildl.) hopa sig,
sänka sig, lägga sig, utbre(da) m sig, falla

2 lägra (i högre st. 1. jur. för) ha (olovligt) sexuellt umgänge 1. samlag med en kvinna, beblanda sig med, hävda,
(åld., bibi.) bola med, 'känna', bedriva hordom; (med.) coire; (vulg.) knulla, bryna, knacka, pirra, spänna på', sätta
på1, jfr befrukta 1

lägre se underordnad 2

läka hela, böta, kurera, återställa (till hälsa); sanera, återupprätta, 'återuppbygga', 'reparera' (skadorna); läkas —
läkas gro igen 1. ihop, växa igen, gå ihop, ärra sig, läka, helas läkare legitimerad läkare, doktor, (liv)medi-kus,
(skämts.) eskulap, 'man i vitt', (neds.) kvack(salv)are läkedom (i högre st. för) bot, läkning, tillfrisknande, 'hälsa';
(åld. för) botemedel, hälsomedel, läkemedel, medicin; tröst, hug-svalelse, 'balsam' läkemedel se medicin 2, bot 1,
remedier läkt se ribba; ribbor, spjälor läktare se tribun; (kyrkl.) empo'r; galleri, balkong, rad, (vard.) 'hylla(n)' läm
1 (prov. för) lucka 1, (brunns)lock; (trä)-slå, bom 2 (jäg.) stockfälla för björn, giller, (giller)stock, flake lämna 1
se efterlämna; låta ligga, (ibl.) glömma 2 överge, bege sig från, ge sig av från, jfr rymma 2; bryta upp (från),
flytta från, skiljas från; utrymma, evakuera; flyga ur (boet); ge upp, ge på båten, låta fara, ta(ga) sin hand ifrån;
utträda ur, utgå ur (partiet), avfalla från, bryta med, (vard.) 'hoppa av'; dra(ga) sig undan från, separera från,
förlöpa; avstå från, frånträda 2; frångå 3 ge, skänka, sätta (märken 1. spår); överlåta, upplåta, anförtro, hänskjuta;
se avlämna 1, överlämna 1, räcka, leverera; utlämna, prisge — icke lämna sten på sten se rasera — lämna bakom
sig överge; överglänsa; se vidare under bakom — lämna därhän ställa därhän, lämna oavgjort 1. osagt 1. öppet,
lämna åsido, lämna åt sitt värde, förbigå, låta vara, icke inlåta sig på, låta bero (vid), låta udda vara jämnt, släta
över, negligera, jfr strunta i — lämna i sticket se övergiva, strandsätta, svika 3, gäcka 1 — lämna ifrån sig se
avlämna 1, av-hända sig, se göra sig av med under 2 göra, släppa, utlämna; avge, avsöndra; kräkas — lämna in 1
avlämna, inlämna, överlämna, (in)leverera, (åld.) inhändiga 2 (om skrivelselämna intet övrigt att önska—länsa

1. ansökan) inge, ingå iu med, (in)komma 1. framkomma m med, insända iu, inlägga m, inskicka ni, kasta 1.
'slunga' in; avge 1. väcka (förslag), avlåta, framlägga, presentera, tillställa, hänskjuta (till) 3 se avgå 2;(mil.,vard.
för) rycka ut, hemförlovas, (vard.) mucka 2, (mil.-sl.) lumpa in — lämna intet övrigt att önska vara fullt
tillfredsställande — lämna oavgjort 1. osagt se lämna därhän — lämna run. för möjliggöra, se vidare under rum



—lämna ut se utlämna — lämna utan avseende lämna utan åtgärd, lämna obeaktad; (åld. för) avräkna — lämna
åsido stryka ett streck över, se lämna därhän — lämna åt sig själv låta (ngn) sköta sig själv, låta (ngn) vara i fred
1. ostörd, låta (ngn) hållas; icke ägna sig (tillräckligt) åt (ngn), nonchalera (ngn), isolera — lämna åt sitt värde se
lämna därhän — lämna åt sitt öde se övergiva, strunta i — lämna öppet se lämna därhän lämning se rest;
[lämningar] överlevor; se ruin 1

1 lämpa (subst., vanl. i plur.) försiktighet, varsamhet, omtänksamhet, lirkningar, hov-samhet, sans, foglighet,
tillmötesgående — med lämpor med goda ord, med saktmod, med mildhet, med moderation, med godo, varliga,
måttfullt, försiktigt, varsamt, (vard.) 'piano'; [taga (ngn) med lämpor] 'stryka (ngn) medhårs'

2 lämpa (v.) 1 se avpassa, bestämma 1. tillrättalägga (efter), modifiera, jfr lirka 2 2 se tillämpa, aptera (på), passa
in (på) 3 (sjö. för) flytta om, lägga om, (sjö.) stuva om, flänsa

(last), trimma (kol 1. last), (ibl.) vräka 1. hiva 1. langa (överbord) — lämpa sig 1 se foga sig (efter), (låta sig)
nöja(s) 1. åtnöja(s) 2 vara 1. falla sig lämplig, ligga (väl 1. illa) till, duga, se passa sig — lämpad bearbetad 1.
anpassad 1. avsedd (för), se lämplig — vara lämpad ha fallenhet (för), vara kallad (till) lämplig se passande 1,
tjänlig, (ut)rustad (för), avpassad (för), användbar, inte oäven, duglig (till), nyttig, bekväm, ändamålsenlig, ägnad
(till 1. att), (med.) indicerad; gynnsam, gunstig, läglig, välkommen, opportun, tillrådlig, önsklig, lagom (tid);
tillbörlig, välbetänkt; lämpad, klippt och skuren, skickad, skapad 1. född (till), fallen (för); kapabel, kompetent
— lämpligt (adv., även) se lägligt — vara lämplig lämpa sig, passa, kon venera, duga; ha fallenhet (för); [det är
lämpligt] det är på sin plats (att) lämpligen bäst, med fördel, fördelaktigast, gärna

lämplighet nytta, fallenhet, kvalifikation(er), kapacitet

län 1 landstingskommun, (danskt) amt, (norskt) fylke, (franskt) departement 2 (hist. för) (feodal) förläning lända
till (ngt) tjäna till; (för)orsaka, föra 1. leda till, bringa, åstadkomma, medföra, åsamka, vålla — lända till heder se
hedra 2 — lända (ngn) till men se 2 skada 1

1 länga (subst.) 1 husrad, se hus 1, rad 1 2 (sjö. för) skarvlina, stropp, tåg (kring fat)

2 länga (v.) se förlänga

längd 1 utsträckning, längdriktning, (ibl.) långsida; avstånd, (väg)sträcka, 'bit', jfr våg 3; (idrott, för) längdhopp;
(geogr.) longitud 2 varaktighet, långvarighet, vidlyftighet; (språkv.) uttalstid, kvantitet 3 stycke (av viss längd);
lång rad, jfr rad 1 4 se förteckning — i längden i det långa loppet, under årens lopp, vad tiden lider, på (lång) sikt
— på längden på längs, på långsidan, (sjö.) långskepps längdgrad se longitud

länge under lång tid, (i) långa tider; (en) lång 1. god tid 1. stund, en bra stund; av 1. sedan gammalt; 'en (hel)
evighet' — inte på länge inte på mången god dag; inte på långliga tider, inte på är och dag — långt om länge 1
lång tid, länge 2 sent omsider, till sist 1 — länge och väl mycket länge; vitt och brett — så länge 1 under
(vänte)tiden, tills vidare, under ngn tid framåt, till längre fram, till härnäst 2 dittills längesedan 1. länge sedan 1.
längesen för lång tid sedan, många år sen, en hel evighet sen,

1 forna tider, i gamla dagar; inte i går, inte på mången god dag, inte på år och dag — det var längesedan (även)
mycket vatten har flutit under broarna sedan dess — för längesedan se fordom

längre fram se framdeles

längs 1. långs längsmed, längsefter, långs 1. långsides med, utmed, utefter, jäms (med), bortefter, (tätt) förbi,
jämsides med — på längs i längdriktning, på längden, (sjö.) långskepps

längst ytterst — längst ut längst bort, borterst längta (efter) trå, trängta, åstunda, åtrå,

ivrigt se fram (mot 1. till), sucka (efter), (ibl.) tråna, smäkta; eftertrakta, stå (efter), begära, vara lysten 1. sugen
(på 1. efter), jfr sakna, önska; [jag längtar efter] (även) det vattnas i munnen på mig längtan se 1 åtrå, åstundan,
(diktan och) traktan, trängtan, önskan, trånad, smäktan, saknad, begär; lust, håg, behov (av), smak (för)

längtansfull längtande, trånande, smäktande, romantisk, nostalgisk; trånsjuk, lång (blick) länk 1 ring, ögla, krok,



bygel; krök, slinga, (hår)lock, buckla, fläta 2 led, se band 2, boja; (fiske.) garnlänk, lagn; mellanled, mellanlänk,
föreningslänk, föreningsband länka 1 fjättra, smida i länkar, fastkedja iu; kedja (ihop), binda 1. foga (samman) 2
rikta 1. vända 1. föra (åt visst håll), styra, leda, 'foga', 'skicka' — länka sig (om öden) arta sig, utvecklas; foga sig,
rätta sig (efter)

1 läns (subst.) vind akterifrån, se medvind 1

2 läns (pred. adj.) 1 länspumpad, tömd, tom

2 utblottad, uttömd, blottad (på); se pank

1 länsa segla undan vinden, segla fördevind, segla för förlig vind, länsa undan

2 länsa 1 länspumpa, avtappa ni, ösa ut,
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pumpa ut, tömma 2 göra läns på, (ut)plundra, göra rent hus, barskrapa, utsuga ni, utblotta, göra slut på,
förskingra, försnilla länstol karmstol, (öronlapps)fåtölj, vilstol,

klubbstol, kubbstol, (ibl.) emma läpp flik, 'tunga' — läpp- labial — falla (ngn) på läppen 1 (motsats: misshaga)
falla i smaken, smaka (bra), finna nåd för, behaga 1, passa 4 2 (ibl.) ofrivilligt 1. oförhappandes komma (ngn) på
tungan 1. i munnen — ha på läpparna vara nära att, se under 1 nära —-hänga läpp tjura, se (sur)mulen ut, vara
misslynt 1. surmulen 1. missbelåten 1. ledsen, vara ur humör, se nedstämd 1. nedslagen ut, hänga med huvudet,
(prov.) stura — med förseglade läppar jfr 1 tyst 1 — vara på allas läppar vara allmänt omtalad 1. nämnd 1.
prisad, se berömd under berömma; (om melodi) sjungas 1. visslas allmänt läppja avsmaka, kredensa, smutta (på),
jfr 2 dricka 1

1 lära (subst.) 1 lärobyggnad, (läro)system, vetenskap, -logi; lärobegrepp, lärosats(er), åskådning, åsikt, doktrin,
ideologi, teori; förkunnelse, trosbekännelse, konfession, trosåskådning, tro, religion 1 2 yrkeslära,
hantverksundervisning — gå i lära göra sina lärospån

2 lära (v.) 1 se undervisa, bibringa (ngn) insikter 1. kunskap 1. färdigheter, lära ut; trumfa i, få i (ngn); inviga i;
jfr dressera 2 ge besked om, ge vid handen, ådagalägga, (ut)-visa, upplysa (om), åskådliggöra 3 se förkunna 1,
utveckla i tal 1. skrift, hävda 4 [jag ska lära dig] låta dig veta, få dig att inse, få dig till att, få dig att sluta upp med
(att), ge dig en ordentlig upptuktelse 1. avhyvling 5 gå i lära (hos), lära yrket (av), vara lärling (hos), utbilda sig,
få sin utbildning, praktisera; ta(ga) lärdom 1. varning (av), se lära sig nedan — lära sig 1 lära, inhämta, tillägna
sig, lägga sig till med, insupa, instudera ni, läsa in, plugga in; vänja sig (att) 2 (få) veta, (få) erfara, lära känna,
komma underfund med, komma till insikt (om 1. att), göra den erfarenheten (att) — lära upp utbilda, se dressera
— lära ut se undervisa, lära bort, 2 visa 2, utsprida ni

3 lära skola — lär l skall, säges, påstås, uppges, förmäles 2 torde, tör, efter vad man kan förmoda, jfr
förmodligen 3 (prov. för) måste

läraktig vaken, bildbar, mottaglig, receptiv, (prov., i Sydsv.) nimm — vara läraktig ha lätt för att lära, ha (en)
snabb uppfattningsförmåga

lärare skolman, undervisare, pedagog, handledare, (skol)magister, (skol)mästare, studieledare, uppfostrare,
preceptor, instruktör; (relig.-hist.) mahatma, guru, mystagog, vishetslärare; informator, guvernör, mentor; (vard.)
(skol)fux, 'gubbe'; (mus.) maestro lärarinna (skol)fröken, guvernant, (neds.)

skolmamsell lärd 1 (adj.) bokligt bildad, beläst; vetenskaplig, akademisk, doktoral 2 (subst.) ve-

tenskapsman, fackman, forskare, (ibl.) poly-

histor, (om äldre förh.) klerk, (muslimsk) mufti

lärdom 1 vetande, insikter, beläsenhet, bok-synthet, bokvett, kunskaper, kunskapsförråd, kunnighet, boklig
bildning; lärospån 2 råd, varning, sensmoral, 'läxa', 'tankeställare' — draga 1. dra 1. taga 1. ta lärdom av låta



(ngt) bli till en (lärorik) erfarenhet, låta (ngt) bli 1. ta(ga) (ngt) till ett lärorikt 1. varnande exempel lärdomsljus se
begåvning 3 lärjunge 1 se elev 1, (åld.) djäkne, skola'r(is), ämnessven 2 (relig.) anhängare, apostel, efterföljare,
adept, discipel — vara ngns lärjunge sitta vid Gamaliels 1. Mästarens fötter lärling lärpojke, lärjunge (i
yrkesskola), elev,

volontär, (ibl.) aspirant läroanstalt se 1 skola 1, (högre) lärdomsanstalt, akademi, institut, högskola, universitet

lärobok tryckt läromedel, skolbok, (ibl.) huvudbok; handbok, handledning, vägledning; elementarbok; (ibl.)
kompendium lärofader läromästare, auktoritet läromedel undervisningsmateriel; [läroböcker,

AV-hjälpmedel osv.] lärorik instruktiv, upplysande, innehållsrik lärosal skolsal, klassrum, undervisningssal,

hörsal 1. auditorium (vid universitet) lärosats trossats, dogm, doktrin, teorem lärospån — göra sina lärospån
vinna 1. (för)-tjäna sina sporrar, göra sina första försök, vinna erfarenhet, inhämta de första kunskaperna 1.
färdigheterna, tillbringa sina läroår 1. gå i lära 1. få sitt elddop (hos) lärostol professorsämbete, professur läroverk
högre undervisningsanstalt, 'storskola', jfr 1 skola 1 läroämne skolämne, undervisningsämne, fack, disciplin

läsa 1 tolka, tyda, dechiffrera; utläsa; (ha fått tillfälle att) ta(ga) del av, se läsa igenom; gå igenom (läxor med
ngn) 2 ta(ga) lektioner (för); studera, ligga vid högskola 1. universitet 3 (vard.) göra (läxor), plugga — gå och
läsa (för prästen) läsa fram (sig på gången), beredas till sin första nattvardsgång, del-ta(ga) i
konfirmationsundervisning — läsa igenom genomse, se igenom, se över, titta över, genomögna, ögna igenom,
genomplöja, plöja igenom, (vard.) 'dra' I. svepa igenom, se gå igenom 5— läsa in (genom läsning) lära sig,
memorera, (vard.) plugga in 1. i sig — läsa lagen för se läxa upp, se skälla ut under 2 skälla — läsa lusen av
(vard. för) läxa upp, se skälla ut under 2 skälla — läsa med (ngn) se undervisa, vara lärare åt, ge lektioner åt —
läsa mellan raderna förstå halvkväden visa, se vidare under rad — läsa mot motläsa, kollationera, kontrollera,
(typogr.) höra upp (vid korrekturläsning) — läsa på1 se förbereda sig — läsa upp läsa högt, se deklamera 1;
förestava, diktera 1; ropa upp (namn), kalla upp; räkna upp, rabbla (upp) — 1 läsa över

3782 läsa över—lättnad

(ngn) [lä'sa över] se besvärja 2; svära (ve och förbannelse) över — 2 läsa över [läsa ö'ver] läsa på1, se 1. titta
igenom läxan, se förbereda sig läsare 1 prenumerant, abonnent; (förlags)-lektör, lektris; (i plur.) publik, läsekrets
2 frireligiös, frikyrklig, sekterist, 'troende'; pietist, herrnhutare läsbar 1 läslig, tydlig, lättläst, lätt-tydd, niti'd 2
läsvärd

läsbarn konfirmand, nattvardsbarn, skriftebarn

läsekrets (tidnings 1. författares) läsare, publik läshuvud studiehuvud, läsbegåvning, se begåvning, goda
studieanlag läska 1 stilla 1. släcka törsten, fukta (strupen), förfriska (sig), uppfriska id, svalka 1. vederkvicka 1.
styrka (sig); stärka (sig) 2 (med läskpapper) torka 3 (fackspr. för) rengöra (loppet på gevär) läskedryck
mineralvatten; lemonad; still drink; (vard.) läsk; saft (och vatten); (vin)-bål, kobbel läslig begriplig, se läsbar 1
läsning 1 se lektyr, jfr litteratur 1 2 tydning, läsart, tolkning 3 uppläsning; studium, (vard.) plugg(ande);
genomgång, föredragning, behandling (i riksdagen) läsår skolår, arbetsår läte (oartikulerat) ljud; fonem lätt 1
(motsats: tung) luftig, sylfidisk, eterisk; (sjö., om fartyg) barlastad, på lätten; (mil.) lättbeväpnad, lätt(ut)rustad 2
(om gång 1. rörelse) ledig, obehindrad, rörlig, smidig, graciös, vig; (om bris, motsats: hård) ringa, obetydlig,
mild, svag, sakta, måttlig, lindrig, laber; (om sätt, metod) gen; (om arbete) föga ansträngande, lättskött, lättsam,
(vard.) en enkel match, inget problem 3 (om handstil) (lätt)flytande, lättläst, driven 4 (om föda) lättsmält; (om
jord) lucker, mager; (om vin) alkoholsvag, icke rusande 1. hetsande; (om cigarr) lättrökt, svag; (om förkylning 1.
rus) lindrig; (om förebråelse) mild 5 (om kvinna) lättfärdig, lösaktig; lös(a) 1. löslig(a seder); (om läggning)
gladlynt, lättlynt, sorglös, legär, sangvinisk, ytlig; flyktig, tanklös, obetänksam, lättvindig, lättsinnig 6 (adv.) utan
svårighet(er), utan besvär 1. möda, med lätthet, lätteligen, (gå) ledigt, obehindrat, bekvämt, gentilt, som smort,
som oljat, som en dans, lekande (lätt), som att lappa vantar i månsken, 'smärtfritt', friktionsfritt, i ett huj, 2 flott 4
7 (adv.) ytligt 1. flyktigt 1. varligt (beröra); något 1. en smula 1. obetydligt 1. lindrigt (grånad, berusad); (slippa
1. komma undan) billigt, till billigt pris; (inte) gott (att veta) — ha lätt för att 1 ha anlag 1. fallenhet för att 2 vara



nära att, vara snar till (skratt), ha benägenhet för att (gråta) — lätt på foten se lättfotad — lätt räknade ganska få,
fåtaliga, sällsynta, undantags- -— lätt till sinnes 1. till mods 1. om hjärtat se obekymrad, sorgfri — med lätt hand
(motsats: hårdhänt) försiktigt,

varsamt — taga 1. ta lätt på ngt ägna ngt blott flyktig 1. ytlig uppmärksamhet, icke engagera sig i; icke bekymra
sig över lätta 1 lättna, förlora i vikt, se magra; tynga mindre; (om flygmaskin 1. fågel) stiga, höja sig, lyfta 2 (sjö.)
lossa; vinda upp (ankaret); se avsegla; öppna 1. lossa på (pungen); lura av, narra till sig; minska (på), släppa efter
(på), ge efter (på) 3 (om moln 1. dimma) skingras, höja sig; (om regn) börja avta(ga), upphöra 4 underlätta,
främja; lindra, för-ta(ga), 'stilla', lugna, trösta, hugsvala — det lättar 1 det klarnar, det ljusnar, himlen blir renare
2 en sten faller från hjärtat — lätta ankar hiva lätt, se avsegla — lätta sitt hjärta 1. samvete tala ut, se bikta 3, jfr
anförtro sig åt — lätta upp se liva upp lättantändlig 1 lätt antändbar, brännbar, eldfarlig, eldfängd 2 (bildl.) lätt
uppflammande — vara lättantändlig lätt bli förälskad, lätt 'ta(ga) eld', (alltför) lätt engagera sig; (vard.) ha kort
stubin lättfattlig fattbar, (lätt)begriplig, (lättförståelig, lättförstådd, folklig, allmänfattlig, populär 2, lätt tillgänglig
1. förklarlig, lätt-tillgänglig, exoterisk; genomskådlig, åskådlig, överskådlig, konkret; välförståelig; (ibl.) gripbar,
tydlig, klar, 'enkel', 'naturlig' lättfotad 1 flink, snabb 2 2 lätt på foten, erotiskt flyktig, se lättfärdig lättfärdig
obeständig, lättsinnig, lätt på tråden 1. foten, lättfotad, galant, frivol, tvetydig, ekivok, (ibl.) pikant, oanständig,
lösaktig, sedeslös, okysk, kättjefull; obetänksam, tanklös, ytlig, lättvindig lätthanterlig lätt att handskas med 1
(om sak) lättskött, lättmanövrerad, bekväm, praktisk, behändig, hanterlig, (prov.) rahänd, tinglig; (ibl., vard.)
idiotsäker 2 (om person 1. djur) lättledd, foglig, medgörlig, spak, lydig, resonabel

lättillgänglig 1 lätt att komma åt 1. till 2 (om person) lätt att komma i kontakt med 3 (bildl.) lätt att förstå,
lättfattlig lätting latmask, 'lathund', latrygg, latracka, latmåns, latmaja, latstina; odåga, slöfock, flegmatiker,
(vard.) 'soffliggare', 'mollusk', drönare

lättja tröghet, indolens, slöhet, slapphet, lojhet, försoffning, jfr flegma, (psykol.) arbets-ovillighet,
arbetshämning; sysslolöshet, dagdriveri, flanerande, dolce far niente, oblo-moveri lättjefull se lat 1, jfr ohågad
lättköpt billig 1. lättvunnen (seger); (om

kvickhet) enkel, tarvlig lättledd (motsats: ståndaktig, karaktärsfast) lättpåverkad, lätthanterlig, foglig, medgörlig,
eftergiven, svag, osjälvständig, karaktärslös

lättlurad lättnarrad, lättrogen, naiv, 'blåögd' lättnad 1 viktminskning 2 (motsats: svårighet, hinder) lindring,
ljusning, befrielse, avspänning, hugsvalelse, lisa, mildring, moderation, s(o)ulagemang, jfr hjälp 1, förbättring

379känna lättnad—i lönn

— känna lättnad 'dra(ga) andan', dra(ga) en lättnadens suck

lättpåverkad lättledd, osjälvständig lättretad (motsats: godmodig) se rettig 2, kitslig, 'eldfängd', (ibl.) ilsken
lättrogen (motsats: misstrogen) se kritiklös,

enfaldig 1, godtrogen lättrörd se känslig 2, impulsiv lättsam 1 lättlynt, gladlynt 2 behaglig att ha att göra med,
älskvärd 3 (om arbete) ej mödosam, lätt(skött) lättsinne lättsinnighet, ansvarslöshet, obetänksamhet, tanklöshet,
ovarsamhet, slarv; ostadighet, flyktighet, ytlighet; (ibl.) lättfärdighet, frivolitet, utsvävningar, (åld.) flättja

lättsinnig (motsats: allvarlig, stadgad) obetänksam, sorglös, bekymmerslös, alltför optimistisk, oförsiktig,
lättvindig, ansvarslös, äventyrlig; flärdfull, lättfärdig, oanständig, osedlig, sedeslös; (ekonomiskt) vidlyftig
lättskrämd se rädd 2; (om fisk) var lättskött 1 se lätthanterlig 1 2 (om arbete) föga

ansträngande 1. betungande, lätt, lättsam lättstött se rettig 2 lättsåld se gångbar 2

lättvindig 1 (om sak, motsats: svår, besvärlig) lätt (att tillreda), bekväm, enkel, (prov.) rahänd 2 (om person,
motsats: grundlig) ytlig, lättsinnig, nonchalant, legär, oförsiktig, slarvig, grund, (vard.) flaxig läxa 1 hemuppgift,
hemarbete, (läx)uppgift, pensum, (vard.) plugg; (inte kunna sin) roll 2 minnesbeta, tankeställare, 'lektion', lärdom
(för framtiden), varning; tillsägelse, näpst, förmaning, jfr ovett läxa upp förmana, gräla på, jfr förebrå,
tillrättavisa, lara ngn mores, läsa lagen för, (vard.) läsa lusen av; ta(ga) itu med, huta åt 1. till, gå till rätta med,



skrupensa (upp), mäta (ngn) skäppan full, se skälla ut under 2 skälla

lödder se 1 skum, (hästs) svett

löddra (sig) bilda skum 1. lödder, bli löddrig 1.

skumbetäckt, 2 fradga, skumma 1 löddrig skummig, skumhöljd, skum(be)täckt, skum(be)stänkt, skummande av
svett, frad-gig 1. fraggig, fraggande lödig 1 fin, fullviktig, fullödig, guldren, gedigen 1 2 (hel)äkta, gedigen 2
löfte försäkran, försäkring, samtycke, (stå vid sitt) ord, (ibl.) hedersord; förbindelse, förpliktelse, utfästelse, (tro
och) loven; lov, tillåtelse, jfr tillstånd 1; ed(s-förbindelse), garanti; (ingiva) hopp, stora förhoppningar; [löften,
inför val] valfläsk — bryta sitt iöfte se bedraga 4 — ge löfte om se 1 lova 1

— hålla sitt löfte se stå vid sitt ord löftesrik se lovande under 1 lova

lögn osanning, osann(a) uppgift(er), sanning med modifikation, tvetalan, verklighetsförfalskning; fantasi(er),
skarvande, (skeppad-historia, (ren) uppfinning, 'fabel', 'myt', 'legend', påhitt, (tidnings)anka, bluff, (vard.) båg,
'vals', 'smäck', (slå i ngn) dal-

380

karlar, 'blå dunster'; (eufem.) fel, lapsus; (leva på en) illusion; falskhet, bedrägeri, lögnaktighet, osannfärdighet,
sanningslöshet, ovederhäftighet — (det är) lögn (vard. för) (det är) oriktigt, fel(aktigt), lygens, 'ljug', (vulg.-sl.)
tji; omöjligt, otänkbart, 'sådana djur finns inte' — fara med lögn ljuga, se vidare under 2 fara lögnaktig (motsats:
sann) se falsk 1, icke ord-

hållig, förljugen, sviklig lögnare (stor)ljugare, mytoman, (vard.) lögnhals, lögntratt; skrävlare, (en) Münchhausen,
lögnsmidare, lögnprofet, löftesbrytare, bedragare, falskt vittne löje (nedlåtande 1. hånfullt) leende 1. skratt;

munterhet, skämt; spe löjeväckande spexartad (figur), löjlig löjlig löjeväckande, skrattretande, 'obetalbar',
'dyrbar', narraktig, pekoralmässig, peko-ralistisk, ridikyl; (ibl.) tillgjord; 'tokig', 'galen', 'egen', (vard.) hattig,
hispig, underlig; besatt, befängd, parodisk, komisk; burlesk, tosig, stollig, kostlig, 'rolig', skojig, se festlig 2;
orimlig, barnslig, fånig, (vard.) jönsig, noskig, gaggig; tafatt, sorglustig; (göra en) slät (figur); barock, grotesk,
absurd lök rotknöl — lägga lök på laxen ytterligare förvärra ngt, göra ngt tyngre 1. svårare, se förvärra saken
lömsk (motsats: öppen, ärlig, pålitlig) försåtlig, insidiös, illistig, dolsk; bakslug, svekfull, jesuitisk, lurig,
rävaktig, ränkfull, hal-(tungad), opålitlig; (ibl.) snärjande, smygande, kattlik, lurande, perfid — lömsk på (vard.
o. si. för) arg 1. ilsken 1. förtörnad 1. förbannad på — vara lömsk på (vard. för) (gå o.) se snett på, bära 1. hysa 1.
nära agg till 1. mot lön 1 se belöning 2 se ersättning 1, arvode, honorar, gage 3 avlöning, löneförmåner,
dagspenning, (arbets)förtjänst, betalning, pengar, (ibl.) stat, sold, (sjö.) hyra, (vard.) löning, pröjs, (åld.)
(tjänstehjons) lega löna 1 se belöna, vedergälla 2 se avlöna — löna sig skänka lön för mödan, betala sig, bära sig,
vara (en god) affär, förränta sig, gå med vinst, vara vinstgivande 1. indräktig 1. lönande, ge (god) avkastning 1.
vinst; vara värd besväret, löna 1. betala mödan, vara mödan värt, icke vara gagnlös 1. utsiktslös 1. meningslös 1.
förgäves, krönas med framgång, (vard.) nytta (till); (inte) vara lönt (att), (inte) vara någon idé 1. (vard.) framtid
— lönande se inbringande — löna ont med gott samla glödande kol på ngns huvud 1. hjässa löneförhöjning se
påökning lönlös 1 utan lön, oavlönad 2 obelönad, tacklös, otackad; icke mödan värd, utsiktslös, meningslös,
fåfäng 2 — vara lönlöst icke löna sig, vara meningslöst, vara som att slå vatten på en gås, jfr det tjänar ingenting
till

lönn — i lönn i lönndom, i hemlighet, i smyg,lägga å lönn—lösdrivare

hemligen — lägga å lönn (jur. för) lägga på hemlig plats, undandölja lönndom (åld.) döljsmål — i lönndom i
lönn,

hemligen, bakom kulisserna lönnlig se hemlig 1, 2 skum 3 lönnskrift se chiffer

löntagare (motsats: arbetsgivare) arbetstagare,

anställd, (ibl.) tjänsteman, arbetare löpa 1 se 2 springa 1, jfr 2 rusa, 3 fly 1; åka skidor 1. skridsko; (om penna)



röra sig 2 ha sin löptid, vara löpsk 1. brunstig 3 utsätta sig 1. vara utsatt för, stå 1. ta(ga) (en risk) 4 (om tid)
förrinna, (snabbt) förflyta 1. förgå; (om vätska) rinna, strömma; (prov. för) ysta sig, skära sig, löpna 5 (om rykte)
se cirkulera 3 6 sträcka sig, gå, räcka; flytta sig, glida, fortlöpa, fortgå, fortskrida, fortsätta 7 (om ränta) räknas 1.
utgå (från) 8 (om maska) maska upp sig, gå upp — löpande se innevarande; fortlöpande, kontinuerlig; (sjö. för)
rörlig (i block); jämnlöpande, flytande; kursiv (skrivstil); [på löpande band] se oavbrutet; [tillverkning på
löpande band] massfabrikation, serietillverkning — låta löpa låta (ngn) ge sig i väg, jfr släppa 2; se skona 1; ge
(ngn) respass, jfr avskeda 2; ge fritt lopp (åt); (sjö. för) ta(ga) ned (segel) — löpa amok bli desperat, se vidare
under amok — löpa av stapeln lämna slipen 1. stapelbädden, sjösättas — löpa fara se riskera — löpa förbi se
passera 1, distansera 1 — löpa in se inlöpa — löpa isär se gå isär, divergera — löpa linan ut envist fortsätta till
det yttersta, gå till (den yttersta) gränsen för det möjliga, envisas till det yttersta, driva ngt till sin spets; se rasa
ut; (ibl.) passera alla stadier (i en utvecklingsserie), gå igenom hela 'skalan' — löpa med limstången fjanta;
intrigera; se vidare under limstång — löpa risken se riskera — löpa samman (motsats: gå isär) löpa tillsammans,
löpa ihop, konvergera, förenas, förena sig, mötas, korsas, korsa varandra, samlas, träffas i en punkt, sammanfalla,
flyta ihop 1. samman; (ibl.) stelna, koagulera — löpa till storms mot se anfalla 4, angripa 2 — löpa ut l springa
ut, skynda ut 2 (sjö., om båt) stöta ut, se avsegla 3 sträcka sig ut, gå (långt) ut, skjuta ut 4 (om tid) utlöpa, gå 1.
löpa till ända, lida 1. gå mot sitt slut, förflyta, förgå, se sluta 4; utgå ni, upphöra (att gälla), förlora sin giltighet,
bli ogiltig, förfalla 5 se utlöpa löpning 1 (idrott.) kapplöpning, (trav)täv-ling, lopp 2 (mus. för) snabb följd av
toner, passage, rulad, (ibl.) (onödig) grannlåt, drill löpsk se brunstig

löptid (bl. a.) brunsttid, brunstperiod, parningstid

lös 1 (om levande varelser) obunden, ohindrad, fri, frigiven, befriad, lösgiven; (lös)släppt; (idrott.) icke spänd 1.
knuten, 'ledig' 2 (om sak, motsats: fast, fastsittande) lossnad, loss, lossad, lösbruten, lösgjord; ostadig,

vacklande, (sjö.) icke anhalad, slak, slabb; (ibl.) glapp, glappande; avskild, separat, enstaka; löstagbar, flyttbar 1;
oförpackad (vikt); (språkv.) skiljbar 1. oäkta (sammansättning) 3 (om sak, motsats: massiv, tät, spänd) (om jord)
lucker, myllig; smulig, porös, svampaktig, svampig, murken; sladd-rig, slattrig, sliddrig; slapp, (om kroppsdel)
svabbig; slak, lax 4 (om seder 1. rykte) fri 1. icke legaliserad (förbindelse); löslig (moral); ogrundad, grundlös,
osäker, diffus, vag, ovederhäftig, obestämd, obevisad, icke styrkt, godtycklig; sladdrande 1. skvalleraktig (tunga)
— bara löst krut so skrämskott 2

— braka lös 1. löst lossna; bryta ut; börja; se vidare under braka — bryta lös se rycka loss 1. lös — bryta löst gå
till anfall, se vidare under bryta — gå löst se börja 4

— gå löst på 1 se anfalla 2 (om pris) inte understiga, belöpa sig på, se kosta 1

— lös i köttet moraliskt svag, se eftergiven, hållningslös — löst folk sammanrafsat folk, lösdrivare, asociala
individer, slödder — löst och fast lösören och fast egendom; se diverse

— på lösa boliner på måfå — på lösan sand (bygga) på osäker 1. icke solid grund, på gungande grund — sitta
löst 1 (om person) sitta löst 1. icke sitta fast i sadeln, ha en osäker 1. otrygg ställning, kunna avskedas när som
helst 2 (om sak) ha lossnat; icke sitta åt 1. vara åtdragen, icke strama 1. spänna; sitta pösigt 1. sladdrigt, hänga
(som en säck); (om vapen) sitta löst i skidan — slå sig lös släppa gäcken lös se vidare under 2 sid — släppa sig
lös se slå sig lös under 2 slå

lösa 1 (motsats: fästa) se lossa, lösgöra, frånskilja, koppla av; lösge, lösköpa, friköpa nJ, släppa (lös), befria 1 2
(om knut) lossa på, knyta upp, ta(ga) upp; slå ut (håret); åtskilja ni, ta(ga) isär, reda ut, reda upp; fri-kalla, frisäga
3 sönderdela; smälta; tina upp, upplösa; (om kramp) se lindra 4 (om problem 1. gåtor) utreda ru, reda upp, gissa,
tyda, förklara, klargöra, komma till rätta med, klara upp, klara (ut), besvara, 'knäcka', 'bena upp', forcera (chiffer),
(mat.) solvera; (om tvist) se avgöra 1 5 (om biljett) köpa; (om skuldförbindelse, växel, pant) utlösa nJ, inlösa iu,
infria, betala (lösen för) — lösa sig 1 frigöra sig (från ngt) 2 sönderdelas, upplösas, mjukna 3 reda upp sig,
komma till ett slut, få en lösning — lösa ut utlösa, friköpa, köpa ut; avhämta 1. hämta ut (efter erlagd betalning)

lösaktig se lättfärdig, oanständig, osedlig, sedeslös, lastbar, (ibl.) oordentlig, slampig



lösaktighet skörlevnad, promiskuitet, osedlighet

lösdrivare landstrykare, luffare, vagabond,

landsvägsriddare, (åld. o. högtidl.) löske(r)-karl; uteliggare, (kring)strykare, (tjuv)-stryker, (prov.) fant; (om eng.
o. amerik, förh.) tramp; slök, trashank; (si.) lodare; (i plur.) löst folk, löskefolk; jfr 1 pack

381lösegendom—lövsal

lösegendom (motsats: fast egendom, byggnader, jord, naturtillgångar) se lösöre, egendom 1 lösen 1 löseskilling,
lösenbelopp, lösesumma, lösepenning, avgift 2 paroll, fältrop, stridsrop, samlingstecken, (samlings)signal;
lösenord, igenkänningsord, sesam (öppna dig), (ibl.) nyckelord, 'nyckel', schibbolet; valspråk, motto, devis,
slagord, princip 3 (sjö.) (kanon)salva, salut lösgiva 1. Iösge se frigiva 1 lösgöra se befria 1, släppa loss, lossa 2,
lösa, skilja, bortta(ga) nJ, sprätta av 1. loss, bryta av 1, avsöndra, avkoppla ru, avhugga ni; göra disponibel —
lösgöra sig från se frigöra sig från, slita sig 2 — lösgjord se lös 2, jfr fri 4

löshår kräpp, valk, postisch, peruk löslig 1 (kem.) lösbar 2 hastigt 1. slarvigt hopkommen, ytlig, 'tom',
osammanhängande, svamlig, flyktig, ostadig; opålitlig, otillförlitlig, hållningslös; se obestämd, lax, 'slapp'
lösmynt (alltför) frispråkig, sladdrande, skvaller- 1. sladderaktig, talträngd, indiskret, (vard.) flabbig, snacksalig,
snacksam lösning 1 solution, (färg)kyp, extrakt, (ibl. nära) blandning, tinktur, mixtur 2 förklaring,

tydning, resultat; 'nyckel' 3 (jäg. för) exkre-menter

löspengar lösmynt, växel(pengar), småmynt lösrycka se rycka loss — lösryckt ryckt ur sitt sammanhang,
fristående, ensam, rapsodisk, fragmentarisk lösslita ru se slita av, rycka loss lössläppt fri, ohämmad, obunden,
otvungen; uppsluppen, yster, studentikos, burschikos, backanalisk, backantisk, orgiastisk, otyglad, (vard.)
uppknäppt löständer konstgjorda tänder, lösgom, (tand)-protes, (vard.) (lös)klaver, (lös)garnityr, 'matsalsmöbel',
gebiss, (prov., i Sydsv.) köpegaddar lösöre (motsats: fast egendom) lösegendom, flyttbara saker, löst, (lösa)
inventarier, se under inventarium 1, mobilier, husgeråd, möbler, möblemang; ägodelar, tillhörigheter; jfr bohag

1 löt (prov. för) betesmark

2 löt hjulring

löv blad; lövverk, grönska

lövas få (sina) löv, spricka ut, grönska

lövrik se lummig 1

lövsal berså, (ibl.) pergola, lusthus
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machiavellisk 1. machiavellistisk samvetslös, hänsynslös, skrupelfri, beräknande, slug, jesuitisk, dolsk, cynisk —
vara machiavellisk inte sky några medel, anse alla medel tillåtna mack bensinpump; bensinstation mackapär
(vard. för) 1 konstig sak, grej, inrättning 2 2 konstig kropp 1. karl, jfr kurre mackel (vard. för) krångel, bråk,
trassel; (typogr.-sl. för) makulatur mackla (vard. för) mixtra, manipulera, krångla

mad sänk äng, sankmark, kärr, sidvall madam 1 (åld. för) fru 2 (skur) -gumma, -käring 3 (vägg)lus magasin 1 se
butik; mjölkaffär 2 se depå, förrådshus, fatabur, (visthus)bod, (prov.) härbre; spannmålsbod, spannmålsvind, silo;
förvaringslokal, förrådsbyggnad, förrådskammare, förrådsrum, 'förråd', nederlag. 1 lager 1, packhus, varuskjul,
skjul 1; (ty-pogr.) matrisbehållare 3 tidskrift, (mode)-journal, veckotidning, månadstidning magasinera upplägga
ID (i förråd 1. förrådshus 1. på lager), lägga i förvar 1. på nederlag, förvara; hopa, lagra, samla i förråd, 'lägga på
hög', ackumulera, (hand.) sortera sig måge 1 matsmältningsorgan; magsäck, (med.) ventrikel; buk, bälg,
abdomen, (vard.) 'kräva', 'skrov', (hos ko) våm 1. vom; korpulens, embonpoint, (vard.) (kalas)kula, isterbuk,
istermage, hängbuk, (si.) 'kista' 2 matsmältning, digestion, peristaltik; (hårt 1. löst) liv — mag- (med.) gastrisk,
gastro-— gå (ngn) i magen (vard. för) djupt uppröra, harma, förarga, förtreta, gräma, reta, kännas smärtsamt 1.



bittert, vara svårt att smälta 1. 'svälja', kvälja, äckla — ha måge till (vard. för) ha fräckheten 1. oförsyntheten att,
se 2 våga 1, jfr förmå sig (till), (inte) ha samvete att mager 1 (motsats: korpulent, fetlagd, tjock) magerlagd, tunn
3, smal 2, smärt, slank(ig), spenslig, spinkig, spetig, tanig, utmärglad, avmagrad, utmagrad, (vard.) pirig, (prov.)
pyrig; avtacklad, avfallen, infallen, insjunken, urgröpt (i kinderna), (av)tärd, avtynad, astenisk, (skinn)torr,
skranglig, gänglig, benig, knotig; uthungrad, (ut)svulten, hungertärd, jfr hungrig 1 2 näringsfattig, kalorifattig,
kalorisnål (kost), (om ost) halvfet 3 (om jord) föga bördig 1. givande, se karg 2; (om mat 1. måltid) näringsfattig,

torftig, tarvlig 4 (bildl.) obetydlig, sparsam, usel, dålig, (vard. o. prov.) pirig, (vard.) knal; (om lön) ringa, låg,
kuli-; knapp(händig) (redogörelse), schematisk, summarisk; 'torr', intetsägande magi se trolldom; teckentydning,
spådomskonst; trollspel, trolleri, mystik, magik ma'giker se trollkarl 1

magisk 1 övernaturlig; mystisk, jfr hemlig 4

2 förtrollande, tjusande, trolsk magister se lärare; [magistern] magisterexamen, magistergraden; trampolin för
sim-magisterprov — svära på magisterns ord vara auktoritetsbunden magistral 1 skolmästaraktig, (överlägset)
undervisande, docerande, mästrande, 'myndig', 'seriös' 2 överlägsen, mästerlig, imponerande, allvarlig, upphöjd,
mäktig, dok-toral

magknip magplågor, kolik, (åld.) bukrev magnat storman, potentat, dignitär, koryfé, matador, 'storhet', (vard.)
pamp, (åld.) (jord)drott; (stor)finansman, börskung, se kapitalist

magnetisk (bildl.) (starkt) dragande 1. tilldragande, fängslande, lockande; (åld. för) hypnotisk

magnifik (motsats: oansenlig) se storartad magra lätta (i vikt), falla av, smalna, tackla

av, smärtna, tyna av 1. bort; se banta malling list [mej'-] se adresslista maj (åld.) blomstermånad majestät krönt
huvud, jfr konung; helighet, storhet, höghet, upphöjdhet, värdighet, vördnadsvärdhet, bjudande 1. imponerande
myndighet, makt, okränkbarhet, helgd; storslagenhet, mäktighet, sublimitet, (relig.) härlighet

majestätisk se kunglig 3, kejserlig; vördnadsbjudande, konungslig, drottninglik, maje-stätlig, värdig, upphöjd,
hög o. ädel, sublim, olympisk, imponerande, ståtlig, pompös, junonisk — majestätiskt (adv., även) med
värdighet, (mus.) maestoso majestätsbrott högförräderi, högmålsbrott,

crimen laesae majestatis majoritet (motsats: minoritet) flertal; (röst)-övervikt, högre 1. högsta röstetal, (röst)plu-
ralitet, övervägande antal; [majoriteten] flertalet (röstande), de flesta, huvudparten, lejonparten, merparten, (ibl.)
majoritetspartiet, det härskande partiet

383i sakta mak—malplacerat

mak — i sakta mak i all bekvämlighet, i allsköns lugn, sakta o. lugnt, utan brådska, utan allt jäkt, långsamt; helt
makligt, sakteliga, i god ro

1 maka (subst.) se hustru; brud; livsledsagarin-na — kaka söker maka lika söker lika, lika barn leker bäst

2 maka (motsats: udda, omaka) (adj.) — vara maka vara 'makar', utgöra ett par, passa 1. höra ihop

3 maka (v.) flytta, jämka, jänka, skjutsa, knuffa, 'skjuta', baxa, skjuva 1. skuva, kava (till sig), packa (ihop sig) —
maka på sig flytta (på) sig, röra på sig, gå ur vägen, gå undan, ge 1. lämna plats, gå 1. stiga 1. dra(ga) sig åt
sidan, maka å't sig, akta sig, (vard.) tocka (på) sig

makaber se hemsk 1, ohygglig, jfr dyster 2, lugu!ber, morbid; penibel, pinsam; spöklik, skräckfylld, kusligt
cynisk, 'sjuk' (humor) makalös ojämförlig, utan like 1. make 1. motstycke, exempellös, rekordartad, överlägsen,
oöverträfflig, oupphinnelig, ouppnåelig, vidunderlig, obeskrivlig; prima, utmärkt 1, enastående, säregen, unik,
non pius ultra; utomordentlig, ypperlig, mästerlig; se oerhörd 2, otrolig, överväldigande, jfr lysande 2 under 1
lysa, se sällsynt 1, fabulös, eminent, exceptionell

make 1 (äkta) man, (manlig) äkta hälft 1. gemål, (vard.) 'gubbe' 2 se like 1; se motstycke, jfr 2 lik 1 o.2 make-up
[mejkupp1] make 1. mejk, sminkning, se smink 1, (vard.) 'krigsmålning'; (bildl. för) påbättring, uppsnyggning



maklig bekväm (av sig), lättjefull, rädd om besväret, sävlig, loj, lat, trög, oföretagsam, (ibl.) 'tungrodd'; indolent,
flegmatisk, jfr långsam 1; behaglig makro- (motsats: mikro-) stor, lång makt 1 se kraft 3; (ibl.) intensitet; energi,
eftertryck, 'tyngd', mäktighet, höghet, storhet, 'majestät' 2 se herravälde 1, suveränitet, bestämmanderätt, förstyre,
(maktbefogenhet, myndighet, rättighet; konungamakt, 'tron'; auktoritet, inflytande; överhand, övertag; (med)
våld(s-makt) 1. tvång 3 härsmakt, stridskrafter 4 vikt, betydelse 5 mäktigt 1. högt väsen, ande, gud(ar) 6 stat,
rike, imperium — bli vid makt se fortleva — få makt med få bukt med, komma till rätta med, bemästra, betvinga,
slå; vinna insteg i; fatta, gripa, bemäktiga sig — ha i sin makt se 2 äga — ha ordet i sin makt vara vältalig, ha
talets gåva, kunna uttrycka sig väl — hålla vid makt se vidmakthålla — makt och myndighet se bemyndigande,
välde 2 — med all makt av alla krafter, med all 1. allt gevalt, intensivt; se nödvändigt — stå i ngns makt jfr
kunna 2, orka — vara 1. stå vid makt alltjämt gälla, fortleva

maktfullkomlig självrådig, egenmäktig, godtycklig, suverän, diktatorisk, despotisk, au(k)toritär
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makthavande se maktägande maktlysten se härsklysten, jfr äregirig maktlystnad härsklystnad, maktkärlek,
maktbegär, makthunger, tyranni, despotism maktlös 1 se kraftlös, utmattad 2 vanmäktig, svag, hjälplös, värnlös,
oförmögen, (ibl.) rådlös

maktmissbruk (makt)övergrepp, brutalitet,

se självsvåld maktpåliggande angelägen, synnerligen viktig, krävande, betydelsefull, vital; ansvarsfull maktspråk
(egenmäktig 1. myndig) befallning,

orygglig order, maktbud, maktord maktägande maktägare, makthavare, härskare, herre, regent, potentat, despot,
suverän; [de maktägande] de makthavande, det härskande partiet, de som makten hava, myndigheterna, se under
myndighet 2, 'överheten', höga vederbörande, (de höga) herrarna makulatur kasserade trycksaker, pappersavfall,
(typogr.-sl.) mackel makulera 1 (om papper) kassera, slopa, förstöra; (ibl.) stämpla (över), avstämpla, påstämpla
id, korsa (över), (vard.) macka 2 göra ogiltig, annullera mala 1 (fin)fördela, söndersmula ni, krossa, (fin)stöta (till
pulver), riva i (kvarn), pulverisera, smula, (om säd) gröpa, (om malt) skrota 2 småvärka, molvärka, mola, 'gnaga',
'borra' 3 oavbrutet tänka 1. fundera på ngt; tala entonigt o. svävande, prata (på1), rabbla, babbla; ständigt
upprepa, kälta, käxa, tjata, 'veva'; gnata, smågräla, jfr diskutera 4 (om tankar) röra sig runt, virvla runt, svänga
runt — varken hackat eller målet ingenting med besked, se vidare under 2 hacka malaj (mil.-sl. för) icke vapenför
värnpliktig, militär arbetare maliciös elak, ondskefull, ond, försmädlig, sarkastisk, infernalisk, illvillig, jfr spetsig
2, retsam 1, (ibl.) skadeglad, hätsk malign (med.) se elakartad mali s elakhet, ondska, illvilja, försmädlighet,
spydighet, ironi, skadeglädje, sarkasm; [-[malisen]-] {+[ma- lisen]+} (även) (de) elaka 1. onda tungor(na),
skvallret, förtalet mall (rit- 1. arbets)modell, schablon, matris, kliché; (ibl.) linjal; mönster, förebild, rättesnöre

mallig (vard. för) övermodig, självsäker, karsk, stursk, spotsk, fräsig, skrytsam, struntviktig, (vard.) strong —
vara mallig gå o. sträcka på sig, sätta näsan i vädret, spänna vader, se yvas

malm 1 metallförening, mineral 2 metall, metallegering, klockgods 3 klocka, (klock)-klang, malmklang,
klangfullhet malmfull malmklingande, som en ljudande malm, klangfull, klangskön, kraftig, välljudande, sonor
malmgång malmådra, malmstreck malplacerad illa använd 1. anbragt, olämplig(t använd), oläglig, onödig;
opassande, in-opportun, taktlös — malplacerat (adv., även) malapropåmalström—manikyr

malström (vatten)virvel, våldsam virvelström,

strömvirvel, Karybdis maltdryck se öl

malträtera 'misshandla'; förfördela, kränka,

diskriminera maläten fattigt I. påvert klädd, (blank)sliten, förfallen 1; utmärglad, (av)tärd, mager o. eländig,
utsvulten, jämmerlig malör förtret(lighet), fatalitet, olyckstillbud, liten olycka, ledsamhet; (ibl.) otur, vidrighet
mamma se moder 1; initiativtagarinna 1. upphov (till); (vard. för) (rese)necessär — på sin mammas gata se
hemmastadd mammon (i högre st.för) penning(en),guld(et), pengar, rikedom 1, jordiska ägodelar, (ibl.) snöd 1.



slem vinning mammonsdyrkan se vinningslystnad mamsell (åld. 1. neds. för) fröken 1; (vard. för)

pryd kvinna mamsellaktig fröknig, frökenaktig, sipp 1, prudentlig, flickaktig, effeminerad, pim-pinett 1.
pimpinätt, jfr sjåpig 2

1 man (subst.) 1 karl, mansperson, manfolk, Adam, skapelsens herre, (vard.) snubbe, (en) laban, (vulg.) karlslok;
[mannar] (vard. för) soldater, manskap, arbetare 2 äkta man, se make 1 3 se karlakarl; ideal 4 person, individ —
bli 1. vara man för ansvara för, se ansvara 1, se sörja för 2 under 2 sörja — gemene man folket, se vidare under 2
gemen — god man se godeman — gå från man till man gå från den ene till den andre; gå från mun till mun,
sprida sig genom prat 1. skvaller 1. ryktet, ryktas, skvallras, pratas, sägas, spridas som en löpeld — gå man ur
huse avtåga 1. rycka ut mangrant 1. allesammans — i var mans mun se 2 bekant 1, jfr berömd under berömma —
inte vara man (till) att inte kunna förmå — menige man gemene man, folket, se under folk 6; soldater, se under
soldat — per 1. pr man per person 1. individ 1. huvud 1. capita 1. (vard.) skaft, efter huvudtalet, per styck, (vard.)
till mans — på tu man hand i enrum, se vidare under tu; se enskilt — som en man se samfällt, enhälligt

2 man (pron.) en, (vard.) en annan; du, jag, vi, ni; någon; somliga, många, 'folk'; allmänna meningen, 'ryktet',
'hela världen', 'alla'

3 man 1. (prov.) mans (adv., åld. för) bara 2 mana 1 se uppmana, söka förmå 1. påverka 1.

inskärpa, bjuda, förehålla, egga, sporra; (ivrigt) ansätta, pressa, bearbeta, ligga ö'ver; förplikta 2 (sjö. för) leda (en
tross) 3 framkalla (andar) — manad känna sig kallad; [om jag känner mig manad] om anden faller på —
manande se eggande — mana fram se frammana — mana på1 driva på1 (häst), (ibl. nära) smacka åt; påskynda
ni, 'köra på', 'pressa'; hjälpa på traven manager [mann'idjer] arrangör, impressario, promotor, ekonomisk ledare,
(turné)ledare, ombud

manbar könsmogen, fortplantningsduglig, giftasvuxen, manvuxen, utvuxen, fullvuxen, fullväxt

manbyggnad (motsats: ekonomibyggnad) mangårdsbyggnad, huvudbyggnad, karaktärsbyggnad, corps-de-logi;
jfr bostad 3 mandarin (bildl.) se ämbetsman, dignitär manda't uppdrag, fullmakt, värv; plats (i riksdagen e. dyl.),
säte (och stämma); förval-tarskap, mandatområde, se koloni; (åld. för) påbud, dekret, edikt, förordning, order
mandel (med.) (hals)körtel, tonsill mandom 1 (manna)mod, tapperhet, manhaftighet 2 könsmognad, (nå)
manbarhet, mannaålder, mogen ålder 3 (teol., åld. för) (taga) manlig 1. mänsklig 1. kroppslig gestalt manege [-
e'sj] ridbana; (ibl.) ridhus, ridskola;

se arena, 'ring', (åld.) cirkus maner 1. manér 1 sätt, vis, plägsed, (ibl.) sed, bruk 2 gott 1. fint 1. belevat sätt 1.
beteende 1. skick 1. uppträdande, fina fasoner, bele-venhet, pli 3 (personlig 1. tidsbunden) stil, (individuellt)
framställningssätt, egenart, genre, teknik; förkonstling, själlös 1. tom formalism, död 1. tom form, (gammal)
vana, slentrian, rutin, (ibl.) tillgjordhet manfall se förlust; kuggning(s-procent) mangla 1 valsa (ut) (guld), kavla 2
(vard. för) behandla 1. 'dra(ga)' (ett ärende), diskutera, dryfta 3 (vard. 1. fackspr. för) ansätta hårt o. länge,
'pressa', 'nattmangla' mangrant alle man, (alla) utan undantag, fulltaligt, i samlad trupp, (samlad) in pleno, in
cor'pore, samtliga, samt och synnerligen, allasamman(s) 1. allesamman(s), (gå) man ur huse

manhaftig 1 karlaktig, okvinnlig, emancipe-rad, jfr manlig 2 2 karlavulen, hurtig, beslutsam, spänstig, kavat,
kaxig, tapper, martialisk

mani fix idé, 'käpphäst', hobby, vurm, svaghet (för), (ett) mod för dagen; sjukligt exalterad sinnesstämning,
tvångsbegär, (skriv)-klåda, 'raseri'; ovana, sjuka, galenskap, vanvett, dårskap, (vard.) dille, fnatt, 'fluga', 'pippi',
'sprallen', 'snurren', jfr griller manick (vard. för) tingest, se sak 1, anordning,

apparat, (vard.) 'inrättning' manierad 1. maniererad förfallen till maner, (för)konstlad, stelnad i en viss form, sökt,
tillgjord

1 manifest (subst.) offentligt tillkännagivande, programförklaring, jfr proklamation; (hand.)
lastcertifikat,skeppsdokument, cargo



2 manifest (adj., motsats: latent) (med. för) klart framträdande, påtaglig, direkt märkbar

manifestera uppenbara, offentliggöra, tillkännage, framlägga, framträda med, lägga i dagen, ådagalägga, ge bevis
på, visa prov på, ge uttryck åt, se 2 visa 3 — manifestera sig framträda (i synlig gestalt), ta(ga) gestalt, ta(ga) sig
uttryck, yttra sig, avspegla sig manikyr 1. manikur handvård, nagelvård

385maning—marionett

maning se uppmaning; uppmuntran; (ibl.)

(ett) givakt, varning, memento manipulation tillvägagångssätt, hantering (av ngt), transaktion, operation,
manöver, (bedrägligt) förfarande, konstgrepp, (affärs)-knep, (vard.) fiffel manipulera hantera, handskas (med),
(vard.) 'konstra', 'krångla', 'fuska', mixtra, greja; använda knep, förfara svikligt 1. bedrägligt med, (ibl.) 'radera' (i
affärsböckerna); se manövrera 2, smussla (med), (vard.) fiffla, mackla; påverka 1. styra (i önskad riktning), leda
1. bearbeta med knep o. fusk manke nacke — lägga manken till se anstränga

sig, 2 sträva, (vard.) hugga i1 mankemang fel, brist, vank, trassel, krångel, missförhållande, bristfällighet, (ibl.)
försummelse; (utan) hinder 1. friktion mankera 1 (åld. för) fattas 2; vara bristfällig, klicka, krångla, icke fungera
normalt 2 försumma, försitta (tillfället), vara försumlig (i), brista (i), fela (i), svika, nonchalera; komma för sent
till, (vard.) missa 3 förfela, icke uppnå, gå miste om mankön hankön, manligt 1. maskulint kön;

män, karlar manlig 1 (motsats: kvinnlig) maskulin, han(n)-lig, han-; (jur.) agnatisk (arvsrätt) 2 (motsats: mjäkig)
se djärv 1, viril, okvinnlig, karlavulen, mannavulen, karlaktig, kraftig, (ibl.) manhaftig, 'rakryggad', ädel 3 (om
rim) enstavigt

mannaminne — inte i mannaminne inte så länge man kan minnas (tillbaka), inte på år och dag

mannamån väld, partiskhet, (obehörig) hänsyn 1. anseende till person, (ibl.) orättvisa mannekäng skyltdocka,
provdocka, modell-

docka), modedocka; kläddemonstratris mans (prov., åld. för) bara 2 manskap se besättning 1, arbetslag, trupp;
(mil., motsats: officerare, underofficerare) underbefäl, meniga, soldater, se under soldat, (kanon)betjäning, (sjö.,
åld.) ekipage manslem penis, membrum virile,fallos, (vard.) snopp, pitt, nupp, kuk, Petter Niklas, Karl Johan,
'stake', (åld.) blygd manslinje se fäderne 1

manslukerska (vard. för) förförerska, vamp, nymfoma'n manspillan se förlust manssida se fäderne 1 manstark
månghövdad, fulltalig, talrik manstukt krigslydnad, disciplin 1 mansålder se generation

mantal — stå i mantal stå i särklass, vara utomordentligt (bra), vara ngt alldeles extra, vara höjt över allt beröm

mantel 1 jfr kåpa 1; [(arabisk) burnus o. aba, (indisk) sari, (romersk) toga o. (ryttar)sagum, (grekisk) himation;
pelerin]; (bildl.) täckelse, täckmantel 2 (motsats: kupongark) (hand.) aktiemantel 3 (tekn. för) (ytter)hölje; buktig
yta, mantelyta — axla 1. upptaga 1. uppta
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ngns (fallna) mantel överta(ga) 1. fortsätta ngns verk, se efterträda manual 1 (hand)klaviatur (på orgel) 2
handbok

manuell (motsats: maskin-, med maskin, fabriks-, industriell) hand-, (utförd) för hand, skött med händerna;
handa-(skicklighet) manufaktur 1 (åld. för) tillverkning, fabrikation, fabrik, fabrikat 2 manufakturvaror,
textilvaror, textilier, tyg(er); järnvaror, stålvaror

manuskript koncept, (vard.) manus; (manu-

skript)blad, handskrift 1; (film)scenario manöver 1 (i plur. manövrer 1. manövrar) trupp- 1. fartygsrörelse(r),
(truppförflyttning, omflyttning, omplacering, (trupp)-övning(ar), fartygsövning; stridsövning, fält-
tjänstövning(ar), krigsövning, krigsspel, jfr operation 2 2 (i plur. manövrer) (hand)grepp, förfaringssätt,
tillvägagångssätt, (hemligt) förfarande, åtgörande, åtgärd(er), mått och steg, taktik, anstalt(er), spegelfäkteri,



(ibl.) konstgrepp, knep, fint, transaktion, kupp, manipulation(er) manövrera 1 styra (fartyg), navigera 2 sköta,
handha(va), hantera, lirka, svänga 1. balansera (mellan); förfara (listigt 1. i hemlighet), manipulera, 'jonglera',
'operera', 'spela 1. sköta sina kort' 3 handla, laga (så att) — manövrera ut intrigera ut 1. bort, se utmanövrera

mapp (papp)portfölj, skyddspärm(ar), för-

varingspärm, (skiv)omslag, (ibl.) arkivakt mara 1 kvinnligt trollväsen, gast; (mar)dröm, marritt; ångest(känsla),
gastkramning, kvävningskänsla, tryck; skrämbild, vamp 2 se käring 2 3 (mil.-sl. för) ränsel, 'kalv' mardröm
ångestdröm, jfr mara 1 marginal 1 marg, (oskriven 1. otryckt) kant, brädd, frikant, rand; [marginaler] (även)
randanteckningar, marginalrubriker 2 skillnad, gräns, överskott; nettovinst; se reserv 1; spelrum (för), utrymme
(för) — med marginal väl 1. rikligt tilltagen, med prutmån, i överkant, extra, med plats 1. möjlighet (för
oförutsedda händelser 1. tillägg) marginell obetydlig, oväsentlig, ringa, relativt liten 1. låg

marig 1 låg, lågväxt, dvärglik, dvärgartad, marvuxen, nödvuxen, förkrympt, förvriden;

vresig, tovig, mar-(tall) 2 olustig, eländig, uttröttad, utmattad 3 (vard. o. si. för) förarglig, obehaglig, penibel, led,
farlig, svår 1, besvärlig 4, knogig, tråkig

1 marin (subst.) 1 sjöstyrka, flotta 2 (konsth.) marinmålning, sjöstycke, havsstycke, havsmålning 3 marinblå färg

2 marin (adj.) 1 sjö-, sjöförsvars-, havs-, flott-, maritim, nautisk 2 marinblå, marin-färgad

marina'd (kok. för) lag (av vin 1. ättika), (in-

läggnings)sås, (sallad)dressing marionett 1 leddocka, teaterdocka, gyckeldocka, (i vitter st. för) pajas 2 viljesvag
1.maritim—vara i maskopi med

osjälvständig människa, viljelöst redskap, 'lekdocka', 'nickedocka', jasägare maritim sjö-, havs-, nautisk, marin

1 mark l jordyta, markyta, jordskorpa, (fast) land, terra firma, (ibl.) 'backe(n)', 'jorden'

2 (jord)område, jord, grund, ägor, terräng, areal, tomt, (egen) torva 3 jordmån, mark-slag, jordart, grobädd,
groningsbädd, grodd-bädd — bryta mark röja mark, uppodla ru — förlora mark se gå tillbaka 2 — jämna med
marken se rasera — känna fast mark under fötterna känna sig säker, se vidare under

1 fast — känna marken bränna under fötterna känna sig otrygg, vara osäker 2 — taga 1. ta mark se landa 1 —
vinna mark vinna terräng

2 mark (spel)bricka, spelmark, jetong markant se framträdande, skarpt tecknad,

markerad, jfr karakteristisk; tydligt märkbar, påfallande; bemärkt, (ibl.) betydande, framstående

markatta 1 se apa 1 2 se argbigga, jfr käring 2

markera 1 ånge, utmärka, (ut)visa; bocka 1. kråka fö'r, sätta 1. rita ett kors (i almanackan) för; utsticka, utpricka,
(sjö.) sätta av (fartygsposition på sjökort); utruska; registrera; belägga 1. (vard.) 'vika' (en plats); slå (takten);
'mäta' (tiden); (jäg.) göra stånd, stå 2 utgöra tecken 1. bevis på, vara tecken till, beteckna, antyda, tyda på 3
framhålla, framhäva, ådagalägga, betona, poängtera, accentuera 4 låta (ngt) föreställa, med skärmar (1. dyl.)
ersätta; låtsa(s), simulera, blott antyda, 'spela'; (teat.-spr.) 'flagga' för (en replik) 5 (idrott, för) bevaka
(motståndare), täcka (upp) motståndare — markerad (motsats: obestämd) sc markant, skarp, skarpskuren, kraftig,
framspringande, (som) (utmejslad (i sten); utpräglad, tydlig, uttalad, accentuerad, (tydligt) utmärkt, bestämd,
karaktärsfull

marknad 1 köpstämma, mässa, torgdag, 'basar', årsmarknad, (om uti. förh.) kermes(s) 1. kermis 2
avsättningsområde, kundkrets

3 avsättning, handel, affärer, affärsliv, kommers, utbud o. efterfrågan, omsättning, jfr

2 börs 1

marknadsföra göra reklam 1. PR för, propagera för, 'sälja'; föra ut på marknaden marknadsundersökning



marknadsanalys, opinionsundersökning, opinionspejling, åsiktsundersökning, gallup(undersökning) marmorerad
se strimmig, vattrad, (bokb.) doppad, jfr spräcklig marodera plundra, röva marodör plundrare, ogärningsman,
niding, bov, bandit, rövare; skadegörare, parasit, vandal mars (åld.) vårmånad

marsch 1 tåg, (ibl.) truppförflyttning, trupprörelse; marschtakt 2 (mus.) marschstycke, (marsch)melodi 3 framåt
marsch, gå (din väg), rör på spelet, 'marsch pannkaka', försvinn

marschall se bloss 1

marschera gå taktfast 1. i takt, tåga 1. dra(ga) 1. rycka (fram 1. vidare) — marschera förbi se defilera marschläge
(ubåts) över vattensläge marskalk 1 (rese)ledare 2 uppvaktande kavaljer, brudsven 3 se fältherre marter se kval

martera sarga, rådbråka, tortera, smärta, anfäkta — martera* (även) lida martialisk krigisk, krigaraktig, båld,
man-haftig

martyr blodsvittne, trosvittne, (oskyldigt) offer, (ibl.) sanningsvittne

1 masa (vard. för) dra(ga) 1. släpa benen efter sig, gå långsamt, masa sig, vara trög 1. långsam (av sig), söla,
dröna, snigla, krypa (fram)

2 masa (vard. för) värma, badda — masa sig gona sig i värme, ligga o. ha det skönt, ligga o. dra sig

1 masig (vard. för) trög, långsam, maklig

2 masig (prov. för) het

3 masig (vard. för) arbetsam, ansträngande, mödosam

1 mask larv, (åld.) matk; (ost)or

2 mask l ansiktsmask, lösansikte, skråpuksansikte; maskering; maskeraddräkt, förklädnad, utklädsel; maskerad
person, (ibl.) domino; (mil.) camouflage 2 ansiktsskydd; (svets)-skärm; (konsth.) maskaro'n 3 (under)
täckmantel, sken, förevändning — behålla 1. hålla resp. tappa masken behålla resp. förlora fattningen 1. 'ansiktet'
— kasta masken låta masken falla, demaskera sig, avslöja sig, visa sig 1. framstå som man är, lägga bort all
förställning, visa de verkliga dragen

maska förslösa tiden, hålla sig undan (från arbetet), fuska i arbetet, söla, slöa, (sl.)tryna maskera 1 sätta en mask
på, förklä(da), klä-(da) ut, kostymera, sminka, grimera, (fackspr.) larvera 2 täcka, (över)skyla, fördölja, dölja
(rätta arten av), camouflera 1. kamouflera, beslöja, bemantla — maskera sig 1 (an)lägga mask, göra sig
oigenkännlig 2 ge sig sken av att vara (ngt) — maskerad beslöjad, se falsk 4 maskera'd (subst.) maskeradbal,
kostymbal, (vard.) maskis, (ibl.) karneval maskin 1 drivverk, drivinrättning, apparat, (ibl.) maskineri 2
maskinmänniska, viljelöst 1. tanklöst redskap, robot 3 (vard. för) flygmaskin, skrivmaskin (etc.), 'sak', 'tingest',
(vard.) manick — maskin- (motsats: för hand, manuell) maskinell maskineri 1 se mekanism 1 2 (bildl.) inrättning
maskingevär kulspruta, kulsprutegevär, automatgevär

maskinmässig mekaniserad; automatisk, se mekanisk

maskopi hemligt samförstånd 1. förbund, jfr sammansvärjning — vara i maskopi med vara i förbund med
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maskot skyddsbild, lyckobild, lyckodjur, lyckobringande föremål, lyckobringare, talisman, porte-bonheur, (ibl.)
amulett maskulin se manlig

massa 1 (inre) materia, innehåll, deg, inkråm, smet, pasta, gröt; (rå)material, stoff, råämne, gods, råvara, substans,
(keram.) (färdigbränd) 'skärva' 2 klump, (kompakt) samling, konglomerat; gytter, hop; (segel)yta; skock(ning),
mängd 1, (folk)trängsel, (folk)-uppbåd, vimmel, (prov.) mölja, jfr 1 flock 1; [massan] hopen, profanum vulgus,
folket, se under folk 6; pöbeln, se under pöbel, jfr 1 pack 3 (fys.) tröghet, (fys. o. tekn.) vikt; helhet, kollektiv 4
se pappersmassa — en massa se mycket 2, i överflöd, (ha) gott (om) massaker se blodbad



massakrera 1 nedhugga ni, nedgöra ni, nedsabla ni, anställa blodbad på, 'slakta'; döda, nedlägga 2 lemlästa,
rådbråka, stympa, illa tilltyga; se krossa 1, mosa, förinta

massera ge massage, knåda, gnida, gnugga,

gno, frottera, stryka massfabrikation massproduktion, masstillverkning, fabriksmässig tillverkning, konfektion,
(stor)industri

1 massiv (subst.) se 1 fjäll

2 massiv (motsats: ihålig) (adj.) tät, ogenomtränglig, kompakt, solid 1, fullviktig; ren, lödig; stor o. tjock, fyllig,
omfångsrik, kraftig, diger, tung, grov, undersätsig; bastant, stadig, 'trygg', robust; innehållsrik, förtätad,
voluminös; onyanserad

massmedium (plur. massmedier 1. massmedia) massmeddelelsemedel; [massmedia] nyhetsmedia; [press;
etermedium, radio, TV osv.] massmord se blodbad

massvis i massa 1. massor, masstals, i stora skaror, i hela högar, i stort sällskap, i hekatomber, flockvis, en gros,
en masse, som flugor, (dyka upp) som svampar ur jorden, som ett lämmeltåg, hoptals, lasstals, lassvis, i mängd, i
långa banor, på löpande band, många, se under mången mastig (vard. för) väldig, bastant,stor 2, tjock.

frodig, 'stadig', övergödd mastodont koloss, se jätte masturbation se onani

mat föda, spis, födoämne(n), näringsämne, matvaror, livsmedel, 'gudslån', gudsgåvor; (gott 1. dåligt) 'bord' 1.
'kök'; förtäring, (åld., prov.) täring, spisning; (ibl.) matsäck, munförråd, proviant, (medhavd) förning, skaffning;
(prov., i Sydsv., för) smörgås; jfr sovel, pålägg 2; kost, kosthåll, (fritt) vivre, förplägnad, (för)plägning,
traktering, undfägnad, välfägnad, (ibl.) (livs)uppehälle, utkomst, 'brödbit'; näringsmedel, näring, (vard. o. si.)
krubb, käk — mat- kulinarisk — det är mat nu maten står på bordet, det är serverat — en bit mat lite mat, en
matbit, en munsbit, 'en sup och en smörgås' (på stående fot), en (enklare 1. improviserad) måltid, ett mål, (vard.)
en (frukost)risp; en smörgås, lite tilltugg
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mata förse med föda, stoppa 1. sticka maten i munnen på, hjälpa (barn) att äta; bespisa, (ut)fodra; nära (med); ge
näring åt (eld), hålla (eld) vid liv; agna (fiskredskap); inmata m 1. instoppa ni (i en maskin), fylla på, förse med
arbetsmaterial; (idrott.) passa till — matad fullmatad, välmatad, (väl)fylld; (om ax) fullkornig, strid matador 1
tjurfäktare 2 se magnat, kaxe, (vard.) pamp; (parti)påve, 'kanon' 3 (kortsp. för) högt (trumf)kort, honnör matbit se
en bit mat

match tävling; omgång, parti, spel; dust, (tävlings)kamp, strid, möte, kraftmätning, (idrott.) fight, (vard.)
kubbning — enkel match (vard. för) enkel sak, lätt uppgift, småsak, bagatell matcha 1 passa (bra) till, passa 1. gå
bra ihop med; anpassa (i färg); motsvara, svara mot 2 göra reklam för -— matchad samstämd (med)

materia 1. materie 1 (-en) (motsats: ande, idé) urämne, grundämne, substans, element, massa, det jordiska 1.
kroppsliga 1. lekamliga 1. materiella, kropp, (bibi.) 'kött'; (motsats: form) innehåll; ämne 1. material (till ngt) 2 (-
an) (åld. o. folkl. för) var, slem material 1 (rå)ämne, råvara, råprodukt(er), råmaterial, stoff, materia, substans,
gods, massa, 'virke'; (ibl.) färdigmaterial 2 anteckningar, samlingar, excerpter, belägg, underlag; jfr materiel 3
tyg, stoff materialisera förkroppsliga — materialisera sig ta(ga) kroppslig 1. verklig gestalt materialism (motsats:
idealism) krasshet, cynism

materialistisk (motsats: idealistisk) se jord-bunden, världsligt sinnad, poesilös, cynisk.

(vard.) brackig materie se materia; [materien] den kroppsliga världen

materiel (-en 1. -et) yttre hjälpmedel, (samling av) redskap, uppsättning av verktyg 1. maskiner 1. instrument 1.
apparater, effekter, utensilier, (tekniska) tillbehör, rekvisita, attiralj, (maskin)utrustning materiell 1 (motsats:
andlig, osinnlig) fysisk, kroppslig, lekamlig, timlig, jordisk, världslig, sinnlig 2 konkret, innehållslig, real, reell,
verklig, faktisk, påtaglig, fast, handgriplig, substantiell, väsentlig matfriare se snyltgäst



mathållning 1 bespisning 2 se kosthåll, jfr diet

matiné (efter)middagsföreställning, middags-underhållning matjord mylla, humus

matlokus (vard. för) (enklare) matservering matlust aptit

matmor se husmoder; (hunds) matte matnyttig 1 se ätbar 2 ekonomiskt 1. praktiskt fördelaktig 1. nyttig
matriarkalisk mödernerättslig, kvinnostyrdmatrikel—meddela

matrikel medlemsförteckning, namnförteckning (med levnadsuppgifter), (namn)lista. (ibl.) längd;
inskrivningsbok, (mil.) rulla

matrona (äldre, fet) kvinna, (vard.) madusa, maduska

matros (utbildad) sjöman, (hel)befaren 1. full-befaren 1. välbefaren (matros), besättningsman, flottist,
(örlogs)gast mats — ta sin mats ur skolan se draga sig undan 2

matsal matrum, sal; bespisningslokal, (i kloster:) refektorium, konviktorium; se matservering

matsedel 1 meny, (ibl.) table d'höte 2 (vard. för) manuskriptpapper, manus(kript)blad, schema

matservering matställe, matsal, serveringslokal, byffé 1. buffé, kafé, bar, (prov. 1. åld.) spisställe, spisinrättning,
(hålla) spisning; (vard. o. si.) (mat)lokus, 'sylta', sluk(is), fik, (mat)sjapp; näringsställe, enklare restaurang; (mil.)
mäss, marketenteri, kantin; skolmatsal, (mat)bespisning; (för studenter) konviktorium, (vard.) konvikt
matsmältning (fackspr.) digestion, nutrition; (dålig) 'måge'

mätställe se matservering, krog, jfr värdshus matsäck (torr)skaffning, munförråd, proviant, jfr mat; (si. för)
(lastbilschaufförs) medhjälpare — rätta munl. munnen efter matsäcken inte ge ut mer än man har (råd till), leva
efter sina tillgångar 1. villkor, rätta utgifterna efter inkomsterna, anpassa sig, inrätta sig

matt l svag; se utmattad, trött, trög, kraftlös 1 2 slapp, släpig, domnande, domnad; vanmäktig, orkeslös, jfr
opasslig 2, (vard.) 'hängig', 'skral'; se loj, olustig, däven, duven, dåsig, passiv, (vard.) 'slak', 'gusten', 'lam',
'sömnig', 'ljum' 3 (om röst) otydlig, klanglös, dämpad, oklar, beslöjad, 'belagd', 'död'; (om blick) glåmig, talgig,
jfr nedan avd. 4

4 (motsats: blank, glänsande) oglättad, opolerad, matterad, halvgenomskinlig; färg-svag, blek(lagd), black,
dunkel, glanslös, flau; grumlig, anlupen, skum, grå(daskig), blaskig, oklar; (om ljussken) (ljus)svag

5 (bildl.) 'urblekt', 'färglös', 'sliten'; se intetsägande

1 matta (subst.) — hålla på mattan se hålla efter 1 — hålla sig på mattan se behärska sig, veta hut

2 matta (v.) 1 försvaga, utmatta, (ut)trötta, tära på krafterna, suga musten 1. märgen ur, (om luft) 'söka', (ibl.)
förslöa, förslappa 2 (tekn. för) göra matt, mattera — mattas

tröttna, (för)tröttas, digna, (om vind) blekna, stillna av, avstanna; förlora i kraft, avmattas, domna; fördunklas,
mista glansen, förblekna, mista sin glöd, förlora sig, förlora i styrka 1. intensitet, minska, försvagas, slakna;
sjunka 1. falla (i värde 1. på börsen), vika

mattsam tröttande, tröttsam, uttråkande matvaror se livsmedel, mat

matvrak se gourmand 2

mausoleum 1. mausolé (monumental) gravbyggnad, gravmonument, (större) grav(vård) maxim grundsats,
(levnads)regel, (livs)prin-

cip, grundregel, grundsanning; se sentens maximal (motsats: minimal) största (möjliga), ytterlig, högsta tillåtna,
maximi-(fart), (vard.) max-; rekordartad maximum (motsats: minimum) kulmina-tion(s-punkt), kulmen, zenit,
klimax, optimum, höjd, yttersta 1. översta gräns, (det) högsta 1. största (möjliga 1. tillåtna), vändpunkt, clou,
toppunkt, topp, spets, högsta frekvens; högsta värde; (meteor.) högtryck mecenat konstfrämjare, skyddspatron, se
gynnare 1, (ibl.) donator med 1 (prep.) jämte, inräknat, medräknat; medelst, genom; utmed (strömmen), längs-



(med) 2 (adv.) se också — i och med detsamma se samtidigt — med anledning av på grund av, se vidare under
anledning — med avseende på med hänsyn till, se vidare under avseende — med det första se genast 1 — med
detsamma se genast 1, plötsligt — med egen hand se personligen — med egna ögon se själv 1 — med ens
plötsligt, se vidare under 2 ens — med ett i ett nu, hastigt, plötsligt — med flit se avsiktligt — med hänsyn till
med hänseende till, se vidare under hänsyn — med mera m. m., och dylikt, och så vidare, osv., etcetera, etc., och
annat (sådant), och mera sådant -— med mindre om icke, se vidare under mindre—vara med om delta(ga) i, se
vidare under 4 vara — vara med på instämma i, se vidare under 4 vara medalj 1 minnespenning, (åld.)
skådepenning, skådemynt 2 prispenning, pris(tecken), hederstecken, utmärkelse(tecken), jetong, dekoration,
(fyrkantig) plakett medan under det (att), i det att; under den tid (då), under tiden som, samtidigt som 1. med att,
(vard.) mens; då däremot, varemot medansvarig (för) ansvarig (för), meddelaktig (i), jfr delaktig (i), solidarisk 1;
medbrottslig, medskyldig

medarbetare se medhjälpare, kompanjon, fak-totum; bidragsgivare, jfr journalist; (i plur.) medverkande, jfr
personal medbestämmande medverkande, bidragande — vara medbestämmande göra sig gällande, ha ett ord med
i laget medborgare undersåte, statsborgare, invånare; (i plur.) befolkning medbrottslig se medansvarig (för)
meddela 1 se anmäla 1, tillkännagiva 1, kungöra, proklamera, delge, göra delaktig, lämna besked 1. upplysning
1. meddelande om, låta (ngn) få veta, underrätta, informera, säga 1, berätta, anförtro, nämna, rapportera, uppge,
andra(ga), ånge, anmärka, redogöra, (i förväg) avisera, notificera; avkunna (dom); kommunicera; se
offentliggöra; uppenbara, röja, avslöja 2 bibringa, skänka; (jur. för) lämna, bevilja, utfärda — meddela
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sig 1 [meddela sig med] (sam)tala med, skriva till, korrespondera med, kommunicera med; låta höra av sig (hos),
sätta sig i förbindelse med; anförtro sig åt, utgjuta sig för, öppna sitt hjärta för 2 [meddela sig till] sprida sig till,
'smitta', fortplanta sig, gripa (omkring

sig)

meddelaktig se medansvarig (för) meddelande 1 [muntligt meddelande] upplysning, underrättelse, information,
(jur.) delgivning; besked, uppgift, bud(skap), hälsning, tillkännagivande, uttalande, förkunnelse, förklaring,
anförande, (kanslispr.) (med 1. under) förmälan (att) 2 [skriftligt meddelande] skrivelse, kommuniké, rapport,
avi, bulletin, depesch, kungörelse, föreskrift, not, (en stats) notifikation, proklamation, manifest, upprop, (mil.)
dagorder; anmälan, prospekt, notis, biljett, brev, annons, anslag

— få meddelande från 1. om se höra av meddelare se sagesman

meddelsam (motsats: förtegen, tystlåten) se pratsam, oförbehållsam, öppenhjärtig, expansiv, (ibl. nära)
(lätt)tillgänglig medel 1 utväg, sätt, vis, metod; hjälpmedel, hjälp 1, remedium; läkemedel, botemedel, bot,
'medicin'; (ibl. nära) åtgärd, mått och steg 2 'redskap', 'verktyg' 3 (i plur.) tillgångar, pen(nin)gar, resurser, valuta,
kassa, förmögenhet, rikedom, (ha) täckning; (vard.) mojänger

medel- mellan-, mitt-; genomsnittlig, i medeltal; centralmedelbar förmedlad, indirekt, (ibl.) sekundär, (fackspr.)
härledd — medelbart (adv., även) i andra hand medelklass borgerskap, bourgeoisie; [-[medelklassen]-] {+
[medel- klassen]+} borgarklassen, samhällets mellanskikt, tredje ståndet, socialgrupp II medellös se fattig 1

medelmåtta 1 genomsnitt(s-nivå), medelnivå; (ibl.) medelmåttighet, jämnstrukenhet, slätstrukenhet 2
dussinmänniska, vardagsmänniska, alldaglig 1. trivial 1. obetydlig person, genomsnittsmänniska, 'som folk är
mest', (en) obetydlighet, nolla — under medelmåttan som det går tretton på dussinet av, jfr låg — över
medelmåttan so 2 hög i medelmåttig so genomsnittlig, tämligen normal, inte över hövan 1. särskilt stor, tämligen
tillräcklig, försvarlig, hjälplig, dräglig, skaplig; jämnstruken, jämn, slätstruken 2, obetydlig, ringa, svag, klen,
halvdan(n), medioker, måttlig, skäligen enkel medelpunkt 1 mitt, mittpunkt, centrum 2 huvudpunkt, (huvud)säte,
samlingspunkt, 'tyngdpunkt', brännpunkt, (världens)'navel', 'hjärta', kärnpunkt, 'kärna' 3 huvudperson

— stå i medelpunkten stå i rampljuset 1. blickfånget, stå i centrum för intresset



medelst 1. medels med (hjälp av), se förmedelst medeltal medelvärde, centralvärde — i medeltal i genomsnitt,
genomsnittligt, medelmedelväg se kompromiss l
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medfaren sliten, se utsliten, medtagen, (illa) tilltygad, misshandlad, illa behandlad 1. hanterad, ankommen,
skamfilad, tilltufsad, kantstött; 'ruggig', luggsliten, fallfärdig, härjad, skral, (vard.) sjabbig, skrabbig; jfr sönder
medfödd (motsats: förvärvad) (ned)ärvd, ärft-lig(t betingad), naturlig, (fackspr.) nativ, nativistisk, hereditär,
kongenital, konnatal; (psykol.) obetingad (reflex); inneboende, inre, ursprunglig, genuin, äkta — vara medfödd
ligga ngn i blodet, vara ett släktdrag medfölja se följa 2, följa med, ledsaga 1 —

medföljande se närsluten medföra föra med sig 1 ha 1. ta(ga) med (sig), medbringa 2 vara förenad med, bära 1.
ha i sitt sköte, rycka med sig, kräva, förorsaka, föranlåta, skänka, leda till, resultera i, skapa, sluta med, ha 1. få
till följd, betyda, vålla, innebära, involvera — medförd (även) medhavd (matsäck) medgiva 1. medge 1 (motsats:
sätta sig emot, hindra, förhindra) bevilja, bifalla, gå med 1. in på, 1 lova 1, ge möjlighet till, (ibl. nära) låta ske 1.
passera, tåla, foga sig efter, finna sig i; lämna rum för 2 (motsats: förneka) se erkänna 1

medgivande 1 tillstånd, tillåtelse, tillstående, samtycke, tillmötesgående, (med ngns) 'goda minne', (åld.)
begivande, (ibl.) bifall, lov, koncession, dispens, oktroj 2 eftergift; erkännande, (ibl.) bekännelse medgång lycka,
framgång, tur, succé 1. succés, 'medvind'

medgångstid välmaktstid, goda dagar, lyckans tid

medgörlig (motsats: motsträvig, bråkig, istadig, besvärlig, barsk) se eftergiven, foglig, undfallande,
tillmötesgående, lydig, 'mjuk',

'mör'; efterlåten, regerlig, (åld.) facil, fördragsam, resonabel, resonlig, konsiliant, affa'bel, (ibl.) smidig, böjlig, jfr
godmodig, mild — vara medgörlig lätt ge med sig, villigt foga sig 1. ge efter, jämka sig medhjälpare biträde,
assistent, amanuens, hjälpare, (ibl.) sekundant, (boxn.) sekond; (sjö.) bästeman, (kocks)mat, (typogr.) sättar-I.
tryckarbiträde, spåne; (smed)halva; (si.) (lastbilschaufförs) 'matsäck'; hjälpreda, hantlangare, faktotum, allt i
allo(m), 'högra hand', hejduk; se medarbetare medhåll instämmande, (under)stöd, anslutning, (ibl.) bifall,
gillande, samtycke; (få) vatten på sin kvarn — ha medhåll stå i gunst (hos)

medhårs — stryka medhårs (bildl. för) smickra, ta(ga) (ngn) med lämpor, behandla (ngn) försiktigt media se
medium

medicin 1 läkarvetenskap, läkarkonst, läkekonst 2 läkemedel, preparat, medikament, drog, (apot.) far'makon;
'droppar', 'piller', 'pulver', 'mixtur'; palliativ; (bote)medel, 'bot', (åld.) läkedom medicinman se trollkarl 1,
schama'n, (avguda)-prästmedikament—mejsla ut

medikament se medicin 2 medio i mitten (av), se under 1 mitt medioker se medelmåttig meditation eftersinnande,
eftertanke, betraktelse, jfr kontemplation; [meditationer] (djupa) tankar, spekulationer, (ibl.) grubbel, funderingar
ineditativ begrundande, tankfull, reflekterande

meditera anställa betraktelser, vara försänkt 1. försjunken i (djupa) tankar 1. grubblerier, (sitta o.) tänka, se
fundera 1 medium (plur. medier 1. media) 1 [mediet] (i) mitten 1. medio (av månaden) 2 mellanlänk, förmedlare,
språkrör (för); (meddelelse)medel, 'instrument'; förmedlare (med andevärlden), andeskådare; klärvoyant (person)
3 (fackspr. för) förmedlande ämne, mellanled, element 4 (mat. för) medelvärde, medeltal, genomsnitt

medkänsla se medlidande, medlidsamhet, samkänsla, sympati, medömkan, förståelse, inlevelse, ömsinthet, jfr
humanitet medla söka förlika, försona (med varann), hopjämka (olika ståndpunkter), kompromissa, gjuta olja på
vågorna, underhandla 1. förhandla (om försoning 1. förlikning), gå 1. träda 1. lägga sig emellan, inskrida,
ingripa, intervenera, (ibl.) bemedla, förmedla, mäkla (fred)

medlare förhandlare, förlikningsman, skiljeman, (skilje)domare, fredsmäklare, jfr mäklare; (relig. för)
förespråkare inför Gud



medlem 1 ledamot, (ordens)broder, (ibl.) fullmäktig 2 delägare, intressent — bli medlem av inta(ga)s i, inväljas i,
uppta(ga)s i, få säte i, se inträda i under 1 inträda — vara medlem av vara invald 1. intagen i, vara med i, vara
enrollerad 1. inskriven i, vara ansluten till, vara organiserad i (fackförening), ha säte i medlidande se medkänsla,
misskund, deltagande, ynk, (ibl.) försköning, nåd, jfr barmhärtighet — hysa medlidande tycka synd om, ha hjärta
(för), vnka — utan medlidande se skon ingslöst medlidsam deltagande, medkännande, med-ömkande,
sympatetisk; (ibl.) ömsint, mild, lättrörd, jfr barmhärtig medljud (motsats: självljud, vokal) konsonantljud)

medlöpare kompars, se samarbetsman, jfr an-passling, hjordmänniska, 'nickedocka' medmänniska se 1 nästa
medpart kontrahent, partner medryckande intresseväckande, entusiasmerande, hänförande, spännande, eggande,
livlig 2

medräkna se inbegripa, inrangera (bland); se beräkna 1; ta(ga) hänsyn till; tillgodoräkna — medräknat se
inklusive medskyldig se medansvarig (för) medsols (motsats: motsols; avigt) med solen, i solens skenbara
rörelseriktning, rättsols, högervridande, från öster till väster, med

urvisarna; (vindriktning) åt höger; rättvänt, framlänges

medspelare deltagare, moatjé; jfr kamrat 1; medtävlare; (i plur.) medagerande medsända se sända med

medtaga 1. medta se taga med — medtagen 1 se

utmattad, försvagad, uppgiven (av trötthet), slapp, härjad, (vard.) 'vissen' 2 skröplig, sliten, skamfilad, (illa)
medfaren, illa åtgången, illa faren, angripen, nedsatt 3 (om förråd osv.) förminskad, förbrukad medtävlare se
medspelare; rival, konkurrent,

jfr motståndare medverka samverka (till), hjälpa till (att 1. med), göra sitt till (att), influera, spela in, bidra(ga)
(till); bistå, biträda, medarbeta, assistera; göra en insats, aktivt delta(ga), uppträda

medverkan se hjälp 1, bidrag 1, samverkan, deltagande

medvetande 1 medvetenhet 2 (vara vid) sans 1. sansning 3 (ingå i den allmänna) kännedomen 1. vetskapen;
(komma till full) insikt; (i) kunskap (om) medveten 1 (motsats: medvetslös, livlös) vid medvetande, vid sans 2
(motsats: instinktiv) avsiktlig, överlagd, avsedd, utstuderad 3 (motsats: tillbakadragen, blyg) se självsäker, vara
självmedveten 4 (motsats: obeslutsam) målmedveten, rationell; (socialt) engagerad, (samhälls)tillvänd — vara
medveten om (motsats: vara okunnig om) ha vetskap om, vara invigd i, se veta, jfr förstå 1, känna på1 sig 1. med
sig, inse innebörden 1. betydelsen av, ha en utpräglad känsla för

medvetslös sanslös, bedövad, avsvimmad, avdånad, vanmäktig, 'borta', omtöcknad, försänkt i träns 1. i koma,
(vard.) avtuppad medvind 1 god 1. gynnsam 1. gynnande 1. förlig vind, fördevind, vind akterifrån, slör, läns, (ha)
vinden i ryggen 2 (bildl. för) lycka, tur — ha 1. få medvind stå 1. komma i gunst (hos), ha 1. få vind i seglen 1.
framgång 1. medgång

medömkan se medkänsla, förbarmande meeting [mi-] se möte 3, sammankomst; massmöte; idrottstävling
mefistofelisk djävulsk, satanisk, demonisk,

hånfull, elakt hånande megafon [-få'n] ljudförstärkare, taltratt, talrör, ropare, lur megära se argbigga, spöke 4
meja skära (säd), slå (av) (gräs), avmeja ni, avskära ni, nedmeja m, (prov.) hugga (säd), (ibl.) skörda — meja ned
1. ner (även) hugga 1. skjuta ned i massa, se döda 1 mejsel huggjärn, huggmejsel; skruvmejsel mejsla hugga (ut
1. upp), mejsla upp, (ibl.) skära (ut), ciselera; omsorgsfullt forma 1. bearbeta, tukta (sten) — mejslad som huggen
i sten, fint utmejslad 1. formad, markerad — mejsla ut med mejsel utforma, se skulptera; skölpa ut (träskedar);
med mejsel avlägsna, hugga bort
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mekanik 1 maskinlära, teknik 2 se mekanism 1 meka niker maskinarbetare, instrumentmakare, (åld.) mekanist,
(vard.) mekanikus, (ibl.) uppfinnare o. konstruktör; maskin-uppsättare, installatör, montör mekanisk 1 (motsats:
manuell) maskinell, industriell; maskintillverkad 2 (motsats: medveten, avsiktlig, personlig) se maskinmässig,



automatisk, robot-, själlös, tanklös, omedveten, osjälvständig, schablonmässig, slentrianmässig, (ibl.)
rutinmässig; reflexartad; (om översättning) slavisk, stel 3 (motsats: kemisk) (enbart) fysisk, (ibl.) teknisk
mekanism 1 maskineri, (mekanisk) anordning, inrättning 2, mekanik, verk, motor, drivanordning, drivverk 2
mekanisk världsåskådning

melankoli tungsinthet, tungsinne, svårmod, dysterhet, grubbleri, världssmärta, welt-schmerz, jfr pessimism,
livsleda, mjältsjuka, hypokondri, missmod, förstämning, sorgbundenhet, vemod, (djup) nedstämdhet 1.
förstämdhet, nedslagenhet, beklämning, sorgmodighet, depression, tristess, spleen melankolisk se tungsint,
hypokondrisk, mjältsjuk, dyster 1, sorgsen melerad (motsats: enfärgad) se spräcklig,

blandad (färg) mellan se emellan 1 — mellan- medel-, cen-

tral(-), inter-, meta--komma 1. råka mellan

två eldar komma i kläm, se vidare under eld — mellan fyra ögon (träffa ngn) ensam, se enskilt — mellan skål
och vägg vänner emellan, se vidare under skål mellanfolklig se internationell mellanform övergångsform,
blandningsform, intersex, se blandning 2, mellanstadium, mellanled, (ibl.) (felande) länk, jfr övergång 2
mellanhand ombud, förmedlare, mäklare, kommissionär, representant, agent, uppköpare, bulvan, mellanled,
mellanlänk, förbindelselänk, kontakt(man), förbindelseofficer, (neds.) hantlangare, 'redskap', 'haj' — på
mellanhand (komma 1. sitta resp. sätta ngn) i (en obehaglig) mellanställning, (sitta) emellan, (råka) i kläm, (råka)
illa ut, (komma 1. vara 1. befinna sig) mellan två eldar — utan mellanhand se 2 direkt 3, personligen
mellanhavande ouppklarad räkning, oupp-gjord(a) affär(er), transaktion, (ha) en gås oplockad; tvist, jfr 1 strid 1
mellankommande tillstötande, inträffande mellankomst ingripande, inskridande, förmedling, intervention,
förbön, jfr hjälp 1; (ibl.) (be)medling mellankyrklig ekumenisk mellanlänk mellanled, (förmedlande) länk,

förbindelselänk, föreningslänk, mellanhand mellanrum 1 mellanfack 2 avstånd, utrymme, tomrum, lucka, 'rum',
mellanslag (i skrivmaskinsskrift), (typogr.) utslutning, spa-tium, spatie; glapprum, (tekn.) särning(s-öppning);
spännvidd, öppning, 'luft'; bräsch, glugg, glipa, fog, hål, rämna — med mellanrum i repriser
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mellanskillnad (pris)skillnad, överskjutande 1. resterande belopp mellanskov mellantid, mellanstund, uppehåll,
avbrott, paus, intervall mellanspel se intermezzo mellanstatlig internationell mellanstick 1 inskott 2 ledarstick,
underledare (i tidning) mellanting se blandning 2, varken det ena eller det andra, varken fågel eller fisk, ngt
mittemellan, varken hackat eller målet, varken hugget eller stucket, se kompromiss 1 Mellanöstern mellersta
Östern, främre Orienten melodi 1 tongång, tonföljd, melodik, me'los; melodistämma, (sång)tema, sångstämma 2
musikstycke, se 1 visa, (sångbar) kantilena, (ibl.) 'strof' 3 (språkv.) språkmelodi, musikalisk accent; välljud,
vackra tongångar 4 (vard.) (bli ngns) 'musik' 1. 'likör' melodisk (motsats: bullrande) melodiös, musikalisk,
sångbar, kantabel, cantabile; melodirik; välljudande, välklingande, rytmiskt lättflytande, (ibl.) (vackert)
klingande, tonskön

melodiös melodi-; se melodisk melodramatisk händelserik, livfull, spännande; teatralisk, högtravande,
deklamatorisk, uppstyltad, svulstig, rafflande, jfr sentimental

membran 1 (tunn) hinna, hud, tunn o. elastisk mellanvägg 1. skiljevägg, skikt, skal 2 pergamentshandskrift
memento påminnelse, varning, maning, skrift

på väggen, mene tekel memoarer (levnads)minnen, (minnes)anteck-ningar, hågkomster, (ibl.) självbiografi,
dagbok; memoarbok, memoarvolym memorandum skriftlig erinran, inlaga, promemoria (till myndighet), P. M.,
sammanfattning, not memorera lära sig 1. framföra (ngt) utantill, (lära sig) ihågkomma ni, läsa in, slå i sig (en
roll)

memorial 1 skriftligt betänkande; utlåtande, yttrande, inlaga, promemoria, anmälan, hemställan, rapport; (ibl.)
minnesanteckningar 2 (hand.) dagbok, liggare, kladd(bok), dagkladd, 'journal'

1 men (subst.) 1 förfång, skada, nackdel, olägenhet, förlust, intrång, avbräck 2 (kropps)skada, (kropps)fel, lyte,



invaliditet — lida men so fara illa under 2 fara — vara 1. lända (ngn) till men se 2 skada 1

2 men 1 (konj.) dock, likväl, emellertid; (vard.) än (sen då) 2 (ss. subst.) inkast, invändning, inskränkning, jfr
aber — om och men krångel, se vidare under 1 om

mena 1 [mena med] åsyfta, syfta på, förstå, beteckna; tänka på, avse, inlägga i, inbegripa i, fara efter, vilja säga 1.
ha sagt 2 vara av 1. ha 1. hylla 1. hysa 1. omfatta den åsikten 1. den (oförgripliga) meningen, vara av 1. ha den
uppfattningen, ta(ga) för givet, hålla för säkert, vara övertygad om, anse, tänka, förmoda, föreställa sig,
anta(ga),menas med—mes

supponera 3 [stå och mena] försöka säga (ngt), vilja komma med (ngt), inte veta vad man ska säga, 'tugga' på ngt,
se 2 stamma 2, tveka, vara tveksam — menas med förstås med; [vad menas med halvtid] vad betyder, innebär,
går ut på — menad uppriktig, allvarlig, oförställd — menande betydelsefull, viktig, hemlighetsfull, insinuant,
försåtligt antydande, lång 1. meningsfull (blick), 'talande' (gester) mened medvetet falsk ed, falsk utsaga 1.
försäkran, falskt vittnesbörd, falskt vittnesmål

— begå mened svärja falskt

menig obefordrad (soldat), gemen, vanlig — menige man gemene man, folket, se under folk 6; soldater, se under
soldat menighet 1 allmänhet, folkmassa, folkhop; gudstjänstbesökare, kyrkobesökare, åhörare 2 se församling 1;
korporation, se samhälle 2 mening 1 åsikt, förmenande, förmening, (privat) uppfattning; antagande, föreställning,
tanke; omdöme, syn (på saken), inställning, tycke, åskådning; (allmänhetens) dom, opinion; [enligt min mening]
i 1. efter mitt tycke 2 se avsikt 1, mål, ändamål; [meningen] (även) det fina i kråksången 3 betydelse, bemärkelse,
innebörd, signifikans, tendens, (i denna) anda, andemening; (ingen) idé, förnuftigt skäl; [ha någon mening] vara
meningsfull; [är det någon mening med] är det meningsfyllt 4 (språkv.) sats, passus, period, 'punkt'; se påstående
1 — den allmänna meningen folkstämningen, 'folk', 'man', allmänhetens omdöme, folkets röst, vox populi

— förutfattad mening se fördom — råda blott en mening om inte vara tu tal om, inte kunna 1. behöva diskuteras;
[därom råder blott en mening] därom är alla ense 1. överens, därom råder icke delade meningar — säga sin
hjärtans mening se tala ut 3 — ändra mening ändra taktik 1. metod, slå 1. lägga om på en annan 1. ny bog, se
ändra sig 2, ångra sig 1

meningsfrände själsfrände, (själs)befryndad ande 1. människa, liktänkande, likasinnad, sympatisör, anhängare,
partikamrat, 'vapen-dragare'; [meningsfränder] (även) konsorter meningsfull 1 med djup(are) innebörd, djup-
tänkt, allvarlig 2 betydelsfull, viktig; ändamålsenlig, förnuftig, vettig; jfr meningsfylld; [vara meningsfull] vara
av värde, ha någon mening 1. betydelse 3 (om blick) menande meningsfylld jfr meningsfull 2; [är det [-
meningsfyllt]-] {+menings- fyllt]+} är det någon mening med, är det någon idé (med)

meningslös tom, innehållslös, svamlig; orimlig, se absurd, (vard.) tramsig; narraktig, förryckt, förvirrad, avvita;
lönlös, ändamålslös, värdelös, jfr fåfäng 2; omotiverad; ogrundad — vara meningslöst inte vara ngn idé med,
vara lönlöst, inte vara ngn framtid

meningsriktning intressegrupp, parti, fraktion; opinion

meningsskiljaktighet meningsolikhet, diver-gens, differens, slitning(ar), motsättning(ar), skiljaktighet(er),
mellanhavande, dispyt, diskussion, jfr 1 strid 2 meningsutbyte 1. meningsbyte se samtal, ordväxling, (ibl.)
disputation menlig se skadlig, ofördelaktig menlös se oskyldig 2, 'blåögd', ofördärvad; (ibl.) enfaldig, aningslös,
se våpig, oförarglig, beskedlig, lättrogen; uttryckslös, 'slätkammad', 'slät', fadd, 'flat', 'blek', 'blodfattig'
menstruation månadsrening, (månads)blöd-

ning, reglering, (med.) mens(es) mental (motsats: fysisk, kroppslig) själslig, psykisk, sinnes-(tillstånd), andlig,
inre, för-ståndsmässig mentalitet själstillstånd, sinnestillstånd, (själs)-läggning, psyke, karaktär, väsen, se
sinnelag mentalsjuk se sinnessjuk

mentalsjukhus (motsats: kroppssjukhus) (förr)



sinnessjukhus, (åld.) hospital mentor handledare, rådgivare, uppfostrare, läromästare, lärare meny matsedel, table
d'höte mer 1. mera 1 större; värdefullare, betydelsefullare, viktigare, högre, förmer, bättre, förnämligare; (ngt)
över, (litet) till; (ngn) dessutom 1. därutöver, ytterligare (ngn) 2 i högre grad, i större myckenhet 1. utsträckning,
ännu mer(a), alltmer(a), allt mer(a); jämförelsevis, relativt, tämligen, ganska (sällan); (inte) vidare 1. längre,
(inte) omigen 1. på nytt 1. en gång till; påfyllning, (vard.) påbackning — mer- extra-(inkomst), överskjutande
(värde) — desto 1. dess mer som så mycket mer som, i så mycket högre grad som, i synnerhet som, desto hellre
som, jfr emedan — icke mer än se nätt och jämnt, 1 just 1 — mer eller mindre inte riktigt, en smula, inte så litet;
jfr någorlunda, ungefär — mer och mer alltmer(a) — mer än nog i överflöd — så mycket mer som desto 1. dess
mer som, se ovan — vad mer än sen, vad gör det, vad spelar det för roll, vad betyder det väl — vad mer är se
dessutom — varken mer eller mindre än se 1 just 1 merendels se vanligen meridian middagslinje

merit förtjänst, företräde, pius; [meriter] betyg, kvalifikationer, rekommendationer, (ibl.) kompetens

meritera sig skaffa sig meriter, göra sig kompetent 1. förtjänt (av), göra sig behörig (till), kvalificera sig,
speciminera — meriterad se förtjänt under förtjäna, behörig, kompetent, duglig

merkantil kommersiell, finansiell, handels-,

[-köpmannames-]

{+köpmanna- mes+} 1 tätting 2 ryggsäck, kont 3 feg stackare, morsgris, krake, kujon, pultron, fegling, hare,
'harhjärta', harkrank, ynkrygg, (åld.) hundsfott; kräk, 'käring' (i byxor), 'kruka', toffelhjälte, strunt, (vard.) sjajas,
sjåp, sjåpa, sjasker, sjätte, sjadd, pjask(er)
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mesaktig 1. mesig ängsligt försiktig, (vard.)

flepig, se feg, jfr käringaktig mest 1 störst, högst, längst, starkast, vidast 2 framför allt, förnämligast, främst; i
högsta grad; för de flestas del 1. vidkommande; se vanligen; till största delen, övervägande, huvudsakligen, i det
stora hela, väsentligen, företrädesvis 3 se nästan — det mesta större delen, se brorslotten — för det mesta se
vanligen, i allmänhet mestadels se vanligen meta se fiska 1

metafor (språkv.) bildligt uttryck, bild, (ibl.)

liknelse, trop metafysisk övernaturlig, översinnlig; grubblande, spekulativ, verklighetsfrämmande, abstrakt

metamorfos förvandling, omdaning, omgestaltning, omvandling meter versmått, versslag, versrytm, takt metod
planmässighet; se förfarande, 'väg'; uppläggning, plan, regler, princip, skola; (ibl.) konst, knep, strategi, 'patent';
ordning, system; [metoder] (även, vard.) '(hårda) bandage' metodik metodlära

metodisk se planmässig, ordnad, tillrättalagd 1. organiserad; konstmässig, noggrant genomförd, konsekvent,
systematisk, noggrann, grundlig; taktisk, metod-, metodologisk; (ibl.) praktisk, lugn o. säker; (ibl.) pedantisk;
skolmässig metrik verslära; (ibl. nära) rytmik metropol huvudstad, huvudort, världsstad, centrum

middag 1 middagstid, mitt på dagen, kl. 12 (på dagen) 2 middagsmål(tid), diné, middagsbjudning, jfr bjudning,
(fest)bankett 3 middagspaus midja [midjan] (veka) livet migration in- o. utvandring; folkvandring;
(folkom)flyttning

migrän huvudvärk, (med.) hemikrani mikro- (motsats: makro-) liten, små; miljondels (sekund) mikrofon hörlur,
(telefon)lur, hörtelefon, (tal)-tratt; (radiosl.) mick(en), (filmsl.) majk(en) mikroskopisk icke synlig för blotta ögat,

oändligt liten mild 1 (motsats: hård, hårdhjärtad, oförsonlig) saktmodig, blid, god 2, godmodig, foglig,
medgörlig, (människo)vänlig, fridsam, skonsam, varsam; huld, nådig, bevågen, medlidsam, överseende,
fördragsam 2 (motsats: hårdhänt, skarp, barsk) hovsam, modest, human; rofylld, idyllisk, dämpad, sordinerad;
mjuk, smältande, välgörande, lindrig, lätt 3 (motsats: kall, sträng; brännande, stickande) ljum, varm, blid, len,
sefyrisk, hesperisk, 'smekande', svag, laber, sakta, stilla, lugn, angenäm, ljuv; frostfri, bar 1. grön 1. snölös
(vinter) — milt (adv., även) med silkesvantar, (åld.) mildeligen; (tala) med änglars tunga 1. tungor; (mus.) dolce



mildhet se skonsamhet
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mildra (motsats: skärpa) 'uppmjuka' ni,blidka; förmildra; dämpa; utjämna ru, jämka, minska, lätta, 'avtrubba';
nedsätta ru 1. avkorta ru (straff), lindra, humanisera; förgylla (upp), skönmåla, 'försköna', släta över, 'sockra' på;
temperera; stämma ned (färgen 1. tonen) — mildras vekna, mjukna; se sakta sig 2 under 2 sakta; (om kyla)
'släppa'; förtona milis (motsats: yrkesarmé, stående trupper) folkbeväpning, lantvärn, häruppbåd, folkhär,
reservuppbåd militant kämpande, stridande, krigisk; stridbar; polemisk militarism militärvälde, soldatvälde,
'sabel-välde', (ibl.) 'preusseri', 'sabelskrammel'

1 militär (subst.) 1 militärperson, se soldat, officer 2 se krigsmakt

2 militär (motsats: civil, borgerlig) (adj.) jfr militärisk; strategisk, taktisk, fältduglig, fältmässig — militär- krigs-,
krigar-

militärisk militär; krigisk, soldatlik, soldatmässig, stram, ridderlig; taktfast militärtjänst krigstjänst, vapentjänst,
värnplikt

militärvälde se militarism miljonär 1. millionär storkapitalist, penningmagnat, penningmatador, penningfurste,
(amerikansk) dollarkung, plutokrat, krösus, nabob

miljö se omgivning, bakgrund, yttre förhållanden, krets, familj, (ibl.) verksamhetsområde 1. -krets, (ibl.)
'inramning', 'ram'; (andligt) klimat, atmosfär, livsluft

miljöförstöring (motsats: miljövård); [luftförorening, vattenförorening, markförorening; bullerförorening, kemisk
förorening]; immission (från grannfastighet) miljöskadad miljöförstörd milli- tusendels

milstolpe 1 milsten, gränssten, mål på vägen

2 se epok milsvid se oändlig 1, jfr oerhörd 1 mimik se minspel, min

min (ansikts)uttryck, är 1. air, mimik, uppsyn, utseende, 'ansikte', 'anlete', fysionomi, (an-lets)drag; (ibl.) blick —
ge sig min av se låtsa — göra miner se grimasera; ge tecken (åt) — hålla god min behålla sitt lugn 1. sin fattning
1. kontenansen, visa sig oberörd, inte visa sitt missnöje, låtsa om intet; låtsas vara av samma mening, låtsa bifall;
hålla god min i elakt spel, tjuta med ulvarna 1. vargarna, finna sig i ngt (obehagligt), foga 1. rätta sig efter
omständigheterna — inte göra (ngn) min av inte visa (ngt) tecken till, inte visa (ngn) avsikt att (gå), inte se ut att
vilja mindervärd 1. mindervärdig (motsats: fullvärdig) underhaltig, undermålig, underlägsen
mindervärdeskomplex mindervärdighetskom-plex, underlägsenhetskomplex, underlägsenhetskänsla,
mindervärdeskänsla, hämningar, 'komplex', inbillad underlägsenhet, (vard.) miko

minderårig (motsats: fullvuxen, myndig) un-derårig, omyndig, (åld.) övermagamindre—minska

mindre 1 (motsats: större, längre) (adj.) kortare, lägre, smärre, ringare, obetydligare, jämförelsevis liten 1. ringa,
obetydlig; yngre 2 (adv.) i ringare grad 1. mån; i jämförelsevis 1. tämligen ringa grad, inte särskilt mycket, inte
vidare, föga, inte just — dess 1. desto mindre så mycket mindre, i så mycket ringare grad, i synnerhet som —
icke 1. inte dess 1. desto mindre se likväl — icke mindre — än se både — och — ingen mindre än själva 1.
själve, i egen hög person, se själv 2 — ingenting mindre än rentav; allt annat än; se vidare under ingenting —
med mindre om icke, därest icke, såvida icke, såvitt icke, såframt icke, (icke —) förrän — mer eller mindre inte
riktigt, se vidare under mer — mindre vetande se sinnesslö — så mycket mindre som med desto större skäl som,
i synnerhet som, jfr emedan — varken mer eller mindre än se 1 just 1 minera lägga ut minor; anlägga mingångar;

underminera, undergräva mineralvatten kolsyrat vatten, 'läskvatten', (vard.) läsk; [sodavatten, (klubb)soda, vichy-
(vatten), seltersvatten, ramlösa(vatten), porla(vatten), apollinaris] mini- liten (buss), kort(kort) (plagg), små-(bil)
miniatyr förminskning, liten avbildning, miniatyrmålning, miniatyrporträtt; (i) liten 1. mindre 1. förminskad
skala, (i) litet format, (i) miniatyrformat, (i) smått — miniatyr-lilleputt- 1. små-(stat) minimal (motsats: maximal)
högst obetydlig, försvinnande liten, minsta 1. lägsta (möjliga 1. tillåtna), i allra minsta laget, i underkant; (ibl.



nära) omärklig minimum (motsats: maximum) 1 det minsta 1. lägsta (möjliga 1. tillåtna), minimivärde 1. -belopp
1. -antal 1. -grad, yttersta 1. lägsta gränsen nedåt, undre 1. understa gräns 2 barometerminimum,
väderleksminimum, 'cyklon', oväders-1. stormcentrum minior [-å'r] miniorscout, ung scout, (förr:)

vargunge resp. blåvinge minister regeringsmedlem, statsråd, jfr statsminister; (ibl.) departementschef;
(österländsk) vesir 1. visir; beskickningschef, (diplomatiskt) sändebud; [ministrar] statsråd, regering

ministär regering, statsråd, kabinett, konselj minna om (åld. o. i högre st. för) erinra om,

påminna om, väcka minnet av minnas (motsats: glömma) se komma ihåg; (ibl.) kunna utantill; [jag tycker mig
minnas] det förekommer mig minne 1 minnesförmåga, erinringsförmåga, erinring, (vard.) komihåg;
minnesbehållning, (psykol.) retention 2 hågkomst, åtanke, åminnelse, (i)hågkommelse, erinran,
(hundraårsjubileum; minnesbild, livsintryck, (ibl.) upplevelse, händelse i det förgångna; (kvardröjande)
eftersmak, efterklang, reminiscens; [minnen] (ibl. även) memoarer, (själv)bio-grafi 3 minnestal, minnesteckning,
(minnes)-runa, eftermäle, äreminne, åminnelsetal 4 se

14 — Ord för ord

minnesmärke 5 minnestecken, (minnes)gåva, souvenir 1. suvenir, (ibl.) relik — behålla 1. bibehålla 1. bevara i
minnet se komma ihåg — draga 1. dra sig till minnes se komma ihåg — dåligt minne se glömska 1 — falla ur
minnet se glömmas av 1. bort — gott minne (vard.) hästminne, gott komihåg — ha i minnet ha aktuell, present,
'uppe' — lägga på minnet inskärpa, se vidare under lägga — med ngns goda minne med ngns samtycke 1. (tysta)
bifall 1. (vetskap o.) gillande 1. medgivande — teckna sig till minnes se anteckna; lägga på minnet, komma ihåg
— till minne av (till) hugfästelse av; (en avliden) in memoriam; (få ngt) efter (ngn) — ur minnet (läsa upp ngt)
utantill — återkalla i minnet åter erinra sig, se vidare under återkalla

minnesbeta eftertrycklig tillrättavisning, näsbränna, 'knäpp', 'slag', 'nyp'; minnesläxa, läxa för framtiden, se läxa 2
— efter den minnesbetan efter den betan, se under 1 beta minnesfel (fel som beror på) glömska, lapsus
minnesförlust glömska, (tillfällig) blackout, (med., ibl.) afasi1 minneslista se promemoria minnesmärke
minnessten, minnesstod, ärestod, (minnes)vård, minne, monument, gravvård; bautasten, minnestavla, epitafium;
(ibl.) minnesruna, äreminne minnespenning (minnes)medalj, minnespla-kett

minnesruna se nekrolog

minnesskrift åminnelse- 1. jubileumsskrift, festskrift, (ibl.) gravskrift, inskrift, epitafium

minnesvård se minnesmärke minnesvärd oförglömlig 1. (i högre st.) oför-glömmelig, oförgätlig; historisk;
storartad, märklig, tänkvärd minoritet (motsats: majoritet, flertal) mindretal, jfr 1 få, underlägset antal,
underlägsenhet i antal, mindre del (exv. av de röstande), (ibl.) fåtal, underlägset parti, minoritetsgrupp 1. -parti,
mindre folkgrupp; (röst)-undervikt, mindre (röste)tal minsann se sannerligen

minska 1 göra mindre, ta(ga) in, förkorta 1, reducera 1; (sjö.) reva 1. bärga (segel); tära på (kapitalet); slå av på,
jämka på, pruta av på, slå ned på (sina fordringar), dra(ga) 1. skära ned (kostnader), stämma ned (anspråken);
knappa av 1. in på, dra(ga) in på (staten 1. ståten), snåla in på, sänka, nedbringa ni, 'strypa', (avsevärt) decimera,
ransonera; (om skuld) amortera, avbetala; försvaga, sakta, hejda, sätta ned, dämpa, reglera, moderera, (ibl.)
deskalera, nedtrappa ni; mildra, avhjälpa, lätta på, stilla; (inte) förringa, förminska 2 [minska med] subtrahera
med, avkorta med, avräkna ni, frånräknaru, dra(ga) från 3 (motsats: öka, tilltaga, stiga) bli mindre, minskas,
krympa 1, sjunka, falla; (t. ex. om publik) tunna av; (om priser) gå ned; smälta bort; förgå; förkortas, avtaga 2,
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decimeras; lätta, lindras; (om vind, kyla, smärta) börja lägga sig, ge (med) sig, mattas, sakta sig, saktas, ebba
(ut), slappna; förlora 1. avta(ga) (i vikt), minska 1. gå ned i vikt — minskad nedsatt (syn, hörsel, arbetsförmåga)
minskning (motsats: ökning, stegring, tillväxt) subtraktion, begränsning, indragning, inskränkning, avknappning;
inknappning, reducering, reduktion, eftergift; avkortning, förkortning; sänkning, (hand.) nedskrivning,
(valuta)depreciering 1. -devalvering; förlust, 'minus', avbräck, avgång, avdrag; nedgång, tillbakagång,



degression; förminskning, lättnad, lindring, mildring minspel mimik, miner, grimaser, teckenspråk minst 1 (adj.)
kortast; yngst; ringast, obetydligast, oansenligast; lägst 2 (adv.) åtminstone, inte mindre än, om inte mer, i varje
fall, drygt, styvt, allra minst — allra minst 1 se minst 2 2 framför allt inte, rakt inte, minst av allt 1. av alla, (han)
mindre än ngn annan — i minsta laget väl liten, se vidare under 2 lag — inte (den) minsta se ingen 1 — inte det
minsta 1 inte någonting 1. något alls 1. överhuvudtaget, ingenting alls 2 inte i ringaste mån, inte alls, inte
skuggan av, inte i någon mån, inte ett tuppfjät, se ingenting, icke — inte minst särskilt, i synnerhet, bland annat
— minst av allt se icke — minst sagt lindrigast sagt

1 minus (subst.) 1 minustecken, minskningstecken 2 köldgrad(er), minusgrad(er), kallt, under noll, under
fryspunkten 3 skillnad, brist, underskott, förlust, minskning, avbräck; se olågenhet, svaghet 3 — pius minus noll
se ingenting

2 minus (adv.) med avdrag av, minskat 1. minskas med, frånräknat, sånär som på

1 minut — i sista minuten i senaste 1. sista laget, i elfte timmen, i sista ögonblicket, i sista stund, i grevens tid,
(vard.) i sista momangen; med andan i halsen, (prov.) på sista beslutet, se sent 3 under 2 sen, jfr lägligt — på
minuten i samma minut, se genast 1; (gå) rätt (på minuten)

2 minut — i minut (motsats: i parti, en gros) i smått, i småpartier, styckevis, per styck, i detalj

minutera ut se utminutera minuthandel (motsats: partiaffär, grosshandel) detaljhandel, småhandel, kramhandel,
diversehandel, återförsäljning minutiös ytterst noggrann, se noga 3, pinsamt ordentlig, omsorgsfull, grundlig,
ingående, (ibl.) petig, hårfin

mirakel 1 under(verk); ren tur, se 1 tur; övernaturlig 1. oförklarlig tilldragelse 1. händelse, jfr järtecken 2 (om
person) vidunder, fenomen 3 mirakulös se övernaturlig, legendarisk, mystisk 1; förundransvärd, sällsam,
fenomenal, vidunderlig, otrolig, ofattlig, ofattbar, underbar

misantrop (motsats: filantrop) människoha-tare, världsföraktare; folkskygg 1. människofientlig människa
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mischmasch oredig blandning, 'hopkok', se 1 röra 2

miserabel se bedrövlig 2, jämmerlig 2, värdelös

miss (idrott, o. vard. för) misslyckande, fel; se 1 bom, felslag, felstöt; åtgärd utan verkan,

meningslös åtgärd, slag i luften, (vard.) 'tavla'

missa (vard. för) 1 (motsats: träffa) se bomma, hugga fel 1. miste, förfela, kasta fel, (idrott.-si.) bränna (en
straffspark); misslyckas i 1. med, klicka i, slå slint 1. klick 2 inte hinna fram till, inte hinna med (tåget), komma
för sent till, mankera; se försumma 1 missakta se förakta; behandla med förakt 1. vanvördnad 1. ringaktning 1.
sidvördnad missbelåten se missnöjd, jfr besviken missbildad se vanskapt, jfr oformlig 1 missbildning missbildat
organ, (fackspr.) dys-morfism; se lyte, abnormitet, anomali, monstrositet, vanskapnad; monstrum, monster,
missfoster missbruk 1 oriktig 1. dålig användning, orätt 1. skadligt 1. omåttligt bruk, alltför flitig användning,
utnyttjande, alltför stora doser (av narkotika), (med.) abusus 2 osed, oskick, ovana, jfr missförhållande 1
missbruka göra orätt 1. omåttligt bruk av, illa 1. otillbörligt 1. hänsynslöst använda, dra(ga) otillbörlig nytta 1.
fördel av, otillbörligt begagna sig av, utnyttja, ta (ga) för mycket (tid) i anspråk; svika (ngns förtroende);
vanhelga, oskära; se suga ut 2 missdåd grovt brott, se illbragd missdådare se förbrytare missfall förtidig
nedkomst, förtidsbörd, missfödsel, (vard.) snedresa missfirma (jur. för) förolämpa, skymfa, kränka, smäda,
förnärma, förorätta missfirmelse missfirmning, se ärekränkning missfoster vidunder, krympling, misslyckad
skapelse, vanskapling, jfr missbildning; av-skum, utskum, usling, skurk, odjur missförhållande 1
oegentlighet(er), missbruk, olägenhet, mankemang, orättvisa 2 disproportion, missproportion, disharmoni
missförstå se missuppfatta, missta(ga) sig på;

oriktigt bedöma missförstånd 1 feluppfattning, misstydning, se misstag 2 spänt förhållande, (ibl.) tvedräkt, split,



misshällighet, jfr meningsskiljaktighet missgrepp olyckligt grepp, olämplig 1. oklok

åtgärd, se blunder, 1 fel 2 missgynna behandla styvmoderligt 1. onådigt 1. illa, (ibl.) diskriminera; visa sig
ogynnsamt stämd (e)mot, jfr försumma 2 — missgynnad se vanlottad missgärning se illbragd, 2 brott, (relig. för)

svår synd missgärningsman se förbrytare misshag se missnöje, ogunst, onåd, förargelse 1; se 1 avsky — väcka
misshag stöta på patrull, misshaga misshaga (motsats: tilltala) väcka (ngns) misshag 1. missnöje 1. ovilja 1.
motvilja 1. aversion;misshaglig—bli misslynt över

beröra oangenämt, icke falla i smaken 1. på läppen, bjuda emot, vara 1. göra sig illa omtyckt 1. tåld (av) 1.
misshaglig för; göra (ngn) vred 1. ilsken, förtreta misshaglig illa omtyckt, illa 1. ogärna sedd, illa tåld 1. (prov.)
liden, illa anskriven, illa ackrediterad, sedd med oblida ögon, obehaglig, avskydd, impopulär, opopulär, anti-
patisk; ej önskvärd, (åld. o. i högre st.) okär, jfr beryktad — vara misshaglig stå illa till boks, vara persona ingrata
misshandel misshandling, övervåld, handgripligheter, mobbning (av avvikande), (ibl.) tredje graden, jfr våld 2
misshandla 1 (handgripligt) våldföra sig på, öva våld mot, illa tilltyga, förgripa sig på, mobba (en avvikande),
göra (ngn) illa, mör-bulta, lemlästa; gå illa åt, gå löst på (med hugg och slag), (vard.) tilltufsa hj, mosa, jfr
prygla, genompiska, bearbeta med knytnävarna, sparka, knipa, nypa, riva, sarga, klösa, (kniv)skära, tortera 2
(bildl.) illa behandla, fara illa fram med, 'flå', 'rådbråka', skada, hacka 1. klinka (på piano), malträtera, skamfila,
(vard.) skamfera; förstöra, ödelägga

misshugg — i misshugg av misstag misshumör dåligt 1. miserabelt humör, dåligt lynne, vresighet, ilska,
misslynthet, missstämning, förargelse, nedstämdhet, purken-het, trumpenhet, retlighet, irritation, grinig-het,
kinkighet, missnöje, gallsjuka, sura miner — på misshumör ur humör, se sur 5 misshushålla (motsats: spara) se
slösa (med), jfr missköta

misshällighet (motsats: enighet, sämja) söndring, stridighet(er), se 1 strid 2, disharmoni 2,

dissonans; förveckling, missförstånd, en droppe malört i (glädje)bägaren, 'missljud', (vard.) fnurra på tråden,
smolk i mjölken, (si.) tjäll på linjen

mission 1 värv, uppdrag, kall, kallelse, (livs)-uppgift, levnadsuppgift, (Guds) sändning, 'bestämmelse' 2
(diplomatisk) beskickning, ambassad, gesantskap 3 missionsverksamhet, hednamission, omvändelsearbete,
evangelisation

missionshus missionskyrka, (frikyrkligt) bönehus, 'tabernakel' missionär predikant, jfr apostel 1; proselytmak are

misskläda (motsats: kläda, passa, 'smickra') misspryda, klä(da) illa, ta(ga) sig illa ut (på), vanpryda, vanställa; illa
passa 1. anstå, skämma

missklädsam missklädande, missprydande, oklädsam, vanprydlig, vanprydande, (ibl.) olämplig, ful misskredit
missaktning, vanrykte, dåligt anseende, ogunst, onåd misskreditera diskreditera, förkättra, förklena, förringa, jfr
nedsätta 3, svartmåla, väcka misstro(ende) mot, misstänkliggöra, sätta (ngn) på det hala, (ibl.) kompromettera;
brännmärka, ge dåligt anseende, sätta i

misskredit, beröva anseende o. förtroende, göra (ngn) orätt, kasta skugga på, skämma ut, skymfa, jfr förtala

misskund se barmhärtighet, medlidande, (åld.) varkunnsamhet — utan misskund se skoningslöst

misskänna felbedöma, bedöma orätt(vist), ta(ga) fel 1. miste på, (ibl.) missta(ga) sig på; icke göra rättvisa åt, icke
(till sitt värde) uppskatta, icke (upp)skatta efter förtjänst, göra (ngn) orätt, underskatta, undervärdera missköta låta
ligga för fäfot, fara illa med, misshushålla med, försumma 2 missleda se bedraga 3, 1 lura, vilseleda missljud 1
(motsats: välljud) disharmoni, dissonans, falsk ton, skräll, öronpina, kakofoni; gnissel, tjut, jfr oljud 2 störande
inlägg 1. faktor, 'skorrande', bristande överensstämmelse; jfr misstämning misslyckad dålig, usel, se förfelad,
felslagen, 'omöjlig', fåfäng 2, ofullgången, 'olycklig', (vard.) 'vissen', tabbig; (om person) förolyckad, urspårad,
deklasserad, 'sorglig' misslyckande (motsats: succé) felslaget försök, motgång, fiasko, nederlag, debacle, (vard. o.
idrott.) miss, back, flop misslyckas 1 (om sak) icke krönas med framgång, inte bli (ngt) av (med), utfalla



olyckligt, slå fel, slå slint, slå Illa ut, gå på tok 1. galet 1. illa 1. tokigt 1. avigt 1. omkull 1. ikull 1. omstyr 1. i
putten 1. kaputt, gå 1. stanna i stöpet, rinna ut i sanden, gå 1. råka i bakvatten, (vard.) 'bli pannkaka av', gå snett,
gå 1. barka åt skogen, gå åt pipan 1. åt pepparn, gå upp i rök, gå åt fanders 1. åt helvete 1. helsi(c)ke; gå i kvav,
gå om intet, 'falla till marken 1. jorden', 'lida skeppsbrott', 'stranda', (om förhandlingar) 'spricka'; komma på
skam, gå i baklås,'klicka', bli utan verkan, bli platt fall, falla ned som en skinnpäls; bli (ett) fiasko, förfela sin
verkan 2 (om person) icke nå (önskat 1. avsett) resultat, ha otur, olyckas, svikas 1. gäckas i sina förhoppningar,
komma till korta (med ngt), dra(ga) det kortaste strået; förolyckas (med), lida nederlag, (vard.) oturas (med), köra
fast; icke göra (ngn) lycka, spela en dålig 1. slät roll, göra en slät 1. ömklig figur, stå där som en nolla, göra
fiasko 1. 'bankrutt', (vard.) få tji, bita sig i tummen, floppa; underkännas 1. kuggas 1. spricka 1. 'rulla' 1. köra 1.
falla igenom (i tentamen), staka sig, komma av sig, gå bet på, bli bet, stupa (på en uppgift), förfela, (vard.) missa,
bomma; bränna sina kol förgäves, stånga hornen av sig, bita i gräset, 'bryta halsen av sig'; jfr dabba sig 3 (hästsp.)
göra en rumpler, rumpla misslynt mulen, surmulen, sur 5, missmodig, nedkommen, nedslagen 1. ledsen o.
förargad, ur humör, uppbragt, 'arg', harmsen, missnöjd, trumpen, truttig, bitter, fnurrig, stött, 'snurrig', sturig,
'stucken', (vard.) purken, (prov.) 'murken' — bli misslynt över se misstycka
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missminna sig minnas fel 1. galet 1. orätt, ta(ga) fel, begå minnesfel missmod nedslagenhet, nedstämdhet, tryckt
sinnesstämning, se misstämning, modstulenhet, misströstan, modfälldhet, modlöshet, klenmodighet, bristande
självförtroende, spleen, jfr förtvivlan, (ibl.) tungsinne, melankoli

missmodig se ledsen 1, misslynt missnöjd missbelåten, otillfreds(ställd), obelåten, oförnöjd, onöjd, (åld.) oglad;
se misslynt, harmsen, förebrående, sur 5, jfr besviken; (ibl. nära) oförnöjsam, se kinkig 1, ogillande

— vara missnöjd med inte kunna rosa marknaden, se ogilla 1 — vara missnöjd över se misstycka

missnöje otillfredsställelse, otillfredsställdhet, misshag, missbelåtenhet, ogillande, harm, avsky, vedervilja,
förtrytelse, förargelse, olust, misstämning, indignation, ovilja, klagan 2, misshumör, (visa) sura miner — väcka
missnöje hos jfr förtryta misspryda se misskläda — missprydande generande (hårväxt) missriktad 1 felriktad,
vänd mot fel håll 2 olämplig, ovis(t nit) 3 förvänd, onaturlig missräkna sig 1 räkna orätt 1. fel, beräkna oriktigt,
förräkna sig 2 räkna fel 1. bedra(ga) sig 1. misstaga sig (på), bli besviken (på), svikas 1. gäckas i sina
förhoppningar 1. förväntningar, hoppa i galen tunna, bli lurad, se under i lura; göra upp räkningen utan värden,
sälja skinnet innan räven 1. björnen är skjuten,dra(ga)(för stora) växlar på framtiden, ta(ga) (för stort) förskott på
saligheten, inte veta vem man stungit haver — missräknad se snopen missräkning 1 fel(be)räkning, misstag 2
felslaget hopp, sviken förhoppning 1. förväntan, bakslag, streck i räkningen, dekonfityr, besvikelse, besvikenhet,
desillusion, frustration; motgång, (ibl.) ledsamhet, förtret, (svårt) slag

misstag se villfarelse, förväxling, villa; missuppfattning, missförstånd, vanföreställning, felbedömning, tankefel,
feluträkning, felberäkning, jfr 1 fel 2, sammanblandning, (ibl.) skrivfel, felsägning, se blunder; jfr illusion

— av misstag i misshugg, av förbiseende 1. vårdslöshet 1. försummelse 1. (ren) försumlighet, av våda,
oförvarandes, oförvållandes

— begå (ett) misstag se misstaga sig, dabba sig

misstaga 1. missta sig begå (ett) misstag, ta(ga) fel 1. miste, se fel, bedra(ga) sig, lura sig, missräkna sig 2, fara
vill 1. vilse, ha orätt, missförstå, hugga i sten, hoppa i galen tunna, (vard.) bita sig i tummen, gå 1. åka på en nit,
dabba sig; (ibl.) se i syne; [misstaga sig på] hålla på fel häst, jfr misskänna; jfr förväxla

misstanke förmodan, förmenande, tro, (ibl. nära) farhåga, fruktan, (ond) aning, misstro, tvivel, dubier misstolka
se misstyda

1 misstro (motsats: lit, tillit, tilltro, förtroende) (subst.) misstroende, misstrogenhet, skepsis, misstänksamhet,
(bibi.) klentro; misstillit, förtroendekris, jfr misstanke

2 misstro (motsats: tro 1. lita på) (v.) ifrågasätta sanningen av, kritiskt betrakta, se kritiskt 1. misstroget på,



betvivla

misstrogen (motsats: lättrogen, aningslös) tvivlande, tvivelsam, tvivelsjuk, misstänksam, kritisk, klentrogen,
vantrogen, skeptisk, pessimistisk, (ibl.) undrande — bli misstrogen förstå att ngt är på tok, ana att ngt skumt är i
görningen, ana ugglor i mossen, dra(ga) öronen åt sig misströsta se mörkt på, se förtvivla (om) misströstan se
förtvivlan, missmod, pessimism misstycka ogärna se, ogilla, ha ngt emot, tycka illa om, tycka illa vara, ta(ga) illa
upp, bli misslynt 1. missnöjd 1. förargad över, ta(ga) illa vid sig, se med ovilja 1. med oblida ögon, se snett på,
besväras av, förtycka, ta(ga) anstöt av, stöta sig på, ondgöra sig över, förarga sig (över), förtörnas, (ibl.) förtryta,
se harmas; [ngn misstycker] det går ngn för-när

misstyda förtyda, illa uttyda, tyda till det värsta, falskt utlägga ni, feltolka, misstolka, vantolka, förtolka, (ibl.)
förvända 1. vanställa 1. förvränga 1. förvrida (innebörden av), tolka som fan läser bibeln; se missuppfatta

misstämning förstämning, tristess, missmod, depression, (tillfällig) downperiod, misshumör, misslynthet,
missnöje, olust, otillfredsställelse, (ibl.) kyla, köld; oenighet, spänning, split, misshälligheter,
oöverensstämmelse, disharmoni, jfr missljud 2 misstänka 1 vara misstänksam mot, 'vädra'; (ibl. nära) betvivla,
ifrågasätta 2 tänka, tro, förmoda, 'gissa', 'ana', frukta, vara rädd — misstänkt misstänklig, 'sjuk', betänklig,
tvivelaktig, suspekt, 'ljusskygg', föga förtroendeingivande; (vard.) (ngt) lurt 1. skumt misstänksam se misstrogen
misstänksamhet tvivelsjuka, se 1 misstro missunna se med sneda 1. avundsamma 1. miss-unnsamma blickar på,
se snett på, jfr avundas

missunnsam ogin, ogen, jfr avundsjuk, snål 1 — vara missunnsam inte unna andra (ngt) gott

missuppfatta feluppfatta, fatta fel, icke förstå rätt, höra fel, ta(ga) fel 1. miste, få (ngt) om bakfoten, få 1. ha fått
en oriktig 1. förvänd 1. bakvänd föreställning om, (ibl.) förväxla; missförstå, ställa på huvudet, misstyda

missuppfattning missförstånd, vanföreställning, felsyn missvisa (sjö., om kompass) visa fel, ånge orätt riktning,
avvika, (astr.) deklinera — missvisande se vilseledande, oriktig, (ibl.) tendentiös missvisning se avvikning
missväxt felslagen årsväxt 1. skörd
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missväxtår nödår, oår missämja se oenighet, 1 strid 2 missöde olyckstillbud, (mindre) olyckshändelse, se olycka
2, olycklig tillfällighet; (ibl.) ledsamhet, tråk, förtret(lighet), vidrighet, vedervärdighet, otur, motgång, (vard.)
'trassel'

mista 1 se förlora 1 2 [det kan man både ha och mista] (det kan man både äga o. utan saknad) umbära, undvara,
vara av med, (få) vara utan, avvara 3 gå miste om — mista

balansen kränga över, ta(ga) 1. göra en överhalning, se falla 1, störta 2, bli desperat — mista besinningen bli
tvärarg, bli utom sig, ilskna till

miste — gå miste om (motsats: få, uppnå) se mista, förlora, gå förlustig, förverka, jfr försumma 1, (vard.) sumpa;
få undvara 1. umbära 1. försaka 1. avstå från, stå med tomma händer 1. med lång näsa, bli lurad, se under 1 lura,
få se sig om efter; [ngn går miste om ngt] ngt går ngns näsa förbi — taga 1. ta miste se misstaga sig — trampa
miste trampa fel misär obestånd, se elände 1, jfr fattigdom — leva i misär ha det fattigt, vara förfallen mitra
biskopsmössa

1 mitt (subst.) centrum, mittparti, medelpunkt, mellandel, mellanparti, 'kärna', 'hjärta'; (ibl.) fond (på teater) —
mitt- central(-), medel-, median-(värde) — i mitten i medlet (av), i medium 1. mediet (av), (i) medio (av), mitt i;
centralt, mitt i byn; (sjö.) midskepps — i vår mitt mittibland oss, i vår krets — på mitten på halva vägen, mitt på
vägen, halvvägs

2 mitt (adv.) rakt 1. rätt 1. precis 1. just (i 1. på), tvärs 1. tvärt (av 1. över), på mitten

(av) — mitt emellan se mittemellan — mitt emot se mittemot — mitt för se mittför — mitt för näsan på se
framför 1, jfr 1 nära 1 — mitt i (även) i hjärtat av (Rom) — mitt uppe 1. mittuppe i mitt i 1. under (detta); fullt



sysselsatt med mittemellan 1. mitt emellan halvvägs mellan; [ngt mittemellan] se mellanting mittemot 1. mitt
emot tvärs över gatan 1. vägen; på andra sidan (om), mittför; gentemot, gentöver, visavi, (stå) ansikte mot ansikte
med

mittför 1. mitt för (mitt) framför, se mittemot mittpunkt se centrum, medelpunkt mixa (vard. för) blanda (till),
(vard.) 'koka' (ihop)

mixtra (vard.) 'krångla', 'bråka', knåpa 1. pilla 1. plocka 1. greja 1. fiffla 1. joxa 1.

tricksa 1. manipulera 1. mackla 1. kuckla (med); 'koka' (ihop); (vard. för) plåstra, medicinera, kvacksalva —
mixtra till 1. ihop se blanda

mixtur (läkemedels)blandning, lösning, 'droppar'

mjugg — i mjugg tyst, invärtes, för sig själv, 'i skägget', omärkligt, osynligt, i smyg, hemligen

mjuk 1 (motsats: hård, kantig, skarp, tvär) smidig, böjlig, flexibel, plastisk, bildbar, (om järn) smidbar,
lättarbetad; töjbar, tänjbar, sträckbar, fjädrande, elastisk; vig, graciös, 'ledig', kattlik (rörelse); (silkes)len, mjäll;
avrundad (form); mör, 'blöt', slapp, slak, (ibl.) svampig, svampaktig; (fotogr.) softad, flau, (konsth.) sfumato;
(om vin 1. öl) 'rund' 2 se medgörlig, ödmjuk, lydig, slavisk, servil, timid, spak; (alltför) känslig, blödig, feminin;
blid, ljuv, mild, älskvärd, älsklig, ömsint, saktmodig, ömmande, varsam; (om röst) låg, dämpad, behaglig,
välljudande — bädda mjukt för ngn ta(ga)

1 med silkesvantar — göra mjuk (tekn.) avhärda (vatten); mjuka, plasticera

mjuka upp 1 upplösa ni, lena, lindra; (fotogr.) softa, försvaga; basa (trä med ånga) 2 (bildl.) mildra, beveka, få
(ngn) att 'smälta' mjukna uppmjukas ni, lösas, lösa (upp) sig; mildras, vekna; upptina ni mjukvara [band, bok
osv.], programvara mjäkig se blödig, sjåpig, förvekligad, för-kvinnligad; alltför beskedlig, enfaldig

1 mjäll (subst.) fnas, fnassel, avfjällningar (i hårbottnen), (prov.) flister

2 mjäll (adj.) 1 (om hy, motsats: sträv, barkad) mjuk o. len, skär o. fin, klar 1. ljus 1. vit o. mjuk, len o.
glänsande, mattglänsande, fräsch, 'persikolen', snövit, klarvit, ala-basterklar 1. -vit, 'genomskinlig' 2 (om snö,
motsats: kram) finkornig, torr o. lös, vit 3 (om kött och växter, motsats: seg, hård) mjuk o. mör, spröd, skör, späd
o. fin

mjältsjuk se melankolisk, dyster 1, sorgsen mjältsjuka se melankoli

mjöl se stoft 1; mäld — ha rent mjöl i påsen 1.

skäppan ha redligt syfte, se vidare under

2 ren

mjölk — smolk i mjölken smuts i mjölken; (det har kommit) en fnurra på tråden (mellan dem)

mjölka (bildl. för) dra(ga) mesta möjliga fördel 1. vinst av; se suga ut 2; pressa ur ngn vad han vet, utfråga m,
'pumpa' mo 1 sandjord, (fin)sand, malm 2 skogsmark,

(tall)skog, (ibl.) slätt moatjé 1 (ngns) kavaljer 1. dam (i dans 1. vid bordet), partner, kontrahent 2 mittemot-
sittande, visavi 3 motspelare mobb se 1 pack

mobba förfölja o. förtrycka 1. misshandla (skol)kamrat, topprida, (vard.) liva mobbning 1. mobbing skockvis
förföljelse 1. misshandel av ensam avvikande person 1. hackkyckling, gruppvåld mot individ, kamratförtryck,
pennalism, (vard.) livning, (ibl.) drift

mobil 1 rörlig, flyttbar 2 (åld. för) på krigsfot mobilier lösöre, lösegendom, bohag, husgeråd

mobilisera 1 (motsats: avväpna, demobilisera) (mil.) (för)sätta på krigsfot 1. på fältfot, kalla 1. samla under
vapen, inkalla, utkommendera ni, gripa till vapen,rusta; uppbåda ni,
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uppmobilisera hj, ställa upp, sätta i rörelse, ordna fullt pådrag 2 (bildl.) samla 1. uppbjuda (alla krafter 1. tankar),
sätta in, 'uppkalla', framkalla — mobilisera upp (bildl. för) uppdriva, uppbringa, skaffa fram — vara mobiliserad
vara 1. ligga inkallad mobilisering krigsförberedelser, upprustning mocka 1. måka rengöra (ladugård) från
spinning 1. gödsel, skövla (ut), skyffla 1. skotta bort 1. ihop, (prov), moka mocka gräl se mucka gräl

1 mod modighet, tapperhet, (mytol.) Virtus, (ibl.) hjärta (i bröstet); manhaftighet, käckhet, mandom, manlighet,
(fast) tillförsikt, oförsagdhet, oförskräckthet, behjärtenhet, djärvhet, oräddhet, kurage, dödsförakt, heroism, (ibl.)
bravur; 'ruter', 'krut' — fatta mod repa 1. (åter)hämta 1. återfå 1. samla mod, återvinna tillförsikten, ta(ga) mod till
sig, bemanna sig, morska (upp) sig, rycka upp sig, strama upp sig, karska upp sig, ta Gud i hågen — hålla vid
gott mod hindra från att förtvivla, hålla (ngn )uppe — i hastigt mod i ögonblickets 1. i plötslig upp-brusning, i
(sin) förivran 1. förivring 1. desperation, i uppbragt sinnesstämning, i upphetsat tillstånd, utan överlagt uppsåt,
oöverlagt, i vredesmod, i överilning, överilat, förhastat — känna sig illa till mods känna sig ledsen 1. orolig,
ledas 1, se må illa under 1 må — känna sig väl till mods vara vid gott mod, befinna sig väl till pass, se trivas, 1
må 2 — med berått mod se avsiktligt — moraliskt mod se själsstyrka, fast hållning, se hållning 3 — slå ned ngns
mod 1. sinne göra (ngn) nedslagen 1. modlös 1. modfälld 1. förtvivlad, stämma ned, förstämma, dekouragera,
bedröva, 'kuva', 'böja' — tappa modet förlora modet, bli modlös 1. rädd 1. ängslig, ge sig — vara vid gott mod
känna sig väl till mods, vara vid gott lynne, vara på gott humör, (vard.) hålla ångan uppe

2 mod 1. mode 1 klädselsätt, klädvana, kläd-(es)vanor, dräktsed 2 smak, smakriktning, moderiktning, tidssmak,
rådande (klädsel-bruk 1. (klädsel)stil 1. snitt, tycke (för dagen), modenyck, (ibl.) tyckesak, modesak; jfr tidsanda
— på modet se modern 2, i ropet, se under rop — senaste mod 1. mode sista 1. högsta modet, senaste
(mode)nyhet 1. -nytt 1. kreation, novitet, (vard.) sista 'skriket' 1. 'flugan'

modd (snö)sörja, (gat)smuts, slask; (ibl.) dy,

ävja, siam, smet modelejon se snobb

modell 1 se mönster 1, förebild, (avvikande) variant; (standard)form, standard, mönsterform, (ibl.) kliché,
(gjuteritekn.) (modell)-brätt; (sko)läst 2 (konsth.) mannekäng, nakenmodell, levande modell; modellstudie, akt 3
(medvetet) förenklad verklighetsbeskrivning — stå modell se posera 1 modellera (ut)forma, gestalta, skulptera
— modellerad (även) skulptural

400

moder 1 mor, mamma, förälder, (vard.) mams, mutter, möja, morsgumma, (vulg.) morsa, stomma; barnaföderska
2 abbedissa, mäter 3 upphov, ursprung 4 beskyddare, värnare 5 (biol.) moderväxt, moderplanta, moderdjur,
förälder

moderat 1 (motsats: överdriven) se lindrig 2, måttfull 2 (motsats: obillig) se måttlig 2 3 (polit., motsats: radikal)
högersinnad, höger-, konservativ, moderatliberal moderation sans, måtta, återhållsamhet, hov-samhet, lättnad,
(ibl.) jämkning, modifikation — med moderation med lämpor, se under 1 lämpa moderera se dämpa, modifiera,
betvinga, hålla igen, avtrubba, bryta udden av; jämna, anpassa, reglera (ngt efter ngt), nedsätta m (farten) —
modererad se 1 sakta 2, sansad modern 1. modärn 1 (motsats: gammal, historisk, klassisk, antik) ny(are), yngre,
(fackspr.) recent; nutida, förhandenvarande, nuvarande, samtida; levande (språk) 2 (motsats: omodern,
gammalmodig, förlegad) tidsenlig, nutidsmässig; på modet, i ropet, i svängen, (ännu) i bruk, en vogue,
fashionabel; modernistisk, 'frigjord', avancerad; up to date, à la mode, tiptop; aktuell, (just nu) härskande,
nymodig, (vard.) 'inne', hip, (ibl.) mycket efterfrågad 1. omtyckt, populär, chic, jfr snobbig — bli modern (även)
bli 1. komma på modet, komma i bruk, (ibl.) dyka upp — vara modern (alltjämt) stå på dagordningen; vara 1.
följa med sin tid modernisera 1. modärnisera fiffa 1. putsa upp, bygga om, renovera, 'ge en ansiktslyftning', jfr
reparera 1, (ibl.) sanera; nydana, förnya, förändra, aktualisera, (ibl.) friska upp modernäring huvudnäring,
jordbruk modesak sak 1. plagg 1. mod(e) (just nu) på

modet, (vard.) innegrej modeskapelse kreation



modest se hovsam, anspråkslös, jfr passande 2 modfälld se dyster 1; rädd, klenmodig, nedbruten, nedslagen,
modstulen, misströstande, dekouragerad, hängfärdig — vara modfälld hänga (med) huvudet modifiera 1. (åld.)
modificera (lätt 1. med lätt hand) (för)ändra 1. omforma 1. omdana 1. ombilda 1. omskapa hj, jämka på; mildra,
dämpa, moderera, lämpa, anpassa; begränsa, (ibl.) inskränka modifikation 1 modifiering, (mindre) (förändring (i
form 1. skick), omdaning, jämkning, anpassning, (ibl.) mildring, lindring, moderation; (ibl.) inskränkning 2
(biol.) avvikande form, variant, varietet — sanning med modifikation lögn, se vidare under sanning modig orädd,
oförskräckt, tapper, heroisk, 'rakryggad', morsk, vågsam, djärv 1, jfr karsk, behjärtad, manlig, manhaftig, (si.)
strong — gråta sina modiga tårar gråta bittert 1. hejdlöst — modiga slantar en ansenlig summa — modiga tårar
bittra tårar — vara modig ha mod i barm(en), ha hjärta i bröstet, ha hjärtat på rätta stället, visa
mannamod,modlös—monumental

kunna se döden i vitögat, rädas varken fan eller trollen modlös se nedslagen, ledsen 1, klenmodig, förskrämd,
handfallen, förkrossad, defaitistisk modlöshet se missmod, rädsla, klenmod, (själv)-

uppgivelse, defaitism modul måttenhet, grundmått, enhetsmått; byggenhet; rumsenhet (av visst mått) modus
vivendi sätt att leva 1. att dra(ga) sig fram 1, att tillfälligt ordna förhållandena; provisorisk anordning,
provisorium, överenskommelse för stunden modärn se modern modärnisera se modernisera mogen 1 fullbildad,
fullmogen, lagom 1. färdig att ta(ga) 1. skörda 1. äta; lagom vuxen, utvuxen, utbildad, mognad, (full)matad,
fyllig; (fullt) utvecklad, (full)vuxen, försigkommen, fullgången, fullfjädrad; (om skog) avverkningsbar; fullgod,
(om ost) (väl)lagrad; (om fråga) tillräckligt beredd 2 stadgad, (ibl.) klok, 'förståndig'; manbar, giftasvuxen;
livserfaren,(be)prövad, erfaren, omdömesgill, väl genomtänkt — efter moget övervägande efter omsorgsfull 1.
noggrann 1. grundlig prövning, efter mycket funderande, sedan man sovit på saken, jfr avsiktligt — mogen ålder
(ngns) bästa ålder, (ngns) krafts dagar - tiden är mogen tiden är inne — vara mogen ha trampal ut barnskorna,
vara torr bakom öronen, ha rasat ut, ha stångat hornen av sig mogenhet se mognad

mogna 1 ligga till sig, växa till sig, utvecklas, rasa ut 2 bringa till mognad mognad mogenhet, mogen ålder, full
utveckling, (fackspr.) maturitet; mognadsgrad, mo-genhetsgrad, mognadsstadium, fullbordan, fulländning,
kulmen, höjdpunkt, blomstring; klokhet, förstånd, (livs)erfarenhet; stadga, säkerhet, (ibl.) självständighet,
omdömesgillhet

mohammedan se muhammedan

1 moj (subst.) 1 (vard. för) skräp, grejor, krafs; stök, petgöra 2 (vulg. för) urinoar, pissoar

2 moj (subst.) (vard. för) (tekniskt) föremål, sak, (vard.) manick; (sotarsl. för) spis

3 moj (adj.) (sjö., om vind) laber, svag, lätt; lugn, vacker

möja sig se gona sig, (ibl.) gassa sig mojna (sjö.) bli mojt 1. lugnt, se bedarra mojänger (vard. för) 1 verktyg,
grejor, doningar), apparater, inrättningar, 'pjäser', (vard.) manicker 2 medel, resurser, tillgångar mol se alldeles 2

mola ihållande småvärka, (mol)värka, moria, göra ont, 'gno', 'gnola', 'gnaga', 'mala', 'fräta'

mollusk 1 blötdjur 2 (vard. för) kräk 2, lätting moln 1 molnformation, se 1 sky l, molngubbe, molnstod,
molnslöja, stratus, (ibl.) töcken, rök, dimmor, dunster; (gå ned i) säck 2 (bildl.) 'svärm', 'virvel', 'skur'

molnfri molnlös, skylös, 'hög' (himmel), solklar, Be klar 1 molnig moln(be)täckt, molndiger, molntung, skyhöljd,
skyig, mulen

molo se hamnarm

moloken sorgsen, dyster, betryckt, modstulen,

modfälld, slokörad momang (vard.) — en momang ett ögonblick, ett slag, en sekund — i sista momangen i sista
minuten, se under 1 minut — på (eviga) momangen se genast 1 moment 1 tidpunkt, ögonblick 2 underavdelning,
punkt, stycke, (lag)rum, artikel 3 (beståndsdel, (väsentlig) sida 1. punkt, faktor, fas, omständighet, element,
tempo; (i plur.) fakta



momentan ögonblicklig, hastigt övergående, kortvarig; tillfällig

monark härskare, regent, se konung monarki k(on)ungadöme, kungarike, kejsardöme, furstendöme — absolut
monarki envälde

mondän kosmopolitisk, kontinental, av värld,

fin, elegant, chic, stilig monetär mynt-, penning-monogami (motsats: polygami, bigami) en-gifte

monogram sammanslingrade initialer 1. (begynnelsebokstäver, namnchiffer monoman ensidig, begränsad, (ibl.)
'enögd';

vurmig, inbiten, tjurig monopol 1 ensamrätt 1. uteslutanderätt (till), ensamförsäljning(s-rätt), privilegium, (stats-
1. post)regale 2 företag med ensamrätt; [tobaksmonopol, vin- o. spritmonopol]; (ibl. nära) pool, trust monoton se
enformig

monster 1. monstrum vidunder, otäcking, jätte, odjur; avgrundsande; oting, åbäke; jfr missbildning monstruös
vidunderlig, onaturlig, vanskapt, vanskaplig, missbildad, (fackspr.) monströs; grotesk, oformlig, underlig,
sällsam, ohygglig, omänsklig; överdimensionerad, kolossal monströs (fackspr. för) abnormt utvecklad 1.

skapad, abnorm, se monstruös montage montering, uppsättning, sammanfogning; sammanställning,
(hop)klippning (av filmbilder); (bild)komposition; layout monter skyltskåp, utställningsskåp, glasskåp, (ibl.)
skyltbord montera sätta ihop 1. samman (till ett helt), sätta upp, ställa upp 1. installera (maskin), sätta (kakelugn),
anbringa, klippa ihop (film); jfr inreda; klä 1. garnera (hatt); infatta (broderi 1. juveler); uppfodra (karta) montör
(maskin)uppsättare, (yrkes)installa-tör, (vattenlednings)reparatör, elektriker, melca'niker

monument se gravvård, minnesmärke, ärestod, fornminne, monumental byggnad; bildstod, staty, byst, skulptur;
bestående (litterärt) verk

monumental se storartad, kolossal, imponerande

401rnopp—motarbeta

mopp se svabb

mopsig (vard. för) oförskämd, övermodig, (vard.) nosig mor se moder 1; (folkl. för) husmor, fru(n) i huset,
(vard.) mora — be 1. tigga för sin sjuka mor se hyckla moral 1 sedlighet, dygd, sed, sedlig hållning 1. halt; tukt,
anständighet 2 2 sedelära, moral-lära, dygdelära, pliktlära, etik, morallag, sedelag, sedebud; sedliga grundsatser

3 stridsmoral, stridshumör, obruten motstånds- 1. stridsvilja, tapperhet, disciplin

4 sedeförmaning(ar), moralpredikan, mores 5 sensmoral, moralisk lärdom, sedelärande slutsats 1. innebörd

moralisera ge förmaningar 1. moralkakor, predika moral, förmana, mästra, sträcka upp, läsa lagen (för) —
moraliserande sedelärande (berättelse) moralisk etisk, sedlig(t god 1. allvarlig), rättfärdig, anständig, sederen,
sedesträng, dygdig, (åld.) honnett; sedelärande, moraliserande, uppbygglig; själslig(t mod); pryd, sipp moralist
sedernas väktare, sedlighetsförkun-nare, sedelärare moralkaka se tillrättavisning moralpredikan se
tillrättavisning, uppläxning, skrupens

moras 1 träskartat område, se myr 2 (bildl.)

'träsk', 'kärr', 'gungfly' moratorium betalningsanstånd, se anstånd morbid se osund 3, jfr sjuklig 2, sjukligt lastbar,
makaber mord dödande med berått mod, mordgärning,

blodsdåd; jfr dråp mordisk mordgirig, mordlysten, mördande; bloddrypande, blodtörstig, jfr grym 1 mordlysten
se mordisk

mordredskap mord vapen, mordverktyg, dödande 1. dödsbringande 1. livsfarligt vapen; krigsredskap morgonluft
vädra morgonluft ana nya möjligheter (för politisk 1. ekonomisk verksamhet), ana kommande bättre tider 1.
konjunkturer 1. omständigheter 1. framtidsutsikter, se nya möjligheter; vädra rov morgonrock nattrock, kimono,



dressing gown morgontidig tidig av sig, uppe med tuppen — vara morgontidig (av sig) (även) ha tidiga
morgonvanor, vara en ottefågel morian afrikan, mor, (åld. för) neger, (åld.) blåman

morna 1. morgna sig skaka av sig sömnen, 'gnugga sömnen ur ögonen'; (ligga o.) dra(ga) sig 1. sträcka på sig,
småningom vakna morra gläfsa, 'visa tänderna'; se 2 knota, svara sammanbitet 1. argsint 1. hotfullt, (ibl.) knarra

morsgris hjärtebarn, kelgris, bortklemat 1. bortskämt barn, 'mammas gosse', (ibl.) vekling, jfr mes 3 morsk se
karsk, modig, oförskräckt; se stolt,

stursk 2, jfr nosig morska sig visa sig morsk 1. kavat, anta(ga) en morsk uppsyn, uppträda morskt 1. spotskt

1. övermodigt 1. trotsigt 1. utmanande 1. aggressivt, bjuda spetsen, trotsa, opponera sig, ta(ga) sig ton, sätta sig
upp (emot ngn), 'resa borst', 'resa kammen', (vard.) 'sticka upp', jfr vredgas; visa humör, 'visa klorna', 'visa
tänderna'; [ngn morskar sig] kammen sväller 1. växer på ngn — morska upp sig morskna till, karska upp sig,
karskna till, ta(ga) mod till sig, repa 1. fatta mod, fatta humör, pigga upp sig, liva upp sig, rycka upp sig, (vard.)
'visa framfötterna' mortalitet (motsats: nativitet) se dödlighet mortifiera 1. mortificera (jur. för) förklara (en
urkund 1. rätt) ur kraft, döda (förkommen fullmakt), annullera morän glaciärvall, jökelgrus, krosstensgrus, (ibl.)
pinnmo; (ibl.) vall 1. ås (av block 1. stenar 1. grus 1. lera) mos 1 (frukt)gröt, (frukt)kräm, puré 2 (lånt.) sörpa;
'deg', röra 3 (filmsl. för) (elektrisk) ström

mosa 1 mosa 1. pressa sönder, krossa 1. stampa till mos, stöta sönder 2 (vard. för) slå fördärvad, misshandla 1
mosaisk se judisk

mosig 1 mosartad, (sönder)mosad, grötig, (ibl!) övermogen 2 rödmosig, pösande, (upp)-svälld, röd, plussig, lös i
köttet 3 (vard. för) lindrigt berusad moskit se mygga

mossbelupen 1 se mossig 1 2 se gammal 1 mosse se myr — det är ugglor i mossen jag

anar oråd, se under oråd mossig 1 mossbevuxen, mossbeväxt, moss(be)-klädd, moss(be)täckt, moss(be)lupen;
moss-artad, mossaktig, mosslik(nande) 2 (bildl.) (gammal o.) förlegad, 'möglig' mot (prep. o. adv.) emot, (ngn 1.
ngt) till mötes, (i riktning) åt, åt — till, hän till, på väg till, nedåt (kusten) (till), uppåt (bergen) (till); i förhållande
till, i jämförelse med, jämfört med, gentemot; (natten) till (fredag); strax före (morgonen), bortåt 1. (fram)åt
(kvällen); i strid med, oaktat 1. trots (ngns vilja); till skada för, till hinder för; i stället för, som ersättning för —
mot-emot-, kontra-, gen-mota 1 fösa, driva, köra, jaga (in), sjasa (undan) 2 stoppa, hejda, ställa sig i vägen för,
spärra vägen för 3 (i tid) förekomma, förebygga, stäcka (ngns framfart), hindra (vidare spridning 1. tillväxt),
kväva 1. döda i lindan, stävja, motverka, avvärja, (vard.) sätta krokben för, sätta p för — mota bort 1. ut se
fördriva — mota Olle i grind se förebygga

motanfall motangrepp, motattack, motstöt motarbeta motverka, lägga hinder i vägen för, resa hinder för 1. mot,
motsätta sig, operera mot, resa motstånd mot, arbeta 1. tala 1. skriva 1. verka (e)mot, jfr spjärna emot, lägga sig
emot, strida mot, bekämpa, intrigera, sabotera, söka stävja 1. hejda 1. hindra 1. mota 1. hålla tillbaka 1. hämma
1. inskränka

402motbevisa—motstå

1. motstå 1. lamslå, söka omintetgöra 1. korsa (ngns planer) motbevisa se gendriva, överbevisa 1 motbjudande se
äcklig, fadd 2, kväljande, frän,

osund, osmaklig, otrevlig, oangenäm, föga uppbygglig (syn), odiös, avskyvärd; (ss. adv.) jfr illa 4 — vara
motbjudande se taga emot 3 motbok kontrabok; bankbok, sparbanksbok, sparkassebok; kontrollbok (för
spritinköp); (sjöfolks) avräkningsbok motgift antitoxin, antidot motgång se motighet, vidrighet, vedervärdighet,
förtret, streck i räkningen, 'törn', (ibl.) (ett) waterloo, nederlag, prövning, jfr olycka 1; misslyckande, felslagen
förhoppning, missräkning, bakslag, tråkighet, ledsamhet, besvär; (ha) 'motvind' mothugg motstånd, motsägelse,
(ibl.) bakslag, (häftig) kritik, protest mothåll orättvis behandling, partiskt bemötande, skarpt angrepp, ogunst,
(ibl.) onåd, obevågenhet, (ha) 'motvind' motig hinderlig, avog, vidrig, besvärlig, 'avig', 'knagglig', (vard.) kämpig;
ogynnsam, oblitt (öde), ogunstig — ha det motigt (bildl.) ha 'dåligt före', vara ute i 'blåsväder' motighet



besvärlighet(er), förtretlighet(er), fatalitet, otur, malör, motgång, hinder, stötesten, svårighet(er)

1 motion (kropps)rörelse, kroppsövningar, gymnastik, exercis

2 motion förslag, framställning

1 motionera 1 ta (ga) motion, röra på sig 2 (om häst) ge motion, (om hund) rasta, valla, 'vädra'

2 motionera väcka motion 1. förslag, föreslå

motionär förslagsställare, förslagsväckare motiv 1 se drivfjäder, 2 skäl, orsak, (ibl. nära) ändamål, syfte(mål),
ledstjärna 2 (konstnärligt) ämne, stoff, objekt; (ibl.) mönster; (grund)tanke, (grund)idé, huvudtanke, handling,
'tema' motivation sammanfattning av motiv(ering) för en viljeakt, handlingsgrund, bevekelsegrund, drivkraft,
viljeinriktning motivera 1 anföra 1. (an)ge skäl(en) för, utreda grunderna för, stödja, underbygga; (ibl.) ge
motivation 2 vara 1. utgöra skäl för, föranleda, föranlåta, berättiga, begrunda, rättfärdiga, förklara — motiverad
befogad, (väl)grundad, hållbar, vällovlig motivering förklaring, (uppgivande av) skäl, grund, stöd

motkandidat konkurrent, medtävlare, med-

sökande, rival motor 1 kraftmaskin; [elektromotor, förbränningsmotor, explosionsmotor]; jfr mekanism 1 2
kraftkälla, drivkraft, drivfjäder, incitament; jfr primus motor motorbåt motorfartyg; [motorkryssare,
motorseglare, utbordare, snurra, inbordare, racer(båt)]

motorcykel (vard.) (motor)hoj, knarr, båge; [racer, lättviktare; skoter; moped]; jfr 2 cykel

motorcyklist motorcykelförare, motorcykel-åkare, (si.) skinnknutte; (ibl.) speedwayförare, dirt-trackförare; jfr
cyklist motorder kontraorder, kontramandering motpart kärande(part 1. -sida) resp. svarandepart 1. -sida),
kontrapart; vederpart, veder-deloman, motståndare, opponent, trätobro-der

motparti opposition(s-parti), motsida, motståndarparti, motståndarläger, motståndarsida

motsats 1 antites; motsatsord, kontrastord, antonym 2 motsatsförhållande, motsättning, dualism, opposition,
oförenlighet, motsägelse, motstrid, jfr avbrott 2; kontrast, (ngns) motpol 1. antipod — i motsats till 1. mot till
skillnad från, motsatt, se gentemot 2; jfr i stället för

motsatt 1 motliggande, motstående, omvänd 2 konträrt 1. diametralt 1. rakt motsatt, oförenlig, (snörrätt) stridande
mot, (ibl.) motsägande; absolut olika, motstridig2,oppositionell, delad, stridig, fientlig 3 (bot.) mot-sittande
(blad) — i motsatt fall se annars 1 motse se emotse

motsida frånsida(n), andra sida(n), baksida, (om mynt) revers; motparti(et), motståndare, opposition(en) motsols
(motsats: medsols) mot solen(s skenbara rörelseriktning), vänstervridande, från väster till öster, från höger till
vänster, (fackspr.) moturs; se baklänges 3 motspänstig se motsträvig

motstridig 1 se motsträvig, (bibi.) genstridig, se envis 1 2 (helt) annan, (stick) motsatt; [-[motstridiga]-] {+[mot-
stridiga]+} motstridande, självmotsägande, stridiga, se under stridig 2, ambivalenta, blandade (känslor) — vara
motstridig 1 göra tvärtom 2 stå i strid med, icke vara förenlig 1. överensstämmande med; [vara motstridiga]
strida 1. svära mot varann motsträvig (motsats: medgörlig) motspänstig, gensträvig, motvillig, dorsk, motstridig
1, ovillig; (ibl.) nära tredsk(ande), se hårdnackad, obändig, olydig, tvär, trotsig, uppstudsig, ogin, (åld.)
genstörtig; vrensk, svår (att handskas med 1. att få att taga reson), oppositionell, oppositionslysten, obstinat,
istadig, envis — motsträvigt (adv., även) nödtvunget, på skruvar, ogärna — vara motsträvig se spjärna emot
motstycke sidostycke, motbild, motsvarighet, pendang, like, avbild, make, (vard.) maken till broken; analogi,
parallell — utan motstycke se makalös motstå emotstå, stå (ngt) emot, stå sig mot, icke ge vika 1. böja sig för,
göra 1. bjuda motstånd 1. försvara sig 1. värja sig mot, bjuda (ngn) spetsen, motsätta sig, hålla stånd (mot), hålla
(ngn) stången, trotsa; ej skadas av, tåla 1; icke låta sig lockas 1. bevekas 1. frestas 1. påverkas av, göra sig hård
mot, vara okänslig för, visa sig stark mot, stå stark mot, säga nej till, (lyckas) bekämpa, jfr motarbeta

403motstånd—motverkan



motstånd (fackspr.) resistens, (elektriskt) ledningsmotstånd, (elektrisk) impedans, re-sistans, (magnetisk)
reluktans; friktion, (ibl.) viskositet — göra motstånd bjuda motstånd, bjuda (mot)strid, hålla emot 1. igen, lägga
1. sätta sig emot, motstå, sätta sig till försvar 1. motvärn, se spjärna emot, sätta hårt mot hårt, (upp)resa sig; (inte)
reagera — göra passivt motstånd sabotera, se vidare under passiv — möta 1. stöta på motstånd möta 1. stöta på
hinder 1. svårigheter 1. opposition, möta motsägelse 1. antagonism, röna mot-hugg, stöta på patrull utan
motstånd utan prut, motståndslöst motståndare se motpart, fiende, vedersakare, vederdeloman, antagonist, ovän,
opponent; jfr medtävlare; (i spel) motspelare; [-[motståndarna]-] {+[mot- ståndarna]+} motståndarsidan,
motståndar-lägret, motsidan, oppositionen motståndskraft motståndsförmåga, styrka, uthållighet, 'seghet', fasthet,
själsstyrka, 'ryggrad', 'råg i ryggen'; hållfasthet, hållbarhet, okänslighet (för köld 1. värme), (värme)beständighet,
härdighet, (fackspr.) resistens (mot sjukdomsangrepp) motståndskraftig robust, stark, 'oböjlig', 'seg', uthållig,
hållfast, (fackspr.) resistent (mot sjukdomsangrepp); (eld)fast, (värme)härdig motståndsman frihetskämpe,
frihetshjälte, 'patriot'; (om äldre förh.) friskytt, frankti-rör, snapphane; partisan, gerillakrigare, (om franska förh.)
maquisard, (om norska förh.) jössing motståndsrörelse frihetskamp, partisa nrörelse, partisankrig, gerilla, maquis
motstöt l (fäktn.) ripost, kontrastöt 2 mot-

anfall, motangrepp motsvara 1 svara (e)mot, utgöra motsvarighet 1. motstycke 1. pendang till, korrespondera
med, respondera mot, höra samman med, höra till; överensstämma ni med, vara i enlighet med, passa ihop med,
stämma bra med, harmoniera med, matcha 2 vara likvärdig 1. lika 1. ekvivalent med, vara lika mycket värd som,
gå upp (e)mot, representera (ett värde av); uppväga, balansera; ersätta, (om ord i olika språk) 'täcka', 'betyda' 3
(om förväntningar, behov, krav) tillfredsställa, icke svika, (upp)fylla, 'täcka', tillmötesgå, 'möta', leva upp till;
(inte) göra rättvisa åt — motsvarande motsvarig, analog, liknande, likartad, likadan, samma slags;
korresponderande, parallell; överensstämmande med, homolog; lika (stor), jäm(n)god, ekvivalent, adekvat
motsvarighet 1 likhet, korrespondens, proportion; överensstämmelse, likformighet, parallellism, homologi,
kongruens; likvärdighet, ekvivalens, (utan) täckning 2 se motstycke, exempel 1

motsäga 1 se säga emot 1 2 (motsats: överensstämma med) vara oförenlig med, stå i strid med, strida 1. svära
mot, jäva 2, tala emot, upphäva — motsägande motstridig(a), stri-dig(a), motsatt(a), mot varandra stridande,
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från varandra avvikande; se inkonsekvent; (log.) kontradikto'risk, konträr motsägelse 1 invändning, inkast,
mothugg, gensägelse, gensaga, protest, dementi, opposition, (ibl.) motstånd 2 se självmotsägelse, (ibl.) tvetalan;
absurditet, kontradiktion, motsats, inadvertens, anomali, inkonsekvens, oförenlighet — utan motsägelse se
ojämförligt

motsägelsefull inkonsekvent, paradoxal, kontradiktorisk

motsätta sig arbeta (e)mot, vara emot, lägga 1. sätta sig emot, gå emot, spjärna emot, söka motverka 1. hindra 1.
hejda 1. omintetgöra, sätta sig på tvären, motstå, opponera (sig) motsättning motsats, kontrast, antites,
diskrepans; motsatsförhållande, opposition; friktion, disharmoni, antagonism, tvedräkt, schism, söndring, (ibl.)
meningsmotsättning, meningsbrytning; [motsättningar] meningsskiljaktigheter, jfr 1 strid 2 — i motsättning till
1. mot se gentemot 2 mottaga 1. motta 1 se taga emot 2 få, erhålla, uppbära, (ut)bekomma, inkassera, (åld.) in-
händiga, (i högre st.) undfå, (relig.) anamma, begå (nattvarden); ta(ga) i besittning, ta(ga) (i arv), överta(ga) 3
(motsats: tillbakavisa) anta(ga), uppta(ga), 'hälsa' (med glädje), hålla till godo med, godta(ga) — mottaga med
öppna armar hjärtligt motta(ga), hjärtligt välkomna mottagande 1 emottagande, mottagning 2; (hand. för)
ankomst, ingång 2 bemötande, behandling — få välvilligt mottagande få god press 1. kritik; vinna genklang 1.
gehör mottagare 1 (motsats: avsändare) adressat 2 (motsats: sändare) mottagningsapparat, (radio)apparat, radio 3
(vid blodtransfusion) recipient

mottaglig tillgänglig, 'öppen', känslig, ömtålig, (fackspr.) susceptibel; påverkbar, lättpåverkad, suggestibel,
'(lätt)antändlig'; läraktig, receptiv, vaken (för); stämd, (pre)dis-ponerad

mottaglighet känslighet, sensibilitet, (stark) sensitivitet, ömtålighet; receptivitet; (pre)-disposition



mottagning t se mottagande 2 mottagningstid,

besökstid, konsultationstid, (ha) jour; mottagningsrum; sällskaplig tillställning, (hålla) salong, samling, (ha)
mottagningsdag; (cocktailparty; hälsningsceremoni, (högtidlig) reception; (vid hovet) cour, audiens 3
radiomottagning, mottagningsförhållanden motto tänkespråk, lösen, jfr sentens motvallskäring envis person,
käring(en) mot strömmen

motverka 1 se motarbeta 2 utöva motsatt verkan 1. inflytande, verka i motsatt riktning, verka (e)mot, upphäva 1.
bortta(ga) verkan av, uppväga, motväga, utjämna, neutralisera motverkan mottryck, motrörelse, motaktion,
reaktionmotvikt—munk

motvikt balans, kontravlkt, ballast, barlast;

korrektiv, regulativ; kontrast motvilja (motsats: förkärlek) (känsla av) olust, obenägenhet, motsträvighet,
motvillighet, ovillighet, (åld.) ohåg(a); avsmak, antipati, vedervilja, leda, ovilja, 1 avsky, aversion, fobi, jfr 1 fasa
1 — hysa motvilja mot se 2 avsky

motvillig se motsträvig, ovillig — motvilligt (adv., även) ogärna, (blott) nödtvunget 1. av nödtvång, mot sin
vilja, invita Minerva motvillighet motspänstighet, se motvilja motväga se uppväga 2; upphäva verkan av
motvärn se motstånd — sätta sig till motvärn

se värja sig under 2 värja moussera 1. mussera bubbla, skumma, fradga 1. fragga, frusa, brusa, fräsa, pärla,
bornera mucka 1 säga emot, knorra, 'brumma', knota, knysta, muttra, 'morra', göra invändningar, käbbla,
opponera sig, (vard.) bjäbba emot, 'hosta', (vulg.) käfta, (prov.) mocka, (ibl.) bråka, gräla 2 (vard. för) rycka ut,
lämna militärtjänsten, hemförlovas, sluta rekryten, (vard.) 'lämna in' — mucka 1. (prov.) mocka gräl (vard. för)
väcka 1. söka ställa till 1. börja 1. söka komma i gräl 1. tvist, söka sak (med), se 1 bråka 2

mudd handlovsvärmare, pulsvärmare, (lapp)-päsk

mudder (botten)slam, gyttja, dy, ävja, grums, röra

mugg kopp, se 1 krus, jfr bägare — gå för fulla muggar gå för fullt muhammedan 1. mohammedan muselma'n,

moslem, islamit; (numera:) muslim mule överläpp (hos djur), (ibl.) nosspets, jfr nos

mulen 1 (motsats: solig) moln(be)täckt, moln-höljd, molndiger, överdragen (med moln), molnig, lågt i tak,
skyhöljd, skyig, oklar, grå, duskig; se mörk 1, töcknig, töckenhöljd, kulen, skymlig 2 (motsats: öppen, glad)
dyster, trist, butter, trulig, nedstämd, tungsint), 'mörk' (i hågen), misslynt, (med) rynkad (panna) mull 1 mylla,
mulljord, (mat)jord, humus

2 jordiska kvarlevor, (multnat) stoft, 'aska'

3 malmpulver — bädda ned i mullen se begrava 1 — vila i mullen vara död, se under 2 död

muller mullrande, 'rullande', dunder, dån; sorl, mummel

mullig (vard. för) knubbig, rundnätt, jfr korpulent

mullra se dundra 1, (dovt) eka, genljuda, 'brumma', kullra, (prov.) dröna, (ibl.) rassla; mumla

mulna 1 bli mulen, överskyas, svartna 2 för-

dystras, förmörkas, 'mörkna', se vredgas multi- mångfaldig, mång-multilateral (motsats: unilateral) flersidig,

mångsidig; mellan flera (länder) multinationell (om företag) med dotterföretag 1. verksamhet i flera länder, (ibl.)
internationell

multiplicera mångfaldiga, mångdubbla multna förmultna, övergå till mull 1. stoft, sönderfalla iu, förvittra, vittra
sönder, ruttna ned, förruttna, ruttna bort, murkna, fornas, förfalla mumla tala tyst 1. otydligt 1. oförståeligt,
småprata (för sig själv); entonigt 'mässa' 1. rabbla, muttra, 'brumma'; mullra, sorla — mumla i skägget se tala för
sig själv 1 mummel mumlande, viskande, tisslande och tasslande, tissel och tassel, sus(ning), små-prat(ande);



brus, sorl 2; 'brummande', kno-tande, knot

mumrik 1 (gymn. för) liten läderkudde, puta 2 (vard. för) (underlig) kurre, stofil, snusgubbe, snusmumrik mumsa
se äta 1, 2 tugga; [mumsa på] se festa 2 mun 1 munhåla, munöppning, gap, (ibl.) läppar; (prov.) tut, (vulg.) nos,
flabb, käft, trut, tryne, plyte, snut, snyte 2 munfull, klunk — mun- (språkv., med.) oral — draga 1. dra på mun 1.
munnen småle, se le —- gå från mun till mun gå från man till man, se under 1 man — ha 1. få mål i mun kunna
1. börja tala, vara talför — håll mim (vard. o. vulg.) håll käft(en), håll snattran, håll babblan, håll klykan, (prov.)
håll tytan — hålla mun se tiga — hålla tungan rätt i mun vara försiktig — i allas 1. i var mans mun se 2 bekant 1,
jfr berömd under berömma — leva ur hand i mun se leva för dagen — lägga (ngn ngt) i munnen inge, 'diktera',
'förestava', 'sufflera' — med en mun se enstämmigt, enhälligt — med hand och mun (lova ngt) med ord och
handslag, högtidligt, dyrt och heligt, på sin heder — mör i mun 1. munnen inställsam, se vidare under mör —
prata bredvid mun 1. munnen se försäga sig — rätta mun 1. munnen efter matsäcken anpassa sig, se vidare under
matsäck — taga 1. ta bladet från mun 1. munnen se tala ut 3 — ta mun 1. munnen full se skryta — ta ordet ur
mun 1. munnen på ngn förekomma ngn (i det han ämnar säga) — täppa 1. stoppa till munnen på (ngn) se tysta
(ned), snoppa av — vara ful 1. grov

1 mun 1. munnen se svära 2, vara oanständig 1. oförskämd — vara stor i mun 1. i munnen vara skrytsam, skryta

munart se dialekt

mundering (militär) beklädnad 1. utrustning 1. utstyrsel, uniform, (vard.) 'ställ', jfr kläder; sadel o. seldon, seltyg
munhuggas skifta 1. byta 1. växla ord (med varann), ordväxla, klyva näbb, näbbas, kivas, gnabbas, ge (varandra)
stickord, käbbla, gräla, disputera, (vard.) gruffa, (vulg.) slänga käft, käfta, (ibl.) retas; (ibl.) barka ihop, komma
ihop sig, råka i gruff munk 1 klosterbroder, broder, fräter, fra, fader, pater; (ibl.) lekbroder; renlevnadsman,
(muslimsk) dervisch, (buddistisk) lama

2 (överliggande) tegelpanna 3 munklikör, benediktin(likör), kloster(likör) 4 [pösmunk, raggmunk, gräddmunk]
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munlås munkavle, munkorg — sätta munlås

på se tysta (ned) munläder (vard. för) talförhet — ha gott 1. bra 1. välsmort munläder (vard. för) vara munvig, ha
god talegåva, vara en stor pratmakare 1. pratkvarn, kunna prata, se prata 2 munsbit (en) tugga, en bit mat; se
obetydlig

het 1, 1 smula munter se glad 3, rolig l, livad 2 muntergök se skämtare munterhet gott humör, glättighet upprymd
het, glädje, skämtsamhet, skämtlynne, lös släppthet, uppsluppenhet, uppspelthet löje(n), (i högre st.) gamman, jfr
skoj 2; muntert bordssamtal, bordsskämt, (åld.) målro muntlig (motsats: skriftlig) oral, verba'1; (testamente) viva
voce muntra se uppmuntra 1, försätta i 1. på gott humör, (vard.) gaska upp (sig), se roa, jfr liva 1

muntration (åld. för) (roande) underhållning, förströelse, skoj 2, fest 2 munvig (motsats: ordkarg, trögtänkt för
sagd) rapp 1. flink i tungan 1. i mun(nen), (vard.) rapp i truten, (vulg.) rapp 1. slängd i käften; kvicktungad, talför,
slagfärdig, re pliksnabb, snabb i repliken, näbbig, jfr prat sam vara munvig ha gott målföre, ha gott 1. bra 1.
välsmort munläder, ha en kvick 1. rörlig 1. flytande 1. rapp tunga, ha god talförmåga 1. talegåva, ha munnen 1.
språklådan 1. pratkvarnen i ordning, ha stor svada, kunna prata munväder tomt 1. löst prat, (bara) tomma ord,
fraser, bara 'luft', 'snömos', snicksnack, sladder, se struntprat, jfr svammel, (ibl.) abrakadabra; tomma 1. fagra
löften, mycket av munnen och litet av ullen, jfr skryt; (bara) talesätt jfr förevändning mur vägg; ringmur, (ibl.
nära) (fästnings)vall, befästning, skyddsvärn; inhägnad, barriär, bröstvärn, balustrad; (bildl.) oöverkomlig
'skiljevägg 1. 'skiljemur' murken 1 murknad, rutten 2, förmultnande, multen, sönderfrätt, skör, lös, svampig,
sönderfallande; se förfallen 1, utsliten, bräcklig, skröplig 2 (prov. för) misslynt, purken murkna 1 se multna 2
(bildl.) se mögla 2 murrig (vard. för) 1 (om person) knarrig, butter, vresig, arg(sint), ilsken 2 (om färg) mörk,
oklar, grådaskig, dyster murvel 1 (vard., neds för) journalist 2 (prov.

för) (pojk)slyngel, drummel, lymmel mun se råtta



musa sånggudinna, sångmö, (ibl. nära) genius museal 1 museimässig, musei- 2 se föråldrad,

gammal 3 muselma n se muhammedan museum konstsamling, (konst)galleri, tavelgalleri, tavelsamling, (ibl.)
kabinett, glypto-tek, pinakotek; museibyggnad musicera utföra musik, spela, sjunga musik 1 tonkonst; musiklära,
tonlära, musikvetenskap 2 (motsats: sång) instrumentalmusik; musicerande, spel; [musiken] (även)
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orkestern, se under orkester 3 (motsats: text) tonsättning, noter, melodi 4 musikstycken, tonskapelser,
kompositioner, tondikter 5 [vara 1. bli ngns musik] ngns förtjusning, största intresse 1. nöje, 'melodi', 'likör' —
vara 1. ljuda som musik (i ngns Öron) vara behagligt 1. angenämt (för ngn) musikal (slags) operett,
musikskådespel,

musiklustspel, (ibl.) musikfilm musikalisk 1 musikbegåvad, musikkunnig, musikintresserad, musikälskande 2
melodisk, klangfull, välljudande — vara musikalisk ha sinne för musik, ha (gott) musiköra 1. gehör, (kunna)
njuta av musik, förstå musik musikanförare se dirigent musikant (enklare) mu siker, musikus, (by)-spel(e)man,
birfilare, jfr jonglör 2; [-[musikanterna]-] {+[musikan- terna]+} musiken, orkestern mu'siker tonkonstnär,
musikutövare, (ibl.)

orkestermedlem; jfr musikant musikkår (uniformerad) blåsorkester, se orkester musiköra se gehör 1
muskedunder se gevär muskelstark se kraftig 1 muskulatur muskelsystem, muskelbyggnad muskulös se kraftig 1
musköt se gevär muslim (förr:) muhammedan mussera se moussera

must 1 fruktsaft; ojäst vin; fruktvin, cider; näringssaft 2 mustighet, frodig kraft o. fyllighet, must och märg, must
och malt, korn och kärna; [musten] det finaste, det värdefullaste o. väsentligaste, koncentratet, märgen, se under
marg 2 — suga musten ur (ngn) suga märgen ur, beröva all (livs)-kraft, (vard.) ta orken ur, göra 1. ta kål på,
utmatta — suga musten ur (ngt) tillägna sig det viktigaste 1. bästa 1. värdefullaste av (ngt), skinna, utarma,
åderlåta, parasitera på, suga ut 2 mustasch 1. mustascher (åld.) knävelborrar, (vard. o. si.) 'morrhår', tangorabatt,
preussare, snorbroms mustig 1 (motsats: torr) mustrik, närande, saftrik, märgfull, fet, fyllig, saftig 2 (motsats:
blek, matt, menlös, intetsägande) se kraftig S, uttrycksfull, frodig (fantasi), 'mättad' (färg); se grov 9, oanständig,
burlesk, drastisk, 'kryddad', (ibl.) rafflande muta besticka, tubba, 'besolda', 'köpa', 'smörja', ge en handtryckning,
korrumpera, ge (ngn) klingande argument mutbar besticklig, fal

muttra grumsa, (missnöjt) murra, grymta, (små)knota, knorra, (vard.) gruffa; knysta, mucka, 'morra', (prov.)
dröna; (små)puttra, 'brumma', muttla, (ibl.) knarra; mumla (i skägget), inte tala ur skägget, (si.) 'hosta' mycken
betydande, intensiv, riklig, ampel myckenhet stort antal, se mängd 1 mycket 1 inte litet, inte 1. inga småsmulor 1.
småsaker, en hel del, en god del, ett och annat, både det ena och det andra, litet avlika mycket—1 må

varje, allt upptänkligt, mångahanda, (hur 1. så) pass 2 i stort antal, en (stor) mängd 1. myckenhet (av), ansenligt
(med), en massa, massor (av), mängder (av), fullt (av), rikligt (med) 3 ohejdat, våldsamt, 'duktiga tag'; i stor
utsträckning, i stor omfattning, i stor skala, till stor del, i hög grad, högeligen 4 se väldigt, hjärtans (gärna),
(vard.) fasligt, vådligt, nedrigt, illa (kvickt), (fint) värre, mer än lovligt (dum), (åld.) mäkta, fast; ganska, tämligen
5 betydligt (bättre 1. sämre), långt 1. än 1. ännu 1. vida (bättre), (inte) stort (bättre), etter 1. ytter (värre), sju-falt
1. sju resor (värre) — lika mycket likafullt, alltnog, lika gott, se under 1 lika — lämna mycket övrigt att önska
vara otillfredsställande — så mycket mer som desto 1. dess mer som — så mycket mindre som med desto större
skäl som, i synnerhet som, jfr emedan

mygel (vard. för) fusk, smussel, intrig(er), (vard.) fiffel; småsnatteri mygga 1. mygg moskit, stickmygga, knott,
harkrank — sila mygg och svälja kameler fästa sig vid 1. göra affär av småsaker o. förbise långt viktigare ting,
'de små tjuvarna hänger man, de stora låter man gå' mygla (vard. för) fuska, smussla, intrigera (sig till fördelar),
(vard.) fiffla; trassla, krångla, 'maska'

mylla 1 humusrik 1. mullrik jord, mull, matjord, humus 2 (bildl.) grobädd, groningsbädd, groddbädd

myller se vimmel, (oöverskådlig) trängsel,



mängd 1, kryll(ande), 'sjudande kittel' myllra se vimla

myndig 1 (motsats: omyndig, minderårig, övermaga) fullmyndig, (full)vuxen, (ibl.) självständig, oberoende, sin
egen (herre) 2 (motsats: obetydlig, oansenlig) betydande, mäktig 2, inflytelserik, auktoritativ, auktoritär,
respektingivande, kraftfull, kraftig, (ibl.) patriarkalisk 3 (motsats: anspråkslös, tillbakadragen, försynt, hovsam)
bjudande, befallande, fordrande, imperatorisk, värdig, magistral, doktoral, imponerande, dominerande;
egenmäktig, jfr härsklysten, överlägsen, bestämd, sträng, pösande, dryg, kavat, katig, (vard.) grötmyndig
myndighet 1 se makt, inflytande, gehör, auktoritet 2, respekt, styrka, majestät(lighet), myndig ton, myndigt
uppträdande, (ibl.) härskarlater; jfr bemyndigande 2 ämbetsverk, styrelse, överhet; (högre) instans;
[myndigheterna] höga vederbörande, 'överheten', de maktägande, se under maktägande, de överordnade — makt
och myndighet se bemyndigande, välde 2 mynna utmynna ni, utfalla ni (i), flyta ut (i), rinna ut (i), utlöpa ni (i),
kasta sig ut (i), tömma sitt vatten (i), strömma ut (i), inmynna; (om gata) mynna ut (i), leda 1. gå 1. föra (till),
'sluta' (i) — mynna ut i (bildl.) se resultera i

mynning 1 (flods) utlopp, utfall, (åld.) (å)mun, os; (flod)estuarium, mynne 2 (på rör, tunnel osv.) öppning, 'gap',
glugg, port 3 (mag)mun mynt 1 se penning, pengar 2 myntverk — mynt- monetär — betala med samma mynt
hämnas, se hämna, ge lika för 1. mot lika, se under 1 lika — slå mynt av se utnyttja, dra(ga) fördel av

mynta 1 (om mynt) tillverka, prägla, slå 2 (bildl., om nya ord 1. fraser) forma, skapa — myntad på präglad 1.
gjord för 1. med tanke 1. syftning 1. sikte på 1. med adress till, kalkerad på, som hänsyftar 1. häntyder 1.
alluderar på myr mosse, kärr, sump(mark), blötmark, sankmark, myrmark, träsk, moras, tundra, marskland, mad,
(ibl.) (gung)fly, (prov.) mar, drog, dråg, flo myra 1 (ibl.) termit 2 kryp, pyre, 'unge', (si. för) flicka 3 (en riktig)
arbetsmyra — sätta myror i huvudet (på) se förbrylla, ge bryderi, bekymra 1, oroa myriad tiotusental; otalig
mängd, oräknelig skara

mysa vänligt 1. fryntligt 1. belåtet småle 1. (små)skratta, se le, (ibl.) plira, (vard.) 'spinna'

mysig (vard. för) trivsam, (hem)trevlig, behaglig, bekväm, skön mysterium ngt hemligt 1. oförklarligt, ngt
ofattbart, förborgat ting, se gåta 1 — mysterier (även) 1 hemliga riter, (i antiken:) hemlighetsfulla gudstjänster 2
(litt.-hist.) mysteriespel, (medeltida) religiöst drama, bibeldrama

mysteriös gåtfull, hemlighetsfull, hemlig, oförklarlig

mystifiera driva med (ngn), förvirra, tala i gåtor, förbrylla, jfr 1 lura 2 mystifikation se gåta 1; hemlighetsmakeri;
(mystisk) förväxling 1. missuppfattning; (ibl.) gyckel, bedrägeri mystik 1 mystiskt dunkel 1. förhållande,
dunkelhet, gåtfullhet, hemlighetsfullhet, outgrundlighet, mysticism; magi 2 (relig. för) försjunkande i det
översinnliga; andliga svärmerier, svärmiskt grubbel 1. grubbleri mystisk 1 se gåtfull, mirakulös, trolsk, underbar;
(i) beslöjad(e) (ordalag); hemlig, lönn-lig, (ibl.) ockult, kabbalistisk, (ibl. nära) apokryfisk, apokalyptisk 2 se
underlig, 'ljusskygg', dubiös, obskyr, 'skum', (ngt) misstänkt, tvivelaktig, suspekt, (vard.) mystifik, mysko; (ibl.)
spökaktig, skrämmande myt gudasaga, se saga 1, historia 2 myteri samfälld lydnadsvägran, subordina-tionsbrott,
sammansvärjning; revolt, resning, kupp, uppror, upplopp, tumult, kalabalik, kravall(er) mytisk se sagolik 1,
sägenomspunnen, legendarisk, apokryfisk mytoman sjuklig lögnare, vanelögnare 1 må 1 känna sig, befinna sig,
ha det; [hur mår du] hur står det till (med dig), hur lever världen med dig 2 må gott 1. väl, ha det
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bra, känna sig väl till mods, njuta, trivas, ha det skönt, (vard.) gona sig, 'spinna', 'ha sig' — må gott må som en
prins i en bagarbod, må som en pärla i guld, se 1 må 2; smörja kråset, se under 1 kräs — må illa vara opasslig,
känna sig illamående 1. sjuk, känna sig illa till mods, känna kväljningar, må som en hund, krassla, skralta, (vard.)
känna sig vissen, må tjuvtjockt 1. tjyvtjockt 1. kymigt, (gå och) hanka, (prov., vard.) gå och hangla, (prov.) ulka,
(i Sydsv.) klokas; 'ha ont i håret', vara dagen efter, se under dag 2 må månde, måtte; bör, får (lov), har rätt (att),
kan (möjligen) - det må vara hänt det må vara, det får gå, à la bonne heure -må ske (i högre st. för) må göra, låt gå
måfå — på måfå på en höft, på (en) slump, ungefärligen, slumpvis, i blindo, 'blint',blindvis, tillfälligt, ut i luften,
i vädret, ut i det blå, utan plan, planlöst, godtyckligt, på fri hand, efter ögonmått, utan beräkning, som det faller



sig, på vinst och förlust, vind för våg, på guds försyn, på lösa boliner, bus bas; (gå) på en 1. sin hals måg svärson
måhända se kanske

1 mål 1 tal(förmåga); röst, stämma, målföre

2 se dialekt, (åld för) språk 1 — famla 1. häfta 1. stappla 1. snubbla på målet (prov. för) sluddra, 2 stamma 1 —
ha 1. få mål i mun kunna 1. börja tala, vara talför — sväva 1. darra på målet uttrycka sig oklart o. osäkert, inte
vilja tala ut, inte vara säker på sin sak, 'dröja', 'tveka', fumla, fubbla. 2 stamma 2

2 mål 1 (jur. för) rättegång(s-sak), (rätts)-tvist, (rätts)fall, rättssak, process 2 (kansli-spr. för) sak, angelägenhet,
ärende, fråga — i oträngt mål se i onödan

3 mål se mått 2

4 mål se måltid

5 mål 1 slutpunkt, ändpunkt, destinationsort), bestämmelse(ort). adress(ort), (resans) slut, (livets) gräns; (idrott.)
mållinje, målstolpe, målbur, (hamna i) nät, (idrott.-si.) bur(en), glugg 2 riktpunkt, siktpunkt, skott-tavla, (ibl.)
märke, prick; riktmärke, 'ledstjärna', ögonmärke, förebild, (ibl.) ideal

3 [mål för) föremål 1. 'måltavla' 1. objekt (för), utsatt (för) 4 se ändamål, slutmål, avsikt, tanke, mening, föresats,
ambition — göra mål skjuta (bollen) i mål, lägga bollen i nätet, (idrott.-si.) 'peta 1. plocka 1. slå in en syl', 'göra
1. sätta 1. skotta in en strut', 'nypa in en ärta', 'måla', 'mäta', näta — i mål framkommen, framme, inkommen, inne
— sk juta över målet se överdriva — vid målet se framme 3

måla 1 porträttera, avkonterfeja, (vard.) 'före'viga'; avmåla nJ, avbilda 2 (be)stryka; pensla (över); kolorera, färga,
färglägga, illuminera; (neds.) kladda, kludda 3 se skildra — måla sig (vard. för) sminka sig—målande livlig,
uttrycksfull, levande, livfull, färgrik, pittoresk, målerisk, åskådlig, 'saftig' — måla

fan på väggen se överdriva, svartmåla — måla ut se utmåla målare 1 måleriarbetare, målargesäll, målarmästare,
(vard. o. neds.) plankstrykare, (må-lar)kludd, kladd(er), spackelprins 2 tavel-målare. konstmålare artist, konstnär,
(ibl.) mästare 3 (kortsp. för) klätt kort måleri se målning 1

målerisk 1 (motsats: färglös, matt, alldaglig, intresselös) målersk, pittoresk, dekorativ, färgrik, 'brokig',
(för)tjusande (vacker) 2 (om stil 1. framställning) åskådlig, levande, livfull, livlig, målande 3 (motsats: lineär,
plastisk) (konsth.) visuell, med upplöst 1. synlig penselföring mållös 1 se stum 1, 1 tyst 1, häpen, se gripen 2

under gripa 2 planlös, utan mål målmedveten bestämt inriktad på (målet), koncentrerad, framåtsträvande,
ambitiös, beräknande, självsäker; fast, kraftig, bestämd, resolut; planmässig — vara målmedveten veta vad man
vill, inte släppa målet ur sikte

målning 1 målningsarbete, måleriarbete; må-laryrke; färgläggning, målad yta; (målar)-färg; måleri, målarkonst,
målningssätt 2 (konsth.) konstverk, se tavla 2, bild 1, (åld.) skilderi 3 sminkning, smink, make-up, 'på-målning',
'uppmålning', (vard.) 'krigsmålning' 4 skildring, åskådlig o. levande 1. livfull 1. målande framställning 1.
'teckning' 1. beskrivning 1. återgivning målsman 1 se ombud; (ibl.) förmyndare; [målsmän] (ibl.) föräldrar 2
banerförare, märkesman, förkämpe, förespråkare målsägare 1. målsägande (jur.) sakägare, sak-

ägande, rättsägare, se kärande målsättning programsättning; se 5 mål 2, avsikt 1

måltid mål, anrättning, ett mål mat, en bit mat, (en enkel) matbit, (sjö.) skaffning, (vard.) 'utfodring'; gästabud,
festmåltid; jfr fest 2

1 mån (subst.) hårsmån, liten smula, nyans, 'aning' — i den mån (som) i samma mån (som), i den 1. samma grad
1. utsträckning (som), så långt (som), (ibl.) såvitt (som), för såvitt; efterhand (som), allteftersom — i ingen mån i
intet hänseende, i ingen måtto, icke — i min mån å min sida, för egen del, för min del; efter (fattig) förmåga, så
gott det går, så gott jag kan, vad på mig ankommer, så långt krafterna räcker 1. står bi

— i mån av i proportion till, efter måttet av, alltefter, efter, så långt (krafterna) medger



— i mån av behov efter behov — i möjligaste mån i största möjliga mån, i görligaste mån, i möjligaste måtto, i
så hög grad 1. så mycket som möjligt, så gott sig göra låter — i någon mån till en viss grad, till en del, delvis, i
viss mån, något, jfr någorlunda; på något sätt, i någon måtto, i något avseende — i vad mån i vilken utsträckning
1. grad, hur pass (mycket), i vad måtto — i viss mån på visst 1.

4082 mån—i rågat mått

sitt sätt, på sätt och vis, i visst hänseende, i någon mån, se ovan 2 mån (adj.) [mån om] omtänksam, omsorgsfull,
aktsam, vårdsam, varsam, noggrann 1. noga med, sorgfällig; (ibl.) öm om, rädd om; angelägen, ivrig (att) — vara
mån om hålla på, iaktta(ga) (sin värdighet), beflita sig om, sträva efter, se 2 sträva; måna om1, ömma för — vara
mån om sig vara beräknande 1. ekonomisk 1. närig 1. snål, vara om sig måna om1 vara mån om, vårda sig om,
omhulda

månde kan (väl), kunde, skulle kunna, må, måtte, får 1. skall 1. bör (väl), torde

måne 1 satellit, 'drabant', 'biplanet', (åld., prov.) tungel 2 se flintskalle — mån- luna'r — titta i månen efter (vard.
för) förgäves söka 1. önska sig, inte (kunna) räkna med, titta i det blå efter, ingenstädes finna, bli lurad, se under
1 lura många se under mången mångahanda 1 (adj.) många (olika), många slags, olika slags, mångfaldiga,
flerahanda 1. flerehanda; jfr diverse 2 (ss. subst.) mycket, mångt och mycket, litet av varje mångbegåvad 1 se
mångsidig 2 (ss. subst.) allround 1. allsidig begåvning, mångfrestare, universalgeni, polyhistor mångdubbel
mångfaldig, flerfaldig, flerdubbel — mångdubbelt (adv., även) mångfalt, många gånger mångdubbla öka till det
mångdubbla, mångfaldiga, multiplicera, reproducera mången 1. (åld. o. poet.) mång mer än en, icke så få;
[många] (motsats: få) flera, åtskilliga, en hel del, en god del, talrika; en mångfald, i mängd(er), en mängd (av), jfr
mängd 1, massvis 1. högtals 1. skocktals av, legio, (vard.) en hel hoper; olika, växlande, varjehanda,
mångahanda, mångfaldiga, flerfaldiga, flerdubbla, upprepade — mång-

multi-, poly--alltför många till överflöd,

övernog, i rågat mått, ingen ände på — mångt och mycket se mångahanda 2 — i mångt och mycket i många
hänseenden 1. avseenden, på många punkter mångfald 1 se mängd l 2 (mat.) multip'el mångfaldig flerfaldig,
flerdubbel, mångdubbel, mångsidig, talrik, varierande, multi-, (mat.) multipel, (åld.) margfaldig; [-
[mångfaldiga]-] {+[mång- faldiga]+} många, se under mången mångfaldiga 1 mångdubbla, öka (antalet),
diversifiera (tillverkning); multiplicera 2 flerfaldiga, reproducera (i flera exemplar); [hektografera, duplicera,
steneilera, värme-kopiera, (foto)kopiera, xeroxera] mångfrestande se mångsidig — vara mångfrestande pröva på'
1. försöka sig på' 1. slå sig på' litet av varje mångfrestare tusenkonstnär mångfärgad brokig, färgrik 1,
(mångskiftande, polykrom, jfr spräcklig månggifte polygami, polyandri mångkunnig (motsats: fåkunnig)
kunskapsrik, kringsynt, jfr mångsidig, bevandrad, vittbe-

läst, (mång)lärd, versatil; ett levande (konversationslexikon, en polyhistor, (skämts.) en allvetare månglare
(gatu)försäljare, handlande, schack-rare

mångordig (motsats: fåordig, koncentrerad) ordrik, omständlig, (vard.) pratig, tramsig, (ibl.) svamlig; långrandig,
(ibl.) tjatig; orerande, jfr pratsam, svulstig — mångordigt (adv., även) vitt och brett mångsidig (om person)
mångbegåvad, allsidig, all round, rikt fasetterad, mångkunnig, väl orienterad 1. väl bevandrad på olika områden,
versatil, mångintresserad, med många strängar på sin lyra 1. båge, mångfrestande, (vard.) femtonfiffig; (om
kunskaper, begåvning 1. intresse) (vitt)omfattande, vitt-famnande, vidsträckt, (mång)skiftande, mångfaldig,
varierande, rikt fasetterad; (hand.) multilateral mångskiftande jfr skiftande mångstämmig flerstämmig,
mångtungad, or-

kestral, polyfon mångt och mycket se under mången mångtydig flertydig, 'dubbelbottnad', dubbeltydig, 'tänjbar',
gåtlik, gåtfull, mystisk, svårtolkad, orakelmässig, sibyllinsk(t svar), (ibl.) tvetydig mångårig se gammal 5, perenn
månne månn, månntro, måtro, undras om, (prov.) tro (de't), jfr kanske måste nödgas, nödsakas, tvingas, vara 1.
bli piskad 1. nödd (att), vara pliktig 1. skyldig, ha att, ha (fått) order (om 1. att), få (lov att), behöva 2, (prov.)
lär(a); icke kunna underlåta 1. undgå 1. komma ifrån 1. undan, icke kunna slippa (ifrån 1. undan), (an)se sig



nödsakad (att), anse det som sin plikt (att), se sig tvungen (att), prompt skola mått 1 mätinstrument, måttverktyg,
mätverktyg, måttredskap, mätredskap, mått-sticka, mätsticka, måttkäpp, mätkäpp, tumstock, mätribba, måttband,
mätsnöre; mål-kärl, behållare, (bleck)mugg 2 norm, måttstock, normalmått, likare, enhet(s-mått), grundmått,
modu'l 1. mody'1, mål; värdemätare, värderingsgrund, rättesnöre 3 storlek, utsträckning, omfång, rymd,
spännvidd, 'nummer', dimension(er), bestämd portion, mängd, pensum, myckenhet, kvantum; (en) deciliter
(grädde); grad, skala; (efter den tidens) förhållanden — efter mått (sy) på beställning, (sitta som) beställd —
efter måttet av i mån av, se under 1 mån — hålla måttet fylla måttet, vara fullmålig 1. mål-fyllig, ha behörig 1.
riktig längd 1. höjd 1. de rätta måtten, vara tillräckligt hög 1. bred 1. djup, vara lagom (stor); icke vara
undermålig, vara fullödig 1. tillfredsställande 1. över medelmåttan, fylla rimliga anspråk, bestå provet — i rikt
mått se rikligen — i rågat mått rikligen, ymnigt, tillräckligt, till överflöd, nog och övernog, fullt upp, utan all
ände, över hövan, till övermått, (vard.) så det förslår, gudi nog — måttet är rågat

409råga måttet—den mänskliga faktorn

måttet är fyllt, tålamodet är slut, ngn har syndat tillräckligt (länge), syndaregistret är fullt, ngn har lidit 1. straffats
1. prövats nog, nu kan det vara nog — råga måttet gå (allt)för långt, komma tålamodet att brista, nå kulmen,
driva saken till dess spets, komma humöret att jäsa 1. koka över, komma bägaren att rinna över — taga 1. ta mått
på se mäta 1 — utan mått se gränslös, hejdlös — vidtaga 1. vidta lämpliga mått och steg (för) se föranstalta, foga
1. träffa 1. vidta(ga) anstalter

1 måtta (subst.) måttfullhet, gyllene medelväg, lagom, juste milieu, aurea mediocritas; återhåll(samhet),
moderation; sans, (åld.) hov — hålla måtta vara måttlig — komma till måtta komma till nytta, komma väl till
pass, passa bra — med måtta se lagom 2 — utan (all) måtta utan hejd 1. gräns, se hejdlös, gränslös — över
måttan se övermåttan — måtto — i dubbel måtto på dubbelt sätt, dubbelt — i ingen måtto på intet sätt, i intet
avseende 1. hänseende, i ingen mån, icke alls — i synlig måtto på ett synligt sätt, i synlig form 1. gestalt — i så
måtto på så sätt (att), på det sätt (som); såtillvida (att 1. som); i det avseendet

2 måtta (v.) sikta, syfta, rikta; (vard. för) ta(ga) mått (på); (idrott, för) ta(ga) ögonmått på, mäta, beräkna ansats
(vid hopp)

måttband metermått

måttfull (motsats: överdriven) begränsad, se måttlig, jfr passande 2; behärskad, sansad, besinningsfull, tyglad,
moderat, hovsam; (ibl.) harmonisk; sober, resonlig, resonabel, varlig, varsam, diskret, dämpad — måttfullt (adv.,
även) med lämpor, se under 1 lämpa

måttlig 1 (om person, motsats: omåttlig, extravagant) återhållsam, förnöjsam, asketisk, nykter 1 2 (om sak,
motsats: överdriven) modererad, måttfull, medelmåttig, lätt (vind), tempererad; (om pris) anspråkslös, billig,
rimlig, 'hygglig', skälig, moderat, facil 3 (motsats: stor, betydande) ringa, obetydlig, lindrig, (mycket) 'blygsam'
— måttligt (adv., även) se lagom 2, måttliga korvar (är bäst); så där tämligen, (inte) litet; (mus.) lagom långsamt,
moderato måttlös se gränslös, immoderat måttstock se mått 2, (värde)mätare, (bildl.) mätskala mähä se stackare

mäkla 1 se medla, stifta enighet, utjämna missförhållanden 2 se köpslå 3 driva mäkleri-rörelse, förmedla affärer
mäklare se medlare, underhandlare; se mellanhand, böneman; (affärs)förmedlare; fond-kommissionär; speditör,
betraktare

1 mäkta (adv.) se högeligen

2 mäkta (v.) (prov.) makta, se förmå, orka mäktig 1 se stor 2 betydande, inflytelserik;

ansenlig, väldig, storvulen, upphöjd, imponerande, imposant, ansedd, jfr myndig 2

3 stark, kraftig, intensiv, oerhörd 1, utom-

ordentlig, ståtlig, storslagen, pompös 4 (om mat 1. måltid) tung, fet, bastant, stadig, mättsam, svårsmält 5 (om
malmlager) starkt malmförande, tjock, djup — mäktigt (adv., även) högeligen, övermåttan — vara mäktig 1 ha



mycket att säga till om, ha ett ord med i laget, ha makten i sin hand; [ngn är mäktig] ngns ord väger tungt 2 se
förmå 1 mäla (åld. för) omtala ru, berätta, förmäla, säga

mängd 1 (om saker) myckenhet, stor samling,

binga 1. binge, bunt, knippa 1. knippe, (prov., i Sydsv.) 'bunke'; dråse, drös(e), dös, bråte, tross, jfr 1 hög 1,
(vard.) (ett) 'berg' (av), 'batteri', bibba, 'laddning', smita, smälta; lass, trave, packe, rad, förråd (av), (varu)-parti;
(i) stor omfattning, otal, uppsjö (på); fond (av), rikedom på, rikligt med, överflöd (på), ymnighet, mångfald; (om
levande varelser) hop, massa, klunga, antal, en hel 1. god del, skock, svärm, myller, (vard.) (en hel) hoper, brass;
skara, hekatomb, stim; myriad, (vard.) skrälldus; (i) flock och farnöte, 1 flock 1, församling 1, jfr vimmel,
många, se under mången-, [mängden] gemene man, flertalet; folket, se under folk 6; [mängder] se mycket 2 2
kvantitet, frekvens, storlek, dos(is), kvantum, mått, portion människa 1. (poet. o. vard.) mänska 1 (motsats: djur)
människovarelse, (fackspr.) homo (sapiens), (relig. o. i högre st.) Guds beläte 1. avbild, skapelsens herre 1.
krona, människobarn, jordevandrare, jordebarn; [-[människorna]-] {+[män- niskorna]+} (även) mänskligheten,
människosläktet, (ibl.) världen, (relig.) Adams barn 1. söner, 'allt kött' 2 person, individ 3 (vard. för) hjälpreda,
hemhjälp — människo-antropo- — den invärtes människan den inre människan, själen, anden, personligheten —
inte en människa inte en levande varelse, inte ett människoliv, se ingen 2 — inte vara människa att (vard. för)
inte kunna, inte förmå

människofattig fattig på folk, glest bebyggd människofientlig misantropisk, jfr misantrop människohat (motsats:
filantropi) människofientlighet, misantropi människokännare se psykolog människokärlek kärlek till sin nästa 1.
till medmänniskorna, humanitet, människovänlighet, filantropi människoskygg folkskygg, jfr skygg
människovärdig människoälskande, mänsklig, human, humanitär, oegennyttig, mild, offervillig, älskvärd,
vänsäll, 'snäll' människoätare se kannibal 1 mänsklig människo- 1 (motsats: gudomlig) köttslig, dödlig 2
personlig, okonventionell, naturlig 3(motsats: obarmhärtig, hård, grym) människovänlig, människoälskande,
human, mild, barmhärtig, överseende, tolerant, skonsam, medlidsam, misskundsam, kristlig 4 (motsats: ovärdig,
orimlig) människovärdig; rimlig, måttlig, försvarlig — den mänskliga faktorn den oberäkneliga faktorn, män-

410mänsklighet—mäta

niskans oförmåga att fungera perfekt, den mänskliga otillräckligheten, människans brist på fullkomlighet
mänsklighet människonatur; naturlighet; människokärlek, människovänlighet, mildhet, barmhärtighet, humanitet;
[-[mänskligheten]-] {+[mänsklig- heten]+} (även) människosläktet, människorna; (ibl.) människan, släktet, vårt
släkte märg 1 benmärg, ryggmärg, växtmärg 2 kraft, styrka, 'saft', eftertryck, energi, (utan) korn och kärna;
[märgen] det innersta, det väsentliga(ste), kärnan, kvintessensen, det (finaste o.) bästa, musten, 'nerven' — gå
genom märg och ben tränga igenom, vara genomträngande — suga märgen ur suga musten ur märgfull se kraftig
5, uttrycksfull märka 1 sätta 1. sy 1. brodera märke 1. namn 1. initialer 1. monogram på, namna, beteckna (med
bokstäver); förse med igenkänningstecken 1. stämpel, bläcka (träd), klippa (djuröron), kröna 1. justera (mått),
staka (väg); etikettera, påteckna, signera 2 (vard. för) ge (ngn) en minnesbeta, 'brännmärka', 'stämpla', jfr prygla;
(idrott.) justera 3 (motsats: förbise) lägga märke till, ge akt på, akta på, fästa sig vid, uppfatta, ta(ga) notis om,
(inte låta sig) bekomma, varsna, jfr förnimma 1, upptäcka, (i högre st.) förmärka, förspörja; komma underfund
med, urskilja, spåra, konstatera, få upp ögonen för, få syn 1. sikte på, (få) se, iakttaga 1, ana, genomskåda,
uppmärksamma, observera, (hand. o. åld.) bemärka — märkt prydd 1. belagd (med); slagen, 'stämplad',
dödsmärkt — låta märka låtsa, låtsas om — märka ord rida på ord märkas se synas 1, ligga i luften; kasta sin

skugga framför sig märkbar (lätt) iakttagbar, förnimbar, synbar-lig, skönjbar, uppenbar, tydlig, klar, påfallande,
igenkännlig, markerad, omisskännlig, bestämbar, påvisbar, manifest märke 1 igenkänningstecken, kännemärke,
(känne)tecken, 'kråka', skiljemärke 2 fabriksmärke, varumärke; hallstämpel; etikett, (pris)lapp, stämpel;
kontrollmärke, (kö)-bricka, pollett; index (på fysikalisk apparatur); beteckning, signum, (författares) signatur 3
sinnebild, emblem; kokard (på huvudbonad); idrottsmärke, förtjänsttecken; (åld. för) fana, fälttecken 4 spår (efter
åverkan), ärr (efter sår), blåmärke, stigma; avtryck, intryck, fördjupning, (ibl.) streck, repa, skåra; fläck, prick 5
förebådande tecken, 'gammalt märke', jfr förebud; [märken] se verkningar — lägga märke till se märka 3,



iakttaga 1, ta(ga) fasta på, se under 2 fasta, ta(ga) (ngt) ad notam märkesman berömdhet, föregångsman,
banerförare

märklig se märkvärdig, anmärkningsvärd, uppseendeväckande, (vard.) (sju)särdeles; 'underbar', storslagen,
viktig, fenomenal; betydelsefull, framstående, namnkunnig, illuster, notabel; se underlig — märkligt (adv., ibl.

även) förunderligt — märkligt nog se underligt nog

märkvärdig 1 se märklig, sevärd, remarkabel, ovanlig, extraordinär, utomordentlig, sällspord, synnerlig,
enastående; iögon(en)-fallande, påfallande 2 sällsam, främmande, besynnerlig, underlig, gåtfull 3 (göra sig)
intressant — märkvärdigt nog se underligt nog

märkvärdighet raritet, kuriosum, sällsynthet, jfr egendomlighet; sevärdhet märla se hake 1, bygel; hyska (på
klädesplagg); snörring (på sko) märr sto, jfr häst 1

mäsk drav, dränk, finkel; (si.) hembränt mäss 1 (mil.) samlingslokal (med servering), matsal; (sjömil., för
officerare) gun(n)rum; matlag 2 matservering (vid fabrik, skola)

1 mässa (subst.) 1 (katolsk) gudstjänst; högmässa, (åld.) tidebön, tidegärd; kyrkosång, körverk, (ibl. nära)
oratorium, missa solem-nis, själamässa, dödsmässa, rekviem 2 köpstämma, marknad, utställning — svart mässa
djävulsmässa, häxsabbat; saturnalier, våldsamma utsvävningar, rummel, sus och dus, orgie

2 mässa (v.) 1 sjunga (in)för altaret, läsa 1. sjunga mässan 2 entonigt rabbla 1. mumla, 'predika', tala sjungande 1.
salvelsefullt

mässing gulmetall, (ibl.) 'malm', tombak, pinsback 1. pinchbeck; mässingssaker; (sjö.) mässingsbeslag (ombord),
blankverk —

1 bara mässingen (vard. för) naken 1 mästare 1 (motsats: gesäll, lärpojke) hantverksmästare, 'mäster'; husbonde,
jfr chef

2 (motsats: lärjunge) lärare, undervisare, vishetslärare 3 (motsats: klåpare) fackman, specialist, auktoritet, virtuos,
föregångsman, märkesman, expert, överdängare; (mus.) maestro 4 (idrott, o. spelt.) mästerskapsinnehavare,
champion; (tennis)kung, 'stjärna'

5 skapare (av), upphovsman 1. 'fader' (till)

6 herre, härskare; överman

mästerlig fulländad, ypperlig, alldeles utmärkt, förträfflig, perfekt, se 2 virtuos, magistral, storslagen, klassisk,
makalös mästerman se bödel 1

mästerskap 1 överlägsenhet, fulländning, virtuositet, bravur, brio 2 (idrott.) mästerskaps-titel, mästerskapstävlan,
mästerskapspris mästerstycke mästerprov, mästerverk, huvudverk, paradstycke, glansnummer, 'pärla' mästra 1
skolmästra, (kitsligt 1. pedantiskt) anmärka på, moralisera, se kritisera 2, finna fel på; spela översittare, 'sätta sig
på', se förtrycka 2 styra, tygla 3 (vard. för) slå sönder (fönsterrutor) mät — taga 1. ta i mät se utmäta 2 mäta 1
ta(ga) mått på, uppmäta ru, (tekn.) tumma 1. inmäta (virke), (idrott.) måtta; (om djup) loda, pejla, sondera; ta(ga)
(temperaturen) 2 ha 1. hålla ett visst mått, ha en viss storlek, vara (så 1. så) stor, innehålla 1. rymma (så 1. så)
mycket; sträcka sig över 1. omspänna (så 1. så lång tid); (sjö., om fartyg)

411få mäta sig med—mönstring

ha en dräktighet 1. lastdryghet av, lasta, bära 3 (om tid) markera, ånge, utvisa, 'visa', 'räkna' 4 värdera, uppskatta,
anslå till, beräkna, bedöma, 'taxera', värdesätta — få mäta sig med få mäta 1. pröva sina krafter med, få inlåta sig
i kamp 1. i strid med, få uppta(ga) tävlan med, få bryta en lans för, få kämpa med — kunna mäta sig med
(motsats: stå tillbaka för) uppväga, kunna uppta(ga) tävlan med, vara jämförlig 1. likvärdig 1. jämbördig med,
kunna jämföras med 1. tåla jämförelse med, kunna likställas 1. konkurrera med, kunna hålla jämna steg med,
kunna följa med — mäta med blicken se mönstra 4 — mäta (ngn) skäppan full se läxa upp, se skälla ut under 2



skälla — mäta upp utportionera ni, utminutera, hälla upp (en bestämd portion); utstaka, gå upp, stega; se
uppmäta mätare 1 mätinstrument, mätredskap, mät-(nings)apparat, mätdon, räkneapparat; värdemätare, måttstock
2 sjömätare, skeppsmätare, gruvmätare 3 mätarfjäril mätbar (fackspr.) ponderabel, kvantitativ;

[mätbara] (sinsemellan) kommensurabla mätress (kunglig 1. högt uppsatt persons)

älskarinna, (åld.) kurtisan mätsticka se mätt 1

mätt förplägad, 'belåten', jfr proppmätt, jfr nöjd under nöja sig; trött 1. utledsen (på), led (vid) — se sig mätt på
(aldrig kunna) få tillräckligt 1. nog av, (aldrig kunna) upphöra att se på 1. beundra 1. avnjuta — vara mätt ha
stillat sin hunger, ha fått sitt lyst-mäte — vara mätt på ha fått (över)nog av mätta 1 stilla ngns hunger, bespisa,
förpläga, ge mat 2 genomsyra, genomtränga, 'dränka', (fackspr.) saturera, (kem.) neutralisera 3 (om begär)
tillfredsställa — mätta sig (med) jfr 2 frossa 2, få sitt lystmäte — mättad se brädd-full, se laddad under 2 ladda,
stark, mustig (färg)

mättsam (om föda) mättande, mäktig

mö 1 (åld. o. skämts, för) ogift kvinna, se

1 flicka 1, (i högre st.) gudinna, (prov.) gammalpiga 2 se jungfru 1

möbel 1 (möbel)pjäs, (vard.) möbelpinne

2 möbeluppsättning, möbelgarnityr, möblemang; [möbler] (ibl.) inventarier, mobilier, bohag, lösöre

möblemang möblering(en); se möbel 2 möblera möblera upp, förse 1. utrusta med (nödiga) möbler, inreda, göra
beboelig 1 möda (subst.) (tungt 1. mödosamt) arbete, ansträngning, besvär, 'börda', svett och möda, (åld. o. i
högre st.) tunga och hetta, sträv, pust(an), ävlan; bemödande(n), strävanden), strävsamhet, omsorg, bestyr,
svårigheter), (vard.) traggel, (ibl.) strapatser — det är förspilld 1. spilld möda det är fåfängt — ha all möda
ospard icke sky ansträngningar, se vidare under osparad — löna mödan se löna sig — med möda se knappt 1
under 2 knapp — utan möda se lått 6 — vara mödan värt se löna sig
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2 möda (v.) se trötta — möda sig se 2 sträva möderne 1 mödernesida, mors sida, mödernesläkt, kvinnosida,
kvinnolinje, spinnsida, fruntimmerssida 2 mödernearv, modersarv mödosam se besvärlig 1, arbetsam 2, svår 1 —

mödosamt (adv., även) (andas) tungt mögel mögelsvamp, svamp; ludd, mugg mögla 1 bli möglig, överdra(ga)s
med mögel, få mögelfläckar; bilda sig mögel 2 fördärvas, förfaras, bli 'mossbelupen', 'murkna', 'ruttna'

möglig 1 möglad, anlupen, full av mögelsvamp, mossbelupen, 'mossig', murken, (om tyg) jordslagen 2 se
gammal 3 möjlig 1 görlig, utförbar, verkställbar, genomförbar, realiserbar, praktikabel, framkomlig, överkomlig,
uppnåelig, ernåelig 2 tänkbar, eventuell, inte omöjlig, sannolik, trolig, antaglig, (all) upptänklig, rimlig,
plausibel, teoretisk(t möjlig), presumtiv, (filos.) potentiell — all möjlig se diverse — om möjligt om det går, om
Gud vill, vill Gud; försök att — så snart som möjligt se snart möjligen se kanske, (ibl.) 'händelsevis', av en
slump; med litet god vilja, på sin höjd, i nödfall, till nöds

möjlighet 1 utförbarhet, potens, (filos.) po-tentialitet, potential 2 möjlig utväg 1. åtgärd, eventualitet, sannolikhet,
(sannolik 1. framtida) utsikt, (tänkbart) fall; tillfälle, lägenhet, chans; kryphål, 'väg', 'råd', (åld.) vån; [möjligheter]
resurser, (goda) förutsättningar — ge möjlighet till lämna rum för, lämna fritt fält för, medge — utan möjlighet
ur stånd, oförmögen möjligtvis se kanske, händelsevis mönster 1 modell, förlaga, förebild, formulär, standard,
likare, arketyp, mall, provstycke; formgivning; (viss) princip 2 mönstring, motiv, dessäng, fasonering, textur,
'teckning'; skärning, snitt, struktur; figur(er), prägel (på mynt 1. medalj), lättring (på kant av mynt) 3 (om person)
ideal, mönstergosse, dygdemönster, (prakt)exemplar mönstergill se exemplarisk 1, klassisk, idealisk, förträfflig,
perfekt, alldeles regelrätt 1. korrekt, normal, vårdad, (ibl.) felfri; formfulländad

mönstra 1 fasonera, (om mynt) lättra (kanten) 2 förrätta mönstring, uppropa ni, låta passera revy 3 enrollera (som
soldat), inskriva ru, (kunna) ställa upp; (sjö.) ta(ga) hyra (på handelsfartyg), (även) inmönstra(s), på-mönstra(s) ru



4 (noga 1. kritiskt) granska 1. betrakta, ta(ga) i (närmare) ögonsikte, besiktiga, kritiskt överfara, ta(ga) i noggrant
skärskådande, syna, se 1. titta på, mäta (med blicken), (ibl.) observera; undersöka, inventera 5 räkna 1. omfatta
(anhängare 1. deltagare) — mönstra ut se avlägsna 4, gallra, kassera, utesluta 1, stryka 7 mönstring 1 se mönster
2 2 undersökning, eftersyn, inspektion, (trupp)revy, (trupp)-parad 3 inmönstring, mönstringsförrättning,
inskrivning (av värnpliktiga)mör—stämma möte

mör 1 (motsats: seg, fast, hård) spröd, mjäll,

skör, lätt brytbar, knaprig, väl kokt, lätt att tugga; porös 1. skörnad (is) 2 mörbul-tad, öm o. medtagen; foglig,
medgörlig, 'mjuk' — mör i mun 1. munnen inställsam, smickrande, len i mun, 'söt' mörbulta se prygla,
misshandla 1 mörda överlagt 1. uppsåtligt döda, begå mord på, röja ur vägen, undanröja ru, 'tysta', genomborra,
sticka 1. stöta ned, 'expediera' — mördande 1 (part. adj.) dödsbringande, mordisk, 'blodig', förhärjande; (om
klimat) dödlig 2 ansträngande, påfrestande, jfr själsmördande, 'dödande', (ur)tråkig, odräglig; (om svar) 'bitande',
se dräpande; (om konkurrens) stark, kraftig, hård, skarp, våldsam; (om kritik) hätsk 3 (part. adv.) förskräckligt,
jfr oerhört

mördare baneman, dråpare, (åld.) mandråpare; (bli ngns) bane mörk 1 (motsats: ljus, belyst, klar) oupplyst, svagt
1. illa upplyst, 2 dunkel 1, ljusfattig, kolmörk, beckmörk, becksvart, svart; skugg-tecknad; mulen 1, dunkelhöljd,
förmörkad, dyster 2; ogenomskinlig, opa'k 2 (motsats: ljushyllt) se mörkhyad 3 (om röst) mörklagd, grov 4
(motsats: glad) bister, förstämd, bitter, missmodig, sorgmodig, mulen 2; ofördelaktig 1. ogynnsam (dager) 5 se
oviss 3; svår-tydbar, svårförståelig, oklar, gåtfull — mörk arrest [två dagars mörk arrest] (mil.-sl.) två mörka 1.
gröna — mörk i hågen dyster till sinnes, se dyster 1 — mörk punkt dunkel 1. oklar 1. tvivelaktig punkt,
dunkelhet, 'frågetecken', 'gåta', oklarhet; moraliskt fel 1. lyte, 'fläck' — se mörkt på svartmåla; misströsta om —
se mörkt ut te sig föga lovande, verka (att vara) utsiktslöst 1. hopplöst, verka att vara (alltför) svårt, se illa ut
mörker 1 se 1 dunkel 2 okunnighet 3 (bildl.) töcken, ogenomtränglighet; (ett språng ut i) det ovissa — famla i
mörker veta varken ut eller in, se vidare under famla mörkhyad mörk (i hyn), mörklagd, mörkhyllt, inörklätt,
svart(muskig), mörknad (i hyn), brun(hyllt), mörkbrun, brunett, solbränd, bronsfärgad

mörklägga 1 lägga (en stad) i mörker, förmörka, släcka 1. avskärma (lykta 1. lampa) 2 (bildl.) hemlighålla,
förhemliga, hemligstämpla, insvepa i dunkel, bre(da) 1. kasta 1. dra(ga) en slöja över; censurera, kontrollera,
undertrycka, nedtysta nJ — mörklagd se mörkhyad; med mörkt hår; (om röst) mörk, djup, grov

mörkläggning hemligstämpling, 'dimbildning', se sekretess

mörkman upplysningfiende, reaktionär, bak-strävare, obskurant

mörkna 1 förmörkas, svartna, tätna, (om färg) djupna, (om eld) kolna; skymma (på1), kvällas, bli natt; skymla
(för ögonen) 2 (bildl.) fördystras, dystra till, 'mulna'; [det [-mörknar]-] {+mörk- nar]+} (även) situationen ter sig
alltmer hopplös

mörkning se skymning, jfr kväll 1 mörsare kastpjäs, jfr 1 kanon 1 mössa huvudbonad, (vard.) pirka; [basker,
baskermössa; skärmmössa, vegamössa, keps, 'sixpence'; barett; (mil.) käppi, kaskett; (orientalisk) tiara, fez]; liten
hätta, huva, luva, (prov., i Sydsv.) hua, lua; (päls)-lurka, (si.) tova — erövra vita mössan avlägga studentexamen
— yr i mössan se virrig möta 1 sammanträffa med, komma i beröring med, stöta på1, råka (på1), träffa (på), stöta
ihop I. samman med, passera, komma i vägen för 2 komma 1. vara till mötes, träda emot, infinna sig, inställa sig,
jfr välkomna; (för)samlas, sammankomma ni; drabba samman med, anfalla, gå emot; (idrott, för) spela mot, få
till motståndare, tävla med, ställa upp (e)mot 3 ställas inför, konfronteras med, uppleva, utsättas för, bli utsatt för,
råka ut för, träffas av, drabbas av, vederfaras, motta(ga)s av, röna (kritik); komma till synes; föreligga, (före)-
finnas; yppa sig, erbjuda sig, uppkomma, uppstå, inträffa, tillstöta ni 4 gränsa intill, stöta ihop med, ligga
(hindrande) i vägen; ta(ga) vid 5 motsvara, tillgodose, (upp)-fylla, tillmötesgå; vidta(ga) åtgärder mot, mota;
ställa sig ansikte mot ansikte med, trotsa (faran) — mötas möta varandra, träffas, råkas, sammanträffa; gå förbi 1.
om varandra, korsa varandras väg; finna varandra (i), förenas (i); komma i beröring med varandra, gå ihop,
sammanlöpa ni, förenas, förena sig — mötas halvvägs se kompromissa — möta upp infinna sig, inställa sig,



samlas, träffas, komma samman, komma tillstädes, fylka sig, fylkas, vara på platsen — möta våld med våld ge
lika för 1. mot lika, se under 1 lika möte 1 sammanträffande, konfrontation, återseende 2 rendez-vous, tëte-å-tëte,
herdestund, (vard.) 'träff', 'avtal'; (åld.) mot; sammanstötning, sammandrabbning, match, 'strid' 3 samling,
sittning, ting; (ibl.) kongress, se konferens, konklav, konvent 1, seans, synod, konventikel, sammanträde; [mötet]
de församlade, församlingen 4 (mil.) repetitionsövning, regementsmöte 5 (väg)-korsning, mötespunkt, mötesplats
— stämma möte avtala 1. komma överens om att mötas, göra upp att mötas, kalla till sig
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nachspil 'eftersläckning', nattsexa nacka 1 skära 1. vrida nacken av, hugga huvudet av, halshugga, dekapitera 2
(fiske, för) hänga upp (nät), (prov. för) dra(ga) in (not), ta(ga) upp (nät) nackdel (motsats: fördel, vinst) se
olägenhet, brist 1, jfr 1 fel 1, hinder, 'hake', 'skuggsida', disfavör, drawback, (uppföra på ngns) minussida, (till)
förfång, misskredit nacke hals, manke, (ibl.) bakhuvud — knycka på nacken se spotsk ut, se vidare under knycka

nackstyv (motsats: ödmjuk) stolt, högdragen, högmodig, oböjlig, hårdnackad, 'dryg', 'stram'

nafs nafsande, tag, hugg, (lätt) bett, napp —

1 ett nafs se genast 1

nafsa bitas, (lätt) bita, 'hugga' (på lek),nappa,

snappa (efter), (prov.) fnalla, snafsa nagel se 1 spik, pinne, plugg, bult, (trä)dym-ling, tapp, (ibl.) sprint; nitnagel
— vara en nagel i ögat på vara (ngn) till förtret 1. förargelse, vara (ngn) en 'påle i köttet' nagelfara se kritisera,
granska nagga 1 picka (med brödnagg), udda ut

2 (små)bita, gnaga (i kanten), (ibl.) skamfila

3 oroa, ständigt pina 1. plåga, agga, 'gnaga'; fräta 1. tära (på) 4 gnata, tadla — naggad tandad, (nagg)sågad,
naggig, ojämn (i kanten); (ibl.) trasig, fransig, sliten

nagla fastnagla ni, nita (fast), spika (fast); 'fjättra'

naiv omedelbar, naturlig, oreflekterad, osökt, ursprunglig, primitiv, okonventionell, otvungen, oförställd;
(barnsligt) öppenhjärtig, troskyldig, (vard.) joltig, se barnslig, oerfaren, infantil, se enfaldig 1, jfr dum najad 1 se
nymf 1 2 (skämts, för) badflicka,

simmarflicka, 'vattendjur' naken 1 blottad, (blott och) bar, obetäckt, oskyld, oklädd, avklädd, (åld.) nakot, (vard.)
i paradisdräkt, i adamsdräkt, i evakostym, 'i bara mässingen', näck; kal, skallig, hårlös, ofjädrad, 'flådd'; olövad,
avlövad; obevuxen 1. obeväxt, skoglös, öde, ödslig 2 (bildl.) enkel, 'osminkad', oförfalskad, o(ut)smyckad,
uppenbar, oförställd, oför-blommerad; 'obeslöjad', 'ohöljd'; oblandad 1. 'ren' 1. 'torr' (visky) nakenkultur se
nudism

nalkas (motsats: avlägsna sig) närma sig, vara på väg, vara i antågande 1. i annalkande 1. i anmarsch 1. i
faggorna, komma 1.
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flytta sig 1. rycka 1. träda närmare, rycka an, framrycka iu, avancera, smyga sig närmare 1. på; komma i närheten
av; se förestå 1 — nalkas sitt slut gå 1. lida mot sitt slut, se under slut

namn 1 benämning, beteckning, denomina-tion 2 [egennamn, personnamn; förnamn, tilltalsnamn, dopnamn,
kristningsnamn; efternamn, tillnamn, familjenamn; hedersnamn; binamn, öknamn, vedernamn; [-smeknamn]-]
{+smek- namn]+} 3 (namn)underskrift, namnteckning, borgensnamn, borgen 4 (skriva under) täcknamn,
pseudonym, nom de guerre, nom de plume, signatur 5 (skänka ngn) rykte, berömmelse, (namn)frejd — namn-
nomi-nal(-), nominell(t värde) — gott namn (gott) namn o. rykte, reputation, stort 1. aktat 1. hedrat namn, heder
— göra 1. skapa sig ett namn vinna ära 1. berömmelse 1. ryktbarhet, göra sig berömd 1. ryktbar 1. frejdad 1.
omtalad — ha namn om sig ha anseende (för), ha ord om sig — i ngns namn för ngns räkning — inga namn



namn är förhatliga, nomina sunt odiosa — kalla 1. nämna var sak vid dess rätta namn säga rent ut, se vidare under
3 rätt — sätta sitt namn under se underteckna — till namnet 1 (motsats: personligen) (känna ngn) bara genom
hörsägner, par renommé 2 (motsats: till gagnet) (endast) formellt; titulär-; se skenbart — under namn av under
sken 1. förevändning av, förebärande — utan namn (även) utan motstycke, måttlös, jfr namnlös 2, oerhörd namna
märka, brodera initialer på namnam 1 se gotter 2 (smaka) gott, mums, (vard.) smaskens namnchiffer monogram,
sammanbundna initialer

namngiva 1. namnge 1 se kalla 1 2 uppge namnet på

namnkunnig (motsats: okänd) omtalad, se

berömd under berömma, märklig namnlös 1 anonym, okänd 2 obeskrivlig, onämnbar, osäglig, sällspord,
enastående, oförliknelig, oerhörd namnteckning namn, (namn)underskrift, signatur, autograf, påskrift, (ibl.)
kontrasigna-tion

1 napp dinapp, tröst(napp), 'sudd'

2 napp bett, 'hugg'; ryck, tag, nafs — få napp få påhugg, få (gen)svar, få kontaktnappa—naturism

nappa 1 (om fisk) hugga 2 nafsa (efter), snappa (efter), (prov.) fnalla 3 hugga 1. gripa tag (i), rycka (i) 4 (om blår)
plocka, utreda, repa, noppa o (vard.) nappa på kroken 1. på betet, (vard. för) ta(ga) för gott, anta(ga), acceptera,
låta lura sig, bli lurad, (vard.) gå på1, 'hoppa på1', 'sluka'; [han nappar] det går i1 honom — nappa till 1. åt sig se
snappa bort, stjäla 1

nappas ta(ga) ett nappatag, strida 2, se slåss 1 under 2 slå, kivas 1. rivas med varandra; tvista, gräla, byta ord,
'knäppa nötter' (med), (ivrigt) tävla (om) nappatag tag, kamp, 'brottning', kraftmätning, jfr 1 strid 1 narig 1 (om
vind) bitande (kall 1. skarp), bister, sträng, genomträngande, svidande 2 (om hud) skrovlig 1. knottrig (av köld),
fnasslig, sprucken, (öm)kyld 3 (om landskap 1. träd) vindpinad, väderbiten narkoman narkotikamissbrukare,
(vard.) knarkare

narkos bedövning, sövning, (med.) anestesi;

domning, dvala, känslolöshet narkotika narkotiska 1. (be)dövande 1. smärtstillande medel, bedövningsmedel,
droger, (vard.) knark, (ibl.) centralstimulerande medel, sömnmedel narr 1 hovnarr; se gycklare, pajas 2 se
dumbom; (inbilsk) tok, fantast, gäck, driftkucku, 'apa', (vard.) blarr; se snobb; lärdomsnarr, pedant — göra narr
av förlöjliga, skratta ut, gyckla med, driva (gäck) med, gäckas 1. skoja med, roa sig på ngns bekostnad, ha skoj
med, huttia med, göra till föremål för spe 1. nojs 1. gyckel 1. spektakel, persiflera narra se bedraga, 1 lura 2, 2
locka 2, avlocka — narra till sig tillnarra sig, lista av 1. från, avlocka w, lura till sig, (vard.) lätta (ngn) på (ngt)

narraktig se löjlig, våpig, pedantisk, meningslös, oförnuftig, dum, se fjollig, (löjligt) fåfäng, egenkär, inbilsk,
snobbig, sprättig narraktighet dårskap, dumhet, löjlighet, fånighet

narras småljuga, sätta ihop historier, se ljuga

narri lek, gäckeri 1, nojs — på narri för ro

skull, se under 1 ro narrspel 1 se gyckelspel, gyckelverk, (ytligt) aperi, (ren) fantasi, 'teater', 'komedi', fåneri 2 se
skälmstycke 2 narrstreck se skälmstycke 2 nasare (vard. för) kringvandrande kramförsäljare, 'dörrknackare',
gårdfarihandlare, knalle, lodare nation 1 folk, befolkning; (ibl.) stat, rike, nationalitet, folkslag 2 studentnation,
studentkorporation, nationsförening, landskapsförening nationaldans se folkdans nationaldräkt (oegentligt för)
folkdräkt nationalisera 1 införliva med ett folk 2 so förstatliga

nationalitet l folkslag, nation 2 folklynne, folkkaraktär, nationell egenart, folkläggning 3 statstillhörighet,
medborgarskap; kultursamhörighet 4 ursprung, härkomst, extraktion

nationalkänsla fosterlandskänsla, fosterlandskärlek, patriotism nationell (motsats: internationell, kosmopolitisk)
inhemsk, särfolklig; fosterländsk; nationalistisk; (ibl.) allmän, hela folkets, folknativitet (motsats: dödlighet,
mortalitet) födelsefrekvens, födelsetal, födelseprocent natt — över en natt se hastigt nattdräkt sovdräkt, sovplagg;



[nattlinne, che-mis, (åld.) linntyg; nattskjorta, pyjamas, negligé, (vard.) särk] nattetid (vard.) på nattkröken, på
nattkvisten, på nattsidan; långt in på småtimmarna nattfjäril (bildl. för) glädjeflicka nattfågel (bildl. för)
glädjeflicka, nattuggla natthärbärge nattkvarter, nattlogi, nattasyl,

ungkarlshotell nattklubb nattrestaurang (med dans), (ibl.) (a-)go-go, (i Paris) boite

nattkrök — på nattkröken (vard. för) nattetid, jfr sent 1 under 2 sen nattkärl se potta 1

nattlig nattlik, mörk, dunkel, skum, dyster nattlinne se nattdräkt nattrock se morgonrock nattskjorta se nattdräkt
nattsudd se 2 sudd, nattvak nattuggla nattfågel, nattmänniska, nattsud-dare, nattrumlare, se rumlare; [han är en
riktig nattuggla] (även) han sitter ofta uppe länge (och arbetar) nattvak nattsol, nattsudd; (natt)vaka, vaknatt

nattvard 1 altarets sakrament, brödsbrytelse, kommunion, (gå till) altar(et) 1. skrift; sista smörjelse, via'ticum 2
(prov. för) kvällsmat nattvardsbröd oblat, hostia nattvardskärl altarkärl, pate'n och kalk, mon-strans

natur 1 (ursprunglig 1. medfödd 1. naturlig) beskaffenhet, egenskap, art, sinnelag, naturell, daning, (inre 1.
innersta) väsen; (naturliga 1. medfödda 1. nedärvda) anlag, naturgåvor, böjelse; (naturlig) fallenhet 1.
disposition, instinkt; konstitution, komplexion 2 (motsats: tillgjordhet, förkonstling, pose) naturlighet, osökthet,
okonstlat uppträdande 1. sätt 3 naturbeskaffenhet; 'skog och mark'; [naturen] (även) skapelsen, (den skapade 1.
omgivande 1. yttre) världen, yttervärlden, universum — ligga i sakens natur vara uppenbar naturalistisk se
realistisk 1 naturbehov — förrätta ett naturbehov se skita, pissa

1 naturell (subst.) so sinnelag, natur 1

2 naturell (adj.) med sin naturliga färg; oblandad, utan tillsatser

naturism se nudism

415naturlig—nedrighet

naturlig 1 (motsats: konstgjord, artificiell, syntetisk) äkta; naturenlig, sund, normal, medfödd, inneboende,
(ned)ärvd, ursprunglig, nativ, naturnödvändig 2 (motsats: för-konstlad, tillgjord, chosig) enkel, naiv, okonstlad,
chosefri, frasfri, otvungen, oceremoniell, oceremoniös, okonventionell, in-konventionell, formlös, informell,
tvångsfri, ledig 1, oberörd, omedelbar, spontan, oförställd, sig själv; frimodig, rättfram, oför-blommerad 3
när(a)liggande, direkt, rimlig, (lätt)begriplig, lättfattlig, lättförståelig, förklarlig, självfallen 4 (om storlek 1. skala,
motsats: förminskad 1. förstorad) hel 5 (om barn, motsats: legitim) (åld. för) utomäkten-skaplig, oäkta, illegitim
naturligtvis givetvis, självklart, självskrivet, självfallet, av lätt insedda skäl, begripligtvis, förklarligt nog, som
rimligt 1. naturligt är, enligt sakens natur, (åld.) naturligen; utan (all) fråga, (mycket) väl, (det) förstås, det säger
sig självt, (vard.) tacka för det, (det) tror jag det, det tror fan 1. tusan (det), kantänka, (gu)bevars; (ja)visst, jo
visst, helt visst, otvivelaktigt; se förmodligen naturskön se vacker 1

naturstridig onaturlig, pervers, mot naturen naturtrogen (natur)sann, realistisk 1, illusorisk, (livs)levande; (ibl.)
stereoskopisk (bild), stereofonisk (ljudåtergivning)

nautisk sjö-, sjöfarts-, marin, maritim; sjövetenskaplig navigation nautik, skeppsväsen, sjöväsen, sjövetenskap,
sjöfartsvetenskap, seglingskonst, 'styrmanskonst'; (ibl.) segling, navigering

navigera se styra 1, segla, leda, 'lotsa' necessär (res)etui, toalettetui, toalettväska,

'mamma', fodral nedan 1 se nedanför 2 här nedan, i det följande,

1 slutet, längre fram 1. ned

nedanför 1 nedom, (in)under, nedunder, vid foten (av), söder om, nedströms om; efter

2 nedtill 1. nertill; längre fram 1. ned, nedan 2 nedanstående nedannämnd, (här) nedan tecknad 1. anförd,
nedanskriven, jfr följande under följa, denna

nedbringa se minska 1, 'pressa' (ett pris) nedbryta 1 se bryta ned 2 (kem., om förening) spjälka, sönderdela —
nedbruten modfälld, (för)krossad, 'knäckt', 'slut', nedtryckt, 'nere', deprimerad, tillintetgjord neddraga se draga



ned

nederbörd (motsats: torka) se regn 1, regnmängd; snö, hagel; (ibl.) fuktighet, blöta, väta

lnederlag (svår) motgång, förlust, debacle, katastrof, kollaps, (ibl.) (ett) waterloo; misslyckande, fiasko, streck i
räkningen, svår 'törn', 'bakläxa', 'bräcka'; jfr fall 4; förödmjukelse, dekonfityr — lida nederlag se besegras

2 nederlag magasinering; depå, upplag; magasin 2, lagerplats, lagerlokal, lagerrum, 1 lager 1, (om uti. förh., ibl.)
faktori
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nederst underst(a), under alltsamman(s) 1.

allt annat, lägst(a), längst ned 1. nere; sist nedfart 1 nedfärd 2 se nedgång 1 3 (gruv)-öppning nedfläckad se
smutsig 1 nedgående — vara på nedgående vara på väg ned 1. på nedåtgående I. nedåtgång, (hålla på att) sjunka
1. dala, vara i avtagande, vara vikande

nedgång 1 (motsats: uppåtstigande, höjning, tilltagande) nedstigning, nedfart, nedfärd, (på) ned(åt)gående;
dalande, avtynande, utslocknande, försvinnande 2 (motsats: stigande, ökning, hausse) (pris)fall, baisse (på
börsen), ebb, jfr depression 2; tillbakagång, minskning 3 (motsats: förbättring, förkovran, uppgång, framgång)
sänkning, försämring, upplösning, deklination, dekadans nedgången (om person) (ut)sliten, 'utkörd',

'slutkörd', 'slut'; utarbetad nedgångsperiod (motsats: blomstringstid) de-

kadanstid, downperiod nedgöra 1 nedhugga ni, nedsabla ni, ned-kämpa ni, förgöra, döda 1, massakrera, slå
sönder och samman, slå ned, tillintetgöra, förinta, (vard.) göra 1. ta kål på 2 se göra ned 2 under 2 göra nedhugga
se hugga ned

nedifrån (motsats: ovanifrån, uppifrån; i fågelperspektiv) underifrån, nedanifrån, från undersidan, från lägre nivå,
(ibl.) från våningen under; (åld.) nedanefter; i grodperspektiv; från jordens inre, från underjorden; från de lägre
(folk)klasserna, från de undre lagren nedkippad 1. (vard.) nerkippad (om sko) nedhasad, nedgången, nedtrampad,
uttrampad; (om möbel) nedsutten, utsliten nedkomst se förlossning 1 nedkämpa nJ undertrycka, kuva, betvinga,

övervinna, besegra, se nedgöra 1 nedlåta sig (till) behaga, värdigas, täckas, ha (den) godheten, sänka sig (ända)
därhän (att), underkasta sig (att); förnedra sig, inte hålla sig för god (för), låna sig (till 1. åt), förfalla (till),
vanhedra sig, icke räkna för rov (att) — nedlåtande nådig, gunstig, välvillig, förekommande, vänlig, förbindlig,
'gemen', urban, affa'bel, (ibl. nära) umgängsam; beskyddande, faderlig, farbroderlig, protege-rande, docerande;
se högdragen, föraktfull, (vard.) mallig, snorkig

nedlägga 1 se lägga ned 2 (om protest) framställa, framföra, avge 3 (om villebråd) fälla, skjuta, se döda 1 —
nedlägga ni arbetet gå i strejk, strejka — nedlägga kronan se abdikera — nedlägga ni vapnen inställa
fientligheterna, kapitulera 1; jfr avväpna nedom se nedanför; ned under, ned bakom nedre undre, lägre, längre
ned (befintlig),

sydligare, närmare mynningen nedrig se 2 gemen 1 — nedrigt (adv., även) se

mycket 4, oerhört nedrighet låghet, gemenhet, lumpenhet, tarvlighet, infami, skurkstreck, grovt ofognedriva—
nekrolog

nedriva se riva ned nedrusta se rusta ned under 1 rusta nedsabla tu 1 se nedgöra 1 2 se kritisera ned nedsatt klen,
dålig, usel, kraftlös, medtagen 2, svag 1. försvagad (syn), minskad (arbetsförmåga); rabatterad, realisations-(pris)
nedsjunka 1 se sjunka 2, sjunka ihop 2 [nedsjunka i] försjunka i, fördjupa sig i, uppgå tu i, hänge sig åt, vältra sig
i, 'bli borta' i, överlämna sig åt 3 [nedsjunka till] sänka sig till, förnedra sig till, hemfalla åt, förfalla till, övergå 1.
förvandlas till

nedskriva 1 se skriva ned 1 2 (hand. för) avskriva 2, reducera, minska, slå av på (fordringarna), åsätta 1.
uppta(ga) till lägre värde, devalvera, (hand.) depreciera nedskära se skära ned under 1 skära, förkorta, reducera 1



nedslagen se modfälld, modstulen, modlös, betryckt, nedstämd, förstämd, snopen, beklämd, försagd, dyster 1,
sorgsen, misslynt nedslagenhet bekymmer, sorg, förstämning,

missmod, förtvivlan; kraftlöshet, matthet nedslå (motsats: inspirera) se slå ned under 2 slå; jfr nedslagen —
nedslående (motsats: glädjande, uppmuntrande, stimulerande) förstämmande, se sorglig nedsmutsa se smutsa ned
nedstämd (motsats: glad, munter) se nedslagen, dyster 1, sorgsen, deprimerad, (vard.) deppad, deppig, down
nedstörta se störta ned nedsvärta se svärta ned, förtala nedsätta 1 se sätta ned 2 (jur. för) lägga 1. sätta i förvar,
deponera, överlämna (i taka händer) 3 (motsats: förhärliga) tala förklenande om, förringa, förtala, diskreditera, jfr
misskreditera, smäda, (ibl.) misstänkliggöra, (vard.) usla ut 4 (motsats: upphöja) förnedra, deklassera, degradera
5 tillsätta (en kommitté) — nedsättande förnedrande, förklenande, förringande, ringaktande, misskrediterande,
dementerande; pejorativ (betydelse); ofördelaktig, missfirmlig, förolämpande, kränkande, hädisk; (tala) illa (om)
nedsättning avdrag, rabatt; (straff)lindring,

förmildring nedsölad 1. nersölad se smutsig 1 nedtaga 1. nedta se taga ned nedteckna se teckna ned

nedtill 1. (vard.) nertill (motsats: upptill) undertill, nedantill, (där) nere, (åld.) nedan-efter; (ibl.) nederst,
ner(e)vid; i nedre kanten, nedanför 2

nedtrampa ni se rasera; (bildl. för) förtrampa, kuva 1

nedtrappa ni se deskalera

nedtrycka se trycka ned — nedtryckt se betryckt 2, ledsen 1

nedvärdera (motsats: idealisera) sänka värdet på, bedöma som mindre värdefull; underskatta

nedåt 1. (vard.) neråt 1 (motsats: uppför) (prep.) nedför, utför(e), ned utmed, ned

längs, (ned) mot, mot — till 2 (motsats: uppåt) (adv.) (i riktning) ned; mot kusten, i strömmens riktning; söderut,
nere i (landet) nedärvd 1 (jur. för) mottagen 1. överlämnad som arv(e-del) 2 medfödd, naturlig, an-boren

negation 1 förnekande, negativt omdöme, negering 2 (språkv.) nekande ord 1. uttryck

1 negativ (motsats: positiv) (subst.) (negativ)-film, 'plåt'; negativbild

2 negativ (motsats: positiv, uppskattande, jakande) (adj.) (för)nekande, upphävande, 'nejsägande'; ointresserad,
överkritisk, livsförnekande (syn på tillvaron), destruktiv, 'nedrivande'; (fackspr.) negerande; omvänd, motsatt,
kontradiktorisk

neger (vard.) nigger, svarting; färgad (man);

(åld.) morian negera förneka, bestrida, upphäva; (språkv, för) neka

negligé morgondräkt 1. nattdräkt (för damer), deshabillé, morgonrock, kamkofta, halvklädsel — i negligé oklädd,
halvklädd, morgonklädd, i (bara) underkläder(na) negligera (motsats: uppmärksamma, fästa sig vid, taga hänsyn
till) se försumma 2, lämna därhän, lämna utan avseende, lämna obeaktad, bortse ni från, frånse, nonchalera,
behandla som luft 1. som ingenting, tiga ihjäl, hänga i tysthet, strunta i, ignorera, huttia med, (vard.) ge katten 1.
fasingen 1. tusan i

nej 1 nä(hej), nehej, (vard.) nej 1. nä män, nä-nämän, nejsan, nix, tji; visst inte; ånej; (vard.) 'sällan' 2 se avslag,
(få) korgen; nejrop; nejröst, veto 3 nej men, å, kors (då), tänka sig — bleklagt nej klart avvisande nej, sc vidare
under bleklagd — säga nej (till) se avsäga sig, avslå 3, neka — tacka nej ge återbud, ursäkta sig, avböja, avslå,
avsäga sig, ge korgen, (si.) nobba nejd ängd, (kringliggande 1. omgivande) trakt,

omgivning, jfr område 1, (ibl.) bygd, ort neka (motsats: tillåta, samtycka, medge, bifalla, bevilja) avslå, se vägra,
förbjuda, förmena, förhålla, säga nej till, förkasta, avvisa, avböja, undanhålla, refusera, (si.) nobba; (språkv.)
negera — neka sig (kunna 1. vilja) avvara 1. undvara, försaka, (vilja) umbära, (av)hålla sig från, avsvärja sig, ge
1. göra avkall på — icke neka sig tillåta sig, kosta på sig, unna sig, icke 1. aldrig säga nej till, icke rata 1. försmå;
[inte neka sig ngt] se leva högt, leva i sus och dus, se under 2 sus — nekande (motsats: jakande, affirmativ)



nekad, negativ, negerad, negerande; avböjande; (ss. subst.) bestridande, vägran — neka till (motsats: erkänna) se
bestrida 1, jfr dementera, besvara med nej, säga nej, (vard.) bondneka, blåneka; negera; (ibl.) ej vilja kännas vid

nekrolog dödsruna, (minnes)runa, minnesord,

minnesteckning, eftermäle; jfr parentation

417nektar—nivellera

nektar 1 gudadryck, odödlighetsdryck 2 (skämts, för) sprit, brännvin, vin 3 ho-nung(s-saft) nemesis hämndens
gudinna; (gudomlig) hämnd, vedergällning 2, Nemesis divina; erinn'yer, eumenider nepotism se svågerpolitik
nere (där)under, inunder; nedtill; söderut (i landet); nedanför; nederst; ned(åt); (ibl.) djupt 1. långt 1. ända ned,
lågt; sjunken, nedsjunken; se ledsen 1, förtvivlad, se nedbruten under nedbryta, 'förbi', down, (vard.) deppad,
deppig — ligga nere icke vara i gång, se vidare under ligga — vara nere (även, vard.) deppa

nerv 1 nervtråd, (nerv)tåga, (känsel)sträng, känseltråd; (på blad) åder 1. ådra; [nerver] nervsystem, nervstyrka,
svaga nerver, nervositet, upprivenhet 2 (bildl. för) styrka, energi, spänstighet; 'märg' — gå ngn på nerverna se
irritera nervkrig kallt krig, jfr press 1 nervositet nervös oro, ångest, nervspänning, nervklenhet, neurasteni,
överkänslighet, överretning, 'fjärilar i magen', rastlöshet, (ibl.) rampfeber

nervpirrande retande, hetsande, irriterande,

upprivande, spännande, pikant nervpåfrestande nervfrestande, nervretande, nervslitande, enerverande
nervsammanbrott psykiskt sammanbrott,

(nerv)kollaps, chock nervspännande se spännande, rafflande nervsvag se nervös

nervös nervsvag, nervretlig, med upprivna 1. trasiga nerver, nervig, (vard.) nervis, stirrig; jäktad, febril,
överdriven 1. uppjagad 1. rastlös (oro); hektiskt (tempo); krampaktig, (ibl.) spasmodisk (ryckning); överkänslig,
överdriven, överspänd, överretad, exalterad, uppirrad; obehärskad, hastig, ryckig, obalanserad, otålig, ombytlig,
livlig, fjäskig, lynnig, virrig, (vard.) vimsig; konfys, upphetsad, uppriven, uppskärrad, (vard.) darrig, skakis,
skärrad; stingslig, kinkig, retlig, lättretad, irritabel; skygg, ängslig, orolig — vara nervös ha oro i kroppen, ha
nerver, ha rampfeber, ha kvicksilver i kroppen, ha 'fjärilar i magen'; vara osäker på sig själv; sitta som på nålar,
fara omkring som ett torrt skinn; vara rädd (för), vara spänd (på) nesa se skam 1

neslig se skändlig, 2 gemen 1, skymflig, föraktlig 1, bovaktig nestor vördnadsvärd åldring, ålderspresident,

ålderman, patriark, doyen, grand old man netto (motsats: brutto) 1 (subst.) (ren) vinst, överskott, (slut)behållning,
nettobehållning, återstod, avkastning; nettovikt, slaktvikt 2 (adv.) efter alla avdrag, utan omkostnader 1. rabatt;
efter skatt(e-avdrag); utan förpackning; i (ren) behållning, i slutbehåilning neurotisk nervsjuk, nervös,
överkänslig, kom-plexfylld, traumatisk, missanpassad, splittrad
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neutral 1 utanförstående, partilös, oväldig,

ojävig, opartisk; icke-krigförande 2 opersonlig, 'färglös', 'könlös'; likgiltig, liknöjd, indifferent, passiv 3 (om färg)
obestämd, (fys.) grå — vara neutral 1 undvika partitagande, inte hålla med någondera parten, stå utanför
tvistefrågan 2 (om färg) gå bra ihop med andra (färger) 3 (kem.) reagera varken surt 1. basiskt 4 (tekn.) icke ha
(elektrisk) laddning

neutralisera 1 göra 1. förklara neutral, (ibl.) demilitarisera 2 förta(ga) 1. upphäva verkan av, förlama; uppväga,
balansera, utjämna; motväga, motverka, sätta ur spel, bryta udden av, oskadliggöra 3 (kem.) mätta nevö brorson,
systerson nick nickning, bock(ning), huvudböjning,

hälsning, jfr vink nicka 1 böja (på) huvudet, hälsa (med en nick), teckna (åt) 2 (om träd) böja toppen, böja sig,
vaja 3 (i fotboll) spela (bollen) med huvudet, skalla, knoppa — nicka till1 se somna 1, sova 1 niding skändlig
brottsling, skurk, förbrytare,



odjur 2 — var mans niding se biltog nidingsdåd se illbragd, skändlighet, grovt övervåld (mot värnlös), skändlig
våldshandling, nesligt brott, skändlig skadegörelse, styggelse, svineri nidskrift se smädeskrift nidvisa se
smädedikt niece [nie's] brorsdotter, systerdotter niga göra en (djup) reverens, (hastigt) knixa, 'stöpa ljus', (ibl.)
hälsa (på), knäa; (bildl.) luta, böja sig ned, sänka sig nihilist förnekare; anarkist, revoltör, (sam-hälls)omstörtare
nimbus 1 strålkrans, ljuskrets, helgonsken, (helgon)gloria, strålglans, aura 2 (bildl.) glans, skimmer, jfr atmosfär
3; anseende, ära nipper grannlåter, bjäfs, bijouterier, galan-terier, galanterivaror, (små)prydnader, små
prydnadsföremål, pretiosa 1. preciösa, (ibl.) kuriosa; smycken, dyrbarheter nippertippa (neds. för) småviktig
flicksnärta, se 1 flicka 1; jfr våp

nirvana förintelsens frid, lycksalighet; medvetslöshet, intighet, fullkomlig vila, dvala nisch fördjupning,
urholkning, insänkning, (fönster)smyg, (ibl. nära) alkov nit plikttrohet, pliktuppfyllelse, iver, nitälskan, nitiskhet,
oförtröttad omsorg, levande intresse, ambition, jfr flit, vaksamhet, påpasslighet nitisk nitälskande, nitfull,
nitfylld, flitig 1, ivrig 1, företagsam, jfr påpasslig, tjänstvillig, tjänstaktig — alltför nitisk beställsam, beskäftig,
fjäskig, fanatisk nitälska se ivra, 2 sträva, sätta till sina krafter (för), sätta in sin energi (på), gå upp (i), offra sig
(för) nitälskan se iver, nit, drift, driftighet nivellera 1 (ut)jämna, utsläta ni, ge samma nivå, planera 2 avväga
(höjdskillnader) 3 lik-nivå—nonchalans

rikta, standardisera, uniformera, förytliga, förflacka

nivå 1 höjdläge, höjd, läge, plan, vattenhöjd, vattenstånd 2 ståndpunkt, steg, 'tröskel' (att passera), 'trappsteg',
(levnads)standard, jfr stadium 3 (tekn.) vattenpass, libell —

1 nivå med på samma (horisontal)plan som, på samma linje som; jämställd med, på samma våglängd som —
ligga över 1. överstiga 1. övergå ni ngns nivå överstiga 1. övergå ngns fattningsförmåga 1. förnuft, gå över ngns
huvud 1. horisont

njugg (motsats: generös) se sparsam 1, snål 1,

2 knapp 1, futtig, tunnsådd, påver; onådig, styvmoderlig

njuta (av) se åtnjuta, 2 äga (förtroende); få glädje 1. nöje 1. hugnad (av), slita (ngt) med hälsan; finna
tillfredsställelse 1. välbehag 1. en njutning (i), uppskatta 2; smaka (på), förtära, tära, låta sig väl smaka, avnjuta,
frossa (i), 'berusa sig' (av); må väl, trivas, 'må', gotta sig, (vard.) gona sig njutbar se ätbar, aptitlig, behaglig 2
njutning se glädje, (känsla av) välbehag 1.

lust, vällust; jfr frosseri 2 njutningslysten (motsats: asketisk) njutningstörstande, (ibl.) nöjeslysten; utsvävande,
vällustig, sinnlig, sensuell, sensualistisk, sy-baritisk, epikureisk — vara njutningslysten älska (att leva i) lyx 1.
utsvävningar, vara besatt av njutningsbegär njutningsmänniska (motsats: asket) goddagspilt, lebeman, vällusting,
epikuré, sybarit, vivor, libertin, jfr rumlare nobel (motsats: simpel) se förnäm, belevad, diskret, (ibl.) hög;
rättänkande, ädelsinnad, ädel, upphöjd; gentil nobless 1 [noblessen] överklassen, den förnäma världen, societeten,
de högre sällskapskretsarna, spetsarna i samhället, eliten, förnämiteterna; (ibl.) adeln, aristokratin, adelsståndet 2
stolthet, värdighet, ridderlighet, se själsadel nog 1 tillräckligt, till fyllest, (väl) avpassat, lagom, till gagns,
quantum satis; fullt (upp), fullt ut, (åld.) fullnog; gudi nog, vackert så; och därmed jämnt, (och därmed) basta, nu
är måttet rågat 2 se förvisso; se förmodligen, 'allt', 'alltid'; ju (förstås) — få nog av få sitt lystmäte, bli (över)mätt
på, tröttna på, ledsna på — mer än nog i överflöd — nog så ganska, rätt, tämligen, riktigt — sig själv nog
självtillräcklig, egenkär — vara god nog vara värdig, duga — vara nog se 2 räcka 4; [nu får det vara nog] nu får
det vara tillräckligt, nu kan det räcka, nu får ni sluta, jfr sluta 4 noga 1 (adv.) noggrant, exakt, precis, ackurat,
alldeles 1, bokstavligt, bokstavligen, till alla delar, i detalj, på pricken 1. siffran 1. minuten 1. öret, (vard. o.
prov.) grant 2 (motsats: illa, ytligt, slarvigt) (adv.) omsorgsfullt, samvetsgrant, ordentligt, korrekt, sorgfälligt,
utan (allt) slarv, med precision

1. akribi, nogsamt, omtänksamt, (se sig) väl (för); utförligt, omständligt, detaljerat; grundligt, i grund (och
botten), (åld.) gran-neligen; skrupulöst, rigoröst, punktligt, punktligen; strikt(e); infamt (påpassad) 3 (adj.) se
kinkig 2, noggrann 2, petig, (vard.) petnoga; nogräknad, grannsynt, kritisk, prudentlig, sparsmakad, formalistisk,



minutiös, jfr pedantisk, pretiös 1. preciös, ömtålig, småaktig; rädd (om), mån (om), sparsam (med) — noga besett
närmare 1. rätt besett, strängt taget, om man ser noga på saken, om man rätt betraktar saken; vid närmare
betraktande 1. påseende — noga 1. nogare taget närmare bestämt, rättare sagt, egentligen 1

noggrann 1 riktig, felfri, exakt, regelrätt, korrekt 2 omsorgsfull, samvetsgrann, noga 3, omtänksam, punktlig,
ordentlig, prudentlig, pertentlig, sorgfällig, genomtänkt; detaljerad, utförlig, grundlig, omständlig; sträng, rigorös,
skrupulös, strikt, (om översättning) trogen, (ibl.) slavisk, (om avtryck) diplomatarisk 3 nogräknad, granntyckt,
(ibl.) ängslig, försiktig — noggrant (adv., även) se noga

noggrannhet exakthet, precision, punktlighet,

korrekthet, ackuratess, (vetenskaplig) akribi1, observans; se omsorg, sorgfällighet, sam-vetsgrannhet,
grundlighet, ordentlighet, varsamhet

nogräknad se noga 3, granntyckt, grätten nogsamt i hög(sta) grad, mycket 1. alltför väl, tillräckligt väl, till fullo,
(åld.) granneligen,

fullväl; tydligt, klart, sannerligen; noga, noggrant

nojs skämt, gyckel, spe, drift, begabberi, skoj, lek, raljeri, narri, tokeri(er), 'galenskaper', spektakel; glam nojsa
gyckla, skalkas, skämta, roa sig; glamma, flamsa, (vard.) gagga; raljera, jfr häda 1; jfr flörta

nolens volens [nå1-, vå1-] vare sig man vill eller ej, med eller mot sin vilja, prompt, nödvändigt, med godo eller
ondo noll nollpunkt, nollstreck; nolläge, utgångsläge; (elektrotekn.) neutralpunkt; nollsiffra, fryspunkt; (börja
från) scratch — pius minus noll se ingenting nolla nummerkarl, 'blindpipa', 'vita plåstret', 'vacker skylt', nullitet,
obetydlighet; oduglig krake, odugling, strunt, stympare; se stackare; se nykomling nollpunkt utgångspunkt, (stå
på) noll, fryspunkt, (mat.) skärningspunkt, ori'go nomenklatur termförteckning, samling facktermer,
fackbenämningar, (visst fackområdes) ordförråd, vokabulär, terminologi, termer, beteckningar nominell (motsats:
reell) åsätt (belopp 1. värde), pari-(värde); formell, till namnet, namn-nominera utse, (ut)nämna (kandidat),
föreslå, utpeka, designera nonchalans försumlighet, vårdslöshet, slapphet, likgiltighet, laisser-aller; självsvåld,
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slarv; bristande hänsyn, övermod, överlägsenhet, missaktning, översitteri, oförskämdhet

nonchalant försumlig, ouppmärksam, slapp, ansvarslös, oaktsam, oförsiktig, ovarsam, oefterrättlig, slarvig;
bekymmerslös, sorglös, obesvärad, likgiltig; fördomsfri, ogenerad, självsvåldig, översittaraktig, överlägsen,
slyngelaktig, hänsynslös nonchalera (motsats: taga hänsyn till, fästa avseende vid, uppmärksamma) se negligera,
ignorera, strunta i, vårdslösa, bagatellisera, (vard.) ge fan 1. fasingen 1. tusan 1. katten i; tiga ihjäl, hänga i tysthet
non pius ultra oöverträfflig, utan jämförelse, alldeles ypperlig, ojämförlig, utan motstycke, utan överman

nonsens meningslöst prat, tomma ord, me-ningslöshet(er), omening, orimlighet(er), ab-surditet(er), (prata)
sottiser, 'vanvett'; se struntprat nonstop [nånståpp1] utan uppehåll 1. avbrott, oavbrutet, utan mellanlandning,
direkt

1 noppa (subst.) 1 liten knut 1. ögla, (garn)-ända (på tyg), (tyg)knottra, (fackspr.) nocka, (på madrass) puska;
[noppor] nock, nopp 2 nippertippa, jfr 1 flicka 1

2 noppa (v.) plocka ren, befria från nopp(or); nypa av, rensa, plocka 1. pilla bort 1. upp, sprita (fjäder), repa 1.
nappa (blår); noppra, (med näbben) plocka bort ohyra o. orenlighet, picka, hacka, pillra 1. plocka på; jämna
(ögonbryn)

norm se rättesnöre, lag, ka'non, grundregel, princip, ledande synpunkter; prototyp, (ibl.) mått, måttstock, likare,
standard, schablon, modell, kliché, formel, värdering normal (motsats: utomordentlig, extrem, abnorm,
patologisk) regelrätt, (regel)riktig, korrekt, mönstergill; gängse, vanlig, ordinär, genomsnitts-, konventionell,
reguljär, typisk; tidtabellsenlig; genomsnittlig, medelmåttig; (tekn., ibl.) normgivande, normenlig,
standardiserad; själsfrisk, tillräknelig, sund, (fullt) klok, vid sina sinnens fulla bruk, vid sunda vätskor — normalt



(adv., även) i normala 1. vanliga fall, i regel, vanligen, norma'liter — allt går normalt allt går sin gilla 1. jämna 1.
lugna gång, 'affärer som vanligt' normalisera genomföra enhetlighet, standardisera, systematisera, jfr uniformera
2 normalprosa se sakprosa

normaltid zontid, (gemensam) borgerlig tid norrut 1. norr ut norröver, nordvart, mot 1. åt norr, nordpå, med
nordlig riktning 1. kurs, i nordlig riktning; uppåt i (landet), uppe i (landet)

nos mule, tryne, näbb, näsa 1; (ibl.) väderkorn; jfr mun 1; (ibl.) spets, tå; för(stäv) — få nos om 1. på få nys om
— få på nosen (vard. för) få (skarp) kritik, få en avbas-ning, få stryk — ge på nosen (vard. för) ta(ga) i
upptuktelse, se s/d till 1 under 2 slå, prygla

nosa vädra, lukta, (ibl.) spåra; se blanda sig i, 420

(nyfiket) snoka 1. leta (efter), spionera (på) — nosa reda på (vard. för) få nys om — nosa upp (vard. för) bringa i
dagen 1. i ljuset, ta(ga) 1. snoka reda på, uppspåra m, söka upp 1, upptäcka 3 nosig (vard. för) stursk 1,
oförskämd, oförsynt, hutlös, (vard.) uppnosig, mopsig, uppkäftig, osnuten; (grovt) ohövlig; (ibl. nära) morsk,
karsk, 'spansk' nostalgi1 (fackspr. för) melankolisk längtan hem 1. tillbaka (till gångna tider), trånsjuka,
hemlängtan, hemsjuka

1 not garn, se 1 vad

2 not 1 anteckning, anmärkning, hänvisning, förklarande tillägg, förklaring, upplysning, randanmärkning; [noter]
notapparat, (vetenskaplig) apparat 2 note [nått1], (diplomatisk, officiell) skrivelse 1. rapport, memorandum;
meddelande, brev, biljett, jfr notis 3 (konsth.) (personligt 1. individuellt) särmärke, särdrag, särart, egen ton

3 not not- 1. tontecken, 'ton'; [noter] (även) nothäften, notböcker, musikalier, (orkester-1. sång)stämma; (sätta)
musik (till) — efter noter 1 (motsats: efter gehör) från bladet 2 (gå) precis som det skulle, efter konstens alla
regler, (vard.) 'som (det vore) smort', raskt (o. riktigt); (få 1. ge stryk 1. smörj) eftertryckligt, så det förslår 1.
känns, (och det) grundligt, ordentligt, med besked — vara med på noterna fatta galoppen

4 not 1. nåt fals, ränna, spår, skåra, räffla

1 nota 1 se räkning 5, (ibl.) följesedel 2 se förteckning

2 nota — nota bene se observera 3, det vill säga — taga ad notam beakta, se vidare under ad

notabilitet berömdhet, framstående 1. betydande person, 'känt ansikte', celebritet,ryktbarhet; [notabiliteter]
honoratiores, spetsar, grädda, upper ten, 'högdjur' notarie protokollförare; sekreterare, kanslist,

skrivare, bokhållare, skrivarbiträde notera l se anteckna, bokföra, förteckna, inregistrera; (bildl.) lägga på minnet,
ihågkomma ni; (idrott.) protokollföra, tillgodogöra sig, (lyckas) åstadkomma, (upp)nå, 'prestera', 'göra', 'få';
konstatera, anmärka, fastslå, understryka, jfr observera 2 2 uppge (dagens) pris på, fastställa (börspriset på)
notering anteckning; (hand. för) prissättning,

prisuppgift, dagspris (på börsen) notis kort meddelande, kortfattad redogörelse, underrättelse, (smärre)
omnämnande, kort beskrivning, uppgift (på några rader), avi, blänkare; annotation, jfr 2 not — inte taga 1. ta
notis om inte bekymra sig om, inte visa intresse för, inte ta(ga) hänsyn till, inte låtsa(s) om, jfr strunta i — taga 1.
ta notis om uppmärksamma, fästa sig vid, visa intresse för, (prov., vard.) vånna, se märka 3; skaffa sig (närmare)
underrättelse 1. kännedom om, ta(ga) reda på notorisk (ofta neds. för) allmänt bekant 1. känd, allbekant,
riksbekant, uppenbar(lig), obestridlig, otvivelaktig, ovedersäglig, ofrån-notvarp—nyckfull

komlig, bevisad, fastslagen, avgjord, utpräglad; se beryktad notvarp varp, fångst; (fånga i ett) snärj; fångstplats;
(vard. för) (större) bjudning novation nybildning, nyhet novell (prosa)berättelse, småberättelse, historiett,
novellett, (ibl.) skiss, jfr historia 2, (si., ibl.) grej november (åld.) vintermånad novi's (i kloster) provsyster,
ungbroder;

se nybörjare, nykomling, jfr volontär 1 novitet nyhet, senaste mod(e) 1. modet I. (vard.) skrik(et), modernitet



1 nu (subst.) [nuet] nutiden, samtiden, nuvarande 1. närvarande stund, det närvarande, ögonblicket, stunden — i
detta nu just nu, just för tillfället, just i detta ögonblick — i ett nu se genast 1, plötsligt — i samma nu i samma
stund, i en blink, se genast 1 — leva i nuet helt gå upp i dagens problem, se vidare under leva

2 nu (adv.) i denna stund, i närvarande 1. nuvarande stund, i detta ögonblick, i talande 1. skrivande stund, vid det
här laget, för tillfället, för ögonblicket, för dagen, i dagens läge, just nu, i dag(arna), i dessa 1. i våra dagar,
nuförtiden, nutilldags, numer(a); under nuvarande omständigheter; över huvud — nu gällande se aktuell 1 — nu
och då se ibland 1

nubbe (vard. för) sup; jfr brännvin nucka (vard., neds. för) (gammal) ogift dam, gammal ungmö 1. fröken,
gumma, käring, jfr jungfru 1 nudda vid se snudda vid, lätt beröra, vidröra 1 nudism nakenkultur,
nakenhetsrörelse, natu-rism, (åld., vard.) almkvistande nuförtiden 1. nu för tiden se numera nukleär (atom- 1.
cell)kärn-, atom-numera 1. numer nuförtiden, i våra dagar,

(inte) längre, sedan någon tid, se 2 nu numerär se antal; medlemsantal; personalstyrka, manskapsstyrka, storlek
numismatik myntkunskap, myntkännedom,

myntvetenskap nummer 1 num(e)ro, (åld.) numris; (ibl.) siffra, tal, mått; nummerlapp, nummerbricka, köbricka,
kundbricka; (tidnings)ex-emplar; häfte, del; musiknummer, 'stycke'; (om clown) (komisk) entré; programpunkt;
storlek(s-grad), grovlek(s-grad), format, dimension 2 nummerkarl, 'figur', 'prick', se särling — göra ett (stort)
nummer av göra affär av

numrera ånge ordningsföljd, indela, förse med nummer, (om boksidor ibl.) paginera, litte-rera

nuna (vard. för) ansikte, uppsyn nunna (kloster)syster, kloster jungfru nutida (motsats: dåtida) av i dag, dagens,
för ögonblicket rådande, ögonblickets, modern 1 nuvarande (motsats: dåvarande, gammal) se 2 ny 5, närvarande
1, aktuell 1, jfr förhandenvarande

1 ny (motsats: nedan) (subst.) nymåne, nytändning, (ibl.) tilltagande

2 ny (adj.) 1 nyanställd, nyantagen, nyut-nämnd, nyvald, nytillträdande, nybliven, 'nybakad', debuterande,
oerfaren, oförfaren, o(be)prövad, ovan, oövad, (vard.) 'grön', jfr nykomling 2 nyss tillkommen, senare
(tillkommen), nytillkommen, (fackspr.) recent; nygjord; nyupptagen, nyodlad, jungfrulig; nybakad, nygräddad;
nyfallen (snö); nyutkommen, nyinkommen, färsk, fräsch; nybildad, ombildad, nyskapad; obegagnad, oanvänd,
outnyttjad, onyttjad 3 hittills okänd 1. obekant, outforskad 4 se modern, originell

5 nuvarande, innevarande, nutida, sen, sentida; gryende, begynnande, framspringande

6 ovanlig, förvånande, överraskande, egendomlig, annorlunda, sällsam, underlig, främmande — ny- neo--ny giv
nya riktlinjer, se

vidare under giv — på nytt åter(igen), från början, från grunden, ånyo, omigen, (vard.)

på ny kula 1. räkning; gen--senaste nytt

senaste nyhet, senaste mod(e), se under 2 mod — vara barn på nytt gå i barndom, vara senil

nyans 1 färgskiftning, färgton, ton, teint, (färg)övergång, valör, timbre; gradation, grad, schattering, 'stick',
mellanfärg, anstrykning, underton, mellanton, fin skiftning, dragning, bismak, biklang, bibetydelse, brytning;
avtoning, förtoning, (av)skugg-ning 2 fin 1. omärklig 1. subtil skillnad, se antydan 2, hårsmån, grand,
obetydlighet; [en nyans] en smula, se under 1 smula nyansera (av)tona, schattera, (av)skugga, förtona; avväga,
modulera, variera nybliven nyutexaminerad, (vard.) 'nykläckt',

'färsk', jfr 2 ny 1 nybyggare se pionjär 2 nybygge 1 nybyggnad 2 nyodling; se koloni nybörjare oövad, ovan,
oerfaren, novi's, (vard.) ny i gamet, (sjö.) obefaren; första-klassist, abecedarie, debutant, gröngöling, 'kyckling';
se nykomling, jfr lärling, elev 2 — nybörjar(e)- elementar-(bok), elementärnyck se infall 2, raptus, 'ryck', 'fluga',
vurm, bisarreri, excentriskt tilltag; [nycker] choser, fukter; godtycke 2, (ibl. nära) lynneskast — av en nyck för ro
skull, se under 1 ro; förgäves, för ingenting — få en nyck [jag fick en nyck] det föll mig in — ödets nyck se



slump 1 nyckel 1 [huvudnyckel, passepartout, (ibl.) dyrk; morsenyckel, telegrafnyckel] 2 nyckelord, lösen(ord),
sesam (öppna dig), ledtråd, uppslag(s-tråd), uppslagsända, tolkning, tydning, 'svar', lösning, kod, (vard. o. si.)
möja, drill, 'lurk', 'lathund'; [nyckeln] klaven (till), receptet (för), den springande punkten, se under 2 springa —
nyckel- central-(gestalt), ledande (position), (roman) med levande modell

nyckfull (motsats: jämn, lugn, stadig, stabil) godtycklig, planlös, kapriciös, se ombytlig, 'ryckig', full av nycker 1.
hugskott, lynnig, se
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vankelmodig, (ibl. nära) vurmig, hysterisk, med divalater; bisarr, excentrisk nydanare nyskapare, ombildare
nyfiken se vetgirig, frågvis, nyfiken i en strut, förveten, (prov.) tyken, (i Sydsv.) kuriös; skådelysten, snokande;
(ibl.) intresserad, vital, vaken, pigg, med ögon på skaft — vara nyfiken vara indiskret, prompt vilja snoka i
allting, ha långa öron; se undra 1 nyhet l aktualitet, nymodighet; [nyheter] post, (åld.) tidender; skvaller, (dagens)
ön dit 2 modernitet; nybildning, nydaning, nyskapelse, (in)novation, (si., ibl.) grej; modenyhet, senaste mod(e),
se under 2 mod, (ibl.) primör; (ibl.) reform; se rykte 1 nyhetsbyrå nyhetsagentur, telegrambyrå,

press-service nyinskriven se nykomling nykomling nykommen, ny, nyinskriven, (vid universitet 1. högskola) se
recentior; nybörjare, jfr lärling, novi's; uppkomling nykter 1 avhållsam, återhållsam, måttlig, absolutistisk,
abstinent 2 opåverkad (av sprit), spiknykter, på nykter kaluv 1. kaliber, tillnyktrad, klar i huvudet 1. (vard.)

1 'knoppen' 3 klartänkt, sansad, förståndig, förnuftig, redig, sund, oförvillad, vettig, besinningsfull, kall,
kallblodig, reflekterad, beräknande; saklig, lidelsefri, oväldig, för-ståndsmässig, korrekt, affärsmässig,
illusionslös, jordbunden, prosaisk; osmyckad, sober

nykterhet 1 se avhållsamhet 3, måttlighet

2 sinnesjämvikt, förståndighet, klarsyn, saklighet; kyla, frasfrihet; soberhet

nykterist nykterhetsman, nykterhetsvän, (god)templare, blåbandist, SSUH-are, absolutist, avhållsman; (neds.)
nykterast, nykterhetsfantast, saftpirat nyktra till (bildl.) se sansa sig, lugna sig nyligen för ngn 1. kort 1. en (liten)
tid sedan, för inte länge sedan, härförleden; nyss, just, under 1. på sista tiden, i dagarna, i dessa dagar, (vard.)
häromsistens, häromdagen nymf 1 kvinnlig naturgudomlighet, (skogs)rå, (ibl.) huldra; trädnymf, dryad;
bergnymf, oread; flodnymf, källnymf, najad; sjöjungfru, undin, sjörå, siren, nereid, okeanid, hesperid 2 (åld. för)
uppasserska, servitris

3 gatunymf, se glädjeflicka

nymodig se modern 2, efter nya modet, enligt sista modet, (ibl. nära) nyinkommen, ny-införd, nyimporterad,
nyuppfunnen nymornad nyvaken (äv. bildl.), (ibl.) yrvaken; frisk (blick) nynna småsjunga, nunna, jfr sjunga 1
nyorientering omläggning, omsvängning,

strömkantring nyp 1 nypning, knip; slag, rapp, dask, (vard.)

'kyss' 2 se gliring, minnesbeta 1 nypa (subst.) 1 [nypan] fingrarna, 'klorna'; (ibl.) fingertopparna; (vard. för) hand
2 klyka, klämma, ljussax 3 pris (snus); en 'näsa' (frisk luft), en smula, se under 1 smula — med en nypa salt med
ett korn salt, cum
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granö salis, med en modererande tillsats, inte strikt 1. precis efter orden, inte alldeles efter bokstaven, med en
viss försiktighet 1. reservation 1. urskillning, med en smula sunt förstånd, med en viss kritik 2 nypa (v.) 1 tumma
(på), (hårt) klämma, se 2 knipa 1; snörpa (på); (om köld) 'bita' 2 (vard. för) stjäla 1; [nypa ngn på ngt] (vard.) klå
ngn på ngt — nypa av knipsa av, avskilja, noppa, snoppa, plocka, putsa (veken)

nys — få nys om få korn på 1. väder av 1. slag på 1. spaning på I. en vink om 1. aning om, erhålla 1. få
kännedom 1. vetskap om, få hum om, få nos om 1. på, komma underfund med, upptäcka 2, få veta, få reda på,
(vagt) höra talas om, 'höra', erfara, komma på spåret 1. på spåren, snoka 1. nosa reda på, 'vädra', (vard.) lukta 1.



snoka sig till nyss för en kort 1. liten stund sedan, för ett 1. några ögonblick sedan, just, omedelbart 1. strax förut,
(ibl. nära) helt 1. alldeles nyligen, häromdagen, (vard.) ijåns 1. i jåns, ijons 1. i jons

nysta linda, rulla, vira, 2 vinda, sno, spola, rulla (upp), reda (upp); (vard. för) springa (i väg), slå (till); 'spinna'
(på ett ämne) — nysta upp (bildl. för) reda ut 1. upp (en 'härva') — nysta ur sig (vard. för) prata 2, rabbla

nyter munter o. glad, glad o. belåten, gladlynt, förnöjd (o. fryntlig 1. gemytlig), jovialisk), på gott humör, 'solig';
vaken, Pigg

1 nytta (subst.) se hjälp 1, gagn, båtnad, bästa, gagnelighet, (god) verkan, fördel 1; lämplighet, tjänlighet,
ändamålsenlighet; (ibl.) värde, behållning, 'välsignelse' (med) — bli till nytta komma (ngn) till godo, komma till
nytta, komma (väl) till pass, komma till måtta — draga 1. dra nytta av se begagna sig av, åka snålskjuts på,
ta(ga) till intäkt — göra nytta gagna, vara nyttig; utföra nyttigt arbete, uträtta ngt; göra skäl 1. rätt (för sig); 'bära
frukt', ge resultat — ha nytta av ha användning 1. bruk 1. 'nöje' 1. 'glädje' av, behöva, (åld.) göra med; (inte) vara
betjänt med 1. av — till ingen nytta förfelad, se överflödig 1, jfr värdelös

2 nytta (till) (v.) (vard. för) gagna 1, löna sig, hjälpa 4

nyttig till (verkligt) gagn, gagnande, gagnelig, av 1. till (verklig) nytta, 'matnyttig', inte ur vägen, av värde,
fördelaktig, tjänlig, brukbar, användbar, lämplig, välsignelserik, förträfflig, förmånlig, verksam, verkande, god,
hälsosam, välgörande, effektiv, se ändamålsenlig nyttja (prov. för) använda 1

1 nå (itj.) nåväl, välan, så, så där ja, nåja, må (så) vara, låt gå, gott, all right, OK, okay, à la bonne heure; hur är
det, hur blir det sen då, än sedan (då)

2 nå (v.) 1 räcka, vidröra ni, komma åt; sträcka sig (till), gå upp 1. fram (till),nå upp till—1 när

tränga (fram), komma upp (till), se 2 räcka 2 2 hinna fatt, se 2 hinna 1; komma i kontakt med, träffa, komma
fram till; se ernå, (idrott.) notera — nå upp till (bildl.) vara 1. stå i klass med, vara jämställd 1. i nivå 1. rang 1.
paritet 1. höjd med nåd 1 (relig.) syndaförlåtelse, välsignelse 2 godhet, se barmhärtighet, medlidande 3 se gunst,
nådevedermäle, ynnestprov, (åld.) huldhet 4 se försköning, mildring av straff, 1 pardon, förlåtelse — av guds
nåde gudabenådad, jfr snillrik — finna nåd för falla (ngn) på läppen 1 — ge nåd se benåda 1, skona 1 — ge sig
på nåd och onåd ge sig utan (att uppställa) villkor, kapitulera 1 — gud nåde dig 1. mig se 2 ve — låta nåd gå före
rätt döma mildare än lagen kräver, se skona 1 — på nåder av ren nåd 1. älskvärdhet, (vard.) (få vara med) på ett
hörn — se i nåd till se höra fi — synda på nåden missbruka ngns godhet, se vidare under synda — taga 1. ta till
nåder åter ta(ga) i sin gunst, (åter) visa sig välvilligt stämd mot nåderik se nådig

nådestöt 1. nådastöt se dråpslag — ge nådestöten se döda 1 nådig nådefull, nåderik, barmhärtig, skonsam,
överseende, förbarmande, långmodig, (bibi.) nådelig; gynnsamt 1. vänligt stämd, bevågen, gunstig, huld(rik),
ynnestfull, välvillig, mild 1; förbindlig, förekommande, beskyddande, (ibl.) nedlåtande, gudsnådelig; kungligt
brev)

någon — något 1 (motsats: ingenting) någonting, en del, ett och annat, åtskilligt, (bibi.) somt; [något till] jfr
mycket 2 i någon mån 1. utsträckning, (ibl.) en smula, jfr under 1 smula, ganska, 'rätt'; ej långt (till höger);
[några] somliga, se under somlig, åtskilliga, flera, några stycken; ett antal, se 1 få, en två — tre (stycken)
någonsin 1. (vard.) nånsin 1 någon (enda) gång, vid (överhuvud) någon tidpunkt 1. något tillfälle, (ibl.) över
huvud taget 2 (det mest omfattande avtal) som någonsin gjorts 1. träffats, (det) hittills (mest omfattande)
någonstans någonstädes, (vard.) nånstans — inte någonstans ingenstans, inte (komma) ur fläcken

någonting 1. (vard.) nånting se något 1 under någon

någorlunda (adv. o. adj.) ganska, tämligen (väl), någotsånär, rätt (bra 1. stor 1. stort), hjälpligt, inte alltför illa, i
ngn mån 1. grad 1. utsträckning; nödtorftig, hjälplig, skaplig 1 någotsånär 1. något så när se någorlunda nål
(grammofon)stift; pryl; virknål, 'krok'; brosch; (med.) kany'1; visare (på kompass); (is)pigg, syl, tagg — sitta
som på nålar (vard. för) inte kunna sitta stilla, 'ha kvicksilver i stjärten', vara otålig 1. orolig 1. nervös, ha
brått(om) nåt (sjö. o. fackspr. för) (däcks)springa, fog; skarv, söm



nåväl se 1 nå

näbb gap, (prov.) näv; (ibl.) mun, trut; 'nos'; (på sko) spets — ha både näbbar och klor inte vara god att tas med,
nog kunna försvara sig, kunna bita ifrån sig; vara skarp 1. bitande — klyva näbb (motsats: tiga) se munhuggas —
med både näbbar och klor ivrigt, envetet, envist, hårdnackat, hänsynslöst, med alla medel; skarpt,kraftigt, bitande

näbbgädda näbbig 1. näsvis 1. munvig 1. impertinent 1. mopsig tös 1. flicka 1. kvinna, 'näspärla', (vard.) näbba
näbbig bjäbbig, näsvis, stursk 1, oförskämd,

respektlös, munvig näck strömkarl, bäckahäst, forskarl nämligen ty, för, i själva verket, 'ser du'; närmare bestämt,
det vill säga, nota bene, hoc est, id est; välförståendes, väl att märka; underförstått, sci'licet nämna 1 benämna,
kalla, (ibl.) uppräkna 2 säga, yttra, omtala, se tala om, berätta, antyda; bringa 1. föra på tal, omnämna, meddela,
anmärka, påpeka, uppge, delge, uttala, anföra 3 utse, utvälja, nominera; (åld. för) utnämna, förordna — nämnd
berörd, (be)sagd, nyssnämnd, ovannämnd; [nämnde] se bemälde — inte kunna nämnas på (en ocli) samma dag
vara alltför olika, vara ojäm-förlig(a) — kalla 1. nämna var sak vid dess rätta namn säga rent ut, se vidare under 3
rätt nämnd prisnämnd, utskott, delegation, kommission, kommitté, råd, (ibl.) jury nämnvärd 1 värd att nämna(s),
värd (ett) omnämnande, nämnbar 2 (värd) att tala om, anmärkningsvärd, beaktansvärd; (inte) märklig 1.
betydande 1. betydelsefull 1. stor nännas — inte nännas inte ha hjärta 1. samvete 1. (vard.) måge (att), inte vara
hård 1. hjärtlös 1. grym nog (att), inte ha kraft 1. mod (att), inte (kunna) förmå 1. få sig till, inte kunna, vara för
snål 1. sparsam att, inte anse sig ha råd att näpen 1 (små)täck, behändig, fin (o. liten), nätt 1, söt o. behaglig,
dockvacker, (vard.) gullig, rar, (prov., i Sydsv.) kär; (ibl. nära) graciös, intagande, behaglig, förtjusande 2
barnslig, naiv; (iron.) 'trevlig', 'skön', 'ljusblå', 'vacker', 'ljuvlig' näppe — med nöd och näppe se knappt 1

under 2 knapp näppeligen (motsats: förvisso) se knappt 2

under 2 knapp näpsa ta(ga) i upptuktelse, (upp)tukta, läsa lagen för, banna 1, straffa, jfr kväsa, beivra; (åld. för)
strängeligen tillsäga ni, visa bort näpst skarp tillrättavisning, minnesbeta, 'läxa', jfr ovett; tuktan, straff,
bestraffning; (laga) beivran, dom, (ibl.) efterräkning 1 när (konj.) 1 då, den gången då, vid det tillfället då, just
som, under det att; efter det (att), sedan; varje gång som, så ofta som, närhelst, när som helst då; jfr emedan 2 vid
vilken 1. vad tid(punkt), vid vilket tillfälle, hur dags, vilken dag, vilket år — när allt
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kommer omkring när det kommer till kritan, se under 1 krita, se vidare under komma omkring — när det gäller
när det behövs, se vidare under gälla — när helst 1. hälst se närhelst — när som helst 1. hälst vid vilken tidpunkt
som helst, se alltid 1; när det än må vara, i vilket ögonblick som helst, i varje ögonblick, rätt nu, i en nära
framtid; (ibl.) redan nu

2 när (adv. o. adj.) se 1 nära — från när och fjärran från alla håll (och kanter), överalltifrån — för när se förnär —
hart när 1 helt nära, mycket 1. synnerligen nära 2 se nästan — inte på långt när inte på långa vägar, inte
tillnärmelsevis — något så när 1. någotsånär se någorlunda — på ett hår (när) (vard. för) 1 nära 3, nätt och jämnt

— så när se nästan, se vidare under sånär — så när som på se sånär som på, förutom 1 — taga 1. ta sig för när 1.
nära av låta gå sig till sinnes, ta(ga) illa vid sig, gräma sig

1 nära 1. (poet. o. åld.) när (adv. o. adj.) 1 på kort 1. ringa avstånd, inte långt borta, inte långt ifrån, på nära håll,
inom räckhåll, inom griphåll, i grannskapet (av), (alldeles) i närheten (av), strax 1. direkt 1. näst intill, tätt inpå,
ett tuppfjät härifrån 1. därifrån, (bo) nästgårds; (sjö.) dikt 1. kloss 1. hårt 1. tätt (intill); jfr bredvid; närbelägen,
när(a)liggande, närboende, angränsande; (relig. för) tillstädes, närvarande 2 se intim 3 3 uppemot, inemot,
bortemot, bortåt, nästan, 'nästintill', kort 1. strax före; så när, (vard.) på ett hår (när), just på håret, nära ögat,
snudd på — hanära till (ngt) ha kort väg till, bo nära 1. intill 1. alldeles bredvid; ha lätt för (att), vara snar till
(vrede 1. tårar) — ha nära till tårarna vara gråtmild — komma ngn nära träda ngn nära, bli förtrogen 1. förtrolig
med, bli god 1. intim vän med, komma ngn inpå livet — ligga nära till hands vara inom räckhåll, se vidare under
ligga — nära nog se nästan — snubblande nära bra nära, se vidare under snubbla — stå ngn nära vara förtrolig
med, vara nära vän 1. intim med, stå ngns hjärta nära — vara nära se förestå 1 — vara nära att vara på vippen 1.



på gränsen 1. nära däran 1. färdig att, vara i färd med att, vara på (god) väg att, stå i begrepp att, ha på läpparna,
hålla på att; hänga på en tråd 1. ett hår att, jfr nästan — närmare kortare 1. genare (väg), intimare 1. personligare
(bekantskap); (vara) mer berättigad 1. förpliktad 1. lämplig (till ngt); nära (hundra personer), ungefär; mer
detaljerat, ytterligare; framåt (tretiden)

— komma närmare se nalkas — närmast 1 mest närbelägen, minst avlägsen; genaste 1. ginaste 1. raka (vägen);
näst intill, (alldeles) bredvid, (omedelbart) invid, hiterst; [närmaste] första, närmast följande, första bästa,
förestående; närmast föregående, senaste; mest närstående, intim(aste), tjock(a släkten) 2 närmast i ordningen,
närmast i tur, presumtiv; (stå) i tur, därnäst, härnäst; näst (efter 1. före), omedelbart;

direkt, egentlig; i första hand, i första rummet, först och främst, framför allt, snarast 3 se nästan — de närmaste
familjen, de mina, släkten, anförvanter(na), omgivningen — i det närmaste se inemot 1, bortåt, mycket nära, näst
intill, se nästan — vara sig själv närmast tänka på sig själv i första hand, ta(ga) hänsyn till sina egna intressen
först, jfr självisk — näst strax 1. alldeles 1. omedelbart (intill), närmast (efter), i tur (efter), bortsett (från),
förutom 1 — näst intill (även) i det närmaste, bra 1. snubblande nära — nästa nästkommande, se följande under
följa, nästinstundande, se förestående 1; närmast i ordningen 2 nära (v.) 1 föda, skaffa näring (åt), ge uppehälle
(åt), förse med livsmedel, underhålla, (ibl.) bespisa 2 (bildl.) underhålla, befordra, hålla vid liv, 'mata';
underblåsa, uppelda, uppamma, stärka, ge näring åt, (åld.) 'amma' 3 (om känslor) omfatta, hysa, känna, vara
intagen av, bära på, gömma på, hänge sig åt; (om planer) hysa, umgås med, välva — nära sig livnära sig, leva (på
1. av), uppehålla sig, skaffa sig sin utkomst 1. sitt uppehälle, föda sig — nära agg till 1. mot vara förargad på, se
vidare under agg näraliggande se närliggande närande 1 (om föda) näringsrik, näringskraf-tig, kaloririk,
mättande, stark, stärkande, kraftig, solid, stadig, 'fet', 'rik', mustig, mustfull, (med.) nutritiv 2 (motsats: tärande)
produktiv närapå (bra) nära, nästan, så smått närbelägen (motsats: avlägsen, fjärran) se

närliggande, 1 nära 1 närgående ingående, noggrann; (ibl.) närgången

närgången (motsats: diskret) alltför närgående 1. ingående, se påflugen, taktlös, indiskret, (vard.) påträngsen;
vanvördig, (alltför) personlig, (alltför) familjär, frispråkig, 'ogenerad', inkvisitorisk, jfr oanständig — vara
närgången ta(ga) sig alltför stora friheter, (lätt) komma in på personligheter — vara närgången mot se antasta 1
närhelst I. närhälst 1. när helst 1. när hälst vid vilken tidpunkt som helst då, närsom-helst då, vid vad tid än, när
än, så ofta 1. snart som, hur ofta än, vid varje tidpunkt 1. tillfälle som, varje gång som, (ibl.) precis 1. alldeles när
närhet grannskap, grannelag, närbelägenhet; (närmaste) omgivning, (om)nejd, trakt, ängd; närvaro,
förhandenvaro; nära samband 1. förbindelse, intimitet — i närheten (av) se 1 nära 1, bredvid, (ibl.) mot, kring;
(relig.) inför ngns ansikte närig mycket sparsam, om sig (och kring sig), 'försiktig', bondsnål, snål 1, 'omättlig',
'glupsk', fiken näring 1 se mat, 'bröd', (med.) nutrition, (fackspr.) näringsvätska, substrat 2 (ibl.) levebröd,
(livs)uppehälle, utkomst, underhåll, försörjning, bärgning 3 näringsfång,
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förvärvsgren, näringskälla, inkomstkälla, födkrok, syssla, näringsgren, yrke(s-gren), hantering, rörelse,
sysselsättning, (ibl.) industri; [näringar] (även) produktionsmedel, näringsliv 4 (nya) 'krafter', eggelse, under-
blåsning, stimulering — ge näring åt se mata (eld); (bildl.) uppföda, uppamma, nära, utkolportera, befordra
(rykte), underhålla näringsfång se näring 3 näringsmedel se mat näringsställe se matservering, restaurang
närkamp (motsats: fjärrstrid) närstrid, handgemäng; (i boxning) clinch närliggande 1. näraliggande närbelägen,
angränsande, jfr 1 nära 1; nära till hands liggande, naturlig 3; (när)besläktad närma (motsats: avlägsna, fjärma)
bringa 1. föra 1. flytta 1. maka närmare; hopföra, föra ihop l. samman, sammanföra ni, jämka ihop; göra mera
likt; bringa (ngn) i närmare 1. mera intim kontakt med — närma sig se nalkas, förestå 1; (ibl.) gränsa (in)tiU,
tangera, konvergera; träda i närmare 1. mera intim kontakt med, visa sitt tillmötesgående mot, ta(ga) första
steget, söka komma i närmare 1. mera intimt 1. vänskapligt 1. förtroligt förhållande till, söka bli närmare bekant
med; utveckla sig i riktning mot, tendera till, vara på glid mot (t. ex. politisk riktning); (om klocka, vard.) gå1 på
(elva) närmare, närmast se under 1 nära närsluta låta medfölja, se bifoga — närsluten bifogad, medföljande,
bilagd, inneliggande, innesluten, inlagd, vidfogad, vidhängande, medsänd, närlagd, åtföljande närstrid (motsats:



fjärrstrid) se närkamp närstående (motsats: avlägsen) (närbesläktad, nära förbunden (med), intim, likartad,
samhörig, samhörande; [de närstående] de anhöriga, släktingarna, se släkt 2 närsynt se kortsynt

närvara befinna sig på platsen, vara tillstädes 1. närvarande, med sin närvaro hedra; se deltaga 2 — närvarande 1
(motsats: förgången, tillkommande) nuvarande, förhandenvarande, jfr aktuell 1, löpande, pågående 2 (motsats:
frånvarande) här befintlig, härvarande, tillstädesvarande; immanent; [de närvarande] (mötes)deltagarna,
åhörarna, församlingen, publiken, auditoriet, (ibl.) (ögon)vittnen(a), de kringstående — det närvarande den
nuvarande tiden, de nuvarande tidsförhållandena, nutiden, nuet, samtiden — för närvarande (just) nu, i detta nu,
än så länge, i dessa 1. i våra dagar, i dagarna, för dagen 1. stunden 1. tillfället I. ögonblicket, i dagens läge, (ibl.)
under nuvarande förhållanden, tills vidare — vara närvarande vara tillstädes, vara me'd, vara synlig, övervara, se
på1, åse, vara vittne 1. åskådare

närvaro 1 övervarande, härvaro, deltagande 2 se förekomst — i allas närvaro inför allas ögon — i närvaro av
inför ngns ögon 1. ansikte 1. åsyn, i ngns närhet

näs 1 landremsa (min två vatten), ed 2 (utskjutande) landtunga, halvö, udde näsa 1 luktorgan; (hos djur) mule,
tryne; (även, vard., hos människa) nos; (vard. o. si.) krän, nasus, plyte, snut, snyte 2 nypa (luft); Cfin) lukt, (fint)
luktsinne 1. spårsinne 1. väderkorn, (ha) sinne 1. blick (för), (ha) instinkt 1. intuition 1. 'slagruta' (för) 3 spets,
bog, för, förstäv — näs- nasal — draga 1. dra vid näsan se bedraga 1, 1 lura 2 — få lång näsa bli snopen, bli
lurad, se under 1 lura — gå ngns näsa förbi [det går ngns näsa förbi | ngn får ingenting ut av ngt, ngn går miste
om ngt — ha (sju) skinn på näsan (vard. för) vara karsk 1. barsk, vara sträng, se under 2 sträng — lägga sin näsa
i (blöt) se blanda sig i — rakt 1. mitt för näsan på se framför 1, jfr 1 nära 1 — rida ngn på näsan vara övermodig,
se vidare under rida — rynka på näsan åt grimasera; förakta; se vidare under 2 rynka — räcka lång näsa åt se
håna, strunta i — skriva ngn ngt på näsan öppet 1. utförligt berätta 1. tala om1, klart o. tydligt framhålla I. säga
ifrån, i onödan yppa, utbasunera — sticka näsan i se blanda sig i — stupa 1. stå på näsan (vard. för) falla
framstupa, falla omkull, falla 1, stupa 1, störta 2; göra konkurs — stå 1. ligga på näsan för se ödmjuka sig —
sätta 1. sticka näsan i vädret (vard. för) brösta sig, vara övermodig 1. högfärdig 1. föraktfull 1. högdragen 1.
högmodig, uppträda spotskt — vända näsan i vädret (vard. för) dö 1

näsbränna (vard. för) bakslag 2, tillrättavisning

1 näst (subst.) (löst sytt) stygn 1. styng

2 näst (adv. o. adj.) se under 1 nära

1 nästa (subst.) medmänniska, (med)broder, (med)syster, medvarelse, 'medpassagerare', jfr like

2 nästa (adj.) se under 1 nära

3 nästa (v.) tråckla, sy med lösa stygn nästan nära nog, jfr 1 nära 3, närapå, fast

(otroligt), så gott som, praktiskt taget, just (ingenting), sånär, snart sagt, i det närmaste, mest (var kväll), hart när,
smått (generad), inte långt (i)från, (det var) nära att, (vard.) på ett hår (när), 'det hängde på ett hår', inte fullt 1.
alldeles, (till)närmelsevis, till en viss grad, halvt om halvt, (ibl.) vid pass, inemot, tämligen; snarast, närmast, jfr
ungefär; (ibl. nära) (allt)för, väl (fräckt) näste (fågel)bo, rede; håla, lya; se avkrok; tillhåll, härd; kåk, hybble, jfr
bostad 2 nästkommande se följande under följa, se nästa

under 1 nära nästla sig in se innästla sig 2, lisma näsvis ogrannlaga, indiskret, oartig, ohövlig, taktlös, alltför
frispråkig, (alltför) tilltagsen, framfusig, påflugen, påträngande, närgången, efterhängsen, uppstudsig, fräck,
impertinent, oförskämd, (vard.) påträngsen, snorkig, uppnosig, onoslig, näbbig nät 1 fisknät, (fiske)garn,
fångstgarn, sköt(e), ryssja, trål; flor; påse, nätväska, kasse;
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(hamna i) mål; fångstnät, se 1 fälla 1 2 ränker, intrig, snara, försåt, kaba'1 3 väv-(nad), förgrening, (hop)flätning,
flätverk, (rör- 1. gatu- 1. järnvägs)system; 'vävnad' 1. 'härva' (av lögner) — komma 1. råka i ngns nät komma 1.



råka i ngns våld nätt 1 se näpen 1, (liten o.) vackert formad, smäcker, sirlig, (vard.) pysslig; snygg, vårdad,
prydlig, fräsch, söt, fin; (om förtjänst 1. summa) icke föraktlig, (rätt) avsevärd 1. ansenlig, 'vacker' 2 knappt
tillmätt, se 2 knapp 1, bra 1. nog liten, snål 3 (ss. adv. även, prov., i Sydsv., för) varligt, försiktigt, skonsamt —
nätt och jämnt nättopp 1. nätt opp, nättupp 1. nätt upp, knappast (ens), se knappt under 2 knapp, endast
nödtorftigt 1. nödtorft(e)ligen, till nöds, (vard.) på ett hår (när), (gå) på hank; se precis 2; allra högst, på sin höjd,
icke mer än, icke fullt näve stor o. grov hand, knytnäve, jfr hand; handfull, göpen — dänga 1. slå näven i bordet
bli ursinnig 1. förbannad, ilskna till — ha hårda nävar vara hårdhänt 1. hänsynslös 1. grym — knyta näven i
byxfickan inte öppet (våga) visa sin vrede, behärska sig, jfr låtsa om intet — knyta näven åt 1. mot se hota 1 —
spotta i nävarna ta(ga) nya tag, inte ge tappt 1. upp, inte ge sig 1. förtröttas, hålla 1. härda ut, rycka upp sig
nävrätt våldets 1. den starkares rätt, djungelns lag, vildmarkens lag, självtagen rätt, (jur.) självtäkt, jfr självsvåld
— taga 1. ta 1. vädja till nävrätten ta(ga) till knytnävarna, gripa till våld 1. vapen, vädja till vapenmakten nöd 1
nödvändighet, (nöd)tvång, bjudande omständigheter 2 nödställdhet, beträngdhet, nödläge, trångmål, betryck,
betryckthet, lidande, olycka, svårighet 4, elände 1; 1 knipa, våda 3 brist (på det nödvändigaste), umbäranden,
fattigdom, uselhet, torftighet — i nöd och lust (älska varandra) i goda tider såväl som i onda, hur livet än växlar,
trofast, oföränderligt, troget — lida nöd se fara illa under 2 fara, ha det fattigt 1. eländigt, sakna det
nödvändigaste, frysa o. hungra, svälta, slita ont — med nöd och näppe se knappt 1 under 2 knapp — till nöds i
nödfall; nätt och jämnt, med knapp nöd — vara av nöden se krävas nödbjuden nödbedd, svårbedd — vara nöd-
bjuden (gärna) låta be sig (två gånger), låta krusa sig, vara svår att övertala 1. få att acceptera nödd se tvungen 1
under tvinga nödfall — i nödfall i (fall av) trängande nöd, i värsta 1. sämsta fall, när 1. om det gäller, se under
gälla, vid behov, om det värsta skulle inträffa, om det inte blir ngn annan råd, om ingen annan möjlighet 1. utväg
finns, till nöds, i nödläge; med god vilja, om man sträcker sig riktigt långt nödga truga, söka förmå, tubba, se
tvinga 1, enträget be(dja) 1. krusa, söka övertala, (åld.) persvadera, jfr uppmana; förplikta 1. förbinda 1.
nödvändiggöra (att), göra nödvän-
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digt — nödgas icke kunna annat än, se måste — nödgad se tvungen 1 under tvinga nödlidande nödställd,
nödstadd, beträngd, olycklig, betryckt, se fattig 1, hungrande, svältande — vara nödlidande lida nöd, inte ha mat
för dagen nödläge kritiskt läge, tvångsläge, katastrofläge, nöd, trångmål nödlögn lögn i nödläge; (oskyldig) 'from'
1. 'vit' lögn

nödsaka se tvinga 1 — nödsakad nödd och tvungen, hänvisad till, se tvungen 1 under tvinga

nödställd se nödlidande, nödträngd, i fara, i

nöd(läge), illa faren, se fattig 1 nödtorft (motsats: överflöd) (livets) uppehälle, (just) det nödvändiga(ste), knapp
bärgning 1. utkomst, (ibl. nära) existensminimum — till nödtorft nödtorfteligen, något så när, till husbehov, jfr
någorlunda nödtorftig (absolut) nödvändig, 2 knapp 1, spartansk, (det) minst(a) möjliga; [det [-nödtorftiga]-]
{+nöd- torftiga]+} precis vad man kan dra(ga) sig fram på 1. leva av, det väsentligaste — nödtorftigt 1.
nödtorftligen (adv., även) någorlunda, någotsånär, nätt och jämnt, provisoriskt, inte mer än som behövs, just
lagom, till husbehov, med nätt nöd nödtvungen av nödtvång, (så illa) tvungen, se under tvinga, nödvändig,
ofrånkomlig, som icke kan undgås, (ibl.) påtvungen — nöd-tvunget (adv., även) motvilligt, ovilligt, ogärna,
motsträvigt, pliktskyldigt nödtvång — av nödtvång av tvingande nöd 1.

nödvändighet, i självförsvar nödvändig nödig, nödtvungen, se tvungen 1 under tvinga, obligatorisk, av nöden, av
behovet påkallad, (väl)behövlig, påbjuden, angelägen, sine qua non, oavvislig, oundgänglig, oundviklig,
ofrånkomlig, obligat, ovedersäglig, oeftergivlig, (filos.) apodiktisk; oumbärlig, omistlig, oersättlig, vital,
ovillkorlig, erforderlig, nödtorftig, integrerande — nödvändigt (adv., även) till varje pris, absolut, partout, med
all makt, kosta vad det (kosta) vill 1. må, prompt, (åld.) med all(t) gevalt; vare sig man vill eller ej, nolens volens,
'äntligen', för skam(s) skull, jfr självfallet — vara nödvändig se krävas nödvändiggöra se kräva 3 nödvändighet
nödvändig förutsättning, betingelse, villkor, (mytol.) Ananke; se tvång; behövlighet — göra en dygd av
nödvändigheten jfr foga 1. rätta sig efter omständigheterna



nödvändighetsartikel (motsats: lyxartikel, överflödsvara) nödvändighetsvara, oundgängligen nödvändig artikel; [-
[nödvändighetsartiklar]-] {+[nödvändig- hetsartiklar]+} (även) förnödenheter nödvärn — i nödvärn till
självförsvar, som en

sista utväg 1. tillflykt nödår missväxt(år), oår, hårdår, svagår, hungerår, hungersnöd, barkbrödsår, vargatider,
dyrtid, kristid, dåliga 1. hårda 1. svåra tider, (krigets) järnårnöja sig (med)—i ett nötskal

nöja sig 1. nöjas (med) (motsats: beklaga sig) vara nöjd 1. belåten 1. tillfreds(ställd) (med), åtnöja sig (med), låta
sig nöja (med), ge sig tillfreds, låta sig behaga, söka sin tröst (i), icke fordra mer än, slå sig till ro (med); (jur.)
icke överklaga, förklara sig nöjd (med), åtnöjas (med); förlika sig (med), foga sig 4, lämpa sig (efter), godta(ga),
tåla; begränsa sig (till), inskränka sig (till), låta (det) stanna (vid) — nöjd (motsats: missnöjd, missbelåten,
besviken) tillfredsställd, till freds, belåten, förnöjd, glad 1, lycklig, förnöjsam; jfr mätt, (ibl.) 'övermätt', 'trött på'
— vara nöjd ha fått nog (av), icke önska mer; ha det bra, rosa marknaden — vara nöjd med (även) hålla till godo
med, vara glad åt 1. över, låta sig nöjas 1. nöja sig med, åtnöja sig med, finna sig i, (inte) vara betjänt med 1. av;
gilla, godkänna

nöjaktig se tillräcklig, antaglig, tillfredsställande

nöje 1 glädje, lust, förnöjelse, (väl)behag, vederkvickelse, tillfredsställelse, fröjd, fägnad, hugnad, glädjeämne,
agremanger, förtjusning, (bli ngns) 'musik'; (åld.) plaisir 1. pläsir; (önska ngn) trevnad, lycka (till); (till)
belåtenhet, båtnad; [nöjen] (även) agremanger 2 förlustelse, förströelse, jfr vurm 1; se fest 2, (vard.) 'fröjd',
kolifej, jfr skoj 2;

[vilda nöjen] orgier, se under orgie — finna nöje i se tycka om — för nöjes skull för ro skull, se under 1 ro —
med nöje se gärna 1 — vara till nöjes 1 vara till lags, se under 2 lag 2 stå till tjänst nöjesfält tivoli, nöjesplats,
nöjespark nöjsam se rolig 1, underhållande, behaglig 2 nöt 1 hornboskap, boskap, kreatur 1 2 (vard. för)
dumbom, drummel, kräk 3 [nöt att knäcka] gåta, (svår) uppgift att lösa, ngt att bita i

nöta slita (på), slita upp 1. ut, förslita, tunnslita, nöta hål på, utnöta nJ, förbruka; se gnida 1, tära (på), ta(ga) (på),
(illa) tilltyga, fara illa (med), skamfila, skrapa, skava, slipa 1. fila (av) — nött uttrampad, försliten, blank(sliten),
se sliten 1 under slita, utsliten 1, banal, jfr luggsliten — nöta Bort genom nötning avlägsna, avslipa m, avslita ni,
förslita, gnaga av, 'äta av', förstöra, (geol.) erodera, abradera; förnöta 1. förspilla (tid) — nöta in inpränta, se
plugga in under 2 plugga — nöta sönder gnaga sönder, trasa sönder, riva sönder, riva hål på, förslita, 'förtära',
förstöra nötskal — i ett nötskal i sammandrag, i kort o. koncentrerad 1. sammanträngd form,
sammanfattningsvis, i koncentrat, in nuce

15 — Ord för ord
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o ack, oj, å, o ve, kors (då); eja1 oaktat 1 utan att avseende fästes vid, utan hänsyn tili, trots, mot (ngns vilja) 2 se
ehuru — det oaktat lika väl, (och) likväl, (vard.) lika förbannat oaktsam se ovarsam, slarvig 1 oanat se oväntat

oandlig världslig, jordisk, profan, krass, materiell, sinnlig; lekmannamässig oanfäktad oautastad, (lämnad) i fred,
ostörd, opåverkad, oberörd, fri från anfäktelser, obekymrad; opåtalad, obestridd oangenäm se obehaglig
oangriplig se oförvitlig

oansenlig se liten 3, obetydlig 1, (om stuga) låg, enkel

oansetl se oavsett, jfr 2 trots — oansett att se ehuru

oanständig otillbörlig, otillständig, hutlös, stötande, chockerande, opassande, ohövisk, (ibl.) närgången; oförsynt,
skamlig, skamlös, skändlig, jfr ovärdig; anstötlig, fräck, förargelseväckande, utmanande, (sedlighets)så-rande,
otuktig, taktlös; osedlig, omoralisk, cynisk, sedeslös, okysk, oren, sinnlig, dekadent, depraverad, jfr lysten;
lösaktig,'tvivelaktig'; skabrös, liderlig, lastbar, vågad, frispråkig, lättfärdig, lättsinnig, 'slipprig', (vard.) sviniös; se
3 rå i, grov 9, ful 1. grov i mun(nen), ohöljd, oblyg, snuskig, mustig, frivol, obscen, pornografisk, tvetydig, eki-



vok, lasciv

oansvarig 1 utan (personligt) ansvar, u. p. a., ansvarsfri; otillräknelig; oskyldig 2 utan ansvarskänsla, ansvarslös,
oförsvarlig, oförlåtlig, oursäktlig oantaglig oantagbar, dålig, oacceptabel, orimlig

oantastad se oanfäktad, orörd, o(för)kränkt

oantastlig oantastbar, oförgriplig, okränkbar,

oförvitlig oanvänd se obegagnad

oanvändbar se oduglig, kassabel, omöjlig 1 oaptitlig se osmaklig oart se ovana 2

oartig se ohövlig, obelevad, ouppfostrad, ohyfsad, oridderlig, tölpaktig, drullig, näsvis, uppnosig

oartikulerad utan (bestämda) språkljud; otyd-

lig(t uttalad), obestämd, onyanserad oavbruten hel, obruten, oavlåtlig, ihållig, ostörd, oupphörlig, idelig,
beständig, ständig, trägen, ohejdad, ständigt pågående, aldrig

upphörande 1. slutande, ändlös, 'oändlig', varaktig, permanent, jämn, konstant, fortlöpande, sammanhängande,
kontinuerlig — oavbrutet (adv., även) oavvänt, oupphörligen, oupphörligt, i ett sträck, i ett, i ett gående,
enständigt, nonstop, (vard.) i ett kör, stup i ett, stup i kvarten; år efter år, år ut och år in, dagligen; hela tiden,
alltjämt, jämt, i (all) oändlighet, slag i slag, utan (ett ögonblicks) uppehåll 1. avbrott 1. paus, (färdas) genom dag
och natt, i (ständig) följd, i en (ständig) ström, på löpande band, (stirra) stint, (sjö.) (fira) villigt oavgjord
obesvarad, öppen; oklar, oviss 3, tvivelaktig 1, omstridd; dött (lopp), (idrott.) draw; (i schack:) patt(e), remi1 —
lämna oavgjort se lämna därhän — vara oavgjord (alltjämt) ligga i stöpsleven, ligga 1. stå i vida fältet, ligga i
gudarnas knän oavhängig se 2 oberoende oavhängighet oberoende, se självständighet 2 oavkortad hel och hållen,
se hel 2, full (lön),

utan avdrag, fullständig 1 oavlåtlig se oavbruten, oavvänd, (ibl.) o(ut)-tröttlig — oavlåtligt (adv., även) se alltid
1, ständigt

oavsett utan att räkna med, utan (att fästa) avseende vid, oberäknat, bortsett (från), oansett, oberoende av, jfr 2
trots, utan hänsyn till — oavsett att utan att, se ehuru oavsiktlig (motsats: medveten) ouppsåtlig, avsiktslös,
spontan; oöverlagd, oövertänkt, planlös, tillfällig — oavsiktligt (adv., även) ofrivilligt, utan (ond) avsikt, utan
(ont) uppsåt, oförvarandes, av våda oavslutad se ofullbordad

oavvislig oavvisbar, bjudande, (absolut) nödvändig, trängande, obetingad, oumbärlig, (ibl.) ovedersäglig,
obestridlig — oavvisligen (adv., även) ofrånkomligen oawänt se oavbrutet

obalanserad utan jämvikt, labil, ojämn; ur jämvikt, lynnig, obehärskad, häftig, hetsig, nervös, uppriven, retlig,
irritabel, överkänslig

obanad stiglös, väglös, otrampad, ovägad,

ofarbar, oländig, (ibl.) oröjd obarkad se råbarkad

obarmhärtig likgiltig 1. känslolös (inför andras lidanden), omänsklig, omisskundsam, misskundslös, hård 6, grym
1, jfr oförsonlig obduktion likbesiktning, liköppning, autopsi, (ibl. nära) dissektion
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obeaktad icke beaktad I. observerad, obemärkt 1, bortglömd, förbigången, ensam — lämna obeaktad gå förbi,
lämna utan avseende 1. ur räkningen, slå dövörat till för, (ibl.) undanta(ga); se negligera, jfr strunta i obebodd se
2 öde, jfr ledig 3 obefintlig 1 icke existerande, uppdiktad, inbillad, fiktiv 2 frånvarande, icke anträffbar (vid
mantalsskrivning) obefläckad ofläckad, ren, fläckfri, orörd, intakt, jungfrulig, kysk, änglaren, skär, obe-smittad,
obesudlad obefogad 1 (om person) obehörig, inkompetent, (ibl.) jävig 2 (om sak) onödig, oberättigad, olaglig,
illegitim, orättmätig, otillbörlig, obillig, oskälig, orätt(vis), ogrundad, grundlös, inbillad, obevisad, obestyrkt,
omotiverad, ohemul, (ibl.) falsk, (i högre st.) fåfäng



obefäst 1. obefästad 1 (om stad) se försvarslös, öppen 3 2 (om sinne) osäker, vacklande, vankelmodig obegagnad
oanvänd, obrukad, onyttjad, outnyttjad, se ledig 3; (som) ny obegriplig oförståelig; oklar, abstru's,segåtfull;
oläslig, omöjlig att tolka 1. tyda, (vard.) mesopotamisk(t språk), fikon-(språk), 'kabbalistiska oförlåtlig, otrolig
obegränsad se gränslös, fri, öppen, oändlig; fullständig, generell, allsidig, total, oinskränkt, ovillkorlig,
obeskuren, (hand.) olimiterad; outtömlig, jfr oerhörd 1 obegåvad utan begåvning 1. anlag (för), föga 1. alls icke
lagd (för), svagt begåvad, klent begåvad 1. utrustad (å huvudets vägnar), ointelligent, talanglös, slätstruken,
medelmåttig, för kort i rocken, se dum 1 obehag 1 illabefinnande, 1 avsky, olustfkäns-la), plåga, otrevnad,
otrevlighet, misstämning, disharmoni 2 se förtret 2, jfr olägenhet, hinder, ont, obehaglighet(er), vidrighet(er),
besvär, vedermöda, sveda och värk, tråk; (få) 'förargelse', påskrivet, en skopa ovett — skaffa sig obehag vålla sin
egen ofärd, binda ris åt 1. för 1. till egen rygg obehaglig oangenäm, olustig, olustbetonad, (vard.) ruskig, 'ruggig';
föga lustig, ej odelat angenäm, blandad(e känslor), tråkig, kitslig, otrevlig, inte nådig (att råka ut för), onådig,
osympatisk, ledsam, ful 1, vidrig 1, osmaklig 2, kvabblig, stötande, förhatlig, odiös, avskyvärd, irriterande,
misshaglig, förarglig 1, generande, tryckande, pinlig, pinsam, genant, fatal, (vard.) marig — bU obehagligt
berörd ta(ga) illa vid sig — obehaglig till mods se illa berörd obehindrad ohindrad, oförhindrad, fri, (lös o.) ledig,
ohämmad, hämningslös, jfr obehärskad — obehindrat (adv., även) lätt, som en dans; utan hinder 1. svårighet 1.
brytning, flytande obehärskad (motsats: sansad) hetsig, häftig, kolerisk, vild, våldsam, uppbrusande, stormande,
obändig, otyglad, uppsluppen, hejdlös, ohejdad, (ibl.) obehindrad; ohämmad, häm-

ningslös, besinningslös, ogenerad, tygellös; överkänslig, nervös, ur gängorna, ur jämvikt, obalanserad, utan
(själv)kontroll, 'bråkig', hysterisk; överilad, desperat obehörig oberättigad, obefogad, ovidkommande,
utomstående; inkompetent, (jur., ibl.) jävig, (ibl. nära) otillbörlig obehövlig se onödig, överflödig 1 obekant 1
(adj.) se okänd, 2 främmande 3; icke förtrogen (med), jfr okunnig (om), utan personlig beröring (med) 2 (subst.)
(en) okänd 1. främmande person, se främling — vara obekant med icke känna till, icke ha reda på, vara 1. stå
främmande för, se under 2 främmande obekräftad se obestyrkt

obekväm 1 ej passande 1. tjänlig (för sitt

ändamål), oläglig, opraktisk, 'tungrodd' (bostad), oändamålsenlig, ändamålsvidrig, svårhanterlig, ohanterlig,
obehändig, ovig, klumpig; svår att komma i 1. ur, besvärlig, trång, okomfortabel 2 (om person) olämplig (för
studier), oduglig — obekvämt (adv., även) illa

obekymrad utan oro 1. bekymmer (för), oberörd, trankil, oanfäktad, lätt till sinnes 1. till mods 1. om hjärtat,
sorglös 2, frejdig, trygg, säker 3, bekymmerslös — obekymrat (adv., även) se gladeligen 2 obelevad (motsats:
väluppfostrad, just) se ohyfsad, utan maner 1. 'sätt' 1. belevenhet, oridderlig, opassande, knölaktig, jfr grov 9
obemedlad utan (egen) förmögenhet 1. inkomst, utan hemgift, se fattig 1 obemärkt 1 (adj.) omärklig, omärkbar,
knappt märkbar; icke observerad, osedd, oupptäckt, dold, undanskymd, undangömd, ouppmärksammad;
obeaktad, förbisedd, okänd, åsidosatt, negligerad, anspråkslös, blygsam, ödmjuk; se gravid 2 (adv., även)
oförmärkt, i ett obevakat ögonblick, utan att det märks, se hemligen; i skymundan, avsides, stilla, tyst obenägen 1
se ovillig, ohågad 2 obevågen, ogunstig, ogynnsamt stämd, fientlig, avog(t stämd) mot obeprövad se oerfaren, jfr
2 ny 1

1 oberoende (subst.) se självständighet 2

2 oberoende (part. adj.) se fri 1, obunden, självständig, oavhängig, (fackspr.) indepen-dent, (ibl.) opåverkad;
myndig, självförsörjande; se rik 1 — oberoende av oavsett, bortsett från, frånsett, med bortseende från, (ibl.)
trots; jfr i och för sig — göra sig oberoende (av) befria sig (från), frigöra sig (från), emancipera sig (från); korsa
reverserna; bli självförsörjande; bli sin egen — vara 1. bli oberoende vara 1. bli sin egen; ha (fått) sitt på det torra

oberäknelig 1 svårberäknelig, oförutsedd, ständigt överraskande 1. oförutsebar, (den) mänsklig(a faktorn);
'ostadig', oregelbunden, regellös, irrationell; se ombytlig, vankelmodig, oviss, gäckande, opålitlig 2 jfr oerhörd 1
oberättigad se obefogad 2
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oberörd se orörd, (ko)lugn, 'sval', '(is)kall', 'döv', okänslig, känslolös, lidelsefri, ogenerad, oanfäktad, obekymrad,
orubblig, likgiltig 2, trankil, höjd (över), kallblodig, förhärdad, hjärtlös; otvungen, oförställd, naturlig; säker;
'obesmittad' — förbli oberörd inte låta sig förbluffas 1. imponeras (av), inte 'kapitulera' (för), inte falla i
förvåning, (vard.) inte falla i farstun (för) — verka oberörd ta(ga) ngt von oben, se låtsa om intet obesedd —
köpa ngt obesett köpa grisen i säcken

obeskrivlig obeskrivbar, osäglig, outsäglig, namnlös, över all beskrivning, makalös, otrolig, ytterlig, väldig,
oändlig, helvetisk(t

larm), jfr oerhörd, ovanlig; (åld.) översvinn(e)-lig — obeskrivligt (adv., även) i högsta grad obeskuren se
fullständig 1, (ibl.) orörd, hel

och odelad, ograverad obeslutsam se vankelmodig, rådvill, villrådig, osäker 2, velig, förlägen, (vard.) hattig —
vara obeslutsam se tveka, (vard.) gå omkring som en liggsjuk 1. äggsjuk höna obeslöjad se osminkad 2, ohöljd,
djärv, otvetydig, uppenbar, (i högre st.) oslöjad obesmittad (motsats: angripen, anstucken, an-frätt) oberörd,
obesudlad, ostrafflig, orörd, fläckfri, ren, utan vank (och lyte), sund, osmittad, ofördärvad obesticklig omutbar, se
omutlig; rättskaffens, redbar, (genom)hederlig, genomärlig, jfr ärlig obestridlig oförneklig, oneklig, oemotsäglig,
ovedersäglig, ovederlägglig, ojävaktig, ojäv-bar, ostridig, säker 2, odisputabel, odisputer-bar, indisputabel,
oomtvistlig, obestridbar, oomkullrunk(e)lig, axiomatisk, (filos.) apo-diktisk; se påtaglig 2, oavvislig, erkänd,
ofrånkomlig, oförytterlig, se avgjord under avgöra; [det är obestridligt] det kan inte bestridas 1. motsägas 1. jävas
1. betvivlas 1. förnekas 1. vederläggas, faktum är — obestridligen 1. obestridligt (adv.) se onekligen, bevisligen,
ojämförligt, utom fråga, utan gensägelse

obestyrkt ostyrkt, obevisad, obekräftad, icke besannad, okontrollerad, overifi(c)erad, obeseglad, oviss 2,
apokryfisk, jfr obefogad 2 obestånd bankrutt, misär, fall 4, insolvens, ekonomiska svårigheter, dålig 1. usel
ekonomi — komma på obestånd göra konkurs, komma på kneken, gå omkull 2 — på obestånd jfr utfattig
obestämd oklar, oskarp, oredig, virrig; icke exakt,allmän,löslig, lös, vag, diffus, abstru's, icke markerad, icke
pregnant, formlös, suddig, konturlös, otydlig, 'dimmig', indifferent, (om färg, även) black, såsig; icke fixerad,
dunkel, svävande, flytande, ogripbar, fler-tydig, mångtydig, odefinierbar, oartikulerad; växlande, föränderlig,
'tänjbar', labil; odeciderad, oberäknelig, vankelmodig; oavgjord, tvivelaktig, oviss, osäker; icke fastställd (tid),
obegränsad; (språkv.) indefinit obeständig (motsats: konstant, permanent) förgänglig, se föränderlig, övergående,
efe-
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mär; otrogen, jfr ombytlig — allt är obeständigt allting flyter, panta rei obesudlad ren, fri från, obefläckad,
obesmittad, jungfrulig, skär obesvärad 1 ostörd (av) 2 se frimodig, som hemma, otvungen, 2 flott 2, självsäker,
(ibl.) nonchalant, vårdslös, fräck obetalad 1. obetald 1. obetalt ouppklarad, utestående, kvarstående, resterande,
(jur.) ogulden, ogäldad obetalbar 1 ovärderlig 2 otroligt 1. sagolikt

rolig 1. löjlig, dråplig 2 obetingad se ovillkorlig, villkorslös, oförbehållsam, förbehållslös, blind (lydnad),
självklar, självfallen, oreserverad, reservationslös; (psykol.) medfödd (reflex) — obetingat (adv., även) rent, helt
(och hållet), avgjort, positivt, (ibl.) utan vidare, obestridligen, onekligen

obetvinglig oövervinn(e)lig, oemotståndlig, obändig

obetydlig 1 (motsats: stor, väldig, ansenlig, avsevärd) se liten, ringa, oansenlig, snart

räknad, hårfin, minimal, rudimentär, marginell, lindrig, ytlig, 'avlägsen', 'svag', 'enkel', 'försvinnande' 2 (motsats:
angelägen, betydelsefull, allvarlig) av ringa vikt 1. värde 1. betydelse, tämligen värdelös; bagatellartad, oviktig,
underordnad, likgiltig, banal, trivial, betydelselös, småttig, undanskymd, 'blygsam', (vard.) struntig; tarvlig,
ynklig, futtig, torftig, futil 3 (motsats: betydande, framstående, ansedd) medelmåttig, små-stilad, (för) kort i
rocken, 'beskedlig', 'vita plåstret', intetsägande — obetydligt (adv., även) i ringa grad 1. utsträckning, föga, lätt
(berusad), bara en (liten) smula, lite grandi, grann



obetydlighet 1 se småsak 2, småtteri, munsbit; obetydlig summa, spottstyver, (sälja ngt för en) grynvälling;
bråkdel, (en) droppe i havet, 'droppe', en smula, se under 1 smula 2 (om person) medelmåtta, ringhet, (bibi.) ett
senapskorn, se nolla obetänksam se oförsiktig, lättsinnig, lättfärdig, huvudlös, (ibl.) kortsynt; föga 1. mindre
välbetänkt, tanklös, vårdslös, förflugen, dumdristig, hastig, flyktig obetänksamhet se överilning obevakad
ovaktad, fri, lämnad åt sig själv 1. åt sitt öde; icke lagligt skyddat (arv 1. testamente) — i ett obevakat ögonblick
se obemärkt 2

obevandrad se okunnig 1, (vara) novis 1. främling (i)

obeveklig se omedgörlig, oblidkelig, hård 6, förhärdad, omutlig, 'blind' 1. 'döv' (för alla böner), orubblig 2 —
obevekligen 1. obevekligt (adv.) oåterkalleligen, absolut, obönhörligen

obeväpnad oväpnad, vapenlös, försvarslös, värnlös

obildad (motsats: allmänbildad, väluppfostrad) se okunnig 2, ostuderad, olärd, (ibl.) obeläst, illitterat, (vard.)
rudis; primitiv, barbarisk,obillig—ockra på

ociviliserad, okultiverad; klumpig, brackig, ohyfsad, jfr grov 9 obillig oskälig, oresonabel, hutlös, (ibl.)
oresonlig, 'oförnuftig'; orimlig, orättvis, alltför hård

objekt (motsats: subjekt) se 5 mål 3, ämne (för)

objektiv (motsats: subjektiv, partisk, tendentiös) saklig, oegennyttig, oväldig, (ibl.) allsidig; förutsättningslös,
ofärgad, lidelsefri, oengagerad; real, verklig, faktisk, påtaglig, allmängiltig, sann(färdig), sanningsenlig, korrekt

objuden oinbjuden, o(om)bedd, självbjuden,

(ibl.) ovälkommen oblandad obemängd, ouppblandad, utan tillsatser, naturell, outspädd, enbär, 'torr' 1. 'naken'
(visky); (om frukt) sortäkta, sortren, (jur.) (sälja ngt) omängt; ren, pur, gedigen, lödig, homogen; ursprunglig,
oförfalskad, renodlad; ogrumlad, klar, fin; lutter, odelad, enstämmig — oblandat (adv., även) se bara 1, se helt
under hel oblid omild, ovänlig(t stämd), barsk, fientlig, avog, sned (blick); (om öde) ogunstig, ogynnsam, motig,
olycklig; (om klimat) se hård 2 — med oblida ögon med ogillande, med oblidhet, med ovilja, med vedervilja,
med motvilja — se med oblida ögon se ogilla 1, jfr misstycka — sedd med oblida ögon illa sedd, se misshaglig
oblidkelig (alldeles) obeveklig, sträng, obönhörlig, oeftergivlig, oböjlig, jfr hård 6, svuren 1. avgjord (fiende) —
oblidkeligt (adv., även) utan prut, utan nåd obliga't bruklig, vanlig; se nödvändig — vara obligat anses höra till1,
tyckas vara ofrånkomlig 1. oumbärlig 1. oeftergivlig obligation 1 (åld. för) utfästelse, se 1 plikt 2 (statlig)
(skuld)förbindelse, statsobligation, (stats)papper, värdepapper obligatorisk (motsats: frivillig, valfri, fakultativ)
se tvungen 1 under tvinga, se bindande under 2 binda, ovillkorligt föreskriven, tvångs-; vanlig 1. ständig (ursäkt)
obligatorium se tvång

oblyg se skamlös, oanständig; (alltför) självmedveten, taktlös, påflugen, dumdristig, aggressiv, se oförskämd; se
överdriven, jfr oerhörd

oborstad 1 okammad, stripig; dammig, smutsig, ovårdad, oren 2 se ohyfsad, jfr grov 9 obotfärdig förhärdad,
'hopplös', (ibl.) förtappad, se inpiskad, jfr envis 1; syndfull — de obotfärdigas förhinder (tomma) undanflykter,
dåliga ursäkter, se förevändning obotlig ohjälplig, oläklig, hopplös, kronisk; oersättlig, irreparabel; oförbätterlig,
inbiten

obrottslig osviklig, orubblig 2, klippfast, trofast, skrupulös; (om löfte) okränkbar, helig obrukad 1 se obegagnad 2
(om jord) obearbetad, oodlad, oplöjd, (ligga) i träde, i lägervall, för fäfot, i ödesmål

obscen sårande för tukt o. sedlighet, se oanständig

observant iakttagande, uppmärksam observation 1 iakttagelse, rön, (fackspr.) obs(en); (med), iakttagande,
undersökning; jfr forskning 1 2 yttrande, påpekande, anmärkning, inpass, erinran observatör (mil. o. polit. m. m.)
iakttagare observera 1 se iakttaga 1, hålla utkik (efter ngn, på ngt), mönstra 4, märka 3, upptäcka 1 2 lägga på
minnet, ta(ga) ad notam, notera 3 (ss. imperativ) obs., nota bene, N. B., märk väl, väl att märka, väl förståendes,



sic obskyr 1. obskur 1 föga känd, okänd, obekant, obetydlig, föga bemärkt, obemärkt 2 (moraliskt) tvivelaktig,
suspekt, ökänd, mystisk, misstänkt, 'tvetydig', 'ljusskygg', 'skum' 3 oklar, obestämd, svårbegriplig, svårtydd,
dunkel

obstinat trotsig, envis 1, stursk, tredsk(ande),

egensinnig, rebellisk, motsträvig obstruera hindra, spärra, sätta sig på tvären,

sabotera, försvåra obstruktion 1 fördröjande, förhindrande, förhalande 2 (med. för) förstoppning obunden 1 se lös
1, lös och ledig, med fria händer, med armarna fria, oberoende, självständig, emanciperad; frisinnad, frigjord; se
lössläppt; oförhindrad, oinskränkt; tvångs-fri, oreglerad; förbehållslös, förutsättningslös 2 (om bok) häftad,
oinbunden obygd obebyggd trakt, se ödemark, tassemark; jfr avkrok

obändig se oregerlig, ostyrig, ohanterlig, svårhanterlig; oböjlig, styvsint, halsstarrig, motspänstig, trotsig,
trilsk(en), rebellisk, otäm-jelig, okuvlig, obetvinglig; se vild 5, 'galen', våldsam, elementär, otämd, frenetisk,
ohejdad, obehärskad, hämningslös, stormande, häftig, vulkanisk oböjlig 1 stel, styv, stram 2 (om karaktär 1.
person) se orubblig 2, motståndskraftig, ståndaktig, okuvlig, stridig, stark, bestämd, stålsatt, (fackspr.) inflexibel,
(språkv.) in-deklinabel; rakryggad, sträng, karaktärsfast, principfast, viljestark, omedgörlig, oblidkelig,
hårdnackad, förstockad, bångstyrig obönhörlig se oblidkelig, 'järnhård', rigorös, ståndaktig, orubblig,
ofrånkomlig, hård 6 — obönhörligen 1. obönhörligt (adv.) oundvikligt, ohjälpligt, oeftergivligen 1. oeftergivligt,
oåterkalleligen, obevekligt, ofrånkomligen, absolut occidenten se västerlandet

ocean 1 världshav, jfr hav 1 2 (bildl.) jfr mängd 1

och samt, pius, et (&); (vard.) än (sen då) ociviliserad barbarisk, vild, okultiverad, obildad, se ohyfsad ock se
också

ocker prejeri, procenteri, utpressning, schacker 1. sjacker

ockra procenta, (be)driva ocker, ta(ga) ockerränta, jfr schackra 1 — ockra på (bedrägligt) begagna sig av 1.
utnyttja 1. dra(ga) fördel
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av, missbruka, exploatera, beskatta, profitera på

ockrare penningutlånare, procentare,(ibl.) pri-vatdiskontör; schackrare, schackerjude,'blodsugare', utsugare,
utpressare, (vard.) profithaj, tigerhaj; mammonsdyrkare, (en) Shylock, (en riktig) Judas

också ock, även, (jag) med, dessutom; ävenså, ävenledes, jämväl; likaledes, likaså; ytterligare, (till) på köpet;
(om) än ockult hemlig, mystisk, (för)dold, förborgad, osynlig, övernaturlig, paräpsykisk, spiri-tistisk

ockupation besittningstagande, (militärt) besättande (av fientligt land), överfall, invasion, annexion ockupera 1
(militärt) besätta, inta(ga), invadera, erövra, bemäktiga sig, ta(ga) i besittning, annektera 2 uppta(ga), lägga
beslag på odalbonde fri jordägare, odalman, äkta dan-

neman, självägande bonde, lantman odeciderad obestämd, indifferent, osäker, tveksam, oklar, vag odefinierbar
obestämbar, obestämd, (en) viss odelad oskiftad, ostyckad, obeskuren, hel 2; full, allmän, enstämmig, enhällig,
entydig, osplittrad, oreserverad, total, oblandad, (jur.) samfälld, oavvittrad — odelat (adv., även) se helt under
hel, bara 1 odisponerad 1 icke ordnad 2 oanvänd, obegagnad, oförbrukad, outnyttjad, fri, ledig 3 se indisponerad,
opasslig 2, (idrott.) ur form

odisputabel 1. odisputerbar se obestridlig, säker 2, eklatant — odisputabelt (adv., även) se otvivelaktigt odiös se
motbjudande, förhatlig, obehaglig, olidlig, outhärdlig, odräglig odjur 1 vilddjur, rovdjur, (stort) skadedjur,
(farlig) best; vidunder; [drake, sfinx, lindorm, hydra]; se monster 2 ond människa, omänniska, barbar, vandal,
(nedrig) skurk, niding, 'bandit', 'troil', 'häxa'; utskott, av-skum, djävul i människohamn, 'vilddjur', jfr vamp

odla 1 kultivera, uppdra(ga) m (plantor), plantera; bryta (mark), bruka (jord), lägga (jord) under plogen, hävda;



sköta, frambringa (pärlor), producera; renodla (bakterier) 2 (bildl.) (ut)bilda, utdana, utveckla, fullkomna,
förädla, hyfsa; beflita sig om, vårda sig om, vinnlägga sig om •— odlad (motsats: vild, vildvuxen) se kultiverad
—• odla upp 1 ta(ga) upp 1. bryta mark, röja, bringa i kultur, lägga under odling, lägga under plogen 2 se
uppodla 2 odling se bildning 2, kultur 1; uppodling, jordkultur; bruk; odlat område — bringa under odling ta(ga)
1. lägga under odling 1. under kultur, uppodla ni, förbättra, förädla, bearbeta, bruka odryg lättäten, fly, (prov.)
skryp, jfr ovaraktig — vara odryg aldrig räcka (till), ingenting förslå, snart ta(ga) slut, fort gå åt
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odräglig se olidlig, onjutbar, intolerabel, tröttande, tröttsam, 'mördande', irriterande, oresonlig, efterhängsen,
'svår', ryslig, gräslig, avskyvärd, förhatlig, 'välsignad', (si.) kymig

oduglig se oförmögen 1, 'obekväm' (för studier), onyttig, oanvändbar, obrukbar, otjänstbar,

(vard.) kass, utsliten 1; klen, eländig, dålig, stackars, (vard.) värdelös, rudis, 'vita plåstret'; (om föda) skämd —
bli oduglig se förfaras

odugling se fuskare, drönare, odåga, nolla, jfr stackare

odygd 1 last, moraliskt fel, karaktärslyte; vanart 2 odygdighet, oarter; (på) lek 1. skämt 1. spektakel 1. skoj;
förtret, se ofog odygdig se okynnig, ostyrig, elak, stygg, tjuv-

pojksaktig, (ibl.) pojkaktig, lekfull odygdspåse odygdsmakare, skälm(unge), tjuvunge, sprakfåle, spefågel,
rustibuss, odåga, slyngel

odyssé irrfärd, äventyrlig 1. villsam (hem)-

färd, långresa, äventyr odåd se 2 brott

odåga dagdrivare, lätting, slarver, spelevink-(er); drummel, (karl)slok, glop, kräk, sjajas, odugling, vindböjtel,
'(väder)flöjel'; odygdspåse, odygding, (vard.) slashas, slas(e); lat slyngel 1. lymmel, slöfock odödlig icke
underkastad (död o.) förgängelse, se evig 1, oförstörbar; o(för)vansklig, oför-vissnelig, oförgätlig odödliggöra se
föreviga odör doft, (dålig) lukt

oeftergivlig strängt påbjuden, obetingad, orubblig, rigorös, ultimativ, (conditio) sine qua non, se nödvändig —
oeftergivligt (adv., även) oeftergivligen, utan prut, med stränghet, strängt, obönhörligen, med nödvändighet,
ofrånkomligen, ovillkorligen 1. ovillkorligt, absolut oefterhärmlig oåtergivlig, oförliknelig, oefter-liknelig,
oöverträfflig, säregen 1. speciell (för ngn), (ibl.) enastående oefterrättlig se oförbätterlig, oresonlig, egensinnig,
envis 1; opålitlig, otillförlitlig, nonchalant; 'olidlig', 'förvirrad', 'kaotisk' oegennyttig osjälvisk, oegoistisk,
altruistisk, objektiv, idealistisk, godhjärtad, människovänlig, filantropisk, hjälpsam, uppoffrande oegentlig 1
oriktig, inkorrekt, inadekvat, felaktig, (ibl.) olämplig 2 (språkv.) överförd, överflyttad, bildlig, figurlig, sekundär
3 (mat.) oäkta (bråk) oegentligheter försnillning, jfr bedrägeri 1; fel,

missförhållanden oekonomisk 1 (motsats: lönande, vinstgivande) förlustbringande, olönsam, dyr 2 (motsats:
sparsam) slösaktig, extravagant oemotståndlig se oövervinnelig, allt besegrande, omöjlig att motstå, (ibl.)
överväldigande; (be)tvingande, ohejdad, hejdlös, elementär; tjusande, tilldragande, avväpnande, förtrollande,
hypnotisk (makt), se förföriskoemotsäglig—offervillig

oemotsäglig omotsäglig, obestridlig, oförneklig, ovedersäglig, obestridligen riktig 1. korrekt, överbevisande,
odisputabel, indisputa-bel, evident, ofrånkomlig, apodiktisk; (om sanning) fastslagen, axiomatisk; oomkull-
runk(e)lig; [det är oemotsägligt] det är ett obestridligt faktum oemottaglig omottaglig, otillgänglig, opåverkbar,
'döv' (för); oöm, okänslig, känslolös, 'tjockhudad', förhärdad, ståndaktig; immun (mot smitta) — vara
oemottaglig för se värja sig 2 under 2 värja oenhetlig inhomogen, inkongruent, heterogen;

växlande, varierande, skiftande, brokig oenig (motsats: överens) osams, oense, okon-tant, av olika 1. avvikande
mening; [oeniga] (även) söndrade — vara oeniga ha delade meningar, inte kunna dra(ga) jämnt oenighet brist på
samstämmighet, meningsskiljaktigheter), splittring, slitning(ar), miss-stämning, disharmoni, dissonans; tvedräkt,



osämja, missämja, split, tvist(igheter), misshälligheter), spänning, söndring, schism, en fnurra på tråden, (ibl.)
brytning; stridigheter, 1 strid 2, jfr ofred oense se oenig — göra oense se söndra 2 oerfaren o(be)prövad, oövad,
ouppövad, orutinerad, ovan, inte varm i kläderna, (vard.) ny (i garnet), (sjö.) obefaren; se okunnig 1, omogen 3,
jfr nybörjare; 'ett oskrivet blad'; naiv, ovetande (om världens ondska), oskyldig, oskuldsfull — vara oerfaren inte
ha sett mycket (av livet), vara 1. stå främmande för, se under 2 främmande, (om soldat) inte ha luktat krut

oerhörd 1 ofantlig, överväldigande, imponerande, jättelik, gigantisk, mastodontisk, pyra-midal(isk), enorm,
våldsam, rekordartad,

sagolik, fantastisk, fabelaktig, fabulös, o-nämnbar, gränslös, otrolig, ytterligt 1. svindlande stor, omätlig,
'astronomisk', ofattbar, ofattlig, himmelsvid, väldig, mäktig, kolossal, fenomenal, omåttlig, fantasiens), järn-(flit),
kapital (dumhet), homeriska skratt); (vard.) faslig, gruvlig, hejans; obegränsad, ändlös, oändlig, oöverskådlig,
oräknelig, talrik, otalig, tallös, kopiös; [något oerhört] (^ard.) något i hästväg 2 exempellös, (vard.) 'okristlig';
namnlös, makalös; utomordentlig, uppseendeväckande, häpnadsväckande; se hemsk, outsäglig,
(himmels)skriande, herkulisk, herkules-(arbete), vidunderlig, (vard.) 'svinaktig', (sju)särdeles, sjusjungande;
(prov., i Sydsv.) 'farlig'; jfr ovanlig — oerhört (adv., även) i hög 1. i högsta grad, ohejdat, (åld.) för-bålt; till den
milda 1. vilda grad; se högeligen, väldigt, jämmerligt, 'syndigt' (gott), välde-ligen, väldeliga, välsignat (skönt),
snubblande (nära), hjärtans, ytterligt, ytterst, i yttersta grad, bål-(stor), (vard.) vansinnigt, väldans, 'vådligt',
nedrigt, förbannat, oskapligt, ogudligt, 'så in i vassen'

oersättlig omistlig; ohjälplig, obotlig, irrepa-rabel; dyrbar, värdefull, se oskattbar; jfr nödvändig

ofantlig omåttligt stor, omfångsrik, oerhörd 1, jfr oändlig — ofantligt (adv., även) se högeligen, väldigt

ofarbar (motsats: trafikabel, segelbar) oframkomlig, otillgänglig, obanad, oländig, sön-derkörd, underminerad,
'bottenlös', igensnöad — göra ofarbar se spärra 1 ofarlig oskadlig, riskfri, giftfri, säker, (vard.) idiotsäker; lindrig,
godartad, (med.) benign; harmlös, menlös, oförarglig, beskedlig, fredlig, snäll, 'from' (som ett lamm), 'oskyldig'
ofattlig besynnerlig, mirakulös, se gåtfull; otrolig, jfr underlig; oförliknelig, jfr oerhörd 1 ofelbar felfri; absolut
pålitlig 1. tillförlitlig, säker 2, suverän, osviklig, fullkomlig 1 —-ofelbart (adv., även) ofelbarligen, otvivelaktigt,
tvivelsutan, säkerligen, med säkerhet, givet(vis); oundvikligen, osvikligen 1. osvikligt

1 offensiv (motsats: försvar, defensiv) (subst.) se anfall 1 — taga 1. ta 1. gripa 1. övergå till offensiven se anfalla
2

2 offensiv (adj.) se aggressiv 1, förnärmande, kränkande

offentlig (motsats: enskild, privat, hemlig) se allmän 4, officiell; jfr 2 bekant; eklatt (förlovning) — offentligt
(adv., även) inför allas ögon, inför allmänheten, (in)för öppna dörrar, i rampljuset — offentlig hemlighet ngt som
alla (människor) 1. 'hela världen' vet, alls 1. rakt ingen hemlighet, (allmänt) känt, polichinells hemlighet
offentliggöra ge offentlighet åt, göra (allmänt) känd, bringa till allmänhetens kännedom, offentligt tillkännage 1.
meddela, bekantgöra ni, utge m, publicera, framlägga ni, (låta) trycka, införa (i tidning), (ut)sprida, proklamera,
kungöra, manifestera, (ibl.) utfärda, se tillkännagiva 1 — offentliggöras (även) se dagen

offentlighet allmän kännedom, spridning, publicitet; [offentligheten] (även) allmänheten, folket, se under folk 6,
publiken, se under

1 publik — ge offentlighet åt se offentliggöra, utlämna 2

offer 1 offerhandling, blot(ande), hekatomb

2 uppoffring, insats, försakelse, avstående

3 offerdjur, (offer)gärd, (offer)gåva, kollekt, votivgåva, sacrificium, (dryckes)libation; hyllning 4 syndabock,
offerlamm, strykpojke, martyr; byte, rov — bli 1. falla offer för fällas, störtas, gå under, råka ut för, bli utsatt för,
råka i skottgluggen 1. skottlinjen, (få) sitta emellan, bli ett rov för, hemfalla åt, duka under för, prisge sig åt,
skatta åt, ådra(ga) sig



offerera erbjuda, tillbjuda, utbjuda, utlova,

ge I. (in)lämna anbud på offert (affärs)anbud, (affärs)förslag, erbjudande, (ibl. nära) kostnadsförslag, prisuppgift
offervillig självuppoffrande, se uppoffrande; givmild, frikostig, liberal, spendersam, hjälp-
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sam, filantropisk, människovänlig, vidhjär-tad, generös — vara offervillig alltid vara beredd att offra sig, släppa
till sig själv officiant tjänsteförrättande (inom en orden);

tjänstgörande präst, ceremoniförrättare officiell (motsats: inofficiell, hemlig) ämbets-mässig, auktoritativ, (ibl.
nära) officiös; (given 1. avgiven) på 1. å ämbetets 1. å tjänstens vägnar 1. i tjänsten, ämbets-, tjänst(e)-, jfr legal,
ex officio, statlig, offentlig; allmän; (ibl.) ämbetsmannabetonad, högtidlig, jfr formell 2, ceremoniös officin l
apotek(s-lokal), (apoteks) expeditionslokal 2 tryckerilokal, tryckeri(företag); tidningsföretag 3 (film)ateljé,
filmföretag officiös halvofficiell, jfr officiell offra 1 anställa 1. bringa 1. frambära tu offer, (ibl.) slakta, blota 2
hembjuda, hembära, bjuda, skänka, överlämna, uppoffra, ägna, viga, inviga, (relig.) utgiva 3 göra ett offer av,
avsäga sig, prisgiva; nedlägga m (pengar 1. energi på), satsa, anslå, kosta på, spendera, göra av med, öda, spilla,
förspilla, tillspilloge, slösa, kasta bort, ge 1. sätta till1 (sitt liv), låta (sitt blod), skatta (åt) — offra sig (för) helt gå
in (för); gå genom eld och vatten 1. i döden (för), utgjuta sitt blod (för), klä(da) blodig skjorta (för), nitälska (för),
hängiva sig åt ofin ofinkänslig, ogrannlaga, taktlös, plump, osmaklig, ojust, inkorrekt, ogentil, in-honnett,
opassande, otillbörlig, 'ful', låg-sinnad, se 2 gemen 1, grov 9 ofinkänslig se taktlös, 2 plump 1 ofog oskick, se
ovana 2; okynne, (pojk)streck, tjuvstreck, (pojk)spratt, puts, skoj, (pojk)-upptåg, knep 1, skälmstycke(n), fuffens,
hokuspokus, hyss, rackartyg, dumheter, otyg, (vard.) kuckel, sattyg, djävulstyg, fanstyg, djävulskap, jäkelskap,
fanskap, jfr nedrighet, kanaljeri, påfund, påhitt, (dumma 1. pojkaktiga) tilltag, ohägn, odygd, fyr, ogagn, åverkan,
skada — göra ofog (vard.) leva 1. göra bus, spela bång 1. 'apa' oformlig 1 se formlös, klumpig 1, otymplig 1,
ohanterlig, kylsig, pölsig, vanskapligt 1. monstruöst stor, (ibl.) kolossartad; ful o. förvriden, oskön, missformad,
vanskapt, förvänd, abnorm, missbildad, deformerad; förnuftsvidrig, orimlig, grotesk 2 regelvidrig, regellös,
formvidrig, formellt bristfällig, oformell; rättsstridig, olaglig oformlighet formfel, otymplighet oframkomlig se
ofarbar

ofred krigstillstånd, se 1 strid 1, oro; kiv, fiendskap, split o. tvedräkt, ofrid, jfr oenighet ofreda icke låta gå i fred,
förfölja, antasta, anfalla, störa, besvära, trakassera, hemsöka, pina, plåga, ansätta, skada; angripa, attackera,
överfalla, begå övervåld mot, våldföra sig på, kasta sig över, härja, göra osäker ofri fjättrad, (klav)bunden,
'fastlåst'; hämmad, tvungen, besvärad,generad,stel;osjälvständig, slavisk, underkuvad, livegen, beroende,
avhängig, betingad; (stats)reglerad;
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(om press) övervakad, censurerad, kontrollerad, undertryckt, 'mörklagd' ofrid se ofred; ångest, samvetsnöd,
samvetsoro ofrivillig oavsiktlig, automatisk, se tvungen 1 under tvinga, instinktiv, omedveten, (ibl.) mekanisk —
ofrivilligt (adv., även) mot sin vilja, oförvarandes, (ibl.)ovillkorligen 1. ovillkorligt; osökt ofruktbar l karg, föga
givande, steril, förtorkad, oländig, fattig 2 se fåfäng 2; oräntabel, 'dödfödd'; 'dött' (vetande) — vara ofruktbar icke
utnyttja sina gåvor, icke göra sin begåvning fruktbärande 1. fruktbringande, gräva ned sitt pund ofruktsam se
steril 2

ofrånkomlig se oundviklig, absolut nödvändig; oförneklig, oemotsäglig, ojävaktig, otvetydig, obestridlig,
uppenbar, oförtydbar; [det är ofrånkomligt] det kan inte hjälpas, det hjälps inte — ofrånkomligen 1. ofrånkomligt
(adv.) utan pardon, oeftergivligt, oavvisligen 1. oavvisligt ofrälse (motsats: adlig, aristokratisk) oadlig,
oprivilegierad, vanbördig, (ibl.) borgerlig, plebejisk

ofta alltsomoftast, (åld.) esomoftast, som tidast; mången gång, (allt) emellanåt, (litet) då och då, litet emellan,
från och till, jfr vanligen; (titt och) tätt, (titt) som oftast, inte så sällan, (prov., i Sydsv.) titt; se jämt, ideligen;
upprepade gånger, gång på gång, åter och åter, flitigt, träget — så ofta som se närhelst, jfr 1 när 1 — oftast se
vanligen



ofullbordad oavslutad, ofulländad, ofärdig, halvfärdig, halvgjord, ofullständig, oförrättad, (nästan) ogjord,
ofullkomlig ofullgången 1 för tidigt född, förtidig, embryo-nisk, embryonal, abortiv 2 (bildl.) omogen,
outvecklad; icke genomtänkt 1. genomarbetad, misslyckad; ofullkomlig, ofullständig ofullkomlig behäftad med
fel 1. brister, klen,

se bristfällig, ofullgången, jfr ofullbordad ofullständig inkomplett, defekt, fragmentarisk, ytlig, (ibl.) partiell;
ofullgången, ofullkomnad, ofullbordad; stympad, (språkv.) elliptisk, (om versrad) katalektisk; (alltför) knapp,
bristande, (ibl.) ensidig, inexakt, ungefärlig, otillräcklig, bristfällig — ofullständigt (adv., även) halvt om halvt
ofärd olycka, ve, (obotlig) skada, undergång, katastrof, fördärv ofärdig 1 se 1 lytt, vanskapt 2 se ofullbordad,

varken hackat eller målet, jfr outvecklad oförarglig (motsats: förargelseväckande) godmodig, fredlig, from,
oskuldsfull, beskedlig, menlös, harmlös, 'ofarlig' oförbehållsam öppen(hjärtig), uppriktig, fri, frispråkig; förtrolig;
förbehållslös, reservationslös, oreserverad, villkorslös, oförställd, obetingad, oskrymtad — oförbehållsamt (adv.,
även) se gärna 1, 2 direkt 2 oförberedd oberedd, opreparerad, oövertänkt, improviserad, kursiv, från bladet,
extempo-rerad, ex tempore, 'skakad ur ärmen' —oförberett—oförskämd

oförberett (adv., även) utan förberedelse; på

rak arm, på fri hand, på stående fot, (tala) ex tempore; (spela) a prima vista; (starta) från scratch; (alldeles 1. helt)
oväntat 1. oberäknat, oförmodat, oförvarandes, oförhappandes, överraskande, utan (för)varning, bryskt

oförbindlig (motsats: bindande) till intet förpliktande

oförblommerad oförställd, oförtäckt, 'öppen', 'rakt på sak', 'osminkad', 'naken', uppriktig, (en smula) hänsynslös,
direkt, naturlig, osökt, okonstlad, otvungen oförbrännlig 1. oförbrännelig 1 se brandfri 2 outslitlig, oförstörbar,
orubblig, outtömlig, oföränderlig; (hur) uthållig (som helst), ständigt lika livaktig 1. 'livlig' 1. glad o. pigg 1.
livad, outtröttlig, evigt lika ungdomlig 1. spänstig 1. entusiastisk, evigt ung; [han är oförbrännlig] ingenting biter
på honom, ingenting kan rubba honom, ingenting kan nedslå iu hans optimism, han är ständigt densamme

oförbätterlig oefterrättlig, förstockad, förhärdad, inpiskad, obotlig, urbota, 'ohjälplig', 'hopplös', 'omöjlig'
ofördelaktig se ogynnsam, (ibl.) förlustbringande; skadlig, menlig, otjänlig, olycklig; (ibl.) nedgörande —
ofördelaktigt (adv., även) illa, neddragande, nedsättande — inverka ofördelaktigt på se 2 skada 1 ofördragsam
intolerant, trångsint, trångbrös-tad, fördömande, jfr envis 1, (ibl. nära) omedgörlig, jfr oförsonlig; svär (att ha att
göra med), trätgirig; exklusiv, ortodox ofördröjligen se genast 1

ofördärvad oförstörd, oskadad, oförvanskad; ren, oskyldig, orörd, naturfrisk, jungfrulig, ärbar

oförenlig oförenbar, (alltför) olika, skiljaktig, väsensskild, (mot)stridig, motsatt, disparat, inkongruent — vara
oförenliga inte kunna sammansmältas m, icke låta sig förena, utesluta varandra, inte stämma med varandra, inte
passa ihop, kontrastera 1. svära mot varandra, inte harmoniera oföretagsam trög, initiativlös, inaktiv, energi-lös,
maklig, loj, slö, lat, håglös, apatisk, passiv, (i högre st.) dådlös, (vard.) drönig oförfalskad se 1 äkta 3, oblandad,
originell 1; (om uttal) genuin oförfaren (åld. för) oprövad, oövad, jfr

okunnig 1 oförfärad se oförskräckt

oförglömlig 1. (i högre st.) oförglömmelig

oförgätlig, minnesrik, minnesvärd; outplånlig

oförgriplig oantastlig; oförytterlig (mening),

självklar, självfallen, jfr oåterkallelig oförgänglig o(för)vansklig, odödlig, oförviss-nelig, hållbar, evig, se
varaktig, jfr outslitlig oförgätlig oförglöm(me)lig, anslående, jfr outplånlig

oförhappandes se oförmodat, jfr oväntat

oförhindrad se obehindrad oförklarlig (för)underlig, övernaturlig, irrationell, se gåtfull, mysteriös, (ibl.)
odefinierbar



oförkortad fullständig, obeskuren, komplett oförliknelig se ojämförlig, oändlig 2,ouppnåelig, lysande, unik
oförlåtlig oursäktlig, oansvarig, oförsvarlig,

otillåtlig; obegriplig, orimlig; jfr oerhörd oförmedlad omedelbar, 1 direkt 3, tvär, abrupt, plötslig, häftig,
(fackspr.) spontan; oväntad, brysk, 'okänslig' — oförmedlat (adv., även) utan synlig 1. märkbar anledning, (börja)
utan inledning, utan förmedling 1. övergång oförminskad ominskad, hel, orörd, obeskuren, oavkortad, ograverad,
oinskränkt, full, fullständig, oreducerad, jfr oförsvagad oförmodad oanad, opåiräknad, (åld.) oförväntad;
oförutsedd, oförberedd, bråd, tvär -— oförmodat (adv., även) oförtänkt, opåtänkt, oförvarandes, oförhappandes,
överraskande, överrumplande, abrupt, utan vidare, mot förmodan 1. förväntan, rätt som det var, som en tjuv om
natten, som (fallen) från skyn, plötsligt oförmåga vanmakt, hjälplöshet, olämplighet,

oduglighet, inkompetens; se svaghet 2 oförmärkt omärklig, osedd; (ss. adv. även)

se obemärkt 2, hemligen oförmögen 1 maktlös, urståndsatt, ur stånd 1. urstånd, utan möjlighet (att), oskicklig,
oduglig, icke skickad (till 1. att), ej mäktig, inkompetent, inkapabel, (vard.) inte kropp (till) 2 se impotent
oförneklig se oemotsäglig, ostridig, oomtvistlig, oförtydbar, definitiv, avgjord oförnuft se dumhet 1, dårskap,
oreson, 'vansinne'

oförnuftig 1 se oklok, oförståndig, ovis, dum 2, dåraktig, vettlös, 'bakvänd', vansinnig 2, orationell, irrationell 2
oskälig(t djur) oförpackad lös, i lös vikt; bulk-(last) oförrätt se orättvisa, kränkning, förnärmelse, förorättelse,
orättfärdighet, förfördelande; (ibl. nära) (över)våld, övergrepp, skada, skymf, skam, förolämpning, intrång
oförrättad — med oförrättat ärende (få gå 1. återvända) utan att ha uträttat 1. lyckats uträtta sitt ärende 1. vad
man åsyftat oförsagd (motsats: blyg, försynt) se oförskräckt oförsiktig se obetänksam, ovarsam, nonchalant,
tanklös, sorglös, bekymmerslös, oklok, oförståndig, lättvindig, oövertänkt 2, dumdristig oförskräckt orädd,
oförfärad, oförsagd, morsk, frimodig, tveklös, handlingskraftig, företagsam, icke handfallen, käck, djärv 1,
oförvägen, modig, tapper, (ibl.) kallblodig oförskylld som man ej förtjänat 1. är värd, jfr orättvis — oförskyllt
(adv., även) utan för-skyllan och värdighet, utan rimligt skäl, (ibl.) oskyldigt oförskämd oförsynt, sårande,
förolämpande, otidig, näsvis, impertinent, oblyg, framfusig, fräck, förmäten, skamlig, skamlös, hutlös,
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otillständig, vanvördig; hänsynslös, respektvidrig; stursk, (vard.) drumlig, drullig, ohängd, 'oskicklig', knölaktig,
knölig, mop-sig, osnuten, nosig, näbbig, uppkäftig; ohövisk, opassande, taktlös, ohyfsad, ouppfostrad, gemen,
nedrig; ful 1. grov i mun(nen), se grov 9, slyngel- 1. lymmelaktig, fäaktig — vara oförskämd gå in på
personligheter, ha bitit huvudet av skammen oförsonlig (motsats: mild) oblidkelig, obeveklig, omedgörlig, jfr
långsint, obarmhärtig, stenhård, jfr hård fi, (ibl.) Intransigent, intolerant, ofördragsam, bigott, fanatisk; hätsk,
hatfull, fientlig, avgjord 1. svuren 1. dödlig (fiende); (om hat) outsläcklig; oförenligt motsatser) oförstådd
obegripen, (ibl.) osmält; misskänd,

missförstådd oförståelig se obegriplig, gåtfull oförstående frågande, som fallen från månen 1. från skyarna 1. från
himlen, 'blind' (för), (vara 1. stå) främmande (för); okänslig, utan intresse 1. förståelse för, likgiltig 2; utan
förstånd på — ställa sig oförstående till se värja sig 2 under 2 värja oförstånd dåligt omdöme, dårskap, dumhet,
jfr enfald 1, (ibl.) kortsynthet, (åld.) (i) fåvit-sko; straffbart handlande (i tjänsten) oförståndig se oförnuftig 1,
oklok, dum oförställd (motsats: falsk) se oskrymtad, uppriktig, oförblommerad, oförbehållsam, frimodig, naiv

oförstörbar oförgänglig, varaktig, (en skatt) som ej rost och mal 1. mott och mal förtär oförsvagad oförminskad,
obruten, oförslap-

pad, jfr outtröttlig oförsvarlig se oförlåtlig; otillbörlig, förkastlig, fördömlig, klandervärd, ansvarslös oförsynt se
hänsynslös, oförskämd, oanständig oförtjänt oförskylld, orättvis oförtruten o(ut)tröttlig, oförtröttad, oför-tröttlig,
trägen, rastlös, uthållig, arbetsam, flitig, idog

oförtydbar tydlig, otvetydig, uppenbar, (sol)-klar, omisskännlig, ofrånkomlig, oförneklig; entydig

oförtäckt se ohöljd, oförblommerad, oskrymtad, 'genomskinlig' — tala i oförtäckta ordalag säga sin mening rätt



fram oförtövat se genast 1

oförutsedd oförmodad, oberäknad, opåräknad, oväntad, oanad, oförtänkt, överraskande; oberäknelig, irrationell
oförvanskad ofördärvad, oförfalskad, icke

vanställd, äkta, oförsämrad oförvarandes 1 se oförberett, plötsligt 2 ofrivilligt, utan ond avsikt, oavsiktligt, av
oaktsamhet, av misstag oförvillad sansad, vettig, klartänkt, klarseende, omdömesgill, sund oförvitlig fläckfri,
hederlig, rättrådig, lojal, omutlig, redbar, syndfri, felfri, jfr korrekt 2, just, tadellös; oangriplig, oanfäktbar,
oklanderlig, oantastlig, höjd över alla misstankar, (ibl.) ostrafflig — vara oförvitlig ha rent
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samvete, ha rena händer, ha ofläckad sköld, ha rent mjöl i skäppan 1. i påsen; [han är oförvitlig] han får ej
misstänkas, ingen skugga får falla på honom oförvållandes av misstag oförvållat (motsats: självförvållat) utan
egen

medverkan, av våda oförvägen se oförskräckt, djärv 1, förvägen, (alltför) frimodig, (dum)dristig, vågsam,
våghalsig, vådlig, äventyrlig, övermodig, överdådig

oförytterlig 1 (jur. för) som ej får avyttras 2 (bildl. för) obestridlig, omistlig, oförgriplig oföränderlig se beständig
1, invariabel, alltid densamme; oförbränn(e)lig, varaktig; fix, enahanda, oförstörbar, orubblig, jfr oåterkallelig,
förblivande, o(för)vansklig, oför-vissnelig; stel, orörlig, stereotyp — oföränderligt (adv., även) se alltid 1, jfr
ständigt oförändrad (alltjämt) likadan, sig lik; oför-kränkt ogagn se 1 skada 1, ofog

ogemen utomordentlig, ovanlig, oerhörd,

sällspord, sällsynt, synnerlig ogen 1 se ogin, snål 1 2 ovig (metod); alltför lång (väg)

ogenerad se frimodig, rättfram, osökt, familjär, (ibl.) som hemma, hemmastadd; (ibl.) oberörd, likgiltig; oblyg,
fräck, skamlös, vanvördig, nonchalant, tilltagsen, taktlös, ogrannlaga, närgången, påflugen, obehärskad —
ogenerat (adv., även) gladeligen, flott; (ljuga) friskt; se resolut 2 ogenomförbar se ogörlig ogenomskinlig se
grumlig 1 ogift 1 (om kvinna) utan (äkta) man, som sitter i. har hamnat på glasberget 1. på överblivna kartan,
ensam(stående), (gammal) fröken, (neds.) nucka 2 (om man) se ungkarl ogilla 1 inte ha mycket till övers för,
tycka illa om, rata, ta(ga) illa upp, onådigt upp-ta(ga), tycka illa vara, misstycka, vara missnöjd med, se med
oblida ögon, se snett på, skaka på huvudet åt, fördöma 1, klandra, förebrå, anmärka på, beklaga, vara emot, göra
allvarliga invändningar 1. föreställningar emot, ta(ga) avstånd från, desavouera, ställa vid skampålen (för), jfr 2
avsky 2 förklara ogiltig, sätta ur kraft, upphäva, annullera, avslå, utdöma, kassera, tillbakavisa, underkänna,
avvisa ogillande 1 (part. adj.) missnöjd, grinig, avvisande, fördömande 2 (subst.) avståndstagande, se missnöje,
tadel, förebråelse, klander, fördömande, kritik, onåd, underkännande, avslag ogiltig förfallen, inaktuell, föråldrad,
(jur.) kraftlös, (åld.) ogill; (om bankbok 1. check) dödad, död; förverkad, olaglig, olaga — förklara ogiltig se
kassera, ogilla 2, upphäva 3, (idrott.) bortdöma (ett mål) ogin 1. (ibl.) ogen 1 otjänstvillig, ovillig, ohjälpsam,
ohågad att hjälpa, rädd om besväret; ovänlig, ovänskaplig, otrevlig, motvillig, 'tvär', 'avig', vrång(sint),
gensträvig,vara ogin—ointressant

motsträvig, motstridig, (vard.) taskig 2 se snål 1 — vara ogin se krångla 1 ogjord — vara ute 1. ränna i ogjort
väder vara ute i otid, göra sig till 1. rusa i väg i onödan, fjanta; bli lurad, se under 1 lura ogrannlaga se indiskret,
ofin ograverad 1 (bankv.) utan inteckning, orörd 2 obeskuren, oförminskad, i orubbat skick ogripbar (motsats:
påtaglig) okroppslig, abstrakt

ogrumlad ren, genomskinlig; ostörd, orubbad ogrundad (motsats: motiverad) se obefogad 2,

falsk 1, lös 4 ogräs skadeväxt; (bildl.) 'ohyra' ogudaktig se gudlös 1; irreligiös, gudsfientlig, (ibl.)
religionsfientlig, hednisk, barbarisk, 'otrogen', okristlig; se hädisk 1 ogulden (jur. för) obetalad ogynnsam
ogunstig, onådig, missgynnsam, styvmoderlig, fientlig, avog, obenägen, obe-vågen, motig; ofördelaktig,
oförmånlig, jfr olycklig, elakartad, elak; (i) mörk (dager) ogärna 1 motvilligt, ovilligt, motsträvigt, med missnöje
1. olust, (blott) nödtvunget 1. av nödtvång, mot sin vilja 2 illa (sedd) ogärning se illbragd, 2 brott ogärningsman



se förbrytare, (i högre st.) nattman

ogästvänlig (bildl.) 1 föga lockande 1. inbjudande, 'ovänlig' 2 karg, naken, ödslig, otillgänglig, 'vresig', jfr kal 1
ogörlig outförbar, ogenomförbar, omöjlig ohanterlig 1 obehändig, svårhanterlig, svårskött; tung, skrymmande,
åbäk(l)ig, oformlig; opraktisk, obekväm, 'ovig' 2 svår att komma till rätta med, omöjlig att få bukt med 1. ngn
rätsida på, ostyrig, oregerlig, bångstyrig, obändig, 'omöjlig' ohederlig 1 oärlig, oredlig, vanhederlig, vanhedrande,
opålitlig, trolös, illojal, (åld.) in-honnett, malhonnett; tarvlig, gemen, förrädisk, falsk, perfid, ärelös, äreförgäten,
samvetslös, orättfärdig, orättrådig, skojar-aktig, svekfull; besticklig, mutbar; tjuvaktig, (vard.) 'långfingrad';
lögnaktig, bedräglig; se olaglig 2 ofin, ojust, inkorrekt, unfair, (idrott.) foul ohejdad fri, oavbruten; ohämmad,
häftig, våldsam, glupsk, obehärskad, oemotståndlig, besinningslös, omåttlig, hejdlös, otyglad, tygellös, lössläppt,
homeriskt (skratt 1. löje) — ohejdat (adv., även) utan hejd, (gråta) ymnigt, omåttligt, gränslöst, se oerhört,
mycket 3

ohemu'1 obefogad, orättmätig, grundlös, obevisbar; orättvis ohistorisk historiskt osann, anakronistisk, apokryfisk

ohjälplig obotlig, kronisk; orimlig, 'omöjlig', urbota; oersättlig, oöverkomlig, hopplös; tröstlös, utsiktslös,
oåterkallelig — ohjälpligt (adv., även) obönhörligt, obönhörligen, räddningslöst, (vard.) pin (kär) ohjälpsam
(motsats: tjänstvillig) ovillig, ogin, jfr okamratlig

ohyfsad slarvig, vårdslös, drumlig, drullig, drummelaktig, slyngelaktig, slynig, slyn-aktig, tölpaktig, 'oborstad',
'ostädad', grov 9, klunsig, simpel, 'oslipad', 'opolerad', 'ohyvlad', jfr obildad, 'oskicklig', obelevad, ociviliserad,
okultiverad, rustik, burdus, framfusig, vildvuxen (ungdom), (vard.) bufflig, osnuten, (ibl.) oartig, ohövlig, jfr
ouppfostrad, oförskämd

ohygglig makaber, avskyvärd, vidrig, ruskig,

kuslig, avgrundslik, sinister, hidös, otäck, fruktansvärd, gräslig, jfr förbannad, formidabel, infernalisk,
monstr(u)ös, se hemsk 1 ohygienisk se ohälsosam, osund 2, smutsig 1, osnygg

ohyra 1 [löss, loppor, gnetter, vägglöss, bladlöss, parasiter, skadeinsekter]; (ibl. nära) mott och mal, (prov.) frat,
jfr kryp 1 2 (bildl.) 'ogräs', se 1 pack ohyvlad (bildl.) se ohyfsad, råbarkad, bondsk ohågad se ovillig, obenägen,
odisponerad, indisponerad, oupplagd, (vard.) inte böjd för, inte upplagd för, inte (vidare) pigg på, olivad (för);
(ibl.) håglös, dåsig, lättjefull ohållbar 1 osolid; ovaraktig, (ibl. nära) oäkta (färger) 2 vacklande, osäker, instabil,
ogrundad, utan fast mark 1. grund, alltför lättvindig, ömtålig ohägn åverkan; se 1 skada 2; se förargelse 1,

(ibl.) trakasseri(er); se ofog ohälsa sjuklighet, klen 1. svag hälsa, illabe-finnande, krasslighet, opasslighet,
lidande(n), (bibi.) krankhet; (ibl.) hängighet, bräcklighet, hankighet, jfr svaghet 1, avtyning, skröplighet, se
sjukdom ohälsosam sjukdomsbringande, sjukdomsalst-rande, farlig 1. skadlig för hälsan, ohygienisk, se osund 2

ohämmad obunden, ohejdad; komplexfri, (ibl.) tygellös; obehärskad; förbehållslös; (ibl.) rörlig, fri och lätt;
(vard.) uppknäppt ohängd se ouppfostrad, (vard.) valpig; lymmelaktig, slyngelaktig, busaktig, fräck, oförskämd;
vildvuxen (ungdom) ohöljd obemantlad, obeslöjad, omaskerad, ocamouflerad, jfr naken; öppen, oförtäckt, tydlig,
krass, 'frän', (ibl.) frejdig, jfr oanständig ohörbar tyst, ljudlös

ohörsam se olydig — vara ohörsam göra passivt motstånd ohövlig se oartig, ovänlig, snäsig, nonchalant,
hänsynslös

oigenkännlig (som) förbytt, sig alldeles olik, tillstyrd, vanställd, förvanskad, främmande oinskränkt oförminskad;
obegränsad, oavkortad, obeskuren, full, fullständig, all, total, förbehållslös, oreserverad, reservationslös; (hand.)
öppen (fullmakt), olimiterad, (fullmakt) in blanko; se gränslös; obunden, fri; enväldig, suverän, absolut,
diktatorisk, despotisk, jfr ovillkorlig ointelligent se obegåvad, dum 1 ointressant tråkig, ledsam, likgiltig,
intresselös, trögläst, odramatisk, oinspirerad, 'färg-
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lös', slätstruken, (vard.) 'värdelös', 'vita plåstret', 'vissen' ointresserad ej road, slö, indolent, kallsinnig oinvigd



ovetande, utanförstående, främmande, utomstående, obehörig oj o, aj, ack, usch, voj, tänk, å, (o) ve, ojoj(oj), oja-
mej

öja sig se jämra (sig) 1, förfasa sig ojust [osjysst] se ohederlig, oriktig, regelvidrig, otillåten, (idrott.) unfair, foul,
ruffig, (slag) under bältet; se orättvis, (vard.) taskig; ofin, ogrannlaga, inkorrekt, klandervärd, (åld.) malhonnett
ojämförbar inkommensurabel, inkomparabel,

disparat, (helt) väsensskild ojämförlig oförliknelig, inkomparabel, överlägsen, enastående, oöverträffad,
oöverträff-bar, oupphinnelig, ouppnåelig, makalös; [vara ojämförlig(a)] inte kunna nämnas på samma dag —
ojämförligt (adv., även) utan (all) jämförelse, utan motsägelse, oemotsäg-ligen, obestridligt, otvivelaktigt, utan
tvivel, absolut

ojämn knagglig, knölig, gropig, guppig, hålig, skrovlig, kullrig, knottrig, pucklig, obanad, oländig; stenig, backig,
bergig, bruten (terräng), kuperad; skev; bucklig; grov, sträv; byig (vind); hackig, kantig, naggad, flisig, (om
mineral) hakig; olikformig, osymmetrisk; oregelbunden, inkonstant, avbruten, ryckig, hoppande, ostadig,
vacklande, kapriciös, ombytlig, obalanserad, skiftande, fluktuerande, (om feber 1. puls) intermittent; haltande
(gång); udda (tal 1. antal) ojävaktig ovederlägglig, ojävbar, ojävig, obestridlig, odisputabel, oförneklig,
ofrånkomlig ojävig (om person) fullgod, opartisk, (jur.)

god (man); (om sak) se ojävaktig ok (bildl.) se tvång, träldom, slaveri, 'fjättrar',

'kors', förtryck OK 1. okay [åkej1] javisst, saken är klar; fint,

utmärkt; gärna (det 1. för mig) okamratlig osolidarisk, okollegial, inkollegial, illojal 1, (vard.) knasig, 'vissen',
taskig; skvalleraktig, sladderaktig, (ibl.) ohjälpsam oklanderlig otadlig, tadelfri, klanderfri, korrekt, höjd över all
kritik, oförvitlig, gill, comme-il-faut, utmärkt, förträfflig, perfekt, fullkomlig, jfr fulländad 2; mönstergill,
föredömlig, exemplarisk oklar 1 otydlig, diffus, se grumlig 1, (upp) grumlad; mulen, molnhöjd, dimmig 1,
nebulös, dunstig, rökig, skymlig, (ibl.) immig, immad; (om färg) glanslös, daskig, taskig, murrig, däven, blek,
urblekt, solkig; (fotogr.) slöjig (bild) 2 (om blick) beslöjad, skum, matt; (om röst) belagd, skrovlig, sluddrig 3
(bildl.) formlös, obestämd, förvirrad 1; tvivelsam, tvistig, tvivelaktig 1, omtvistbar, omtvistlig, omtvistad,
problematisk; villsam, invecklad; ologisk; svårläst, svårutredd, svårfattlig, dunkel 1. mörk (punkt),
förblommerad, orakelmässig, obegriplig, oförklarad, outredd, olöst, oavgjord
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oklok oförståndig, dåraktig, oförnuftig 1, dum 2, omdömeslös, (ibl.) oskicklig, opolitisk, odiplomatisk
okomplicerad se enkel 2 o. 4, rätlin(j)ig, 'grund' okonstlad 1 konstlös, enkel, okomplicerad, flärdfri, oaffekterad,
naturlig 2, lantlig, idyllisk, arkadisk 2 osökt, otvungen, ursprunglig, äkta, genuin, folklig, anspråkslös;
öppen(hjärtig), uppriktig, oskrymtad, rätlinjig; (ibl.) barnslig, harmlös, menlös; osmyckad, oförfalskad, 'ren'
okontant (vard. för) osams, oense, i gräl (med) okristlig 1 ogudaktig; oevangelisk 2 (vard.

för) oerhörd 2 okränkbar oantastlig, helig, sakrosankt, tabu, (en) 'helig ko' oktober (åld.) slaktmånad oktroj se
tillstånd 1, (ibl.) koncession, privilegium; (om uti. förh.) stadstull, accis okultiverad se obildad, grov 9, ohyfsad,
ociviliserad

okunnig 1 [okunnig om] (motsats: bekant med, initierad i, medveten om) utan vetskap 1. kunskap 1. kännedom
om, utan insikt 1. erfarenhet 1. färdighet i, obevandrad i, (åld.) oförfaren i; oerfaren i, obekant med, illa
underrättad, ovetande om, (ibl.) desorienterad, omedveten om, (neds.) aningslös 2 (motsats: kunnig, lärd)
oupplyst, oskolad, se obildad, ignorant, analfabet, (ibl. nära) fåkunnig; (vard.) bakom (flötet), 'borta' — vara
okunnig om vara 1. stå främmande för, se under 2 främmande okunnighet — sväva i okunnighet om vara 1.

stå främmande för, se under 2 främmande okuvlig se obändig, oövervinnelig, järnhård (flit), järn-(vilja)
okvalificerad 1 (om person) ej tillräckligt meriterad, ej behörig 2 (om arbete) mindre krävande, som inte kräver
större yrkeskunskaper

okvinnlig manlig, maskulin, jfr emanciperad okväda smäda, skymfa, vara ovettig på, ge (en skopa) ovett,



överhopa 1. överfalla med glåpord, skälla på, skälla ned 1. ut, häda, missfirma

okvädinsord 1. okvädingsord se glåpord, jfr öknamn

okynne pojkaktigt överdåd; okynnigt tilltag, pojkaktiga upptåg, se ofog — på 1. av (rent) okynne (göra ngt) utan
tillräcklig anledning, för ro skull, se under 1 ro — okynnes- (åld. för) skadegörande, folkilsken, otämd, okyn-nig;
ovederhäftig, illegal; icke allvarligt menad (motion) okynnig ostyrig, odygdig, självsvåldig, slyng-elaktig,
skälmaktig, skälmsk, (prov., i Sydsv.) skal(ig), (åld.) okynnes- (fä 1. hund) okysk se sinnlig 2, kättjefull, liderlig,
oanständig, osedlig

okänd namnlös, obekant, obemärkt, 2 främmande 3; outforskad, 'vit' (fläck); oklar, mörk, dunkel, hemlig, dold;
(ss. subst., i idrott.) outsiderokänslig—olåt

okänslig 1 se känslolös 2 (motsats: ömtålig, sjåpig) garvad, hårdhudad, tjockhudad, robust, se hård 5 o. 6, cynisk,
förstockad, liknöjd, likgiltig, ointresserad, jfr 2 kall 2, indifferent, (särsk. med.) immun; 'döv' 1. 'stum' (för),
oförstående, flegmatisk, avtrubbad olag — i olag i odugligt skick, i oordning, ur gängorna, ur funktion,
oanvändbar, ur lag, ur led, på tok, 'avig', derangerad, (vard.) kaputt — komma 1. råka i olag 'gå i baklås', 'strejka'
olaga se olaglig

olaglig (motsats: legal) olaga, lagstridig, illegal, illegitim, lagvidrig, oformlig, oformell, författningsvidrig,
rättsvidrig, rättsstridig, orättmätig; laglös, brottslig, straffbar (enligt

lag), olovlig, 'svart' (börs 1. marknad), (köp) 'under bordet', 'grå' (arbetsmarknad); tjuv-(fiske 1. skytte), tjuv- 1.
pirat- (tryck); (ibl. nära) förgriplig, åtalbar; jfr ohederlig 1; ogiltig, ogill; godtycklig, egenmäktig, vild (strejk)
olat se ovana 2

olidlig se odräglig, outhärdlig, odiös, plågsam, pinsam, kvalfull, smärtsam; (om kval) grym, helvetisk; (om
värme) pressande, tryckande; (om lukt) se stickande under 2 sticka, jfr hemsk, (ibl.) oefterrättlig olik 1. olika
(adj.) olikartad, olikvärdig, skiljaktig, skild, avstickande, different, heterogen), divergerande, avvikande,
annorlunda, (helt) annan; oförenliga (uppfattningar), delade 1. splittrade (meningar), stridiga, disparata, motsatta;
se diverse olika (adv.) se annorlunda 1 olikartad se olik, brokig, blandad olikfärgad (ibl.) mångfärgad, brokig
olikhet se skillnad 2, olikställighet, ojämnhet

1 olja (subst.) fett, flott, pomada, briljantin; salva, (blomster)essens; se polityr 1; [bergolja, nafta, petroleum,
fotogen, tran] — gjuta olja på elden (ytterligare) upphetsa 1. (upp)liva 1. nära, göra ngt ännu värre, lägga sten på
börda, lägga lök på laxen — gjuta olja på vågorna hindra sjön att bryta, stilla vågorna; lugna 1. dämpa lidelsen
(hos ngn), medla

2 olja (v.) se 2 smörja 1, oljedränka, gjuta olja över, impregnera, (sjö. för) blankskrapa

oljemålning se tavla 2

oljig 1 oljeaktig, oljelik(nande), oljeartad; flottig, fet, fetthaltig; (ibl.) oljeglänsande 2 nedsmord, nersmetad,
smetig 3 (om röst) salvelsefull, inställsam, (honungs)len, sliskig, hal; (om blick) simmig, slipprig, talgig oljud
olåt, oläte, skrål, skrän, larm, oväsen, stoj, jfr buller 1, gnissel, katsenjammer, jfr missljud 1 — föra oljud se
väsnas olle (vard. för) ylletröja, islandströja, sweater ologisk följdstridig, följdvidrig, inkonsekvent,

förnuftsstridig, förnuftsvidrig, irrationell olovandes utan lov 1. tillstånd, olovligen,

olovligt, i smyg, utan vidare olovlig otillåten, förbjuden; se olaglig — olovligen 1. olovligt (adv.) so olovandes

olust 1 (känsla av) obehag, missnöje, ledsnad, leda, (ibl. nära) indisposition, nedstämdhet, disharmoni 2 se
motvilja, 1 avsky, hat olustig se dyster 2, ledsen 1; se opasslig 2; motvillig, ovillig, obenägen, ohågad, håglös,
kulen, matt, flau, 'tryckt', intresselös; ledsam, tråkig, otrevlig, föga uppbygglig (syn), (vard.) marig

olycka 1 olycksöde; jfr motgång; hemsökelse, nöd, lidande, smärta, jfr elände 1, 'kors', 'gissel', osällhet, fördärv,
undergång, ofärd, ve 2 olyckshändelse, olycksfall, missöde, malör; slag av ödet, debacle, spektakel, kalamitet,
(ibl.) 'drama', (vard.) (ett) öde, se katastrof 1 3 (om person) se olycksbarn, jfr rötägg, sorgebarn — ingen olycka



skedd ingen skada skedd, se under 1 skada, (det är) inte så farligt 1. inte hela världen 1. ingenting att gråta för 1.
ta(ga) så hårt, jfr småsak 2 — komma 1. råka i olycka olyckas, komma 1. råka i en svår 1. fatal 1. prekär
situation, ha olyckan att, komma till skada; (om ogift) bli med barn olycklig osäll, osalig, olycksalig, vetyngd,
eländig 1, stackars, arm, nödlidande, (ibl.) förtvivlad; sorglig, tragisk, katastrofal; slokörad, illa till mods, ledsen
1; otursam, ogunstig, olycksbringande; oblitt 1. vidrigt (öde); ofördelaktig, misslyckad, förfelad, snöplig;
ominös; se oläglig, ogynnsam —göra ngn olycklig krossa ngns hjärta, vålla ngn hj ärtesorg — taga 1. ta en
olycklig vändning se gå emot 4 olyckligtvis se tyvärr

olycksalig se olycklig, olycksbringande, fördömd 1, (åld.) vesäll; högst beklaglig olycksbarn sorg(e)barn,
(familjens) olycksfågel, askunge, svart 1. förlorat 1. vilsegånget får, enfant terrible, 'olycka', jfr syndabock; paria
olycksbringande fatal, olycksalig, olycksdiger, fördärvbringande, ofärdsbringande, fördärvlig, olycklig, jfr
olycksbådande olycksbud jobspost, sorgebud, sorglig nyhet olycksbådande olycksvarslande, ödesdiger,
skickelsediger, olycksdiger, ominös, sinister, lugu'ber, jfr oroväckande, illavarslande, farlig, hotande, kritisk,
skrämmande, hemsk, dyster, jfr olycksbringande olycksdag tykobrahedag, svart dag olycksdiger se farlig,
hotfull, olycksbringande,

jfr olycksbådande olycksfall se olycka 2

olyckshändelse se olycka 2; (av 1. i) våda olycksprofet olycksförkunnare, olyckskorp,

olyckskråka olydig ohörsam, olydaktig; stygg, jfr elak 1; (ibl. nära) självsvåldig; motsträvig, motspänstig,
genstörtig, gensträvig, uppstudsig, tredsk(ande), trilsk(en), obstinat, styvsint, styvnackad, trotsig, odisciplinerad,
revolterande, vanvördig — vara olydig sätta sig upp (mot)

olympisk gudaliknande; himmelsk, hög o. ren, upphöjd, majestätisk, överjordisk, gudomlig olåt se oljud, jämmer
1

439olägenhet—omdöme

olägenhet avbräck, aber, men, avigsida 2, handikapp, nackdel, streck i räkningen, (vara tiil) skada 1. förhinder,
(ibl.) känning; besvär, vedermöda, svårighet, omak, 'ledsamhet', ohägn, förtret(lighet), drawback; (ett) minus, fel,
missförhållande -— till olägenhet se hinderlig oläglig ovälkommen, olämplig, illa väld, obekväm, opassande,
malplacerad, 'olycklig', hinderlig, besvärlig, förtretlig, inopportun — olägligt (adv., även) illa till pass, i en
olycklig stund, i otid, malapropå oläklig se obotlig

olämplig 1 se oläglig 2 otjänlig, oduglig, gagnlös, värdelös, kasserad; skadlig, osund, (med.) kontraindicerad;
opassande, missklädsam; missriktad, förvänd, 'tokig'; ofördelaktig, opasslig, 'bakvänd', (ibl.) oegentlig;
inkompetent, okvalificerad; obekväm, (ibl. nära) opraktisk olämplighet se oförmåga, oskicklighet, [-in]i-] {+in-
]i+} abUitet

oländig stenig, stenbunden, starkt bruten, backig, kuperad, svårtillgänglig, besvärlig, otillgänglig,
svårframkomlig, oframkomlig, (ibl.) klippig, bergig, risig; knagglig, nära nog ofarbar, obanad, gropig, mycket
ojämn; olämplig för odling, (ibl. nära) ofruktbar, steril

oläraktig tröglärd, se dum 1

1 om (konj.) 1 ifall, därest, såvida, såframt, försåvitt, såvitt, försåvida, för den händelse 1. det fall (att), i (den)
händelse 1. i det fall (att), om så är att, varom (icke), (vard.) uti-fall att; förutsatt att, antaget att, under (den)
förutsättning(en) att, med villkor att; (ibl.) allenast, blott, endast 2 (om) bara, om ändå, jag skulle önska att, Gud
give att, eja, tänk om, ack om 1. att, o att, jag vånnar 1. vånne 3 huruvida — om ens om alls, om över huvud
(taget) — om och men (efter många) invändningar 1. svårigheter, krångel, (efter mycket) bråk, sju sorger och åtta
bedrövelser

2 om (adv. o. prep.) 1 (köra) förbi; (göra 1. skriva) på nytt, omigen, igen, ånyo; (tre gånger) i följd (efter
varandra), upprepat; (vända) tillbaka 2 omkring (halsen), ikring, kring, runt (om) 3 (stänga dörren) bakom 1.
efter (sig), (kall) i (ansiktet), (par) för 1. invid (par), på (styrbords) sida; angående; efter 1. inom (loppet av)



(några dagar), (året) igenom, (dygnet) runt; (en armé) på, uppgående till, (en summa) belöpande sig till,
utgörande — om igen se omigen — om vartannat (ett) virrvarr, huller om buller — vara om sig vara närig, vara
snål, (vard.) vara 'framåt'

omak se besvär, bråk 3 — göra sig omak se

besvära sig 1, jfr 2 sträva omaka 1 sinsemellan (helt) olika, alltför avvikande, disparat, osymmetrisk, skiljaktig,
oförenlig, olikartad, heterogen, 'främmande'; (i plur.) varandras motsatser 2 udda, oparig,
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överbliven — vara omaka inte höra ihop, inte utgöra ett par; inte passa för varandra, inte gå (bra) ihop, inte
harmoniera, inte (kunna) komma överens omaka sig obekväma sig, göra sig mödan (att),

se besvära sig 1, idas, genera sig omanlig vek(lig), pjunkig, sjåpig, pjaskig, blödig, slapp; effeminiserad, feminin,
frökenaktig, mamsellaktig, käringaktig omarbeta se arbeta om

omarbetning förändring, förvandling, omformning, omläggning, ändring, revision ombedja se bedja 1, uppmana
— ombedd anmodad, bedd, tillsagd, vidtalad, inbjuden, inviterad; på begäran 1. uppmaning, icke självmant 1.
frivilligt ombestyra se ordna 3 ombesörja se bestyra

ombilda omdana, omgestalta, nygestalta, omforma iu, omskapa m, omarbeta ni, omvandla, göra om, ändra (om),
förändra, förvandla, (relig.) förnya; omstöpa ni, reorganisera, rekonstruera, modifiera, reformera, (hand.)
konvertera, (tekn.) transformera ombonad 1 omstoppad, (väl) omsvept, tätad 2 skyddad, trygg; bekväm,
hemtrevlig, varm o. behaglig, angenäm ombord — taga I. ta ombord se 2 lasta 1, (ibl.) skeppa

ombud fullmäktig, representant, sändebud, mandatarie, målsman, ombudsman, (social) kurator, syssloman, (jur.)
god man; kommissarie, underhandlare, förtroendeman, befull-mäktigad, delegerad, delegat, deputerad,
företrädare, talesman, språkrör, organ, bulvan, jfr ställföreträdare, (bankv.) order; agent, (handels)resande,
mellanhand, kommissio när, mäklare, (ibl.) 'redskap'; förvaltare, advo kat, homme d'affaires; manager,
impressario; (i plur.) delegation, deputation, församling, representation — vara ombud för föra (ngns) talan

ombyte 1 se byte, (större) omflyttning; (skjuts)-skifte; (mil.) (vakt)avlösning; omläggning, omväxling,
förändring, variation, omändring, (mat.) permutation; omslag, kast 2 omgång 1. uppsättning (under)kläder
ombytlig (ständigt) skiftande 1. växlande, journaljär, som ett aprilväder, oregelbunden, ojämn, föränderlig,
varierande, omväxlande, kameleontisk, kameleontartad; obeständig, rotlös, orolig, nervös, opålitlig, ovaraktig,
vankelmodig, vacklande, flyktig, nyckfull, oberäknelig, vippig, (vard.) flaxig; principlös, versatil omdana se
ombilda

omdaning ombildning, omformning, förändring, förvandling, transformation, metamorfos, reform(ering)
omdebatterad livligt diskuterad; se omstridd omdiskuterad se omstridd omdöme 1 urskillningsförmåga, (god)
urskill-ning, fattningsgåva, (gott 1. sunt) förstånd, (ibl.) insikt, jfr bondförstånd, uppfattningsförmåga, (enligt
ngns) bedömning, (efterbilda sig ett omdöme om—omild

eget) val, uppfattning 4, (god) blick (för), sinne (för), känsla (för), smak 6; jugemang 2 se yttrande, (uttalad)
åsikt, (publikens) kommentar, mening 1; värdering, vitsord, dom, (kritiskt) domslut, facit, (log.) proposition —
bilda sig ett omdöme om döma

— fälla omdöme (om) yttra sig; karakterisera — säkert omdöme jfr skarpblick — utan omdöme kritiklöst,
urskillningslöst

omdömesgill förståndig, (i högre st.) rådklok omdömeslös urskillningslös, kritiklös omedelbar 1 oförtövad,
ögonblicklig 1, hastig 1; extrakontant (betalning) 2 utan mellanhand, oförmedlad 3 frisk, ursprunglig, naturlig 2,
impulsiv, intuitiv — omedelbart (adv., även) 1 omedelbarligen, genast 1, (per) express; se plötsligt; (komma)
som ett brev på posten; (ibl.) i ett sträck, utan uppehåll, i en följd 2 se 2 direkt 3 näst 1. närmast (före 1. efter 1.
intill); (sjö.) dikt (intill) omedgörlig obeveklig, oböjlig, oförsonlig, in-transigent, envis 1, hårdnackad, oresonlig,



svårhanterlig, motspänstig, oefterrättlig, oregerlig, vrång, fanatisk, intolerant, ofördragsam, (psykol.) rigid, hård
6, rigorös, 'hård-flörtad'

omedveten (själv) ovetande, oveten, okunnig (om), utan aning om, utan känsla av, (ibl.) obekant (med);
oreflekterad; ofrivillig, instinktiv, spontan, (ibl.) mekanisk, maskinmässig, automatisk — omedvetet (adv., även)
ovillkorligen, ovillkorligt omen se förebud

omfamna famna, trycka (hårt) till sitt bröst 1. sitt hjärta, trycka 1. sluta(ngn)i sina armar, ta(ga) i famn, sluta i sin
famn, falla om halsen, famnta(ga), omsluta (med armarna), fatta om (livet), omslingra, jfr välkomna omfatta 1
omsluta, gripa 1. ta(ga) 1. fatta om; omge, infatta, omrama, (mil.) överflygla, omringa, kringränna, innesluta 2
(om åsikt) biträda, anta(ga), hysa, nära; (om lära) ansluta sig till, bekänna sig till, hylla (sig till), engagera sig för,
knäsätta 3 omspänna, spänna över, sträcka sig över, utsträcka sig till, (i sig) innesluta, inbegripa, innefatta,
uppta(ga), täcka (ett ämnesområde), sammanfatta, 'famna', mönstra (anhängare 1. deltagare), (in)rymma,
innebära, innehålla, hålla; uppgå ni till, bestå av, utgöras av, 'räkna' — omfattande se omfångsrik, vittgående,
vittfamnande, utbredd, vittomfattande, (allt)omspännande, (allt) övergripande, stor, betydande, ingripande,
extensiv

— omfatta ngn med välvilja hysa vänliga känslor för ngn, tänka på ngn med välvilja

omfattning 1 infattning, ram(verk), (fackspr.) omtag; grepp 2 (mil.) överflygling, kring-ränning, inneslutning 3
spännvidd, längd, utbredning, mängd, omfång; skala, (ibl.) area, areal, (ibl. nära) spridning omflyttning se
förflyttning 1, flyttning, större

ombyte, omkastning 1 omfång omkrets, tjocklek, storlek, (yt)vidd, utsträckning, extension; volym, rymd, (rums)-

innehåll, dimension (er), grovlek, 'mått', proportioner, kaliber, format, skrymme, (filos.) kvantitet; (röst)register,
tonvidd; räckvidd, se omfattning — i större omfång i stor skala, se under 1 skala omfångsrik tjock, massiv,
storväxt, grov, enorm, väldig, jfr korpulent; vidsträckt, ansenlig, ofantlig; rymlig, vid, skrymmande; vidlyftig,
omfattande, utförlig, 'bred'; voluminös; oerhörd omgiva 1. omge omgärda, kringgärda, kring-värva, ingärda,
omsluta, omhägna, (in)-hägna, omfatta, flankera, omrama, inrama, kanta, infatta, innefatta, gördla, omvärva,
omkretsa, samla 1. skocka 1. tränga sig kring, omringa, belägra, kringsluta, se innesluta 2, (ibl.) omsväva,
(in)hölja (i); famna, omslingra, (om)kransa — omgiva 1. omge sig med ha omkring sig, hålla sig med, (ständigt)
vara kringsvärmad 1. omsvärmad av, samla omkring sig, (ständigt) umgås med, 'vräka sig med' — omgiven
kringfluten 1. omfluten 1. kringskuren (av vatten), kringvuxen (av), ombäddad (av), inbäddad (i) — omgivande
kringliggande, omliggande, närmast (omkring) liggande, grann-omgivning trakt, (om)nejd, närhet(en); [-
[omgivningen]-] {+[om- givningen]+} (här i) krokarna; [omgivningar] environger; periferi; omvärld, sfär, miljö;
grannskap, närmaste umgänge, bekantskapskrets; (konungs) svit; omgivande materia, element; (språkv.)
sammanhang, kontext omgjorda (åld., bibi.) gördla, gjorda, (om)-gördla — omgjorda sig (med) spänna på sig,
surra fast, omsluta sig (med), ikläda sig omgående se genast 1; med 1. per omgående, med första återgående 1.
nästa post 1. bud omgång 1 varv, slag, (en) vända, rund; (idrott.) rond; (i hästsport ibl.) heat; skift, lag; parti,
(vard.) 'laddning'; (kortsp.) sittning, spel, robbert; (idrott.) match, heat, (i tennis) game, set; repris, tur, gång, tag,
serie; kok (stryk), duvning 2 (om kläder) ombyte, sats, uppsättning, ställ, garnityr; sätt(strumpstickor); post
(sågblad 1. borrar) 3 [utan omgång] utan omväg 1. omsvep 1. tidsutdräkt 1. besvär omgärda se omgiva, (ibl.)
skydda omhulda (särskilt) vårda (sig om), sköta (om), ta(ga) i sitt skydd 1. under sitt beskydd 1. under sina
vingar, (om)hägna, visa (all möjlig) välvilja 1. omvårdnad, se (väl) om, måna om, sörja för, ta(ga) sig an, pyssla
om, fara varsamt med, (ibl. nära) protegera, (be)-skydda, gynna; lägga sig ut för, jfr skämma bort; omfatta med
kärlek 1. intresse, skänka sitt stöd, intressera sig för, hänge sig åt, jfr främja, (ibl.) knäsätta omhänderhava se
handhava omhändertaga 1. omhänderta ta(ga) hand om omhölje attrapp, kardus, se hölje omigen 1. om igen en
gång till, än en gång,

ånyo, på nytt, se igen 1 omild ovänlig, sträng, sträv, kärv, oblid, snäv, hård, grym 1, hårdhänt, brysk, kraftig; (om
väder) bister, rå — omilt (adv., även)
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med hårdhandskarna, utan att lägga fingrarna emellan, på skärpen, hänsynslöst omintetgöra göra om intet, gäcka,
kullkasta,

'välta över ända', 'stjälpa', tillintetgöra, förstöra, slå ned, fördärva, 'korsa', fälla, krossa 2, ge ett grundskott,
'torpedera', omöjliggöra, urståndsätta, sätta ur stånd, (för)-hindra, frustrera, stävja, stäcka, 'ving-klippa', komma
på skam, sätta p för, 'lägga 1. sätta krokben för', förta(ga) (all) verkan av, 'strypa', 'förlama', (ibl.) avvärja ominös
varslande, olycksbådande, fatal, olyck-lig

omisskännlig 1. omisskännelig se otvetydig, otvivelaktig, uppenbar omistlig oundvarlig, oavytterlig, oförytterlig,

oavhändlig, jfr nödvändig; oskattbar omkast nytt kast; se omkastning 3, omvälvning

omkasta se kasta om

omkastning 1 omflyttning, omläggning; (språkv.) ljudomkastning, inversion, (ljud)-metate's 2 omkoppling 3 kast,
omkast, plötslig växling 1. förändring 1. övergång, (om)skifte, 'kantring', vändning, (litt.-hist.) peripeti1,
omvälvning, bakslag, häftigt omslag, omsvängning omkomma gå förlorad, förlora livet, se dö 1, förlisa

omkostnad 1. omkostnader kostnad, utgift,

utlägg, avbränning, expenser, umgälder, avgång

omkrets (cirkel)periferi, konturer, (mat.) perimeter; se krets 1, område 1; omfång, tjocklek

omkring 1 se runt 1 under 2 rund, kring 1 2 (motsats: precis) se ungefär, (ibl.) så gott som, i det närmaste — när
allt kommer omkring när det kommer till kritan, se under 1 krita, se vidare under komma omkring omkull (i)kull,
i spillror, i ruiner, samman, (störta) in; över ända, ned, till marken, i golvet, 'pladask', (vard.) på näsan, så lång
man är; omstyr, överstyr — gå omkull stjälpa, se vidare under gå — kasta omkull fälla till marken, se vidare
under kasta — prata omkull se övertala omkväde refräng, (mus.) ritornell; upprepning, 'gamla visan' (omigen),
(samma) 'trall' omliggande se omgivande omlinda se linda om under 2 linda omlopp se kretslopp, varv, slag;
(jordbr. o. skogsv.) växtföljd, skiftesbruk, växelbruk, skifte — sätta i omlopp se sprida 2 — vara i omlopp vara
(ute) i allmänna rörelsen, vara i gång, se under 1 gång, se cirkulera, vara i kurs, (hand., om växel) vara utelöpande
omlägga se lägga om

omläggning 1 ombindning, förbindning 2 omplacering, (om)ändring, ombyte, omkastning 1, omorganisation,
omorganisering, nyorientering; omarbetning omnejd närmaste trakt, ort, omgivning omnibus 1. omnibuss buss,
vägbuss, landsvägsbuss, stadsbuss
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omnämna se nämna 2, (om)förmäla, (i korthet) vidröra

omodern 1. omodärn otidsenlig, gammalmodig, se gammal 3, obruklig, ur bruk, inaktuell, passé, (vard.) 'ute',
(neds.) musei-mässig

omogen 1 kartig, grön 2; outvecklad, ofullgången 2 otillräckligt lagrad, svag 3 ung, 'grön', inte torr bakom
öronen, (vard.) osnuten; alltför ungdomlig, juvenil, barnslig, infantil, (vard.) valpig; oerfaren; (ibl.) förhastad, illa
planlagd 1. förberedd 1. genomtänkt 1. genomarbetad, omdömeslös omoral immoralitet, hållningslöshet,
karaktärslöshet, principlöshet, osedlighet, sedeslöshet, löslighet omoralisk oetisk, se osedlig, sedeslös,
oanständig, liderlig, lastbar omornad 1. omorgnad ej utsövd, knapptvaken,

yrvaken, sömndrucken omotiverad utan motivering, utan (rimlig) anledning 1. grund 1. orsak, obefogad 2,
opåkallad, godtycklig, överflödig, meningslös — omotiverat (adv., även) se i onödan, utan (anförda) skäl,
grundlöst, med orätt, felaktigt

omplacera se placera om omplantera överflytta, överföra, flytta (om), transplantera omprövning förnyad
undersökning, efterprövning, eftergranskning, revision, (jur.) resning — taga 1. ta under omprövning ta(ga)



under förnyad prövning 1. granskning, ta(ga) i övervägande, ompröva, pröva på nytt, överväga 1. tänka på
(saken) ännu en gång omringa se omgiva, innesluta 1 område 1 stycke land, landområde, (åld.) landamäre;
jordområde, yta, areal, mark, jord, terräng, landskap, (lands)del, nejd, trakt, jfr plats 1; (land)sträcka, bälte, krets,
omkrets, sfär, räjong 1. rayon, region, sektion, zon, {inom stadens) hank och stör; ägor, domän, tomt, (ibl.)
grund, 'botten'; jaktmark, (ibl.) pass; maktområde, besittningar), territorium, välde; förvaltningsområde, provins,
distrikt, revir, fögderi 2 bana, fält, genre, utrymme, jfr fack 2, förvaltningsgren; verksamhetsområde,
operationsområde; sektor (av samhällslivet) omrösta rösta (om), votera, (ibl.) ballotera;

(av)ge sin(a) röst(er) omröstning röstning, val; (öppen 1. sluten) votering, (ibl.) ballotering, (omröstning genom)
handuppräckning 1. uppresning 1. namnupprop 1. discessus; folkomröstning, folkbeslut, plebiscit; röstresultat,
valresultat omsider långt om länge, slutligen, efter många om och men, (så) småningom, med tiden, om ock sent,
en gång omsikt se omsorg, uppmärksamhet 1, 2 takt omskapa se ombilda; förbyta, förvända — omskapa sig se
ändra sig 1 omskola lära upp 1. utbilda i annat fack 1. yrke, (efter sjukdom) rehabiliteraomskriva—omtalad

omskriva 1 se skriva om 1 2 uttrycka med andra ord, återge med andra vändningar, 'omstöpa' (i annan form),
begagna eufemismer, (ibl.) parafrasera; (ibl.) fritt översätta, återge, tolka — omskrivande parafrastisk,
perifrastisk, eufemistisk omskrivning se parafras, (språkv.) perifras,

jfr eufemism omslag 1 omhölje, hölje, förpackning, fodral, konvolut, kuvert, mapp, pärm, kapprock (kring
officiell skrivelse), emballage 2 (med.) förband, binda, bandage, kompress; kata-plasm 3 (hastig 1. oväntad)
förändring, ombyte, vändning, omsvängning, omkast(ning), (ström)kantring, vändpunkt, (teat.) peri-peti1;
bakslag, kris omslingra slingra sig om, rulla sig om, omgiva, se linda sig om under 2 linda, omfamna, fjättra,
snärja 2 omsluta 1 tätt omgiva; omfatta 1, omfamna; sluta sig kring, lägga sig kring, gripa tag om, bilda en ram
om, täcka, hölja, dölja, (ibl.) skydda 2 i sig innesluta 1. innefatta 1. inbegripa, sträcka sig till 1. över, gälla
omsorg se noggrannhet, omtanke, omtänksamhet, intresse, förtänksamhet, aktsamhet, försiktighet, vårdsamhet,
omsikt; nit, flit, möda; (be)skydd, vård, (om)vårdnad, uppsikt, eftersyn, tillsyn, skötsel, förvar; försorg, (Guds)
försyn; bestyr, åtgärd — ägna omsorg 1. sina omsorger åt se sköta 2 omsorgsfull se samvetsgrann, noggrann 2,
ordentlig, sorgfällig, precis, minutiös; varlig, varsam, kärleksfull, se 2 mån; aktsam (om), försiktig (med);
uppmärksam, vaken, om-siktsfull; trägen, skötsam omspänna se omfatta 3; behärska omstigning byte (av
samfärdsmedel), övergång

omstridd stridig, omtvistad, (ofta 1. mycket) dryftad 1. (om)debatterad, livligt (om)-diskuterad, betvivlad,
bestridd, (ännu) oavgjord, oviss, osäker, problematisk, tvistig, kontroversiell, se diskutabel, tvivelaktig 1 — det
är omstritt därom råder olika 1. delade meningar, därom tvistar de lärde — en omstridd fråga ett tvisteämne, se
stridsäpple omstuva ni göra om, omarbeta ni, redigera

(om), (radikalt) ändra omstyr — gå omstyr 1. om styr gå överstyr, gå över ända, gå i stöpet, förolyckas, kantra 1,
gå omkull 2, göra konkurs omstående 1 (om)kringstående, bredvidstående 2 (som står) på motsatta 1. följande
sida(n) 1. blad(et) omstämma komma 1. få att ändra tankar 1. sinnelag, bringa på andra tankar, 'omvända', jfr
övertala

omständighet (sak)förhållande, faktum, sak, ting, (ibl.) händelse; punkt, moment, faktor — omständigheter
(även) 1 enskildheter, detaljer; sakläge, läge 2, (ibl.) data; konjunkturer, förutsättningar, betingelser,
(gynnsamma) auspicier; [omständigheterna] tidsomständigheterna, händelseutvecklingen,

slumpen, ödet 2 se livsvillkor, (ekonomisk) ställning 3 omvägar, omsvep, invändningar, undanflykter — efter
omständigheterna efter förhållandena, efter sakens beskaffenhet, som det nu ligger till 1. är, efter allt vad som
varit 1. föregått (detta), för att vara i detta läge 1. i denna situation, förhållandevis, jämförelsevis, relativt -—
foga 1. rätta sig efter omständigheterna ta(ga) seden dit man kommer, se vidare under foga — leva i små
omständigheter ha det fattigt — under alla omständigheter hur det än må vara 1. bli, med all(t) gevalt, se likväl, i
alla fall, (stå sig) i alla väder — under inga omständigheter se icke, aldrig 1 — under sådana omständigheter se
därför 2, då 1 — utan vidare omständigheter se resolut 2, genast 1 — vara i goda omständigheter vara förmögen
1. rik, ha det bra omständlig bred, fyllig, vidlyftig 1, utförlig, svamlande, mångordig, ordrik, långdragen,



långrandig, byråkratisk, tjatig, uttänjd, utdragen, lång; besvärlig, krånglig, invecklad; minutiös, noggrann 2, jfr
pedantisk, formalistisk, (ibl.) formell; cirklad, ceremoniös — vara omständlig breda ut sig I. sväva ut (åt alla
håll)

omstörta störta, kullstöta, stöta (om)kull, kullslå, slå omkull 1. (i)kull 1. ned, stjälpa, välta (kull), kasta 1. störta
över ända, (för)-ändra, ombilda, omvandla, omvälva, revolutionera; se kullkasta 2, riva ned 3, förstöra 1

— omstörtande se 2 revolutionär, destruktiv omstörtare se 1 revolutionär, anarkist omstörtning se omvälvning,
jfr revolution omsvep omständighet(er), omväg(ar), und(an)-

flykter, svepskäl, krokvägar, förevändning; formaliteter, ceremonier, invändningar, se under invändning — utan
omsvep rakt fram, direkt, utan omgång, resolut 2; utan förbehåll, mitt (upp) 1. rakt i ansiktet, rent ut, simpli'citer;
bleklagt (nej); se uppriktigt sagt omsvängning plötslig förändring, se omslag 3,

nyorientering, kursförändring, reaktion omsätta 1 se sätta om 2 2 förvandla 1. omvandla 1. (för)ändra till,
överföra (i annan form), (ibl.) klä(da) (i ord), (mus.) transponera; tillämpa (i praktiken); sätta (pengar) i rörelse,
förbruka, göra över med, förnya 1. avbetala (växel); omplacera, omräkna (i); köpa o. sälja, avyttra, avsätta, sälja,
föryttra; (fysiol.) assimilera, omvandla, smälta

— omsätta i handling se förverkliga omsättning 1 omplantering 2 förnyelse (av

växlar o. lån) 3 avsättning, (raskt) ombyte, (snabb) omväxling 1. åtgång, (livliga) affärer, försäljning,
(affärs)transaktioner, marknad; cirkulation, rotation omtagning 1 se upprepning 2 omfotografering, förnyad
(film- 1. bandinspelning omtala se tala om —- omtalad 1 bemäld, ovannämnd 2 bekant, känd, på allas läppar, i
ropet, (ibl.) (mycket) omskriven, (vard.) omskriken
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omtanke (klokt) planerande, se omsorg, hänsyn, aktgivning omtumlad vimmelkantig, uppochnedvänd,

(huvud)yr, konfys omtvistad se omstridd

omtyckt begärlig, beundrad, tillbedd, åtrådd, omsvärmad, (kring)fjäsad; se värderad 2, gärna sedd, välsedd,
kärkommen, välkommen, (prov.) väl liden; gillad, uppskattad, högt skattad, g(o)uterad; avhållen, eftersökt,
efterfrågad, modern, på modet, i ropet, populär 1

— illa omtyckt se misshaglig — vara omtyckt stå väl hos (ngn), stå väl till boks, ligga väl till; behaga, falla (ngn)
på läppen; [han är [-omtyckt]-] {+om- tyckt]+} hans aktier står högt

omtänksam omtänkt, omsiktsfull, ängslig, 'moderlig', förtänksam, hänsynsfull, försiktig, uppmärksam, 2 män,
noggrann 2 omtöcknad (motsats: redig) oklar, bedövad, omskakad, (boxn.-sl.) groggy; se förvirrad 2;
medvetslös; berusad 1; (ibl.) drogad omutlig se obesticklig, jfr ärlig; oväldig, strängt objektiv; fast, 'rakryggad',
opåverkbar, orygglig, oböjlig, sträng, rigorös, obeveklig, orubblig omvandling se förvandling, växling;
transmission (av energi); (relig., ibl.) transsubstantiation omvårdnad se skötsel, 1 vård omväg (motsats: genväg)
krok(väg), av-stickare, bukt(er), kringgående rörelse, (ibl.) omsvep, avvikelse, (utan) omgång; [-[omvägar]-] {+
[om- vägar]+} krumbukter, se under krumbukt — gå omvägar gå över ån efter vatten, gå som katten kring het
gröt, jfr kringgå — på omvägar indirekt, i andra hand, genom mellanhänder, under hand, på smygvägar
omvälvning välvning, våldsam 1. grundlig omgestaltning, omstörtning, omkast(ning), uppochnedvändning,
våldsam 1. grundlig förändring, genombrott, omvältning, systemskifte, (politiskt) jordskred, kris, revolution,
statsvälvning, statskupp, revolt omvänd 1 bakvänd, vänd, bakfram; (rakt) motsatt 2 (språkv.) omkastad 1.
inverterad (ordföljd); (fys.) negativ 3 'frälst', 'väckt', pånyttfödd, troende — omvänt (adv.) å andra sidan, vice
versa, se tvärtom omvända 1 se vända om under 2 vända 2 föra till Gud, omstämma, 'förvandla', 'förändra',
konvertera, 'väcka', kristna, (frikyrkl.) frälsa — omvända sig bli religiös; övergå till annan religion, konvertera;
se bättra sig, ångra sig 2

omvändelse åsiktsbyte, sinnesändring, (teol.) övergång (till annan religion), konversion; (religiös) uppväckelse,



frälsning, pånyttfödelse, (bot och) bättring omvärld se omgivning omvärva se omgiva

omväxla 1 se växla 4 2 (för)ändra, variera 3 se tura om, byta (med), (sjö.) törnå (med)

— omväxlande 1 (part. adj.) se föränderlig, ombytlig; varierad, varierande, alternerande; skiftesrik, skiftningsrik,
(om)växlingsrik, (ibl.
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nära) 'brokig'; underhållande 2 (part. adv.) se växelvis

omväxling växling, ombyte 1, avkoppling; livlig verksamhet, liv och rörelse; (rik) sortering

— för omväxlings skull till omväxling (med 1. mot), för att göra 1. se 1. höra (etc.) ngt nytt, för att komma ur
den dagliga lunken 1. rutinen 1. de vanliga hjulspåren, för att få nya erfarenheter 1. vidgade vyer, (ibl.) för en
gångs skull

omyndig se minderårig; (ss. subst.) myndling, pupill, (åld.) övermage — vara omyndig stå 1. lyda under
förmyndare, sakna rättskapacitet

omåttlig oåterhållsam, obehärskad, glupsk, otyglad; måttlös, immoderat, ytterlig, överdriven, oerhörd 1,
överväldigande, gränslös, jfr otalig; (prov. för) kolossal, ofantlig; omättlig; alltför begiven på starka drycker,
utsvävande, supig — omåttligt (adv., även) särdeles, ytterst, hög(e)ligen, övermåttan, till övermått, över hövan,
oproportionerligt omändring se ändring, förändring omänniska vidunder, se odjur 2 omänsklig se hemsk 2,
brutal, grym 1, barbarisk 2, obarmhärtig, samvetslös; drakonisk; 'faslig', monstruös omärklig omärkbar, osynlig,
oskönjbar, oförnimbar; minimal; smygande, kattlik, sakta

— omärkligt (adv., även) obemärkt, i hemlighet, hemligen, i smyg, bakom kulisserna, (komma) som en tjuv om
natten; småningom

omätlig omätbar, oräknelig, omåttligt stor, bottenlös, oerhörd 1 omättlig 1 ständigt hungrig, omättbar 2 omåttlig,
bottenlös, väldig, osläcklig (kunskapstörst), (ibl. nära) glupsk, glupande, snål, sniken, närig omöjlig 1 ogörlig,
ogenomförbar; otänkbar, orimlig, utesluten, dödfödd, (ibl.) osannolik; oöverkomlig, ohjälplig; misslyckad,
oanvändbar; ur stånd (att), jfr oförmögen 1; (ibl.) ofarbar, oframkomlig 2 orimlig, (rent) besatt, vansinnig 2,
hopplös, urusel, under all kritik; ohanterlig, opraktisk; se vanartig, jfr motsträvig; illa omtyckt, (göra sig)
misshaglig — omöjligen 1. omöjligt (adv.) inte på ngt sätt 1. vis, inte alls, absolut inte, inte för allt smör i
Småland, aldrig 1, (vard.) tji — det är omöjligt det står inte att ändra, det är en omöjlighet, det ligger utom
möjligheternas gränser, det är lögn, det är som att ta(ga) ner månen, som att baka bröd i öknen, som att försöka
tvätta en neger vit, (vard.) det är 'täppt' 1. täfft omöjliggöra avspärra möjligheterna till, omintetgöra, förbjuda
onanera (vulg.) köra handtralla, fila gök, runka, skaka banan, taja; (om kvinna) ta en (finger)pulla

onani (sexuell) självtillfredsställelse, självbe-fläckelse, 'ungdomssynder', (fackspr.) masturbation, masturbering,
(vulg.) runk, taj, 'handarbete', toppmassageonatur—oordentlig

onatur brist på natur(lighet), tillgjordhet, förkonstling, skådespeleri, pose, konst; för-vändhet, naturvidrighet
onaturlig naturstridig, naturvidrig, mot naturen 1. naturlagarna, förnuftsvidrig; förvänd, missriktad, missbildad;
se konstgjord; se t Utgjord, konstlad, oäkta, 'främmande'; '(upp)-skruvad', överspänd, forcerad; tafatt, stel;
vanartad, vanskapt, monstruös, förvuxen, sjuklig 2, pervers ond 1 (motsats: moraliskt god, godsint) dålig,
orättfärdig, sedligt förkastlig 1. lågtstående, omoralisk, fördärvad, förtappad, sadistisk, syndig, syndfull, usel,
fördärvlig, brottslig, samvetslös, bov- 1. skurkaktig, ondskefull, demonisk, satanisk, ondsint, illfundig, illvillig,
illasinnad, hatfull, hatisk, vrång, vrångsint, stygg, elak 1, gemen, slem, perfid, maliciös, lågsinnad; (åld.) arg(t
uppsåt) 2 (motsats: vänlig, på gott humör) arg, förargad, stött, förnärmad; (vard.) purken, jfr sur 5; förtörnad,
harmsen, förtrytsam, uppbragt, upphetsad, upprörd, förbittrad, vresig, vred, vredgad, förgrymmad, ilsk(en);
(vard. o. prov.) sint; ursinnig, besatt, rasande, gallsprängd, vild, desperat; (vard. o. si.) bös, lack, syrak; [den
onde] djävulen, se djävul; [det onda] ondskan, lasten, synden; ohederligheten, omoralen; den onda makten;
lidandet, sjukdomen, åkomman, farsoten, pesten; smärtorna, pinan — bli ond se vredgas — göra ngn ont



bedröva, smärta, sära 2; [det gör mig ont] det skär mig i hjärtat — göra ngn ont om (ngn) [det gör mig ont om
henne] jag tycker synd om henne, jag har medkänsla med henne, jag beklagar henne — göra ont vara smärtsamt,
svida 1, 2 smärta, 2 sticka 2, mola, knipa (i magen), skära (i öronen) — ha ont om ha knappt om 1. med, ha skralt
1. dåligt 1. sparsamt med, ha det smått, ha behov av, sakna 1 — intet ont anande förtroendefullt, tillitsfullt, (helt)
ovetande, aningslöst, blåögt, troskyldigt, godtroget — ond aning se farhåga — ont krut se under 2 krut — ont om
tid se bråttom — slita ont fara illa, se vidare under slita — taga 1. ta det onda med det goda ta(ga) allting som det
kommer, sätta sig över förtretligheter, svälja det beska pillret, jfr foga 1. rätta sig efter omständigheterna — vara
ont om vara brist på, brista, fattas, vara ringa 1. otillräcklig tillgång på, vara knappt om 1. med, 'knipa' (med),
vara dåligt 1. sparsamt 1. skralt med; vara tunnsått (med) — väcka ond 1. ont blod väcka avund 1. agg 1.
fiendskap 1. ovilja 1. illvilja 1. bitterhet 1. missnöje, stöta på patrull, uppreta, förarga 1 ondartad se elakartad
ondgöra sig se harmas, vredgas, misstycka ondsint argsint, se ond 1 ondska 1 syndighet, gudlöshet,
(syndafördärv, sedefördärv, lastbarhet, sedligt förfall, urartning, dålighet, uselhet, demoralisation, förvändhet,
perversitet, bovaktighet, skurkaktighet, orättfärdighet, svekfullhet, gemen-

het, låghet, ondsinthet; elakhet, mali's, illvilja 2 se ilska ondskefull skadeglad, illbattig, se ond 1, svart (gärning)
— ondskefullt (adv., även) se illa 7 ondulera lägga (håret) i vågor, våga, föna oneklig se obestridlig — onekligen
(adv.) obestridligen, ovedersägligen, veterligen, avgjort, absolut, obetingat, otvivelaktigt, bevisligen, ovägerligen,
påtagligen onjutbar 1 odrickbar, fadd, oätbar, illa-smakande, avskyvärd 2 osmältbar, jfr svårsmält 2, oläsbar,
dålig, odräglig onormal (motsats: typisk, korrekt, som sig bör) anormal, avvikande (från regeln), annorlunda än
det vanliga, undantags-, ovanlig, underlig, missbildad; inte riktigt klok, abnorm

1 ont (subst.) plågor, 1 smärta 1, smärtor, knip (i magen), (huvud)värk; obehag, skada; avbräck, nackdel, förfång

2 ont (adj. O. adv.) se fraser under ond

onus (plur. onus 1. o'nera) börda; avgift, skatt,

pålaga, se 1 tunga, besvär 3 onyanserad utan nyanser, nyansfattig, nyanslös, oartikulerad, alltför direkt; enformig,
entonig, monoton, 'enkelspårig'; primitiv, enkel, grov, (vard.) 'fyrkantig' onykter 1 se berusad 1, (vard.) 'dimmig'

2 oklar, oredig, förvirrad, överspänd onyttig till ingen nytta, oduglig, otjänlig, otjänstbar, ineffektiv, 'död'
(kunskap), (ibl.) opraktisk, se värdelös, fåfäng 2, onödig, överflödig 1; se skadlig onåd ogunst, ovilja,
obevågenhet, obenägenhet, oblidhet, ogillande, missaktning, misskredit, ogynnsam 1. fientlig 1. avog stämning,
misshag, vrede, (ibl.) mothåll — ge sig på nåd och onåd ge sig utan (att uppställa) villkor, kapitulera 1 — råka i
onåd förlora ngns gunst, störtas, mista sin ställning, 'falla' — störta i onåd se förskjuta 1 onådig se ogynnsam,
njugg; högdragen, obehaglig, ovänlig, snäv, 'kort' onödan se i onödan

onödig se överflödig 1, (ibl. nära) obefogad; opåkallad, obehövlig, fåfäng, oväsentlig, jfr onyttig, malplacerad;
[det är onödigt] det behövs inte, det kan göra detsamma — onödigt (adv., även) alltför; se i onödan — göra sig
onödigt besvär gå över ån efter vatten onödigtvis se i onödan

onöjaktig otillfredsställande, bristande, otillräcklig

oombedd se objuden, ouppmanad, ouppfordrad, otrugad, onödd, onödgad, opåkallad — oombett (adv.) se
frivilligt under 2 frivillig oomkullrunkelig 1. oomkullrunklig se orubblig 2, oomkullkastlig, obestridlig
oomtvistlig se obestridlig, oomtvistbar, säker 2 oordentlig 1 (motsats: ordningsam, exempla-risk) se slarvig 1 2
(motsats: ordentlig) se oregelbunden 3; se hållningslös 3 (motsats: i ordning, städad) se slarvig 5
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oordnad derangerad; icke organiserad, icke metodiskt upplagd, icke lagbunden, regellös, oreglerad, (ibl.)
bohemisk; förvirrad 1, jfr slarvig 5; oredig, trasslig, tovig; rörig, bökig, (vard.) soppig oordning oreda, (i) olag,
slarv, fläng, virrvarr, söndring, desorganisation, se kaos 2; störande uppträden, 'polsk riksdag', oroligheter, bråk
— bringa i oordning vända upp och ned, riva upp (en här), tilltyga, derangera, desorganisera

opalfärgad mjölkfärgad, mjölkskimrande opartisk se oväldig, ojävig, fördomsfri, (jur.)



(sätta i) taka (händer) opassande oskicklig, obelevad, inkorrekt, se oanständig; oläglig, 'olycklig'; påträngande,
indiskret, förgriplig, malplacerad, olämplig 2; oförskämd, näsvis, impertinent opasslig 1 se olämplig 2 2
illamående, spy-färdig; skraltig, skral, sjuk 1, sjuklig, häng-sjuk, (vard.) (små)krasslig, 'ruggig', 'ruskig', ruffig,
'kränk', hankig, hängig, hängfärdig, hanglig, skrabbig, halvdan(n), 'vissen', 'darrig', kryckig, (prov.) gusten,
odorvig; olustig, oupplagd, indisponerad, odisponerad, ur form 1. slag, i dålig form 1. kondition, ur gängorna —
vara opasslig se må illa under 1 må

opasslighet se 1 illamående

1 opera 1 musikdrama, sångspel; operaföreställning 2 operahus, sångscen, lyrisk scen

2 opera plur. av opus

operation 1 åtgärd, procedur, förfarande, tillvägagångssätt, (affärs)transaktion, manipulation 2 (krigs- 1.
trupp)rörelse, (krigshandling, (krigs)företag; truppförflyttning, manöver 3 kirurgiskt 1. operativt ingrepp operera
1 handla 1. verka (på egen hand), gå till väga, arbeta, manövrera 2, vidta(ga) sina mått och steg 2 göra ett
(operativt 1. kirurgiskt) ingrepp, ta(ga) till kniven 3 företaga) krigsrörelser — operera mot se motarbeta

operett sångspel, sångkomedi, (ibl.) vådevill, musika'1

opersonlig (motsats: individuell, intim) banal, schablonmässig, standardiserad; ointresserad, själlös, uttryckslös,
impersonell; stel, formell, (ibl.) abstrakt; saklig, neutral opinion folkmening, allmän 1. samlad 1. utbredd mening,
se mening 1, allmänt tänkesätt, utbredd övertygelse 1. uppfattning 1. åsikt 1. tanke, stämning
opinionsundersökning gallup(undersökning),

marknadsundersökning opinionsyttring meningsyttring, (ibl.) manifestation, demonstration oplockad — ha en
gås oplockad med ha ngt otalt med, bära 1. hysa 1. nära agg till 1. mot

opoetisk prosaisk, jordbunden, vardaglig,

nykter, torr, 'platt' opolerad 1 oslipad, oglättad, matt 2 (bildl.)

se ohyfsad opp jfr fraser under upp
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oppe se uppe

opponent oppositionsman, frondör, 'motsäga-re', 'braständare', angripare, motståndare, motpart

opponera (sig) göra invändningar, bekämpa, bestrida, gendriva, frondera, göra (sina) anmärkningar, se säga
emot, vrenskas, (vard.)

grumsa; motsätta sig, sätta sig emot, sätta sig på tvären, ta(ga) avstånd (från), skriva 1. yttra sig emot, resa
motstånd, (ibl.) protestera (emot); reagera (emot), 'stegra sig', knota, mucka, 'muttra', knysta; (vard.) resa borst,
'borsta sig', sticka upp, jfr tredskas opportun läglig, lämplig, tjänlig, gynnsam, fördelaktig, förmånlig, passande,
ändamålsenlig

opportunism 'anpasslighet', halvhet, princip-löshet, konjunkturpolitik opportunist konjunkturpolitiker, anpassling,
vindböjtel, 'vindflöjel', '(väder)flöjel', 'bide-vindsseglare', jasägare, jabroder, medja-mare, lycksökare,
lyckoriddare, streber, (vard.) 'roddare' — vara opportunist utnyttja möjligheterna, vara beredd att svänga om 1.
följa med, vända kappan efter vinden

opposition 1 avståndstagande, motstånd, motsättning(ar); motrörelse, fronden 2 motparti, motståndsparti,
oppositionsparti, frond; [oppositionen] motståndarna 3 kritik (vid disputation) — stå i opposition (till) stå i
motsättning 1. motsats(förhållande) (till) — utan opposition utan gensägelse, utan motsägelse, utan protest, utan
prut oppositionell oppositionslysten, stridslysten, kritisk, genstörtig, uppstudsig, motsträvig, trotsig, upprorisk;
(bibi.) genstridig — vara oppositionell gärna säga emot, gå 1. simma mot strömmen, uppträda som käringen mot
strömmen, vara mot vallskäring opraktisk 1 (om person) se fumlig, 'omöjlig', 'hjälplös', bortkommen, (ibl.)



oförståndig, jfr verklighetsfrämmande, världsfrämmande 2 (om sak) oanvändbar, onyttig, olämplig, obekväm,
tungrodd, oändamålsenlig, ohanterlig, klumpig, 'ovig', ohändig, outförbar; (om metod) orationell
oproportionerlig illa avpassad 1. avvägd, dis-

proportionerlig; otymplig, oformlig oprövad se oerfaren, jfr 2 ny 1 optimal bästa möjliga, maximal, mest
fördelaktig — optimalt (adv., även) på bästa vis; i bästa fall

optimism (motsats: pessimism) ljus livssyn, (ibl.) levnadsmod, livsmod; hoppfullhet, belåtenhet

optimist (motsats: pessimist) livsbejakare, sangviniker — vara optimist se ljust på tingen, ha en ljus livssyn, se
allt i rosenrött optimistisk (motsats: pessimistisk, nedstämd, hopplös) hoppfull, ljus, livsbejakande,
förhoppningsfull, tillitsfull, sorglös, bekymmerslös, sangvinisk, 'blåögd', (vard.) 'uppåt' option (jur., hand. för)
företräde(s-rätt), förhandsrätt (att utge bok osv.)opus—ordentlig

opus (i plur. opus 1. opera) (litterärt 1. vetenskapligt 1. konstnärligt) verk, alster, arbete, skapelse; musikverk,
komposition, konstverk; bok, skrift opåkallad okallad, obedd, oombedd; omotiverad, jfr onödig, (ibl.)
ovälkommen opålitlig otillförlitlig, trolös, falsk 3, lömsk, oberäknelig, oviss, osäker 3; flyktig, otrogen, ombytlig,
slingrig, vinglig; se ohederlig 1; (om blick) lurande, dolsk; osannfärdig, ovederhäftig, löslig, tvetydig, suspekt,
apokryfisk, (vard.) sjaskig, 'skum' — vara opålitlig ha en räv bakom örat, lova runt men hålla tunt, vända kappan
efter vinden, bära kappan på bägge axlarna; [han är opålitlig] honom kan man inte räkna med, honom tar man
inte där man sätter 1. släpper honom opåräknad se oförutsedd opåtalt 1. opåtalat oanmärkt, okritiserat,

oklandrat, saklöst opåverkad 1 (bildl.) oberörd, icke påverkad 1. influerad (av), likgiltig 2 (fackspr. för) orörd,
ouppdelad

orakel 1 gudasvar; dunkelt 1. mångtydigt råd 1. svar, dunkel utsago 1. förutsägelse, spådom, varsel; vist råd,
auktoritativt utslag 2 ofelbar 1. vis rådgivare, allvetande människa, allvetare, visdomskälla, auktoritet, (ibl.)
'profet'; spåman, spåkvinna orakelmässig dunkel, dubbeltydig, 'dubbelbottnad', mångtydig, tvetydig, gåtfull,
hemlighetsfull, mystisk, outgrundlig, svävande, svårtydd, oklar; ordknapp; (hög)vis, högtidlig, profetisk orangeri
se växthus

oratorisk vältalig, deklamatorisk, retorisk,

högtravande, 'blomstrande' ord 1 vokabel, glosa; (i plur.) (klara) verba 2 yttrande, uttalande, tal; uttryck, fras,
talesätt, ordalag; (bibel)språk; (efter) (örda)-lydelse(n) 1. bokstaven 3 (ha ngns) löfte, loven, utfästelse, försäkran;
(Guds) bud, befallning 4 ordstäv, ordspråk, aforism, tankekorn, sentens, motto 5 (bara) nonsens, prat, tirader,
spegelfäkteri — ord- verbal

— bevingat ord slagord, se vidare under bevingad — byta 1. skifta 1. växla ord se samtala, munhuggas, 2 träta —
fälla 1. lägga ett gott ord för se förorda, lägga sig ut för — föra ordet 1 fungera som ordförande, föra klubban,
leda förhandlingar, presidera 2 tala, orera, prata (vitt och brett), hålla målron vid makt, sörja för underhållningen,
(vard.) hålla låda 3 tala å ngns vägnar, föra talan för — ha ett ord med i laget ha inflytande, vara mäktig — ha
ordet i sin makt vara vältalig, ha talets gåva, kunna uttrycka sig väl

— ha ord om sig ha namn 1. rykte (som), ha rykte om sig, anses (för),gå(för),sägas(vara), framställas 1. omtalas
(som) — innan man visste ordet av se plötsligt — inte skräda ord inte välja sina ord, se vidare under skräda —
kläda 1. klä i ord uttrycka (sina tankar) i ord, se vidare under kläda — komma till orda få tillfälle 1. möjlighet att
yttra sig 1. ta(ga) till

orda 1. få ett ord med i laget, (vard.) (inte) få en syl i vädret — lägga ordet 1. orden i mun 1. munnen på ngn inge
ngn vad han skall säga, sufflera — med andra ord se alltså 2, alias — med ett 1. få ord (sagt) se kort och gott
under 2 kort — med goda ord med lämpor, se under 1 lämpa — märka ord rida på ord, se nedan — ord för ord
ordagrant, bokstavligen, med full överensstämmelse i ordalydelsen, in extenso — ord och inga visor ett
allvarsord, se allvar 1, rena sanningen(utan omsvep 1. försköning); skarpa yttranden; jfr säga ifrån — ord på
vägen andlig vägkost, (ibl.) bibelord; aforism(er) — rida på ord fästa sig vid blotta ord, märka ord, göra



(avsiktligt feltolkande 1. förlöjligande 1. pedantiska) anmärkningar — sanna mina ord se sannerligen — stå vid
sitt ord hålla ord, se vidare under stå — säga ett sanningens ord tala rent ut, se tala ut 3 — taga 1. ta ngn på orden
ta(ga) fasta på vad ngn sagt, vänta sig 1. begära att ngn skall infria vad han lovat, tro på ngn, jfr 2 tro 3 — taga 1.
ta ngt efter orden fatta ngt efter ordalydelsen, ord för ord, i bokstavlig mening, bokstavligen — taga 1. ta ordet ur
mun 1. munnen på ngn förekomma ngn (i det han ämnar säga) — taga 1. ta till orda börja tala, yttra sig, upphäva
sin röst, ingripa i debatten, låta upp sin näbb, (ibl.) hugga in — vara stor i orden vara skrytsam, skryta — växla
ord se samtala, munhuggas, 2 träta

orda utbre(da) n) sig, tala 1. prata vitt och brett, resonera, (vard.) (sitta o.) 'dividera'; se skryta ordagrann
likalydande, textenlig, (text)-trogen, verbal, ordtrogen, se bokstavlig 1 — ordagrant (adv., även) ordrätt,
verba'liter, bokstavligen, ord för ord (återgiven 1. översatt), in extenso ordalag se ord 2, ordalydelse; uttryck(s-
sätt), vändningar, tirader ordalydelse (ordagrann) lydelse, ordalag, av-fattning, utformning, formulering, form;
(efter) bokstaven ordbok (språk)lexikon — ordboks- lexikal(isk) ordbyte se ordväxling ordböjning se böjning 3
orden 1 ordenssamfund, ordenssällskap, loge, (ibl.) kongregation; (ordens)brödraskap; ce-nakel; andligt
(brödra)samfund, klosterorden, riddarorden; (hemlig) sammanslutning, sällskap, (ibl. nära) gille, jfr förening 2 2
ordensutmärkelse, utmärkelse(tecken), nådevedermäle, ordenstecken, (ordens)kors, (ordens)stjärna, kraschan,
(ordens)dekora-tion, ordensprydnad, insignier, (ordens)band, (vard.) 'pladaska', 'pladuska', 'trissa' ordentlig 1
noggrann, punktlig, precis; stadig, stadgad, (väl)disciplinerad, anständig, tuk-tig, ärbar; snygg, proper, prudentlig,
skötsam, ordningsam, ordningsfull, ordnings-älskande, metodisk, samvetsgrann, skrupulös, omsorgsfull,
sorgfällig 2 välskött, (välj-vårdad, välhållen, (väl)ordnad 3 verklig, rejäl, riktig, regelrätt, reguljär; avsevärd,

447ordentligt—vara ordryttare

försvarlig, kraftig, grundlig — ordentligt (adv., även) 1 med ordning och reda, rätt, se noga 2 2 i verkligheten, på
allvar, med besked, efter noter; så det förslår; jfr alldeles 1; lyckligt och väl, gott och väl — vara ordentlig
uppföra sig som folk, hålla sig i skinnet order 1 se uppmaning, befallning, bud 1, uppdrag, åläggande, manda't,
(militär) uppgift, (ibl. nära) kommendering; förhållningsregel, instruktion, direktiv; se skrivelse 2 köpeanbud,
rekvisition, (varu)beställning 3 (hand.) ombud, (ibl. nära) innehavare (av check) — ge order se befalla 1, jfr
föreskriva — ge order om se beställa 1 ordfattig se ordkarg, torftig ordfläta se korsord ordflöde se svada

ordförande förhandlingsledare, moderator (vid möte); (åld.) (skrå)ålderman; [(hovrätts)-president,
(akademi)preses, (studentnations) kurator, (fakultets)dekan(us), (riksdagens) talman]; jfr ledare 1 — sitta som
ordförande leda förhandlingarna, föra klubban ordförandeskap presidium, jfr ledning 1 ordförråd ordskatt,
glosförråd, språkförråd, språkskatt, vokabulär; (fackområdes) terminologi, nomenklatur ordgåta bokstavsgåta,
logogryf, stavelsegåta,

charad, anagram, palindrom ordhållig ordhållen, redbar, pålitlig, trogen, vederhäftig, 'säker', ärlig ordinarie fast
(anställd), (anställd) på stat; lagstadgad, fastställd; invand, reguljär, vanlig, regelmässig, regelbunden;
rutinmässig, enligt praxis ordinera 1 (om läkemedel 1. levnadsordning 1. diet) se föreskriva, jfr bestämma 1,
skriva recept på, (ibl.) |illråda 2 (in)viga till präst 1. biskop 1. i andliga ståndet, prästviga ordinär (motsats:
abnorm, utomordentlig) vanlig, skälig, övlig, normal; medelstor, medelgod, försvarlig; (ibl.) medioker, 'slät';
vardaglig, alldaglig, banal, 'slätkammad' ordkarg sparsam 1. njugg på ord, föga talför, ordfattig, ordknapp; se
fåordig, förtegen, 'stum', trulig; lapidarisk 1. sten-(stil) ordklyveri se hårklyveri ordknapp se ordkarg ordlek se
vits

ordlista (ord)förteckning, vokabelsamling, glossar(ium), (åld.) vokabulär, glosbok; parlör (för resebruk); jfr
ordbok ordna ordna upp 1 bringa ordning (o. reda) i, ställa 1. lägga 1. sätta 1. placera i viss ordning, reda upp 1.
ut, sätta samman, sammanställa ill, hopsätta, sätta ihop, tillrättalägga, (fackspr.) rangera (järnvägsvagnar);
inordna, inlägga iu, inplacera, inrangera (i); sortera, gruppera, uppdela ni 1. indela ni (i), fördela (på); ställa upp
(till strid), formera (linje); inreda; ställa till rätta, röja 1. rymma upp, göra snyggt o. ordentligt, snygga till; justera
1. rätta till (klädsel), arrangera 1. drapera (tyg), sätta upp 1. ordna till (håret), (sjö.) samsa (en kätting) 2
bestämma; lägga upp (ett arkiv),
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sätta i system, systematisera, organisera, disponera, klassificera, reglera, reglementera, strukturera 3 se
föranstalta, anordna 1, arrangera 1, ställa (det bra för sig); sätta i gång med, igångsätta, ställa om, styra om, sköta
om, planera, ombestyra, besörja, sörja för, tillse ni, se bestyra, (vard.) klara, dona, greja, fixa, kirra, ragga upp;
styra och ställa (med), anskaffa, åstadkomma 4 göra upp, betala 1, klara (av) — ordna sig (även) 1 göra sig i
ordning, klä(da) (på) sig, göra toalett 2 lösas, klara upp sig, gå i lås, få ett lyckligt slut, bli bra till slut, (vard.)
klaffa, se giva sig 7; foga sig (efter) — ordnad iord-ninglagd; välbeställd, ordentlig 2, metodisk, lagbunden —
ordna för sig ställa för sig, ordna sina angelägenheter, beställa om sitt hus — ordna saken ställa allt till rätta,
(vard. o. si.) klara skivan 1. biffen 1. hyskan, dra kärran ur dyn; betala kalaset — ordna upp ställa i ordning,
bringa i skick, få ordning på, se ordna ordning 1 ordentlighet, ordningsfullhet, reda, redighet, 'besked', disciplin,
(vard.) 'ordning på torpet'; planmässighet, lagbundenhet; tankereda, sammanhang 2 arrangemang, anordning(ar),
disposition(er), (fastslagna 1. fastställda) former, normer, formaliteter, reglemente, etikett, ceremoniel(l),
schema; system, metod; (ny) giv 3 (stå närmast i) tur, (bestämd) följd 4 (naturv.) avdelning, grupp 5 storlek(s-
grad), storleksordning, rang, 'klass'; (högre) plan 6 (vard. för) sak, (vard.) don(ing), manick, mackapär — bli
annan ordning bli annat av, se under annan — få ordning på få bukt med 1. på — göra i ordning förbereda, se
vidare under 2 göra — göra sig i ordning se förbereda sig, ordna sig 1 — hålla ordning på hålla reda på, se under
1 reda, hålla efter 1, ta(ga) hand om — i ordning färdig, redo, beredd, klar, (vagnen är) reparerad, framkörd,
framme; (någorlunda) efter rang, turvis; i skick — i sin ordning (det är) gott och väl, rätt, som det skall 1. bör
vara, bra; (det vore) inte ur vägen, på sin plats, lämpligt, inte för mycket (begärt) — i tur och ordning växelvis, se
vidare under 2 tur ordningsföreskrifter se ordningsregler ordningsmakten polisen, se under polis ordningsman
klassvakt, (åld.) kus!tos, kusto'd; uppsyningsman, tillsyningsman, övervakare (av ordningen), polisvakt, (mil.,
åld.) profoss, (hist.) byfogde; kafévakt, ordningsvakt, 'ut-kastare'; disciplinkarl ordningsregler
ordningsföreskrifter, förhåll-ningsregler, (ordnings)stadga(nde), jfr reglemente, statuter, reglementariska
stadganden, instruktion ordningsvakt sc ordningsman ordonnans (militär) rapportkarl, budbärare, (ibl.) kurir
ordrik se mångordig, omständlig, jfr svulstig ordryttare sofist, 'ordpedant', jfr pedant, kri-tikaster — vara
ordryttare haka upp sig på ord, märka ord, rida på ordordrytteri—orientera sig

ordrytteri se hårklyveri

ordspråk kort o. kärnfullt tänkespråk, jfr sentens ordstrid se ordväxling ordstäv talesätt, jfr sentens ordväxling
samtal, ordbyte, ordskifte, replikskifte, menings(ut)byte, debatt, diskussion; argumenterande, dispyt, träta, tvist,
gräl 1, polemik, ordstrid, ordkrig, skärmytsling, (åld.) ordfejd, (vard.) 'knivkastning' — komma 1. råka i
ordväxling (med) komma 1. råka i delo (med), se vidare under delo orealiserad icke (för)såld 1. avyttrad, icke
förvandlad till reda pengar; icke utförd, icke förverkligad — förbli orealiserad icke ha kommit till utförande, ha
stannat på papperet

oreda se oordning, upplösning, macedoniska förhållanden, virrvarr, (skön) röra 1. blandning, 'härva', 'soppa',
(vard.) rifsrafs, strul, se kaos 2, bråk 4, krångel, trassel, bök; virrighet, oklarhet, vaghet oredig se oordnad,
ostädad, oordentlig; obestämd, vag; se förvirrad 1; förvirrande, plottrig, hoprörd; dimmig, suddig, diffus, grötig,
sluddrig; förnuftslös, se fjollig — tala oredigt tala osammanhängande, prata fram och tillbaka, svamla, fantisera 2
oredlig se ohederlig 1, oärlig, otrogen oreflekterad se spontan 1

oregelbunden 1 osymmetrisk, amorfisk; avvikande (från reglerna 1. det normala), irreguljär, abnorm 1, anomal,
regellös 2 föränderlig, inkonstant, växlande, variabel, changerande, kalejdoskopisk, hoppig, ojämn, (ekonomiskt)
vacklande, (fackspr.) ataktisk 3 se oordentlig, bohemisk, ombytlig, oberäknelig, (ibl.) excentrisk — oregelbundet
(adv., även) se ryckvis oregerlig se obändig, bångstyrig, omedgörlig, desperat, sprittrasande; bråkig, ostyrig, (ibl.
nära) vettvillig; ursinnig, tygellös, otyglad, som vanvettig oren 1 se smutsig 1; oklar, osilad, grumlig, grumsig,
dyig, orensad; (om färg) black, daskig, melerad 2 oäkta; icke rasren 1. sort-ren; icke fullgod, icke regelrätt, falsk
(ton) 3 belagd (tunga); (om hy) grådaskig, blek o. oklar, sjuklig; (om luft) osund, skämd, kvalmig, infekterad 4
(bibi.) besmittad; omoralisk, syndig, syndfull, skuldbelastad, besudlad, oskärad, se oanständig orena se smutsa



ned, förpesta 1 — orenad se

smutsig 1, oskärad erenhet 1 se orenlighet 1, besmittelse 2 smuts,

avfall, avskräde, föroreningar orenlig se smutsig 1, jfr osnygg orenlighet 1 orenhet, osnygghet, smutsighet,
smutsfärdighet, svineri 2 Be smuts, slask, (ibl.) drägg

orera tala, prata, orda vitt och brett, föra ordet, utbreda sig, (vard.) låta mun(nen) gå, hålla låda, öppna 1. slå upp
språklådan; skryta, skrävla, skrodera; hålla (högtids)tal

oreserverad se oinskränkt, (ibl.) okritisk (beundran)

oresonlig se omedgörlig, oemottaglig 1. otillgänglig för (förnufts)skäl, oresonabel, oefterrättlig, envis 1,
påstridig, aggressiv, obstinat, desperat, 'omöjlig', 'odräglig', outhärdlig, orimlig, obillig, (ibl.) fanatisk, inbiten,
frenetisk; [hon är oresonlig] henne kan man inte resonera med, hon tar inte skäl, hon är som käringen mot
strömmen, hon är en (riktig) motvallskäring organ 1 kroppsdel; växtdel 2 se röst 1 3 sinne, själsförmögenhet 4
institution, instans, forum; hjälpare, ombud, talesman 5 tidning, språkrör; redskap organisation l anordnande,
ordnande, organisering, planläggning, planerande, (ibl.) (arbetsfördelning 2 (inre) byggnad, struktur; system,
inrättning 3 sammanslutning, klubb, (fack)förening, korporation, krets, parti, federation; inrättning, anordning
organisatör organisator, (an)ordnare, arrangör, administratör, (ibl.) planläggare, ut-formare; grundläggare, jfr
skapare 2 organisera inrätta, reglera, planera, (an)ordna, lägga till rätta, arrangera, hålla i trådarna 1. i tåtarna,
utgestalta, (ibl.) uppbygga ni, anlägga, skapa, dana, sätta upp (en här); grunda, grundlägga; sätta i gång, se under
1 gång — organisera sig sammansluta sig; gå in i fackförening — organiserad 1 (motsats: oordnad) lagbunden,
(ibl.) systematisk, metodisk 2 (motsats: guling) inskriven (i) 1. medlem (i) (fackförening) organisk 1 levande,
djur-, växt- 2 sammanhängande, integrerande (del), enhetlig, väl utgestaltad, 'självväxt' organism 1 levande väsen
1. kropp, levande varelse, organiskt väsen, djur, växt 2 (ett) levande helt, organiskt sammanhängande helt,
enhetligt system av samverkande delar orgasm (vällustkänsla vid) sexuell utlösning orgiastisk vilt uppsluppen,
lössläppt, vild, livsberusad, stormande, tygellös, backantisk, dionysisk, extatisk orgie vilt dryckeslag, uppsluppen
fest 1. samvaro; [orgier] vilda backanaler 1. nöjen, svalg o. dryckenskap, rumlande, ruckel, rucklande, sudd,
suddande, svirande; excesser, utsvävningar; 'frosseri', débaucher, (ibl.) saturnalier — fira orgier överlämna sig åt
utsvävningar, se festa 1; gå till övermått 1. överdrift, se 2 frossa (i) oridderlig lågsint, lumpen, simpel, gemen,
nedrig; obelevad, ouppfostrad, oartig, drullig orientalisk österländsk, levantisk 1. levantinsk, (ibl.) judisk; (om
matta) handvävd, (hand)-knuten, äkta orienten se österlandet —— främre Orienten

mellersta östern, Mellanöstern orientera 1 se inrikta 2 underrätta (ngn om läget), sätta (ngn) in (i situationen) 3 se
handleda, undervisa 4 delta(ga) i orienterings-löpning, (si.) sniffa; rekognosera — orientera sig 1 ta(ga) reda på
väderstrecken 1. var
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man befinner sig 1. hur landet ligger, lokalisera sig 2 (söka) finna sig till rätta, känna sig för, göra sig bekant
med, göra sig hemmastadd, sätta sig in i, höra sig för, förhöra sig (om), höra efter — orienterad 1 liggande,
belägen, inriktad (åt visst håll), med riktning i 2 hemmastadd, (väl) lokaliserad, bevandrad, insatt (i), inne (i),
förfaren, initierad, à jour (med) orientering 1 inriktning 2 kort översikt, införande, inledning, förberedelse,
vägledning 3 orienteringslöpning — förlora orienteringen se tappa bort sig under 2 tappa, gå 1. komma 1. råka
vilse orienteringsförmåga lokalsinne original 1 (motsats: kopia, avskrift, avtryck, eftertryck, bearbetning,
översättning, reproduktion, plagiat) originaltext, grundtext, urtext, ur-1. grundskrift, urversion, urkund,
huvudhandling, huvudskrift, originalhandling, originalskrift, jfr utkast, (ibl.) koncept; originalteckning;
original(ljud)band, master; urbild, prototyp, arketyp; förebild, modell, förlaga, (rit)mönster 2 egendomlig 1.
besynnerlig människa, se särling, stofil — original- grund-(språk), första (upplaga) originalitet 1 ursprunglighet,
jfr särdrag, egenart; skaparkraft, självständighet, nyskapande förmåga, äkthet 2 se egendomlighet originell 1
(motsats: eftergjord, efterbildad, kalkerad på) se ursprunglig 1, självständig, oförfalskad, äkta, särpräglad,
annorlunda, personlig, utpräglad; självständigt nyskapande 1. uppfinnande 2 (motsats: vanlig, schablonmässig)



ny, säregen, inte lika andra, egen 3, underlig — vara originell bära sin egen 1. särskilda prägel; ha sitt huvud för
sig oriktig se felaktig, osanningsenlig, ovederhäftig, vrång, missvisande, vilseledande, orätt, (rosen)rasande,
vilse(n), 'på tok', 'galen', 'tokig', 'bakvänd', 'skev', (ibl.) förvrängd, förvillande, bedräglig; inexakt, inkorrekt;
missförstådd, vantolkad; grundlös, ogrundad, ohållbar — oriktigt (adv., även) se illa 5 — vara oriktig inte ha fog
för sig, sakna (all) grund, inte stämma orimlig se absurd, otänkbar, otrolig, 'omöjlig', oantaglig, outförbar;
ohjälplig, oresonlig, oförlåtlig, meningslös, dåraktig, felaktig, vansinnig; (ibl.) obillig, oskälig orimlighet se
oting, galenskap 2, paradox, chimär, överdrift; [orimligheter] se nonsens, struntprat

ork (vard. för) kraft 1, energi 1, kondition 2 — ta orken av (vard. för) suga musten 1. märgen ur

orka äga krafter 1. (vard.) ork (att); kunna, förmå 1, kunna utföra 1. genomföra 1. prestera

(ngt), mäkta 1. (prov.) makta, vara i stånd (att 1. till), (prov.) ty(a); (vard.) gå i land med, klara, (ibl.) hinna
(me'd); rå (me'd), stå ut (med), utstå, (inte) härda ut 1. stoppa för; vara god för, (si.) palla (för); se gitta, idas
orkan våldsam storm, jfr virvelvind
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orkeslös 1. orklös se matt 2; ålderdomssvag; se skröplig 1

orkester musikkår, (instrumental)ensemble,

(musik)kapell, (jazz)band, (jazz)grupp, (mil.) spel, (si.) bass; [orkestern] (även) musikanterna, de spelande 1.
musicerande, musiken orlov (åld. för) avsked; tillstånd, tillåtelse, permission

orma sig ringla 1. slingra 1. bukta sig, 'rinna' (i bukter), vinda sig, vrida sig som en orm, svänga sig; jfr krypa 1
ornament dekorering, ornamentik; se dekoration, girland, relief, se prydnad ornamental dekorativ, prydande,
ornerande ornat (kyrko)skrud, prästskrud, mässdräkt,

ämbetsskrud, jfr dräkt 1, 1 gala 1 ornera pryda (med ornament), utsira, utsmycka, ornamentera oro 1 se
bekymmer, (ängsliga) farhågor, fruktan, orolig väntan, spänning, (hjärt)ängslan, ängslighet, ångest, alarm;
osäkerhet, ofrid, ofred, disharmoni, (ibl.) (huvud)bry, bryderi; beklämning; upprördhet, alteration, skakning,
sinnesrörelse; jäsning (i sinnena), störningar, förvirring, 'uppståndelse', brådska, jäkt, rastlöshet; 'gny', rabalder 2
(urmak.) balans 1. balanshjul (i ur) oroa se störa, distrahera, inte lämna i fred 1. i ro, vålla obehag, rubba (ngns)
säkerhet, antasta, trakassera, anfäkta, irritera, enervera, ansätta, pressa, agga, 'förfölja', (ibl.) 'spöka' för; förvirra,
alarmera, sätta myror i huvudet (på), vålla huvudbry, bry, jfr skrämma; jaga upp, uppröra, (upp)skaka, bekymra,
tynga, ängsla — oroa sig känna oro, känna sig 1. vara orolig 1. ängslig, bli upprörd 1. altererad, våndas, svettas
vid tanken på; gripas av oro (för 1. över), bekymra sig (för), göra sig grå hår (för ngt), ängslas, ängsla sig, gruva
sig, jfr frukta 1 — oroande se oroväckande

orolig 1 rörig, osammanhängande, abrupt, planlös; bråkig, bullersam, jäsande, 'upprörd', stormig, svallande;
(konsth., motsats: lugn, diskret, harmonisk) 'brokig' 2 (alltför) rörlig, aldrig stilla, ostyrig, oro(s)stiftande,
stojande, ofridsam; nervös, jfr febril, 'het', jäktad, rolös, rastlös, (vard.) körig, pirrig, (prov., i Sydsv.) hialös;
flackande (blick); ombytlig, disharmonisk, upprorisk, mace-donisk(a förhållanden) 3 illa till mods, hjärtängslig,
se ängslig, rädd, osäker, ångest-full, ångestfylld, altererad, upprörd, ur jämvikt, ur gängorna, (vard.) betuttad,
'darrig'; bekymrad (för 1. över); se oroväckande — vara orolig se oroa sig, jfr gruva sig; sitta som på nålar, fara
omkring som ett torrt skinn, (vard.) gå omkring som en äggsjuk höna oroligheter oordning, tumult, kravaller,
upplopp, jfr 1 strid orostiftare 1. orosstiftare orosande, orosma-kare, fridstörare, bråkmakare, agitator,
upprorsman, våldsman, (åld.) rumormästare oroväckande (motsats: lugnande, betryggande) oroande, ängslande,
ängslig, orolig,ingenting oroväckande—osams

olycksbådande, upphetsande, alarmerande, pinande, aggande; betänklig, bekymmersam, allvarlig — ingenting
oroväckande ingenting att oroa sig för 1. bekymra sig för 1. bry sig om, ingenting att gråta för I. ta(ga) så hårt 1.
hänga läpp för, ingen olycka 1. skada skedd, inte så farligt, ingen fara å färde, allt lugnt i Sjipkapasset orre (vard.
för) örfil



orsak föranledning, 2 skäl; bevekelsegrund, motiv — orsaks- kausal — ingen orsak håll till godo, se under god;
det gör ingenting — utan orsak utan (all) anledning, utan (alla giltiga 1. rimliga) skäl, (inte) för intet, i onödan;
osjälviskt, utan baktanke 1. bitanke 1. biavsikt — vara orsak till vara skuld till, förorsaka, rå för, vålla orsaka se
förorsaka — orsaka besvär se besvära 1, krångla 1 ort 1 se plats 1, samhälle; trakt, (om)nejd, landsända 2 se
gruvgång — på högre ort hos respektive 1. högre myndighet(er), i regeringskretsar, bland folk i ledande ställning
— på ort och ställe framme, (fram)kommen, anländ, där, vid målet, på bestämmelseorten ortodox 1 (teol.)
renlärig, rättrogen, rättroende, traditionell (jude), (ibl.) gammaltroende, bekännelsetrogen, dogmtrogen; grekisk-
ortodox, grekisk-katolsk 2 sträng, fanatisk, se doktrinär — ortodoxt (adv., även) slaviskt

ortografi rättskrivning, (rätt)stavning; skrivsätt, stavningssätt, stavningssystem ortsbeskrivning topografi
ortsmeddelare lokalkorrespondent, platskorrespondent, ortsombud ortspress lokalpress, landsortstidningar
orubbad orörd, oskiftat (bo); ostörd, okvald, oförändrad, oförvanskad, ogrumlad, intakt, vidmakthållen,
bibehållen, status quo orubblig 1 grundfast, rotfast, klippfast, håll-fast; orörlig 2 oföränderlig, orygglig, 1 fast 6,
bergfast, oeftergivlig, outrotlig, oåterkallelig, fix, fixerad, bindande, definitiv, 'obrottslig', oförgriplig; oböjlig,
oomkullrunk(e)lig, oförbränn(e)lig, järnhård (flit); oberörd, upphöjd över sitt öde (osv.), stoisk, stadig, beständig,
konstant, solid, bestämd; ihärdig, förstockad, obeveklig, omedgörlig, intransigent orygglig se orubblig 2

oråd — ana oråd ana argan list, ana ont 1. ill-listigt anslag, ana svek 1. bedrägeri 1. fara, fatta misstanke 1.
misstro, dra(ga) öronen åt sig; [jag anar oråd] det börjar se misstänkt ut, jag börjar få onda aningar, jag förstår att
ngt är på färde 1. på tok, det osar hett 1. katt, det osar 1. luktar bränt horn, det är fara å färde, det är ugglor i
mossen, det ligger något bakom 1. under det här, här ligger en hund begraven — taga 1. ta sig det orådet före
begå den galenskapen 1. dumheten 1. orätten (att) orädd (motsats: sjåpig, skygg) se modig, oför-skräckt, djärv 1,
hurtig, hurtfrisk, käck; kavat, jfr karsk oräknelig se otalig, oerhörd 1

1 orätt (subst.) orättfärdighet, orättvisa, synd, brott — få orätt bli förlorande part, förlora, få bakslag — göra
(ngn) orätt se misskänna, misskreditera, förorätta — ha orätt ha fel, se misstaga sig — lida orätt behandlas
orättvist 1. orättfärdigt, förfördelas, förorättas — med orätt 1 utan skäl, grundlöst, omotiverat, felaktigt,
falskeligen, osannfärdigt 2 orättfärdigt, ohederligt, olagligt, utan laglig grund, mot all rättfärdighet 1. rättvisa,
obilligt

2 orätt (adj.) 1 se oriktig 2 se orättvis, rätts-stridig, orättfärdig, orättfången; oförlåtlig, oförsvarlig, otillbörlig,
förkastlig

orättfärdig se 2 orätt 2, felaktig, sanningslös, oärlig; illvillig, elak, ond, ondskefull, syndig, gudlös, ogudaktig,
ohederlig orättmätig olaga, olaglig, illegitim, (ibl.)

usurperad, se orättvis orättvis se partisk, orättfärdig, ojust, orättrådig, (åld.) vrångvis (domare); obillig, oskälig,
ohemul, orättmätig, jfr 2 orätt, styv-moderlig, oförtjänt, oberättigad, obefogad, oförskylld — vara orättvis öva
mannamån orättvisa partiskhet, mannamån, väld, obillighet; missförhållande, orätt, oförrätt, justitiemord

oröjd se orörd, obruten, obrukad, (ibl.) obanad orörd orubbad; oröjd 1. orödd, o(upp)odlad, obeträdd, 'jungfrulig'
(mark), ohuggen, intakt, oberörd, (fackspr.) opåverkad; oförminskad, välbehållen, oantastad, i behåll, kvar;
oskattad, otullad, ograverad, ursprunglig, obeskuren; obesmittad; o(be)fläckad,kysk, jungfrulig, oskyldig, ärbar
orörlig se stel, immobil, utan att röra sig 1. en min, som tända ljus, i spänd 1. stram givakt, i vila, statisk, se 1
stilla; lam, lamslagen; stagnerande, tungrodd, trög, ovig, bekväm (av sig); orubblig, fast(låst); fix os kvalm,
dunst, rök; stank, se lukt 2 osa 1 ryka, lukta (illa), lukta bränt, stinka 2 ge en förnimmelse av, påminna 1. erinra
om — osa hett (börja) se farligt 1. riskabelt ut, ligga fara i luften, börja ta(ga) en allvarlig vändning 1. dra(ga)
ihop sig, börja se betänklig ut; [det osar hett] jag anar oråd, se under oråd

osagd outtalad, onämnd, icke (om)nämnd, outsagd — lämna 1. låta ngt vara osagt inte yttra 1. uttala sig om, med
tystnad förbigå, lämna därhän, inte tilltro sig att 1. vilja avgöra

osaklig se känslomässig, subjektiv, (ibl.) demagogisk, publikfriande osalig se olycklig; se fördömd 1, rolös
osammanhängande löslig, se förvirrad 1; avbruten, ryckig, abrupt, rapsodisk, sporadisk, fragmentarisk,



diskontinuerlig, enstaka (ord), heterogen, disparat, inkonsekvent, konfys, (ibl.) svamlande, svamlig, (prata) fram
och tillbaka

osammansatt enkel, omkomplicerad, primitiv osams oeniga, oense, ovänner, brouillerad (med), på kant (med),
okontant, på spänd fot (med), i gräl (med), som hund och katt —

451bli osams med—osmaklig

bli osams med råka i delo med, jfr skära sig (mellan) under 1 skära — vara osams se tvista

osann se falsk 1, ohistorisk, 'färgad'; oärlig, bedräglig

osannfärdig se falsk 1, bedräglig, uppdiktad, icke med verkliga förhållandet 1. verkligheten överensstämmande
osannfärdighet se lögn

osanning oriktig uppgift; se lögn — tala 1. fara

med osanning se ljuga osannolik se otrolig 1, fabelaktig 2, omöjlig 1, grotesk osed se ovana 2

osedlig omoralisk, immoralisk, oanständig, okysk, otuktig, lättsinnig, lösaktig, fallen, se sedeslös, liderlig, lastbar
osedlighet omoral, immoralitet, synd, lösaktighet, lättsinnighet, frivolitet, otillbörlighet, obscenitet, skändlighet,
sedeslöshet, lastbarhet, okyskhet; liderlighet, otukt, prostitution; slipprighet(er), snusk, 'svineri', pornografi;
(sedligt) fördärv, jfr vällust osedvanlig se ovanlig; ovanligt stor osignerad se anonym

osjälvisk oegennyttig, oegoistisk, altruistisk, offervillig, självförglömmande, självförsak-ande, självförnekande,
jfr uppoffrande — osjälviskt (adv., även) utan beräkning, utan baktankar 1. bitankar, utan biavsikt, för ingenting

osjälvständig beroende (av andra), bunden, ofri; (vilje)svag, lättledd, lättpåverkad; auk-toritetsbunden,
skolmässig, slaviskft efterbildande 1. härmande), mekanisk, epigon-artad, icke originell, eklektisk — vara
osjälvständig inte lita på sig själv: (slaviskt) följa andra, följa 1. driva med strömmen oskadd oskadad,
välbehållen, helskinnad, skadeslös, frälst, såverad, osårad, i gott behåll 1. skick 1. stånd, ofördärvad, (åld., bibi.)
helbrägda, (prov., i Sydsv.) helfärdig; hel, utan skavank, icke sönderriven 1. sönderslagen oskadlig se ofarlig

oskadliggöra försätta ur stridbart skick 1. ur spelet, sätta (ngn) ur spel; neutralisera, för-ta(ga) verkan 1. de
skadliga verkningarna av; tillintetgöra, likvidera, undanröja; riva upp (krigshär); förstöra, (om mina) desarmera

oskarp 1 slö, trubbig, oslipad 2 se obestämd, svag, skum 3 (bildl.) föga träffande, diffus oskattbar ovärderlig,
omistlig, oersättlig, utsökt, ypperlig, oförliknelig, oöverträffad, oöverträff] ig oskick dåligt uppförande,
klandervärt beteende, 'oskicklighet', pigfasoner, drängstugu-fasoner, apfasoner; missbruk, osed(er), dålig vana,
ovana 2, oart(er), se ofog oskicklig 1 olämplig; se oförmögen 1; bortkommen, opraktisk, fumlig; (ibl.)
odiplomatisk, oklok; inkompetent, inkapabel 2 otillbörlig, obelevad, ohyfsad, oförskämd, plump, rå, anstötlig

oskiftad se odelad, (jur.) samfällig, orubbat (bo)

oskiljaktig fast förenad (med), integrerande, immanent — vara oskiljaktiga vara oåt-skiljeliga 1. oskiljbara 1.
inseparabla 1. oupplösligt förbundna, hänga 1. hålla ihop (som ler och långhalm), vara parhästar 1. stallbröder 1.
'tvillingar' 1. såta vänner, vara som ett par siamesiska tvillingar, vara som två dioskurer, hänga (oupplösligen)
samman, hålla ihop i vått och torrt, vara hjärtevänner oskiljbar 1 [vara oskiljbara] vara oskiljaktiga

2 (språkv.) fast 1. äkta (sammansättning) oskolad outbildad; odresserad; ostuderad,

otränad, oövad, ouppövad, okunnig 2 oskriven icke upptecknad 1. fixerad i skrift, icke nedskriven; muntlig;
blank, vit — ett oskrivet blad tabula rasa, se oerfaren; [han är ännu ett oskrivet blad] man vet ännu inte vad han
går för — oskriven lag praxis, se vidare under 3 lag oskrymtad (motsats: hycklad, låtsad) sann, innerlig, hjärtlig,
oförställd, oförbehållsam, oförtäckt, verklig, okonstlad, trohjärtad, ren, uppenbar, osminkad oskuld 1 skuldlöshet,
oskyldighet, otadlighet, oförvitlighet 2 barnasinne, menlöshet, barna-fromhet, renhet, renhjärtenhet, (åld., bibi.)
enfald; (ibl.) omedvetenhet; barnslighet, naivitet, blåögdhet, naiv tanklöshet 3 kyskhet, kyskhetstillstånd,
jungfrulighet, jungfrudom, mödom, (mans) svendom, oberördhet, orördhet, renhet(s-tillstånd), ärbarhet, dygd 4



(ren) jungfru, virgo intacta, mö; (teat.) ingeny oskuldsfull se oskyldig 2, 2 ren 4, oförarglig oskyldig 1 saklös,
skuldlös, 2 ren 4; syndfri 2 oskuldsfull, renhjärtad, hjärteren, barna-from; oskuldsren, felfri; kysk, jungfrulig,
dygdig, ärbar, sedesam; menlös, 'from', naiv, troskyldig, oerfaren 3 se ofarlig; enkel, anspråkslös, idyllisk,
paradisisk — vara oskyldig ha rent samvete, ha fläckfri sköld, ha rent mjöl i påsen 1. skäppan, icke veta med sig
ngt ont

oskälig 1 obillig, obefogad, överdriven, orimlig, orättvis, alltför högt tilltagen, dyr 2 förnuftslös, oförnuftig —-
oskäligt (adv., även) utan grund, utan skäl, se under 2 skäl; över hövan

oskärad (motsats: jungfrulig) orenad, ohelgad, vanhelgad, (be)fläckad, skändad, förorenad, besudlad, profanerad,
oren oskön se ful 1, stötande, osnygg, simpel, omelodisk, omelodiös, falsk (ton) oslipad ovass; oavslipad; (bildl.)
kantig, ohyfsad, ofin, bondsk, brutal osmak obehaglig bismak; smaklöshet, brist på smak, dålig 1. förvänd smak;
(si. för) otur osmaklig 1 oaptitlig, onjutbar, smakvidrig, illasmakande, fadd 2 2 obehaglig, otrevlig, otäck,
motbjudande, vidrig, vämjelig; se äcklig, avskyvärd; se smaklös 2

452osmidig—osökt

osmidig ovig, oböjlig, oelastisk, stel (i rörelser); schematisk, dogmatisk, byråkratisk, odiplomatisk; klumpig,
burdus osminkad 1 omålad, 'ospacklad', blek 2 ren, enkel, osmyckad, konstlös, oskrymtad, oförställd, sann,
uppriktig, ärlig, obeslöjad, 'naken'; direkt, oförblommerad, drastisk, brutal, rå

osmält (bildl.) halvförstådd, obegripen, oförstådd, oassimilerad; varken hackat eller målet

osmältbar eldfast, motståndskraftig (mot

värme); jfr svårsmält 1, onjutbar 2 osnuten se omogen 3, ohyfsad, oförskämd osnygg ohygienisk, orenlig,
smutsig, oren, grisig, ovårdad, osoignerad, malproper, skräpig, stökig, sjaskig, sluskig, ruskig, ruggig, oskön,
osmaklig, (prov.) noskig, snavsig, sjafsig

osnygga smutsa ned, (för)orena osolidarisk se okamratlig, illojal 1, falsk 3,

'gul' (arbetare) osparad 1. ospard — ha all möda ospard icke spara 1. sky ngn möda, icke sky ansträngningar,
nedlägga all flit på, (vard.) inte vara rädd om besväret, (gärna) besvära sig; göra allt (för), icke lämna ngt oprövat
1. oförsökt ost — betala 1. ge betalt för gammal ost hämnas, se vidare under betala — få betalt för gammal ost få
umgälla — lyckans 1. lycklig ost se lyckobarn, jfr lyckosam ostadig 1 se rankig, gänglig, rörlig, ostabil, instabil
2 se osäker 3, darrig, svävande, 'hackig', hoppande, oregelbunden, ojämn; föränderlig, inkonstant, än si än så,
löslig, obeständig, ovaraktig, kortvarig, övergående; ombytlig, skiftande, (ständigt) växlande, kastande (vind),
variabel, fluktuerande, vansklig, rastlös, fladdrig, (vard.) flaxig; hållningslös, vippig, vispig, vankelmodig,
nyckfull, oberäknelig, flyktig, kapriciös; bohemartad, vagabondartad, (kring)irrande, kringflackande, rotlös
ostentativ avsiktligt uppseendeväckande, (storordigt) utmanande, skrytsam ostraffad obestraffad, saklös, strafflös,
onäpst,

(ligga) ogill — ostraffat se saklöst ostrafflig se hederlig 1, otadlig, ren, tadelfri, 'obesmittad', skuldfri, syndfri,
rättfärdig; (jur.) icke straffbar ostridig se obestridlig ostyckad se odelad, hel 2 ostyrig 1 (om person) yr, bråkig,
bullersam, full av upptåg, uppsluppen, alltför livlig, yster, förvildad, 'vild', okynnig, odygdig, oregerlig 2 (om
sinne) se obändig, orolig, (vard.) flaxig

ostäda stöka till, tufsa till, rusta till, skräpa ned 1. till, osnygga, rumstera om, bringa oreda 1. oordning i, lämna
allt huller om buller — ostädad se slarvig S, ohyfsad, rörig, oredig, oordnad ostörd (lämnad) i fred 1. åt sig själv,
fredlig, i godan ro; stadig, oförsvagad, ogrumlad,

oanfäktad, obesvärad (av), orubbad, storm-fri, fridfull, trygg, (i) okvald (besittning) osund 1 (motsats: frisk) se
sjuklig 2 (motsats: hälsobringande) se ohälsosam, hälsofarlig, hälsovidrig, hälsovådlig, sjukdomsalstrande,
ohygienisk, osanitär, skadlig (för hälsan); (om luft) stinkande, instängd, unken, fördärvlig; (om lukt) elak; (om
föda) olämplig, se svårsmält 2; naturstridig, naturvidrig, abnorm 3 (motsats: sund, ofördärvad, lojal) snuskig,
anfrätt, depraverad, morbid; illojal, ojust



osviklig obrottslig, ofelbar, säker 2 — osvik-ligen 1. osvikligt (adv.) ofelbarligen, med säkerhet, fullt och fast
osympatisk (motsats: tilltalande) frånstötande,

obehaglig, antipatisk osynlig oskönjbar, (fackspr.) invisibel; omärkbar, omärklig; sympatetiskt (bläck) —
osynligt (adv., även) oförmärkt, i mjugg, hemligt, bakom kulisserna — göra sig osynlig gå under jorden, sticka
sig undan, smita 1 osårbar skottsäker, skottfri, 'hård' (mot kulor) osäglig se outsäglig

osäker 1 otrygg, 'rotlös', oviss, prekär, farlig, riskfull, riskabel 2 obeslutsam, tvekande, tvehågsen, tveksam,
dröjande, tovande, oviss, villrådig, rådvill, vankelmodig, (relig.) obefäst 1. obefästat (sinne); vacklande, labil,
instabil, obestämd, 'svävande'; orolig, nervös, virrig, förvirrad, besvärad, försagd, blyg, förlägen, brydd,
handfallen, fumlig, hämmad, skygg, konfys 3 opålitlig, otillförlitlig, ohållbar; vacklande, ostadig, vinglig,
instabil, rankig, gänglig; vinglande; (om blick) flackande, fladdrig, irrande; stapplande, famlande, trevande, se
tvivelaktig 1, svagt grundad, byggd på lösan sand, se oviss, omstridd, diskutabel, 'grumlig' (källa) — sitta osäkert
sitta löst (i sadeln), sitta som en smörklick på en het potatis 1. på heta stenar —- vara osäker 1 veta varken ut eller
in, stå handfallen, famla 1. treva i mörker; fråga sig, tveka (om), staka sig (på), darra på manschetten 1. på målet
2 ana en annalkande fara, känna marken bränna 1. gunga 1. vackla under fötterna, känna ställningen undergrävd,
känna att allting flyter 3 (om vinden) se kasta 5 osäll se olycklig

osällskaplig enstörig, människoskygg, folkskygg, jfr skygg, asocial, (fackspr.) kontakt-hämmad, insociabel;
generad, tillbakadragen2, otillgänglig 2, föga meddelsam, butter, trumpen, sig själv nog osämja ovänskap,
oenighet, misshällighet(er), en fnurra på tråden, smolk i mjölken, se 1 strid 2 — i osämja (leva) som hund o. katt
osökt 1 (adj.) otvungen, konstlös, enkel 4, flärdfri, medfödd, oförblommerad, ogenerad; kärkommen, lämplig,
passande 2 (adv.) utan ansträngning, helt naturligt; utan att det verkar krystat, av sig själv, ofrivilligt, automatiskt,
instinktivt, självfallet

453otack—otuktad

otack otacksamhet — röna otack moren har gjort sin plikt — moren kan gå, nära en orm vid sin barm otacksam 1
icke erkännsam 2 föga givande, otacknämlig, dryg, föga lönande, 'tråkig' — vara otacksam 1 löna tack med otack
2 inte ge resultat

otadlig se oklanderlig, felfri, exemplarisk 1, ostrafflig otal se mängd 1

otalig oräknelig, tallös, utan tal, oerhörd 1,

talrik, jfr omåttlig; [otaliga] jfr massvis, (vard.) femtielva

otalt — ha ngt otalt med ha ett mellanhavande med, vara i konflikt med, stå i spänt förhållande till, vara på kant
med, ha en gås oplockad med, bära 1. hysa 1. nära agg till 1. mot

otid se i otid — i tid och otid jämt, se vidare under tid

otidig se oförskämd, otillbörlig, jfr taktlös otidsenlig antikverad, tidsbunden, omodern, gammaldags 2, efter sin
tid otillbörlig otillständig, orätt, oförsvarlig, otill-låtlig, obefogad, otidig, ofin, oanständig, ovärdig —
otillbörligen 1. otillbörligt (adv.) utan tillstånd; se över hövan, olovligt, alltför mycket, mer än lovligt, över alla
gränser otillfredsställande otillräcklig, onöjaktig, underkänd; se dålig 3 — vara otillfredsställande lämna mycket
övrigt att önska otillfredsställd se missnöjd; (ibl.) missräknad, snopen; hungrig, 'omättad', törstig, (sexuellt)
undernärd 1. utsvulten 1. svältfödd — vara otillfredsställd se ledas 1 otillförlitlig se opålitlig, ovederhäftig,
osäker 3 otillgänglig 1 (om mark o. dyl.) svårframkom-lig, svårbefaren, se ofarbar, svårbestiglig,
ogenomtränglig, (till)spärrad, avspärrad, (av)stängd, förbommad; oåtkomlig, avlägsen, gudsförgäten, ogästvänlig
2 (om person) sluten (inom sitt skal), tillknäppt, osällskaplig, ogemytlig, avvisande, svår att lära känna,
svårtillgänglig, folkskygg, jfr skygg, tillbakadragen 2, tystlåten, reserverad 2, inbunden, jfr 2 kall 2, fjär, 'stel',
'kantig'; oemottaglig (för intryck), okänslig 1. främmande (för), 'döv' (för) — vara otillgänglig ha dragit sig inom
sitt skal, leva (isolerad) i sitt elfenbenstorn otillräcklig alltför liten, för kort i rocken, alltför sparsam 1. knusslig 1.
snål(t tilltagen); se ofullständig, (med.) insufficient; alltför snäv 1. svag 1. dålig 1. ringa, otillfredsställande,



onöjaktig, usel, icke tillfyllestgörande, underkänd

otillräknelig oansvarig 1. icke ansvarig (för sina gärningar), från sina sinnen(s fulla bruk), abnorm, sinnessjuk,
galen 1, vansinnig 1, (vard.) en femfemma otillständig se otillbörlig otillåtlig se förbjuden, otillbörlig oting
oförnuftighet, orimlighet, absurditet; otyg, monster
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otiiim lugn o. vila 1. ledighet (efter avslutat livsverk), ålderdomsvila, pensionsålder, eme-ritiår — njuta sitt otium
vara pensionerad, ha dragit sig tillbaka, vegetera otjänlig se olämplig 2, onyttig, värdelös, skadlig

otjänst björntjänst, misslyckad tjänst, 1 skada 1 — göra (ngn) en otjänst jfr 2 skada,

1 lura 2

otrevlig se obehaglig, vidrig 1, jfr odräglig, taktlös, drumlig, buffelaktig, tölpig, tölp-

aktig; (vard. o. si.) knasig, kymig, mallig, 'vissen', nedrig, (prov.) tyken; otrivsam, ohemtrevlig, ogemytlig,
anskrämlig, duskig; besvärande, besvärlig, plågsam; (vard.) (för 1. så) dan(t); se förarglig 1; otrivsam, (prov.)
odorvig

otrevnad vantrevnad; obehag(ligheter), tråkigheter

otro 1 vantro, vantrogenhet, fritänkeri, (ibl. nära) ateism, gudlöshet, irreligiositet, agno-sticism, materialism,
rationalism, hedendom

2 tvivel, tvivelsjuka, klentrogenhet, skepticism, skepsis 3 otrohet, otrogenhet, trolöshet

otrogen (relig.) icke troende, icke rättrogen, (ibl.) ogudaktig; icke trogen, vantrogen; trolös, illojal, lätt på foten,
lättfärdig, (åld.) horisk; obeständig, bedräglig, svekfull, oredlig, opålitlig, förrädisk, sviklig — vara (ngn) otrogen
se bedraga 4 otrolig 1 orimlig, osannolik, onaturlig, naturstridig, förnuftsvidrig, otänkbar, obegriplig, ej trovärdig,
otillförlitlig, högst tvivelaktig, underlig, vidunderlig, besynnerlig, underbar, märkvärdig, mirakulös, mystisk,
ofattlig, förbluffande, häpnadsväckande, obetalbar, sagolik, sensationell, överraskande 2 se oerhörd 1 — otroligt
(adv., även, vard.) inte klokt otrygg se osäker; i fara

otränad oövad, ouppövad, otrimmad, i dålig form 1. kondition, ur form, ur slag — vara otränad ha legat av sig
oträngd — i oträngt mål se i onödan otröstlig tröstlös, (alldeles) förtvivlad, sorgsen 1. bedrövad intill döden,
översiggiven, förpinad 1. förpint, förkrossad, utom sig otta ottesång( s-gudstjänst), morgongudstjänst, (ibl.)
matutin — i ottan i tidiga morgonstunden, tidigt på morgonen, i morgon-väkten, (åld.) i hanegället; före 1. vid
dagens inbrott, i dagbräckningen, i dagningen, (vard.) på morgonkröken 1. morgonkvisten 1. morgonkulan, i
svinotta(n), jfr bittida ottoman 1 turk 2 se soffa otukt kyskhetsbrott, okyskhet, osedlighet, orenhet, otuktighet,
kättja, okyskt levnadssätt, promiskuitet, (åld.) hor, hordom, skörlevnad, boleri, lönskaläge, lägersmål; tidelag
(med djur) otuktad 1 (om person) ovårdad, ouppfostrad, odisciplinerad 2 (om hår o. skägg) vildvuxet, oklippt,
(ibl.) okammat; (om träd 1. buske)otuktig—outredd

naturvuxen, icke ansad; (om sten) obearbetad, ohuggen, rå otuktig se sinnlig 2, kättjefull, liderlig, oanständig,
osedlig otur se motighet, missöde, (vard.) (sicket) elände, (ett) öde, (vard. o. si.) oflax, osmak, osis — ha otur
oturas, olyckas, se misslyckas 2; segla i motvind; bli lottlös otvetydig oförtydbar, otvivelaktig, klar 3, uppenbar,
omisskänn(e)lig, omöjligt att missförstå, entydig, tydlig, se bestämd 6 under bestämma

otvivelaktig se klar 3, tydlig, bestämd, självklar, självfallen, sann, omisskänn(e)lig, notorisk, övertygande, höjd
över all diskussion, säker 2 — otvivelaktigt (adv.) förvisso, helt visst, utan (skymten av) tvivel, tvivelsutan, utan
(all) fråga, utan (all) tvekan, tveklöst, utan gensägelse, absolut, obestridligen, självfallet, uppenbarligen, avgjort,
givet, ofelbart, oemotsägligen, odisputabelt, bevisligen, ojämförligt, säkert, givetvis, onekligen, naturligtvis, se
förstås, sannerligen; jfr förmodligen otvungen se naturlig 2, hjärtlig, ogenerad, obesvärad, familjär, intim,
förtrolig, lössläppt, säker (i uppträdandet), ledig 1, okonstlad

otvungenhet ledighet, säkerhet (i uppträdandet), naturlighet, lössläppthet, abandon, nonchalans



otydlig se oklar 1; (om uttal) oartikulerad;

(om handstil) klottrig, plottrig otyg 1 djävulstyg, trolltyg, fanstyg, övernaturliga väsen, oknytt; magi, häxeri,
trolldom 2 se ofog, djävulskap, jäkelskap, 'elände' 3 oting, skräp, smörja otyglad lössläppt, tygellös, självsvåldig,
obehärskad, ohejdad, hänsynslös, omåttlig, oregerlig, indisciplinerad, laglös otymplig 1 (motsats: smärt, smäcker,
elegant) oformlig, ofasonlig, ovig, åbäk(l)ig,Wumpi'<7 2, formlös, trulsig, grov, primitiv, 'tung', kolossal,
oskaplig, oproportionerlig 2 (motsats: praktisk, skicklig) drumlig, bakvänd, bortkommen, illavulen, osmidig,
fumlig; utan skick (o. fason), plump, burdus, 'kantig', obe-levad — bära sig otympligt åt se krångla 4 otålig
otålmodig, otålsam, (prov., i Sydsv.) hialös, ännaklämd; orolig, nervös, (vard.) inkiett, pirrig; alltför ivrig, het på
gröten, 'bråkig', spänd, spänt väntande, förväntansfull, (ibl.) jäktig, jäktande, febril; (ibl.) häftig — vara otålig
sitta (som) på nålar, (vard.) ha eld i stjärten, ha kort stubin otäck ful, anskrämlig, frånstötande, motbjudande,
osmaklig, (prov., i Sydsv.) rälig; vederstygglig, vedervärdig, gemen, skamlig, nedrig, skändlig; (ibl.)
illasmakande, illaluktande, oaptitlig; fräck, onoslig, otrevlig, stygg, elak, obehaglig; ohygglig; plågsam, pinsam,
elakartad, hemsk, (vard.) oherrans otäcka stygga, se käring 2 otäcking se fuling, monster

otämd 1. otämjd otamd, vild, okuvad; okuvlig; obändig

otänkbar se fantastisk, orimlig, vansinnig 2, omöjlig 1

otät 1 gisten, läck, sprickig, rämnig; blåsig, dragig 2 (alltför) gles, genomsläppande, porös, svampaktig, lucker

oumbärlig absolut behövlig, oundvarlig, (om

vara) strategisk, se nödvändig oundgänglig se nödvändig, självfallen, bjudande, absolut

oundviklig oundkomlig, oundgåelig, ofrånkomlig, nödvändig, (ibl.) oumbärlig, oundvarlig; oavvändbar,
oblidkelig, obönhörlig, ödesbestämd, determinerad, predestinerad; [det är oundvikligt] det kan inte avvärjas, det
kommer 1. inträffar med nödvändighet, det kan (helt enkelt) inte utebli — oundvikligen 1. oundvikligt (adv.) se
ofelbart; (komma) som ett brev på posten ouppfostrad illa uppfostrad, förvildad, otuktad, ohängd, ohyfsad,
vanartig, drumlig, 'omöjlig', bortskämd, (ibl.) stygg, självsvåldig, jfr oförskämd, oridderlig, grov 9 ouppgjord
(motsats: fullgjord, fullföljd, utförd) ouppldarad, oreglerad, öppen, obetalad, ogulden, (om skuld) utestående,
svävande, (vard.) oklarerad — ha ngt ouppgjort med ha ngt otalt med oupphinnelig se ouppnåelig oupphörlig se
oavbruten, ständig 1 — oupphörligen 1. oupphörligt (adv.) den ena gången efter den andra, upprepade gånger, se
jämt, ideligen, oavbrutet oupplagd ohågad, opasslig 2 oupplyst 1 se mörk 1 2 se okunnig 2 oupplöslig olöslig;
fast, oskiljbar, oåtskiljelig, oåtskiljbar, oskiljaktig; oförstörbar, evig ouppmärksam se tankspridd — vara
ouppmärksam lyssna med slappt 1. matt intresse, lyssna med ett halvt öra ouppmärksammad se obemärkt 1
ouppnåelig oåtkomlig; ouppnåbar, onåbar, oupphinnbar, oupphinnelig, (åld.) ohinnlig; utopisk; oförliknelig,
ojämförlig, makalös oursäktlig se oförlåtlig

outbildad outvecklad, (naturv.) rudimentär;

(ibl.) oskolad, o(upp)odlad outforskad icke utforskad I. undersökt, ouppklarad, okänd, se 2 ny 3 outförbar
ogenomförbar, orealiserbar, ogörlig; orimlig, omöjlig att förverkliga, im-praktikabel, utopisk outgrundlig
outforsklig, djup, bottenlös, ogenomtränglig 1. otillgänglig för förståndet, dold, se gåtfull outhärdlig se olidlig,
oresonlig, smärtsam 2 outnyttjad obegagnad, obrukad, ny, inne-

stående; slumrande (naturtillgångar) outplånlig o(för)vansklig, evig, bestående 1. förblivande (genom tiderna),
oförstörbar, outrotlig, oförglömlig, oförgätlig, se varaktig outrannsaklig se gåtfull

outredd ouppklarad, olöst, oklar, dunkel, gåtfull
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outrerad se utrerad.

outrotlig outrotbar, oförstörbar, fix, rotfast, orygglig, 'seg', oomkullrunk(e)lig, outsläcklig, outplånlig,
oövervinn(e)lig outsider [aufsaj-] utanförstående, utomstående, främmande, en främling; okänd, opåräknad,



oprövad deltagare (i tävling) outsinlig (ofta bildl.) ständigt flödande, aldrig sinande, outtömlig, oändlig, 'aldrig
vilande' outslitlig o(ut)slitbar, oförstörbar, oförgänglig, varaktig, hållbar 1, seg, oförbränn(e)lig, outtömlig,
outtröttlig outsläcklig osläcklig, brännande; oförsonlig; ohejdbar, homerisk(t skratt 1. löje); outrotlig, ständig,
'odödlig', 'evig' outsäglig osäglig, o(ut)sägbar, onämnbar, obeskrivlig, översvinn(e)lig, jfr oerhörd outtalad
outsagd, osagd, tyst, tillbakahållen

(tanke 1. fruktan) outtröttlig otröttlig, rastlös(t verksam), o(för)-tröttad, outslitlig, oförtruten, enträgen, ihärdig,
flitig, ständigt vaken 1. i farten — outtröttligt (adv., även) med oförsvagad I. oförminskad kraft 1. energi 1.
styrka outtömlig outtömbar, se outsinlig, obegränsad,

oförbränn(e)lig, outslitlig outvecklad se omogen, ofullgången; lågt stående, primitiv, ursprunglig, efterbliven,
ofärdig: jfr vanskapl, förkrympt, förtvinad, rudimentär; embryonal, embryonisk, inte (ännu) fullvuxen 1. fullt
utvuxen, outvuxen, outbildad, 'slumrande'; pueril, juvenil, infantil, 'bakom' ouvertyr se uvertyr

oval äggrund, långrund, avlångt rund, elliptisk, avlång

1 ovan [å1-] (adv. o. prep.) se ovanpå 1, upptill, längre 1. högre upp; längre tillbaka 1. förut (i skriften), härovan,
i det föregående, se ovanför — från ovan se uppifrån

2 ovan [o1-] (adj.) 1 se oerfaren, jfr nybörjare; otränad; icke insatt (i), föga 1. icke (alls) inne (i), (ibl.) 'grön',
o(be)prövad; [alla är vi ovana till att börja med] alla är vi barn i början, all vår början bliver svår 2 ny, (ibl.)
ovanlig

ovana 1 ringa 1. bristande 1. ingen vana 1. övning 1. träning, oerfarenhet 2 oskick, oart, osed, ofog, vanart,
(ingrott) fel, olat(er), dålig 1. ful vana, 'fasoner', missbruk, mani, last ovanför ovanom, jfr 1 ovan, norr om,
uppom, uppströms om, över, före, framför; högre upp, längre åt norr, därovan ovanifrån se uppifrån

ovanlig sällan 1. ej ofta förekommande, ej 1. föga 1. mindre vanlig, osedvanlig, ovan, sällsynt 1, (ibl.)
överraskande, som inte växer på trän; originell, säregen, egendomlig, besynnerlig, underlig, märkvärdig, märklig,
annorlunda, avstickande, (vard.) (sju)särdeles, ogemen; främmande, exotisk, apart, bisarr, onormal, udda, unik,
undan-tagsmässig, exceptionell, extraordinär, fenomenal, eminent, (ngt alldeles) extra,
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speciell, jfr enstaka, tunnsådd, fåtalig, sparsam

ovannämnd ovanstående, förestående, ovan-bemäld, förenämnd, förbemäld, förut omtalad 1. berörd 1. nämnd,
ovan anförd; [ovannämnde] se bemålde ovanpå 1 (prep.) ovan, ovanom, (uppe) på, över; utanpå; efter, bakefter;
(för)utom, till råga på 2 (adv.) ovantill, därpå, däröver, på ovansidan 1. översidan 1. ytan; längre 1. längst upp, en
våning högre 1. längre upp, (ibl.) överst; därutöver, dessutom, därjämte, därtill, yttermera, ytterligare, till på
köpet

— flyta ovanpå dominera, se vidare under flyta ovansklig se evig 1, odödlig, oförgänglig ovanstående se
ovannämnd

ovantill se upptill, ovanpå 2 ovaraktig kortlivad, förgänglig, odryg, lätt vissnande 1. fallande; föränderlig, jfr
ombytlig; vansklig

ovarsam oaktsam, oförsiktig, klumpig, slapp-hänt, handlös, slarvig 1, vårdslös, (vard.) ovålig; se oövertånkt 2
ovationer stormande hyllning, bifall 2 ovederhäftig otillförlitlig, opålitlig, osann, sanningslös, osannfärdig,
lögnaktig, lös(t prat), oriktig, felaktig, falsk, osakkunnig, ansvarslös

ovedersäglig se obestridlig, säker 2; klar, tydlig; bindande, slående; obestridd, notorisk — ovedersägligen 1.
ovedersägligt (adv.) se onekligen, bevisligen overall [-å'l] överdragskläder, blåställ, (trä-

nings)dräkt overifierad 1. overificerad se obestyrkt overklig ogripbar, abstrakt, skugglik, spöklik, andelik, (blott)
tänkt, fingerad, inbillad, imaginär, illusorisk, konstruerad, irreell, irreal, skenbar, sken-(död), bedräglig,
svävande, fantastisk, trolsk, sagolik, överjordisk, ojordisk, drömlik, drömsk, utopisk; (ibl.) konstlad



overksam 1 se sysslolös; se slapp 3, trög, dåsig, kraftlös, 'lam', (i högre st.) dådlös, se lat 1; se passiv 2 ineffektiv,
(fackspr.) inaktiv; se förfelad

ovetande oveten, oinvigd, okunnig, ignorant,

oerfaren, aningslös, intet (ont) anande, ovetandes, i ovetenhet (om); omedveten

— ngn ovetande utan ngns vetskap, oveter-ligen — sig själv ovetande omedvetet, utan att veta om det, utan att
vilja göra det — vara ovetande (även) stå (helt) utanför

ovett bannor, förebråelser, upptuktelse, ned-sabling, nedgörande kritik, 'ris', klander, tadel, skrapa, snubbor,
skrubb(or), upp-sträckning, nerskällning, utskällning, 'skäll', (kritikens) 'skall' 1. 'gläfs'; uppläxning, överhalning,
avhyvling, avsnoppning, av-snäsning, skrupenser, reprimand(er), 'gräl', duvning, 'obehag', tillrättavisning;
'urladdning', tilltvålning, tilltufsning, strafftal, straffpredikan, (sparlakans)'läxa', admoni-tion, jfr förmaning,
(vard.) bassning, 'blåsning', skällning, påpackning — få ovett bli ut-ge (ngn) ovett—oädel

skälld, få sitta emellan, få (ordentligt) på huden, få huden full, få påskrivet, få på pälsen, få sin beskärda del, få
veta hur det står till, få sina fiskar varma, (få) veta 1. märka vad klockan är slagen, få bära hundhuvudet, (vard.)
få på moppe, få på tafsen, få på 'nöten', få på söta knölen — ge (ngn) ovett se skälla ut under 2 skälla ovettig
otidig, ful i mun, (ibl. nära) grov,

grovkornig, oförskämd, oförsynt ovidkommande utanförstående, oinvigd, obehörig, se 2 främmande 3;
irrelevant, oväsentlig — vara ovidkommande icke ha med saken att göra, stå (alldeles) utanför ovig se otymplig
1, ohanterlig 1; (led)styv, tung (i rörelserna), lunsig, rultig, ofatt, tampig, (prov., vard.) okostig, se klumpig 2;
tölp(akt)ig, oskicklig, långsam i vändningarna; obekvämlig, opraktisk 2; (ibl.) ogen (metod)

oviktig obetydlig, likgiltig, betydelselös, oväsentlig, accessorisk, (ibl.) irrelevant; obehövlig, överflödig,
umbärlig, värdelös ovilja motvilja, vedervilja, antipati, aversion, fiendskap, animositet, avståndstagande, res-
sentiment, rancune; förargelse, förtret, förtrytelse, harm(senhet), vrede, indignation, förtrytsamhet, onåd,
misshag, bitterhet, illvilja, (ibl.) 'sura miner'; (ibl. nära) hätskhet, avsky, förakt, groll, agg, olust; (med) oblida
ögon — hysa ovilja för 1. mot se snett på, inte kunna tåla, ha ett gott öga till — väcka ovilja väcka ond 1. ont
blod ovillig ogin, otjänstvillig, ohjälpsam, rädd om besväret, (ibl.) obotfärdig; trög, lat, ohågad 1. obenägen (att
hjälpa 1. taga i1); motsträvig, envis, motvillig, nödbedd, olustig; 'avig' 1. fientlig (mot), förtörnad 1. förargad (på)
— ovilligt (adv., även) ogärna, nödtvunget, på skruvar, efter mycket motstånd, efter många om och men
ovillkorlig se obetingad, uttrycklig, bestämd, nödvändig, (jur.) peremtorisk; fullständig, obegränsad, oinskränkt,
absolut, kategorisk, oundkomlig, oundviklig, viss, säker, ostridig, osviklig — ovillkorligen 1. ovillkorligt (adv.)
till varje pris, nödvändigtvis, absolut, kosta vad det kosta vill, (åld.) med all(t) gevalt; (ibl.) oemotståndligt,
spontant, ofrivilligt, omedvetet ovis missriktad, omdömeslös, se oförnuftig 1, dum 2

oviss 1 (motsats: bestämd, beslutsam) frågande, se osäker 2 (motsats: fastslagen, fastställd, given, säker)
obestyrkt, ifrågasatt, se omstridd; tvivel underkastad, tvivelsam, se tvivelaktig 1, diskutabel, dubiös 3 (motsats:
förutsebar) oavgjord, prekär, opåräknelig, opålitlig, otrygg, oberäknelig, dunkel 1. mörk (punkt); [det är ovisst]
det är inte gott att veta, det står 1. ligger i vida fältet, det ligger i gudarnas händer 1. knän; det hänger på ett hår 1.
på en tråd — vara oviss om vara i tvivelsmål, hysa (sina 1. vissa) tvivel, se fråga sig under 2 fråga

ovårdad se slarvig, (vard.) ovålig; otuktad, oborstad, okammad, lurvig, ruggig, tovig,

osoignerad, slampig, osnygg, lufsig, smutsig, skräpig, se förfallen 1 oväder fult 1. dåligt väder, hundväder,
busväder, vargaväder, rusk(väder); storm; jfr regn 1

oväldig opartisk, objektiv, neutral, opåverkad,

rättvis, (ibl.) omutlig; saklig, nykter ovälkommen objuden, illa mottagen; hinderlig, oläglig, störande ovän
fiende, trätobroder, motståndare, belackare, avundsman, förföljare — bli ovan med råka i delo med — bli
ovänner bli osams, se barka ihop under 2 barka ovänlig kylig, kallsinnig, (is)kall, ogemytlig, onådig, avog, oblid,
ogin, ohövlig, kort, avvisande, frånstötande, trumpen, (mag)sur, butter, kärv, tvär, snäv, vresig, sträv, barsk,



omild, kärlekslös, fientlig, inhuman; (om landskap) 'ogästvänlig' ovänskap se osämja, fiendskap oväntat
oförutsett, oförberett, mot förmodan, (helt) apropå, oförhappandes, oanat, oförmedlat, plötsligt, hastigt,
överraskande — komma oväntat komma som ett brev på posten, slå ned som en blixt från klar himmel, slå ned
som en bomb, komma som en deus ex ma'china, (vard.) (bara) dimpa ner ovärderlig ytterst värdefull, se
oskattbar ovärdig icke värd 1. förtjänt 1. duglig 1. berättigad (att), undermålig, underhaltig; skymflig,
förödmjukande, vanärande, se 2 gemen 1, föraktlig 1, otillbörlig, skändlig, jfr oanständig

oväsen (o)väsende, oljud, buller (och bång), väsen; stoj, larm(ande), rumor, stim(mande), brus, leverne, fläng,
ståhej, jfr 1 brådska 2;

skrål, tjut, skrik, hojtande, skrän, (vard.) flams, olåt, kattrakande, 'kattmusik', kat-senjammer, pandemonium,
kackel, 'hallå', kackalorum, kolorum, spektakel, (prov.) räjs; bråk, tumult, rabalder, bus — föra oväsen se väsnas
oväsentlig se oviktig, (av) underordnad (betydelse), negligeabel, marginell, försumbar; tillfällig, accidentell,
sekundär, 'utvärtes', 'yttre', ytlig, perifer(isk), onödig, ovidkommande, föga betydande, intetsägande oår
missväxtår, nödår

oåterkallelig orygglig, slutlig, slutgiltig, definitiv, fast, bestämd, orubblig, jfr oföränderlig, oförgriplig —
oåterkalleligen 1. oåterkalleligt (adv.) se absolut 2; en gång för alla; ohjälpligen, ohjälpligt, räddningslöst,
hopplöst, utan återvändo oåtkomlig o(upp)hinn(e)lig, onåbar, o(upp)-nåelig, (väl) skyddad; oanskaffbar; se
otillgänglig, sfinxlik; opåverkbar, okänslig (för); kall, inbunden, tillknäppt 2, på sin kant oåtspord ej tillfrågad

oädel 1 se 2 gemen 1 2 sämre, av sämre ras, mindre god 3 (om metall) obeständig (mot luft 1. vatten 1. syror)

457oäkta—oövervinnelig

oäkta 1 se falsk 4, simili, (om ädelsten) icke genomskinlig, oren, (ibl. nära) sekunda, jfr värdelös; (ibl. nära)
ohållbar (färg); sviklig, föregiven, apokryfisk, pseud(o)-, kvasi-2 utomäktenskaplig, född utom äktenskapet,
bastard-, illegitim, vanbördig, (ibl. nära) understucken 3 se oärlig, skrymtande, hycklande, skenbar, skenfager,
'ihålig', 'tom'; se onaturlig, tillgjord, teateraktig, humbugsartad 4 (mat.) oegentlig(t bråk); (språkv.) lös 1. skiljbar
(sammansättning) oäkting (neds. för) barn utom äktenskapet,

horunge, (åld., hist.) vanbörding, bastard oändlig 1 omätlig, gränslös, milsvid, evig 1, ändlös, outsinlig, (mat.)
infinit; oupphörlig, (ibl.) oavbruten 2 ofantlig, enorm, outtömlig, oerhörd 1, obeskrivlig, översvinn(e)lig,
oförliknelig, tallös, otalig — i det oändliga i (all) oändlighet, i (all) evighet, ad 1. in infinitum, jfr ständigt, i
obegränsat mått, i obegränsad mängd, utan ände 1. slut, hur länge 1. ofta 1. mycket som helst oärlig se ohederlig
1, oredlig, bedräglig, sviklig, förrädisk, sofistisk, jesuitisk, fariseisk, osann, oäkta oätbar omöjlig att äta 1. förtära,
olämplig som föda, oduglig till människoföda, onjutbar

oäven — inte oäven förträfflig, utmärkt, lämplig, (verkligen) passabel, (vard.) inte så pjåkig 1. 'puckelryggig' —
inte oävet inte illa, se under illa 5 oöm (motsats: ömtålig, pjoskig) okänslig, 'hård', hårdhudad, tjockhudad,
hårdför, känslolös, oberörd (av), o(e)mottaglig, opåverkbar; härdig, hållbar, uthållig, härdad oövad se oerfaren,
oskolad oöverkomlig 1 oöverstiglig (svårighet), oövervinnelig 2 oanskaffbar, omöjlig att få tag i oöverlagd se
oövertänkt 2 oöverskådlig 1 oöversiktlig, rörig 2 se oerhörd 1 oöverstiglig oöverkomlig, oövervinn(e)lig
oöversättlig oöversättbar, oåtergivlig oöverträffad obesegrad, oövervunnen; utan like, ojämförlig, enastående,
(vard.) toppen, topp-; non pius ultra, fullkomlig, fulländad, oskattbar, jfr utmärkt 1 oöverträfflig oförliknelig,
makalös oövertänkt 1 oförberedd, opreparerad, planlös 2 oöverlagd, oövefvägd, (ibl.) instinktiv, spontan;
oavsiktlig, förhastad, överilad, lättsinnig, oförsiktig, ovarsam oövervinnelig 1. oövervinnlig okuvlig, obetvinglig,
(ibl.) ointaglig, se oemotståndlig; outrotlig, outsläcklig, osläcklig, oförstörbar, övermäktig
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p — sätta p för sätta punkt för, förbjuda,

hejda 1, hindra 3 pacemaker [pej'smejker] 1 hjärtstimulator 2 (idrott.) se hare 3

pacificera återställa freden 1. lugnet, stifta fred, göra lugn 1. fredlig, dämpa oro, lugna 2; bilägga tvistigheter,



förlika stridande parter pacifism (motsats: krigshets, aktivism) fredskärlek, fredssträvan, fredsvänlighet;
fredsrörelse

pacifist (motsats: krigshetsare, aktivist) fredsvän, fredsivrare, (ibl.) 'duva'

1 pack slödder, byke, utskum, avskum, av-skrap, drägg, patrask, skarn, 'ohyra', 'rötägg', (prov.) hyde, (i Sydsv.)
fyle; (rackad-följe, tross, anhang 1; mobb, plebs, pöbel, proletariat; (vard.) kältringar, se lösdrivare

2 pack — pick och pack (vard. för) allt vad man äger 1. har (med sig), medtagna saker, tillhörigheter, ägodelar,
egendom, gepäck, bagage, 'grejor', rubb och stubb, packning

packa 1 (motsats: packa upp 1. av, tömma) packa in 1. ned, stoppa ned, lägga 1. stuva in 1. ned; lägga 1. stuva
tätt 'allsammans 1. (i)hop, packa ihop, bala (hö); fullpacka ni, fullasta, (full)proppa, fylla (med), stapla (på) 2
(motsats: öppna) slå 1. svepa in, förpacka, lägga (papper) om, paketera, emballera 3 (motsats: komma att pösa 1.
svälla) trycka 1. pressa ihop 1. samman, tillpackam 4 täta (med packning); hopa (jord omkring) — packa sig 1
tränga ihop sig, skocka sig 2 packa ihop sig, sjunka ihop, lägga sig i täta lager 3 rätta sig (efter) — packa sig av
1. i väg (vard. för) avlägsna sig 2, försvinna 1 — packad proppfull, överfull; (typogr.) kompakt — packa ihop
packa samman, bylta 1. lägga ihop, se packa; sammantränga ni, köra ihop, maka 1. kyffa ihop (sig); (vard. för)
dra(ga) sig tillbaka, sluta sin verksamhet, 'slå igen'; (si. för) dö — packa samman se packa ihop; (fackspr.) klam-
pa (tegel)

packe 1 (konkr.) packa, (varu)bal, se bunt, förpackning, kolli; börda 2 se 1 hög 1, mängd 1 packning 1
nedstuvning, inpackning, ned-packning, packningsarbete; hoppressning 2 börda, lass, last, bagage, tross, jfr 2
pack; (mil. för) ryggsäck 3 tätning paddla ro (med paddel 1. kanotåra), (ibl.)

kava, kajka, 'skövla', krabba paff (vard. för) handfallen, häpen, tillplattad, tillintetgjord, överväldigad

16 — Ord för ord

page [pa'sj] (om äldre förh.) småsven, (hov)-sven, junker, följesven, betjäntpojke; jfr tjänare 2

paginera sidbeteckna, sidnumrera (en bok), jfr numrera

paj pastej, pirog, (ibl.) pudding

pajas 1 (eg.) yrkesgycklare, gycklare, clown,

pajazzo, (ibl.) pierrot; dumme August, hans-vurst, (bond)komiker, (vard.) pellejöns 2 (bildl.) gyckelmakare,
putsmakare, upptågs-makare, lustigkurre, narr, driftkucku, spefågel, 'apa', rolig tok(er) 1. sälle, galning, skojare,
skämtfigur; humbug(s-makare), fåne; (i vitter st.) marionett paket 1 kolli, packe, bylte, bunt, knippa, (prov.)
pyngel; (vard. för) (i) bandage 2 [som ett paket] som ett viljelöst ting 1. ett kolli

— paket- allt i ett- (resa)

paketera inslå m (i paket), packa (in), emballera pakt fördrag, traktat, paktum, överenskommelse, (politiskt) avtal,
konvention, för-bund(s-akt), kontrakt, uppgörelse palats palä, praktbyggnad; privathotell, slott;

(dans)-etablissemang palaver 1 rådplägning, rådslag(ning), underhandlingar, utläggning, jfr samtal 2 pratande, se
prat 2, tal, diskussion, pratstund paletå1 se ytterrock

palissad förpålning, pålverk, skansverk, palis-sadverk, förskansning, stormhinder; plank, staket

1 pall taburett, kullerstol, (ibl.) puff; (i fackspr.) avsats, terrass, platå, bergpall, 'hylla', (vågrätt) skift, upphöjning,
'bänk', vall

2 pall (sjö. för) (spärr)hake, järnklaff (på spel)

— stå pall (för) (vard. för) stå rycken, stå emot, (vard.) palla, se klara sig 1, tåla 1

palla stödja, stötta — palla (för) (vard. för) stå rycken, (vard.) stå pall — palla upp höja (med bockar i. dyl.)

pallra (omkring 1. sig av 1. i väg) gå i sakta mak, 'knalla', laga sig till, bege sig (av 1. i väg), motvilligt ge sig i



väg, försvinna, (vard.) jämka 1. jänka sig (i väg) palt 1 liten pojke, pyre; jfr stackare; (åld., vard. för)
poliskonstapel 2 blodpudding, blodplätt(ar), paltbröd, (prov.) kams paltor trasor, lumpor, slarvor, (prov.) lasor,
filler, jfr lump 1 palä slottslik byggnad, se palats pamflett se smädeskrift, flygblad, flygskrift, jfr 2 skrift 3

459pamp—paradera

1 pamp (vard. för) storman, storkarl, kaxe, matador 2, (hög) dignitär, potentat, koryfé, överkucku, boss,
grandseigneur, småpåve (i föreningslivet), högsta hönset i korgen, (vard.) höjdare; [pamparna] spetsarna,
topparna, de förnämsta

2 pamp (åld. för) slagsvärd, jfr svärd pampig (vard. för) ståtlig, storslagen, imponerande

pampusch bottin, bottfor, snowboot panegyrik (överdrivet) lovtal, äreminne; ensidigt beröm, smicker, ros,
'dityramb' panel 1 (nedre) (trä)beklädnad, panelning, panelverk, boasering, brädfodring, träfod-ring, träkant 2
instrumentbräda 3 diskussionsledare, grupp av sakkunniga pang- (vard. för) utmärkt, uppseendeväckande panik
panisk förskräckelse, (allmän, plötslig) bestörtning, hysteri, våldsam 1. besinningslös skräck, förvirring,
uppståndelse, (mass)-psykos, ångest; (vard. för) (ingen) brådska panisk panikartad, plötslig o. besinningslös,

förvirrad, hysterisk pank (vard. för) utan pengar 1. tillgångar, renons (på pengar), inte stadd vid kassa, jfr fattig t,
utblottad, utfattig, renskrapad, barskrapad, blott och bar, bankrutt, botten-skrapad, (vard. o. si.) 'renrakad', 'läns',
'gul', 'blank', 'black' — vara pank ha ebb i kassan, ha knackigt med pengar, inte ha ett korvöre 1. nickel 1. kofen
1. rött öre 1. kopparöre 1. en kopek

1 panna 1 (kok)kärl, stekkärl, stekpanna, (plätt)lagg, kastrull, (kaffe)kokare, (vard.) (kaffe)hurra, kaffepetter; kar,
(tekn.) skänk; (vard. o. si. för) liter (brännvin), so flaska 2 tegelpanna 3 eldstad, fyr; värmepanna, ångpanna

2 panna (åld.) änne, (vard.) flint, 'planet' — ha panna till (vard. för) 2 våga 1, jfr förmå sig (till)

panorama vidsträckt utsikt 1. anblick 1. vy 1. (natur)sceneri, perspektiv, 'tavla', rundutsikt, rundbild, rundblick,
rundsyn; rundmålning

pansar bepansring, skyddsbeklädnad, skydd; se brynja; järn-1. stålplåt, järn- 1. stålplatta; (zool.) sköld, 'skal';
(koll.) pansartrupp(er), stridsvagnar pansarskepp pansarbåt, pansarfartyg, örlogsfartyg

pansarvagn stridsvagn, tank; pansarbil pant 1 handpant 2 täckning, inteckning,

hypotek, underpant, jfr garanti pantbank pantlåneinrättning, pantlånekon-tor, pantlåneaffär, pantbelåning,
lånekontor, varubelåning, (åld.) assistansen, (vard.) (gå till) 'farbror', stamp(en), (vulg.) jäsken panteon
minnesteinpel, helgedom pantomim stumt skådespel, mimiskt verk,

stumspel, (ibl.) balett pantsätta sätta i pant, belåna (på stamp), lämna som säkerhet, förpanta, förskriva,
hypotisera, (prov. o. åld.) panta; låna på,
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(vard.) sätta bort, stampa, gå till 'farbror', (vulg.) lindra, jäska papegoja 1 (ibl.) kakadu(a), (kaka)dora, undulat 2
(bildl. för) själlös eftersägare, (ett) 'eko' (av ngn) pappa se fader 1

papper 1 pappersbit, (pappers)lapp, (pappers)-blad, (pappers)ark; papperssort; blankett

2 koncept, kladd 3 handskrift, handling 3, (ibl.) anteckningar; (i plur.) arkivhandlingar, arkivalier, dossié 1.
dossier 4 betyg, svart på vitt, (fullgiltigt) bevis; skeppspapper; identitetspapper 5 växel, (skämts.) papir;
värdepapper, börspapper — det finns bara på papperet bara i skrift, endast till namnet, nominellt, det är inte
förverkligat 1. realiserat, det har inte kommit till utförande — få avsked på grått papper bli uppsagd, se vidare
under avsked — lägga papperen på bordet (motsats: dölja) framlägga fakta, förete bevis, driva rent 1. öppet spel,
lägga korten på bordet, vara 'renhårig'

pappersmassa (trä)massa, cellulosa, sulfit-

(massa), sulfat(massa) pappersmynt se sedel



par fästman o. fästmö, fästfolk, brudpar, äkta par, make o. maka, man o. hustru; hane o. hona; duo; koppel, (gå i)
spann — ett par två 1. tre, två tre stycken, några (stycken), ett par tre (stycken), en och annan, jfr 1 få para 1 låta
para sig, låta kopulera, blanda, korsa, kroasera 2 förena 1. förbinda I. kombinera (med); ordna parvis — para sig
(med) paras, utföra könsakten, kopulera; (lånt.) betäcka; (om fåglar) häcka, (om fisk) leka, (om hare) ramla;
beblanda sig (med) — parad med förenad med, i förening med, jämte, vid sidan av — para ihop 1 hoppara,
sammanpara [U, para tillsammans; (försöka) gifta bort 2 sammanfoga hj, slå ihop 1. samman, sätta ihop 1.
samman, passa in i varandra

parabel 1 båglinje 2 bildlig berättelse, liknelse parad 1 paradering, (trupp)uppvisning, (trupp)mönstring, revy 1;
högtidlig förbimarsch, paradmarsch, procession, defilering; paraderande trupp 1. skock; (sjö.) honnör (vid
fallrep), fallrep; vaktparad; ceremoni, 'skådespel' 2 prakt, pomp, ståt; prydnad

3 paraddräkt, högtidsdräkt, högtidsskrud, stor uniform, paraduniform, gala(dräkt), stass 4 (fäktn. för) avböjande
1. avböjning (av stöt 1. hugg), ripost 5 svar, (svars)replik — ligga på parad 1 ligga på lit de parade 1. på likparad,
stå lik 2 vara utställd till allmänt beskådande, ligga framme, vara framlagd på skryt — stå på parad 1 stå stramt
uppställd (på linje), stå uppsträckt 1. 'på pass', paradera 2 2 stå framme till allmänt beskådande, stå framme till
skryt

paradera 1 vara uppställd till parad, delta(ga) i parad, mönstras, (ibl.) defilera 2 stå (där) uppsträckt 1. till (tom)
prydnad 1. ståt, trona, 'stå på parad', lysa, ståta, pråla, prunka, figurera, posera, 'skylta'paradigm—paroll

paradigm böjningsmönster paradis 1 Eden(s lustgård), lustgården 2 (bildl.) himmelrike, 'himmel';
lycksalighetsland, (en) sällhetens ort, idealland,

idealplats, (livets) smultronställe, lyckoland, guldland, schlaraffenland, ett land som flyter av mjölk och honung
1. där stekta sparvar flyger en i munnen, eldorado, förlovat land, drömland, sagoland; [paradiset] det tusenåriga
riket, gudsriket, (om fornnord. förh.) Valhall; de saligas hemvist 1. öar 1. ängder, det himmelska 1. nya
Jerusalem, lycksalighetens ö, elysium, de elyseiska fälten, de sälla jaktmarkerna 3 [paradiset] (vard. för) översta
(vanl. tredje) raden (på teater), galleriet, 'hyllan' paradisdräkt [i paradisdräkt] se naken 1 paradisisk se himmelsk
2, elyseisk, arkadisk, hesperisk, tjusande, härlig, välsignad, oskuldsfull, oskyldig, okonstlad paradnummer se
glansnummer paradox skenbart orimlig sats, skenbar självmotsägelse, 'orimlighetssanning'; orimlighet, absurd 1.
våldsam överdrift, absurditet, jfr självmotsägelse paradoxal 1 skenbart orimlig, självmotsägande, motsägelsefull,
paradox; absurd, förbluffande, påfallande; driven till sin spets, tillspetsad, överdriven 2 (med. för) oväntad,
abnorm, onormal parafras omskrivning, förklaring, utläggning, omdiktning, fri efterbildning 1. återgivning 1.
översättning, (ibl. nära) travesti; (mus.) variation

paragraf avsnitt, avdelning, (lag)rum, underavdelning, (ibl.) klausul, (sär)bestämmelse

1 parallell (subst.) 1 jämförelse, sammanställning, likhet, överensstämmelse, parallellitet; motstycke, likartat 1.
analogt fall, parallellfall 2 parallellinje, parallellgrad, parallellcirkel, breddgrad

2 parallell (adj.) jäm(n)löpande, parallelllöpande, motsvarande — parallellt (adv., även) i likhet (med), jäms
(med), jämsides (med)

parallellism överensstämmelse; likhet; analogi; motsvarighet paralysera se förlama 1 — paralyserad se lam 1

paralysi (fullständig) förlamning, lamhet paranoia storhetsvansinne, förföljelsemani parant stilig, flott, grann,
elegant, chic, (ibl.)

mondän; klädsam; se påfallande parapsykologi ockultism, spiritism, telepati parasit se snyltgäst, utsugare,
vampyr parasitera se vegetera; se snylta (på), suga musten ur

parat se redo, (vard. för) påpasslig parcell mindre jordområde, utskiftat jordstycke, jordlott, kolonilott; (jord)ruta
(för försöksodlingar)

1 pardon [-do'n] (subst.) benådning, förlåtelse, nåd, misskund, barmhärtighet, försköning — ge pardon låta



behålla livet, skona, (ibl.) förlåta, (åld.) ge 1. göra kvarter — utan pardon 1 utan försköning, utan förbarman-

de, skoningslöst, ofrånkomligen 2 se resolut 2 2 pardon [-dång1] (itj.) förlåt, ursäkta, se vafalls parentation
(högtidligt) åminnelsetal, minnestal, liktal, griftetal, nekrolog parentes 1 parentestecken; [bågparentes,
hakparentes, spetsparentes, klämmer] 2 inskjuten sats 1. mening, inskjutet ord 1. uttryck, inskott, mellansats,
mellanmening, inpass, utvikning, digression; mellanspel, intermezzo, inskjuten episod, mellanstick — inom
parentes (sagt) i förbigående, se under förbigå, apropå, för övrigt parentetisk inskjuten (som parentes), inskotts-,

1 förbigående sagd

parera 1 avvärja 1. avböja 1. förekomma 1. förebygga 1. undvika (en stöt), värja sig, slå ifrån sig; ge svar på tal,
replikera, ge en dräpande replik 1. ett avväpnande 1. nedgörande svar, bita ifrån sig, se gendriva

2 (vard. för) inställa sig, passa (tiden), passa på1 3 slå vad (om), 'våga', 'hålla' 4 (kok. för) putsa 1. ansa (kött) 5
(prov. för) passa (ihop), stämma (med ngt)

parfym luktvatten, essens; se doft 1 parhästar vara oskiljaktiga paria kastlös, tschandala; (bildl.) utstött 1.
föraktad (varelse), utböling, lågt stående varelse, fattiglapp, jfr olycksbarn; [parias] samhällets lägsta,
mänsklighetens bottenskikt

paritet 1 likhet, likställdhet, likställighet, jäm(n)godhet, jämbördighet, jämställdhet, (i) nivå (med) 2 (fackspr., om
valutor) likvärdighet

park (park)anläggning, plantering, lund, lustgård, lustpark, jfr skog, (ibl.) folkpark — park (bil- 1. vagn)-bestånd,
(fordons)-sam-ling, (maskin)-uppsättning, (ostron)-bassäng parkera 1 ställa upp 1. undan fordon, 'parka'; (skämts,
för) ställa, placera, kvarlämna ru 2 (om ostron) förvara 1. uppsamla i sump parkering 1 (Iångtids)uppställning 2
parkeringsplats; parkeringshus, P-hus parlament se riksdag

parlamentera se förhandla, dagtinga, diskutera; prata 1. resonera hit och dit 1. fram och tillbaka, disputera
parlamentsledamot se riksdagsman parlamentär (mil. för) underhandlare, freds-

underhandlare, (freds)förhandlare parlör samtals-1. fickordbok (för resebruk), jfr ordlista

parning befruktning, parningsakt, kopulation, betäckning, språng, könsakt, (par-nings)lek, (tjäder- 1. orr)spel,
(mygg)dans parodi förlöjligande efterbildning, förvrängning, narrbild, spex, (ibl.) travesti, jfr satir 1; vrångbild,
karikatyr parodiera förvränga, härma o. förlöjliga, jfr travestera

parodisk parodierande, förvrängande, förlöjligande, vrängd, löjlig(t överdriven), spex-artad, spexig,
karikatyrmässig paroll se lösen 2, valspråk, slogan, (ibl.) ma-

461paroxysm—passa

ningsrop, princip; (ibl. nära) befallning, bud, order

paroxysm kramp(anfall), skratt- 1. gråtanfall, anfall 2

part 1 parti, stycke, avsnitt, portion; (an)del, anpart, lott, (ibl.) procent; (tekn.) partlinje, partyta 2 delägare,
partner, intressent, kontrahent, (jur.) svarande resp. kärande, 'sida' — alla parter alla intresserade, alla som det
angår 1. som är berörda av (ngt) — en part en del, somliga, några, åtskilliga — vara part i målet vara invecklad
1. inblandad i saken, vara jävig parti 1 (under)avdelning, sida, del, stycke, bit; led, avsnitt, passus, utdrag, (ibl.)
kapitel; roll 1, passage, stämma 2 (varumängd, kvantitet, kvantum, slump, portion, post, rat(e), serie, sändning,
(an)part 3 (menings)grupp, (menings)flock, (sammanslutning av) meningsfränder, anhängare, anhang, (politisk)
organisation, (menings)-riktning, fraktion, kotteri, klick, 'band', 'liga', sammanslutning 4 (spelt.) omgång, match,
(kortsp.) robbert 5 (jakt- 1. släd)-tur, -utfärd, -utflykt 6 förbindelse, (gott 1. dåligt) gifte, äktenskap, giftermål — i
parti (motsats: i minut) i gross, i stor skala, en gros — taga 1. ta parti för, taga 1. ta ngns parti se hålla med 2,
gynna 2, försvara 2 — taga 1. ta sitt parti ta(ga) ställning, ta(ga) 1. fatta ståndpunkt, fatta position, göra sitt val,
bestämma sig, (ibl.) resignera; [han har tagit sitt parti] se tärningen är kastad partiaffär (motsats: detaljhandel,
minuthandel) se grosshandel partiell (motsats: total, allmän) fragmentarisk, ofullständig, (ibl.) ensidig — partiellt



(adv., även) se delvis partigängare 1 skrupelfri 1. fanatisk partiman, (parti)anhängare, partiagent 2 friskarehöv-
ding, partisa'n, kondottiär partihandel (motsats: detaljhandel, minuthandel) se grosshandel partikel 1 minsta
smådel, grundbeståndsdel, (fys., ibl.) molekyl, atom, jon; (biol., fys.) korpuskel; grand, smolk, smula, (stoft)korn,
dammkorn 2 (språkv.) oböjligt småord partilös (om politiker) 'vilde', frilans partisa'n friskareman, medlem av
frikår, se

partigängare 2, motståndsman partisk (motsats: objektiv, saklig, neutral) intagen för 1. mot, på förhand inställd
för 1. emot, jävig, 'blind' för, svag för; ensidig, likriktad, subjektiv, personlig,'färgad', sedd genom färgade
glasögon, osaklig, jfr orättvis, tendentiös — partiskt (även) (se) genom färgade glasögon — vara partisk öva
mannamån, göra skillnad på folk (och folk), tala i egen sak partiskhet orättvisa, mannamån, väld partner
medspelare, medagerande, (dans)-kavaljer, visavi, moatjé, se kamrat 1; se kompanjon

partout [-to ] ovillkorligen, med all makt, till varje pris, nödvändigt, prompt, absolut
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party bjudning, mottagning, fest, (vard.)

'partaj', jippo; [cocktailparty, garden party] parvel se pojke, jfr pyre parveny1 se uppkomling parvis i par, par om
par, två och två paskill se smädeskrift; nidvisa, diatrib

1 pass (subst.) trång berg(s)väg, (fjäll)port, smal passage 1. genomgång, hålväg, defilé, bergsänka, klyfta, ravin,
(ibl.) trång farled, (prov.) hål

2 pass (subst.) respass, lejdebrev, laissez-passer, legitimation(s-papper), passersedel; (ibl.) in- 1. utresetillstånd,
fri lejd

3 pass (subst.) 1 (jäg.) jaktpass, postering, pass-ställe, (skjut)håll, växel 2 tjänstgöringstid, jour; tjänstgöring;
vaktområde, patrulleringssträcka, rond,(ibl. nära) distrikt, område; arbetspass, etapp, skift 1; (sjö.) vakt,
halvtimmespass (ombord), 'skift', 'glas', törn — stå på pass stå på sin post, stå på parad, passa på1, stå på lur, vara
redo, (vara) till hands

4pass(itj.) —nej pass nej tack, det går inte, här sätter vi stopp, stopp där, det sätter vi p för 6 pass — komma rätt
till pass 1. tillpass komma lägligt 1. lämpligt 1. (just) lagom, vara mycket välkommen, komma i rätta
ögonblicket, komma mycket apropå — komma väl 1. bra till pass 1. tillpass väl fylla sin plats, vara en god hjälp,
vara bra att ha, passa bra för tillfället, se passa 4 — så pass 1. såpass (ungefär) så, 'så bra', så mycket — vara till
pass vara till belåtenhet, konvenera, vara till lags, se under 2 lag; vara tillfreds — vid pass se ungefär passa 1
(motsats: försumma) stå på pass vid, vakta, vänta på, möta (ngn) (vid tåget), vara nere vid (femtåget), invänta,
(vard.) parera, (ibl.) stå i försåt för, lura på, se 1 lura 1; ha uppsikt över, ha 1. hålla ett (vakande) öga på, se upp
med, iaktta(ga); vara påpasslig 1. precis 1. punktlig med, komma precis till, (vard.) parera 2 (motsats: missköta,
vanvårda, försumma) sköta, ombesörja, förrätta, vårda (sig om), vakta, se till, sköta om, ansa, se efter, ha tillsyn
över, övervaka ru, ha ögonen på, akta på, passa (upp) på, betjäna, ge vård 1. tillsyn 3 (idrott, för) sända 1. skicka
bollen vidare, förpassa bollen (till en medspelare), centra; [passa till] (idrott.) 'mata'; (jäg. för) utta(ga) iu
inälvorna (på villebråd) 4 (motsats: sitta illa, misskläda, vara olämplig) vara tjänlig 1. lagom (stor) 1. avpassad 1.
ägnad 1. som skapad (för), sitta (väl), sitta som beställd, sitta som gjuten, vara välsittande, passa som hand i
handske; se passa till, vara klädsam, klä(da), lämpa sig (utmärkt), pryda; vara lämpad 1. skickad (för), vara som
klippt och skuren, duga (till), ligga (väl till) för, inte vara oäven (till), vara 1. komma lägligt, tilltala, falla (ngn) i
smaken 1. på läppen; vara på sin plats, höra hemma, vara 1. komma väl till pass, komma till nytta 1. måtta,
konvenera 5 tillkomma, se passa sig 2passa sig—göra passivt motstånd

— passa sig 1 lämpa sig, vara 1. falla sig lämpligt 1. lägligt 2 passa, vara 1. anses för 1. räknas för passande 1.
höviskt 1. på sin plats 1. tillständigt 1. korrekt 1. anständigt, hövas, skicka sig, (ägna o.) anstå, gå an (för), gå för
sig, vara på sin plats (att) 3 (vard. för) akta sig, se upp 2, inte ge sig in (på 1. i), undvika — passa ihop 1 sätta
ihop 1. samman, sammanfoga ni, hopfoga, foga 1. lägga ihop, få att gå ihop, få att sitta ihop 1. fast; para ihop,
sammanställa ni 2 passa samman 1. tillsammans 1. till varandra, sitta bra ihop, gå (väl) ihop, vara lagom stor 1.



lämplig, (vard.) klaffa 3 (motsats: skära sig) samstämma 4 [passa ihop med] gå i ett med, passa i stycke med, se
stämma överens med under 3 stämma, passa in på, passa till, motsvara 1, (vard.) parera — passa in 1 inpassa,
infoga ru, infälla ni, anbringa, sätta 1. lägga in, inplacera ni, inmontera ni, infatta 2 inrikta ni 3 passa, 'gå bra' 4
[passa in i] (överens)stämma med, gå ihop med, passa ihop med, träffa in på, gå in i 5 [passa in på] kunna
tillämpas på 1. hänföras till 6 inflicka, se inskjuta 2 — passa på1 1 (motsats: försumma, försitta) passa upp på, se
passa 2; invänta, avvakta, utnyttja, tillvarataga), begagna sig av, ta(ga) vara på; se 1 lura på; hålla ett (vakande 1.
vaksamt) öga på, vara uppmärksam på, se upp med, akta på, hålla efter 2 vara punktlig, komma

1 (rätt) tid, vara på sin post, vara till hands 1. till reds 1. redo, vara påpasslig; hålla sig framme, se sko sig under 2
sko 3 ta(ga) sig i akt, se sig för, se upp för, passa sig, passa upp 1. opp, se akta sig —- passa (på) tillfället ta(ga)
tillfället i akt — passa samman se passa ihop — pass'a till se passa 4, stå 1. gå (bra) till 1. samman, passa ihop
med, vara lämplig tillfsammans med), svara till, göra sig (bra) 1. passa tillsammans med, svara (bra) till, matcha,
(ibl.) (kunna) appliceras — passa tillsammans se passa ihop, passa till — passa upp 1. (vard.) opp 1 se passa på
3; göra tjänster (åt), tjäna, uppvakta 2 [passa upp på] se passa 2, servera 1

passabel se hjälplig, någotsånär, (nätt och jämnt) godtagbar, passlig, inte föraktlig, inte oäven, skaplig, som går
an, inte så liten, medelmåttig, antaglig

passage 1 genomfärd, genomfart, genomresa, genommarsch, förbifart, förbiresa, passerande, överfärd, överfart,
överresa, genomgång, (fri) väg, trafik (genom 1. till)

2 förbindelse(led), farled, färdväg; genomgång, (trång) väg, pass, öppning, defilé, 'flaskhals', 'nålsöga'; gata,
trafikled, (ibl. nära) gränd, prång, korridor, galleri, gång, kulvert, vägport, viadukt; vadställe; (fiske.) ränna,
ledare 3 ställe, stycke, passus, punkt, avsnitt, parti 4 tonföljd, tongång, löpning, rulad, 'övergång'

passagerare 1 se resande 1 2 (åld. för) (lustig) fyr, jfr kurre

passande (part. adj.) 1 se lämplig, (prov.) lik-lig, lik; se ändamålsenlig, gynnsam, rådlig, praktisk; god, fin,
ståndsmässig; vederbörlig; behaglig (tid) 2 passlig, rätt, proportio-nerlig, väl avvägd 1. avpassad, rimlig, måttlig,
måttfull, modest, hovsam, behörig, lagom 3 3 korrekt, regelrätt, just, tillbörlig, tillständig, anständig 1,hövisk,
ärbar, städad, hyfsad, värdig, comme-il-faut 4 inte oäven, (fullt) acceptabel, träffande, fyndig, lycklig(t funnen),
välfunnen, riktig, verkningsfull, välberäknad, väl formulerad, adekvat — det passande konventionella regler,
konventionen, (yttre) anständighet 1, god ton, vad höviskheten fordrar

passé passerad, utblommad, övermogen, vissen, vissnad, bedagad, ej längre ung 1. ny, (för) gammal, omodern,
gammaldags, 'färdig', ur leken 1. spelet 1. dansen 1. räkningen, glömd, jfr avdankad — vara passé ha sett sin
bästa tid 1. sina bästa dagar, ha spelat ut sin roll

passepartout [passparto1] 1 huvudnyckel 2 fri-kort, passersedel, passerkort 3 (papp)ram, infattning

passera 1 dra(ga) förbi, defilera, (sjö.) dubblera (en udde); fara 1. färdas 1. resa 1. åka 1. köra 1. gå 1. tåga 1.
vandra 1. skrida (i)genom 1. förbi; korsa, överskrida ni, gå ö'ver; trafikera; (hastigt) slinka 1. halka förbi, gå
värdshus förbi; hinna 1. löpa 1. springa 1. köra om 1. förbi, lämna bakom sig, distansera, (idrott.) varva 2 lägga
bakom sig, se tillryggalägga 1 3 pressa (genom sil 1. durkslag 1. duk), (ibl.) sila 4 se hända 1 5 (om tid) se
förflyta 6 [passera som] hållas för, betraktas 1. räknas som, anses vara, gå och gälla för; ge sig ut för, utge sig
för, låtsas vara, uppträda som 7 gå an, gå för sig, gillas, duga, lämnas utan anmärkning, godkännas — passerad 1
se passé 2 (för)gången, tillrygga, bakom sig; övervunnen, överstånden, föråldrad, 'överspelad' — låta (ngt)
passera låta ngt ske 1. ha sin gång 1. äga rum 1. försiggå, inte bry sig om 1. fästa sig vid

passion 1 sexuell lidelse, lidelsefull 1. förtärande 1. brinnande kärlek, blind och otämd åtrå, kärleksglöd, lusta;
lidelsefullt intresse, svärmeri, hänförelse, intensitet, fanatism, (ibl.) patos, 'glöd';se vurml,hobby 2 Kristi lidande,
Kristi lidandes historia; passionsmusik, oratorium

passionerad hetsig, 'brinnande', 'glödande', dödlig (förälskelse), (ibl.) temperamentsfull, se lidelsefull

passiv (motsats: aktiv, vital) oföretagsam, overksam 1, utan initiativ, utan rutsch (i sig), hämmad, trög, matt,



flegmatisk, letargisk, apatisk, resignerad, liknöjd, viljelös, håglös, slö, likgiltig, slapp, loj, vegetativ, försumlig,
lättjefull, lat; (ibl., psykol.) introvert; icke arbetande 1. (blott understödjande (medlem), (hand.) sleeping (partner)
— göra passivt motstånd göra sabotage, sabotera, göra obstruktion, genomföra en ohörsam-
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hetskampanj — vara passiv inte röra ett finger 1. en hand, inte lyfta en arm, inte göra det bittersta, sitta med
armarna 1. händerna i kors, sitta med händerna i skötet, låtsa om intet, strunta i passiva (motsats: aktiva) skulder,
se under skuld 1

passivitet inaktivitet, overksamhet; oföretagsamhet, tröghet, slöhet, indolens, lättja, apati, livlöshet, letargi,
oblomoveri passlig 1 lämplig, rimlig, lagom 2 se passande 2

3 se passabel passning 1 uppassning, betjäning, service 2 stickare (i bollspel), centring, (avsiktlig) överspelning
(av boll) 3 passform; (typogr. för) överensstämmelse passopp 1 (subst.) hjälpreda, springpojke, springflicka;
piccolo, se betjänt 2 (itj.) se upp, var försiktig, pass(a) på passus underavdelning, ställe, parti, passage, punkt,
(ibl.) sats, mening, 'bit', 'stycke', citat

pastej se paj; (ibl.) risoll

pastill se tablett 1, dragé, (socker)pulla, sockergryn, (wiener)lins, (frukt)karamell, (frukt)-drops

pastisch avsiktlig efterbildning, stilimitation, (ibl.) genrestycke pastor se präst 1

1 pastoral (subst.) idyll, herdedikt, eklog; herdespel

2 pastoral (adj.) 1 lantlig, idyllisk, herdelik, herde-, arkadisk, bukolisk 2 prästerlig; själavårdande

pastorat kyrkoherdebeställning 1. -befattning, kyrkoherdes ämbetsområde, församling, socken, (åld.) (präst)gäll
pastörisera (om mjölk) upphetta, sterilisera patent patentbrev; patenträtt(ighet), ensamrätt, privilegium, (ibl.)
uppfinning, metod, 'recept'

patentera 1 meddela 1. få 1. utta(ga) patent på, skydda (genom patent), få ensamrätt på 2 (mål.-tekn. för) grunda
(yta) med viss färg — patenterad (även) auktoriserad; skicklig, förträfflig, utomordentlig, oförvitlig pater 1
(katolsk) ordenspräst; 'fader', abbot; munk, (kloster)broder 2 husfa(de)r (vid internatskola 1. studenthem)
paternoster fadervår, Herrens bön; rosenkrans, radband patetisk högstämd, högtidlig, (djupt) gripande,
känslostark, känslorik, lidelsefull, patos-fylld, patosmättad, (alltför) högtravande, sentimental, svulstig,
salvelsefull, melodramatisk, 'överdriven' patient sjukling, (den) sängliggande 1. sjuk(e),

klient, vårdfall, (ibl.) (re)konvalescent patina (ädel)ärg, ålderns färg, antikfärg, beläggning ; (bildl. för)
ålderdomlig prägel patologisk (motsats: normal) se sjuklig 2;

sjukdoms-; se abnorm 2 patos 1 stark känsla 1. (sinnes)rörelse, gripenhet, högstämdhet, lyftning, patetik, (ibl.)
lidelse, passion; eftertryck, (åld.) schvung
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2 svulst(ighet), uppstyltning, känslosvall, salvelse(fullhet) patrask rask, rövarpack, se 1 pack patriark stamfader,
anfader, urfader; faderlig härskare; ärevördig gubbe 1. åldring, grand old man, nestor; (grekisk-katolsk)
(över)biskop, primas patriarkalisk husfaderlig, landsfaderlig, gammaldags faderlig (mot underlydande) patricier
fornromersk adelsman; storborgare, ädling

patriot 1 fosterlandsvän, (ibl.) chauvinist 2 (motsats: landsförrädare) se motståndsman patriotisk se fosterländsk
patriotism fosterlandskärlek, fosterländskt sinne(lag), nationalkänsla, nationalmedve-tande, jfr chauvinism

1 patron 1 godsägare, storbonde, (åld.) possessionat, godsherre, lantjunkare; jfr arbetsgivare; brukspatron 2 (åld.
för) skyddspatron, skyddsherre, skyddshelgon 3 se gynnare 1

2 patron 1 skott, (vard.) (dynamit)gubbe 2 (tekn.) modell, schablon, form, mall 3 (film)kassett; (rörformig)
behållare



patrull mindre truppavdelning, piket, (ibl.) (fält)vakt, vaktstyrka, post(ering), förpost — stöta på patrull möta 1.
stöta på motstånd; väcka misshag, väcka ond 1. ont blod, råka trampa ngn på tårna, trampa i klaveret patrullera gå
(på) vakt, gå på post, postera, genomspana, bevaka, (gå o.) vakta, avpatrullera

paus vilostund, vilopaus, fristund, fritid; uppehåll, andrum, avbrott, 1 vila, stillestånd, rast, avkoppling, (vard.)
(ta sig) 'fem minuter'; intervall, mellanskov; (teat.) mellanakt; andhämtningspaus, hållpaus; (språkv.) taktvila,
cesu'r — utan paus se oavbrutet

pausera 1. (vard.) pausa hålla vila, pusta, stanna 1, jfr 2 vila 1; (språkv.) frasera; [pausera inför] göra en
konstpaus inför, (teaterspr.) 'flagga' för (replik) paviljong 1 lusthus, trädgårdshus, (ibl.)

kiosk 2 sjukhusavdelning, flygel(byggnad) pedagog se lärare

pedagogisk uppfostrande, uppfostrings-, undervisande, skol-, didaktisk pedal se 1 trampa

pedant småaktigt noggrann 1. petig person, ordningsvurm, formalist, byråkrat, knappo-log, petimäter,
perukstock, (lärdoms)narr, (småaktig) skolmästare, 1. skolfux; ord-klyvare, hårklyvare, (ibl.) ordryttare, jfr stofil

pedanteri småaktig noggrannhet, petighet, småaktighet, formalism, principrytteri, bokstavsdyrkan, jfr byråkrati,
skolmästeri, skol-fuxeri

pedantisk alltför noggrann, petnoga, smånoga, petig, fjäskig, jfr omständlig, skolmästerlig, skolmässig;
bokstavlig, skrupulös, rigorös, småaktig, jfr kinkig 2, småskuren, hårdragen, narraktig, byråkratisk pedikyr 1.
pedikur fotvårdpegas—perifer

pega's Pegasus 1. Pegasos, vinghäst, 'skaldehäst', 'den vingade hästen' pejla 1 bestämma riktning, undersöka,
mäta; (om djup) se 1 loda 1 2 utforska, sondera, 'känna på pulsen' pejorativ nedsättande, klandrande, negativ
peka — peka finger åt se chikanera, förolämpa, håna — peka hän mot se luta åt — peka mot räcka ut fingret
mot; vara riktad mot, sikta mot, sträcka sig mot — peka på lägga 1. sätta fingret på, visa på, syfta på, åsyfta,
häntyda på, ge en fingervisning om, indicera 1. indikera, tala för, spå, förråda 3; se påpeka, utpeka

pekunier (vard. för) pengar

pekuniär 1. pekunjär ekonomisk, finansiell,

penning-, monetär pelare kolonn, pilaster; se 1 stötta, jfr stöd 1;

ståndare, docka, baluster; post pelargång pelarrad, (pelar)galleri, kolonnad, valvgång, arkad, loggia, pergola,
(ibl.) peri-styl, portik, pelarsal pelerin rundskuren (krag)kappa, (stor) krage,

regnrock, slängkappa, (regn)cape pellejöns se pajas

penater husgudar, (hemmets) skyddsgudar, skyddsandar — flytta sina penater se flytta 2 pendang se motstycke
pendla se svänga 1, variera 1 pendyl se 1 ur

penetrera genomtränga, tränga in i, grundligt

sätta sig in i pengar förmögenhet, rikedom, (i högre st.) mammon, (vard.) multum; (penning)medel,
betalningsmedel, kontanta 1. likvida tillgångar, resurser, kontanter, valuta; mynt-Stycken), jfr småmynt, slantar,
'guld', (vard. o. si.) schaber 1. sjaber, 'klöver', kova, ko-sing, stålar, pekunier, pluringar, sekiner, malare,
skillingar; (penning)summa — gå till pengar kosta vackra slantar, gå till stora summor, bli dyrt, kräva stora
kostnader — ha pengar vara (stadd) vid kassa, ha (stora) tillgångar, vara förmögen, ha råd, (ibl.) ha täckning —
pressa på pengar se pungslå — reda pengar kontanter, se vidare under 3 reda — utan pengar se fattig 1, se
strandsatt under strandsätta, pank penibel se pinsam, fatal, blamant, 'tråkig', 'ledsam', betänklig, otrevlig,
besvärlig, beklämmande, (vard.) kvistig, marig, kinkig penis se manslem

penitens botgöring, botövning, kyrkobot,

(göra) bot och bättring penjoar kamkofta, morgonklänning, (ibl.) kimono



penna 1 [skrivpenna, blyertspenna, bläckpenna, reservoarpenna, kul(spets)penna]; skribent, skriftställare, stilist,
tidningsman, journalist; stil, skrivsätt 2 vingpenna pennalism kamratförtryck, översitteri, tyranni, (mil.-sl.)
livning, tråkning, bassaträning, 'mönstring', jfr mobbning, tortyr pennfejd litterär strid, polemik

pennfäktare 1 pole'miker, pamflettist 2 medelmåttig skribent, (neds. för) journalist penning mynt(stycke), slant,
(vard.) peng, (åld.) skärv, daler, fyrk, styver, plåt; jfr pengar; jfr medalj 1 — penning- pekuniär 1. pekunjär,
monetär; finans-, finansiell, ekonomisk (transaktion) penningvälde penningherradöme, rikemans-

välde, börsvälde, kapitalism, plutokrati penséer (vard., skämts, för) tankar, funderingar, grubbel

pension 1 (års)underhåll, (prästs 1. professors)

eme'ritilön; understöd, livränta, (ibl., mindre) gratial 2 internatskola 3 kost och logi, inackordering; jfr pensionat
pensionat inackorderingsställe, hospits, gästhem, (om uti. o. äldre förh.) pension, (vard.) 'pang'

pensionera ge (avsked med) pension — pensionerad ur tjänst, för(e) detta, (professor) eme'ritus, jfr förutvarande
— vara pensionerad ha fallit för åldersstrecket, odla 1. plantera sin kål, njuta sitt otium pensionär 1
pensionstagare, pensionerad, emeritus, understödstagare, fördetting 2 se inackordering 2 pensum förelagt arbete,
uppgift, läxa; (kun-

skaps)mått, kvantum pentry 1. penteri 1 (sjö. för) serveringsrum ombord, skeppsskafferi, kabyss 2 (sjö. för)
skeppskök 3 kokvrå peppar — dra dit pepparn växer (vard.) dra så långt vägen räcker, åt skogen, åt fanders, åt
helvete, försvinna 1 peppra 1 strö peppar på, krydda, (ibl.) smaksätta 2 'salta' 1. 'krydda' (en räkning) 3 (bildl.)
beströ 1. överösa hj (med), översålla 1. genomborra 1. beskjuta (med hagel 1. kulor) — pepprad pepparstark,
(vard.) piffig; (bildl.) 'vass', skarp, 'bitande', 'frän', bister; 'ettrig', 'salt', 'pepprig', 'stark', starkt kryddad; alltför dyr,
överdebiterad, 'saltad'; [pepprad med] (över)full (av) per pr, pro, för (tusen, dag, år), på (tusen), om (dagen, året),
efter (aln), mot (kontant betalning), med (post 1. järnväg), genom,

1 (telefon 1. radio), via, över — per man se under 1 man — per mille promille, på 1. för tusen 1. tusendet — per
styck för varje, se vidare under stycke

perenn flerårig, mångårig, övervintrande perfekt 1 (adj.) se fulländad 2, fullkomlig 1, oklanderlig, mästerlig,
idealisk; se hel 1

2 (adv.) (kunna läxan) som ett rinnande vatten

perfektion fulländning, fullkomlighet perfektionism (överdriven) strävan efter fulländning 1. fullkomlig felfrihet
perfid illvillig, lömsk, (ibl.) försåtlig, se falsk3; skändlig, ondskefull, illojal, nedrig, samvetslös, jfr elak 1
perforera genomstinga, stansa hål i; tanda perifer 1. periferisk 1 (motsats: central) ut-kants-, yttre, i omkretsen 2
(motsats: vital) oväsentlig, ytlig

465periferi—peta

periferi 1 ytterlinje, ytterkant, omkrets 2 ytterområde, ytterzon, utkant 2

period 1 (tids)avsnitt, stadium, skov, se tidevarv, jfr tid 2, (tids)förlopp, tidsmått, (verk-samhets)kampanj, (kort)
(köld)knäpp; tidsavdelning, ålder; omloppstid, kretslopp,(astr.) cykel 2 (språkv, för) mening, avrundad fras,
'punkt' periodisk regelbundet återkommande, regelbundet utkommande (tidskrift), regelbunden, intermittent —
periodiskt (adv., även) med regelbundna 1. bestämda mellanrum peripeti1 (i drama 1. roman) (avgörande)
vändpunkt, omslag, oväntad förändring, omkastning, kulmen, klimax, katastrof

1 permanent (subst.) permanentning, per-manentondulering

2 permanent (motsats: temporär, provisorisk, intermittent) 1 (adj.) (be)ständig, fortgående, oavbruten, fast,
(be)stående, kvarstående, beståndande, (för)blivande, stadigvarande, ständig (sekreterare); hållbar, 'stadig' 2
(adv.) på löpande band, non-stop

permanenta 1 (om väg 1. gata) permanentbe-lägga, stenlägga, asfaltera, betonggjuta 2 (om hår)



permanentbehandla, permanent-ondulera 3 göra bestående, jfr 2 permanent 1 permission kortare (tjänst)ledighet,
hemlov, (sjukhuspatients 1. fånges) frigång, (åld.) orlov, (ibl.) landlov, lov, (vard.) permis permittera ge 1.
bevilja (tjänst)ledighet 1. permission 1. (ibl.) frigång, hemförlova, (på viss tid) utskriva ni (från sjukhus); (på
obestämd tid) avskeda, entlediga, friställa (arbetskraft) perniciös (med. för) elakartad, farlig perpetuell
(be)ständig, ihållade, oavbruten, stadig(varande), jämn, (ständigt) fortgående, evig

perplex se bestört, förvirrad 2, handfallen, (bli) ställd

perrong (numera:) (järnvägs)plattform persedel 1 (klädes)plagg; (ibl. nära) artikel, sak; [persedlar] (även) kläder,
mundering, effekter, (vard.) grejor 2 (vard.) se kurre, personage, 'juvel', särling persienn spjälgardin, (spjäl)jalusi
persiflage förlöjligande, drift, gyckel, hån, spe person människa, individ, (personligt) väsen, personage, gestalt,
(ett nytt) 'ansikte', 'uppenbarelse', 'företeelse', 'subjekt', (underlig) kurre; jfr personlighet — don efter person se
under don — för min ringa person för egen del — i egen hög person se själv — per person per man, se under 1
man persona grata välsedd 1. gärna sedd 1. populär person — persona ingrata impopulär 1. misshaglig person
personage (underlig 1. misstänkt) person,

'typ', 'figur', 'persedel' personal arbetsstyrka, betjäning, stab, kår, besättning, manskap, biträden, 'folk',
underlydande, husfolk, tjänst(e)folk, tjänare, tjänarskara, tjänarstab; följe, svit, uppvaktning; [personalen] de
anställda
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personalier levnadsuppgifter, data personifiera förmänskliga, förkroppsliga, per-sonliggöra, lekamliggöra,
levandegöra, (på scenen 1. i film) framställa 1. gestalta — personifierad 1 inkarnerad, livslevande, i lekamlig 1.
mänsklig gestalt; [den personifierade godheten] godheten själv, idel (godhet) 2 utpräglad, veritabel, riktig, ärke-
personifikation förkroppsligad bild, se inbegrepp 2; (poetisk) besjälning 1. livgivning personlig 1 mänsklig;
egen, egenhändig, enskild, privat; personell, personal-(union); hand-(brev) 2 individuellt utformad), originell 1 3
se subjektiv, partisk, färgad 2; jagisk, jagbetonad; fräck, närgången, intim — personligen 1. personligt (adv.)
själv, för egen del, för min del, privat 2; direkt, utan mellanhand, se enskilt; i egen (hög) person, in (propria)
persona; med sin person, kroppsligen, med egen hand, egenhändigt, manu propria

personlighet 1 personlig egenart, särprägel, självständig läggning; karaktär, individualitet, (personlig) stil; jfr
lynne 1 2 (framstående) person; gestalt — komma in på personligheter anspela på personliga 1. privata
förhållanden, förnärma, förolämpa, bli närgången 1. oförskämd 1. indiskret perspektiv 1 djup, rymd, 'luft' 2
vid(sträckt) utsikt, panorama, sceneri; avståndsförhållande, avståndsverkan; blick, överblick, utblick, 'horisont' 3
synvinkel, 'infallsvinkel', aspekt, 'belysning' 4 framtidsvy, framtidsutsikter 1. -möjligheter — i perspektiv på
avstånd

persvadera (åld. för) övertala, intala; truga,

nödga, ivrigt bjuda peruk 1 löshår, hårimitation, chevelyr 2 (vard.

1. skämts, om) hår, kaluv, kalufs perukstock se stofil, pedant pervers onaturlig, naturstridig, naturvidrig, mot
naturen, abnorm, förvänd, förvriden, fördärvad, (sexuellt) snedvriden, perverterad pessimism (motsats:
optimism) mörk livssyn 1. livsåskådning, mörksyn, svartsyn, (livs)-bitterhet, världsförakt, jfr melankoli,
negativism, skepticism; misströstan, defaitism pessimist (motsats: optimist, sangviniker) ne-gativist, nejsägare,
livsförnekare, skeptiker, olycksprofet, olyckskorp pessimistisk (motsats: optimistisk, hoppfull, ljus) 'mörk';
negativistisk, livsförnekande, tvivlande, misstrogen, skeptisk, hopplös o. modstulen, bitter, dyster, svårmodig,
nedslagen, betryckt, beklämd, deprimerad, melankolisk, sorgsen, trist pest farsot, epidemi, epizooti, (åld.)
pestilens; sjukdom, sjuka, (åld.) sot; plåga, smitta; [pesten] (även) svarta döden, digerdöden; det onda, se under
ond 2 peta 1 [peta på] beröra, vidröra, röra på 1. vid, noppa, plocka, fingra 1. känna 1. tumma 1. ta(ga) på, (vard.)
putta, pilla, pillra, klå-fingra; treva, (vard.) tafsa 2 påta, rota; syssla 1. arbeta 1. knåpa (med) 3 rensa (nag-petgöra
—inte en 1. ett pinal

larna) 4 (vard. för) bortdriva ni, bortintri-



gera ni, utmanövrera ni, undantränga ni, utesluta, förbigå (vid befordran), ta(ga) ngns plats, se avskeda 2 petgöra
pet, småplock, knåp, (vard.) 'pussel',

'snickeri', 'huvudbry', moj petig l (om handstil) liten, hopträngd, knå-pig, fin, gnetig, niti'd, krafsig, svårläst 2 (om
arbete) knåpig 3 (om person) småkinkig, kinkig 2, minutiös, pedantisk, jfr noga 3, (vard.) pimpinett 1. pimpinätt
petimäter sprätt; (vard.) viktigpetter; pedant petitess 1 se småsak 2 2 petighet, småaktighet

petition se begäran, förbön petrificera 1. petrifiera förstena; förlama petrifikat förstening, fossil petroleum
lysolja, brännolja, se 1 olja

1 piano (subst.) (åld.) fortepiano, pianoforte, jfr klaver 1; (ibl.) pianino, kammarpiano, minipiano, taffel(piano),
jfr flygel 6

2 piano (adj.) 1 (motsats: forte) (mus. för) svagt, sakta 2 (vard. för) (taga ngt) försiktigt, lugnt, med ro, med
lämpor

pick och pack se 2 pack picka 1 (om fåglar) plocka (med näbben), nopp(r)a, hacka, 'trumma', 'hamra' 2 nagga 1.
sticka (knäckebröd) 3 (om klocka) ticka, knäppa 4 (om hjärta) se bulta pickelhuva se hjälm 1 picknick se utflykt

pickolo hotellpojke, hisskonduktör, uppassare,

passopp pickup 1. pickupp nålmikrofon piedestal fotställ(ning), jfr sockel 1 — sätta ngn på en piedestal sätta ngn
högt, framhålla ngns förtjänster, upphöja, haussa, dyrka, överskatta, jfr prisa pietet vördnadskänsla, vördnadsfull
tillgivenhet, aktning (för det gamla), vördnad, hänsyn — visa pietet se respektera 1 pietetsfull se hänsynsfull piff
(vard. för) smak, krydda, tusch 1. touche, 'spets', 'udd', 'stil', 'färg', elegans, raffinemang, 'krydda', pikanteri,
schvung, (vard.) 'fläkt', 'sprätt', 'snärt', snits(ighet), (extra) knorr, stuns piffa upp (vard. för) snygga till, bättra på,
göra fin, fiffa upp; spetsa (t. ex. en cocktail) piffig (vard. för) väl kryddad 1. pepprad, pikant; pigg, (vard.) kul; se
stilig, raffinerad, dekorativ, artistisk, elegant, gentil, utsökt, chic, snärtig; kokett, hypermodern, mondän,
rafflande; (vard.) snitsig, 'käck', 'fiffig', ärtig

piga (åld., vard. o. neds. för) hembiträde; (gås)-vakterska

1 pigg (subst.) tagg, ten, dorn, nagel, pik, pligg, brodd, torn, törne, udd, 'tand', se 1 spets 1, horn (på mina),
(is)nål, (is)tapp

2 pigg (adj.) 1 kry, piffig, frisk (som en nötkärna), vital, livlig 1, flink, rutschig, snärtig, klatschig, (prov.) pirrig,
pyrig; uppsluppen, nyter; (intellektuellt) vaken, snabb i repliken, snarfyndig, fintlig, (vard.) 'framåt', piggelin,

ärtig; pikant, (vard.) piffig 2 se livad 1; [pigg på] intresserad (av), nyfiken (på), (vard.) såld (på), (prov.) åpen
(på) — bli pigg på fatta 1. få smak för pigga på sig piggna till, se repa sig under 4 repa, leva upp igen — pigga
upp uppigga, liva upp, 'väcka', egga, (vard.) gaska upp (sig), roa; 'förgylla (upp)' (tillvaron) pigment färgämne

pik 1 lans, bardisan; pigg, spets, tagg, brodd; smal berg(s)spets, bergskägla, (bergs)topp; (sjö.) gaffelnock 2
(bildl.) spetsighet, elak 1. ironisk hänsyftning 1. anspelning 1. antydan, uddighet, udd, sarkasm, giftighet,
insinuation, gliring, (ibl.) 'avi' pika 1 (si. för) gå, se 2 loda 2 driva gäck med,

göra sig lustig över, snärta, se reta 2, retas pikant 1 (starkt) kryddad, skarp, brännande, stark, rivande, retande
(för smaken) 2 raffinerad, klatschig, 'pigg', (vard.) piffig; uppseendeväckande, sensationell, sinnesretande,
nervkittlande, rafflande, (vard.) raffig; lockande, fängslande; vågad, något lättfärdig, frivol, uddig piktur se
handstil

1 pil (åld.) skäkta; körriktningsvisare; (krona

o.) klave; pilkastning, dart

2 pil sälg, vide

pilgrim vallfärdare (till helig ort) pilgrimsfärd se vallfart



pilla (vard. för) flytta (på), krafsa, peta 1,

småsyssla (med), knåpa (med), (vard.) mixtra (med); (ibl.) kittla, riva — pilla upp se lirka upp

piller liten kula, 'ärta', dragé, (socker)pulla, sockergryn, se tablett 1; se gliring — svälja det beska pillret se foga
sig 4 pilot flygplansförare, förare, jfr flygare

pilotförsök förförsök, första 1. vägledande försök

pilot test [paj 'let] se provundersökning pilsnabb blixtsnabb, jfr snabb pilsner se öl pilt se pojke

pimpinett 1. pimpinätt (vard. för) smånätt; (till överdrift) pyntad o. fin; prudentlig, frökenaktig(t fin),
mamsellaktig; petnoga, petig

pimpla 1 se fiska 7 2 se 2 dricka 1, jfr supa 2 pin (vard. för) alldeles, komplett, absolut, i högsta grad, ohjälpligt
(kär), väldigt — på pin kiv för att retas, se vidare under kiv

1 pina (subst.) lidande, (lida) pin, se 1 smärta 1, jfr 1 plåga, kval, 'skärseld'; irritationsmoment, 'påle i köttet';
(svår) pärs, jfr sjukdom

2 pina (v.) se 2 smärta, 2 plåga; tvinga (i sig) — pina sig (även) anstränga sig; pressa sig (genom), tränga sig
(genom) — pinad se plågad under 2 plåga — pina fram framkrys-ta m, se krysta 3

pinal (vard. för) sak; [pinaler] tillhörigheter, (vard.) grejor, grunkor — inte en 1. ett pinal (vard. för) inte ett
dugg, inte det minsta, ingenting

467pinande—placera

pinande se smärtsam 1; oroväckande, oroande, stickande; (om blåst) genomträngande, 'snål', 'vass'

pincett liten hålltång, (fjäder)tång, nopp-(nings)tång

1 pingla (subst.) bjällra, skälla, (ring)klocka; (si. för) flicka

2 pingla (v.) se 2 ringa, (om koskälla) 'spela'; (vard. för) telefonera

pingpong bordtennis, (vard.) pingis, bt pinne 1 sprint, tapp, dubb, nagel, plugg, pligg, knagg, jfr 1 klo 1; sticka,
ribba, slå, spröt, spole, spjäla, läkt, käpp, stav, stafett; (höns)vagel; vedträ 2 (skämts, för) småfisk; (vard. för)
(visky)grogg; (si. för) poäng; (skol-sl. för) anmärkning, (mil.-sl. för) dag (muck), (typogr.-sl. för) typ(matris) —
falla 1. trilla 1. ramla av pinn (vard. för) bli alldeles handfallen, se svimma, dö 1 pinoredskap tortyrredskap,
gissel pinsam pinande, se smärtsam 2, (ibl.) olidlig; se förarglig 1, delikat, ömtålig, kritisk, beträngd, prekär,
obehaglig, penibel, (åld.) pinlig; besvärände, graverande, makaber — pinsamt (adv., även) ytterst, i hög grad,
överdrivet (omsorgsfull) pinuppa söt o. sexig flicka; (ibl.) omslagsflicka, utvikningsflicka pionjär 1. pioniär 1
banbrytare, föregångsman, vägröjare, 'apostel', 'profet'; [pionjärer] (även) avantgarde 2 nyröjare, nyodlare,
nybyggare, vägbyggare, kolonist 3 ingenjörssoldat, 'skansgrävare'

1 pip pipande skrik 1. ljud, (fågel)kvitter; (ibl.) gnissel, visslande; (ibl.) grin, jämmer-(låt), dvärgalåt, olåt, kink,
jfr gråt

2 pip munstycke, spets, snip (på kärl), (åld. o. prov.) tut

1 pipa (subst.) 1 (rör)flöjt, (ång)vissla, visselpipa, (jäg.) lockpipa; orgelpipa 2 (järn)rör, hålighet, lopp, eldrör,
ränna, kanal, skorstens-pipa), rökgång; (i ost) hål, 'por', (i honungskaka) cell 3 tobakspipa, rökpipa, snugga 4 s el
tunna 1 — dansa efter ngns pipa blint foga sig efter ngns vilja, se foga sig 3 — då fick pipan ett annat ljud då
blev det annat ljud i skällan, då lät det annorlunda, då blev det annat av, jfr bli annan låt — gå &t pipan (vard.
för) gå galet, se ander galen, misslyckas 1 — skära pipor i vassen vinna ngt på ett bekvämt sätt, se taga för sig 1,
utnyttja situationen, se sko sig under 2 sko, jfr passa på, skörda där man inte sått — stoppa pipan i säcken se foga
sig 4

2 pipa (v.) kvittra, sirpa, (om tjäder) sisa; gny, skrika gällt 1. i falsett; (h)yla, vina; vissla; (vard. för) gnälla, jämra



(sig), kinka, se gråta

3 pipa (v.) krusa, vecka

pipett sugrör, sugglas, stickhävert, droppglas

1 pipig pipande, gnällig 1, tunn, 2 gäll 1

2 pipig pipformig, rörformig, (om ost) hålig, ihålig, (om is) porös

pippi 1 (vard. o. i barnspr. för) fågel 2 (vard. för) vurm, mani 3 (vard. för) (rena) vanvett-(et) 1. vansinne(t),
(rena) galenskap(en) —
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ha pippi på (vard. för) vara omåttligt intresserad av, vurma för, (vard.) ha dille på pipsill (vard.) grinsibba, se
grinolle 2, jfr skrikhals

pir (sten-1. trä)kaj, se hamnarm, (fackspr.) jeté pirat 1 se fribytare 2 (åld. för) (hand)arbets-påse, redikyl 1. ridikyl
pirog 1 se kanot 2 se paj

pirra (vard. för) kittla (i nerverna), 'krypa', sticka, reta; [det pirrar i magen på mig] jag har fjärilar i magen
piruettera svänga om (på tåspetsarna), snurra

(runt), svänga (runt) pisk se stryk

1 piska (subst.) 1 ridpiska, (cirkus)chambrière, (läder)kantschu, gissel, knutpiska, (niosvan-sad) 'katt', (ibl.)
karbas, (prov.) pisk 2 hårfläta, se 1 fläta 1

2 piska (v).klatscha, rappa på1, snärta,prygla; (kok.) vispa hårt, slå till skum; (om regn) plaska, (ibl.) smattra —
piskad (till) (så illa) tvungen, nödtvungen

pissa (folkl. 1. vulg. för) kasta I. låta (sitt) vatten, tömma blåsan, (vard.) kissa, lätta sig, pinka, förrätta ett
naturbehov, (i barnspr.) göra det lilla, tissa, (i fackspr.) urinera, (åld.) göra sitt tarv, (si.) junka, slå en parabel 1.
en sjua, (om hästar) stalla pissoar herrtoalett, urinoar, urinkur, kabinett pist 1 tävlingsbana (för fäktning 1.
skidåkning)

2 låg barriär (kring cirkusarena) pistol eldvapen; [revolver, browning, colt, parabellum, (åld.) puffert]; (si.)
skjutjärn, puffra; leksakspistol, (prov., i Sydsv.) tolla-bössa; (färg)spruta pittoresk se målerisk 1, färggrann,
romantisk pjoller 1 barnsligheter, struntprat 2 pjolt, fjos-kighet, pjunk pjollrig (motsats: hurtig, naturlig) barnslig,
joltig, jollrig, jolmig, fjoskig, fjollig, sjåpig 1, tant ig

pjosk pjoskighet, sjåp(ighet), omanlighet, blödighet, svaghet, dalt(ande), pjolt, se pjunk pjoska (med) pjollra, se
skämma bort pjoskig hjärtnupen, ynklig, pjoltig, (vard.)

noltig, se sjåpig 1 pjunk jämmer(låt), gnäll, ynk, klagolåt; gråt-mildhet, grinighet, känslosamhet, (överkänslighet,
sentimentalitet; mjäk(ighet), pjoller, pjosk, pjoskeri, klemande, pjåk, klemighet, ynklighet, (vard.) tanteri pjunkig
se sjåpig 1

pjäs 1 se 1 kanon I 2 se föremål 1, möbel, stycke, (vard.) manick, mojäng 3 (spel)figur, (spel)bricka, schackpjäs 4
se skådespel 1 — höra till pjäsen (vard. för) höra till saken, höra dit pjäxa se känga, (prov.) ladda placera sätta,
ställa, lägga, 'plantera', (skämts.) parkera; anvisa 1. ge plats; ordna, ställa upp, rangera, gruppera; utsätta iu
(vaktpost); anbringa (på sin plats), fästa; förlägga, stationera, (ibl.) inhysa, (in)logera, inrymma; skaffa plats 1.
anställning 1. arbete åt (ngn),placera sig—plastisk

engagera; (om pengar) insätta ni, investera, satsa, 'gräva' 1. 'plöja' ned; fastlåsa m 1. binda (kapital); (om
beställning, ibl.) lägga ut; inpassa ni, klassificera, lokalisera; uppföra m (på lista); få in 1. (vard.) landa (ett slag);
(idrott.) sätta in (en stöt) — placera sig ställa (upp) sig, fatta post 1. posto, postera sig; slå sig ned; (idrott, för)
komma bland pristagarna — placerad sittande, belägen; (idrott.-sl. för) skadad, (idrott.) 'justerad' — placera
bland hänföra till, inrangera bland, räkna till — placera om omflytta ni, förflytta 1, överflytta ni, överföran),



omplantera ni, omlägga ni; omsätta ni; rem-placera (pengar) placering gruppering, fördelning, utläggning,
anordning; (kortspelares) 'sits'; läge; plats, anställning

pladask raklång, huvudstupa, framstupa, omkull, på näsa(n), handlöst, så lång man är; plums

pladder se prat 2, papegojprat, (ibl.) käring-

snack, sladder, skvaller, jfr struntprat pladdersjuk se pratsjuk

pladdra se prata 2, (vard.) bladdra, bluddra, tramsa, (prov.) tjåla, (prov., i Sydsv.) tragga plage badstrand, (bred)
sandstrand, strandbädd, badplats plagg klädesplagg, (klädes)persedel, (vard.)

dress; (i plur.) kläder plagiat litterär 1. konstnärlig 1. industriell stöld, efterapning, efterbildning, avskrift, avtryck,
eftertryck, slavisk kopia plagiera efterapa ni, efterbilda, göra efter, skriva av, teckna av, trycka av, kopiera,
kalkera, se imitera 1, förfalska, 'stjäla', fuska, plöja med andras kalvar, lysa 1. prunka med lånta fjädrar

1 plakat (subst.) (offentligt) anslag, affisch, (åld. för) kungörelse, förordning

2 plakat (adj.) (stup)full, (redlöst) berusad

1 plan (-en) (subst.) 1 jämn(ad) slät plats, terrass, se slätt; [gårdsplan, gräsplan, fotbollsplan, krocketplan,
tennisplan] 2 se grundritning, konstruktion 3 (läs)ordning, jfr program 1, tidsplan, tidtabell, tidsschema;
beräkning, kombination, disposition, första utkast, förslag, (ibl.) uppränning, (plan)-skiss, layout; tabell, tablå,
översikt(s-plan); (plan)karta; jfr metod 4 syftning, uträkning, avsikt, föresats, projekt; [planer] (även)
funderingar, se under fundering — göra upp en plan 1. planer (för 1. till) se planera 2 — ha planer på se planera
2

2 plan (-et) (subst.) 1 plan 1. jämn 1. slät yta; höjdläge, nivå; höjd, standard, 'plattform'; (andra) rum(met) 1.
rang(en) 1. ordning(en) 2 se flygplan — komma på det sluttande planet komma på glid; vara på fallrepet, se
förfalla 1

3 plan (adj.) slät, jämn, (tekn.) grad; platt, flat, flack; vågrät, horisontal

planenligt programenligt, (vard.) efter ritningarna

planera 1 (i fackspr., om mark) se jämna,

plana; utföra glidflykt, flyga med frånslagen motor 2 uppgöra ni en plan 1. ett utkast i. ett förslag 1. en
grundritning till; ordna, arrangera, organisera, reglera, tillrättalägga, lägga upp, planlägga; beräkna, kalkylera,
förbereda, skissera; vara betänkt på, ämna, tillämna, tillärna, tilltänka, ha i tankarna 1. i sinnet 1. för avsikt (att),
umgås med 1. hysa 1. välva planer (att), ha planer på, smida planer, (vard.) 'koka ihop'; spekulera på, projektera,
'tänka på', (gå o.) 'ruva på', (ibl.) berama — planerad tilltänkt, överlagd, (ibl.) rationell planhushållning
centralisering, reglering plank 1 (best. f. -en 1. -et) plankor, bräder, battens, scantlings, (ibl.) trä, virke 2 (-et)
palissad, plankstaket, avbalkning, inhägnad 1 planka se bräde 1, (ibl.) spång, sågat virke;

[plankor] se plank 1 plankbekläda (bräd)fodra, boasera, panela planlägga konstruera, utstaka, disponera, se

planera 2, jfr skissera planlös vag; oorganiserad, ometodisk, metodlös, osystematisk, systemlös, oreglerad, re-
gellös; oöverlagd, oövertänkt; oberäknelig, nyckfull, flackande, orolig; opraktisk, oförutseende; slumpartad,
slumpmässig, slumpvis, godtycklig, (ibl.) oavsiktlig — planlöst (adv., även) härs och tvärs, hit och dit, än si än
så, (gå) dit näsan pekar; på måfå planmässig planenlig, ändamålsenlig, metodisk, förberedd, beräknande, (ibl.)
målmedveten; se regelbunden 1, systematisk, genomtänkt, rationell, beräknad, (ibl.) avsiktlig planritning se
grundritning 1, konstruktionsritning, karta plansch bild, illustration, avbildning, (vard.) 'gubbe'

planta 1 sättplanta, stickling, ännu ej utväxt ört 1 .växt 1. buske 1. träd, telning, avläggare, skott 2 se i blomma 1
3 se barn 1 plantage (kaffe)odling, farm plantera 1 sätta (i jorden), planta, (ibl.) odla 2 (om vilt 1. fiskyngel)
inplantera ni, utsläppa m för fortplantning 3 placera, (upp)-ställa, anbringa, (upp)resa, postera — plantera om
sätta om, skola, (för)flytta plantering planteringsland, liten park, odlad



skog(s-dunge), lustgård plaska 1 slaska, stänka, skvätta, blaska, (prov., i Sydsv.) slabba; plumsa, slå (i vattnet) 2
se skvalpa, (ibl.) sprudla, frusa, 'skölja'; störta ned, se regna 1 plasticitet formbarhet, bildbarhet; mjukhet;

åskådlighet, uttrycksfullhet plastik l bildhuggarkonst, skulptur, modelle-ring 2 plastisk operation 3 plastisk dans;
rörelseschema, uttrycksfull gestaltning plastisk formbar, tänjbar, bildbar; degformig, smidig; skarpt
framträdande, (ibl.) skulptural, modellerad, skulpterad, gjuten; (om seende) rymdskapande, tredimensionell,
stereoskopisk, stereo-, cinemaskopisk; (om stil) klar, åskådlig, uttrycksfull, formskön,

469platonisk—plocka i sig

formfulländad; (om rörelse 1. linje) skönt avrundad, mjuk o. uttrycksfull, graciös platonisk osinnlig, förandligad,
andlig, ideell; passionsfri, upphöjd, kysk, ren, sval; svärmisk (kärlek); from 1. ouppfyllbar (önskan) plats 1 ställe,
ort, lokalitet, lokal; plätt, fläck, punkt; se område 1, ängd, bygd; (lots)station

2 position, läge; bordsplats; tillhåll; skådeplats, scen, forum; slagfält, valplats 3 utrymme, tomrum, rum 4
anställning, befattning, tjänst, post, säte och stämma, (riks-dagsmanna)manda't, (mil.) beställning; placering,
(levnads)ställning, samhällsställning; se 1 syssla, arbete, (vard.) jobb, jfr engagemang 1 5 ligg!, kusch! — plats-
lokal(-) — det är på sin plats tillfället är lämpligt, det är riktigt, det passar sig —• fylla sin plats komma vä 1. bra
till pass — få plats 1 komma in (vid), komma itjänst (hos),få arbete (vidl. hos 1. i), bli antagen 1. anställd 1.
placerad 2 se rymmas — ge plats ur vägen, se bort 2—-ha sin plats ha sin bestämda plats, förvaras, vara placerad
1. ställd, ligga, sitta, stå — intaga 1. inta ngns plats ersätta, se vidare under intaga— kräva en plats i solen göra
anspråk på en särställning, se vidare under sol — lämna plats 1 se maka på sig under 3 maka, gå undan 1 2 lämna
(tom)rum (för), inta(ga) ni (i tidning); [lämna plats för] ge tillfälle 1. anledning till — ställa sin plats till
förfogande erbjuda sig att avgå, jfr avgå 2 — sätta (ngn) på plats se kväsa — taga 1. ta plats 1 inta(ga) sin plats,
sitta (ned), slå sig ned, sätta sig, bänka sig; ställa sig, fatta posto; [taga plats bland] blanda sig med, sälla sig till 2
kräva stort utrymme, skrymma, skräpa 3 gå in (vid), inträda (i), (åld.) städja sig — vara på sin plats (att) se passa
sig — veta sin plats foga sig, foga 1. rätta sig efter omständigheterna, låta sig nöja, finna sig, inte tränga sig fram
— öppen plats allmän 1. obefästad plats; gårdsplats; plantering, rundel, torg, (ital.) piazza; öppning, glänta,
ljusning

platt 1 (motsats: kuperad, plastisk) se flat 1, tillplattad, avplattad, nedtryckt, (ibl.) (ut)-jämnad, (om hår) slickad;
(ligga) framstupa, på magen 2 (sjö. för) (vind) rätt (akterifrån)

3 (bildl., motsats: färgrik) fadd, jolmig, flack, själlös, tradig, trivial, prosaisk 2, intetsägande, torr, alldaglig,
onjutbar, kälk-borgerlig 4 rena rama (intet), alls (ingen); se alldeles 1

platta se skiva 1, plåt, häll, skålla 1. skolla, botten, skikt, underlag; plakett; kokplatta; (vard. för)
(grammofon)skiva, (vard.) (gammal) sjuttioåtta 1. 'stenkaka'; (konsth.) a'bakus, (byggn., ibl.) plint

platta till 1 göra 1. trycka flat 1. platt 1. jämn, hamra till 1. ut, stuka, utkavla ni; sitta ned, göra nedsutten 2 (bildl.)
se kväsa, snoppa av

plattform 1 (förr:) (järnvägs)perrong 2 upphöjning; talarstol, (talar)tribun, estrad, podium, upphöjt golv; (typogr.)
schavott 3 (bildl.) (gemensamt) plan, (förhandlings)-
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grundval, förhandlingsbas, (ibl.) (partiprogram

plattityd 1. platitude platthet, trivialitet, truism, smaklöshet, fadäs

platå 1 högslätt, platt högland, plan höjd, bergslätt; avsats, (berg)pall, (fackspr.) horst 2 spegelbricka, jardinjär;
smörgåsbricka plausibel se antaglig, möjlig 2 plebejisk lågättad, ofrälse, oadlig, underklassig; ofin, tarvlig,
simpel, pöbelaktig, tölpaktig, grov; jfr kälkborgerlig plebs underklass, hop, pöbel, pack, massa(n) plenum
(allmänt 1. gemensamt) sammanträde, allmän sammankomst, plenarförsamling, plenarsammanträde pleonastisk 1
(språkv, för) upprepad med andra ord, överflödig, onödig 2 (med. för) övertalig



pli (militäriskt) skick, (god) hållning, styrsel, disciplin, uppslamning; sätt (att skicka sig), maner, gott uppförande
1. uppträdande, tukt, (vard.) snits, stuns — få 1. sätta pli på få 1. sätta fason på

1 plikt skyldighet, åliggande, uppgift, förpliktelse, förbindelse, (åld.) obligation; (ibl.) sedebud, kategoriskt
imperativ, etiskt krav, nödvändighet, jfr tvång

2 plikt se böter, jfr straff plikta betala, se böta

pliktförgäten (motsats: plikttrogen) glömsk av sin(a) plikt(er), försumlig, (ibl.) trolös; opålitlig, illojal pliktig se
skyldig 2, jfr tvungen 1 under tvinga, (moraliskt 1. juridiskt) bunden (att) — vara pliktig att böra, måste
pliktskyldigast som sig bör, för formens skull, för att så skall vara, utan förtjusning 1. entusiasm

plikttrogen (motsats: pliktförgäten) samvetsgrann, skötsam, noggrann, ambitiös, pålitlig, trofast, trogen (tjänare),
lojal, påpasslig

plira knipa ihop ögonen, halvblunda, kisa, 'grina', (prov.) glira, jfr se 1; mysa, 'blinka' plissera vecka, krusa

plita skriva mödosamt, låta pennan gå; snickra (ihop 1. till); ligga i1 (med), se 2 sträva, 2 syssla (med) plock
plock(nings)arbete, plockverk, urplock, plockgods, strögods, varjehanda, litet av varje, 'diverse', bagateller, krafs,
småplock, skräp 1; (fackspr.) avfallsull, lumpavfall plocka 1 plocka av 1. ned, bryta 1. skära 1. nypa av, rycka av
1. upp, repa 1. riva av, hopsamla, uppsamla m, insamla m, hämta upp, ta(ga) upp (potatis), skörda, skatta; ordna
(in); nappa (åt sig), picka, hacka; 'botanisera' (bland); rensa, nopp(r)a, pilla 1. pillra (sig) 2 småsyssla, knåpa,
(små)pyssla, peta, (vard.) jobba 1. mixtra (med) 3 [plocka ngn på pengar] lura av ngn pengar, (utplundra, se
pungslå — plocka fram ta(ga) fram, lägga fram, (lyckas) få fram — plocka i sig (vard. för) sätta i sig, knapra i
sig, små-äta, (prov.) fnalla i sig — plocka ihop samlaplocka ut—pläd

(ihop) från olika håll, kompilera, arbeta eklektiskt — plocka ut utsortera ni, utgallra ni; utvälja ni, 'botanisera'
plockig se plottrlg

ploga se plöja; köra med snöplog; bana (sig)

väg; (idrott, för) stämbromsa ploj (vard. för) sak, grej; infall, idé, påhitt,

skämt, (ofint) knep, gimmick plombera 1 (kontroll)försegla, löda ihop

2 fylla 1. laga (tänder); konservera (träd) plotter småsaker, plockverk, strunt, skräp 1; se klotter

plottra pluttra, bubbla; skjuta skott på skott, 'brassa på', småknalla, knattra; småsyssla, knåpa; se klottra — plottra
bort slösa bort på småsaker, se förslösa, splittra (sin tid) plottrig (vard. för) hoprafsad, hopplockad, slarvigt
hopad, plockig, sönderhackad, oredig, otydlig; klottrig plufsig (vard. för) plussig plugg 1 (trä)tapp, (trä)dubb,
(trä)dymling, (trä)nagel, pinne, propp, (sjö.) dyvika; (ibl.) svicka, sprund; (konsth.) droppe; (ibl.) kil; (vard. för)
potatis 2 (vard. för) pluggande, pluggning, pluggläsning, skolarbete, studier; (vard. för) läxa, läxor, skola

1 plugga slå in plugg (i), proppa — plugga för 1. igen stänga

2 plugga (vard. för) 1 läsa på 1. över, läsa flitigt, hänga näsan över boken, läsa för brinnande livet, läsa i sitt
anletes svett, pluggläsa, blockiäsa, stormläsa, gno; studera (på sin examen) 2 [plugga med] läsa 1. köra 1. traggla
1. 'tröska' med, 'gnugga', duva, dugga, träna, öva — plugga in plugga i sig, nöta in, slå i sig, slå in (i skallen),
dunka in i skallen, smälla i sig, proppa i sig; proppa (in) i, mata i, trumfa in i

plugghäst (vard.) pluggare; läshäst, bokmal

1 plump (subst.) 1 bläckfläck; ful fläck, plätt, 'klick' 2 se blunder

2 plump (adj.) 1 se grov 9, tölpig, fäaktig, bondsk, 'klumpig', skurri'1; busig, oskicklig, ofinkänslig 2 (om summa
1. pris) enorm, väldig, 'fräck'

plumpa bläcka 1. fläcka 1. sudda ner, kladda

— plumpa i protokollet se dabba sig plumsa 1 störta sig, falla, tumla, ramla, dunsa, dimpa, dyka, slå o. stänka (i



vatten), plaska 2 se pulsa — plumsa i1 falla i vattnet, gå ned sig, (vard.) plurra i, (vard. o. prov.) dråsa i

plundra skövla, brandskatta, tillgripa, roffa, beröva, (från)röva, marodera, råna; skatta (fågelbon); (vard.) 'tulla',
'länsa', jfr stjäla 1, hemsöka, förstöra, ta(ga) med sig, (för)-härja, husera, öva rovdrift, göra rent hus, (si.) 'muddra'
(ngns fickor); klä(da) av inpå bara skinnet 1. kroppen, 'plocka', 'flå' plundring rov, röveri, rofferi, härjning,
förödelse, rovdrift, skövling, framfart, brandskattning, utpressning; se stöld 1; skattning (av fågelbon) plunta
fick- 1. resflaska, jfr flaska

plural 1. pluralis flertalsform; (i) flertal pluralitet flertal; röstflertal, se majoritet plurret (vard. för) vattnet, (vard.)
spat

1 pius (motsats: minus) (subst.) 1 plustecken 2 värmegrad(er), plusgrad(er), varmt, över noll 1. fryspunkten 3
tillägg, tillskott, 'spets' (på betyg); överskott, ökning; se fördel 2, tillgång 4, merit

2 pius (adv.) med tillägg av, ökat med, och,

jämte, därtill, medräknat, med---tillagt,

inbegripet, inklusive — pius minus noll se ingenting

plussig pussig, (upp)svälld, (upp)svullen, stinn, däst, pösig, 'uppblåst', (blek)fet, slappfet, bullig, svampig, mosig,
(vard.) plufsig pluta se truta

plutokrat penning-1. börsmagnat, kapitalist plutokrati se penningvälde; [plutokratien] (även) de rika,
rikemanskasten, storfinansen plym prydnadsfjäder, strutsfjäder, (hatt)-

fjäder, ägrett, plörö's, plymasch, fjädervippa, fjäderbuske, hjälmbuske, tagelbuske, panasch, ståndare, 'borste';
[plymen] (si. för huvudet

1 plåga (subst.) se 1 pina, 1 smärta, kval, 'gissel', 'plågoris', landsplåga, irritament; (ibl.) värk, (mag)knip, jfr
sjukdom; (ibl.) ledsamhet(er), anfäktelse, sinnesoro, obehag, börda, kors (att bära), martyrskap

2 plåga (v.) se 2 smärta; pina, piska, gissla, (relig. för) straffa, pröva; gå illa åt, behandla illa, förtrycka, betunga
(med), trakassera, göra livet surt för, 'lägga på sträckbänken', tortera; kujonera, martera, tyrannisera, hemsöka,
ofreda, anfäkta, 'pressa'; utsätta för pennalism, (mil.) liva, 'köra med'; tynga, genera, ängsla, bekymra, oroa,
irritera, gnaga, nagga, agga, gräma; ligga över (ngn) med, jfr bombardera 2, trötta (ut); bry (sin hjärna) — plåga
sig (även) späka sig — plågas (av) dra(ga)s med, lida, täras, 'sönderslitas', våndas — plågad förpinad, förpint,
utpinad, lidande, (ibl.) sjuk; besvärad 1. tyngd 1. tärd (av)

plågoande plågare, pinoande, se gissel 2, (ibl.)

'bödel' plågoris se gissel 2 plågsam se smärtsam 1

plåster — lägga plåster på såret lägga balsam på såret, mildra svedan, trösta, gjuta olja på vågorna — vita
plåstret se nolla, jfr ointressant, obetydlig 3 plåstra (med) 'medicinera', kvacksalva; syssla (med), (vard.) mixtra,
kuckla; dalta (med) — plåstra om sköta om, pyssla om, vårda; förbinda

plåt 1 platta, (tunt) bleck, (namn)skylt; plåtmynt, (åld. för) mynt, penning, daler; (guldsm.) plants, (ibl.) pläter 2
negativ,

(röntgen)fotografi, (vard. för) fotografi; (vard. för) (inträdes)biljett 3 (zool. för) hornbeklädnad

pläd (res)sjal, resfilt

471plädera för—polityr

plädera för (ivrigt) tala lör, föra ngns talan, tala i 1. för ngns sak, mana gott för, gå 1. träda 1. ställa sig i bräschen
för, ivra för, propagera för, argumentera för, advocera, vin-dicera, se förorda

pläga 1 se bruka 2 2 förpläga, undfägna, traktera plägsed se sed, bruk 2

plätt 1 liten (rund) fläck; litet stycke (land),



1 täppa; liten (rund) (spets)duk; hårlös fläck, flint 2 (kok.) (bovete)blini 3 se glop,

2 strunt 4 (prov. för) slag (med flathanden) plöja ploga, drilla, (lånt.) rajolera; bana

(sig väg), klyva (vågorna) — plöja igenom sträckläsa, se läsa igenom — plöja med andras kalvar 1. en annans
kalv lysa med lånta fjädrar, (ojust) utnyttja 1. stjäla andras idéer, plagiera — plöja ned (om kapital) lägga ned,
placera, investera, satsa, sätta in plötslig hastigt 1. oförmodat påkommande 1. påkommen, blixtsnabb,
meteorartad, se hastig 1, snabb 1, oförutsedd, oväntad, oförmodad, brådstörtad, brysk, abrupt, akut; häftig —
plötsligen 1. plötsligt (adv.) se snabbt, med ens, i blinken, i en blink, omedelbart, på 1. (prov.) med en gång, helt
tvärt, i en tvärvändning, burdus, i ett ögonblick, över en natt, knall och fall, vips, bums, hux flux, hokuspokus,
simsalabim, med ett, i ett nu, i ett huj, som ett jehu, i 1. med ett slag, i ett drag 1. svep 1. ryck, ett tu tre,
huvudstupa, rätt som det är 1. var, en (vacker) dag, i 1. med detsamma, (vard.) medsamma; i samma ögonblick 1.
stund, innan man vet 1. visste ordet av, på mindre än en sekund, innan man hann blinka, som ett skott, som 1. i
ett nysande, som en blixt från klar himmel, som genom ett trollslag, som genom ett trolleri, oförmodat, oför-
varandes, apropå, oväntat, jfr överraskande 2, som gubben i lådan PM 1. P. M. se promemoria pneumatisk luft-,
luftdriven, tryckluft(s)-(broms)

pocka se kräva 1 — pockande se fordrande, förmäten, aggressiv 2, jfr envis 1 pocketbok fickbok, billigbok, (ibl.)
paper-back, (vard.) fickis podium se estrad poem se 1 dikt 1

poesi 1 diktkonst, skaldekonst, lyrik, bunden form 1. stil, verskonst, diktning, skaldskap, vitterhet, vitterlek,
(neds.) rimsmideri, rimmeri 2 s el dikt, diktverk, vers 3 romantik, svärmeri, lyrisk 1. poetisk stämning, skön-
het(s-ton), poetisk dager, grace, lyftning poet se skald

poetisk lyrisk; skalde-, dikt-; på vers, i bunden form; poesifylld, poesimättad, poesirik, stämningsfull, romantisk,
svärmisk; (ibl.) eterisk, sentimental pogrom judeförföljelse, överfall, pöbelupp-

lopp, massmord, massaker, blodbad point se poäng

pointera se poängtera

pojkaktig 1 gossaktig 2 ungdomlig, barnslig, pueril, (vard.) valpig; se odygdig

pojke gossebarn, jfr gosse, yngling, parvel, pyre, pys, (åld.) pilt, (vard.) grabb, kille, kis, ponke, knatte, (liten)
plutt 1. (pojk)vask(er), palt, slarver, snubbe, laban, (prov.) batting, väse, kulting, (pojk)kytting, (i Sydsv.) påg,
glytt, (på Gotland) sork, syrk, lue, (i Nordsv.) glunt, (åld.) jonsing, kvanting, (neds.) byting, spoling, gynnare,
krabat, slyngel pojkstreck se ofog

pokal se bägare, skål 2; (idrott.) cup, 'kanna', 'buckla'

pokulera se 2 dricka 2, festa 1, ruckla

polar- arktisk

polarisera (bildl. för) framkalla motsättning,

ställa i motsatsförhållande polemik (litterär 1. journalistisk 1. vetenskaplig) fejd 1. kontrovers, (skriftlig)
meningsstrid, tvist, pennfejd, pennkrig, 'duell', jfr ordväxling, 1 strid 2; stridsskrifter polemisk stridsfärdig,
stridbar 2, strids-, ilsken, kritisk, (ibl.) anfallande, slagfärdig, provokatorisk polera 1 glansslipa, se slipa 2,
avslipa ni, jämna, finslipa, glanska, glansa, se putsa 1, bona; 'ciselera' 2 (bildl.) se hyfsa 1, ta(ga) bort
kantigheter, jfr uppfostra — polerad 1 (motsats: skrovlig) blank 2 (bildl.) se hyfsad, artig, belevad, chevaleresk,
verserad, urban, cirklad

policy [pål1-] (företags) sätt att uppträda utåt, riktlinje(r), ledande tanke, grundtanke, principer, taktik, 'politik';
långsiktig planering 1. beräkning 1. inriktning 1. syftning; jfr politik 2 polis se poliskonstapel; [polisen]
polisväsendet, polismakten, polismyndigheten, poliskåren, ordningsmakten, ordningens 1. lagens väktare, (jur.,
åld.) politi'en; polispiketen, polispatrullen; polisstationen — polis- polisiär poliskonstapel polisman, konstapel,
polis, (åld.) polisbetjänt, gendarm, (stads- 1. lands)gevaldiger, (vard. o. vulg.) byling.snut, (åld., neds.) 'korv',



'palt', 'gris'; (om eng. förh.) hobby, (om ital. förh.) karabinjär polisonger kindskägg, whiskers politess belevenhet,
artighet, hövlighet, fint

levnadsvett, (folk)vett politik 1 statslära; allmänna angelägenheter, statsangelägenheter, statsliv(et); statskonst,
regeringskonst, statsstyrelse 2 statsklokhet, världsklokhet, slughet, diplomati, beräkning, 'uträkning', 'system',
'taktik', tillvägagångssätt, (företags) po'licy poli tiker 1 statsman, (neds.) kannstöpare, politikus 2 klok 1.
förslagen man, smidig underhandlare, fiffikus, 'diplomat' politisera se kannstöpa

polityr 1 putsmedel, (sprit)fernissa, lack, (möbel)olja; glasslipning, glans, (ibl.) puts; glatthet, blankhet 2 (bildl.)
se hyfsning, belevenhet, savoir-vivre, finess, raffinemang;
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yttre sken, 'glänsande yta', bländande yttre, 'fasad', 'skylt' pollett metallbricka, jetong, märke polygami (motsats:
monogami) månggifte polyhistor mångkunnig 1. månglärd person,

universalsnille, lärdomsjätte pomp 1. pompa yttre ståt, ståtliga ceremonier, se prakt, glans(fullhet), festi'vitas;
(med) pukor och trumpeter pompös se ståtlig, majestätisk, högtidlig, storartad, festlig, prunkande, högtravande,
ceremoniös, svassande, uppblåst, bombastisk, braskande, skrytsam, (vard.) vräkig pondus (auktoritativ)
värdighet, imponerande kraft 1. uppträdande, (ibl.) härskarlater; 'tyngd', eftertryck 1, auktoritet 2 — ha pondus
uppträda myndigt ponera se förutsätta 1, antaga 2 ponton 1 flytkropp, flyttank, (flyg.) flottör, (ibl.) flotte, pråm 2
landningsställ (för sjöflygplan)

pool 1 (sim)bassäng, swimmingpool, (skämts.) pöl 2 (affärs)sammanslutning (för enhetlig marknadsföring),
kartell, koncern, ring, syndikat, monopol, (ibl.) trust

1 pop 1. popp [påpp] (subst., vard. för) populärmusik, jazz 1. jass, modern o. populär musik 1. konst

2 pop 1. popp [påpp] (adj., vard. för) populär, (vard.) poppis, poppig

popularitet folkgunst, folkynnest; omtyckt-het; [han åtnjuter popularitet] hans aktier står högt

populär 1 (motsats: impopulär) uppburen, (allmänt) avhållen, omtyckt, älskad, vänsäll,

(vard.) pop(p), pop(p)-, poppis, poppig; folkkär, folklig; (om vara, ibl.) allmänt efterfrågad, en vogue, (vard.)
'inne', omskriken 2 (motsats: vetenskaplig, svårtillgänglig) allmänfattlig, lättillgänglig, lättfattlig, enkelt
framställd

por körtelmynning; (klyv)öppning; hål, pipa, rör, kanal

porla sorla, moria, brusa, kvillra, rissla, rinna, kvälla 1. flyta (fram), skvalta, (prov.) pollra, jfr skvalpa, sakta
'koka' 1. bubbla, pärla, 'sjuda', 'gurgla' -pornografi otuktig 1. slipprig framställning, smutslitteratur,
snusklitteratur, (vard.) porr, jfr osedlighet pornografisk otuktig, slipprig, osedlig, lider-lig, oanständig, sexuellt
retande, (vard.) porr-, porrig port 1 (port)öppning, (huvud)dörr, (huvud)-ingång, utgång, portal, inkörsel,
inkörsport, portgång 2 grind, stiglucka (till kyrkogård); lucka, (sluss)sätt; mynning, (fjäll)pass — köra på porten
se avskeda 2, fördriva porta'bel se portativ

portativ flyttbar, bärbar, portabel, lätt att

föra 1. bära med sig, transportabel portfölj 1 brevväska, dokumentväska, skol-väska, (papp)mapp, album,
förvaringsfodral

2 (banks) förråd av värdepapper, (aktie)-

innehav, aktieportfölj 3 ministerpost, statsrådsbefattning — (statsråd 1. minister) utan portfölj konsultativ, utan
departement, (vard.) konsult

portgång (port)valv, portlider, genomkörsel, jfr port 1 — ha trögt före i portgången ha svårt att komma i gång, ha
det besvärligt 1. motigt 1. ha besvärligheter 1. motigheter



1 början 1. vid starten, gå trögt i början, all vår början bliver svår

portier 1. portjé [pårtje1] hotelltjänsteman;

[portiern] reception(en) portion (an)del, mängd, myckenhet, lott, dos(is), parti, ranson, post, mått, sats, kvantum,
part, (ibl.) ration, dagskost; (lånt.) (foder)giv(a), gev portionera ut utdela iu (i portioner), lägga fö'r,

(sjö.) backa ut, byta; skifta, ransonera portiär 1. portjär [pårtjä'r] (dörr)förhänge,

(dörr)draperi portjé se portier

portmonnä 1. portmonné (penning)pung, börs porto 1 befordringsavgift, postporto, post(be-fordrings)avgift,
fraktpengar; telegramavgift 2 frimärken, frankering porträtt 1 ateljébild, bild 1, (ibl.) foto(grafi)

2 (ibl. nära) skildring, 'teckning' porträttera (av)måla ni, avbilda, avporträttera,

(vard.) (av)konterfeja, 'före'viga', (ibl.) fotografera

portvakt (numera ofta:) fastighetsskötare, (ibl.) maskinist; dörrvakt(are), portvaktare, tillsyningsman, (vard.)
portis, 'Cerberus'; (i Sydsv. för) fastighetsarbetare, gårdskarl porös (motsats: tät) (fin)hålig, ihålig, porig,
svampartad, svampaktig, svampig, lös, fluffig, (kok.) luftig, (om ost) pipig; gles, lucker, (om is) mör, (om
keramik) icke tätt-sintrad; otät, (ibl.) genomsläpplig pose [pås] (konstlad 1. utstuderad) (kropps)-ställning 1.
hållning, posityr, attityd, position, läge; uppstyltat 1. teatraliskt framträdande, effektsökeri, 'teater'; onatur posera
1 sitta 1. stå (modell), ställa upp sig för (naken)fotografering; figurera 2 söka verka, agera 2; spela viktig, göra
sig märkvärdig, göra sig till, vara tillgjord, 'kråma sig', 'paradera', stiga upp på koturnen position 1
kroppsställning, attityd, pose

2 (mil.) befäst ställning, (sjö.) läge (till sjöss), plats 3 ståndpunkt; samhällsställning, social ställning, läge,
levnadsvillkor — fatta position ta(ga) sitt parti — få en fast 1. säker position få 1. vinna insteg — ha en god
position ha en god ställning, ha gott anseende, god prestige, stort inflytande, stor makt, ha gjort karriär

positiv l (motsats: negativ, nej sägande) (filos.) jakande, affirmativ; gillande, bejakande, positivt 1. välvilligt
stämd, aktivt intresserad, erkännsam, uppskattande 2 (motsats: negativ, nedrivande) livsbejakande (syn på
tillvaron), uppbyggande, befordrande, konstruktiv; utåtriktad, verksam, effektiv

3 (motsats: vag, tvekande) bestämd, säker,
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avgjord, deciderad, uttrycklig; tvärsäker, kategorisk 4(motsats: indirekt, fiktiv) direkt; verklig, påtaglig, faktisk,
reell, 'konkret'; (filos.) erfarenhetsmässig, på erfarenhets-grund given 5 (motsats: naturlig, rationell) (relig. för)
uppenbarad; (jur.) faktiskt gällande, kodifierad, upptecknad 6 (mat. för) (tal) större än 0 — positivt (adv., även)
obetingat

1 post 1 postverk, postväsen; postinrättning, postanstalt 1. -kontor 1. -station 1. -expedition, poststyrelse;
posthus, postlokal 2 (post)-försändelse(r), (post)sändning, postgång, brevpost, brev, brevväxling, korrespondens;
(post)lägenhet; postbud 3 postbefordran — post- postal — komma som ett brev på posten komma oväntat, se
vidare under brev

2 post 1 räkenskapspost, (bokfört) belopp 1. summa 2 varuparti, se parti 2, (mindre) slump; uppsättning (borrar 1.
sågblad), klump (glasmassa) — i poster i smärre portioner, i småsummor

3 post 1 postställe, plats 4,1 syssla 2 soldat, se vakt 1, (ha) törn, (ibl.) postering, patrull, spejare — fatta post 1.
posto inta(ga) (försvarsställning, fatta 1. göra stånd; ta(ga) plats, placera sig, ställa sig på vakt; stanna — stå på
post vakta, göra posttjänst, postera, 'posta' — vara på sin post vara på sin plats, stå på pass, vara redo, (vara) till
hands

4 post vattenpost, brandpost, pump — -post (dörr- 1. fönster)bräde, sidostycke, (dörr- 1. säng)stolpe

5 post — post- efter-(datera) — post festum för sent, då kalaset är över, när allt är förbi, efteråt, bakefter, i



efterhand

postament underlag (för kolonn 1. staty), grund, sockel, fotstycke, fotställ(ning), piedestal, plint

postering vakthavande trupp, vaktavdelning,

(fält)vakt, patrull; förpost postiljon postbud, posttjänsteman postisch löshår, lösfläta

postludium (motsats: preludium) efterspel, utgångsmarsch posto — fatta posto fatta post, se under 3 post
postporto se porto

postskriptum tillägg (i brev), efterskrift

(i brev), PS 1. P. S.

postula t 1 (filos, för) (nödvändig 1. självklar) förutsättning, jfr axiom, självklart 1. obevis-ligt antagande, utan
vidare giltig sats, (ibl. nära) grundregel 2 (om äldre förh. för) fordran, krav; anhållan, begäran; (bok-
tryckarlärlings) bjudning, deposition postulera påstå, anta(ga), förutsätta postu'm utgiven efter författarens död,
efterlämnad; född efter faderns död posör narr, 'aktör', 'diva', effektsökare, bluff(makare), humbug, simulant;
sprätt-hök, Jean de France, jfr snobb potage [-a'sj] (av)redd soppa, puré, crème potatis (åld.) jordpäron, (vard.)
potäter, (prov.) pantoffler, (vard.) plugg — het potatis (vard. för) obehaglig fråga, se vidare under het

474

potens 1 (inneboende 1. latent) kraft 1. styrka, möjlighet; makt, handlingskraft 2 förmåga till samlag (hos man),
fortplantningsförmåga, alstringskraft, fruktsamhet, livskraft, frodighet; virilitet 3 grad; (mat.) dignitet potentat
(mäktig) härskare, suverän; mäktig man, maktägare, koryfé, (vard.) pamp, storgubbe — en viss potentat
djävulen, se djävul

potential kapacitet, resurser, samlade tillgångar, kraft, förmåga, möjlighet potentiell (motsats: reell) möjlig, (om
anlag) slumrande, inneboende (som anlag), latent, tänkbar, eventuell, presumtiv potentiera ge högre värde åt,
(för)stärka, upphöja, stegra, intensifiera potpurri 1 torkade rosenblad; köttblandning 2 blandning (av likt och
olikt), litet av varje, varjehanda, diverse, mixtum compositum, hackmat, se 1 röra 2 3 sammanställning av kända
melodier, melodikavalkad, rapsodi pott 1 (spelt.) insatser; [potten] (ta hem) spelet 2 (fackligt:) belopp att fördela
potta 1 (vard. för) (natt)kärl, (vard.) pea, 'tron', 'hatt', Rebecka; (vard. för) kruka 1; (mil.-si. för) hjälm 2 (vulg.
för) (ett riktigt) kräk, fis

poäng 1. point 1 värdeenhet, (grund)värde 2 (bildl.) tillspetsning, udd, spets, snärt; se kärna 3; [poängen] det
bästa, det verkligt roliga (i en historia), cloun, huvudpunkten, den springande punkten, pricken över i, (inte
förstå) vitsen 1. finessen 1. det fina i kråksången — utan poäng se uddlös poängtera 1. pointera se framhålla 2,
inskärpa; jfr fastslå 2

PR (förkortning för public relations) 1 (goda) förbindelser (med allmänheten, kunder etc.), kontakter, relationer 2
skapande av goda förbindelser utåt; relationsfrämjande åtgärder, relationik — göra PR för marknadsföra pr se
per

pracka på1 (vard. för) lura på1, lyckas sälja, få (ngn) att överta(ga), se tvinga på, (ibl.) utprångla ni

pragmatisk klok, saklig; förfaren (i stats-mannavärv); (om filosofi) inriktad på handling (o. på praktisk
verklighet); nyttobe-tonad, utilistisk, praktisk — pragmatisk historieskrivning historieskrivning som söker finna
orsakssammanhang prakt (yttre) glans, härlighet, 'höghet', storslagenhet, flotthet, ståt, pomp(a), parad, (ibl.)
utsmyckning, jfr dekoration 2, grannlåt 1, elegans, stass, prål, 'guld och glitter'; skönhet, fägring; överdåd,
överflöd, yppighet, lyx, jfr flärd 1; (stå i sin fulla) skrud 1. (åld.) prydning — prakt- lyx-(villa), skrythygge)

praktexemplar ståtligt exemplar, 'mönster ,

'krona', A-barn praktfull utomordentligt vacker, prunkande, grann, präktig, ståtlig, se lysande 2 under 1 lysa,
storartad, luxuös, yppig, opulentpraktik—predika



praktik 1 användning 1. tillämpning i praktiska livet 1. i handling; verkställande, utförande, handläggning;
praktisk yrkesorientering, pryo; (yrkes)utövning, arbete (ute) i det praktiska, (yrkes)erfarenhet, (yrkes)vana,
övning, praktiska meriter 2 (advokat- 1. läkarverksamhet, (vard.) 'låda'; verksamhetskrets, kundkrets, klienter,
kliente'1; patientkrets, patienter — i praktiken i verkliga 1. praktiska livet, se faktiskt 1 praktikant elev, volontär,
auskultant, hospi-tant, (i skola) pryo, prya praktisera 1 omsätta i det verkliga 1. praktiska livet, se förverkliga,
tillämpa; (praktiskt) öva sig, skaffa sig 1. ha praktisk verksamhet 1. praktik, arbeta i ett yrke, lära sig genom
praktik, prya, auskultera 2 utöva advokat- 1. läkarverksamhet, ha 1. (ut)öva praktik, ta(ga) emot patienter 1.
klienter, jfr

2 syssla (med) — praktisera sig krångla sig (undan); tränga 1. ta(ga) 1. smyga 1. förflytta sig (in 1. ut)

praktisk 1 empirisk, (ibl.) pragmatisk 2 verk-lighetssinnad, handlings-(människa), händig, skicklig, fyndig,
påhittig, habil, erfaren, förståndig, klok; klar, klarseende, (ibl.) metodisk, systematisk, företagsam 3 se
ändamålsenlig, lätt att använda 1. tillämpa, (lätt) tillämplig, användbar; tids- 1. arbets- 1. kraftbesparande,
lätthanterlig, (prov., i Sydsv.) rahänt; bekväm, småbehändig, komfortabel, inventiös — praktiskt taget 1. sett i
realiteten, i det allra närmaste, nästan helt, nästan, i stort sett — vara praktiskt lagd ha (utpräglat)
verklighetssinne, ha blick 1. sinne för realiteter, kunna skilja på huvudsak o. bisak, vara en handlingens man, ha
yrkesblick, ha gott handlag praktlysten praktälskande, praktkär, prålsjuk, (ibl.) luxuös prassla se frasa, jfr rissla 2
prat 1 se samtal 2 palaver, se struntprat; bara teorier, tomt prat, se munväder; pladder, babbel, snatter, snattrande,
kackel, tjattrande, tjatter, nojs, (ibl., vard.) korridorsnack, (vard.) bladder, bludder, jolt, jams

3 historier, se skvaller, viskande 1. smygande förtal

prata 1 (sam)språka, tala 2, talas 1. språkas vid; hålla målron vid makt, sköta (bords)-

konversationen, konversera, sörja för underhållningen; (sitta o.) småprata, (ibl.) jollra, viska, tissla (och tassla),
(vard.) 'kuttra', kuckla 2 vara i prattagen, pladdra, babbla, snattra, tjattra, 'kackla', glamma, sladdra, slamsa,
(vard.) snacka, gagga, bubbla, surra, (si.) bladdra, gaffla, 'hosta', klyka; gå an, gå på, låta munnen 1. (vard.)
snattran 1. (si.) käften gå, slänga käft, (vulg.) käfta; hålla låda, låta munnen gå som en kvarn, prata som en kvarn,
slå upp språklådan (på vid gavel), ha gott 1. bra 1. välsmort munläder, vara munvig; mala (på1), orda 1. utbre(da)
ni sig (vitt och brett), 'predika', orera, (vard.) haspla 1. nysta 1. veva 1. häva 1. vräka ur sig

3 se skvallra 1 4 prata om, tala (om), resonera 1. diskutera (affärer) — börja prata (vard.) slå upp 1. öppna
språklådan — det pratas det säges, se under säga — prata bort fördriva (en stund) med prat; se förslösa, jfr
försumma 3 — prata bredvid mun 1. munnen se försäga sig — prata dumheter svamla, se vidare under dumhet
—- prata i vädret 1. i luften se 2 yra 2, svamla — prata omkull se övertala — prata smörja 1. strunt se svamla
pratmakare (vard.) pratkvarn, 'pratmaskin', snattrare, gaphals; pladdermaja, pladder-skäppa, pratmaja, blarrmaja;
frasmakare, charlatan, marktschreier, tasslare, (politisk) kannstöpare; se skrävlare, jfr skvallerbytta pratsam
språksam, talför, pratig, munvig, meddelsam, snattrig, (prov.) slattrig, jfr mångordig, pratsjuk pratsjuk pratlysten,
talträngd, pladdersjuk, (ibl.) snacksalig, (vard.) snacksam, jfr pratsam — vara pratsjuk gärna höra sin egen röst

pratstund se samtal

praxis vedertaget sätt 1. bruk 1. skick; till-lämpning; (pläg)sed, sedvänja, sedvana, regel, vana, kutym,
konvention, tradition, hävd, konvenans; tillvägagångssätt, handlingssätt, förfarande; rätts vana, rättssed-(vänja)

precedensfall föregående likartat normerande (rätts)fall, prejudikat, exempel, mönster preciösa se pretiosa

precis 1 (motsats: vag) (adj.) noggrann, omsorgsfull, noga 1, exakt 1, distinkt; koncis; punktlig, ordentlig, avmätt,
korrekt, jfr pedantisk 2 (motsats: omkring, cirka, ungefär) (adv.) fullständigt, (passa) som hand i handske, som
hake i hyska; på (klock)slaget, på dagen, på utsatt dag; på öret, på pricken, på kornet, fullt ut, just på håret; jämnt
(upp), riktigt; (vard.) 'prick', (idrott.) (17 min.) 'blankt'; egentligen, se 1 just 1, alldeles 1, absolut 2, ackurat,
nättopp 1. nätt opp, bokstavligen; nätt och jämnt, (vard.) jäms med ryggbastet, 'med ett nödrop'; (inte) vidare;
(inte) gärna; just så, det stämmer precisera (skarpt o.) noga bestämma 1. ånge 1. begränsa 1. definiera, uttrycka
klart o. bestämt, noggrant 1. exakt fastslå, fixera, (ibl.) skärpa, tillspetsa — preciserad se distinkt precision se



noggrannhet preciös se pretiös

predestination förutbestämmelse, utkorelse,

nådaval, ödesbestämmelse predestinera av evighet bestämma till salighet 1. fördömande; se förutbestämma —
predestinerad ödesbestämd, determinerad, oundviklig, född (till), självskriven (för 1. till) predika 1 förkunna
Guds ord 1. Ordet 1. Kristi lära, utlägga texten, orera, (ibl.) mässa 2 (vard. för) hålla straff-1. förmaningstal,
inskärpa, förklara, docera, förmana, ge moralkakor; utbre(da) sig, tala 1. prata för mycket
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predikament tillstånd, läge, situation, (kinkig 1. obehaglig) belägenhet; sinnesförfattning predikan 1 predikning,
förkunnelse, utläggning, betraktelse, (ibl.) homilie, väckelseord

2 strafftal, varningsord, förmaningstal predikant predikare, förkunnare (av Guds

ord), homile't, präst 1, evangelist, (kringresande) frikyrkopastor, missionär, lekmannapredikant, kolportör, jfr
profet predisponerad (på förhand) benägen 1. mottaglig för, med anlag för, förutbestämd predisposition
benägenhet, mottaglighet, anlag, disposition prefabricera tillverka i förväg, förtillverka preferens företräde,
förmånsrätt prefix (motsats: slutstavelse, suffix) förstavelse pregnant (motsats: innehållslös, urvattnad, diffus,
obestämd) innehållsdiger, 'laddad', förtätad, koncentrerad; (skarpt) utpräglad, konturskarp, precis, koncis;
uttrycksfull, betecknande, kärnfull, träffande, sinnrik, slående, expressiv preja 1 (sjö. för) anropa (fartyg), beordra
att stanna; (om fordon) tränga o. stoppa 1. hejda 2 ansätta, ligga åt, pressa (ngn till ngt)

3 [preja av 1. på] se pungslå, avpressa prejudikat se precedensfall

prekär [-k-] vansklig, kinkig, brydsam, tillspetsad, hotande, riskabel, bekymmersam, otrygg, osäker, oviss,
pinsam prelat högt uppsatt prästman, kyrklig storman, kyrkofurste, (ibl.) metropolit; se präst 2 preliminär
förberedande, inledande, propedeu-tisk; under hand; (motsats: definitiv) (gällande) tills vidare; approximativ
(siffra) preludium 1 (motsats: postludium) koralförspel, se förspel 2 2 inledning, förberedelser premie 1 premium,
(pris)belöning, (heders)-

pris 2 försäkringsavgift, betalning premiera prisbelöna, belöna, utdela premie

(åt 1. för), ge pris 1. belöning (åt 1. för) premiss antagande, förutsättning, utgångspunkt; (log.) över-1. undersats i
slutledning, försats, utgångssats, grund premium 1 se premie 1 2 (rabatt)förmån;

rabatt(erbjudande) premiär första uppförandel, föreställning, (ibl.) uruppförande, urpremiär; första gången; jfr
debut

premiärminister se statsminister prenumerant se abonnent prenumerera se abonnera (på) preparera 1 se förbereda
1, förberedande genomgå (läxa), öva; påverka 1. bearbeta (ngn) 2 behandla, bereda 1, (ibl.) konservera,
impregnera, balsamera prerogativ företräde(s-rätt), förmån(s-rätt), prioritet, rättighet, privilegium, favör

1 present (subst.) se gåva 1

2 present (adj.) närvarande (i minnet), omedelbart tillgänglig, uppe i medvetandet, till hands, aktuell

presenta (vard. för) ge, skänka, förära, överlämna
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presentabel se hyfsad, (ibl.) representativ,

(vard.) snygg — vara presentabel (även) visa att man har fått (en god) uppfostran, vara hyfsad (i sitt
uppträdande), kunna visas upp 1. presenteras (för hyggligt folk) presentation 1 presentationscour 2 förevisning,
uppvisning, framförande, utställning, revy 1 3 orienterande inledning, utläggning, exposition, (ibl.) förord 4
företeende 1. uppvisande 1. framlämnande (av växel) presentera 1 göra bekant med, se införa i, (ibl.) föra
tillsammans 2 framlägga ni, uppvisa ni, förevisa, framvisa ru, förete, föra fram, ställa fram, 'erbjuda', konfrontera
med; spela 1. uppföra 1. framföra 1. visa 1. ge (pjäs 1. film) 3 framräcka ni, överräcka ru, överlämna ru, inlämna



[U, förära, skänka, bjuda

preservativ skyddsmedel, förebyggande medel, preventivmedel preses ordförande (i akademi 1. rätt), president

president statschef (i republik), (statsöverhuvud; hovrätts- 1. kammarrättschef; ordförande (på kongress), preses
presidera 1 sitta 1. fungera som ordförande 1. president 1. preses, utöva presidiet, föra ordet 2 sitta som den
förnämste, göra les honneurs, vara värd 1. värdinna, inta(ga) högsätet, leda samtalet 1. konversationen presidium
ordförandeskap, jfr ledning 1; styrelse

preskriberad (jur. för) förfallen, ogiltig, upphävd, avskriven press 1 pressning, tryckning, kompression; (i) kläm;
ansträngning, påtryckning, (ekonomiskt 1. psykiskt) tryck, (vard. o. i fackspr.) mangling; påverkan, påfrestning,
nervpress, nervkrig, hotelser, tvång; hets, forcering; (svår) pärs 2 pressmaskin, pressanordning, tryckpress,
växtpress, brevpress 3 tidnings- 1. pressväsen, journalistik, tidnings-(manna)värld, tidningsmän, pressmän; [-
[pressen]-] {+[pres- sen]+} tidningarna, (den) tredje statsmakten

— få god 1. dålig press få god 1. dålig kritik, få goda 1. dåliga recensioner, få välvilligt 1. oförmånligt
omnämnande, få stor 1. liten publicitet — gula pressen sensationspressen

— gå i press gå i tryck, bli tryckt, tryckas, pressläggas

pressa 1 genom tryck utvinna, krama ut; trampa (vin), mosa; valsa, valka, stampa, bråka (torv); snöra till 1. åt,
skruva till 1. åt, spänna åt; trycka 1, 2 klämma 1, (fackspr.) pärsa (kläder), (ibl.) stryka 2 hårt fresta 1. anstränga;
(idrott, för) ansätta, ligga 1. sätta åt, tränga 1. ligga på, 'hota' 3 forcera, spänna, uppdriva ru; urgera, driva (ngt)
till sin spets 1. till det yttersta 1. in absurdum, läsa ut för mycket (av ett ord), hårdra(ga); pådriva ni, påskynda ru,
(upp)egga, hetsa, sporra, köra 1. mana på; klämma efter, jfr förhöra; nödga, truga, (söka) tvinga, utöva tryck på,
trycka på, utsätta för tryck 1. påtryckning, sätta tumskruvar på, (vard. o. ipressa sig—primadonna

fackspr.) 'mangla'; (ibl.) preja 1. övertala 1. locka (till ngt), jfr värva 1; betunga, fresta på, kosta på 2, nedtrycka
ru, (ned)tynga, plåga, oroa 4 (om pris) nedbringa, sänka — pressa sig se anstränga sig — pressa sig fram
(genom) mödosamt tvinga 1. tränga sig fram, arm-båga sig fram, sega sig fram, bryta sig ut; genombryta —
pressad (hårt) trängd, ansträngd, spänd, överansträngd, (ibl.) stressad, forcerad; se sökt under söka —-pressande
(om värme) stark, tryckande, olidlig, odräglig; (om arbete) se brådskande under 2 brådska; påträngande, jäktande,
tung, ansträngande — pressa av se pungslå — pressa fram 1 pressa ut, driva fram, framkrysta ru, krysta 3 2 se
avtvinga 1, frampina ni, lyckas få fram 1. ur (ngn); med våld 1. möda frambringa 1. åstadkomma 1. få till stånd;
(med sammanpressade läppar) utstöta, frampressa — pressa hop 1. ihop 1 hoppressa, sammanpressa ni,
sammantrycka m, klämma ihop, trycka ihop; packa (ihop), stampa, bala ned (gräs), kompaktera (sopor); (om
läpparna) knipa (i)hop 1. samman, bita (i)hop 1. samman 2 minska omfånget 1. volymen 1. innehållet,
komprimera, koncentrera, kondensera, förkorta — pressa in tränga in, proppa in, få ihop, tränga ihop 1. samman,
få plats med 1. rum för, få att gå in; borra (huvudet

1 kudden) — pressa (ngn) till se tvinga på — pressa på pengar se pungslå — pressa samman se pressa hop —
pressa upp 1 (om pris) driva upp, tvinga upp, trissa upp, dyrka upp, få att stiga 2 (om fart 1. takt) öka, sätta upp
— pressa ut 1 släta till 2 frampressa ni, utdriva ni, klämma ut; se avpressa, pungslå

pressfrihet (motsats: censur) tryckfrihet

pressläggning tryckning

pressman se journalist

pressmeddelande release

prestanda 1 åligganden 2 prestationsförmåga,

prestationer, arbetsförmåga prestation 1 handling, utfört arbete, arbetsprestation, (arbets)insats; dåd, kraftuppbåd,
bragd 2 utskyld, avgäld, skatt 3, (ibl.) ränta

prestera 1 fullgöra, utföra, uträtta, göra (dagsverke), åstadkomma, avverka, avlägga (prov); orka med, (idrott.)



notera; alstra, utveckla, producera; (om bevis) uppbringa, anskaffa, komma med; bjuda (motstånd)

2 erlägga, ge, leverera

prestige [-ti'sj] (högt) anseende, inflytande, jfr respekt 2, förtroende, 'kredit', (gott) rykte, (förlora) ansikte(t),
(ibl.) ära, renommé presumtiv förmodad; tänkbar, sannolik, potentiell, möjlig; närmast (i tur), blivande
(arvtagare)

pretendera göra anspråk (på), kräva, fordra, yrka (på)

pretention [-angsjo1-] [pretentioner] anspråk, fordringar, krav; anspråksfullhet, fordrings-fullhet, (ibl.)
förmätenhet, inbilskhet

pretentiös se anspråksfull, fordrande, (ibl.) förmäten, övermodig, arrogant, utmanande, skrytsam pretext se
förevändning

pretiosa 1. preciösa dyrbarheter, värdesaker, smycken; mindre prydnadsföremål, nipper, kuriosa, rariteter pretiös
1. preciös tillgjord, cirklad, snirklad, sökt, affekterad, (för)konstlad, överdrivet förfinad, småkokett; sipp, petig,
subtil preventiv 1 (adj.) förebyggande, förhindrande

2 (subst.) se preventivmedel preventivmedel förebyggande 1. antikoncep-

tionellt medel, preventiv, skyddsmedel, preservativ; (för man:) se gummi; (för kvinna:) pessar, spiral;
preventivpiller, p-piller

prick 1 punkt, 'öga' (på tärning); märke, plätt; utslag; klick, 'skönhetsfel', ('skönhets)-fläck', musch 2 mittpunkt,
centrum, medelpunkt, mål; träff, prickskott; (vard. för) precis (på slaget), (idrott.) (17 min.) 'blankt'

3 (vard. för) anmärkning 2; (idrott, för) minuspoäng, straffpoäng, fel 4 sjömärke, kvast(prick), ruska, ruskprick,
(ibl.) remmare

5 'krumelur', 'nummer', se kurre — i pricken se 3 rätt 2 — inte en prick inte en bokstav, inte ett jota, se ingenting
— pricken över i en extra finess 1. spets, en extra tusch, det som gör susen, kronan på verket, (vard.) fina q,
kuckumaffen(s), jfr clou — på pricken se precis 2, träffsäkert, till punkt och pricka, alldelesl, 'riktigt' — sätta
pricken över i se fullända 2 — till punkt och pricka exakt, se vidare under punkt — träffa prick träffa det rätta,
slå 1. träffa huvudet på spiken, ta(ga) på kornet; träffa rätt, få (in) en fullträff

pricka 1 sätta prickar på, punktera, strecka (för) 2 utpricka ni, (ut)staka, utmärka, markera, avsätta, (ut)ruska,
buska ut 3 ge en prick(ning) 1. anmärkning, anmärka på, ge påskrivet, uttala en förkastelsedom över, 'bannlysa',
'brännmärka', 'kasta skugga' på 4 sticka hål i 1. på 5 sticka, kittla

6 (vard. för) (med skott) träffa 1; skjuta prick; beskjuta — pricka av se kollationera

prickning se anmärkning 2, (få) påskrivet prima (motsats: andra, sekunda, underhaltig) första, (av) bästa (sort),
bästa sort(ens), första klass(ens), av (första) klass, förstklassig, av (högsta) rang, högklassig, finaste, super-fin,
finfin, fulländad, ypperlig, förnämsta, kvalitets-, runmärkt (smör, ost), (ibl.) tre-stjärnig; renhårig, (vard.) redig,
skaplig, bussig; duktig, oklanderlig, utan vank och lyte, felfri, äkta, alldeles förträfflig, utsökt, non pius ultra,
'makalös', dugande, jfr utmärkt, (må) som en pärla i guld primadonna (kvinnlig) huvudperson, premiärdansös
(vid en teater), huvudrollsinnehavar-inna, förstaplansskådespelerska, leading lady, (film)stjärna; diva
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primas 1 främste biskop(en), ärkebiskop, kyrkligt överhuvud, patriark, metropolit

2 ledare för zigenarkapell

primitiv 1 (motsats: sekundär) ursprunglig, primär, i sin första början, i sitt första utvecklingsstadium 2 (motsats:
högtstående, högt utvecklad, civiliserad, kultiverad) förhistorisk, antediluviansk, urtids-, atavistisk;
underutvecklad, lågtstående, vild, rå, grov, barbarisk, ohyfsad, outvecklad, barnslig



3 (motsats: ändamålsenlig, effektiv) enkel, konstlös, otymplig, jfr gammaldags 2, (bo) byssjig(t)

primus (vara) bäst, förnämst, den bäste 1. främste 1. ypperste, den förste, nummer ett, etta — primus motor
främsta drivkraft, drivande kraft, anförare, jfr ledare 1, upphovsman, 'själen' 1. 'nerven' i det hela, ledande ande,
roten och upphovet primär första, förberedande, begynnelse-, förstahands-; inledande, elementär; omedelbar;
grundläggande, fundamental, viktig, väsentlig, avgörande; ursprunglig, primitiv, grund-

primör det första av årets skörd, förstlings-

alster), (säsong)nyhet princip 1 grundsats, (grund)regel, grundbegrepp, grundsanning, huvudsanning, ledande idé,
grundtanke, röd tråd, ledtråd; bedömningsgrund, utgångspunkt, rättesnöre, bud, lösen, paroll, maxim,
levnadsregel, norm; system, metod, (enligt visst) mönster; [-[principer]-] {+[prin- ciper]+} (även) program,
(klara) linjer; (företags) pol'icy 2 (yttersta) grund, (första 1. yttersta) orsak, (innersta) väsen, grundkraft,
(inneboende) anda principal se arbetsgivare, chef, förman, uppdragsgivare, huvudman, affärsinnehavare, ägare

principfast (motsats: principlös) (karaktärs)-

fast, oböjlig, 'rakryggad' principiell grundsatsenlig; grundväsentlig, grundläggande, central, viktig, essentiell, jfr
teoretisk — principiellt (adv., även) i 1. av princip

principlös (motsats: principfast) hållningslös, karaktärslös, (karaktärs)svag, ombytlig, 'ryggradslös' principryttare
formalist, pedant, byråkrat,

fanatiker, dogmatiker, jfr dogmatisk 2 prins k(on)ungason, furste(son), (ibl.) arvfurste, (åld.) junker, (spansk)
infant, (muslimsk) emir prinsessa k(on)ungadotter, furstedotter, furstinna, (spansk) infantinna, (vard.) sessa prior
se abbot

prioritera ge försteg 1. förtur 1. prioritet åt — prioriterad förturs- 1. förmånsberättigad, med företräde 1.
förmånsrätt prioritet förmånsrätt, förtursrätt, företrädesrätt), prerogativ, privilegium, (ibl.) försteg, panträtt — ha
prioritet ha förhand 1. förtur 1 pris (-en, -er) uppbringat fartyg 1. gods; rov, byte, erövring, fångst — lämna till
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pris se prisgiva — taga 1. ta som (god) pris

ta(ga) som en rättmätig vinst, jfr uppbringa 1

2 pris (-en, -ar) nypa (snus), (vard.) prilla

3 pris (-et, i plur. pris 1. priser) kostnad, belopp att betala, avgift, köpeskilling; (salu)-värde, notering, kurs,
prisläge, tariff, taxa; prisuppgift, prislapp — för gott pris för gott köp, se billigt — sätta pris på 1 prissätta,
bestämma pris på (en vara), fakturera 2 sätta värde på, jfr uppskatta 2 — till varje pris ovillkorligen, absolut, med
alla till buds stående medel, i alla fall, nödvändigt, kosta vad det kosta vill, utan hänsyn till medlen, (åld.) med all
1. allt gevalt — vara värd sitt pris ge full valuta

4 pris (-et, i plur. pris 1. priser) (pris)belöning, segerpalm, segerlön, segertecken, ärekrans; tävlingspris, (ibl.)
(pris)medalj, (pris)pokal, cup, (vard.) 'buckla'; prissumma

5 pris (-et) lov, lovord, (lov)prisande, lovsjungande, förhärligande, beröm, ros, hyllning 2; heder, ära,
berömmelse, (till ngns) förtjänst

prisa se 2 lova, (åld.) beprisa; lovorda, berömma, rosa, strö blommor 1. rosor för, smickra, uppsända 1. tända
rökelse för, sätta (ngn) på en piedestal, utbrodera (ngns) förtjänster, se 2 hylla 2, (upp)höja (ngn) till skyarna 1.
stjärnorna; göra mycket 1. stort väsen av, göra affär av, förhärliga, odödlig-göra, glorifiera; uttrycka sin glädje 1.
tacksamhet över — prisa sig lycklig uppskatta, se vidare under lycklig — prisad mångomtalad, berömd, ansedd,
skattad, omtyckt, dyrkad, (vard.) omskriken prisbelöna se premiera, jfr belöna prisfall kursfall, baisse,
ned(åt)gående priser,

prissänkning, deflation prisgiva 1. prisge ge 1. lämna till pris, till-spilloge ni, offra, svika, låta gå under, uppge,



överge, avstå från, överlämna; utsätta (för), blottställa, prostituera, exponera, (ibl.) tanklöst anförtro (åt), lämna i
händerna (på), utlämna 2 — prisgiva sig åt hemfalla åt, falla offer för, hängiva sig åt, förfalla till, skatta åt, sälja
sig till — prisgiven (åt) hemfallen (åt), ett byte (för), offer (för),

1 händerna (på)

priskurant prislista, (pris)katalog, prisförteckning, jfr tariff prislista se priskurant prisse (vard. för) kurre

prisstegring pris(för)höjning, fördyring, hausse pristävlan se tävling

prisvärd 1 hedrande, hedervärd, se berömlig

2 värd att få ett pris 3 prisvärdig, värd sitt

(åsatta) pris, (pris)billig

privat 1 (adj.) enskild, icke offentlig; sluten (krets), intern, hemlig 2, personlig 1 2 (adv.) privatim, en famille, oss
emellan, personligen, mellan skål och vägg, bakom kulisserna, i enrum, på tu man hand; (tryckt) som manuskript,
(köpt) för egna medel priva tim se privat 2, oss emellan, enskiltprivatlärare—program

privatlärare hemlärare, informator, (åld.)

(prins) guvernör; (kvinnlig) guvernant privilegierad företrädesberättigad, (särskilt) gynnad, lyckligt lottad 1.
utrustad, avundsvärd

privilegium företrädesrätt(ighet), fördel, enskild 1. särskild förmån 1. rättighet, särskild frihet (till ngt), jfr frälse
1, undantagsrätt, ensamrätt, extra rätt(ighet), uteslutande-rätt, monopol, patent, (ibl. nära) koncession, oktroj; se
företräde 2, 'förtjänst', undantagsförmån

PR-man informationsman, relationist

pro forma (blott) för formens skull, för syns

skull, skenproblem 1 (räkne)exempel, matematisk uppgift, tal, (mat.) proposition 2 gåta, svårighet, hård nöt (att
knäcka), huvudbry, gordisk knut 3 (ibl.) (vetenskaplig) fråga, ärende, uppgift, (vanskligt) spörsmål, ämne
problematik samling av problem, problemkomplex; problemställning problematisk omtvistlig, tvivelsam,
tvivelaktig 1, konstig, tvetydig, (vard.) 'skum'; tillspetsad, oklar, omstridd, gåtfull problemställning läge, sakläge;
(ibl.) problem procedur 1 förfaringssätt, tillvägagångssätt, system, förfarande, behandling, teknisk metod, teknik,
'operation' 2 förhandlingsordning, rättegångsordning, process 1 procentare se ockrare

procentuell 1 på 1. för hundra 2 relativ, proportionell — procentuellt (adv., även) se förhållandevis

process 1 utveckling(s-gång), skeende, förändring, ombildning, förlopp, fortgång, jfr procedur 2; (kem., ibl.)
reaktion 2 rättstvist, (rätts)strid, rättegång, mål 1. uppgörelse (inför rätta); rättslig aktion, rättsförfarande,
(rättegångs)förfarande — göra processen kort (med) snabbt avfärda 1. expediera 1. göra slut (på), snabbt avliva;
störta; gå summariskt till väga, sätta yxan till roten, slå till

processa ligga i process (med), föra talan (mot), anhängiggöra 1. föra en rättegång (med), tvista, bråka procession
högtidståg, se festtåg; karavan; parad; liktåg, begravningståg, (lik)följe producent 1 (motsats: konsument)
tillverkare, fabrikant, odlare, uppfödare, framställare, alstrare 2 förlagsman, produktionschef, ansvarig
konstnärlig o. ekonomisk ledare; arrangör (av radio- o. TV-program) producera 1 frambringa, prestera, odla,
(fram]alstra, (ibl.) uppföda, uppdra(ga) ni; se tillverka; ge, bilda, dana, (till)skapa, framkalla, utveckla
(temperatur, kraft) 2 utarbeta, uttänka ni, (vard.) kläcka fram — producera sig framträda 1. vara verksam (som
författare 1. talare 1. konstnär), skriva, författa

produkt 1 se alster; [produkter] effekter, produktion 2 se fabrikation

produktion 1 (motsats: konsumtion) alstring, framställning (av förnödenheter), tillverkning, fabrikation, skapande
2 avkastning(s-resultat), produkter; (samtliga) verk, se författarskap 2 produktiv produktionskraftig,
alstringskraf-tig; fruktbar, fruktsam, bördig, närande; (bildl.) givande, skapande; (om kapital) räntabel,



räntebärande; (ibl.) arbetsam, flitig, effektiv produktivitet produktionskraft, alstringskraft, produktionsförmåga,
(ett företags) tillverkningsförmåga; fruktbarhet, skaparkraft, ska-parförmåga, skapande förmåga profan (motsats:
andlig, religiös, kyrklig, prästerlig) lekmanna-, världslig, sekulariserad; oinvigd, utomstående; vanvördig, hädisk,
blasfemisk, gudlös profanation profanering, kränkning, vanhelgande, blasfemi, bespottelse profanera se
vanhelga, kränka 1 profession se yrke

1 professionell (motsats: amatör) (subst.) yrkesmässig 1. professionell idrottsman, yrkes(sports)man, proffs

2 professionell (motsats: amatörmässig, amatör-) (adj.) yrkesmässig, yrkes-, fackmässig, (vard.) pro-(boxare)

professur professorsbefattning, professorsstol, professorsämbete, lärostol, (åld.) profession, professorat

profet gudsman, siare, förkunnare, tecken-tydare, (ibl.) 'orakel'; jfr predikant; se pionjär 1; (skämts, för) professor
profetera förutspå, se spä profetia [-tsi'a] gudomlig uppenbarelse; (fram-tids)förkunnelse, siarord, förutsägelse,
spådom, varsel, prognos profetisk siar-(blick), förkunnande, varslande, förebådande, spående, orakelmässig,
divina-torisk, (ibl.) aningsfull, se framsynt 2 proffs se 1 professionell

profil 1 sidobild, porträtt taget från sidan; kontur, (ibl.) sil(h)uett 2 (lodrät) tvärgenomskärning, avskärning,
sektion; (bild i) genomsnitt 3 (bildl. för) karakteristiska drag, 'ansikte', image — i profil (motsats: framifrån, en
face) från sidan profit (affärs)förtjänst, se vinst 1; se fördel 1 profitera dra(ga) nytta (av), förtjäna (på); begagna
sig (av), utnyttja, tillgodogöra sig, exploatera, sko sig (på), skära pipor i vassen, (ibl.) ockra (på) profoss (åld.
för) 1 se bödel 1 2 ordningsman

(vid krigsmakten) profylaktisk förebyggande, skyddande, preventiv

prognos [-å's] förutsägelse, bedömande av (sjukdoms) förlopp 1. av framtida utveckling 1. framtidsutsikter,
(väderleks)utsikter, (ibl.) horoskop

program 1 ritual, ceremoniel, repertoar; arbetsordning, dagordning, (handlings)schema, undervisningsplan, jfr 1
plan 3, (ibl. nära) promemoria; framtidsplan; tablå, kalkyl,
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prospekt 2 partiprogram, målsättning,grundsatser 1. principer o. syften, (parti)manifest 3 inbjudningsskrift (vid
skola 1. högskola 1. universitet) programförklaring deklaration programmera utarbeta program 1. ge uppgifter
(för dator) — programmerad (om undervisning) i utexperimenterade steg; (om inlärning) styrd progress (motsats:
regress) framåtskridande, tillväxt, utveckling, förkovran progressiv (motsats: regressiv) fortskridande, jämnt
(till)växande, gradvis stigande 1. ökande, efter hand tilltagande; framstegsvänlig, reformvänlig,
'framåtsträvande', samhällstillvänd, (ibl.) vänsterradikal; (språkv, för) framåtverkande prohibitiv tillbakahållande,
hindrande, förbuds-; inskränkande, restriktiv projekt [-sjekt1 1. -jekt1] förslag, se 1 plan 4, utkast; (avgränsat)
forskningsföretag; dröm, luftslott

projektera [-sjekte1- 1. -jekte1-] framlägga ni förslag om, planlägga, ha planer på, föreslå

projektgrupp arbetsgrupp (för speciell uppgift)

projektil [-sjekti'1 1. -jekti'1] kastvapen, kastkropp; (fjärrstyrd) missi'1; [kula, granat, bomb, kartesch, skott, (ibl.)
hagel, (hist.) lod; torped] projektledare koordinator, koordinatör projektor projektionsapparat (för bildvisning)
proklamation upprop, kungörelse, manifest; meddelande, jfr förordning; förklaring, deklaration; dekret, cirkulär,
rundskrivelse, (påve)encyklika proklamera se tillkännagiva 1 proku ra fullmakt att teckna firma(s namn),
affärsfullmakt proletariat underklass, undertryckt samhällsklass, fattigklass, jfr 1 pack, (ibl.) proletärväsen;
[proletariatet] de egendomslösa 1. utblottade 1. obemedlade 1. fattiga (o. undertryckta) (arbetstagarna), de som
lever nära svältgränsen, samhällets olycksbarn, hopen

proletär underklassperson, underklassare, ple-bej, vanbörding, fattig löntagare, jfr proletariat

prolog (motsats: efterspel, epilog) inledning(s-dikt), öppningstal; förspel; upptakt, början prolongera se förlänga,
ge förlängd giltighet åt, utsträcka giltigheten av, bevilja uppskov med, framflytta ni promemoria



minnesanteckningar, notering, minneslista, föredragningslista, PM 1. P. M., agenda; redogörelse 1. memorandum
(till myndighet), inlaga, memorial, rapport, yttrande, utlåtande; (ibl. nära) program; (ibl.) föreskrift(er),
handledning promenad 1 spatsertur, gångtur, (lust)vand-ring, jfr 2 tur 2, utflykt till fots, gång, rundtur 2
promenadplats, spatserplats, (vard.) strög
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promenera 1 (gå ut o.) gå, ta(ga) sig en promenad 1. (spatser)tur I. sväng 1. runda, flanera, spatsera, ta(ga) 1.
skaffa sig (lite) motion, 'röra på sig' (ett slag), vandra 2 (om hund) se rasta 2 prominent framskjuten, se
framstående 2, ansedd

promiskuitet oreglerade sexuella förbindelser, (alltför) fria förhållanden, (fullständig) lösaktighet, lössläppthet
promovera (bl. a.) tilldela 1. förläna doktorsgraden, lagerkrona, graduera, kreera (till) prompt 1 (adj.) (hand. för)
punktlig (lastning 1. betalning), färm (expedition) 2 (adv.) hastigt, utan dröjsmål 1. betänkande, se genast 1;
ovillkorligen, se nödvändigt prononcera (språkv, för) uttala, betona, tydligt ånge, (språkv.) artikulera —
prononcerad (skarpt) utpräglad, avgjord, bestämd propaganda se agitation, upplysningsverksamhet, (ibl.)
'undermineringsarbete' — göra propaganda för propagera för, söka vinna anhängare, ivrigt verka för, (söka)
utbreda 1. hamra in (en åsikt 1. dyl.) propagandist propagandaman, agitator, agent;

demagog; (ibl.) proselytmakare propagera 1 söka utbreda 1. sprida 1. lansera, agitera, verka (för), söka vinna
anhängare, ivra (för), plädera (för), göra reklam 1. propaganda (för), reklamera (för); [propagera för] (även)
marknadsföra 2 (fackspr. för) fortplanta; utbreda sig, sprida sig, vidga sig, tillväxa

propedeutisk [-devt1-] förberedande, inledande, grundläggande, preparerande, preliminär proper [-å1-] välputsad,
ordentlig, se 2 ren proponera se föreslå; utbringa (en skål); (åld. för) lägga bort titlarna

proportion (motsats: disproportion) förhållande, storleksförhållande, storhetsförhållande, måttförhållande;
överensstämmelse (mellan); [proportioner] utsträckning, mått, dimensioner, former — i proportion till i
förhållande till, i mån av, se under 1 mån proportionerlig (motsats: oformlig) väl avvägd 1. avpassad 1.
proportionerad, passande; välväxt, välbyggd, välproportionerad, (ibl. nära) harmonisk, skön, regelbunden,
symmetrisk; i visst förhållande (till) proportionsvis förhållandevis, jämförelsevis,

relativt, proportionell(t) propos [-på1] se propå

proposition 1 (regerings)förslag, (vard.) propp, (om eng. o. amerik, förh.) bill; yrkande, framställning, tillbud,
trevare; förslag till beslut, voteringsordning 2 (log. för) omdöme, sats; (mat. för) teorem, sats, problem; (idrott,
för) tävlingsbestämmelser, (tävlings)-villkor — framställa proposition framlägga förslag till omröstning, föreslå
voteringsordning

propp 1 se plugg 1, (ibl.) kork; (med.) tampong (av gas) 2 (elektrisk) säkerhetspropp, säkring 3 stopp (i trafiken),
'flaskhals' 4 blod-proppa—provisorisk

propp, tromb(os), embolus, emboli' 5 (vard. för) proposition proppa stoppa 1. packa full, (ibl.) pressa (in), (vard.)
tratta (i); plugga, stänga; (med.) tamponera; (fiske.) ljustra (àl) — proppa full (med) häva full med, Be 2 fylla 1
— proppa till 1. igen korka (igen), stänga (till 1. igen), stoppa 1. täppa till 1. igen, täta, sätta (en) plugg 1. propp
1. kork i proppfull överfull, överfylld, fullstoppad, fullstuvad, (full)proppad, (full)packad, fullsatt, (vard.)
(full)späckad, (full)spikad, full-smockad, smockfull, smäckfull, jfr brädd/ull; se proppmätt proppmätt (vard.)
stoppmätt, övermätt,skrov-mätt, proppfull, proppfylld, stinn, så att magen står i fyra hörn, (prov., i Sydsv.)
stackad

propsa på (envist) söka tilltvinga sig 1. tvinga sig till, vilja framtvinga, (pockande 1. trotsigt) kräva 1 propå 1.
propos [-på1] förslag, invit; yttrande prosa 1 [på prosa] i obunden form 2 vardaglighet, alldaglighet, fantasilöshet,
torrhet prosaisk 1 (skriven) på prosa 2 förstånds-mässig, saklig, materialistisk; fantasilös, jordbunden, andefattig,
vardaglig, grå, torr, känslofattig, 'nykter', opoetisk, poesilös, oromantisk, platt, alldaglig, banal, ledsam, tråkig; jfr
bornerad 1 proselyt (ny)omvänd, nyvunnen anhängare, konvertit



proselytmakare agitator, propagandist, övertalare, 'värvare', (ibl.) missionär proselytmakeri proselytvärvning,
agitation,

propaganda, övertalning prosit väl bekomme, (åld.) Gud signe proskribera se bannlysa 2, landsförvisa prospekt i
tryckt förhandsreklam, (reklam)-broschyr, (ibl.) folder; plan, anmälan, program 2 (om äldre förh. för) utsikt, vy 3
(fackspr. för) orgelfasad 4 (om ryska förh. för) huvudgata, esplanad, b(o)ulevard, aveny prost se präst 1

prostituera offentligen prisge, blottställa, skämma ut, kompromettera, vanhelga, vanära, besudla, oskära, befläcka
— prostituera sig bjuda ut sig, mot betalning ingå könsförbindelse, sälja sig 1. sin kropp, (vulg.) fnaska —
prostituerad 1 (adj.) fallen 2(subst.) se glädjeflicka; glädjegosse, lustgosse, (vulg.) körare, (bög)snoare, hanluder
protegé [-sje1] se skyddsling protegera [sje1-] se beskydda, jfr skydda, ha som skyddsling, gynna 2 —
protegerande beskyddande, faderlig, nedlåtande, överlägsen protektion (be)skydd, hägn protektionism
tullvänlighet, skyddstullssystem, skyddstullspolitik protektor beskyddare, skyddsherre protektorat ledning o.
beskydd, beskyddar-skap, skyddsherrskap, överhöghet; skyddsområde, 'beskyddat' område 1. land; se koloni
protes konstgjord lem; emalj öga; se löständer

protest invändning, bestridande, gensägelse, genmäle, gensaga, (åld.) insaga; mothugg, (ibl. nära)
föreställning(ar), demonstrationer), jfr bråk 3; jäv, reservation, opposition, veto — utan protest se stillatigande
protestera reservera sig (mot), förklara 1. yttra 1. anmäla (sitt) missnöje (med) 1. ogillande (av), opponera (sig),
inlägga gensaga (mot), bemöta, demonstrera (mot), ta(ga) avstånd (från), genmäla, invända, bestrida, motsäga,
slå näven i bordet, jfr tredskas protokoll — plumpa i protokollet se dabba sig prototyp urbild, urtyp; grundform;
likare,

mönster, modell, förebild prov 1 (plur. = sing.) försök, experiment, rön, undersökning; se prövning 1, examen;
anlagsprövning, test(ning); (svår) pärs, elddop, påfrestning, 'skärseld'; (lärdoms)specimen 2 (plur. = sing.) bevis
1. exempel (på), försmak (av), (åld.) underpant (på) 3 (i plur. -er) provbit, provlapp, provstycke, provexemplar,
provparti, (prov)kollektion; (geol.) stuff; stilprov, axplockning, smakprov, smakbit — avlägga prov (även)
avlägga lärdomsprov, disputera, speciminera — ge 1. visa prov på se ådagalägga — hålla 1. bestå provet hålla
måttet, hävda sig, klara en prövning, se klara sig 2; se hälla stick 1. streck — på prov se försöksvis — ställa 1.
sätta på prov se pröva 1 prova 1 avprova, avsmaka ni, provsmaka, probera; anställa prov (med), försöka (med),
(ibl.) testa; ta(ga) prov (av 1. på) 2 undergå inträdesprövning, prova in (vid), pröva 1; avlägga prov — prova ut
utprova, utexperimentera, fastställa den praktiska användbarheten av proveniens härkomst, uppkomst, ursprung,
historia

proviant se förråd, livsmedel, livsmedelsförråd, livsförnödenheter, reskost, vägkost, färdkost, (ibl.) matsäck, jfr
mat proviantera förse (sig) med 1. (an)skaffa livsmedel 1. proviant, göra (matvaru)inköp, (sjö.) skaffa, (mil.)
armera provins 1 land, landskap, landsdel; [provinsen] landsorten 2 förvaltningsområde, (ibl.) distrikt, (om eng.
förh.) grevskap, (om franska förh.) departement, guvernement 3 (biol. o. bot. för) underavdelning provinsialism
bygdemålsfärgat ord 1. uttryck, dialektord 1. dialektuttryck 1. folkmålsord (i riksspråkligt sammanhang)
provinsiell 1 se lantlig, landsortsmässig, små-stadsaktig; se dialektal; se kälkborgerlig 2 decentraliserad, regional,
lokal, landskaps-, landsdels-

provision försäljningsarvode, tantiem, procent (på försäljning), mellanhandsarvode, agent-arvode, mäklararvode,
kurtage, jfr ersättning 1 provisorisk (motsats: permanent) övergångs-, kortvarig, interims-, interimistisk,
preliminär, (gällande) för tillfället 1. tills vidare, (ibl.) för stunden vidtagen, tillfällig, nödtorftig; snabb-(kalkyl),
arbets-(titel), nöd-ankare)
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provisorium tillfällig anordning, interimsåt-gärd, utväg för stunden; provisoriskt tillstånd, modus vivendi,
övergång(s-tillstånd)

provocera söka förmå, lura, 'inbjuda', locka (att förgå sig); utmana, reta 1. hetsa 1. egga (ngn till ngt); vålla
(missnöje o. oroligheter), se framkalla 1, 'öppna dörren för' — provocerande uppeggande, upphetsande,



uppviglande, utmanande, provokativ, provo-katorisk

provokation utmaning, förtäckt eggelse, trakasserier, försök att framkalla (politiskt) brott

provokativ 1. provokatorisk se provocerande provryttare (vard. för) handelsresande provundersökning (fackspr.)
förtest, styrtest, pilot test

prudentlig gammaldags siratlig, värdig, överdrivet omsorgsfull 1. noggrann (i klädsel o.

uppträdande), överdrivet prydlig, (vard.) pimpinett 1. pimpinätt, jfr sirlig 2, se noga 3; sipp, pryd, mamsellaktig
prunk se prål, grannlåt 1

prunka se ståta, pråla; se skryta — prunkande färgrik, grann, lysande, praktfull, brokig o. glänsande, pompös,
prålig, prålande, svulstig — prunka med lånta fjädrar se lysa med lånta fjädrar under 1 lysa

prut prutande, köpslående, ackorderande — utan prut utan knot 1. gensägelse 1. motstånd 1. betänkligheter 1.
invändning(ar) 1. opposition, utan att mucka, utan muck, stillatigande, oförbehållsamt, gärna; utan krångel 1.
besvär, utan vidare; utan förbarmande 1. försköning, oeftergivligt, resolut 2, 2 direkt 2 pruta se köpslå, (ibl.)
schackra om; pruta ned, söka pressa ned priset, begära rabatt 1. nedsättning; göra 1. bevilja 1. begära eftergifter
1. lättnader — pruta av på (om pris 1. anspråk) slå av på, ge efter på, sänka, minska, stämma ned (anspråken);
kompromissa med, jämka på, (neds.) dagtinga med; icke strikt följa, (inte) ta(ga) tillbaka 1. ändra prutmån
jämkningsmån, marginal; [med [-prutmån]-] {+prut- mån]+} (taga till) i överkant prutta 1 släppa sig, släppa (sitt)
väder 2 (om

motor 1. valthorn för) smattra pryd tillgjort anständig 1. blygsam, överdrivet

o. småskuret sedesam, se sipp 1 pryda (ut)smycka, (ut)sira, pynta 1. kluta 1. styra (ut sig), försköna, utstoffera,
besätta, garnera, (ibl.) behänga, dekorera, ornera, ornamentera; fiffa upp, hjälpa upp, ge glans åt, förgylla upp;
hedra, väl anstå, passa, 'klä(da)'

prydlig vacker, näpen, nätt, söt, fin, grann, sirlig, siratlig, prydsam, dekorativ, klädsam, elegant, stilfull; snygg,
fräsch, välvårdad, städad, soignerad; (om handstil) vårdad, redig, niti'd, 'hygglig' — vara prydlig göra sig (bra),
ta(ga) sig bra ut, vara till sin fördel prydnad se grannlåt 1, ögonfägnad, 'galjons-bild', 'kuttersmycke'; sira't,
ornering, ornament, besättning, garnering, garnityr, utstyrsel, skrud, klädsel, dekor, bjäfs; (vara)
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en ära 1. heder 1. stolthet (för) — till prydnad (stå framme) på parad prydnadsföremål (motsats: bruksartikel)
prydnadsartikel, prydnads vara, (vard.) (litet) pycke

prygel spöslitning, spöstraff; se stryk, jfr tortyr prygla ge prygel 1. smörj 1. dagg 1. (ett kok) stryk, avbasa, låta
(ngn) smaka käppen, låta käppen dansa på (ngns) rygg, aga, klå 1. piska 1. smörja 1. smälla upp, klappa 1. rappa
till, örfila, slå gul och blå, jfr slå till 1 under 2 slå, jfr misshandla 1, (ibl.) gissla, (åld.) hudstryka, hudflänga, ge
(fyrtio par) spö, låta slita spö, risa, kåkstryka; (vard.) bulta (på1), damma på1 1. till, dunka på1, lappa upp 1. på1
1. om 1. till, dänga (på1), ramla på1, 'randa' (ngns rygg), 'märka', basa på11. upp, daska, smiska, mörbulta, ge på
pälsen 1. på huden 1. på nosen 1. på moppe 1. på tafsen 1. på 'nöten', tilltvåla m, avhyvla ru, ge en avhyv-ling,
spöa, puckla på1 1. upp 1. om, dalja, (prov., vard.) banka — pryglas slita spö pryl (skomakar)nål, (ibl.) syl,
(fackspr.) prim, (sjö.) märlspik; [prylar] (vard. för) saker, se grejor

prål prålande, prunk, ståtande, ståt, grannlåt 1, (yttre) prakt, (tomt) sken, se flärd 1;

extravagans, överdåd, (ibl.) (smaklös) lyx, skryt

pråla se ståta, stråla, prunka, blänka i starka färger; vilja lysa (med), paradera (med), (inbilskt) snobba, se skryta
— prålande se prunkande, svulstig, skrytsam prålig bondgrann, (tras)grann, prunkande, skrikande, skrikig, gräll,
bjärt, överdrivet utstyrd, alltför brokig, överlastad, flärdfull, (vard.) struntfin, stassig, 'konfektgrann',
'krokanartad'; se svulstig, skrytsam prång trång 1. smal passage (mellan hus), trång genomgång, liten gränd;
vinkel, vrå, smyg, (prov.) smutt, smått prångla kursa, skoja — prångla ut sprida (förfalskade 1. värdelösa mynt 1.



sedlar), sälja (underhaltiga varor); söka lura 1. (vard.) pracka på1; sätta (rykten) i omlopp prägel 1
(präglings)stämpel, stamp, prägelverk 2 avtryck, intryck, mönster (på mynt 1. medalj), spår, märke 3 fysionomi,
gestalt, utseende; form, fason; slag, typ, beskaffenhet, 'kulör'; snitt, stil; särmärke, hallstämpel, 'signatur';
anstrykning, skaplynne, karaktär, anda, tycke, individualitet — bära prägel av se förråda 3 prägla 1 (om mynt,
medalj osv.) mynta, slå, stämpla, stansa, utstampa 2 sätta sin (personliga) prägel på, (ut)forma, utbilda, bilda 3
inprägla, inrista, inskriva, fästa (i minnet) 4 utmärka, känneteckna, behärska, härska i, genomsyra, genomgå —
präglas få sin karaktär (av), karakteriseras (av), 'färgas' (av) präktig l se praktfull, ståtlig, (hej)dundrande, dyrbar,
värdefull, ypperlig, utsökt, lyckad, se lysande 2 under 1 lysa 2 utmärkt, gedigen, förträfflig, (vard.) rekorderlig,
se storartad;präktigt—publikan

(om klädesplagg) varm o. skön, tjock; (ibl.) (genom)hederlig, ärbar, redlig, redig, rejäl, redbar, ordentlig, pålitlig,
stabil, solid, bussig; duktig, (åld.) gäv — präktigt (adv., även) bra, flott, med glans pränt textad skrift, skönskrift;
(ibl.) präntad bok, (åld. för) tryckt skrift — sätta på pränt fästa på papperet, skriva, nedskriva iu, kodifiera;
publicera 1. utge tu (i tryck) pränta texta, (prydligt 1. tydligt) skriva — pränta i se inpränta

prärie (amerikansk) grässlätt, gräsöken, jfr slätt

präst 1 (om kristna förh.) prästman, medlem av (det) andliga 1. prästerliga ståndet, (en) andlig, (en) andans 1.
kyrkans man, gudsman, Ordets 1. Guds ords förkunnare, kyrkans 1. Guds ords 1. Ordets 1. Herrens 1. Kristi
tjänare, själasörjare, själavårdare, själaherde, (församlings)herde; [kyrkoherde, komminister, prost, pastor,
(pastors)adjunkt, kaplan]; diakon, klerk; liturg, officiant, gudstjänst-förrättare, predikant; (neds.) 'svartrock'

2 (katolsk) prelat, (fransk) abbé, (grekiskkatolsk) pop, (judisk) rabbin, (indisk) brah-man; (keltisk) druid,
(nordasiatisk) schama'n, (muslimsk) imam; medicinman, offerpräst, offerförrättare

prästerlig (motsats: profan, lekmanna-) kleri-kal, andlig, kyrklig, ecklesiastisk, ecklesiastik, prelatensisk, pastoral
prästskrud liturgisk dräkt, ornat; (ibl.) mässskrud, mässhake prästviga se ordinera 2

prästvälde präststyrelse, teokrati, hierarki, klerikalism

pröva 1 se undersöka, granska, rannsaka, överväga; sätta 1. ställa på prov, känna (ngn) på pulsen; se förhöra;
(ibl.) testa, probera; (om djup) pejla, loda, kontrollera; se försöka 1; undergå inträdesprov, pröva in (vid), prova
(in) 2 hemsöka med prövningar 1. lidanden 1. sorger, låta genomgå 1. utsätta för lidanden, plåga; (relig. för)
inleda i frestelse, fresta

3 (jur. för) finna 1. döma (skäligt) — pröva sig fram fråga sig fram, treva sig fram, söka sig fram — prövad 1
livserfaren, erfaren, se förfaren under förfara, mogen, proba't 2 luttrad — prövande 1 granskande, kritisk,
forskande 1. 'lång' (blick) 2 ansträngande, påfrestande, påkostande, irriterande, enerverande; krävande, besvärlig,
tålamodsprövande, tröttsam, (ibl.) kännbar — pröva lyckan fresta sin lycka, se riskera — pröva på1 1 försöka sig
på, (vard.) hoppa på 2 pröva, (få) utstå, uthärda 2, röna, smaka på, känna på, underkasta sig, se gå igenom 4, råka
ut för — pröva sin lycka försöka sin lycka, försöka 1. våga ett kast, spela (på lotteri 1. tombola) — pröva sina
krafter få mäta sig med, jfr kämpa 1

prövning 1 undersökning, granskning, utredning, probering, avvägning, övervägande; rannsakning, (ibl.)
(rättegångs)behandling; (undergående av) prov, inträdesprov, (flytt-nings)förhör, duvning, examen, tentamen; in-

telligensprov, (intelligens)mätning, testning 2 hemsökelse, anfäktelse(r), pärs, 'skärseld', se lidande 2, sorg,
(relig.) 'kors'; motgång, vedervärdighet(er), (ibl.) frestelse prövosten (bildl.)probe'rsten, prövningsgrund,

schibbolet, bevismedel, kriterium prövotid 1 provtid, provtjänstgöring(s-tid), aspiranttid, prövningstid; (i kloster)
novitiat, novistid 2 svår o. tung tid, prövningstid, hundår PS 1. P. S. se postskriptum psalm 1 sång ur Psaltaren,
lovsång 2 (kyrklig) hymn

pseudo- falsk, oäkta, sken-, kvasi-, eftergjord, simili-

pseudonym (motsats: borgerligt namn) antaget 1. diktat (författar)namn, signatur, nom de guerre, nom de plume,



täcknamn — med pseudonymen se alias psyka (vard. för) irritera, utsätta för (lättare) psykisk press, (ibl.) tråka ut
— psykad (även) enerverad, deprimerad psyke (-en 1. -et) själ, själsliv, (ngns) inre, jfr

sinnelag, mentalitet; intellekt, tankeliv psykedelisk sinnes vidgande, sinnesuppenbarande, hallucinatorisk
psykiaterpsykiatriker, nervspecialist, neurolog,

själsläkare, sinnessjukläkare psykisk (motsats: kroppslig, somatisk) se

själslig, jfr andlig 2, (vard.) psyk-psykolog själsforskare, själsiakttagare, människokännare, människobedömare;
psyko-terapeut

psykologisk själs vetenskaplig, (vard.) psyk--

det psykologiska ögonblicket det rätta 1. riktiga 1. gynnsamma 1. avgörande ögonblicket

psykos [-å's] sjukligt själstillstånd, psykisk

sjukdom, (ibl.) panik pub 1. pubb bar, krog, värdshus pubertet pubertetsålder, könsmognad, man-barhet;
brytningsperiod, jäsningstid; [-[puberteten]-] {+[puber- teten]+} jfr tonåren publicera se offentliggöra, ta(ga) in (i
tidning 1. tidskrift), förlägga, utge ru (i tryck) — publiceras se komma ut 2, se dagen publicist se journalist

publicitet 1 [ge publicitet] ge offentlighet 1. spridning (åt), göra reklam (för) 2 tidnings-mannaverksamhet,
journalistik, publicistik

publicity [pabli'siti] se publicitet 1 public relations [pa'blik rilej'sjens] se PR

1 publik (subst.) publikum, åhörare, åhörar-krets, åhörarskara, lyssnare, lyssnarkrets, lyssnarskara, åskådare,
åskådarkrets, åskådarskara, läsekrets, läsare, kundkrets, besökare, klientel, (restaurang)gäster; forum, auditorium,
församling; (ibl.) målgrupp; [publiken] allmänheten, offentligheten, salongen, galleriet, de närvarande, den
läsande allmänheten, bokvärlden, (den stora) massan, folket, se under folk 6

2 publik (adj.) statens, offentlig, allmän; allmänhetens

publikan (bibi. 1. skämts, för) tullman, tullare

483publikation—punsa

publikation 1 offentliggörande, publicering, utgivande (i tryck) 2 (tryckt) skrift, tryckalster, pressalster, tidning,
tidskrift

1 puckel knöl, utväxt, kut(rygg); (kullrig) upphöjning, backkrön, gupp

2 puckel (vard. för) stryk pudding jfr paj; (si. för) flicka

pudra puder(be)strö, inpudra hj, överpudra ni, bepudra, puderbelägga, bespruta (med insektspulver); (kok.)
inmjöla ni, beströ 1. överströ (med socker 1. mjöl), 'dofta' (med mjöl), sikta florsocker (över bakverk) pueril
barnslig, enfaldig, naiv, infantil puff 1 svag o. dov knall; rökmoln 2 knuff, skuff(ning), stöt 1, (ibl.) vindstöt,
vindpust, jfr 1 vind 3 tygöverklädd pall; sittkudde av läder 4 puffärm 5 överdriven reklam(notis) puffa 1 knalla;
utstöta ni 1. blåsa (ut) (rök) 2 se knuffa, stöta 1, skuffa, skubba, buffa, (vard.) putta, (prov.) bussa; jämka (på);
driva (fram) 3 [puffa för] göra reklam 1. reklamera för, utbasun(er)a ni, höja till skyarna, 'stöta i basun' 1. 'slå på
(stora 1. reklam)trumman' för — puffas knuffas, buffas pugilist se boxare

puka (mus.) timbal — med pukor och trumpeter med pomp och ståt, med ljudlig entusiasm, med glans, under
allmänt bifall, festligt, med stora åthävor

pulka (båtformig samisk) släde, ackja

1 pulla (vard. för) höna 1, 1 flicka 1, älskling, homosexuell; (prov., i Sydsv., för) kyckling; se pastill; (prov. för)
1 bock 4

2 pulla (kortsp.) pulang, bägare; spelmarker; insats, pott



pullover överdragströja, se tröja

pulpet (skol)bänk, katederbord, (ibl.) (not)-

pult, dirigentpult puls 1 (med.) pulsfrekvens; hjärtslag 2 rytm, 'pulsslag', (levande) liv och rörelse, tempo, takt —
känna på pulsen förhöra, rannsaka, utfråga ni, ansätta med frågor, sätta åt, interpellera, pejla, sätta på prov, pröva
1. granska 1. undersöka vad ngn går för, 'sondera'

pulsa plumsa, vada, kliva, trampa (i snö 1. modd 1. sand 1. väta), lafsa, (vard.) klafsa, (prov.) flunsa pubera
klappa 1. slå 1. dunka 1. bulta (i takt med hjärtslagen), brusa 1. strömma (i ådrorna); regelbundet växla i
(ljus)styrka; (bildl.) röra sig rytmiskt, hetsigt röra sig pulsåder 1 (motsats: ven) artär, jfr åder 1 2 trafik(puls)åder,
(livligt trafikerad) huvudgata, huvudled pultron se mes 3

pulver (bl. a.) stoft, damm, puder, 'mjöl',

(svavel)blomma, (kol)stybb pulverisera 1. pulvrisera se mala 1, krossa 1

1 pumpa (subst.) 1 kurbits 2 (glas)kolv, retort; kaffekokare

2 pumpa (v.) 1 utpumpa ni, länspumpanl, länsa, (ut)suga, tömma, (fys.) evakuera, (med.) magpumpa 2 (vard. för)
(ut)fråga, locka ur
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(ngn) en hemlighet, 'mjölka', korsförhöra, jfr förhöra, intervjua — pumpa upp 1 blåsa upp, fylla (med luft) 2 (om
vatten) uppfordra, hämta upp

pund 1 lispund, halvkilo 2 (bibi.) (silver)talent;

pund 1. pound sterling 3 (natur)gåvor, samlade tillgångar, anlag, talang, begåvning 4 (vard. för) (flaska)
brännvin, langarsprit, smuggelsprit pundhuvud se dumbom

pung se portmonnä; påse; (zool. för) hudveck,

'ficka'; (med.) scrotum, (vulg.) task; hårpung, chinjong— knipa om pungen se spara 2

— lossa 1. lätta på pungen vara frikostig, jfr betala 1

punga ut (med) se betala 1, (tvingas) släppa till, spendera, vara flott pungslå låna 1. vigga av (ngn); [pungslå på]
avlocka ni, lura av 1. ur, lura (ngn) på (ngt), jfr 1 lura 2; uppskörta ni, ta(ga) för mycket 1. oförskämt betalt,
hugga för sig, avpressa ni, pressa på pengar, utpressa tu, avhända, preja (av),(vard.) 'skinna', 'fjälla', 'klå', 'flå',
'beskatta', 'brandskatta', 'klämma' (ngn) på (ngt), plocka på pengar, skoja (upp), roffa (åt sig), köra upp, 'mjölka'
punkt 1 prick, plätt 2 plats, ort, ställe; tidpunkt, ögonblick, stadium, (vard.) momang 3 punkt och slut, se slut 3 4
(språkv.) mening, sats, fras, period 5 underavdelning, moment, led, passus, passage, avsnitt, klausul

— den springande punkten kärnan, se vidare under 2 springa — död punkt 'återvändsgränd'; intresselöst parti —
fast punkt hållpunkt; (ibl.) tyngdpunkt; befäst punkt; se vidare under 1 fast — känslig 1. svag 1. sårbar 1. sjuk
punkt se svaghet 3, akilles-häl — lägga fingret på den sjuka punkten peka på svagheten, jfr svaghet 3 — mörk
punkt gåta, se vidare under mörk — på den punkten i den saken, i det ämnet, i det avseendet — sätta punkt se
sluta 3 — sätta punkt för sätta p för, hejda 1, hindra 3 •— till en viss punkt till en viss grad — till punkt och
pricka noga, exakt, punkt för punkt, (in) i (de) minsta detalj(er), i grund(en), i grund och botten, på pricken, jämnt
upp, fullkomligt, alldeles 1, (vard.) på håret —• öm punkt svaghet, se vidare under öm

punktera 1 markera med punkt(er), sätta (ut) punkter, pricka (av 1. ut), (ibl.) utsticka ni 2 sticka hål på, perforera,
genomborra; få hål på (exv. cykelslang), råka ut för 1. få (en) punktering

punktlig pålitlig, (hand.) prompt (lastning 1. betalning), (ibl.) påpasslig; se precis 1, (ibl.) regelbunden, som ett
urverk, strikt, rigorös, samvetsgrann — punktligt (adv., även) i tid, på klockslaget, på minuten 1. sekunden; se
noga 2, jfr prompt 2 — vara punktlig hålla tiden, komma i (rättan) tid punktlighet se noggrannhet, pålitlighet,
säkerhet



puns håljärn, stans, stamp, stämpel punsa stansapupill—pytt

pupill (bl. a.) myndling, omyndig (person), änkebarn

pur se 2 ren 8, idel, enbär, klar(aste), genuin,

sannskyldig, veritabel, 'komplett' puré mos; (av)redd soppa, potage, crème purism 1 språkrensning(s-strävan) 2
puris-tiskt ord 1. uttryck, försvenskning, ersättningsord purist språkrensare

puritan sedesträng renhetsivrare, sedlighets-

ivrare, rigorist, renlevnadsman, asket purken (vard. för) förnärmad, sur S, misslynt, jfr ond 2, retlig 2 — vara
purken grumsa, t jura

purpur purpurfärg, röd 1. violettröd 1. röd-violett färg; purpurtyg, purpurmantel, purpurdräkt; kunglig makt,
furstlig glans,

hög maktställning, 'härlighet' purra 1 (sjö. o. vard. för) väcka 1 2 (prov. för)

burra (upp), rugga upp 3 (prov. för) lura 1. narra (ngn på ngt) 4 (fackspr. för) slå in 1. försänka (spik)

1 puss liten vattensamling, 1 pöl

2 puss (vard. för) (smäll)kyss, (vulg.) slät pussa (vard. för) kyssa, (vulg.) släta pussel 1. puzzle 1 läggspel,
tålamodsspel

2 (vard. för) ngt invecklat, huvudbry, petgöra pussig se plussig

pust 1 (blås)bälg, bläster, handfläkt 2 vindpust, se 1 vind, (ibl.) kallt luftdrag 1. vinddrag, stråk; andetag,
andedrag, suck, pustande), stön(ande), stånkande, flämtande, flämtning, flåsning; möda, sorg och suckan,
(ve)klagan

pusta 1 blåsa (ut), släppa ut (ånga 1. rök), tuffa, töffa 2 flåsa, flämta, kippa 1. snappa efter luft, vara andfådd,
frusta, stånka; sucka, stöna, (prov.) päsa, tjåsta, (ibl.) jämra (sig), klaga 3 pusta ut, hämta sig, hämta andan, andas
ut, se 2 vila 1

1 puta (subst.) se dyna, kudde, stoppad sits, (gymn.) mumrik; (si. för) flaska

2 puta (v.) truta, pluta; stå ut, svälla, pösa över bräddarna, sitta pösigt, trulsa sig — puta med skjuta ut (läpparna)
— puta ut skjuta fram

1 puts se ofog, skälmstycke 2 — spela ngn ett puts se 1 lura 2

2 puts 1 murbruk(s-lager), kalk, rappning, revetering, stuck, vitlimning, vitkalkning; (typogr. för) färgfläck 2
putsmedel, rengöringsmedel, polityr 3 renlighet, snygghet, prydlighet, ans, rykt

3 puts — puts väck borta, försvunnen (i ett huj 1. som en blixt), sin kos 1. väg, som uppslukad av jorden

putsa 1 göra rent 1. fint, se städa; ta(ga) bort fläckar (på), borsta, feja, se rengöra, (vard.) gå ö'ver; klippa (av) 1.
nypa av (veken på), snoppa 1. snyta (ljus); jämna, beskära, rensa (bort); tukta, kvista (träd); klippa (nackhåren);
glatta, glätta, gnida, gno, blanka, (blank)skura, smärgla, polera 1; (grovt) skrota; (fackspr., ibl.) raspa, skrapa 2 se

4 rappa 3 fiffa upp, förbättra, bättra (på1), 'fila på', 'frisera', 'förgylla' — putsa sig göra sig i ordning, göra toalett
— putsad se 2 ren, vårdad — putsa av se slipa 2, avputsa, avlägsna 1. ta(ga) bort (ojämnheter 1. fläckar), jämna,
avrunda — putsa upp tillsnygga hj, uppsnygga n), förbättra, reparera, restaurera, modernisera, (vard.) hyfsa
putslustig se rolig 1, festlig 2

1 putt (subst.) (prov. för) 1 pöl — gå i putten se förlisa, misslyckas 1

2 putt (subst.) slag (i golfspel)

3 putt 1. putten (adj.) (vard. för) stött, sur putta (vard. för) puffa 2 — putta på (vard.



för) vidröra 1, 1 skjuta pä 2 puttefnask 1. puttifnask 1. puttefnasker pojkvalp, liten pojke, parvel, pys; dvärg,
pyre, lilleputt

putto (i plur. putti) (konsth. för) liten barn-1. änglafigur, kerub, amorin, kupidon, genie puttra 1 småkoka, se 2
koka 1, bubbla, 'sjunga'; (om motor) smattra svagt, brumma 2 se muttra, 'koka' (av ilska), (ibl. nära) småsvär(j)a
puttrig (vard. för) hemtrevlig, trivsam puzzle se pussel pygmé se dvärg 2 pyjamas se nattdräkt

pyknisk (psykol. för) fyllig, bred; vital, sällskaplig

pynta göra fint, se städa; se pryda — pynta sig göra sig 1. klä(da) sig fin, ta(ga) (bästa) stassen på sig, klä(da) ut
sig, styra ut 1. till sig, spöka 1. kluta ut sig — pyntad se fin 3, utstyrd, (vard.) pimpinett 1. pimpinätt pyra glöda,
glimma under askan, ryka, röka, ånga; pysa, kräla, vimla; ligga latent, (i hemlighet) 'fräta' 1. 'gnaga' 1. 'jäsa'
pyramidal 1. pyramidalisk 1 pyramidformad, pyramidlik 2 ofantlig(t stor), oerhörd, häpnadsväckande, otrolig;
våldsam 1. stormande (succé)

pyre barn(unge), småbarn, kryp 2, (prov.) glytt, 'nubb'; parvel, pys, 'pyssling', larv(er),

(liten) 'slarver', byting, krake, (vard.) putte, knatte, palt, (ibl.) tummeliten, (putte)-fnask(er), puttifnasker, jfr
pojke, dvärg 2; tulta, stumpa, (liten) 'myra' pyrrusseger alltför dyrköpt framgång 1. seger,

seger till döds pys liten pojke, pyre

pysa ånga, väsa, fräsa, pusta; pösa, svälla; (prov., i Sy ds v., för) koka (över) pyssla styra (och ställa) 1. stöka
(med), bestyra, pussla, (små)knåpa, småknoga, påta, (vard.) tomta, se 2 syssla med — pyssla om se om, se till,
ansa, vårda, sköta (om), plåstra om; omhulda, skämma bort pyssling 1 tomte(nisse), vätte, se dvärg 2,
homunculus 2 liten pojke, pyre 3 femmän-ning

pyton (vard. för) (lukta) mycket illa, avskyvärt

pyts se hink, skål 1, bytta

pytt 1. pyttsan (jo) vackert, jo visst jo, visst det jo, ingalunda, långt därifrån, (vulg.)

485på—pålitlig

i helsike, i helsefyr; ascli, å(h), strunt, skräp, det var väl inget på 1 å, uppå; se ovanpå 1, uppepå; (kaffe) efter
(maten) 2 inom (en timme), (inte) sedan (många år) 3 per (tusen); (mil) efter (mil); utanpå (allt annat); (vara)
påsatt; (pris) av (fem kronor); (om motor) (stå) påslagen 1. tillslagen 4 (en armé) om, uppgående till, (en summa)
belöpande sig till, utgörande — inte på år och dag inte på (mycket) länge, se vidare under år — på andra sidan
(om) se mittemot, på motsatt (strand), på hinsidan, hinsides; se bortom, träns-, hyper-, bakom 1, (skjuta) förbi 1
— på det att se för att 1 under i för — på en gång samtidigt; genast; se vidare under 3 gång — på fläcken se
genast 1 — på grund av med anledning av, se vidare under 2 grund — på grund av att se emedan — på grund
härav se därför 2

— på måfå ungefärligen, se vidare under måfå

— på nytt omigen, se vidare under 2 ny — på nåder av ren nåd 1. älskvärdhet, (vard.) (få vara med) på ett hörn
— på skärpen eftertryckligt, se vidare under skarp — på tiden (det är) hög tid, (så) dags — på tu man hand i
enrum, se vidare under tu; se enskilt — vara på 1. å färde hålla på att ske, se försiggå, förestå 1, hota 2

påbjuda anbefalla, fastställa, statuera, införa,

förkunna 1, bjuda 1, befalla 1 påbrå (arvs)anlag, (släkt)arv, (släkt-1. arvs)-likhet

påbröd (vard. för) extra tillägg, tillskott,

extra favör påbud se befallning, förordning påbörda 1 lägga skuld(en) på, kasta (ansvaret) på, ge (ansvaret) för,
vältra över (ansvaret) på, se beskylla (för) 2 se betunga (med), tvinga på påbörja se börja 1

pådrag pådragning(s-anordning); igångsättning (av motor); (full) mobilisering, (omfattande) inkallelse i tjänst,



(full) styrka, (stort polis)uppbåd pådriva se driva på under 2 driva pådyvla se beskylla (jör)

påfallande iögon(en)fallande, framträdande, slående, överraskande, uppseendeväckande, utmanande,
anmärkningsvärd, märkvärdig, märklig, frappant, frapperande, utpräglad, demonstrativ; avstickande, bjärt,
markerad, markant, parant, se uppenbar, påtaglig 2; underlig, paradoxal, apart, (vard.) sjusär-deles

påflugen se påträngande 2, efterhängsen, oblyg, oförsynt, närgången, alltför tilltagsen, framfusig, besvärlig,
näsvis, (prov.) tyken, jfr indiskret påfordra se kräva 1

påfrestande se ansträngande, ytterligt krävande, mödosam, hård, (psykiskt) uppslitande,

enerverande, (ibl.) (nerv)frestande, (vard.) styv(t arbete)
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påfrestning påkänning, belastning, se ansträngning, slit, spänning, tryck, press, (ibl.) stress, 'törn', 'eldprov',
(psykiskt) trauma påfund se påhitt 1

påfyllning ny portion, mer (på fatet 1. i glaset),

mer mat 1. att dricka, (vard.) påbackning påföljande se följande under följa påföljd 1 se följd 2, resultat, jfr
eftersläng 2 (jur. för) rättslig påföljd, åtföljande straff, (vid laga) ansvar — utan påföljd se saklöst påföra 1 föra
på, lägga på, skotta på 2 belägga med (skatt), debitera påg (prov., i Sydsv., för) pojke pågå 1 se gå på 2 se
fortsätta 2; vara i full gång, föreha(va)s, vara före, se under 2 före, försiggå, (låta) hållas, (ibl.) råda — pågående

1 se aktuell 1, fortlöpande 2 (mil., motsats: avgående) inträdande 1. tillträdande (vakt)

påhitt 1 påfund, tilltag, 'tillställning', (vard.) jippo; nyck, knep, trick; (i plur.) konster, finter, fukter, funder,
(prov.) exter, se ofog 2 se infall 2, (konst)grepp, uppfinning, svepskäl, lögn, inbillning, 'fantasi', fiktion påhittig
(motsats: fantasilös) se idérik, uppfinningsrik, praktisk 2, fyndig 1, fiffig påhälsning besök, visit; ovälkommet
besök,

hemsökelse (av tjuvar) påhäng 1 (onödigt) bjäfs 2 (onödig) 'barlast' 1. 'ballast', 'black om foten', 'släp', börda 2,
onödigt 'bagage', 'tross', bihang; påhängsen person, 'kardborre', snyltgäst, jfr efterhängsen påhängsen
efterhängsen, påträngande påk grov käpp, (vandrings)stav, (mil.-sl. för)

gevär; [påkar] (si. för) ben påkalla 1 tillkalla, kalla 1. ropa på, anropa 1

2 se kräva 3 3 fästa (ngns uppmärksamhet vid) — påkallad (med.) indicerad — vara av behovet påkallad vara
välbehövlig 1. synnerligen önskvärd, jfr krävas

påklistrad 1 lös 2 (bildl. för) ytlig, tillfällig,

antagen, hycklad påkläda se ikläda 1, kläda 1 påkommande inbrytande, inträdande, inträffande, förefallande;
ifrågakommande, eventuell, möjlig påkosta se kosta på — påkostad kostsam, dyrbar, luxuös, (vard.) lyxig, vräkig
— påkostande fordrande, prövande 2, arbetsam 2, kännbar, 'hård' — vara påkostande se fresta på 2

påkänning påfrestning, belastning, ansträngning; förlust; känning; (tekn.) spänning pålaga se utgift, skatt 3

påle stake, stolpe, stång, stav, (förtöjnings)-pollare, spira, stötta, stock, (ibl.) stabbe — påle i köttet köttets
frestelse, (köttslig) lusta, begär; (ständig) plåga 1. pina, ständigt lidande, ihållande prövning, (bestående)
irritationsmoment, sjukdom pålitlig betrodd, beprövad, osviklig, redbar, hederlig, ordhållig, gill, tillförlitlig,
(psykol.) reliabel, (ibl.) trofast, karaktärsfast; vederhäftig 1, trovärdig, plikttrogen, punktlig, precis, solid 2,
gedigen, lojal, rejäl 1. reell, stadgad, solidarisk (kamrat), renhårig, (vard.)vara pålitlig—påtala

(en karl) hela dagen, rekorderlig, reko; stabil, viss, (block)säker, (ibl.) trygg, betryggande; se sann 2, äkta,
autentisk, auktoritativ, jfr hållbar 2 — vara pålitlig hålla streck 1. stick, bestå provet pålverk pålning,
pålkonstruktion; förskansning, palissad pålysa se tillkännagiva 1, förkunna 1 pålägg 1 (pris)förhöjning, ökning,
extra till-lägg 2 smörgåspålägg, smörgåsmat, kall-skuret, uppskuret, sovel, (vard.) tilltugg, jfr mat



pålägga 1 se lägga på 2 betunga 1. belasta med (skatt), påföra, uppta(ga) ni (nya skatter), se utskriva 2; belägga
med (straff) 3 ålägga, förplikta, anbefalla 1 påminna 1 ge (ngn en) påminnelse 1. (ibl.) vink (om), återkalla i
(ngns) minne, stöta på, säga till, bringa i åminnelse 1. i åtanke, erinra, (ibl. nära) (be att få) ta(ga) fasta på;
påpeka, inskärpa, varsko, varna 2 [påminna om] väcka minnet av 1. erinring om, komma (ngn) att tänka på, (åld.)
minna om; uppfriska minnet av, framkalla tanke(n) på, 'osa', 'smaka'; se ut som, ha en viss likhet med, brås på 3
(kanslispr. för) anmärka, invända — påminna sig se komma ihåg — göra sig påmind 1. påmint visa sig,
framträda; göra sin uppvaktning (hos), uppvakta; börja märkas påminnelse erinring, erinran; uppfordran,
(an)maning, uppmaning, påstötning, vink, tankeställare, (vard.) (på)körare; varnande röst, memento (mori),
'givakt'; förmaning, anmärkning, admonition, tillrättavisning pånyttföda 1 återföda, regenerera; omvända 2
föryngra, förnya; ge nytt liv, återuppliva, återuppväcka — pånyttfödd (även) 'väckt', se troende 2

pånyttfödelse 1 återfödelse, andlig omvandling 2 förnyelse, renässans påpassad se övervakad

påpasslig (motsats: försumlig) alltid till hands, försiktig, vaken, uppmärksam 1, rask o. beslutsam, rapp,
snabbtänkt, smart, alert, (vard.) parat, på alerten; (ibl.) punktlig, precis; omtänksam, plikttrogen, jfr nitisk — vara
påpasslig 1 ha ögonen med sig, ha ögon på skaft 2 passa på, ta(ga) tillfället i akt påpeka se framhålla 2, påvisa ni,
utpeka ni, peka på, göra (ngn) uppmärksam på (ngt), fästa (ngns) uppmärksamhet vid 1. på, rikta
uppmärksamheten på, (om)nämna, (ibl. nära) påminna, säga ifrån, varsko påpekande se anmärkning 1 påringning
uppringning, (telefon)samtal, (ibl.)

signal, anrop påräkna se räkna med

påse pung, (liten) säck, (åld.) pirat, redikyl 1. ridikyl, pompadour; bag, jfr kasse 1, håv, (prov.) fässing;
(papperstekn.) kanister (med rektangulär botten) — det har varit i säck innan det kom i påse det har
vederbörande inte själv hittat på, se vidare under Säck — ha rent mjöl i påsen 1. skäppan ha redligt

syfte, se vidare under 2 ren — slå sina påsar ihop se slå sig ihop under 2 slå påseende beskådan(de), påsyn, (vid
närmare) betraktande, (vid första) blick — till påseende (hemlånad) för (närmare) undersökning 1. granskning;
(ligga) framme påskina — låta påskina antyda, låta (för)-märka 1. förstå, slå fram, (löst 1. försåtligt) framkasta
ni, göra gällande, insinuera, (ibl.) visa, låtsa(s), förege, hyckla påskrift 1 påteckning, anteckning, annotation,
endossering, attest(ering), accept, vi-sering; se namnteckning 2 tillskrift, tillägnan 3 utanskrift, etikett, adress
påskrivet — få påskrivet få en anmärkning 1. prickning, få en tillrättavisning 1. ovett 1. 'obehag' — ge ngn
påskrivet (även) ta(ga) ngn i upptuktelse påskynda se skynda på påslag tillägg; jfr påökning påspäda se späda på

påstridig (motsats: undfallande) påståelig, envis 1, stridslysten, stridig, oresonlig, aggressiv, (ibl.) styvsint,
bufflig, kavat, tvärsäker, (vard.) katig, säker i korken påstruken 1 påmålad 2 se berusad 1 påstå 1 försäkra,
(för)mena, yttra, berätta, förklara, ånge, förfäkta 1. uttala 1. hävda som sin mening, göra gällande, postulera,
vidbli(va), insistera på, hålla på, fasthålla ni (vid), betyga, deklarera, tillkännage, (ibl.) bedyra, fastslå 2 (jur. för)
kräva 1 — påstå sig vara se ge sig ut för under giva — påstådd se förment under 2 förmena — det påstås det
säges, se under säga påståelig se envis 1

påstående 1 mening, uttalande, yttrande, utsaga, förklaring, argument, försäkran, sats, tes, postulat 2 (jur. för)
yrkan(de), krav — enligt påstående enligt förljudande — löst påstående prat, rövarhistoria, 'fabel', jfr struntprat,
rykte 1 påstötning 1 grundstötning 2 se knuff 2

3 påstöt, uppmaning, vink, påminnelse påta (små)gräva, böka, rota, peta 2; se pyssla påtaga se taga på sig —
påtaga sig 1 se taga på sig 2 se åtaga sig, lova, (ibl.) medge, erkänna, tillstå påtaglig 1 (motsats: ogripbar,
abstrakt) verklig, reell, real, objektiv, materiell, substantiell, handgriplig, gripbar, konkret, kroppslig, faktisk 2
(motsats: omärklig, obetydlig) synlig, synbar, märkbar, förnimbar, urskiljbar, iakttagbar, igenkännlig, påfallande,
utpräglad; åskådlig, tydlig, distinkt, positiv, omisskännlig, karakteristisk, klar, enkel; otvivelaktig, se obestridlig,
bevislig; kännbar, betydande — påtagligen 1. påtagligt (adv.) synbarligen, uppenbarligen, (åld.) skönjbar-ligen,
ögonskenligen; tvivelsutan, säkerligen, se bevisligen, onekligen — vara påtaglig kunna gripas med händerna, ha
kött på benen; bära syn för sägen 1. sägen påtala klaga över, klandra, kritisera, tadla, anmärka (på), påklaga;



anmäla

487påteckna se teckna på

påtryckning övertalning, tryck, press, påverkan, inflytande, inverkan, påstöt(ning)

påträffa se anträffa, finna 1

påträngande 1 pressande l. tryckande l. trängande l. överhängande (behov); jäktande 2 hänsynslös, hutlös,
aggressiv, taktlös, impertinent, alltför förtrolig, påflugen, svår att undkomma, efterhängsen, jfr indiskret, (vard.)
påträngsen

påtvinga se tvinga på

påtänkt tilltänkt, beramad, tillämnad, avsedd, planlagd, planerad, projekterad, förberedd

påve 1 (romersk-) katolska kyrkans överhuvud, den helige fadern (i Rom), Guds l. Kristi ståthållare l.
ställföreträdare på jorden 2 partipåve, (parti)pamp, matador — tvista l. strida l. gräla om påvens skägg tvista l.
strida l. gräla om ingenting l. om en struntsak l. småsak l. bagatell l. ngt meningslöst, hänge sig åt ordklyveri

påvedöme påvevärdighet, påvemakt, påvevälde, pontifikat, påvekyrka(n); (ibl.) papisteri, papism, påviskhet

påver se fattig 1, torftig

påverka  inverka på, (be)röra, bekomma, influera på, göra intryck på, ha inflytande på, sätta spår, 'färga',
gripa, genomsyra, afficiera, 'smitta'; öva påtryckning på, (ibl.) styra, manipulera, indoktrinera, (söka) övertala,
bearbeta, beveka, förmå 2; (ibl.) suggerera, stimulera, sporra, inspirera, animera, attrahera, underblåsa; (ibl.)
främja, 'befrukta' — påverkad (även) se anstucken; (be)rörd (av starka drycker), spritpåverkad, se berusad 1

påverkan inflytande, inverkan, (under) intryck (av), influens, verkan; påtryckning, tillskyndan, press, (på)tryck;
impuls, ingivelse, inspiration, suggestion; eggelse, incitament, 'smitta'; (kem.) reaktion

påvestol påvetron, påvemakt; [påvestolen] påven, Vatikanen

påvisa (upp)visa, anmärka, påpeka, framdraga 2, ådagalägga, (klart) lägga i dagen, fastställa, fastslå, bevisa,
framvisa, konstatera, demonstrera, indikera (stridsgas)

påvisbar påvislig, bevislig, iögon(en)fallande, synlig, mätbar, märkbar

påvlig påvisk, apostolisk, papal, (ibl.) papistisk, (romersk-) katolsk

påyrka se kräva 1

påökning löneförhöjning, löneförbättring, löneökning, lönepåslag, lönelyft, (för)höjd lön, (få) påökt (på lönen)

päll 1 (åld. för) baldakin, bär-, prakt-, tak- l. tronhimmel, (brud)-himmel 2 (i högre st. för) (himla)valv

päls 1 (djur)fäll, skinn, ragg, borst, hår; (djurs sommar- l. vinter)dräkt 2 pälsverk, pälskappa, skinnkappa, (åld.)
tulubb, (samisk renskinns)-päsk — ge på pälsen (vard. för) prygla, se skälla ut under 2 skälla

pälsa (fackspr.) avpälsa , se flå 1; avliva l. slakta (o. flå) — pälsa på (sig) (vard. för) sätta på (sig) päls(verk)
l. tjocka (ytter)kläder, svepa in (sig) i pälsverk, ta(ga) väl på sig, (vard.) palta l. bylta på (sig), bona om sig

pälskrage se boa

pälsverk pälsvaror, skinn, pälsfoder, päls

1 pärla (subst.) 1 (flott)klump; (luft)blåsa, bubbla, (vatten)droppe; (vard. för) sup 2 (bildl., om person) 'skatt',
'juvel', 'klenod', 'krona' — kasta pärlor för svin kasta bort l. öda sina krafter på ovärdiga; [det är att kasta pärlor
för svin] det är fåfängt, det tjänar ingenting till — må som en pärla i guld se trivas



2 pärla (v.) bilda(s) droppar; brusa, fräsa, sjuda, frusa, skumma, bornera, m(o)ussera; avsätta sig l. bryta fram i
droppar, porla, rinna, droppa, 'komma i kaskader', (om svett) lacka; (om toner) rulla, (om skratt) klinga

pärlband se halsband; rad(band) (av ljus l. lampor l. sjöar etc.), 'ljusramp'

pärm (skydds)omslag, (papp)mapp, (ibl.) brevordnare, arkivakt

pärs svår prövning, dust, 'eldprov', lidande 2, 1 pina, press, vånda

pöbel samhällsdrägg, se 1 pack; [pöbeln] (den råa) massan, den stora hopen, de lägsta lagren, det lägre l. lägsta
folket, populasen, de sämsta elementen, gatans parlament, den undre världen

pöbelaktig se plebejisk, simpel 6, avskyvärd, 2 gemen 1

1 pöl göl, (vatten)puss, vattensamling, (vatten)hål, vattengrop, damm, liten sump, (prov.) putt, flo; jfr sjö 1;
[pölen] (vard. för) oceanen, Atlanten

2 pöl (valsformig) kudde

pösa 1 se svälla 1; välla över, svämma över, fräsa, skumma, brusa, (ibl.) pysa 2 (vard. för) vara självbelåten l.
dryg, l. uppblåst, göra sig bred, vräka sig, yvas, (vard.) malla sig

pösig 1 (motsats: stram; mager) svällande, pösande, (upp)svälld, uppblåst, uppöst, (ibl.) svampaktig, utputande;
svullen, p(l)ussig; bullig, fet, storbukig, stinn, voluminös, (prov.) burkig 2 (motsats: ödmjuk) svällande av
fåfänga, högmodig, 'kråmande', struttande, skrytsam, prålsjuk, skroderande, krävstinn, dryg 4, självbelåten,
självsäker

Q

quantum satis tillräckligt, nog, så mycket som behövs, lagom påteckna se teckna på

påtryckning övertalning, tryck, press, påverkan, inflytande, inverkan, påstöt(ning)

påträffa se anträffa, finna 1

påträngande 1 pressande l. tryckande l. trängande l. överhängande (behov); jäktande 2 hänsynslös, hutlös,
aggressiv, taktlös, impertinent, alltför förtrolig, påflugen, svår att undkomma, efterhängsen, jfr indiskret, (vard.)
påträngsen

påtvinga se tvinga på

påtänkt tilltänkt, beramad, tillämnad, avsedd, planlagd, planerad, projekterad, förberedd

påve 1 (romersk-) katolska kyrkans överhuvud, den helige fadern (i Rom), Guds l. Kristi ståthållare l.
ställföreträdare på jorden 2 partipåve, (parti)pamp, matador — tvista l. strida l. gräla om påvens skägg tvista l.
strida l. gräla om ingenting l. om en struntsak l. småsak l. bagatell l. ngt meningslöst, hänge sig åt ordklyveri

påvedöme påvevärdighet, påvemakt, påvevälde, pontifikat, påvekyrka(n); (ibl.) papisteri, papism, påviskhet

påver se fattig 1, torftig

påverka  inverka på, (be)röra, bekomma, influera på, göra intryck på, ha inflytande på, sätta spår, 'färga',
gripa, genomsyra, afficiera, 'smitta'; öva påtryckning på, (ibl.) styra, manipulera, indoktrinera, (söka) övertala,
bearbeta, beveka, förmå 2; (ibl.) suggerera, stimulera, sporra, inspirera, animera, attrahera, underblåsa; (ibl.)
främja, 'befrukta' — påverkad (även) se anstucken; (be)rörd (av starka drycker), spritpåverkad, se berusad 1



påverkan inflytande, inverkan, (under) intryck (av), influens, verkan; påtryckning, tillskyndan, press, (på)tryck;
impuls, ingivelse, inspiration, suggestion; eggelse, incitament, 'smitta'; (kem.) reaktion

påvestol påvetron, påvemakt; [påvestolen] påven, Vatikanen

påvisa (upp)visa, anmärka, påpeka, framdraga 2, ådagalägga, (klart) lägga i dagen, fastställa, fastslå, bevisa,
framvisa, konstatera, demonstrera, indikera (stridsgas)

påvisbar påvislig, bevislig, iögon(en)fallande, synlig, mätbar, märkbar

påvlig påvisk, apostolisk, papal, (ibl.) papistisk, (romersk-) katolsk

påyrka se kräva 1

påökning löneförhöjning, löneförbättring, löneökning, lönepåslag, lönelyft, (för)höjd lön, (få) påökt (på lönen)

päll 1 (åld. för) baldakin, bär-, prakt-, tak- l. tronhimmel, (brud)-himmel 2 (i högre st. för) (himla)valv

päls 1 (djur)fäll, skinn, ragg, borst, hår; (djurs sommar- l. vinter)dräkt 2 pälsverk, pälskappa, skinnkappa, (åld.)
tulubb, (samisk renskinns)-päsk — ge på pälsen (vard. för) prygla, se skälla ut under 2 skälla

pälsa (fackspr.) avpälsa , se flå 1; avliva l. slakta (o. flå) — pälsa på (sig) (vard. för) sätta på (sig) päls(verk)
l. tjocka (ytter)kläder, svepa in (sig) i pälsverk, ta(ga) väl på sig, (vard.) palta l. bylta på (sig), bona om sig

pälskrage se boa

pälsverk pälsvaror, skinn, pälsfoder, päls

1 pärla (subst.) 1 (flott)klump; (luft)blåsa, bubbla, (vatten)droppe; (vard. för) sup 2 (bildl., om person) 'skatt',
'juvel', 'klenod', 'krona' — kasta pärlor för svin kasta bort l. öda sina krafter på ovärdiga; [det är att kasta pärlor
för svin] det är fåfängt, det tjänar ingenting till — må som en pärla i guld se trivas

2 pärla (v.) bilda(s) droppar; brusa, fräsa, sjuda, frusa, skumma, bornera, m(o)ussera; avsätta sig l. bryta fram i
droppar, porla, rinna, droppa, 'komma i kaskader', (om svett) lacka; (om toner) rulla, (om skratt) klinga

pärlband se halsband; rad(band) (av ljus l. lampor l. sjöar etc.), 'ljusramp'

pärm (skydds)omslag, (papp)mapp, (ibl.) brevordnare, arkivakt

pärs svår prövning, dust, 'eldprov', lidande 2, 1 pina, press, vånda

pöbel samhällsdrägg, se 1 pack; [pöbeln] (den råa) massan, den stora hopen, de lägsta lagren, det lägre l. lägsta
folket, populasen, de sämsta elementen, gatans parlament, den undre världen

pöbelaktig se plebejisk, simpel 6, avskyvärd, 2 gemen 1

1 pöl göl, (vatten)puss, vattensamling, (vatten)hål, vattengrop, damm, liten sump, (prov.) putt, flo; jfr sjö 1;
[pölen] (vard. för) oceanen, Atlanten

2 pöl (valsformig) kudde

pösa 1 se svälla 1; välla över, svämma över, fräsa, skumma, brusa, (ibl.) pysa 2 (vard. för) vara självbelåten l.
dryg, l. uppblåst, göra sig bred, vräka sig, yvas, (vard.) malla sig

pösig 1 (motsats: stram; mager) svällande, pösande, (upp)svälld, uppblåst, uppöst, (ibl.) svampaktig, utputande;
svullen, p(l)ussig; bullig, fet, storbukig, stinn, voluminös, (prov.) burkig 2 (motsats: ödmjuk) svällande av
fåfänga, högmodig, 'kråmande', struttande, skrytsam, prålsjuk, skroderande, krävstinn, dryg 4, självbelåten,
självsäker



Q

quantum satis tillräckligt, nog, så mycket som behövs, lagom R

rabalder se oväsen, buller 3, stormigt uppträde, villervalla, jfr oro 1; (göra) stor affär (av)

1 rabatt blomstersäng 1. -grupp 1. -list 1. -bädd, trädgårdssäng 1. -land, örtasäng, kryddsäng, plantering

2 rabatt (pris)nedsättning, (procentuellt) avdrag (i priset), prisavdrag, prislättnad, procent, prisreduktion,
(års)bonus, (ibl.) återbäring; rabatterbjudande, (rabatt)förmån

rabattera bevilja rabatt, göra avdrag, slå av (på priset), reducera priset rabbla själlöst 1. mekaniskt läsa 1. räkna
upp, prata utan att tänka, (vard.) ramsa (upp), ramla på1, veva 1. nysta 1. haspla ur sig; entonigt mumla, mässa
rabiat ursinnig, våldsam, ilsken, 'ettrig', inbiten, fanatisk rabulist omstörtningsman, se 1 revolutionär;
(folk)uppviglare, folkförledare, (politisk) bråkmakare 2 racer [rä1- 1. rej's-] kappkörningsfordon, tävlingsbil,
tävlingsbåt, (racer)cykel, fartvidunder, (vard.) vrålåk racka (vard. för) hund 1, byracka; katt; (hund-1. katt)kräk
racka ned på (vard. för) skälla ut under 2 skälla, kritisera 2

rackare 1 (vard. för) kanalje, skurk, bov, usling, sälle, slyngel, lymmel, fähund, best, lurk, drummel, as, (vulg.)
fanskap, (ibl.) ligapojke; (friare:) skojare, skälm, lurifax, spelevink, filur, 'räv', galgfågel; krabat, rustibus(s),
(vard.) fuling, tjuvpojke, sat-unge, (bus)frö; (en) baddare 1. hejare 1. tusan (att) 2 (åld. för) hästslaktare, hud-
avdragare, (åld.) flåbuse, skinnare, nattman, bose 1. buse, djävul; se bödel 1 — leva rackare (vard.) se leva
rövare rackartyg se ofog

rackarunge odygding, stygger, se slyngel, slyna rad 1 länga, jfr längd, räcka, sträcka, led, linje, (ljus)ramp; (lånt.)
(hö)sträng; (ordningsföljd, ström, fil, serie, svit; kö, (for-dons)kortege, 'karavan', (om renar) rajd, släp (av båtar 1.
pråmar); (vard.) radda, rantirara, jfr mängd 1, 'kedja', 'pärlband', 'radband'; (tand)uppsättning 2 balkong, läktare,
galleri, (vard.) 'hylla(n)' — läsa mellan raderna förstå halvkväden visa, av (blotta) antydningar (kunna) sluta sig
till ngt, stava och lägga ihop — ny rad nytt stycke, (typogr.) utgång

rada (upp) ställa 1. lägga 1. ordna i en (lång) rad 1. i rader, ställa (upp); träda (upp); lägga fram, rycka fram med,
uppräkna n) radband l bönekrans, rosenkrans 2 'pärlband'

(av ljus 1. lampor 1. sjöar etc.) radera 1 skrapa bort 1. ut, utplåna, stryka bort 1. ut, sudda bort 1. ut, bortta(ga) ru,
avlägsna, (vard.) radda, (ibl.) fuska 1. manipulera (i affärsböckerna) 2 se 2 gravera radiator
(värmelednings)element, värmeelement; kylelement, kylare

1 radikal (subst.) 1 vänsterman, reformivrare, (politisk) ytterlighetsman, jfr 1 liberal 2(mat., språkv.) rot

2 radikal (adj.) se genomgripande; reell, verklig; revolutionerande, omstörtande; frisinnad, reformivrande,
avancerad, vänster(sin-nad), 'röd', (skämts.) vänstervriden; ytterliggående; jfr 2 liberal 3, 2 revolutionär

radio 1 trådlös telefon 1. telegraf, 'gnist', ljudradio, etermedium, (ibl.) rundradio, (skämts.) 'ångradio' 2
(radio)utsändning, sändning 3 radiostation; radioföretag 4 (radio)apparat, (radio)mottagare; (sitta vid)
högtalare(n) raffel 1 (åld. för) hasard(spel) med tärningar,

spel, (åld.) dobbel 2 sensation raffinemang se förfining, överförfining, fulländning, överkultur, pikant
utformning, raffinerad smak, piffighet, (vard.) piff; (ibl. nära) sinnrikhet, knivighet raffinera se rena 1, rensa,
förädla, (ibl.) ren-framställa, gara (koppar) —• raffinerad (över)förfinad, kräsen, grätten, (över)kultive-rad,
epikureisk; förnäm, utsökt, 'fulländad', 2 flott 2, konstfärdig, artistisk, (vard.) piffig, raff(ig), (ibl.) pikant, kokett,
konstlad; listigt uttänkt, utstuderad, beräknande, knipslug; hårfin, subtil, jfr spetsfundig rafflande rafflig, pikant,
mustig, grovt naturalistisk, 'starkt kryddad', 'rivande', 'skarp', 'magstark', upprörande, alarmerande, spännande,
nervspännande, nervkittlande, hårresande

rafsa häftigt riva, raka, rycka, (vard.) raska, hafsa; tyga (till) — rafsa ihop 1 i hast samla 2 (hastigt) klottra ihop 1.
ned, i hast skriva (ned) — rafsa åt sig rycka 1. snappa till sig, Be hugga för sig ragata hår av hin, 'rivjärn', se



argbigga ragg gethår, päls; strävt o. tovigt hår, grov o. sträv ull
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ragga (vard. för) söka, leta; jaga 1. plocka upp (flickor) i bil — ragga upp (vard. för) skaffa sig, ordna

raggig ragghårig, strävhårig, långhårig, spretande; tovig, tufsig, rufsig, lurvig, ruggig, borstig, stripig ragla 1.
raggla vingla (hit och dit), vackla 1, rangla, göra överhalningar 1. slingerbultar, slingra, vagga, ta snedsteg,
stappla, gå ostadigt 1. på sviktande ben, tumla, slinka 1. saxa med benen, (vard.) lulla, 'kryssa', 'slå åttor', 'fläta
benen', 'gira' ragnarök se världsundergång ragu' 1. ragoüt [-go1] 1 (kött)stuvning 2 blandning, mischmasch, röra
raid se råd

rak 1 (snör)rät, linjerät, linjerak, rätlin(j)ig, (tekn.) grad; rakväxt, rakvuxen, rakskuren (näsa); (om hår) spikrak;
jämn; gen(a) 1. gin(a) 1. direkt(a) (vägen till); (typogr., motsats: kursiv) upprättstående, antikva 2 upprätt,
kapprak, rank, stel, stram 3 fast, oböjlig, jfr rakryggad 2 — rakt (adv., även) 1 i rät 1. rak linje, trådrätt, tvärs 1.
tvärt (över), 2 direkt 2 se alldeles 1, rent (av) (omöjligt); diametralt 1. konträrt (motsatt), stick (i stäv) (emot), alls
(inte), mitt (i ansiktet) — det enda raka (vard. för) det enda riktiga 1. förståndiga 1. kloka 1. förnuftiga — på rak
arm se genast 1, oförberett, i en hast — raka motsatsen rena rama motsatsen, alldeles tvärtom — rakt fram rakt
framåt, rätt fram; (vard.) dit näsan pekar; se 2 direkt (till) — rakt i ansiktet se rentut, se vidare under ansikte —
rakt på sak se 2 direkt 2; i klartext; chose-fritt, oförställt, ohöljt, rättframt, rejält, burdust, bröstgänges, robust,
kategoriskt; [gå rakt på sak] (motsats: krumbukta sig) ta(ga) tjuren vid hornen

1 raka (subst.) se 1 skrapa 1

2 raka (v.) kratsa, krafsa, skrapa, kara — raka in se håva in — raka ned 1. omkull slå 1. stöta ned 1. omkull,
dra(ga) ned — raka ned på se anfalla 4 — raka åt sig se hugga för sig

3 raka (v.) (vard. för) ramla (utför), 2 rusa — raka i vädret raka upp, ränna 1. skjuta i höjden, bli allt längre —
raka i väg springa 1. störta 1. rusa 1. flänga 1. rutscha i väg, jfr skynda sig

raklång 1. rak läng utsträckt (till hela sin längd), rak, så ling man är, i sin fulla längd; framlänges, pladask
rakryggad 1 rak i ryggen, jfr rak 2 (bildl.) rakryggig, hederlig o. bestämd, redlig, rätlin (j)ig, karaktärsfast,
principfast, omutlig, ståndaktig, solid, manlig, oförfärad, oförskräckt, modig, stolt, jfr rank 1 raksalong se
frisersalong raljant skalkaktig, skämtande, gycklande;

(ibl.) gäckande, spefull raljera se skämta, smågyckla, gyckla (med) raljeri nojs, gyckel, (oblodigt) hån, gyckelgrin
1 ram (subst.) (kant-1. rand)list, (in)fattning, inramning, (journalistspr. för) ruta, (ibl.)
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passepartout, kartusch; sarg, (dörr)foder, (fönster- 1. dörr)karm; ramrör (på cykel), ställ, underrede (på bil),
chassi1; (ibl.) bård, kant, stomme, 'bordyr'; (bildl.) gränser, omfång, omfattning; utstakat område, utstakning

2 ram (subst.) (björn)tass, framfot, labb; (vard. för) hand — suga på ramarna ha litet 1. (så gott som) intet att leva
av, ha det ytterst knappt, (få) sukta, jfr svälta 1

3 ram (adj.) 'ren', 'osminkad', oförfalskad, fullkomlig, riktig(a landet), rak(a motsatsen), bleka (vanvettet), (ibl.)
'skarp', faktisk

ramaskri högljudd klagan, verop, protestrop,

upprörd protest, storm av ogillande ramla 1 (vard. för) falla 1, (vard.) raka (utför); (ibl.) drumla 1. dansa omkull;
plumsa (i vattnet); störta in, grusas 2 skramla, bullra, dunka, slå — ramla av bli avkastad, (si.) däcka — ramla på'
(vard. för) gå, se skynda sig; se prygla; se rabbla ramma 1 (sjö. för) (söka) stöta i sänk 1. sänka; se stöta emot 1,
(köra på o.) skada 2 (bildl. för) träffa, drabba, råka ramp 1 rad 1. girland (av ljuslågor 1. lampor),

lamprad 2 sluttande uppfartsväg rampfeber teaternervositet, scenkomplex, premiärnervositet, katederskräck,
examensskräck, jfr oro 1, (vard.) byxångest rampljus — i rampljuset på scenen 1. tiljan, inför allas ögon, inför



offentligheten, offentligt

ramponera skamfila, gå illa åt, illa tilltyga ). skada, slå 1. bryta sönder, rasera, spräcka, krossa, förstöra 3 rampris
se underpris, spottstyver ramsa lång rad 1. följd 1. serie 1. fil, hel samling, (vard.) radda, rantirara; tirad, litani'a,
harang, (lång) uppräkning, (ibl.) torr lista, formel, formulär; barnvers ramsvart korpsvart, kolsvart rancune
[rangkynn1] agg, groll, ovilja, ani-mositet

rand 1 (ytter)kant, brädd, bryn, utkant, periferi, gräns(linje); marginal, marg; (yttersta) ände 1. brant 2 streck,
strimma,'åder','ådra', remsa, repa, rits(a), rispa, 'spår', räffla; list, bård, fåll, bräm — på gravens rand vid livets
slut, inför döden randa 1 strimma, fåra, (ibl.) ådra, marmorera

2 (vard. för) prygla randanmärkning not, randanteckning, (rand)-glossa, kommentar; avsidesreplik, apropå randas
se 2 gry, gå upp, förestå randig randad, strimlig, strimmig; fårad, linjerad, räfflad — randiga skäl (och rutiga
orsaker) goda 1. speciella 1. välgrundade 1. bestämda grunder 1. skäl 1. orsaker — inte utan (att det har) sina
randiga skäl se icke för intet

rang 1 plats på rangskalan 1. i rangrullan, rangplats, officiell värdighet, (åld.) karaktär; (rang)klass,
(rang)ordning, samhällsställning, grad 2 (friare o. bildl.) förnämt stånd,

förtjänst, (hög) klass 1. kvalitet, 'format',andra rangens—rasa ut

(bästa) sort 1. slag — andra rangens andra klassens, se under andre — av (högsta) rang se prima — första
rangens se förstklassig

rangerad [rangsje1-] yälsituerad, välbeställd, (väl)bärgad, i goda omständigheter, (ibl.) stadgad

ranglig 1 lång, smal, gänglig, skranglig 2 rank, rankig, vacklande, ostadig, halt(ande), fallfärdig

rangordna placera i rang- 1. nummerordning, (särsk. idrott.) ranka

rangordning samhällsstege, skala, hierarki rangplats 1 rang, (tjänste)grad 2 framskjuten 1. bemärkt 1. 'hög' 1.
förnäm plats, rangställning

rank 1 (motsats: kutig) smärt o. rak, hög o.

reslig, rak o. stram, välväxt, (ibl. nära) slank, smäcker, böjlig; jfr rakryggad 2 2 (om båt, motsats: sjösäker) se
rankig ranka 1 klänge, reva, utlöpare; klätterväxt, klängväxt, slingerväxt 2 lövverksornament, (blad)slinga,
(blomster)feston(g), arabesk 3 svag 1. vek kvinna rankig rank, ranglig, racklig, ostadig, vacklande, vickig, osäker,
vinglig, haltande, skranglig, skraltig, skraltande, bräcklig, skröplig, fallfärdig, (vard.) skrabbig, (prov.) rick(l)ig
— vara rankig lätt kränga 1. kantra, (prov.) ricka rannsaka 1 (åld. för) förhöra 2 'känna på pulsen', pröva (hjärtan
och njurar), granska, grundligt undersöka, 'dissekera', hålla domedag med, pröva arten 1. halten av, grundligt
genomgå 1. genomsnoka, visitera; ta(ga) itu med, gå till rätta med ranson 1 tilldelning, foderration, foder- 1.
matportion, se portion; medgiven kvantitet 2 (sätta ngn på) inskränkning 1. minskning (i kost 1. tilldelning),
(sätta ngn på) indragningsstat

ransonera 1 utskifta ni, utportionera ni, ge var och en sin bestämda (an)del av, fördela 2 minska (på), inskränka
(på), spara (på), snåla (med), hushålla (med); inskränka sig, dra(ga) in på staten, rätta mun(nen) efter matsäcken
ransonering 1 fördelning 2 restriktioner ranta (vard. för) planlöst springa 1. löpa (omkring), fjanta (omkring),
ränna (omkring)

1 rapp (subst.) se 2 slag 1, (hård) snärt, (ibl. nära) knäpp, jfr stryk

2 rapp (subst.) — i rappet se genast 1

3 rapp (adj.) se snabb 2, livlig, kvick i vändningarna, snabb o. beslutsam, 'vaken', snar-(färdig), snabbtänkt,
snarfyndig, pigg, påpasslig, rivande, rörlig o. driftig, (åld.) snäll — rapp i tungan 1. i munnen se munvig

1 rappa — rappa till 1. upp slå till, smälla till, dänga till, smäcka till, piska, gissla

2 rappa — rappa sig, rappa på1 (vard. för) skynda sig



3 rappa — rappa åt sig (vard. för) snappa 1. nappa 1. rycka 1. roffa åt sig, ta(ga) med våld

4 rappa brukslå, kalkslå, putsa, revetera, gip sa

17 — Ord för ord

rappakalja (vard. för) strunt, struntprat rapport 1 (ämbets)berättelse, (officiell) redogörelse, meddelande,
uppgift(er), upplysningfar), underrättelse(r); (nyhets- 1. väder-leks)-bulletin 1. -kommuniké; inrapportering,
relation; (ibl.) not, skrivelse, promemoria, memorial; (mil.) anmälan (för förseelse) 2 [rapår't 1. rapå'r] (stå i)
(ömsesidig) förbindelse, gemenskap, förhållande, kommunikation, kontakt rapportera inberätta, se meddela 1,
berätta, referera, (ibl.) anmäla, signalera, (sjö., om utkik) varsko rapportör meddelare, rapportgivare; anmälare,
angivare; (ibl.) kunskapare, (hemlig) agent, spion rapsodisk (om vers) oindelad, ostrofisk, stl-kisk;
osammanhängande, hoprafsad, lösryckt, fragmentarisk raptus se anfall 2, nyck, ryck 3 rar 1 (motsats: allmän,
vanlig) föga spridd, se sällsynt 1, sporadisk, undantagsmässig, exceptionell, (ibl.) sällsam, märkvärdig 2
förtjusande, intagande, tilldragande, vinnande, snäll, älskvärd, söt, god, trevlig, hygglig, vänlig; (små)täck,
näpen, (vard.) gullig, gulla 1. gulle, (prov., i Sydsv.) kär; tjusig, älsklig, ljuvlig, ljuv — göra sig rar vara nöd-
bedd, göra sig 'grön' raring se älskling, käraste, sötnos, goding, 'ängel'

raritet ovanlighet, sällsynthet, märkvärdighet; se undantag 1; (ovanlig 1. enastående) dyrbarhet; [rariteter]
härligheter, kuriositeter, pretiosa 1. preciösa

1 ras 1 människoras, folkras, klass; 'blod', jfr släkt 1, börd; (ibl.) ädel börd, fullblod, ädelt blod, fin släkt, ädla
anor, förfining 2 (biol.) särtyp, varietet, sort, (under)art, species, avart, avel, stam

2 ras 1 nedrasande, nedstörtande, (instörtande, omstörtning, fall; (jord)skred, (ibl.) lavin; spillror, ruiner; bergras,
stenskravel 2 yr 1. yster 1. vild lek, stoj, bullersam glädje, (o)väsen, skämt o. upptåg; häftig framfart, fläng

rasa 1 rasa ned 1. in, falla 1. glida ned, (om snö) skrida; störta (omkull 1. ned), (vard.) ramla; störta in 1. samman,
falla 1. sjunka i (grus o.) spillror, falla in 1. ihop, (ibl.) raseras; krossas, grusas, läggas 1. störta i ruiner,
ödeläggas, förfalla 2 (om säd) rasa ur, rinna (ut), (vard. o. prov.) dråsa (ur) 3 fara fram som yrfän 1. vildar, 'leva
tokig', tumla om, föra (o)väsen, se 1 bråka 1; jfr leka 1; skalkas, galnas, (prov.) gantas; vara ursinnig 1. (topp
tunnor) rasande, ljunga, skumma (av vrede 1. raseri), 'bryta ut', (hejdlöst) 'fara ut', urladda ni sig, utgjuta sig, riva
1. röra upp himmel och jord, uttömma 1. utgjuta sin vrede(s skålar), jfr vredgas; härja, grassera — rasa ut ta(ga)
slut, se sluta 4; stånga hornen av sig, leka rommen av sig, så sin vildhavre, löpa linan ut; (ibl.) stadga sig, trampa
ut barnskorna, komma till mognad, mogna

491rasande—1 reaktionär

rasande (pred. adj.) 1 (motsats: lugn) (högst) förargad, ursinnig, ilsken, besinningslös, uppbragt, upprörd, mäkta
vred, förbittrad, uppretad, gallsprängd, förgrymmad, topp tunnor rasande, upphetsad 2 (motsats: klok, vettig)
galen, 'vriden', vettlös, rosenrasande, desperat, besatt, bortkollrad, oregerlig, tokig, befängd; felaktig, oriktig,
orätt, förvänd 3 (förstärkande:) vild, frenetisk, snabb 1. häftig 1. våldsam 1. uppdriven 1. uppjagad 1. 'rykande'
(fart), våldsam (storm) 4 (ss. adv.) kolossalt, väldigt, fasligt, övermåttan, hemskt, (ibl.) avskyvärt; (ibl.) (alldeles)
utmärkt

rasera fullständigt 1. i grund(en) riva 1. nedriva ni 1. förstöra, komma att störta in, jämna med marken, lägga i
ruiner 1. i grus (och spillror 1. aska), utplåna ru, utradera ni, för-härja, nedbryta ru, nedskrota ni, demolera,
ramponera, nedtrampa ru, icke lämna sten på sten, skövla, spoliera, grusa, ödelägga; helt och hållet 'nedskära' ni
1. ruinera 1. (åld.) slopa (försvaret); krossa, förinta, tillintetgöra

raseri 1 (om person) häftig 1. ursinnig 1. obehärskad vrede; vredesutbrott, vredes-paroxysm; (i) hastigt mod,
förbittring, upp-bragthet, uppbrusning, desperation 2 (om vind, sjö osv.) våldsamhet, häftighet, våldsam framfart,
'uppror', (ibl.) tummel rasism rasfördom, ovilja mot andra raser, överdriven o. oresonlig raslära

1 rask (subst.) 1 avskräde, avfall, sopor, skrot, slagg, skräp, boss, fnas 2 (om personer) se patrask — hela rasket
(vard. för) allt, se under all 4



2 rask (adj.) 1 se snabb, skyndsam, lättfotad, fortfärdig, driftig, pigg, expedit, flink, spänstig, rivande, drivande,
energisk, företagsam, dådkraftig, verksam, smart, påpasslig, (prov.) hörk 2 duktig, käck, frimodig, tapper,
oförfärad 3 se frisk 1 —- raskt (adv., även) (gå) undan, flott, (vard.) gesvint, efter noter; kort och gott; (mus.)
allegro — rask i handling beslutsam, rådig, resolut

raska 1 traska, lufsa, lunka, småspringa 2 rafsa (ihop), skjuta (undan) — raska på

1 se skynda sig 2 påskynda ru, sätta fart på raspa 1 riva, repa, skava, skrapa, skrubba;

(ibl. nära) kratsa, klösa, rispa; (om penna) sprätta; (ibl. nära) knarra, knirka, (små)-knastra, knattra, knittra,
(små)skallra, väsa, rassla 2 (fackspr. för) putsa, fila — raspande raspig, sträv 1 — raspa ned 1. ihop (i hast)
skriva ned I. ihop rassel 1 rasslande, se buller 1, klirr(ande ljud), skallrande, prassel, knitter, rissel, risslande

2 rossel, lungrassel, (med.) perkussionsljud, krepitation

rassla klirra, skallra, knittra, rissla, frasa, prassla, knastra, skramla, slamra, knaka, ramla, gny, (ibl. nära) klappra
rast se 1 vila, paus, lekstund, frikvart; (frukost )lov
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rasta 1 göra halt, stanna, 2 vila 1, hålla, göra uppehåll 1. en (vilo)paus, ta(ga) sig 1. ha 1. få ledigt, (mil.) sitta av,
(ibl.) pausera, 'hämta andan' 2 (om hund) motionera, 'promenera', 'vädra', 'lufta', 'valla' rastlös aldrig vilande,
ständigt i gång, aktiv, driftig, trägen, energisk, outtröttlig, jfr beskäftig, hetsad, orolig 2, ostadig, rotlös, feber-
artad, febril, jagad, nervös, (prov., i Sydsv.) hialös — rastlöst (adv., även) utan rast eller ro — vara rastlös inte ge
sig tid att vila, fara omkring som ett torrt skinn, gå omkring som en orolig ande, irra omkring som flygande
holländaren 1. som Jerusalems skomakare 1. som Ahasverus rata icke anse god nog, kunna klara sig utan, sitta o.
peta i (maten); tillbakavisa, ogilla, försmå, vraka, kassera, utdöma, underkänna, betacka sig för, refusera 1.
refysera, ge korgen, förakta ratificera se stadfästa 1, godkänna, göra giltig,

skriva under (fördrag) rationalisera (bl. a.) (praktiskt) omorganisera, systematisera, förenkla, effektivisera —
rationalisera bort (skämts, för) avlägsna; bortmanövrera ru, bortmanipulera ni rationell förnuftsenlig,
förståndsenlig, för-nuftsmässig, förnuftsbestämd, förståndsmäs-sig, förnuftig(t ordnad), logisk(t grundad), byggd
på logiken; (mål)medveten, metodisk; vetenskaplig; praktisk, väl planerad 1. planlagd, (ibl.) förenklad, jfr
ändamålsenlig ratt styrinrättning, (styr)hjul ratta (vard. för) köra 1. styra (en bil); manövrera (med rattar) ravaillac
se skojare 1, rumlare, roué ravin hålväg, (flod)dal, kanjon; klyftdal, (dal)-klyfta, (bergs)pass, fördjupning, ränna,
skärning rayon se räjong

razzia (polis)räfst, raid 1. räd, skallgång, framstöt, 'notvarp'

reagera 1 [reagera för 1. på] (fackspr. för) visa påverkan, ge utslag, (kemiskt) förvandlas; (bildl.) förändra sig,
återverka, 'svara' (på en impuls), (vard.) 'tän'da' (på); påverkas; lystra (till), besvara 2 [reagera mot] opponera
(sig), uppträda mot, göra motstånd, resa sig till motvärn 1. motstånd, spjärna emot, invända, säga emot, 'resa
borst', tredskas; tycka illa om, stötas bort av, bli upprörd (över) reaktion 1 (fackspr. för) (kemisk) inverkan 1.
påverkan, process, (reaktions)svar, (visares) utslag, beteende, respons, (ibl.) följdverkan, motverkan, återverkan 2
motströmning, motrörelse, bakslag, återslag, tillbakaslag, baksträvan(de), baksträveri, (ibl.) nyhets- 1.
reformfientlighet, upplysningsfientlighet, ob-skurantism; omsvängning, avslappning, återhämtning;
bakåtsträvande rörelse 1. parti — reaktions- rea- 1. jet-(flygplan) 1 reaktionär (motsats: framstegsman) (subst.)
bakåtsträvare, reformfiende, mörkman, dunkelman, obskurant2 reaktionär—2 reda

2 reaktionär (motsats: framåtsträvande) (adj.) bak(åt)strävande, reformfientlig, framstegsfientlig,
upplysningsfientlig, ultrahöger; förstockad, jfr 2 konservativ reaktor atommila, uranstapel real saklig, sak-;
verklig, faktisk, existerande,

reell, konkret, handgriplig, materiell realia sakinnehåll; sakfrågor realisation 1 försäljning till nedsatt pris, (vard.)
rea, (ibl.) tillfällighetsförsäljning, (total) utförsäljning, bortslumpande, slutförsäljning 2 (fackspr. för) förvandling
i reda pengar 3 verkställande, förverkligande, utförande



realisera l sälja 1. avyttra till nedsatt 1. reducerat pris, (vard.) rea, (ibl.) utförsälja, slut-försälja, sälja ut, sälja
undan, sälja slut, bortslumpa ni, vraka 1. vräka bort 2 omsätta 1. förvandla i klingande mynt 1. i reda pen-
(nin)gar 3 verkställa, förverkliga, åvägabringa, tillvägabringa; infria realiserbar 1 säljbar, möjlig 1. lätt att avyttra
1. förvandla i pengar 2 se verkställa bar

realism (motsats: idealism, romantik, fantasteri) verklighetstrohet, naturtrohet, fotografisk trohet, natursanning,
verklighetssträvan, (ibl.) naturalism; åskådlighet, verklighetsdiktning 1. -skildring 1. -riktning, 'saklighet', (ibl.)
'vardagsverklighet', jordbundenhet

realist l (motsats: romantiker) verklighetsskildrare, (ibl.) naturalist 2 (motsats: idealist, drömmare, svärmare,
fantast) (nykter o. praktisk) verklighetsmänniska, (ibl.) realpolitiker, cyniker 3 (motsats: latinare) rea-lare

realistisk 1 (motsats: förskönande, romantiserande, idealiserande, stiliserande) natursann, verklighetstrogen,
verklighetsbetonad, fotografisk, verklighetsnära, (natur)trogen,

verklighetsskildrande, dokumentär(film), (ibl.) naturalistisk, veristisk, 'hårdkokt'; 'sann', riktigt återgiven 1.
framställd, 'levande', äkta, oförfalskad, (ibl.) vardagsverklig 2 (motsats: fantastisk, romantisk, abstrakt)
jordbunden, verklig, konkret, praktiskt klok o. nykter, empirisk, realpolitisk, illusionslös, (ibl.) drastisk, robust
rea'liter i verkligheten, i realiteten, i själva verket, faktiskt, i grund och botten, egentligen

realitet (motsats: fiktion) se verklighet —

i realiteten se egentligen 1, faktiskt 1 realpolitisk verklighetsbetonad; opportunistisk, krass

realvärde (motsats: nominellt 1. åsätt värde) faktiskt 1. verkligt värde; sakvärde; real-tillgångar

rebell upprorsmakare, upprorsman, insurgent, revolutionär, revoltör, frondör, myterist, oro(s)stiftare, (ibl. nära)
förrädare, avfälling rebellisk se upprorisk, upphetsande 2, revolterande, fronderande, (samhälls)omstörtande,
oro(s)stiftande, obändig

rebus bildgåta, bildskriftsgåta, teckengåta recensent se kritiker 1, jfr journalist recensera anmäla, granska,
bedöma, (ibl.) kritisera

recension anmälan, anmälning, granskning, presskritik, (kortare) omnämnande, (god I. dålig) press 1. kritik
recentior nyinskriven student(ska), nykomling (vid universitet 1. högskola), (i Lund) novitie 1. novisch, (vid
Tekniska högskolan) 'nolla', (med.) amfiox recept läkemedelsföreskrift, läkarrecept, (utskriven) ordination;
tillagningsföreskrift, matrecept, kakrecept, beskrivning; råd, tips, (ibl.) 'patent'; [receptet (för)] 'nyckeln' till, se
under nyckel receptiv (motsats: produktiv) mottaglig (för intryck), läraktig — vara receptiv ha lätt att lära (sig),
suga åt sig som ett läskpapper 1. som en svamp recidiv återfall (i sjukdom), nytt (sjukdoms)-anfall 1.
insjuknande, bakslag, försämring, jfr eftersläng 1

reciprok 1 inbördes motsvarig, se ömsesidig

2 (mat.) omvänt 1. inverterat (värde) recitation se föredrag 2 recitera se deklamera 1

1 reda (subst.) se ordning 1, skick, hyfsning, tydlighet, klarhet, (lätt)fattlighet, överskådlighet, 'genomskinlighet'
— bringa reda i se ordna, komma till rätta med 2 — få reda på komma underfund med, upptäcka 2, inhämta, få
veta, få del av, erfara, lära känna, spörja, få nys om, förnimma 2; få rätt på, få tag 1. fatt i 1. på, hitta 1 — göra
reda för 1 se redogöra (för) 2 avlägga räkenskap, lämna redovisning 1. redogörelse för, ge besked om — ha reda
på (sig) (motsats: vara obekant med) se känna till, veta, kunna på sina fem fingrar, ha kännedom 1. kunskap 1.
(klar) uppfattning om, vara kringsynt 1. mångkunnig 1. (väl)bevandrad 1. (väl) orienterad 1. hemmastadd, vara
underkunnig om, ha klart för sig, (vard.) ha kläm på, ha korn på — hålla reda på hålla ordning på, hålla rätt på,
hålla efter 1; vara hemmastadd med, ha reda på (sig), jfr ovan, veta besked om, hålla räkning på — leta 1. söka
reda på se söka upp 1, ta(ga) reda på, se nedan — nosa 1. snoka reda på få nys om, ta(ga) reda på, se nedan —
taga 1. ta reda på leta 1. söka 1. fiska 1. snoka rätt 1. reda på, fiska upp, (söka 1. lyckas) finna, ta(ga) rätt på,
(vard.) nosa upp; skaffa till rätta, laga att (ngt) kommer till rätta; tillvarata(ga) ni; skaffa upplysningar om, höra



efter, göra sig underrättad 1. under-kunnig om, förvissa sig om; utreda, upptäcka, uppdaga, utforska, utspana, se
undersöka; få bukt med 1. på

2 reda (v.) 1 (i)särskilja, åtskilja ni, särlägga, ordna 1. lösa upp (håret), kamma ut; nysta (upp), klara ut; repa,
reda ut, noppa 1. nappa (blår), (ibl.) karda; jfr frisera 1 2 [reda upp] klara upp, klargöra, lösa, klara (av),
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bringa 1. (lyckas) få reda i, bringa i ordning, (ibl.) samla (tankarna) 3 (åld. o. i högre st. för) bereda,
iordningställa, göra i ordning, tillreda, anordna, skaffa, ombesörja, arrangera, rangera; [reda till] ställa till med,
(ibl.) anrätta 4 (kok.) avreda, jämna — reda sig 1 (om trådar) skilja sig (isär) 2 (om sak) bli reda i, reda upp 1. ut
sig, se giva sig 7, klaras, klarna, gå an, 'gå' 3 (om person) se klara sig 1, stå på egen grund, ha framgång i
världen, lyckas; (ibl.) vara välbärgad; sköta (om) saken bra, få bukt med, komma till rätta med 2; laga sig (till),
göra sig i ordning (till 1. att), bereda sig (att) — redd (kok., ibl.) simmig — reda upp se 2 reda 2, komma till rätta
med 2 — reda upp sig ge sig, komma av sij själv, lösa sig, bli klart, se reda sig 2 ovan — reda ut se ordna 1, 2
reda, utreda, komma till rätta med 2 3 reda (adj.) — reda pengar klingande 1. (åld.) redbart mynt, kontanta
pengar, likvida medel, kontanter, kalla pengar redaktion 1 redigering, avfattning, utarbetande, utgivning,
utgivarskap; (ibl.) text-gestalt(ning), version 2 (tidnings) medar-betarstab, redaktionspersonal 3 redaktionslokal,
scriptorium, (vard.) redax, (skämts.) 'trälhav'

redaktör se utgivare 1, fast medarbetare i

tidning 1. radio 1. TV; jfr journalist redan så här tidigt, (vard.) allaredan, (åld. o. poet.) ren; förut, långt före
detta, dessförinnan, tidigare, för en stund sen; på förhand, i förskott; så tidigt som (kl. 9), (prov.) allt; till och
med, blotta (tanken), bara 1 redbar 1 redlig, se rättrådig, hederlig 1, oförvitlig, svekfri, ordfast, ordhållig, lojal,
rättfram, öppenhjärtig, sann, sannfärdig, samvetsgrann, grundlig, gedigen, vederhäftig, rätlin(j)ig, rejäl 2 (åld.,
om pengar 1. mynt, för) reda, klingande, kontant redd ankarplats, liggeplats rede (fågel)bo, näste, båle, liggställe
redig 1 (motsats: förvirrad, tilltrasslad) se klar 3, överskådlig, välindelad, sammanhängande, klargörande,
utredande; (ibl.) logisk, följdriktig 2 (motsats: omtöcknad) vid sina sinnens fulla bruk, vid full sans, vid sunda
vätskor, nykter 3 (om handstil) se tydlig, vårdad, driven 4 (vard. för) duktig, prima, präktig; kraftig, rejäl,
grundlig, riktig, betydlig, duktigt tilltagen, väldig redigera [-sje1-] (samla o. sammanställa o.) utge, vara redaktör
för; upplägga ru (tidningssida), ge viss form åt, utforma, skriva ut, avfatta, utarbeta ru, utredigera ru, (vard.) 'göra
ut'

redlig se redbar 1, hederlig 1 — redligen (adv.) se ärligt

redlighet redbarhet, lojalitet, rätlin(j)ighet — bortom all ära och redlighet jfr gudsförgäten 1, isolerad 1, i en
avkrok, jfr avsides redlös 1 (om farkost) sjöoduglig, manöver-oduglig, ostyrbar; (driva) vind för våg 2 (om
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person) utan styrsel; se berusad 1 3 (ibl.) hjälplös, vanmäktig redo se färdig 2, beredd, förberedd, i ordning,
(klappad och) klar, parat, alert, (alltid) på språng, (vara) på sin post, (stå) på pass, till reds, (stå) framme, till
hands; se villig, redobogen, tjänstvillig, rask, snar (till 1. att), fal (till 1. att) — göra sig redo se bereda sig
redogöra (för) göra reda 1. (åld.) redo (för), redovisa, avlägga räkenskap, uppge, uppvisa tu, ånge, anföra,
förklara, klargöra, rapportera, berätta, relatera, framlägga, framställa, utreda, skildra, beskriva, meddela, referera,
tolka, lägga ut (texten) redogörelse berättelse, beskrivning, skildring, framställning, utläggning, (fackspr.) narra-
tion; förklaring, (utförlig) exposition, exposé, översikt, resumé, (polit., ibl.) blå bok, vitbok; meddelande,
underrättelse, uppgift, rapport, bulletin, promemoria, relation; (ibl.) vittnesbörd; utredning, redovisning, referat,
(kort) notis; (med.) (sjukdoms)anamne's redovisa se redogöra (för) reds — till reds 1. tillreds i beredskap, redo,

till handa, rustad, (vara) för handen redskap 1 hjälpmedel, verktyg, (ibl.) tillhygge; (i plur.) don, (vard.) grejor,
'saker'; attiralj, apparat, apparelj, materiel, utensilier, rekvisita, (prov.) (fisk)bragder, (ibl.) inventarier 2 (bildl.)
'medel', 'organ', 'verktyg', (lydig) tjänare, hantlangare, 'slav', 'marionett', bulvan



reducera 1 (motsats: öka, förstora) inskränka, begränsa, (för)minska, avkorta, avknappa iu, nedskära ru, förringa,
decimera; nedbringa ru, sänka, nedsätta ru, sakta (farten); (ibl.) rabattera, (hand.) nedskriva ru, försämra 2 (om
äldre förh. för) återkalla 1. återta(ga) 1. indra(ga) iu (gods) till kronan 3 (mat. för) förvandla (från en sort till en
annan), omräkna ru (i visst normalmått); förkorta, förenkla, simplifiera; [reducera med] dra(ga) ifrån, subtrahera
— reduceras (biol., om organ, även) tillbakabildas reduktion 1 (motsats: utvidgning, ökning) inskränkning,
avknappning, avkortning, begränsning; minskning, (pris)nedsättning, (pris)sänkning 2 indragning till kronan,
godsindragning, räfst 3 (mat. för) förvandling (av sort), förenkling, förkortning (av bråk); omräkning (till annan
måttskala 1. till normalmått); (språkv, för) ljudförsvagning; (biol. för) tillbakabildning (av organ) reell 1 se
verklig 1, sann, saklig, faktisk; konkret, påtaglig, positiv, effektiv 2 äkta, oförfalskad, se rejäl 1 referat
återgivande, redogörelse för huvudinnehållet, översikt, sammandrag, resumé; reportage

referens se hänvisning; samband —- ha referenser ha goda rekommendationer, ha det bra 1. väl förspänt, ha fina
förbindelser 1. relationer, 'ha biskopen till morbror' referent föredragande, rapportör; se journalistreferera—regi

referera återge, återberätta, citera, ånge, berätta, relatera, omtala, förtälja, föredra(ga), redogöra för, rapportera,
meddela huvudinnehållet av, sammanfatta, resumera — referera sig till angå, röra, hänföra sig till — referera till
uppge som referens, hänvisa till, åberopa sig på, avse, anknyta till reflektera 1 återkasta (ljuset), (åter)spegla,
återstråla, kasta reflexer, bryta, jfr avspegla

2 [reflektera över] göra sina reflexioner, ha sina tankar om, (ibl.) begrunda, grunda 1. tänka över 3 [reflektera på]
se fundera, ta(ga) i betraktande, fästa uppmärksamhet 1. avseende vid, beakta, vara böjd att an-ta(ga), inleda
underhandlingar om, spekulera på, (ibl. nära) samtycka till — reflekteras (även) visa reflexer, 'gå igen'; åter-
studsa, (fys.) brytas — reflekterad (motsats: spontan, intuitiv, instinktiv) eftersinnande, nykter, sansad —
reflekterande se tankfull

reflektion se reflexion

reflex 1 (åter)sken, återglans, (åter)spegling, spegelbild, refulgens1 2 återverkan 3 (blek) avbild, efterbild,
avspegling, avglans, efterklang 4 (fysiol.) omedveten rörelse 1. handling, reflexrörelse, reflexhandling 5
reflexanordning, reflektor, reflexband, -bricka; (på cykel) 'kattöga' reflexion 1. reflektion l återkastning,
återkastande, återspegling 2 betraktelse, eftersinnande, besinning, eftertanke, övervägande, jfr kontemplation;
[reflexioner] tankar

3 (tyst) anmärkning 1. invändning, yttrande, kommentar, slutsats

reform (samhälls)förbättring, (för)ändring (av gammalt), omdaning (till det bättre), nydaning, ombildning,
'ansiktslyftning'; [-[reformer]-] {+[re- former]+} framsteg, utveckling, reorganisation, omorganisering,
modernisering, nyordning, nyheter

reformation omdaning, nydaning reformator omdanare 1. omstöpare 1. omska-pare 1. omvälvare (av samhälle 1.
kyrka), (samhälls)förbättrare, förnyare, nydanare, nyskapare, reorganisatör, jfr framstegsman reformera omdana,
omskapa, ombilda, omstöpa, omändra nJ, omorganisera, reorganisera; förändra till det bättre, se förbättra
reformvänlig framstegsvänlig, progressiv, reformatorisk refräng se omkväde, (ibl.) repris(del) — tänka på
refrängen (vard. för) tänka på uppbrottet, (börja) bryta upp refu'g 1. refuge [-fy'sj] skyddstrottoar, vänt-

plan, skyddsplan refusera 1. refysera avvisa 1. säga nej till (ett anbud), avslå, förkasta, avböja, vägra att
godkänna 1. godta(ga), underkänna, försmå, rata, vraka, tillbakavisa, (vard.) spola regalera undfägna, traktera
regatta kapprodd, kappsegling, (motorbåts)-tävling

1 regel 1. rigel (för)skjutbar ten 1. kolv 1.

tapp, (tvär)slå, jfr lås

2 regel rättesnöre, föreskrift, stadga(nde), (teol.) dogm, ka'non; formel, förordning, norm, system, plan, schema,
metod; princip, maxim, praktisk grundsats 1. grundregel, ledtråd, riktlinje, regulativ; skick, (sed)vana, hävd,
kutym, praxis; [regler] för-hållningsregler; stadga, statuter, reglemente — efter alla konstens regler se regelrätt,



på allt sätt, se under 1 sätt — i regel 1. i regeln 1. som regel se vanligen — mot reglerna mot det vanliga,
undantagsvis —• som regel i regel, som allmän regel, i stort sett, generellt taget, vanligen regelbunden 1
(motsats: sporadisk) regelbundet återkommande, 'stående', (en gång för alla) bestämd, periodisk; regelmässig,
planmässig, (väl)ordnad, jämn, reguljär, ordinarie, reglerad, 'inrutad', (ibl.) punktlig, pedantisk, metodisk,
systematisk 2 rytmisk, metrisk, (takt)fast, lugn, stadig, avmätt 3 symmetrisk, likformig, ensartad, proportio-
nerlig, välformad — regelbundet (adv., även) med jämna mellanrum, alltid regellös 1 godtycklig, oordnad,
planlös, oregelmässig, oregelbunden, oformlig 2 2 oordentlig, lössläppt, bohemisk, bohemartad, oberäknelig,
laglös, tygellös, sedeslös regelmässig se regelbunden 1; se bruklig regelrätt (motsats: regelstridig, formvidrig,
irreguljär, abnorm) efter 1. i enlighet med reglerna, efter alla konstens regler, '(tvätt)-äkta', riktig 1, korrekt 1,
reguljär, normal, formell, formenlig, mönstergill, strikt; ordentlig, verklig, sannskyldig, formlig regelstridig
(motsats: regelrätt; lagbunden) regelvidrig, lagstridig, illegal, felaktig; ore-gelmässig, irreguljär regemente
(bildl.) regering, styrelse(sätt),

regim; ledning, (herra)välde regent statsöverhuvud (i monarki), statschef, härskare, suverän, styresman; [konung,
monark, president, (regerande) furste, kejsare, tsar, sultan, (arabisk o. turkisk) kalif, (abessinsk) negus 1. ras,
(tunisisk) bej, (persisk) shah; riksföreståndare] regera 1 se styra 4, härska 1, ha regeringsmakten, leda en stats
angelägenheter 2 vara herre över; bemästra, hålla i styr 1. schack 1. tukt (och Herrans förmaning), (ibl.)
'kommendera'; se köra med 2 3 (vard. för) väsnas, 1 bråka 1

regering (riks)styrelse, statsstyrelse, statsförvaltning, administration, ledning; 'spira', 'krona', 'tron', 'regemente',
regim; (under ngns) regeringstid 1. regentskap; [regeringen] de styrande, 'överheten', första statsmakten,
statsrådet, ministären, kabinettet regeringschef se statsminister regeringsform 1 statsskick, statsform,
styrelseform 2 grundlag, författning, konstitution regi [-sji1] (person- 1. scen)instruktion, (konstnärlig o. teknisk)
ledning, iscensättning, uppsättning, uppläggning
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regim [sji'm] 1 styrelsesätt, se styrelse 1, ledning 1; statsform 2 levnadsordning, livsföring

region se område 1, land 4; luftstreck, luftkrets, (luft)lager, rymd regional begränsad, lokal, provinsiell

regissera [-sji-] leda, instruera; inöva iu, iscensätta iu, inscenera, leda iscensättning, uppsätta ni

regissör [-sji-] sceninstruktör, spelledare, konstnärlig ledare, produktionsledare, arrangör

register 1 innehållsförteckning 1. -översikt, förteckning (i bokstavsordning), (ibl.) lappkatalog; (ibl.) arkivakt;
(bibel)konkordans 2 (orgel)stämma, orgelutdrag; tonläge, (ton-1. röst)omfång, (ibl.) höjdläge; ämnesomfång;
(känslo)skala 3 (typogr. för) (god 1. dålig) inpassning

registrera upprätta förteckning över, register-föra, förteckna, bokföra, katalogisera; införa ni 1. uppföra ni i
förteckning (1. rulla 1. lista), (hand.) lista, anteckna; inregistrera, inskriva ni, enrollera, (mil.) rullföra, (om fartyg,
ibl.) klassa; konstatera; (grafiskt) markera, återge regla 1. rigla förregla, se stänga 1, läsa reglementarisk
(motsats: reglementsvidrig) reglementsenlig, enligt föreskrift, reglementerad, stadgeenlig, fastställd, föreskriven,
påbjuden, övlig reglemente stadga(r), (arbets)ordning, föreskrifter, regulativ, bestämmelser, jfr förordning,
ordningsregler reglera 1 (genom stadgar 1. föreskrifter 1. reglemente) ordna, organisera, planera, inrätta,
anordna, dirigera, regelbinda, regle-mentera, stadga, fastställa, bestämma, fixera, (ibl.) normera 2 (om urverk)
rucka, justera, korrigera; (tekn.) rikta; avväga, avmäta, avpassa (tillgången), moderera, minska 1. öka (tilloppet) 3
(om skuld) uppgöra m, betala, likvidera 4 ändra framrinning o. vattenstånd i (vattendrag) — reglerad
regelbunden, jämn, fast reglering 1 dirigering, kontroll; planhushållning 2 (med.) se menstruation regn 1
regnväder, nederbörd, (regn)by, (regn)-skur, (rot)blöta, jfr hällregn, väta, skvalande), slask(väder), blötväder,
oväder, rusk-(väder), (vard.) busväder; skvätt, dugg-(regn), duggande, dusk(väder), stril(ande), silregn 2 (bildl.)
'skur', 'fors', 'kaskad', 'störtflod' 3 (ordens)utdelning regna 1 småregna, dugga 1, droppa, sila (ner), strila, skvätta,
stänka, skvala, plaska, slas-ka, ruska, komma en skur, jfr hällregna 2 (bildl.) drösa, dråsa, drälla, ösas ner, strös
— låtsas som (om) det regnar se strunta i, låtsa om intet regress (motsats: framsteg, progress) (fackspr. för)



återgång, tillbakagång, baksteg regressiv (fackspr. för) tillbakagående, bakåt-verkande

496

regulator regleringsanordning, balans; kontroll

reguljär se regelbunden 1, regelrätt; ordinarie rehabilitera återinsätta (ngn) i hans värdighet 1. ställning 1.
rättigheter, (åter)upprätta, ge 1. skaffa (ngn) upprättelse, återge (ngn) hans goda namn o. rykte, ursäkta, urskulda,
rentvå, frikänna; (socialmed. för) återinpassa 1. återanpassa (handikappad person) i samhälls- o. arbetslivet,
arbetsträna 1. omskola (efter sjukdom), reaktivera, resocialisera (brottsling)

rejäl 1 (motsats: dålig, mindervärdig) reell, se gedigen 2; kraftig, god, pålitlig, hederlig, redlig, uppriktig, lojal,
'riktig', 'hygglig', (vard.) 'renhårig', klämmig, bussig, reko 2 (förstärkande:) 'ordentlig', 'grundlig', 'stadig', 'duktig',
(vard.) redig, rekorderlig rekapitulera (åter)upprepa huvudinnehållet av, i korthet erinra om, resumera, genomgå i
korta drag, gå igenom på nytt, ta(ga) om, repetera, sammanfatta reklam 1 bekantgörande, propagandaarbete för),
agitation, (hand.) sales promotion; publicitet, annonsering; [överdriven reklam] puffande 2 skyltning; skylt,
affisch; reklamtryck, broschyr — göra reklam (för) se 1 reklamera (för)

1 reklamera (för) göra reklam (för), annonsera (om), söka göra allmänt känd, vilja 1. försöka lansera, (hand.)
marknadsföra; jfr prisa, 'slå på (stora 1. reklam)trumman' (för), braskande tala (för), 'skrika ut', utbasu-n(er)a,
'trumpeta' 1. 'stöta i trumpet' (för), höja till skyarna, propagera 1. agitera (för), 'puffa' (för), uppreklamera ni,
(idrott.) matcha

2 reklamera anmärka 1. anföra klagomål på (vara), kräva tillbaka, utkräva, återfordra, efterlysa (ngt bortkommet)

rekognosera 1. rekognoscera orientera, utforska, (ut)speja, (ut)spana, kunskapa, se undersöka

rekommendabel värd att förorda(s) 1. anbe-

falla(s), (till)rådlig; (ibl.) prisvärd rekommendation anbefallning, tillstyrkan, an-befallnings- 1.
rekommendationsskrivelse, förord, (ett) gott ord, fördelaktigt vitsord, merit, beröm, förespråkan, (åld.) frejde-
betyg, (ibl. nära) introduktionsbrev — ha goda rekommendationer ha referenser rekommendera 1 (motsats:
avråda) se förorda, tala (varmt) för (varan) 2 sända som rek rekonstruera 1 (söka) återställa i ursprunglig form,
återuppbygga, återuppföra, återupprätta 2 ombilda, sätta på fötter — rekonstrueras se återuppstå 1 rekonstruktion
1 återuppbyggande, återuppbyggnad, återställande 2 ombildning (av en ministär) rekonvalescens se konvalescens
rekord högsta 1. bästa uppnådda resultat, bästa tid 1. poäng, (ibl. nära) mästerskap; höjdpunkt — rekord-
rekordartad, enastående (billig), sky-(hög), topp-(siffra) — slåsätta rekord—remsa

rekord förbättra ett rekord, överträffa föregående rekord, se övergå 3 — sätta rekord sätta nytt rekord, göra ngt
bättre 1. snabbare än alla föregångare rekordartad rekordmässig, maximal, (ibl.) enastående, ojämförlig,
underbar, se oerhörd 1

rekorderlig (vard. för) bra, präktig, duktig,

pålitlig, rejäl, kraftig, bastant, ansenlig rekreation vederkvickelse, stärkande ombyte, rekreationskur, vila, rast,
återhämtning (av krafterna), tillfrisknande, konvalescens; avkoppling, förströelse, tidsfördriv, förlustelse,
upplivande nöje(n) rekreera sig återhämta sig, stärka sig, skaffa sig uppfriskande ombyte, koppla av, vila upp sig,
genomgå en kur, (skämts.) ligga på grönbete; se vederkvicka (sig) rekryt (nyvärvad 1. nyantagen 1. nyuttagen)
soldat; jfr elev 2; (vard. för) rekrytutbildning rekrytera 1 (mil. för) anta(ga) 1. anställa 1. värva manskap 1.
rekryter 2 (an)skaffa 1. anställa folk 1. ny personal, utöka 1. utfylla personalen, fylla luckorna, komplettera,
förnya 3 (bildl., om anhängare 1. medlemmar) se värva

rektangulär rektangelformig, fyrkantig, rätvinklig, avlång

rekviem själamässa, dödsmässa, mässa rekvirera se beställa 1, söka skaffa, skriva 1. telefonera efter, infordra,
efterskicka ni, (in)-förskriva, hemförskaffa; sända bud efter, tillkalla (brandkåren); (mil.) se utskriva 2, jfr kräva 2

rekvisi ta (teater- 1. film)tillbehör, (scen)för-nödenheter; verktyg, redskap, artiklar, materiel, attiralj, utensilier,



utstyrsel

rekvisition beställning, (varu)order, utskrivning, förskrivning; (restaurangspr.) bong; begäran om biträde 1.
handräckning; levererade varor

rekyl (skjutvapens) tillbakastuds(ning), åter-studs(ning), rekylstöt, motstöt, 'stöt', (bak)-studs

relatera inberätta, se berätta, återgiva3, referera

— relatera till sätta i samband med, sätta i relation 1. förhållande till, samordna med

1 relation berättelse, rapport 1

2 relation (inbördes 1. ömsesidigt) förhållande, beröring, kommunikation, gemenskap, samband, (ibl.)
växelförhållande — ha (goda 1. fina) relationer ha goda förbindelser 1. referenser, ha fina 1. inflytelserika
bekantskaper, ha mäktiga gynnare, ha 'kanaler' (till de mäktiga), ha försänkningar, ha det bra 1. väl förspänt — i
relation till i förhållande till

relativ (motsats: absolut) föränderlig, (med) inskränkt 1. tillfällig (giltighet), beroende (av vissa förutsättningar),
betingad, procentuell; (språkv.) tillbakasyftande (pronomen)

— relativt (adv., även) 1 förhållandevis, jämförelsevis, proportionsvis, någotsånär, tämligen, rätt, skäligen, efter
omständigheterna 2 (prepositionellt:) i förbindelse 1.

sammanhang 1. samband med (ngt), jämfört med, i jämförelse med, i förhållande till; med avseende på, gällande,
beträffande release [-li's] frigivning (för publicering), frisläppande (av nyhet 1. film); pressmeddelande

relegera avlägsna 1. avvisa (från läroanstalt), skilja från skolan, förvisa 1, avpollettera, (vard.) focka, (si.) peta —
relegeras (vard.

0. si.) 'åka' (från plugget), åka dit, få sparken 1. skuffen

relevant (motsats: perifer, irrelevant) se viktig 1, betydelsefull, tillämplig relief 1 upphöjd plastisk bild, upphöjt
(bild-huggeri)arbete 2 (bildl. för) skärpa, motsats; (bilda) kontrast(verkan) — ge relief åt starkare framhäva, låta
kraftigare framträda, ge (ngt) skärpt dager religion 1 gudsdyrkan, (guds)tro, gudsfruktan, gudsförhållande, (ibl.)
gudsgemenskap; kärlek(en) till Gud, gudfruktighet, liv(et) i Gud, fromhet; (tros)lära, gudalära, religionsform,
religionslära, religionsbekännelse, (tros)bekännelse, konfession, (ibl.) kyrka, (tros)samfund 2 (friare:) kult, riter,
religiösa ceremonier, religiös övertygelse —religions-(även) sakral religiositet gudsfruktan, gudfruktighet,
gudaktighet, fromhet, gudshängivenhet, tro; religiöst sinne(lag), religiös läggning, (ibl.) kristlighet, jfr andakt 1
religiös sakramental; kyrksam, from 1, gudaktig, gudfruktig, gudlig, troende, trosvarm, tros-(samfund), 'helig', jfr
andäktig, samvetsöm; kristlig, kristligt 1. andligt 1. allvarligt sinnad

relik helgonlämning(ar), helig 1. urgammal kvarleva, heligt minne, (ibl. nära) fetisch; (bevara som en) helgedom
relikskrin se helgonskrin relikt se rest, jfr reminiscens rem 1 se band 1, bälte 1; töm, bindsle, bindsel, stropp;
(sko)snöre 2 resdon, bärrem; remtyg remarkabel se anmärkningsvärd reminiscens svagt minne, erinran;
minnesbild, hågkomst, erinring; (ibl.) återklang, eko, anklang, (i högre st.) avglans remissa (hand.) remiss,
försändelse (av pengar

1. check 1. växel)

remittera 1 hänvisa (till utskott), hänskjuta, (ut)sända på remiss, överlämna 1. tillställa (för yttrande); hänvisa
(patient till sjukhus 1. specialist) för behandling 2 (hand. för) översända 1. överföra (pengar 1. checker 1. växlar)

remmare 1 se bägare 2 (sjö.) utsjöprick, flytande sjömärke remplacera [rang- 1. ram-] ersätta, efterträda,

avlösa; omplacera ni (pengar) remsa strimla, smalt band, (prov.) rimpa; banderoll, (tyg)lapp, list,
(foder)strimmel, rysch, bård, linning, binda, bindel; (tapet)-våd; se strimma 1

497ren—rensa ut



1 ren (subst.) dikeskant, gräsrand, gräskant, åkerren, vägkant, bankett, bärm 3 ren (adj.) 1 (motsats: smutsig,
dammig, kladdig) fri från smuts 1. fläckar, dammfri; fläckfri; rensopad, (väl) diskad, (väl) rengjord, renskurad,
rentvättad, nytvättad, fräsch, (ny)putsad 2 (motsats: snaskig) (välj-vårdad, snygg, proper, renlig, städad,
soignerad 3 (motsats: förorenad) smittfri, desinficerad, desinfekterad, smittrenad, kemiskt ren, steriliserad, steril
4 (motsats: syndig, dålig, sinnlig) renad 1. fri (från), luttrad, oförvitlig, ostrafflig, god, ädel, 'fläckfri', skuldfri;
obesudlad, o(be)fläckad; sedlig(t högtstående); osinnlig 1. platonisk (kärlek), dygdig, kysk, oskyldig, oskuldsfull,
jungfrulig, orörd, okränkt (mö), intakt; eterisk, serafisk, kastalisk 5 (motsats: mulen, grumlig) klar, ogrumlad,
molnfri, skir, seren; hög 1. frisk (luft), genomskinlig, transparent; rensad, lättad 6 (motsats: falsk) klangren,
klockren, silverren, silverklar, (silver(klingande; (om uttal) tydligt, felfritt 7 stilren, enkel, 'klassisk' 8 (motsats:
uppblandad, förfalskad) rasren, renrasig, renodlad, oblandad, outspädd, 'torr' (visky), (jur.) omängd (vara); netto-
(vinst); massiv, gedigen 1, pur,

1 äkta 1; oförfalskad, rätt (lära), oskrymtad; blanka 1. ärliga (vapen) 9 ren och skär (lögn), (rena) rama
(sanningen), jfr 3 ram, fullständig 1, 'okonstlad', 'osminkad', ohöljd — rent (adv., även) se rentav, alldeles, rätt
och slätt, reservationslöst, obetingat — av ren illvilja på (pin) kiv — av renaste vatten se fullkomlig 2, jfr 1 äkta
3, 2 ren 9 — driva rent spel (motsats: dölja) driva öppet spel, spela med öppna kort, lägga papperen på bordet —
göra rent rensa upp, se rengöra, jfr städa — göra rent hus (med) göra en grundlig upprensning, göra rent bord,
göra slut på allting, ta(ga) rubb och stubb, alldeles länsa, 'tömma', 'plundra', 'sopa rent', göra tabelras; driva ut,
utrensa ni, utrota; helt frigöra sig från — ha rent mjöl i påsen ha redligt syfte, inte ha några (skumma) biavsikter,
vara renhårig 1. uppriktig 1. hederlig 1. oskyldig — rent av se rentav — rent spel öppet spel, fair play, renhårigt,
ärligt; ingen falskhet, inget hym-mel, 'klara färger' — rent ut se rentut — rent ut sagt med förlov (sagt),
uppriktigt sagt, rentav, sit venia verbo — skriva ren 1. rent se renskriva — sopa rent för egen dörr rentvå sig
själv, se vidare under sopa — tala rent ut se tala ut 3

3 ren (adv.) (åld. o. poet. för) redan rena 1 skölja; se rengöra, sterilisera, pastöri-sera; (med.) dränera; skira, klara,
sila, filtrera; skräda, sikta, (åld.) skära; raffinera, destillera, (om metall) skeda, slamma, (om koppar) gara, (om
guld) vaska, (om järn) färska, (om silver) finbränna, finera, (ibl.) avdriva 2 luttra, rentvå, (be)fria 1. frigöra från
synd 1. orenhet, försona — renad se

2 ren 4, skir, fin (metall)
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rendera [rang-1. ren-] 1 inbringa, avkasta, ge i avkastning, ge vinst 1. ränta 2 förskaffa, ådra(ga), tillskynda,
skaffa (på halsen) rendezvous [rangdevo1] avtalat möte, förtroligt möte (mellan älskande), tätatät 1. tëte-à-tëte,
herdestund, 'på tu man hand', (vard.) träff

renegat se avfälling, fanflykting, (tros)för-nekare, aposta't rengöra göra rent, mocka (i ladugård); se städa; rensa,
rena, desinfektera, desinficera, sanera; diska, tvätta, skölja, spola, skura, svabba, borsta, skrapa (av), torka (av),
kratsa, se putsa 1, (sjö.) klara av (däck), (fackspr.) läska (gevär), lejdra (pälsskinn), (fiske.) lunna (fiskegarn)
renhjärtad se oskyldig 2 renhårig ärlig, rätlin(j)ig, kamratlig, rättvis, lojal, prima, förstklassig, sport(s)lig, (vard.)
bussig, se hederlig 1, rejäl 1 — vara renhårig ha klara papper, driva rent spel, vara som man bör 1. skall
renlevnad kyskhet, avhållsamhet, renhet,

asketism renlig se 2 ren 2, hygienisk renlärig se ortodox 1

renodla isolera; frigöra, raffinera — renodlad oblandad, helgjuten; genomförd, elaborerad; se 1 äkta 3, utpräglad,
fullblodig renommé se anseende, rykte 2 — par renommé se ryktesvis, (endast) till namnet renommerad ansedd;
berömd, (väl)känd renons se utan 1, blottad på, jfr pank —- göra renons på se utarma — vara renons på se sakna
1

renonsera avstå (från), avsäga sig; uppge ni alla anspråk (på) — renonsera sig (spelt, för) göra sig renons, kasta
alla korten i en färg

renovera se återställa 2, förnya, förbättra, upphjälpa iu, uppsnygga ni, påbättra ni, se reparera 1, modernisera,



bygga om, 'ge en ansiktslyftning' renrakad (vard. för) bar, fullständigt tom 1. länsad, pungslagen, plundrad in på
bara kroppen, avklädd inpå bara skjortan 1. kroppen, 'flådd', pank; 'avbetad' rensa se rengöra (från), rymma upp
(fäng-hålet), gäla 1. (prov.) gana(fisk), plysa (väv); se putsa 1, peta (naglarna), plocka 1. borsta ren; sortera 1.
skilja från (det skadade 1. fnas), sålla, snoppa, noppa, gallra, avlägsna 1. rycka upp (ogräs), (prov., i Sydsv.) luka;
hacka, skyffla, triera (spannmål), 'kasta' 1. (åld.) vanna (säd); (vard.) 'muddra' (ngns fickor) —- rensa bort
bortplocka ni, bortta(ga) ni, bortrycka ni, bortskära ni, bortskala ni, avskräda, röja bort 1. undan — rensa luften
verka befriande, se vidare under luft — rensa magen ta(ga) ett laxermedel, laxera — rensa upp 1 bortta(ga) ni
skräp, röja upp, göra rent 2 avlägsna missförhållanden, undanröja 1. avlägsna 1. avskeda olämpliga medarbetare
— rensa ut utrensa, avlägsna, utgallra ni, göra rent hus (med)renskriva—representera

renskriva skriva ren(t), skriva in (en uppsats), (definitivt) utskriva ni; kopiera, maskinskriva

rensning 1 rengöring, renplockning, rentvättning, ans 2 (från)sortering, sovring; utrensning, rensningsaktion
rentav 1. rent av rentutav, rentut, alldeles 2, 'faktiskt', 'riktigt', formligen, se 2 direkt 2, se helt enkelt under hel,
till och med, 'rent', 'rakt', i själva verket, rent ut sagt rentier 1. rentjé [rangtje1] räntetagare, kapitalist — vara
rentier leva på räntor, 'klippa kuponger'

rentut 1. rent ut se frimodigt, rentav; (säga sin mening) rätt fram, (förklara 1. säga ngt) utan omsvep, öppet,
öppenhjärtigt, kategoriskt, utan försyn, rakt på sak, mitt upp i 1. rakt i ansiktet på, rakt 1. mitt i synen rentutav se
rentav

rentvå 1 rentvätta ni, (åld.) två 2 (bildl.) uppvisa ngns oskuld, förbättra 1. bättra på ngns anseende, rena 1. befria
(från), framgångsrikt försvara 1. värja, rättfärdiga, rehabilitera, urskulda, frita(ga), frikänna, fria, upprätta —
rentvå sig från (även) göra bot för, skaffa sig absolution för, avtvå renässans pånyttfödelse, nyfödelse,
återuppblomstring, återuppståndelse, förnyelse; nytt liv, regeneration, ny glansperiod, (en) andra ungdom, (en)
ny vår, 'brittsommar' reorganisera ombilda, omgestalta, omskapa, omorganisera, nydana, omdana, nygestalta,
(ibl.) reformera rep se lina, snöre 1, tåg, streck, tjuder; (sjö.) tross, kabel; [tamp, sladd, litsa, skot, lik (på segel),
bolin, (åld.) brok]; (fiske., ibl.) teln(a) — dingla i repet dingla i galgen — ha repet om halsen vara nära döden,
riskera en dödsdom

1 repa (subst.) risp(a), rits(a), skåra, märke, streck, skråma, skrubba, fåra, spricka, reva, skrap(a), rand

2 repa (v.) rispa, ritsa, raspa, skrapa, skåra, rista, skamfila; klösa, riva; dra(ga) 1. stryka (eld)

3 repa (v.) avrepa ru, stryka av (frö)knoppar, reda (ut), noppa 1. nappa (blår), rycka av, stripa, jfr flå 2, sprita,
plocka; rispa upp (o. reda ut)

4 repa (v.) — repa sig (åter)hämta sig, ta(ga) (igen 1. upp) sig, slicka sina sår, (för)bättras, bättra sig, vara på
bättringsvägen, hålla på att bli bättre, återvinna 1. återfå krafter(na) 1. hälsa(n), tillfriskna, komma sig, krya 1.
pigga på 1. till 1. upp sig, piggna till, gå igenom, övervinna sviterna efter, kvickna till, (åld.) vederfås; (efter en
ekonomisk krasch) reparera sin ställning, på nytt komma sig upp 1. komma upp sig, komma på grön kvist igen,
förkovra sig, resa sig — repa mod fatta mod, se under 1 mod

reparatör montör, installatör reparera 1 avhjälpa (skadan), iståndsätta, sätta i stånd, laga (upp), lappa (upp), hjälpa
upp, göra vid, åtgärda, (vard.) fixa; rusta,

upprusta ru, (sjö.) förbygga (fartyg), överhala, förse (tacklingen); (prov.) bo, böta, böta, flicka; sätta i gott skick
1. stånd (igen), fiffa 1. putsa 1. snygga upp, förbättra, bättra på 1. upp, (ibl.) underhålla; förnya, renovera,
restaurera 2 (bildl.) böta, läka, kurera; gottgöra, ersätta, ställa till rätta, ställa i en bättre dager, rehabilitera —•
reparera sig stärka sina krafter, (åter)hämta

sig

repartisera (för)dela kostnaderna lika (sinsemellan), slå ut kostnaderna (på deltagarna) repellera (motsats:
attrahera) stöta tillbaka 1. bort 1. ifrån sig repertoar spelplan, spellista; rollista, rollförteckning; program; (ngns)
inövade roller 1. nummer; (anekdot)förråd repetera 1 se upprepa 2 på nytt gå igenom (en läxa 1. kurs), läsa om,



ånyo genomse, ta(ga) om, göra om, rekapitulera — repetera in inöva ru, inlära ni, 'slå in' repetition 1 omtagning,
(åter)upprepning 2 förnyad genomgång (av en läxa osv.), rekapitulation 3 förberedande övning, förövning;
inövning (av en teaterpjäs osv.), (vard.) rep

replik 1 svar, genmäle, inlägg, bemötande, gensaga, gensvar; svarsskrift; svar på tal, (ibl.) parad, ripost 2
yttrande, inpass, inlägg, inkast 3 (av konstnär utförd) dubblett 1. duplett (av eget verk), (ibl.) duplik, kopia —
snabb i repliken se munvig, ordrapp, (ibl.) fintlig, fyndig replikera (träffande 1. dräpande) svara, infalla, yttra,
genmäla; (som anföringsverb) tycka

replipunkt (mil. för) stödjepunkt (att draga sig tillbaka till), bas; utgångspunkt, vilopunkt replirörelse (mil. för)
rörelse mot en replipunkt, återtåg, reträtt(rörelse) reportage [-pårta'sj] nyhetsanskaffning (för tidning, radio, TV);
referat, skildring av aktuell händelse (i radio, TV, press), (ibl.) ögonvittnesskildring, (si., ibl.) grej reporter
nyhetsförmedlare (i tidning, radio,

TV), se journalist representant (ställ)företrädare, ombud, deputerad, fullmäktig, (ibl.) 'ambassadör'; talesman,
rättsinnehavare, förtroendeman, (ibl.) bulvan; agent, (handels)resande; typ, exponent, (ibl.) exempel, jfr språkrör
representation 1 (samling) representanter, samling (folk)ombud, (ibl.) folk- 1. riksförsamling, parlament, riksdag,
ständer(na) 2 utlandsrepresentation, beskickning, legation, ambassad 3 urval 4 värdskap 5 (åld. för)
teaterföreställning, föreställning 1 representativ 1 (re)presentabel, ståtlig; som kan representera, som väl
företräder sitt företag 2 ställföreträdande; lämplig som typ, se typisk

representera 1 se företräda 2, föra talan för

2 se föreställa 1, utgöra 1. stå som typ för, utgöra ett exempel på, (ibl.) motsvara

3 föra stat 1. stort hus, leva på stor fot,
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utöva värdskap, göra les honneurs, vara värd, hålla taffel 4 framställa grafiskt, ånge repressalier hämnd,
hämndeakt, vedergällnings-åtgärder), revansch, straff; påföljd, efterräkningar; motåtgärder; maktåtgärder (mot en
stat) repressiv (fackspr. för) hämmande, undertryckande, förtryckande reprimand se tillrättavisning, jfr ovett
repris 1 omtagning (av musikstycke); reprisdel, refräng; repristecken 2 återuppförande, upprepning 3 gång, skov
— i repriser (motsats: på en gång, i en följd) i (flera) omgångar, med mellanrum, litet då och litet då,

1 flera varv

reproducera 1 (fackspr. för) frambringa nya individer, fortplanta 2 återkalla 1. återfram-kalla i minnet,
återframställa, (ur minnet) återge; memorera, rekapitulera, ta(ga) om 3 efterbilda, kopiera, trycka av 1. om,
mångfaldiga 2, faksimilera, (ibl.) fotostatera reproduktion 1 (fackspr. för) fortplantning

2 (motsats: original) återgivning, återfram-ställning; avbildning, faksimil(e), avtryck, eftertryck, efterbildning,
kopia; mångfaldigande — reproduktions- reproreptil 1 kräldjur 2 (bildl. för) skumraskfigur;

skandalskrivare, nidskrivare, pamflettist, smädeskrivare repulsion 1 (motsats: attraktion) (fys. för) bortstötning,
(ömsesidig) frånstötning, till-bakastöt(ning) 2 se i avsky reputation se anseende

reputerlig (vard. för) vederhäftig, hedersam, aktningsvärd, ansedd, (väl)renommerad, aktningsbjudande, ansenlig,
imponerande

1 resa (subst.) färd, tur, tripp, strövtåg, expedition; utfärd, utflykt, exkursion; åktur, rundresa, turné

2 resa (subst.) (jur. för) gång (i ordningen) — sju resor värre bara värre, mycket 1. ännu värre

3 resa (v.) 1 uppföra, uppsätta ru, uppställa ni, uppresa ni, bygga (upp), höja, häva, lyfta (upp); ställa upprätt 1.
på ända 1. på kant 2 (upp)väcka (opposition), uppställa ni (krav) — resa sig 1 höja sig, 'stiga', skjuta upp 1. 1
höjden, sträva mot skyn, bli högre o. högre, (vard.) raka i höjden; sticka 1. stå fram 1. upp, framträda, bli synlig,
stiga, jfr resa sig över nedan; (om hår) ställa sig på ända 2 häva sig (upp); resa på sig, (lyckas) komma 1. gå 1.



stiga 1. stå upp, komma på benen, (vard.) (lyckas) kravla 1. krångla sig upp; bryta upp, lämna 1. gå från
(mat)bordet, häva taffeln; räta upp sig, sträcka på sig; (om djur) kasta sig, stegra sig 3 (om hinder) föreligga,
inställa sig, torna (upp) sig 4 (bildl.) komma på fötter igen, repa sig, upprättas; uppstiga ni (ur spillrorna) 5
uppresa sig, sätta sig till 1. göra (väpnat) motvärn, göra uppror, opponera sig, rebellera, revoltera — resa sig ur
askan se återuppstå 1 — resa sig över 'kröna' (en
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backe); höja sig över, behärska, dominera — resa vapen gripa till vapen, dra(ga) blankt 4 resa (v.) 1 vara stadd på
resa 1. ute på resor 1. på resande fot, se sig om i världen, komma (mycket) omkring 1. Ikring, turista, 'lufta på
sig'; flacka 1. dra(ga) 1. fara 1. kuska (omkring), vara ute på turné, turnera, (om skådespelartrupp) 'banda'; färdas
(till), ta(ga) vägen, se 2 fara 1; komma i väg, se 2 avresa; dra(ga) bort; tillryggalägga, lägga bakom sig 2 vara ute
som handelsresande, ta(ga) upp order (för en firma) — resande se kringresande — resa bort resa hemifrån, resa
ut och lufta på sig; skudda stoftet av fötterna, göra sig osynlig — resa genom 1. igenom beresa, se passera 1 —
resa i resa omkring i, beresa, 'göra' (ett land); vara handelsresande i — resa me'd se följa med 1

— resa tillbaka resa motsatt väg; se återvända — resa ut se fara ut 1 under 2 fara

— resa vidare se fortsätta 1

resande 1 resenär, turist, trafikant, passagerare, tillfällig (hotell)gäst; pilgrim, vallfärdande, vandrare,
vandringsman, (åld.) väg-farande, färdman; globetrotter 2 se handelsresande rese (åld. för) jätte reseffekter se
bagage resehandbok guide 1. gid, bädeker reseledare se guide 1 resenär se resande 1

reserv 1 se förråd, reservkapital 1. -fond, garantifond, upplag, besparing, 'sparslant', jfr marginal 2; [reserver]
tillgångar, se under tillgång 2 2 avbytare, se ersättare, jfr vikarie; reservarmé, reservtrupp, avlösningsmanskap,
ersättningsmanskap 1. -trupp — reserv- hjälp- (trupper), nödfalls- (utväg), nöd-hjälps- (arbete), extra- (lok) — i
reserv i beredskap, i bakfickan, i bakhåll, på lut, (hålla) 'på sparlåga', (ngt) att ta(ga) fram 1. gripa till1 1. ta(ga)
till1 1. falla tillbaka på 1. begagna vid tillfälle, sparad, undanlagd; i brist på bättre, som ersättning reservat
naturpark, (natur)skyddsområde, skyddspark, nationalpark, fridlyst område, (ibl.) kulturminnesmärke reservation
1 se protest; avvikande mening, (ibl.) (anmält) missnöje 2 förbehåll, inskränkning, villkor, klausul, brasklapp;
varsamhet, avståndstagande, avvaktan; för-behållsamhet, återhållsamhet, tillbakadragenhet, förnämt avvaktande
(hållning), (förnäm) kyla 1. tillknäppthet, otillgänglighet 3 reservering (av penningmedel) — med en viss
reservation med en nypa salt, se under 1 nypa — med reservation för se förutom 1 — visa reservation inte släppa
(ngn) för nära (inpå sig 1. inpå livet) reservationslös reservationsfri, oreserverad, förbehållslös —
reservationslöst (adv., även) utan invändningar 1. reservationer, se helt under hel

reservera förbehålla, undanhålla, avsätta ni, ta(ga) 1. sätta 1. ställa 1. lägga undan (förreservera sig—respektera

kommande behov), 'öronmärka'; spara, lägga på lager; lägga av, hålla inne 1. kvar; (om sittplats) lägga beslag på,
belägga, hålla, (vard.) 'vika'; (förut)beställa, tinga, boka — reservera sig inlägga gensaga (mot beslut), anmäla
avvikande mening, insmyga en brasklapp; inlägga protest, protestera — reserverad 1 tingad, abonnerad,
förbehållen, undanlagd, upptagen, besatt, (vard.) 'vikt'; besparad 1. avsatt (summa) 2 förbehållsam, återhållen,
försiktig, otillgänglig 2, (förnämt) tillbakadragen, tystlåten, tillknäppt, inbunden, avmätt 2, (förnämt) avvaktande,
kylig, sval, högdragen — vara reserverad 1 stå 1. vara undansatt 1. undanlagd (för ngns räkning) 2 hålla sig 1.
vara på sin kant, hålla sig litet stram 1. avvisande, inte släppa (ngn) för nära (inpå sig 1. inpå livet), inte vara
förtrolig med vem som helst, hålla (ngn) (i)från sig 1. på avstånd, sköta sig själv, hålla på sig 1. på sin värdighet,
vara snäv 1. stram 1. stolt (i sitt uppträdande) reservoar se behållare, kar, (reglerings)damm;

bäcken resgods se bagage

residens slott, (kunga)palats, (landshövdings)-

bostad, (änke)säte; hemvist, bostad residera hålla hov; bo (i), ha sitt säte (i); jfr bebo

residuum (fackspr. för) återstod (vid destillation); bottensats, rest, grums (i botten) resignation undergivenhet



(under ödet), försakande tålamod, (lugn) underkastelse, jämnmod, fattning, (lugn) försakelse, lugn likgiltighet,
apati, 'domning', uppgivelse, (ibl.) självförnekelse resignera finna sig i 1. underkasta sig 1. acceptera sitt öde,
foga sig 4, böja sig, ge sig till tåls, med tålamod bära (motgång), uppge ru hoppet, se ge upp 1 under giva, ge upp
allt motstånd, ge tappt, dra(ga) sig tillbaka, (ibl.) ta(ga) sitt parti; (ibl.) (lugnt) avstå från, försaka — resignerad
undergiven, lugn, tålig, (ibl.) fattad, (ibl.) filosofisk, stoisk; fatalistisk; uppgiven, passiv, viljelös, nedslagen,
desillusionerad, bitter, förorättad

resistent se motståndskraftig (mot sjukdomsangrepp) reskamrat se ressällskap reslig (motsats: småvuxen, satt)
högväxt, högrest, långväxt, storväxt, storvuxen, lång o. ståtlig, välväxt, jättelik, kämpalik, imponerande, gällande
(karl) resning 1 resande, höjning; (om manslem) erektion; byggande, uppförande; (tak)-stomme,
(tak)konstruktion, takresning, röst(e) 2 höjd, växt; storhet, (stolt) hållning 3 uppror, revolt, myteri, revolution, in-
surrektion 4 (jur. för) förnyad prövning (av mål), omprövning, återupptagande resolut 1 (adj.) se beslutsam,
tilltagsen, fast o. bestämd, fast i sina beslut, deciderad, säker (i sina stycken), målmedveten, oför-

vägen, djärv, rådsnar, snarrådig, alltid beredd 2 (adv.) utan att spilla tid, utan vidare omständigheter 1.
ceremonier 1. formaliteter 1. krumbukter 1. komplimanger, se utan vidare, hastigt och lustigt, utan prut, utan
pardon, utan att genera sig (för), ogenerat, sans fapon, burdus(t), utan omsvep, utan tvekan 1. betänkande,
frimodigt, frejdigt, utan vidare bråk 1. krångel, helt sonika, utan krus, rakt på sak, direkt, utan försyn, (vard.) rätt
upp och ned resolution 1 (myndighets) beslut, förordning; dom(slut), utslag 2 samfällt uttalande, mötesbeslut
reson sunt förnuft, skäl, förstånd, (visa) mottaglighet för skäl, (få) rätsida (på); skälighet, rimlighet, billighet,
giltig grund — fi (ngn) att taga 1. ta reson se komma till rätta med 1 — rim och reson förnuft, se vidare under 1
rim — taga 1. ta reson (motsats: tredskas) låta tala med sig, lyssna resonabel 1 (om person) resonlig, förnuftig,
förståndig, vettig, klok, mottaglig för skäl, medgörlig, lätthanterlig, tillmötesgående, tillgänglig, 'förstående',
hygglig, (ibl. nära) smidig 2 (om pris) måttfull, skälig, rimlig, facil, relativt billig, överkomlig resonans 1 (fys.
för) återklang, återskall, genljud, eko, genklang, efterklang 2 (bildl.) (väcka) förståelse, (få) instämmande
resonemang 1 samtal, samspråk, konversation, tankeutbyte; diskussion, menings(ut)-byte, överläggning, debatt,
förhandling(ar); tal, prat 2 tankegång, slutledning(ar), bevisföring, argumentation, argument(ering); (utan)
invändning(ar) resonemangsparti (motsats: inklinationsparti) förståndsparti, förståndsäktenskap, konvenansparti
resonera samspråka, samtala, tala (om), språkas 1. talas vid, konversera, diskutera, orda, överlägga, utbyta tankar
1. åsikter, anföra skäl o. grunder, (ibl. nära) dra(ga) slutsatser, sluta (sig till); tala förnuft 1. reson (med); (vard.)
snacka; tänka, argumentera resonlig se resonabel, (ibl.) dräglig respass — ge respass (vard. för) avskeda 2
respekt 1 högaktning, se aktning 1, vördnad, åtlydnad, hörsamhet; se hänsyn 2 myndighet, gehör, pondus,
auktoritet; se disciplin 1, (ibl.) anseende, jfr prestige 3 misstroende, (hälsosam) fruktan, (viss) rädsla — ha
respekt för se respektera 1, frukta 1 — med respekt till sägandes (åld. 1. skämts, för) med förlov sagt, ursäkta
men ... respektabel 1 se aktningsvärd 1, aktningsbju-dande, respektingivande, ärevördig, (ibl.) oantastlig; se
hederlig 1, anständig, stadig, stadgad 2 betydande, ansenlig respektera 1 (motsats: nonchalera) vörda, (hög)akta,
hålla 1. sätta högt, hysa aktning för, ha försyn 1. respekt för, visa (tillbörlig) respekt, visa pietet 1. hänsyn för,
ta(ga) hänsyn till, fästa (tillbörligt) avseende vid, iakttaga 2; (upp)skatta, värdera, hedra

501respektingivande—retlig

2 (motsats: kränka, överträda) foga sig efter, böja sig för, (fogligt 1. villigt) (åt)lyda respektingivande
respektinbjudande, respekt-injagande, imponerande, myndig 2, ärevördig respektive 1 (adj.) var och en särskilt,
var i sin stad; ifrågavarande, ifrågakommande, vederbörlig; tillhörande 2 (adv.) var för sig, (var) i sin tur, i
angiven 1. nämnd ordning; i ifrågavarande fall; (ibl.) eller också; å ena sidan — å andra sidan — sina respektive
(saker) var och en sin, var sin respektlös vanvördig, hänsynslös, fräck, näb-big, (ibl.) studentikos, impertinent, jfr
självsvåldig; fördomsfri, (ibl.) hädisk — vara respektlös mot sätta sig på näsan på (ngn), rida (ngn) på näsan
respit se anstånd, jfr andrum 2 respons [-ån's] (fackspr. för) svar, gensvar;

reaktion; uppslutning ressentiment bitter hågkomst, ovilja, agg,

groll, animositet ressällskap reskamrat(er), medresande, medresenärer), medpassagerare, (ibl.) 'karavan' rest



återstod, överskott, lämning(ar), ruin, kvarleva 1. kvarlevor, överleva 1. överlevor, relikt, rudiment; (fackspr.)
residuum; bottenskyla, bottenskvätt, skvätt; spillra 1. spillror; slump, stuv(bit); skillnad, saldo, behållning, (ibl.)
balans; [resten] den 1. det 1. de övriga 1. återstående; [rester] matrester, skåpmat; skarvmåltid; avfall, spill,
skrap, sopor — för resten se förresten — på rest i efterskott, på restlängd restaurang matställe, näringsställe,
(åld.) restauration, jfr värdshus, krog, matservering restauration 1 (åld. för) restaurang 2 (arkit. för) restaurering,
återställande i gammalt skick, iståndsättning, renovering, reparationer)

restauratör restauranginnehavare, se källarmästare; köksföreståndare (på båt 1. klubb) restaurera återställa (i
ursprungligt 1. gott skick), restituera, (åter) iståndsätta, reparera 1, nyinreda, konservera, göra om, 'friska upp'
restera se återstå, fattas 1, utestå; vara efter med, vara på rest (med); (ibl.) bli övrig, vara 1. bli över — resterande
se överskjutande 2, innestående, obetalad, överstående restituera 1 se återlämna 2 återställa i sitt

gamla skick, återupprätta, jfr restaurera restlös fullständig, total, oinskränkt, hel (och hållen), absolut,
undantagslös, utan inskränkning

restriktion inskränkning(s-bestämmelse), begränsning, åtstramning, förbehåll, ingrepp (i ens frihet);
[restriktioner] ransonering restriktiv inskränkande, sparsam, återhållsam,

förbehållsam, prohibitiv resultat (slutlig) verkan, utgång, slutverkan, verkningar, kraft o. verkan, (på)följd, utfall,
slut(följd); alster, produkt, verk, 'frukt', 'foster'; behållning, byte, utbyte, fångst, jfr framgång; (vid räkning) svar,
lösning, facit, avslutning — ge resultat göra åsyftad
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verkan, verka, falla i god jord, se lyckas 2 — ge till resultat bilda, utgöra; se resultera i — vara resultat (av) se
framgå 2 resultatlös (motsats: framgångsrik) se fåfäng 2 resultera i ge till resultat 1. följd, (åt)följas av, medföra,
föra till, leda till (resultat), övergå i; bära frukt, jfr kosta 2, sluta med 1. i, utmynna ni i resumé 1. resymé kort
översikt 1. överblick, återblick, sammandrag, (kort) sammanfattning, synopsis, kompendium, exposé, jfr referat

resumera 1. resymera sammanfatta (i korthet), anföra huvudpunkterna (av), referera, rekapitulera

resurs se utväg 2, (hjälp)källa, hjälp, möjligheter), tillflykt; [resurser] (stora 1. rika) tillgångar, (vard.) mojänger;
pengar, penningmedel, rikedomar, förmögenhet, (ha) råd; potential, kapacitet resväska väska, kappsäck resår
(spiral)fjäder, springfjäder, spiral; resårbotten, resårstoppning; resårband, gummiband, kautschukband,
gummisnodd; gum-miväv; resårinsättning (i skor) reta 1 liva, irritera, incitera; kittla, raffla (i halsen); egga (upp),
sporra, stimulera, exci-tera, öka (aptiten); [reta till] se framkalla 2 2 uppreta ru, förtryta, förarga, förbittra,
utmana, väcka ond 1. ont blod, bringa ur jämvikt, förtreta, väcka harm, harma, uppröra, gå (ngn) i magen, stöta,
chockera, (upp)hetsa, enervera; vara elak mot, gadda, pika, bry (ngn för ngt), pikera, (vard.) äckla, (prov.) ärta;
jfr håna, retas — reta sig se harmas — retas vara förarglig 1. retsam 1. spydig (mot), ge stickord, (ständigt) reta,
gäckas, pika, pikera, (ibl.) driva 1. gyckla 1. 'skoja' (med); kivas, gnabbas, munhuggas, (vard.) tråka, tetas, (vulg.)
djävlas — retad se förbittrad, arg 1, förargad, vredgad — retande lockande, frestande, förförisk, förledande,
förtrollande, pikant; upphetsande, excite-rande

retardera (motsats: accelerera) se hindra 1; (psykol. för) hämma; sakta, minska farten hos, ge långsammare rytm
retelse lockelse, behag, retning, stimulans, frestelse, förförelse; eggelse; tjusning, tjuskraft retfull se retsam 2

retirera (motsats: avancera) dra(ga) sig tillbaka, slå till reträtt, anträda återtåg(et), återtåga, rygga 1. gå tillbaka,
ge vika, 'vika', 'backa', se 3 fly 1; ta(ga) sin tillflykt (till) retlig 1 (fysiol, för) (lätt) retbar 2 (motsats: lugn)
lättretad, lättretlig, lättsårad, snar-stucken, lättstucken, (snar)sticken, känslig, jfr överkänslig, sensibel, ömtålig,
stingslig, irritabel, (psykol.) susceptibel; argsint, het-levrad, lättstött, snar till vrede, snarsint; (ibl.) kinkig,
pipplig, (prov.) pirrig; obalanserad, trätgirig, knarrig, vresig, grinig, fnur-rig, fräsig, snäsig, sur, (vard.) purken;
tvär, kort om huvudetretmedcl—revär

retmedel retämne, irritament, stimulerande medel, stimulans retning irritation, eggelse, excitation, incitament,
stimulus retor vältalare, (god) talare retorik se vältalighet 1, jfr svulst 2 retorisk oratorisk, vältalig; (neds. för)



högtravande, uppstyltad, deklamatorisk, svassande, svulstig, prålig — retorisk fråga fråga på vilken man ej
väntar svar, utropsfråga retroaktiv tillbakaverkande, bakåtverkande retrospektiv tillbakablickande, som ger en

återblick, minnes-(utställning) reträtt 1 (motsats: avancemang) (mil.) replirörelse, återtåg, avtåg, tillbakamarsch,
tillbakagång, jfr 2 flykt 1 2 reträttplats, fristad, tillflyktsort, tillflykt, (meditation i) avskildhet — slå till reträtt 1
(mil.) se retirera 2 (bildl.) dra in klorna, foga sig 4 retsam 1 (om person) kivaktig, 'retsjuk', kitslig, (vard.) tetig,
'småjäklig', se maliciös; gäckande, satirisk, hånfull, 'förarglig', impertinent, mockant 2 (om sak) retfull, harmfull
2. försmädlig, irriterande retsticka 'spyfluga', 'ettermyra', 'bi', 'gift-blåsa', jfr argbigga retur 1 (tur- och) returbiljett
2 (hand. för) återsändning, retursändning, returnerad provsändning 3 återgång, återsändande, återskickande; jfr
tur och retur under 2 tur 4 återstuds — på retur i avtagande, på tillbakagång, på återgång, på regress, på
nedåtgående, på upphällningen, i utförsbacken, (ibl.) på det sluttande planet returnera skicka 1. sända tillbaka 1.
åter, jfr återlämna; eftersända, översända, skicka 1. sända vidare

retusch överarbetning, påbättring, förskönande, korrigering, putsning retuschera avhjälpa småfel, korrigera,
påbättra ni, måla på, rätta till, avfila ni, försköna, uppsnygga ni

1 rev (-en) (fiske.) 1 lina, snöre 1 2 långrev, (ål)backa

2 rev (-et) (sand)bank, (sand)revel, 1 grund, rad av undervattensskär

1 reva (subst.) 1 se i repa; se 1 spricka, smal öppning, hål, (sjö.) sköra 2 skada, brist, skavank, fel

2 reva (subst.) sidoskott, utlöpare, rotskott; ranka, klängande 1. krypande växt

3 reva (v.) — reva segel (sjö.) ta(ga) in 1. stryka 1. bärga 1. beslå 1. minska segel

revalvera (motsats: devalvera) (hand.) skriva upp 1. höja (tidigare sänkt valuta), återge (valuta) dess tidigare
värde revansch se upprättelse, hämnd, tillfälle att ge igen 1. att återvinna vad man förlorat; revanschparti —
revanschera sig 1 ta(ga) hämnd, hämnas, se hämna, triumfera 2 (vard. för) bjuda igen, i sin tur bjuda 1. uppvakta
med, göra en svarsbjudning revel 1 sandrevel, (sand)bank, (sand)rev, (sand)dyn, (ibl.) grund 2 ås 3 (prov. för)
tvärslå, tvärlist

revelj (motsats: tapto) (mil. för) väckningssignal, väckning reveny inkomst, avkastning, behållning; fördel, vinst

reverens djup bugning 1. nigning, aktningsfull hälsning

revers 1 låneförbindelse, se skuldsedel 2 (om

medalj 1. mynt, motsats: avers) baksida, se avigsida 1

reversibel (fackspr. för) omvändbar; omkast-bar

revetera se 4 rappa

revidera 1 granska (räkenskaper 1. förvaltning), (ibl.) siffergranska; (kritiskt) syna (i sömmarna), kontrollera,
eftergranska, underkasta revision; (åter) se över, arbeta över, bearbeta, förbättra, rätta (till), omarbeta ni, (typogr.)
korrigera (tryckform) 2 ändra (åsikt 1. uppfattning) revir skogsområde, (skogs)distrikt, jaktområde, jaktmark,
fångstområde, jägmästar-område; livsområde; trakt, gebit revision kritisk genomgång, granskning (av
räkenskaper), kontroll, (jur.) prövning (av domstols beslut); bearbetning, omarbetning, överarbetning, översyn,
(genomgripande) ändring 1. rättelse revisor (räkenskaps)granskare, siffergranska-

re, granskningsman, kontrollant revolt se uppror 1, omvälvning, jfr revolution revoltera (bl. a.) (upp)resa sig,
göra uppror, rebellera

revoltör oppositionsman, rebell, 1 revolutionär,

(ibl.) nihilist revolution se omvälvning, (samhälls)omstört-ning, stats(om)välvning, statskomplott, statsstreck,
statskupp, tronvälvning, 'nyordning', uppror, resning, (ibl. nära) kupp, revolt, upplopp; (natur)katastrof; (bildl.
för) genomgripande förändring, plötslig omkastning (i utvecklingen) revolutionera omstörta (samhället); (bildl.
för) vända upp och ned på, omvälva, kullkasta; nydana, grundligt reformera — revolutionerande (även)



epokgörande

1 revolutionär (subst.) revolutionsman, om-störtningsman, upprorsman, revoltör, fron-dör, rabulist;
(samhälls)omstörtare, bildstor-mare, himmelsstormare, himlastormare; (om hist. förh.) blusman, jakobin,
petrolör, petro-lös; bolsjevik, kommunist

2 revolutionär (adj.) omstörtande, samhällsupplösande, rabulistisk, subversiv, himla-stormande, upprorisk,
samhällsvådlig; jfr 2 radikal

revolver 1 se pistol 2 (tekn.) revolverhuvud,

(vridbar) verktygshållare revy 1 mönstring, granskning, presentation 2, trupprevy, trupp-parad, parad 1, (militär)-
uppvisning, kavalkad 2 tillbakablick, återblick, översikt, överblick, krönika 3 se tidskrift 4 show, varieté revär
tyglist (på byxben), byxlist, byxgalon, bård, band
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ribba läkt, latta, slana, slå, spjäla 1. spjäle,

stav, upphöjd list, spant, pinne, käpp, (tak)-raft, (sammanhållande) nar(a) rida 1 färdas till häst, färdas på
hästrygg(en), ta(ga) (sig) en ridtur; sitta grensle, grensla, sitta uppspetad; (sjö. för) surra (ihop); (typogr., om linje
1. typ, för) stå snett

2 (om maran) anfäkta, ansätta — rida för rusth&llet bära ansvaret för det hela, se vidare under rusthåll — rida in
vänja vid tygeln 1. tyglarna, lära att gå, tämja 1, jfr dressera — rida ngn på näsan sätta sig på näsan på ngn, vara
övermodig, spela överlägsen, hundsfottera, (vard.) hun(d)sa; ta(ga) tömmarna, ta(ga) sig ton mot, (söka) topprida
— rida på (bildl. för) (få ngt att) 'köra med' 1. att ständigt framhålla 1. anmärka 1. 'hacka' på 1. att begagna som
skott-tavla; tjuvhålla på (principer) — rida på ord göra (pedantiska) anmärkningar, se vidare under ord — rida
spärr 1 (åld.) delta(ga) i tor-nerspel, rida med spjut 2 [rida spärr mot] (bildl.) spjärna emot, trotsigt o. envist
anfalla 1. sätta sig till motvärn mot, trotsa — rida ut stormen se hålla stånd, härda ut 1

riddare 1 (om äldre förh.) adelsman (till häst), riddersman, ädling, paladin 2 ordensledamot

3 förkämpe (för); (damernas) beskyddare 1. kavaljer

ridderlig hövisk; (ibl.) tapper, orädd, käck, dristig; ädelsinnad, ädel, storsint, nobel; belevad, gentil, chevaleresk,
kavaljersmässig ridderskap 1 (om äldre förh.) landets riddare, riddarstånd, riddarklass, se adel 2; riddar-värdighet
2 ridderlighet, ridderligt 1. chevalereskt sätt 1. väsen 1. uppträdande riddersman 1 riddare 2 ridderlig karl, en
man

av ära, gentleman, kavaljer ridå 1 (teater)förhänge, täckelse, förlåt, (ibl.) (stort) draperi 2 (dim)vägg, 'mur',
'järnridå' 3 (ss. itj.) se tablå 3 — för öppen ridå för 1. inför öppna dörrar rigel se 1 regel

rigg 1 (sjö.) mast(er) o. tackel (o. tåg), tack-ling, tacklage, stående o. löpande gods 2 (vard. för) kostym,
(omgång) kläder, dräkt, klädsel, (full) stass rigga 1 (sjö.) tackla (på), rigga på, tillrigga iu, påsätta nJ 2 rusta i
ordning, iordningställa, utrusta, tillrusta 3 (vard. för) snobba upp (sig), klä(da) (upp sig) rigi'd (motsats: flexibel)
stel, styv, strikt; (psykol. för) fastlåst (i föreställningar o. åsikter), föga anpassbar, oböjlig, omedgörlig,
opåverkbar; 'enögd' rigla 1. regla se stänga 1, låsa rigorös rigoristisk, alltför sträng, se 2 sträng 2, hård, oböjlig,
obeveklig, oeftergivlig, obönhörlig, omedgörlig, drastisk, drakonisk, strikt, principfast, dogmatisk, formalistisk,
noggrann 2

rik 1 förmögen, burgen, (väl)bärgad, rangerad, välmående, bemedlad, penningstark, välsituerad, välbeställd,
besutten, 'lyckligt lottad', kapitalstark, ekonomiskt oberoende,
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1 goda omständigheter, penningstinn, (vard.) 'tät' 2 överflödande (på), överhopad (med), välfylld, (väl) späckad,
(hart när) outtömlig, välförsedd, riklig, ymnig(t givande), fruktsam, fruktbar, 'fet', 'bördig', 'givande', yppig,



frodig; rikhaltig, mångtalig, innehållsrik; kostbar, präktig, dyrbar, påkostad, utsirad — de rika de lyckligt lottade,
beati possidentes, storfolk, plutokratien, rikemanskasten — i rikt mått se rikligen — rikt utrustad se talangfull —
vara rik ha (en stor) förmögenhet, ha det gott 1. väl ställt, ha sitt på det torra, ha god ekonomi 1. (välj-ordnade
finanser, ha god råd, ha (gott om) pengar, ha pengar som gräs, (vard.) ha 'klöver'

rike 1 land, stat, nation, välde, imperium, besittningar; herravälde, herradöme, 'makt'; [riket] (även) kronan,
konungen; himmelriket, him(me)len 2 område, domän, gebit, sfär, krets — riks- (motsats: lokal-) hela landet
omfattande, landsomfattande rikedom 1 stor förmögenhet, kapital, pengar, 'mammon', gods och guld; välmåga,
välstånd, (dela med sig av sitt) överflöd 2 ymnighet, riklighet, rikhaltighet, fullhet, opu-lens; [en rikedom på]
fullt upp av 1. med, mångfald, uppsjö, stora 1. rika förråd 1. resurser, mängd 1, fond, skatt(er), värden, (vard.)
multum 3 jfr prakt rikeman se kapitalist rikhaltig se rik 2

riklig se rik 2, rundlig, ymnig, ansenlig, avsevärd, slösande, dryg, kopiös, abundant; hedersam, flott, furstlig,
(ibl.) frikostig, generös; (om måltid) solid, opulent; (om hår) vildvuxen — rikligen 1. rikligt (adv.) i mängd, i
överflöd, rundligen 1. rundligt, i ymnighet, i fullt 1. rikt mått, (ha) gott om, (ha pengar) 'som gräs', mer än nog,
jfr mycket, 'med ränta'; (ta(ga) till) i överkant rikoschett 1 (projektils) studsande, återstuds

2 studskula, förlupen kula rikoschettera studsa (upp) (o. fortsätta i ny

bana), återstudsa, 'gräsa' riksbekant allbekant, allmänt känd, jfr berömd

under berömma, (ibl.) ökänd, notorisk riksdag lagstiftande 1. rådplägande församling, folkförsamling,
folkrepresentation, legislatur, (åld.) riksförsamling, riksmöte, ständermöte, (riks)ständerna, riksens ständer,
lantdag, ståndsriksdag, ting; [(norskt) storting, (isländskt) allting, (engelskt) parlament, (amerikansk) kongress,
(fransk) nationalförsamling, (polsk) sejm, (rysk) duma, (israeliskt) knesset]; [riksdagen] andra statsmakten,
kamrarna riksdagsman folkombud, folkrepresentant, (vard.) 'riksdagsgubbe', '(riksdags)farbror'; (om uti. förh.)
parlamentsledamot, parlamentariker, kongressledamot, stortingsman, lantdagsman, senator, deputerad riksfientlig
se förrädiskriksspråk—i ringa mån

riksspråk (motsats: dialekt, folkmål) national-språk, bildat 1. dialektfritt (tal)språk, hög-språk

riksviktig viktig för hela riket, av högsta

nationella betydelse; (vard. för) mycket 1. ytterst viktig 1

1 rikta göra rik(are), förse i rikt mått (med), (ibl.) förbättra, 'gynna' — rikta sig bli rik(are) 1. förmögnare, tjäna
grova pengar 1. (vard.) storkovan, göra sig en förmögenhet, skära guld med täljknivar, öka sin förmögenhet,
vinna rikedom; rikligt förse sig 1. ta(ga) för sig, se sko sig under 2 sko

2 rikta 1 vända, vrida, föra, maka, styra, dirigera, dra(ga), leda, länka; sikta, syfta, måtta, lägga an, inrikta, höja 1.
(grovt) svansa (kanon) 2 fästa (blicken 1. ngns uppmärksamhet), kasta 1. sända (en blick); (fram)ställa 1. yttra
(några ord 1. en fråga); uppsända (en bön) 3 (tekn. för) göra rät 1. rak, räta (ut), spanna (plåt); ge rätt läge,
reglera, inpassa ru, insätta ni — rikta sig mot peka mot, vetta mot; vara riktad mot, gälla, avse; gå ut över, gå
(e)mot, falla på — rikta sig till vända sig till, tilltala, adressera (sig till), apostrofera — rikta sin uppmärksamhet
mot 1. på se iakttaga 1, kasta sina blickar på — rikta uppmärksamheten på se framdraga 2, påpeka

riktig 1 felfri, rätt, just, passande; comme-il-faut, korrekt; exakt, tillförlitlig, hållbar; trogen, träffande, adekvat,
strikt, precis, regelrätt, ändamålsenlig, behörig, vederbörlig, laglig, rättmätig, billig, skälig, (välj-grundad,
berättigad, befogad 2 verklig, 'ren' (tur), rena rama (landet), 'formlig', sannskyldig, oförfalskad, 'tvättäkta', rejäl,
duktig, hel (karl), (en karl) hela dagen; (vard.) ärans (knöl); rättvisande 1. 'rättvis' (klocka); fulländad, äkta,
genuin 3 (motsats: tokig, rubbad) (inte) klok, normal, vid sina sinnen(s fulla bruk), redig —• riktigt (adv., även)
ganska, alldeles, verkligen, rentav, faktiskt; ordentligt; mycket, fullt, duktigt, drygt, till punkt och pricka, all
right, (vard.) på håret, 'prick'; lyckligt och väl — det enda riktiga det enda förnuftiga 1. rationella, det bästa,
(vard.) det enda raka — hålla för riktigt se antaga 2 — i det riktiga ögonblicket i det psykologiska ögonblicket —
på riktigt (motsats: på skoj, på låtsas) (vard. för) på allvar



riktlinje regel, norm, direktiv, lag(ar); [-[riktlinjer]-] {+[rikt- linjer]+} (även) (företags) po'licy

riktning 1 inriktning, inriktande 2 kurs, direktion, sträckning, (styr)linje, håll, led, sida, (ny 1. annan) bog;
väderstreck, (sjö.) (i) bäring 1. pejling; lopp, bana, kosa; (ta en annan) vändning 3 utvecklingslinje(r), tendens,
rörelse (inom konst 1. litteratur), strömning, meningsriktning, ism, 'falang' — ändra riktning 1 (om vind) kantra,
gå (över) på (nordväst), slå om 2 lägga om rodret 3 ta(ga) en ny vändning

1 rim (ibl.) rimord, rimpar, (rimmad) vers; jfr alliteration, assonans — rim och reson

förnuft, rimlighet — utan (all) rim och reson utan (all) rimlighet 1. (allt) förnuft, oresonligt, (rosen)rasande

2 rim rimfrost

rimlig 1 se sannolik, trolig, möjlig 2, inte otrolig, naturlig 2 begriplig; vettig, tänkbar, skälig 1, förnuftig,
resonlig, skaplig, passlig, behörig 2, väl avvägd, (ibl. nära) blygsam, lagom (stor); rätt o. billig, inte obillig 1.
ohemul, sund, befogad, (väl)grundad — rimligen 1. rimligtvis (adv.) förnuftigtvis, med rätta, skäligen, skäligtvis,
anständigtvis, rättsvisligen, förmodligen, (inte) gärna — det verkar rimligt det tycks ha fog för sig, det låter höra
sig

1 rimma 1 utgöra rim, ha rim(slut), bilda

rim (med); skriva rim 1. vers, versifiera 2 [rimma (sig) med] förlika sig med, passa (i stycke 1. ihop) med,
(överens)stämma med, gå ihop med, lämpa sig för

2 rimma 1 bilda (sig) rim(frost), lägga sig rimfrost (på), betäcka med rimfrost, frysa till rim 2 rimsalta, (lätt)
salta, (prov.) spränga

rimsmidare dålig poet, rimsmed, dussinpoet, fäsör, (åld.) poetaster, jfr skald

ring 1 fingerring, (i högre st.) vårdtecken; (hals)järn, klove; (hos fåglar) halskrage; (järn)band, skoning, sko,
krans, hylsa; (hjul)-löt; (cykel- 1. bil)däck, (inner)slang; bygel, ögla, lycka, slinga, slynga, ringel, länk; malja,
sölja, (snör)märla (på skodon); (sjö.) löddra, rack, kaus, (fiske.) gjord (på ryssja); snirkel; cirkel, rund(el), krets,
sfär, gördel, bälte 2; ljusring, gloria, korona, (mån-1. sol)gård, halo 2 boxningsring, brottarring; manege 3
gymnasieklass 4 sammanslutning, sluten krets, sällskap, kotteri; affärssammanslutning, 'kedja', koncern, trust,
pool, kartell

— byta 1. växla ringar se förlova sig — i ring se runt 1 under 2 rund

1 ringa (v.) 1 (jäg.) se inringa 1 2 förse med ring (1 nos 1. tryne), ringmärka (fågel); ringbarka; förse (skottavla)
med ring(ar), utmärka med ring 3 urringa

2 ringa (v.) klämta, (i högre st. o. prov.) kimma; slå, ljuda, klinga, pingla, tona, skalla, runga, brusa; trycka på
(ringled-nings)knappen; vara i telefon 1. (vard.) på tråden; telefonera, ringa på 1. upp, se nedan

— ringa i öronen återklinga, genljuda, klinga efter, länge ljuda (i) — ringa på 1. upp ta(ga) telefonkontakt med,
ringa, telefonera till, anropa, (vard.) pingla på 1. upp

3 ringa (motsats: stor, väldig, hög) (adj.) (försvinnande) liten, fåtalig, begränsad, inskränkt, (alltför) kort,
minimal; underordnad, medelmåttig, anspråkslös, obetydlig, sparsam, låg, föraktlig, simpel, torftig, dålig S, fattig
2; ödmjuk 1. blygsam (begäran), enkel 1. lätt 1. smal (sak); [de ringa] de små (i samhället), småfolk — för min
ringa person för egen del — i min ringa mån efter (fattig) förmåga — i ringa mån se 2 föga 2 — inte den ringaste
inte den av-
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lägsnaste, se ingen 1 — inte det ringaste se ingenting ringakta akta ringa, se ned på, förakta, håna, bespotta, ställa
(ngn) lågt, se över axeln, sätta sig på sina höga hästar mot; eftersätta, vårdslösa, ej skänka tillbörlig
uppmärksamhet 1. aktning, (ibl.) underskatta, ignorera, förbise, negligera — ringaktande hånfull, föraktfull,
nedsättande ringaktning (motsats: respekt) förakt, hån,



spott, sid(o)vördnad ringel (oftast i plur. ringlar) ring, rundel, slinga

ringformig se 2 rund 4, cyklisk ringhet enkelhet, obetydlighet, litenhet, simpelhet, förnedring; (ett) stoft — min
ringhet min obetydliga person, se jag 1 ringklocka skälla, pingla, bjällra; (fackspr.) klang (i telefon 1. urverk);
(dörr)klocka ringla sig se slingra 2, slå sig (om); jfr krypa 1; locka sig, buckla sig, falla i lockar 1. bucklor, rulla
ihop sig — ringlande 1 se slingrig 1 2 se lockig rink isbana 1. tävlingsbana (för ishockey) rinna 1 flyta, forsa,
strömma, strila 1, sippra, porla 2 (om ögon) tåras, tåra sig, vätska sig, 'vattnas'; (om tårar) droppa, falla, tillra;
(om svett) pärla, lacka; sava sig, (ibl.) läcka 3 (bildl.) (om sand 1. säd) drösa, 'rasa', sila sig; (om väg 1. spår)
'löpa'; (smidigt) glida, orma (sig), åla (sig), slingra (sig), (ibl.) kräla, ringla; (om tid) se förgå 1, försvinna 4 —
rinnande se flytande 2 — rinna av 1 rinna undan 1. bort; avflyta, 'avgå', ha sitt avlopp

2 (kok.) befrias från vätska, avdrypa — rinna ngn i hågen 1. i sinnet falla ngn in, se falla in 6, jfr komma ihåg —
rinna upp (om källa 1. flod) ha sin upprinnelse 1. källa, börja (sitt lopp), uppkomma, uppvälla ni, framspringa ni,
framkvälla ni; (om tanke) uppstiga, uppstå, uppkomma, födas; (om solen) uppgå iu — rinna ut se flyta ut —
rinna ut i sanden bli till ingenting, grusas, förspillas, se misslyckas 1 — rinna över svämma över (alla bräddar),
flöda över, skölja över — sinnet rinner på 1. över tålamodet är slut 1. tryter; jfr vredgas — som ett rinnande
vatten se flytande 4

ripost 1 (fäktn. för) motstöt, motattack, svarsstöt, parad 2 kvickt o. snabbt funnet svar, skarp 1. snabb replik,
'hugg' ripostera 1 (fäktn. för) göra en motstöt 2 ge

svar på tal, se svara 1 ris 1 risiga buskar, snårig buskvegetation, grenar, kvistar, bråte; bär-ris, småbuske; (si. för)
hår 2 björkris, (åld.) karbas, mäster Erik, färla; piska, gissel 2; risbastu, se stryk

3 (motsats: ros) klander, ovett, tadel, kritik — binda ris åt 1. för 1. till egen rygg (själv) falla i den grop man grävt
åt andra, skaffa sig onödiga svårigheter, skaffa sig obehag; ge hugg på sig, ge fienden vapen i hand — kyssa riset
se ödmjuka sig; [låta (ngn) kyssa riset] se kväsa

risa 1 (åld. för) prygla; straffa, tukta, näpsa 2 (motsats: rosa) kritisera, (hånande) anmärka på, 'gissla' 3 stödja
(exv. ärter) med ris; beströ (golv) med (hackat) ris risig snårig, snärjig; spretig(t hår) risk 1 se 1 fara, våda,
vågspel, vågstycke, ovisshet, osäkerhet, ovissa utsikter; (vid) äventyr 2 (fackspr. för) försäkrat föremål,
försäkringsobjekt — löpa risken se riskera — på ngns risk på ngns ansvar 1. bevåg, för ngns räkning — stå
risken ta(ga) risken, se vidare under stå — utan risk säkert, riskfritt, skadeslöst, 'utan vidare'; jfr säker, ofarlig

riskabel förenad med (stor) risk, riskfull, riskfylld, utsatt, hotande 1, kritisk, äventyrlig, livsfarlig, halsbrytande,
vådlig, vågad, vågsam, högt (spel), vansklig, osäker riskera sätta på spel, äventyra, sätta in 1. satsa (pengar),
våga, vedervåga, hasardera; ta(ga) 1. stå 1. löpa risken, försöka sin lycka, pröva lyckan, (ibl.) stå sitt kast; utsätta
sig för risken 1. faran (att), löpa fara (att), befara, hota 2, utsätta (sig 1. ngn) för fara, (ibl.) blottställa riskfri
(motsats: riskabel) ofarlig, säker, (ibl.,

vard.) idiotsäker riskfull farlig, farofylld, riskabel

1 rispa (subst.) se 1 repa, jfr 1 spricka

2 rispa (v.) rista (upp), riva (upp), repa (upp), sprätta I. slita (upp), fransa (upp), raffla (upp); göra (en) skråma 1.
skråmor i, skråma, klösa

rissla 1 (fackspr. för) sikta (grus 1. kol) 2 sakta rassla 1. prassla 1. sorla, lätt skvalpa 1. porla, rinna (över stenar),
klucka, kvillra, pollra

1 rista 1 ritsa, göra (en) skåra 1. skåror i, skära in (namn 1. figurer 1. inskrift), snida, karva 1. skära ut, hugga in,
inrista; (konsth.) skraf-fera; se 1 gravera, (guldsm.) skroda; riva, 2 rispa, fläka (upp) 2 skära 1. ila 1. 'hugga' (i)

2 rista 1. rysta se skaka 1, jfr darra 4, (komma att) rysa 1. spritta, häftigt rycka i

rit 1. ritus (fast) kyrkobruk, religiös sed, religiöst bruk, kyrklig 1. religiös ceremoni, kulthandling, religionsbruk,
jfr ritual rita teckna, upprita ni, utrita ni, återge konturerna av, uppdra(ga) ni linjerna till, avsätta (en linje), (inte



kunna) dra(ga) (ett streck); skissera (upp), (vard.) (lyckas) tota till 1. ihop, jfr klottra; rista (in), ritsa; (om arkitekt
1. ingenjör) konstruera — rita av avteckna m, avbilda; återge, framställa; efterbilda, kopiera, kalkera — rita ett
kors i almanackan markera, se vidare under kors ritning 1 teckning(s-undervisning) 2 (konturteckning, skiss,
plan, utkast, dessäng ritt ridning; ridtur

ritual (-en 1. -et) liturgi, ceremoniel(l), program, jfr rit; mässbok; [ritualen] de vanliga ceremonierna 1. formerna
1. bruken rituell ritualenlig, ritualmässig, (efter) helgad (sed)

506riva—rodd

riva 1 klösa, sarga, såra, sätta 1. slå klorna i. misshandla; klia, klå, (vard.) pilla, (prov.) fnatta; raspa, rista,
skrapa; repa (eld); riva ihjäl, se döda 1 2 riva itu, slita av 1. itu, se riva sönder 3 smula sönder, pulverisera, mala,
krossa, gröpa (säd), skrota (malt); gnugga, gno, gnida, skrubba, skava, frottera; rufsa (om) 4(motsats:bygga upp)
jämna med marken 1. jorden, se rasera 5 rota, 'gräva', röra om, (ivrigt) rafistulera, rumstera, ivrigt leta, riva om,
'husera', krafsa, kratsa, rafsa 6 raffla 1. svida (i halsen), bränna (som eld) — riva sig 1 rispa sig (på en nål) 2 klia
1. klå sig — riva sig loss från se frigöra sig från — riva sig lös jfr slita sig — rivas se slåss 2 under 2 slå, kivas
— rivande 1 (om hastighet) våldsam, rasande 2 rafflande, pikant; driftig, kraftig o. orädd, rask 1. rapp

0. företagsam, rapp, energisk, effektiv, initiativrik, uppslagsrik, duktig 2, (vard.) rivig, gåpåaraktig — riva av 1
avslita ru, avrycka ru, frånskilja iu, se rycka loss, bryta 1, plocka 1, flå 2 2 skrubba 1. skava 1. skrapa

1. kratsa 1. gnida av (gammal färg); (ibl. nära) putsa av, glatta — riva bort se rycka loss — riva 1. röra upp
himmel och jord vända upp och ned på allting, ställa allting på huvudet; uppbjuda alla krafter 1. resurser, sätta
alla krafter i rörelse; ställa till ett oerhört väsen, (vard.) leva rövare; rasa, slå alarm — riva i1 hugga nya tag,
ta(ga) i med kraft; börja skrika 1. ryta 1. domdera; (sjö., om vind, för) börja blåsa, friska (i 1. på), öka, tfflta(ga),
bli allt våldsammare — riva ifrån sig inte låta ngn komma sig för när, bita ifrån sig — riva lös se rycka loss —
riva ned 1 slita 1. rycka ned, stöta ned, slå ned 2 se rasera, bryta ned 1; demontera 3 (bildl.) kullstörta, kullkasta,
omstörta; kritisera sönder, nedgöra m — riva omkull riva (i)kull, välta, stjälpa (omkull) — riva sönder riva hål
på, sönder-nöta ru; slita 1. riva itu 1. i bitar 1. i stycken, riva, sönderslita ru, söndertrasa ni, blåsa sönder, förstöra
1; bryta upp, fläka upp, klyva; se 1 sarga 1 — riva upp 1 se rycka loss; rycka upp, sprätta upp 1. sönder, slita upp,
riva 1. slita isär; bryta upp, hastigt öppna; rispa upp, söndernöta ru; sparka upp (damm) 2 bringa (krigshär) i
oordning, försätta ur stridbart skick, oskadliggöra, skingra, splittra, 'spränga', kasta över ända 3 annullera,
upphäva, göra om intet, omintetgöra, kon-tramandera 4 (t. ex. en gammal historia) (på nytt) väcka, frammana —l
riva åt sig se hugga för sig

rival medtävlare, konkurrent, (ibl. nära) vederpart, vedersakare, fiende, motståndare rivalisera vara rivaler (om),
uppträda som rival(er), tävla, konkurrera, tvista 1. kämpa 1. slåss 1. kappas (om företrädet) rivalitet rivalskap,
svartsjuka; avund(sjuka); se konkurrens rivebröd ströbröd, skorpmjöl rivig (vard. för) rivande 2, snabb

1 ro (subst.) se 1 lugn 2, trygghetskänsla, sinnesfrid, själsfrid, frid 1, harmoni 4, hjärtero; samling; ostördhet,
tillbakadragenhet — för ro skull utan allvarlig mening, som tidsfördriv, för nöjes skull, på skämt 1. narri, för
skojs skull, på skoj, på lek, (vard.) på kul, på låssas; av en nyck, på 1. av (rent) okynne, på odygd, (si.) på tji, jfr
likväl —- i ro i lugn och ro, i frid och ro, i godan ro, lugnt, fredligt, i fred; jfr ostörd, ensam 3 — slå sig till ro
(åt)nöjas (med), nöja sig (med); inte låta sig oroas, sticka huvudet under vingen; (slutgiltigt) slå sig ned 2, se
under 2 slå, (vard.) 'lägga upp' — taga 1. ta ngt med ro (vard. för) ta(ga) ngt lugnt 1. kallt, vara lugn, se under 2
lugn, inte vara otålig 1. nervös 1. (prov.) hialös

2 ro (v.) 1 ta(ga) till årorna 1. (vard.) 'granseglen', kajka; paddla, vricka (med en åra) 2 (vard. för) lämna en
politisk övertygelse, bli avfälling, avfalla — ro hit (med) (vard. för) tag hit, langa fram, hit (med) — ro i land se
gå i land med — ro i samma båt vara i samma situation, se vidare under båt

— ro upp sig (vard. för) komma sig upp — ro ut med språket (vard. för) tala om vad man har på hjärtat, sjunga
ut

roa underhålla, förströ, förnöja, hålla målron vid makt, förlusta, muntra, jfr uppmuntra 1, bereda nöje, jfr glädja,



(åld.) amusera, (prov.) roga, (si.) spela apa för; falla i smaken, tilltala, (prov.) lika; se intressera 1; uppliva iu,
uppigga, pigga upp (magsyran)

— roa sig ha roligt 1. trevligt, festa, (vard.) svänga sig, leva high life, lattja; [det roar mig] det behagar mig, jag
finner för gott (att)

— roa sig med finna nöje i, ha nöje av, fördriva tiden med, förlusta sig med; leka med; gärna 1. med nöje 1.
glädje göra ngt, 'fuska i'; skämta med, nojsa med, (vard.) ha sig med (ngn) — roa sig på ngns bekostnad skratta
åt, göra narr av, göra sig lustig över, driva med, göra sig kvick över, finna (ngn) löjlig 1. lustig — roande se
underhållande, jfr spirituell

robot människomaskin, maskinmänniska, konstgjord arbetare, automat; robotmaskin, robotvapen

robust 1 (motsats: spröd) grovväxt, grovlagd, grov 2, undersätsig, starklemmad, stark-byggd, kraftigt byggd,
kraftig 1 2 se okänslig 2 3 blodfull, naturalistisk, (grovt) realistisk, ofin, rakt på sak, burdus — vara robust inte
väja för starka 1. grova uttryck

röck jacka; [jackett, (åld.) bonjour, långrock, redingot, syrtut, livrock]; (präst)kaftan; vapenrock, uniformsrock;
[späns, (husar)attila, kollett, (husar)dolma, bigesch]; (japansk) kimono; se ytterrock — vara för kort i rocken icke
ha de nödiga kvalifikationerna, se vidare under 2 kort

rockvaktmästare se tamburvaktmästare

rodd roende; roddtur; roddsport, kapprodd, se tävling
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roddare 1 (ibl.) paddlare 2 (vard. för) överlöpare, avfälling, renegat, opportunist, (vard.) avhoppare roddarfartyg
galär, lodja roddbåt [eka 1. öka, ekstock 1. ökstock, blekingseka, (rodd)snäcka, (prov.) knorr, (norsk) skäkta,
snipa, (venetiansk) gondol, (kinesisk) sampa'n]; barkass, se skeppsbåt; jfr kanot

roder 1. (sjö.) ror 1 styre, styrinrättning, (ibl. nära) styrhjul, ratt 2 [rodret] (övertaga) 'tyglarna', ledningen,
makten — lägga om rodret ändra kurs 1. riktning rodna 1 (om sak) färgas röd, purpras, purpur-färgas, lysa röd 1.
rött, blossa (upp), glöda, flamma 2 (om person) bli (blossande) röd, (ibl.) skifta färg; bli rödblommig 1. röd om
kinderna; (ibl.) blygas, skämmas rodnad 1 röd färgskiftning, purpurfärg; (morgon- 1. afton)glöd, (ibl.) purpursky;
röd(a) fläck(ar) 2 (om person) rodnande, röd färgskiftning; rödblommighet, hälsans färg roffa (med 1. åt 1. till
sig) se stjäla 1, pungslå, röva

rofferi se plundring

rogivande (motsats: irriterande) se lugnande,

jfr sömngivande 1 rojalism konungskhet, kungatrohet, (ibl.) monarkism

rojalist (en) kungatrogen 1. konungens anhängare, konungskt sinnad person, trogen sin konung, anhängare av
k(on)ungadömet, (om franska förh.) legitimist rolig 1 roande, muntrande, upplivande, nöjsam, lustig, munter;
skämtsam, skojfrisk, tokrolig, putslustig, skojig, livad 2, (ibl.) sprallig, crazy, (åld.) trirolig, (vard. o. si.) kul (i
haksvängen), kulig, laban, lajban, hejig, maffig, ball, lattjo, lustifik, spexig, fässjig 1. färsig, toppen(-), (åld.)
trall(ig), kilig; (ibl.) smårolig, smålustig, torrolig; humoristisk, komisk, kvick, spirituell; (om bok) underhållande,
(ibl.) intressant, fängslande, (ibl.) fantastisk; (om nyhet) glad, glädjande, god, fröjdefull, fägnesam,
uppmuntrande 2 dråplig, löjlig, festlig 2, besynnerlig, märkvärdig, konstig 3 (åld. för) lugn, ostörd rolighet roligt
inlägg, skämt, kvickhet 2; [-[roligheter]-] {+[ro- ligheter]+} tidsfördriv, förströelse(r), förlustelse^), nöje(n),
lustbarhet, muntration, 'fröjd', (gå ut på) galej 1. skoj 1. vift rolighetsminister muntrationsråd, se skämtare roll 1
(skådespelares 1. operasångares) parti, repliker, (vard.) (inte kunna sin) 'läxa'; roll-häfte; rollskapelse, kreation; se
karaktär 2 2 ställning (som), uppgift, värv, kall, funktion, åliggande — falla ur rollen se glömma sig 1, tappa
koncepterna, förlora 1. tappa ansiktet — inte spela ngn roll inte ha ngn betydelse; [det spelar inte ngn roll] det
betyder ingenting, det gör ingenting, det är inte hela världen, det är likgiltigt, se under likgiltig, det tjänar



ingenting till, det gagnar 1. båtar inte, (vard.) det spelar ingen
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teater, (vulg.) det är skit samma — spela en viss roll 1 ha en viss vikt 1. betydelse, ha en viss (an)del (i), inta(ga)
en viss plats 1. ställning 1. ett visst rum (i), spela in, influera, göra sitt till, göra till (saken), väga tungt (i
vågskålen), göra slag i saken, (vard.) göra susen 2 betyda ngt, göra sig gällande, dominera, ha ledningen, hålla sig
framme, göra sin stämma hörd — spela första rollen ha huvudrollen, spela första fiolen — spela rollen av
uppträda som, låtsa(s), låtsa sig vara, framställa, fungera som, agera som, anta(ga) gestalt av, imitera, fingera —
vad spelar det för roll vad betyder det, (vard.) vad gör det om hundra år; vad tjänar det till, vad båtar 1. gagnar 1.
uträttar det rom fiskägg, (ibl.) kaviar — leka rommen

av sig se rasa ut romanesk högromantisk, jfr romantisk 2, känslosam, överdrivet svärmisk, överspänd, fantastisk

romans 1 lyrisk berättande dikt, ballad; kärleksvisa 2 romantisk upplevelse, kärlekshistoria, kärleksaffär,
kärleksförhållande, kärleksförbindelse romantisk 1 (motsats: klassisk, antik; modern; realistisk) nyromantisk,
fosforistisk 2 (motsats: rationalistisk, prosaisk, fantasilös) högpoetisk, pittoresk, tjusande; svärmisk, käns-lovarm,
känslofull, sentimental, känslofylld, fantasifull, överspänd, (ibl.) romanesk; underbar, sagolik, äventyrlig;
aningsfull, stämningsrik, stämningsfull, (ibl.) längtansfull; idealistisk

rond 1 rund, 1 runda, rund-1. kringvandring, (gå) husesyn, (poliskonstapels) pass; besöksrond, sjukrond,
patientbesök; kretslopp, kretsgång 2 ringdans (i fransäs) 3 (idrott, för) omgång, tidsperiod rop 1 se skrik, tjut,
vrål, skrän, lock(rop), kall; klagorop, ångestrop, ramaskri, klagomål, jfr jämmer 1; kallande, ropande, anrop,
hojt(ande); utrop 2 (auktions)bud — i ropet se berömd under berömma, väl anskriven, ansedd, allmänt känd 1.
omtalad, omtyckt, eftersökt, modern, på modet, fashionabel, aktuell, i svang ropa 1 se skrika 1 2 kalla (fram 1.
tillbaka); avge (an)bud 1. bjuda (på auktion) — inte ropa hej förrän man är över bäcken inte jubla 1. triumfera för
tidigt — ropa an 1 (mil.) ropa halt (till), (sjö.) (an)preja 2 se anropa — ropa in ropa fram, kalla in (skådespelare);
inropa 1. köpa (på auktion) — ropa på 1 kalla på, anropa ru, (vard.) heja på 2 påkalla, se kräva 1 — ropa upp läsa
upp (namn), hålla upprop med, mönstra; utropa iu (till försäljning) vid auktion, (jur.) påropa — ropa ut 1 utropa
till försäljning, bortauktionera ni 2 se utropa 3 se utbasunera ropare 1 (auktions)utropare; (relig.-hist.)
förkunnare, böneutropare, muazzin 1. muezzin 1. mueddin, mullah 2 se megafon rorkult rorpinne, styrpinneros—
under denna rubrik

1 ros törnros(buske), rosenbuske, (ibl.) nyponbuske, törne; törnrosblomma; (tak)rosett; (typogr.-sl. för)
sönderfallande sats, svibel; [rosor] (hög) färg, rosor på kinderna, rosen-hy, purpur; (ibl.) krusiduller, snirklar,
krusor — dans på rosor lycklig 1. sorglös tillvaro, se fest 2 — strö rosor för se prisa

2 ros (motsats: ris, kritik) se beröm, lovsjungande, panegyrik

3 ros (hud)utslag, bältros, ansiktsros, knölros

1 rosa se prisa, jfr 2 lova

2 rosa [rå1- 1. ro1-] se 4 skär rosenrasande 1 splitt galen, stormtokig, rent

vanvettig, (etter)befängd, 'vansinnig', rasande 2 2 obehärskad, se rasande 1 rosett hårband, se band 1; slinga,
ögla, bandknut; bandros, kokard; (snör)knut; butter-fly, 'fluga'; rosornament, takrosett, (tak)ros rosig 1 rosenröd,
rosenfärgad, rosenkindad, (åld.) rosende; blomstrande, rödlätt, skär, jfr röd 1 2 blommig, ros(en)mönstrad 3 (om
framtid) hoppingivande, hoppfull rosslig rosslande, hes, skrovlig

1 rost 1 korrosion, oxid(ering), rostbildning, rostfläckar, gravrost; (bildl.) 'tidens tand'

2 sädesrost, kaffepest; rostsvamp(ar)

2 rost rostjärn, rist, (ugns- 1. spis- 1. eld- 1. bränsle)galler, (ibl.) halster, grill

1 rosta korrodera; (bildl.) 'frätas', 'ruttna', förgå



2 rosta värmebehandla, (hårt) torka, bränna; se steka 1

rostig 1 rostangripen, förrostad, rostfläckad,

roströd, rostskadad, (rost)frätt, anlupen, korroderad 2 (om röst, motsats: klar) hes, belagd, skrovlig; (vard.) 'rostig
i halsen 1. i rörel'

rot 1 rottråd; rotända, rotfäste; rotfrukt; (si. för) huvud(et) 2 (bildl.) fäste, fästpunkt, grund, underlag, bas 3 (mat.)
kvadratrol, kubikrot, radikal 4 ursprung, upphov, upprinnelse, begynnelse, (första) början, uppkomst, 'frö', 'vagga'
—- ha sin rot i se bero 2

1 rota — rota sig slå rot, rotslå, rota, rotas; växa fast, gro fast, få rotfäste, rotfästa sig, bli förankrad 1.
acklimatiserad — rotad se rotfast

2 rota 1 gräva, böka, rafsa, påta, peta, riva 1. röra omkring (i), (vard.) gröta (i), (vard., prov.) glöta 2 ivrigt leta,
söka, undersöka, rafistulera, famla (i fickorna), gräva ned sig (i), (vard.) snoka (i); (vard. för) styra och ställa —
rota igenom se granska, söka igenom

3 rota — rota sig ihop 1. tillsammans 1. samman se sammansvärja sig

rotation kretsrörelse, rotationsrörelse, (kring)-svängning, välvning 1. vridning (kring en axel), kretsformig
rörelse, kretslopp, omlopp; omsättning; (si. för) (sätta) fart (på) rotblöta slagregn, jfr regn 1 rote 1 kvarter,
stadsdel; sockendel, distrikt(s-del) 2 (om äldre förh.) soldatrote, rotehåll

3 (gymn.) tropp, avdelning, grupp rotel (i ämbetsverk föl) avdelning

rotera svänga 1. vrida 1. välva sig (kring sin axel), gå 1. svänga 1. dansa 1. sno runt, snurra, kretsa, 'hjula',
svirvla, (om boll) skruva sig, (fackspr.) spinna, (ibl.) rulla, virvla, piruettera rotfast rotfäst, rotad, fastvuxen,
fastrotad; bofast; (bildl., även) ingrodd, inrotad, 'djup', 'förankrad', orubblig, outrotlig rotlös utan rotfäste,
uppryckt med rötterna; kringflackande, hemlös 1; ombytlig, rastlös, osäker, vilse i livet, missanpassad,
'vinddriven', 'urspårad' rotting 1 spanskrör(s-käpp); karbas, mäster Erik; mattpiskare; rottingflätning, flätverk 2
risbastu, se stryk rotvälska 1 obegripligt 1. förvänt 1. rådbråkat språk, fikonspråk, rappakalja, 'mesopotamiska',
'grekiska' 2 hemligt (tal)språk, för-brytarspråk, lösdrivarspråk roué (utlevad) vällusting, liderlig o. utsvävande
person, rucklare, rumlare, ravaillac, vivör route se rutt

rov 1 (om djur) jakt efter föda 2 (bortrövande; se plundring 3 se byte 2, god pris 4 [rov för] offer för, prisgiven 1.
överlämnad åt, uppfylld 1. behärskad av — icke akta 1. räkna för rov inte dra(ga) sig för 1. hålla sig för god för
1. rygga tillbaka för 1. genera sig för, inte göra sig samvete av, inte anse som ett brott 1. som orätt, icke ha försyn
för, inte försmå, akta för ingenting — vädra rov 1 få vittring av villebråd 1. (vild)djur, vädra byte 2 (bildl.) vädra
morgonluft rovdjur (större) vilddjur

rovdrift plundring 1. skövling (av skog), bagg-böleri; utrotning, utsugning — utsätta för rovdrift hänsynslöst
utnyttja, utsuga ni, missbruka

rovgirig rovlysten, rovaktig, mordisk, grym, roffande, glupsk (o. hänsynslös), rövaraktig, plundringslysten,
vinningslysten rubba 1 förflytta, flytta (på), flytta 1. lyfta 1. rycka 1. skjuta från sin plats, jämka (på), få ur stället,
rucka, (bibi.) försätta (berg)

2 undergräva, förskjuta, förrycka, bringa i oordning, derangera, förändra, 'skaka'

3 distrahera, bringa att vackla, bringa ur jämvikt, oroa, störa, få att ändra sig — rubbad (motsats: klok, riktig)
halvgalen, hospitalsmässig, se sinnessjuk, galen 1, vansinnig 1, abnorm 2, (lite) 'underlig' — rubba ngns cirklar
störa ngns planer, se vidare under cirkel

rubbning störning, (fys. o. astr.) perturbation; förskjutning, (geol.) dislokation; ändring, avbrott; se 1 fel 1
rubricera 1 förse med rubrik(er), sätta rubriker) över 2 införa under viss rubrik 1. i viss kategori; beteckna,
benämna, klassificera



rubrik titel, överskrift, innehållsangivelse; beteckning, benämning, 'klassmärke' — under denna rubrik i denna
avdelning 1. paragraf,

509rucka—rum

i detta avsnitt 1. kapitel 1. moment 1. fält 1. fack; på detta konto; till denna kategori 1. klass, härunder rucka 1
rubba (ur stället), flytta, skaka 1,

vicka, vricka, skjuta (på), jämka (på) 2 (om ur) reglera, justera 3 [rucka på] ändra 1. 'tumma' (på), rätta (på 1.
till1), korrigera, förändra

1 ruckel ruckle, kyffe, hybble, (förfallen) koja, bräckligt skjul, bofälligt hus, eländig stuga 1. kåk, skrälle, 'lada',
barack, kråkslott, (prov.) bracka, (i Sydsv.) rynga

2 ruckel rucklande, se 2 sudd

ruckla rumla, pokulera, leva om 1. undan, kasta sig i utsvävningar, hoppa över ska(c)k-larna, släppa Barabbam 1.
Barabbas lös, (vard.) slarva, leva rövare 1. rackare, gå en krogrond, göra en krogsväng, gå ut på ruckel, 'slå runt',
(prov.) rusta (om), se festa 1

rucklare se rumlare, drinkare; vällusting rucklig se fallfärdig, förfallen 1 rudiment 1 outbildat organ 2 liten
ansats, (kvävt) anlag, embryo; (blott en) första början, första grunderna 1. elementen; liten rest, tillstymmelse,
antydan rudimentär 1 outvecklad, outbildad, tillbakabildad, (biol. för) antydd 2 (allmänt) outvecklad, förkrympt;
knappt (ens) elementära) (kunskaper), obetydlig, (ibl. nära) primitiv

rudis (vard. för) (fullständigt) okunnig 1.

oerfaren 1. främmande (för), obildad, oduglig ruelse djup änger, själsvånda, själskval, synda-àngest, syndaånger,
syndasorg, syndanöd, skuldmedvetande, jfr samvetskval, (ibl.) ledsnad

1 ruff (sjö. för) mindre däckshus, (åld.) rundhus, (ibl.) kajuta, hytt, förrum

2 ruff [ha ruff i sig] (vard. för) (ha) fart (i sig), drift, kraft, energi, schvung, kläm, ruter, 'snärt'

3 ruff (idrott, för) rått 1. ojust 1. alltför hårt spel

ruffig 1 (vard. för) ruskig 3, (ibl.) illa faren, luggsliten, usel, dålig, stökig; (om trakt 1. kvarter) osäker, illa känd 2
(idrott, för) ojust

3 krasslig

rufsa [rufsa om 1. till] bringa (hår) i oordning, derangera, burra (till), riva (om), trassla 1. tufsa (till), jfr 2
skrynkla rufsig i oordning, tillrufsad, tilltufsad, lurvig,

burrig, tovig, okammad, slarvig, oordnad rugge rugg, tät samling (vass), tuva ruggig l (om vass) i (täta) ruggar 2
(om tyg) uppruggad, flossad, flossig 3 hopfiltad, tilltufsad, tilltrasslad, hoptovad, tovig, (prov.) strulig 4 luddig,
raggig, lurvig 5 (om fågel) uppburrad, urrig, burrig 6 se ovårdad, sjaskig, illa hållen 1. medfaren 7 (vard. för)
hemsk, obehaglig, ruskig 2 8 (om väderlek 1. dag) ful, olustig, grå(kall), regnruskig, kulen 9 (känna sig) ruskig,
opasslig 2, se frusen 2 under frysa
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ruin 1 lämning(ar) (av härjad byggnad), (mur)rester, (mur)skelett, ödemur(ar); (män-nisko)vrak 2 (ekon. för)
förstörelse, ödeläggelse; obestånd, konkurs, cession, bankrutt, ekonomiskt sammanbrott 3 undergång, fördärv —
i ruiner se förfallen 1 — lägga i ruiner lägga i grus och spillror, lägga i aska, rasera, ödelägga, härja 1, bryta ned 1
— störta i ruiner se rasa 1 ruinera 1 (ekonomiskt) bringa på obestånd 1. till tiggarstaven, konkurrera ut, 'äta ut',
'bringa på knä', sänka i armod, utarma, göra utfattig 2 (allmännare:) bereda 1. förorsaka (ngns 1. ngts) undergång,
bringa till undergång, störta (ngn) i olycka, bringa 1. komma på fall, nedgöra, stjälpa, grusa, lägga

1 (grus och) spillror, rasera; förhärja, fördärva, förinta, ödelägga, tillintetgöra; (i grund) förstöra (sin hälsa) —



ruinerad se utfattig

ruljangsen (vard. för) 1 [hela ruljangsen] hela saken, alltsammans, (vard.) hela rasket 1. smörjan, (ibl.) gamla
trallen 2 affärerna, handeln, rörelsen, trafiken, kommersen, geschäftet

1 rulla (subst.) officiell förteckning, (namn)-lista

2 rulla (v.) 1 välva (kring), välta, tumla, vältra, (vard.) trilla, kullra, (prov.) kulta

2 gå på rullar 1. hjul 3 (om hjul) gå kring, gå runt; sno, snurra, svänga (runt); virvla, rotera, kretsa, cirkla 4 linda,
vira, veckla, spola 5 (om fartyg) kränga, vagga, gunga, slingra 6 (om vågor) bölja, vräka 7 (om åska) mullra,
dundra, dåna, eka 8 (om toner) 'pärla', vibrera, tremulera 9 (om tårar) falla, tillra 10 (si. för) kuggas 1. falla
igenom (i tentamen), misslyckas, underkännas, 'spricka'

— rulla sig 1 vältra sig, rulla runt 2 vika sig (om), knollra sig, ringla sig, knorra (upp) sig — rulla hatt (vard. för)
festa 1 — rulla

1 väg (om tid) rinna hän, förflyta, försvinna

— rulla tummarna sitta overksam, vara sysslolös, lata sig — rulla upp 1 dra(ga) upp (gardin); veckla av; (om
paraply) öppna

2 utreda, 'nysta upp', klargöra, bringa i dagen, uppenbara, uppdaga, avslöja; (gradvis) utveckla, framställa,
uppta(ga) ni till diskussion

rulle hjul, trissa, vals, cylinder, spole, bobin, kavle, kavel, stock, roller (för målning), (ibl.) vallc; (sjö.) (tåg)bukt;
(rund) packe, (tyg)-bunt, bal; faskikel, bylte rullsten klappersten, klapper, kullersten

1 rulta (subst.) knubbig gumma 1. flicka, tulta, jfr tjockis

2 rulta (v.) gå tungt 1. ovigt, välta sig fram, vagga, gå som en anka, jfr gå 1

rultig klumpig, vaggande, rund o. ovig, knubbig, fetlagd, korpulent rum 1 rymd, vidd 2 plats, ställe, lokal,
lokalitet; utrymme, armbågsrum; tomrum, mellanrum, intervall 3 boningsrum; [kammare, sal, salong, kabinett,
gemak]; lya, (student)kula, krypin, lokus, skrubb, kyffe;i andra rummet—ruschig

(kloster)cell; kabin, hytt; husrum, rum för natten, härbärge, (natt)logi; (vard.) (knar-kar)kvart 4 (sjö. för) lastrum,
(kol)box 5 avdelning, avbalkning, fack, 'ficka', (sjö.) skott 6 lagrum, paragraf, artikel, moment — i andra rummet
i andra planet; som tvåa 1. nr 2, i andra hand — i första 1. främsta rummet se först, framför allt — lämna rum 1
lämna plats 2 [lämna rum för] medge, ge anledning 1. möjlighet till, möjliggöra, kunna framkalla, lämna fritt fält
för — äga rum se försiggå, hända 1 rumla se ruckla, festa 1 rumlare rucklare, svirare, rustare, härjare, festprisse,
lebeman, roué, jfr njutningsmänniska, nattsuddare, nattuggla, dryckesbroder, supbroder, jfr drinkare, utsvävande
sälle, ravaillac rummel se 2 sudd, (gå ut på) dåligheter rumor [-å'r 1. -o'r] se oväsen rumpa 1 (vard. för) svans 2
(vard. 1. vulg.

för) stjärt, se bakdel 2 rumstera stöka (om 1. till), 'fäkta', rafsa 1. riva I. rota 1. röra om, rafistulera, 'gräva' (i),
syna, (genom)snoka, flänga 1. fara omkring; (ibl.) ta(ga) itu med, se 1 bräka 1, husera 2

runa 1 runtecken, runbokstav 2 trolldomstecken, magiskt (runo)tecken; magisk formel, trollformel, trollsång 3
minne, se nekrolog runalfabet runrad, futhar'k

1 rund (subst.) 1 (jordens) klot, (himla)valv, rund 1. välvd yta 1. vidd 1. (ibl.) rymd; rundel 2 se ring 1, räjong 1.
rayon 3 Be rond 1

2 rund (adj.) 1 klotformad, klotformig, klotrund, sfärisk, kulformig, ärtformig, peppar-trind; kupig 2
cylinderformad, cylinderfor-mig, valsformad, valsformig, cylindrisk 3 trind, rundad, rundlagd, bullig, fyllig 1; se
rultig 4 cirkelrund, cirkelformad, cirkelformig, cirkulär, kretsrund, kretsformig, ringformig 5 (om tal 1. summa)
avrundad, jäm-n(ad), ungefärlig 6 (om tid) rundlig, dryg, full, hel, god 7 (om vin 1. öl) fyllig, behaglig, mjuk —
runt (adv., även) 1 runtomkring, utomkring, (runt)om, (runt)ikring, (om)-kring, i ring 1. cirkel, (rida) i voit 2



frikostigt, rundhänt — gå runt 1 svänga runt, snurra runt, susa runt, cirkla runt 1. omkring, rotera, gå som
kvarnvingar 2 gå laget runt, gå omkring, cirkulera; nå omkring (midjan) 3 (sjö.) runda, segla förbi 1. omkring,
dubblera 4 snurra om, se kantra 1 — i runt tal avrundat, ungefärligt, ungefär, cirka — lova runt (och hålla tunt)
lova frikostigt (men uppfylla sina löften illa), vara frikostig i löften (men dålig i uppfyllande), lova guld och
gröna skogar, 'lovén är bra men hållen är bäst', vara opålitlig — runda ord vulgära 1. folkliga sexualord, 'fula ord'
— slå runt 1 göra en kullerbytta, se kantra 1; (om flygplan) kapotera 2 (vard. för) festa (om), ruckla

1 runda (subst.) (vard. för) promenad, (rund)-tur, 'sväng', vända, (gå ett) varv, rond 1; (politisk 1. ekonomisk)
(rundabords)konfe-rens

2 runda (v.) 1 se avrunda 2 (sjö. för) segla 1. styra 1. passera 1. 'gå' runt 1. förbi (ngt), kringsegla, dubblera (en
udde) 3 köra runt om (hörnet) — rundad avrundad, trubbig, se 2 rund 3, kupig 2

rundel 1 rund plan 1. trädgårdssäng 1. rabatt

2 vindling, ring 1; runt (hörn)torn rundfråga rundfrågning, rundringning, enquete rundhänt 1 (motsats: knusslig,
snål) (adj.) se frikostig, jfr slösaktig 1 2 (adv., även) rundligen, utan knussel rundlig se riklig, frikostig, ampel,
'duktig', betydlig, dryg, (efter en) rund 1. rum (tid) rundmålning panorama, rundblick rundning avrundning;
böjning, kurva, bukt-ning, inbuktning, utbuktning, bulb; (sjö.) gir, gelning (i kant av segel) rundnätt (lagom)
fyllig, mullig rundresa rundtur, rundfärd, turné, (kungens)

eriksgata; kryssning, sightseeing(tripp) rundskrivelse rundbrev, cirkulär, proklamation; (biskops) herdabrev,
(påvlig) encyklika runga dåna, skalla, genljuda, dundra, skrälla, döna, (åld.) gjalla, (vard.) tjomma, tjonga,
(prov.) lomma, ljomma — rungande öronbedövande, ljudlig, smällande, våldsam runka skaka, vagga, vicka,
vingla, vippa, vackla, ruska, rista, rucka; (vulg. för) onanera runt se under 2 rund

rus 1 druckenhet, onykterhet, rusighet, drucket 1. överlastat tillstånd, berusning, om-töckning, fylleri, (vard.)
fylla, florshuva, hyra, bläcka, halsblöta, jfr dryckenskap 2 sinnesrus, festrus, (fest)yra, virvel 1, yrsel, 'feber',
dvala, känslosvall, 'berusning', hänförelse, 'bann', kärleksrus, svärmeri, säll-hetsrus — taga 1. ta sig ett rus se titta
för djupt i glaset

1 rusa se berusa — rusande se upphetsande 1

2 rusa komma häftigt farande, fara i väg, brådska, ha (fasligt 1. mycket) brått(om),

se skynda sig, 2 springa 1, flöja, (vard.) storma 1. springa 1. löpa 1. störta (fram 1. i väg), rasa 1. ryka 1. raka 1.
skena 1. susa 1. sätta 1. basa 1. barka 1. dyka 1. flaxa 1. flänga 1. fjäska 1. dänga 1. ränna 1. ila 1. hasta (i väg),
sätta av, gno, jaga (undan), ligga som en rem utefter marken, springa som om man hade eld i stjärten, 'sticka';
forsa, frusa, strömma — rusa i väg 1 löpa åstad, se 2 rusa, skynda sig, (vard.) dra i väg; (om djur) kesa, (prov., i
Sydsv.) besa 2 (motsats: besinna sig, tänka sig för) rusa i väg som en galning, vara ungdomligt stridslysten,
handla oöverlagt — rusa på se anfalla 3, (vard.) busa på — rusa på varandra se barka ihop under 2 barka — rusa
upp hastigt resa sig, störta upp, fara upp rusch (vard. för) 1 rusning, liv och rörelse 2

driftighet, energi ruschig driftig, rutschig
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rusdryck se sprit rusgivande se berusande

rush rusning, tillopp, plötslig o. snabb framryckning, snabbt anfall; fart, fläkt, hets, jäkt; slutlopp

rusig 1 se berusad 1 2 yr (av glädje), vimmel-kantig, vild, (i)från sig, glädjedrucken, 'salig', backanalisk 1.
backantisk 1. korybantisk (yra)

rusk 1 ruskväder, blötväder, ruskigt 1. fult 1. dåligt väder, regn o. snö, storm o. regn, slask(väder), oväder, (ibl.)
fint regn, dusk-regn 2 ruskigheter

1 ruska (subst.) kvast, gren med barr 1. löv, rufsigt stånd, (rufsig) buske, viska, rugge, (ibl.) hoprafsad



blombukett; (sjö.) (rusk)-prick

2 ruska (v.) utmärka med ruskor, utruska,

buska ut, (ut)staka, utpricka ni, pricka, markera

3 ruska (v.) se skaka 1 — ruska på sig (vard. för) röra på sig, ruska 1. rycka upp sig — ruska upp se väcka 1

4 ruska (v.) se regna 1

ruskig 1 blåsig, regnig, duskig, (grå)kall, rå-(kall), kulen 2 frusen, olustig, opasslig 2, (vard.) 'ruggig', 'lurvig' 3
smutsig, snuskig, osnygg, stökig, sluskig, ohygglig, förfallen 1, kuslig, vidrig, 'stygg', (vard.) ruffig, jfr hemsk,
obehaglig, motbjudande — ruskigt (adv., även, si. för) väldigt, väldans, förfärligt rusmedel se sprit

rusning se 1 brådska, rus(c)h; stark tillströmning, tillopp, anslutning 1; (stark 1. stor) efterfrågan

1 rusta 1 (motsats: nedrusta, avrusta) sätta

1 försvarstillstånd, mobilisera, upprusta m

2 förse med vapen, (be)väpna, mundera, utrusta, bevära, bemanna, utstyra ni (med), tackla (upp) 3 städa, stöka 4
[rust'a till] (för)bereda, ordna 5 se reparera 1 — rusta sig (med) göra sig beredd 1. färdig 1. i ordning, (för)bereda
sig; (ibl.) snygga (upp) sig; (prov. för) skaffa sig — rustad 1 (motsats: immobil) väpnad, fullrustad 2 (väl)
(förberedd, väl utbildad 1. ägnad (för), se lämplig, färdig 2 — rusta ned minska rustningarna, avrusta 1 — rusta
upp 1 förstärka, förbättra 2 öka krigsberedskapen, se 1 rusta 1 3 se reparera 1

2 rusta 1 se 2 bräka 1, husera 2 2 (prov. för) rusta om, leva om 1. undan, ruckla, festa 1

rusthåll — stå 1. rida för rusthållet bära ansvaret för 1. sköta om det hela, 'sköta rodret', (allting) bestyra, vara
klockarfar rustibuss 1. rustibus vildbase, vildbasare, vild-batting, vildbasse, vilding, 'vilde', 'vildkatt', vildhjärna,
odygdspåse, slitvarg, byting, rustare, bråkmakare 1, skojare, upptågs-makare, 'troil', (vard.) rackare rusti k se
lantlig, jfr bondsk; allmoge-; se grov 9, ohyfsad

rustning 1 [rustningar] krigsförberedelser 2 krigsdräkt, harnesk, brynja, (ryttar)kyrass

ruta 1 fyrkant, fyrhörning, rektangel, romb, romboid, (ibl.) månghörning, polygon; (regelbundet) fält; (i
journalistspr.) ram 2 (glas)skiva, so fönster 1 o. 2, (fönster)glas ruter — ha ruter i sig (motsats: vara flat) se fart 3,
'takter', rutsch, rask beslutsamhet, 'fläkt', 'krut', fasthet, spänst, (stor) energi, mod att stå för sin mening rutig
rutad, rutformig, (ibl.) kvadratisk, rombisk — rutiga orsaker se randiga skäl rutin (genom övning) förvärvad
färdighet, yrkesskicklighet 1. -vana, mekanisk skicklighet, övning, träning, erfarenhet, (de) rätta tagen, 'teknik';
(inövad o. enahanda) arbetsgång, 'gamla gängor(na)', '(gamla) trallen', 'gammalt manér', slentrian; vardagsarbete,
(ibl.) (det dagliga arbetets) enahanda; [-[rutiner]-] {+[ruti- ner]+} (föreskriven) arbetsgång rutinerad (motsats:
oerfaren, grön) (yrkes)van, (yrkes)skicklig, duglig, dugande, kapabel, 'färdig', talangfull, säker, (väl) (in)övad 1.
skolad, erfaren, durkdriven, gammal i gården 1. i gamet — bli rutinerad se vänja sig rutinmässig se innött,
vanemässig, slentrianmässig, maskinmässig, mekanisk; enligt praxis, ordinarie; se ytlig 2 rutsch fart, kläm; liv
och rörelse rutscha störta (ned), hastigt fara 1. glida 1. åka (utför 1. ned 1. i väg), (ibl.) slira, slinta, halka, (h)asa,
(prov., i Sydsv.) kasa rutschig ruschig, driftig, energisk, klämmig rutt 1. route resväg, färdväg, färdled, (sam-

färds)led, farled, förbindelse, kurs rutten 1 stadd i förruttnelse 1. upplösning, ruttnande, upprutten, se skämd 1;
stinkande 2 angripen av röta, förvittrad, maskäten, (för)multnad, murken, anfrätt 3 moraliskt fördärvad,
avskyvärd, (genom)usel, underhaltig, 'osund'; mutad, bestucken, korrumperad ruttna l förruttna, förfaras,
(för)skämmas

2 murkna, (för)multna — inte ämna sitta och ruttna i den här hålan inte ämna bli långvarig, inte tänka stanna, inte
vilja (sitta o.) 'mögla' 1. 'rosta fast'

1 ruva (subst.) (sår)skorpa, (prov.) ruga, (ibl.) skålla 1. skolla, skorpartad beläggning, skorv(fläck)

2 ruva (v.) 1 ligga på ägg, 'ligga', (ibl.) häcka 2 [ruva över] hänga (dystert) över, tungt vila över, härska över,



ständigt bevaka 1. vaka över 1. vakta (som en drake), ligga som en drake på, (ibl.) vara snål på

3 [ruva på] se fundera 1, oavlåtligt tänka på, söka finna ut, ha (ngt) i sinnet 1. i hågen, planera 4 (vard.) (sitta o.)
uggla — ruva ut ligga ut, kläcka

1 rya (subst.) flossavävt täcke, bonad, vepa

2 rya (v.) (vard. för) skrika, ropa, bråka, väsnas

ryck 1 knyck(ning); (ibl. nära) kast, slag, stöt, puff, 'hugg', napp; hastigt drag 2 ryckning, sprittning, (ibl.) spasm
3 nyck, anfall, infall, plötsligt påkommen lust 1. idé, lid-nersk knäpp; släng, raptus, plötsligt utbrott;
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ansats, spurt 4 [ett ryck] ett (litet) 'tag', (ett) 'slag', (en) gång, (en) tid, (en) liten stund, ett skov, (vissa) ögonblick
— i ett ryck se plötsligt — stå rycken stå sig (bra), hålla (gott) stånd, väl uthärda (en påfrestning), hålla ihop,
stoppa (för), stå bi, bestå, tåla 1, klara sig, (vard.) stå pall, palla (för) rycka 1 slita, (häftigt) dra(ga), knycka, riva,
gripa, nappa (i), rafsa; rubba (från sin plats); (ibl. nära) ruska, skaka 2 [det rycker] det hugger, jag känner
(nerv)ryckningar 3 bryta upp (mot), rycka i fält (mot), (av)-marschera (mot), avtåga (mot); komma (närmare),
flyttas 4 (si. för) bjuda (på) — rycka sig loss från se frigöra sig från, avfalla 2 — ryckas av gå av, fara av, brista
— ryckas bort se dö 1 — ryckas isär 1. itu brista, gå åtskils — ryckas om nappas om, slåss om — rycka an
anrycka, gå 1. tåga fram, antåga; (snabbt) nalkas — rycka av se rycka loss, plocka 1, jfr 3 repa — rycka bort se
rycka loss — rycka fram 1 tåga 1. marschera 1. gå 1. dra(ga) fram(åt), flytta fram sina positioner, bryta fram,
tränga fram, nalkas

2 flytta 1. föra (ngt) fram(åt) 3 [rycka fram med] framkomma ni (med), framföra (sin mening), (ibl.) upprada ni
— rycka in 1 tåga 1. gå 1. marschera in 2 samlas till vapenövning 1. under fanorna, inkallas, börja sin
militärtjänst)göring), inställa sig 3 (i tidning) införa iu, inta(ga) ni, insätta ni; inskjuta ni (en paragraf) 4 (typogr.
för) flytta 1. dra(ga) in (från kant 1. marginal), låta börja in på raden 5 träda till, överta(ga) 1. inta(ga) ngns plats
1. arbete, (in)träda i ngns ställe, vikariera för, ersätta, (hastigt) göra ett inhopp — rycka loss I. lös lösrycka,
bortrycka ni, avrycka ni, upprycka ni, avslita ni, bortslita ru, lösslita ni, slita loss, lösbryta ni, bryta loss, lösriva
ni, uppriva ni, avriva ni, bortriva ni, bortta(ga) ni, lossa, utdra(ga) ni, utrycka ni, avlägsna, avskilja — rycka med
sig 1 se medföra 2 2 sc fängsla 3 — rycka ned riva 1. slita 1. dra(ga) ned 1. i golvet — rycka närmare sc nalkas
— rycka på axlarna åt se förakta — rycka till se spritta, fara tillbaka, skygga, knycka — rycka till sig rafsa 1.
(vard.) rappa åt sig, snappa bort, håva åt sig, jfr stjäla 1 — rycka undan dra(ga) 1. slita 1. rycka bort, avlägsna
(stöd) — rycka upp l sc rycka loss, rensa 1. exstirpera (ogräs), (prov.) knia (gräs) 2 (om dörr) häftigt öppna

3 sätta fart på 1. i, 'väcka', skänka nytt liv åt, komma att leva upp igen, ge ny livaktighet åt, sätta (nytt) liv i 4 bli
framflyttad 1. uppflyttad — rycka upp sig slita sig ur sitt slöhetstillstånd, 'vakna' (upp), (vard.) 'ruska på sig'; fatta
1. repa mod, strama upp sig, karska upp sig, (vard.) gaska upp sig; morska (upp) sig, bemanna sig, ta(ga) sig i
kragen, (vard.) spotta i nävarna, skärpa sig — rycka ut 1 se rycka loss 2 gå ut, marschera ut, lämna hemmet 1.
förläggningsorten, gå man ur huse, dra(ga) 1. rycka i fält, dra(ga) ut, dra(ga) i strid 1. i härnad

3 (mil.) hemförlovas, (vard.) 'lämna in', bli muck, mucka ryckig (motsats: jämn, lugn) knyckig, slängig, stötig,
stackaterad, se ojämn; vinglig, vinglande, (ibl.) spasmartad, nervös; oavvägd, hastig, disharmonisk, oharmonisk,
(ibl.) självsvåldig, nyckfull; se osammanhängande ryckvis ryckartat, i ryck, stötvis, rycktals, skovtals, skovvis; se
ibland 1, periodvis, sporadiskt, intermittent, stundtals; litet då och litet då, undan för undan, i (små)-portioner;
med språng 1. avbrott, språngvis, ojämnt, oregelbundet rygg ryggsida, bak(sida), bakre kant(en), ryggstycke;
'ryggtavla', 'ryggbast'; höjdsträckning, ås, 'kam'; drill, balk; takrygg, takås, ryggås; ryggstöd (på stol 1. soffa) —
bakom ngns rygg se hemligen, (tala) på ngns bak — binda ris åt 1. för 1. till egen rygg skaffa sig obehag, se
vidare under ris — falla 1. taga 1. ta (ngn) i ryggen anfalla 1. angripa 1. hugga in bakifrån 1. från bakhåll; rikta
ett lömskt angrepp mot — gå bakom ryggen på ngn handla utan ngns vetskap 1. i smyg, göra ngt i hemlighet,
smussla i skymundan, gå bakvägar, (vard.) fiffla — hålla (ngn) om ryggen bistå, stöd(j)a, försvara, 'stå bakom',
backa upp, se skydda, hjälpa 1, gynna 2 —



1 ryggen se bakifrån — kröka rygg för se fjäska 2 — lägga benen på ryggen se skynda (sig), 2 springa 1, ta(ga)
till fötterna, jfr 3 fly 1 — till rygga bakom sig, passerad; (åld. för) förbi, gången, förliden, förgången — vända
ngn ryggen visa ngn ryggen, ta(ga) avstånd från ngn, visa ngn sitt förakt, se förakta — vända ryggen till 1 göra
helt om, gå sin väg, jfr 3 fly 1

2 visa sig hård 1. otillgänglig, ej bry sig om ngns böner

rygga 1 fara 1. studsa tillbaka, dra(ga) sig tillbaka, ta(ga) baksteg, skygga 2 vika (undan), retirera, svikta 3 föra
(en häst) bakut 1. baklänges, 'stryka', 'backa' 4 dra-(ga) sig (för), sky, frukta (för), vara rädd (för) 5 (motsats: stå
vid, hålla) svika (sitt ord), återta(ga), ta(ga) tillbaka, återkalla, bryta, frångå; återkalla (ett köp) — rygga tillbaka
stegra sig; (icke) akta för rov; (inte) tveka

ryggrad 1 kotpelare(n), (ibl.) rygg; ryggstycke (på slaktdjur) 2 (bildl. för) rakryggighet, karaktär, stadga, fasthet,
hållning, oböjlighet, obruten energi 1. vilja, (motstånds)-kraft, karaktärsstyrka, viljestyrka, själsstyrka, 'styrsel',
principfasthet; (ekonomisk) stomme 1. stöttepelare ryggradslös se hållningslös ryggstöd 1 (stols- 1. soff)rygg 2
(bildl.) stöd, hjälp, bistånd — taga 1. ta ryggstöd ta(ga) spjärn med ryggen ryggsäck se ränsel

ryka 1 utsända ni rök(moln), röka, osa, pyra, bolma 2 stå som (en) rök 1. ånga i luften, ånga, imma 3 damma,
virvla (upp), fara
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som stoft 1. fint regn i luften, jagas upp, (prov., i Sydsv.) fyka; blåsa (in) 4 (vard.) damma 1. rusa 1. kila i väg, se
2 rusa, 'flyga' (sin kos); stryka (fram) 5 gå (till spillo 1. åt skogen 1. 'till Gud'), stryka med, slås sönder, gå åt —
rykande 1 se het 1 2 rökig (låga) 3 se våldsam — ryka i luven på varandra se barka ihop under 2 barka, anfalla 3
— ryka ihop börja slåss, brassa ihop, se barka ihop under 2 barka — ryka på1 (vard. för) anfalla 3, antasta, tilltala
rykt se skötsel; puts(ning), ryktning, (ibl.) prydlighet

rykta 1 (om djur) putsa, ansa, renskrapa ni, rengöra ru 2 (i högre st. för) sköta om (sitt kall), ombesörja, bestyra,
ombestyra, uträtta, fullgöra, handhava ryktare hästskötare, stalldräng, stallknekt, ridknekt

ryktas se 1 låta 2; [det ryktas] det säges,

se under säga ryktbar se berömd under berömma, allmänt 1. väl känd, erkänd, skattad, högt aktad, omtalad,
allmänt bekant, märklig, notabel, famös; jfr beryktad ryktbarhet 1 se rykte 2 2 se celebritet rykte 1 kringlöpande
nyhet(er), berättelser, hörsaga, hörsägen, förljudande, glunk(ande), obevisat 1. löst påstående, tissel (och tassel),
Illvilligt 1. elakt tal, prat, skvaller 2 ryktbarhet, ära, (högt) anseende, (ärat) namn, namnkunnighet, berömdhet,
(stor) berömmelse, pris (o. ära), stor heder, (allmänt) erkännande, renommé, gott vitsord, (gott) eftermäle,
prestige, reputation; allmänt 1. allmänhetens omdöme, (ha) namn 1. ord om sig — go" rykte (åld.) god frejd; se
goodwill •— ha dåligt rykte vara (illa) beryktad ryktesvis som ett rykte, genom ryktet 1. (en) hörsägen,
skvallervägen, 'på enskild väg', efter vad det säg(e)s, par renommé, enligt förljudande

rymd 1 omfång, vidd, (kubik- 1. rymd)inne-håll; utrymme, volym, kapacitet, lastdryghet, omfattning 2 [rymder]
regioner, sfärer, zoner, luftlager 3 djup, 'luft', 'atmosfär', perspektiv, avstånd, vid o. fri utsikt 1. ut-syn 1. utblick
(över), 'vidd'; [rymden] världsrymden, universum, oändligheten, 'luften', himlen, himlavalvet, himlarunden,
etern, eterhavet, luftvalvet, det blå, azurn 1. asurn — rymd- celest; stereo-(verkan) rymdfarare (amerikansk)
astronaut, (rysk) kosmonaut

rymlig vid, vidsträckt, utsträckt, fri, omfattande, omfångsrik, voluminös, spatiös, stor, bred, (ibl.) inventiös, rum
(sjö), (ibl.) vittfamnande; tänjbart (samvete) rymling se rymmare, utbrytare, utbrytarkung rymma 1 inrymma, ha
1. (kunna) ge rum 1. utrymme 1. plats för 1. åt, innehålla, (i sig) uppta(ga), ta(ga) emot, 'hålla', 'ta(ga)', 'mäta',
innefatta, (i sig) innesluta, inbegripa, omsluta, omfatta, 'gömma', härbärgera; [lokalen rymmer 100 personer]
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vika undan, (vard.) ta(ga) bondpermission, echappera, (i högre st. för) lämna (landet); (i hemlighet) ge sig av,
'försvinna', smyga sig bort 1. i väg, smita 1, (vard.) sjappa, '(av)dunsta', 'kila', (be)ge sig på rymmen, (sjö.-sl.)
'drifta' 3 (sjö., om vind, motsats: skralna) komma akterligare 4 röja (avi. undan)— rymmas få rum 1. plats, gå in
(i), gå på1, kunna instoppas ni 1. beredas plats (i), komma me'd; inbegripa, innebära — rymma från (ngn) löpa
från, se övergiva — rymma fältet se 3 fly 1, avstå 1, jfr avgå 2 — rymma upp röja (upp), ordna, (prov., i Sydsv.,
för) nödtorftigt städa, plocka undan (oordnade saker); rensa (fänghålet), vidga 1. jämna (hål i metall), brotscha
rymmare rymling, förrymd fånge, överlöpare, (ibl.) flykting

1 rynka (subst.) linje (i huden), skrynkla, fåra, fördjupning (i huden); smalt veck, hoprynkning, sammansnörning,
(ibl. nära) fåll

2 rynka (v.) lägga (i) veck 1. rynkor, vecka, (ibl.) krusa; sammandra(ga) ni, dra(ga) ihop,

(samman-1. hop)snöra, snörpa samman, (ibl.) skrynkla — rynka sig rynkas, lägga sig i veck, bli rynkig, fåras,
skrumpna — rynka på näsan 1 grina, grimasera, (prov., vard.) fryna 2 [rynka på näsan åt] slå knut på näsan, sätta
upp näsan, fnysa, förakta, vara övermodig

rynkig rynkad, fårad, pergamentartad, se skrumpen; veckad, veckig, skrynklad, (ibl.) hopsnörpt

rysa 1 genomfaras av en (köld)rysning, skälva, darra (o. frysa), bäva, skaka, skakas (som av frossa), rista, rysta,
(ibl.) hacka tänder 2 förfasas, gruva sig, förfäras, förskräckas, vara rädd (för), känna fasa, hissna — det ryser i
mig det kryper 1. sticker i mig, det går kalla kårar efter ryggen — rysa till fara samman 1. tillsammans, spritta;
huttra till rysare se thriller rysch se halskrås, 2 krus 1 ryslig fasansfull, eländig, gemen, ful, se hemsk, odräglig,
outhärdlig, miserabel, (prov., i Sydsv.) rälig — rysligt (adv., även) befängt, besatt, 'farligt', väldigt, våldsamt,
(vard.) himla, (han tjatade och stod i) värre rysning darrning, (hastig) ilning, skälvning, (kall) kåre, isning,
frossbrytning; [rysningar] frossa, skälva ryssja mjärde, kasse, (fiske.) bäle, (prov.) (ål)homma

ryta 1 se skrika 1, tjuta 2 häftigt fara ut mot, hotande 1. häftigt befalla, ilsket hota, gorma, larma, domdera,
stormgräla, 'skälla', väsnas, 'bråka' rytm takt, taktfall, taktfasthet, taktfördel-ning, taktmässighet, rytmik, 'puls';
periodi-rytmisk—rådig

citet, regelmässighet, regelbunden växling (i musik 1. dikt), verstakt

rytmisk taktmässig, taktfast, taktsträng, regelbunden, (väl 1. regelbundet) avmätt, (ibl.) metrisk, (vard.) svängig
(melodi)

ryttare (en) man till häst, jfr kavallerist, (ibl.) jockej, konstberidare, voltigör; cykelryttare, cyklist; kortryttare (i
kortsystem), anvisningsmärke, (tekn.) löpare; (i plur.) se kavalleri

rytteri se kavalleri

1 rå (subst.) rågång, rågata, råmärke(n), rå-linje, råstenar, rör, rös(e) 1. rösen, gränsmärke^), (ibl.) ägogräns,
(ägo)område, gränsområde; skiljemärke, skiljegräns, se gräns 1

2 rå (subst.) skogsrå, (skogs)nymf, (skogs)-snuva, (i vitter st.) nuva, vittra 1. vitra; gnom, troll, siren

3 rå (adj.) 1 (om sak 1. vara) okokt, ostekt, ogräddad, gravad (strömming), (ibl.) ojäst; ej renad, oraffinerad; ej
förarbetad, oarbetad, obearbetad, oförädlad, oberedd, oslipad, opolerad, ohuggen, otuktad (sten), skrovlig (yta),
obehandlad, oputsad, sträv, grov; sur (ved) 2 (om klimat 1. luft, motsats: blid) råkall, (kall)fuktig, gråkall, ruskig,
hård o. ohälsosam, omild 3 (om person) obildad, okultiverad, okunnig, (vard.) rudis; rustik; vild, primitiv,
barbarisk 4 (motsats: human) se grov 9, smaklös, skamlös, simpel, busaktig, busig, råbarkad, hårdbarkad,
gudsförgäten (sälle), oförsynt, knölig, se 2 gemen 1, brutal, oanständig

4 rå (v.) se 1 råda 1, orka, (ibl.) duga (till) — rå sig själv själv bestämma över sina handlingar, vara oberoende
(av andra), vara full-myndig, vara sin egen herre, rå om sig själv, kunna använda sin tid som man behagar,
disponera sin tid; (få) vara för sig själv 1. ostörd — rå för (inte kunna) hjälpa, vara orsak 1. skuld till, vara
ansvarig för, vålla, bära ansvaret 1. skulden; [det rår han inte för] det kan han inte hjälpa, det är inte hans fel, det



beror inte på honom — rå med orka med, orka, förmå 1, kunna bära 1. lyfta 1. hantera 1. äta; (lyckas) bemästra;
ha krafter nog för, uthärda, tåla; tillåta, tillstädja — rå om se 2 äga — rå på vara överlägsen 1. övermäktig, vara
starkare än (ngn), kunna ge stryk 1. klå upp 1. prygla, besegra, slå, övervinna, bemästra, betvinga, kuva, få bukt
med, övermanna

råbarkad 1 (om hud) obarkad 2 (bildl.) okänslig, hårdbarkad 3 hårdför, se 3 rå i, grov 9 — vara råbarkad ogenerat
tillåta sig vad som helst; [han är råbarkad] honom biter ingenting på

råd 1 maning, uppmaning, anvisning, besked, ordination, tips, 'vink', 'recept', vägledning, varning, avrådan; (på)
inrådan 1. tillrådan 1. tillstyrkan (av); (taga) lärdom (av) 2 (Guds) vilja, bestämmelse, plan, avsikt, beslut,
rådslut, rådslag 3 rådslag, rådplägning, överläggning 4 rådgivande församling,

rådsförsamling, konsilium; (om ryska förh.) sovjet; (ibl. nära) nämnd 5 [-råd] rådsperson, rådsmedlem; [riksråd,
regeringsråd, hovrättsråd, bergsråd etc.] 6 utväg, hjälp (ur ngt), möjlighet(er), (ibl.) bot(e-medel) 7
penningtillgångar, (gott om) pengar (till), penningmedel, ekonomisk möjlighet, (ekonomisk) ryggrad 1. bärkraft,
resurs(er) — fråga 1. taga 1. ta till råds se rådfråga -—• ge råd se 2 råda — gemensamt råd se samråd — ha råd
till (kunna) åstadkomma 1. komma ut med — lägga råd se rådgöra, samråda — råd och dåd (i 1. med) ord och
gärning — söka råd hos se rådfråga, (ibl.) anförtro sig åt — veta råd för se komma till rätta med 2, jfr finna sig
till rätta — veta sig ingen råd vara villrådig

1 råda l rå, ha makten, styra, härska 1, (äga att) befalla, bestämma 1, förfoga (över); vara den starkare 1. styrande,
ha övertaget, ligga över, ha ledningen, ha mest att säga (till om) 2 se härska 2, (ibl.) pågå — rådande 1
nuvarande, pågående, existerande, bestående, närvarande, förefintlig, förhandenvarande, aktuell 2 (allmänt)
gällande, (för)härskande, dominerande, utbredd, i allmänt bruk varande, bruklig, gängse, allmän, (sed)vanlig,
(in)rotad, jfr hävdvunnen — de rådande de maktägande 1. styrande, 'överheten' — råda över se behärska 1, 2 äga

2 råda ge (ett) råd, tillråda, rekommendera, tala för, tillstyrka; ge (hand)ledning 1. anvisningar, instruera, mana,
uppmana — råda bot på 1. för avhjälpa, se vidare under bot

rådbråka 1 sönderbråka, krossa (armar o. ben), lemlästa, martera, tortera, massakrera, misshandla, mörbulta, illa
tilltyga, öva våld mot, deformera, stympa 2 (om språk) (förvränga, förvrida, 'misshandla', malträtera 3 bråka 1.
bry 1. anstränga (sin hjärna) rådfråga fråga 1. ta(ga) till råds, be om råd, begära råd av, söka 1. (in)hämta råd hos,
rådföra sig med, jfr rådgöra, gå till, gå tillbaka till, (hän)vända sig till, 'höra' (med), fråga hos, förhöra sig (om)
hos, höra sig för, anlita, konsultera rådgivande konsulterande, konsultativ rådgivare vägledare, vägvisare,
handledare, mentor, förmyndare, konsulent, smakråd, (manuskript- 1. bok- 1. pjäs- 1. film)bedö-mare, lektor,
lektris; konsult, konsulterande (ingenjör); homme d'affaires, juridiskt biträde; (i plur., ibl.) hjärntrust rådgivning
upplysning, handledning rådgöra överlägga, förhandla, konferera, rådslå, rådpläga, lägga råd, (i högre st.) råd-
lägga; diskutera, resonera, (vard.) 'dividera'; gå till råds (med varandra), rådföra sig (med), dryfta en fråga (med),
(ibl.) samråda, slå sina kloka huvuden ihop, hålla familjeråd; anförtro sig (åt), jfr rådfråga rådhusrätt (åld.)
rådstu(vu)rätt; (numera) tingsrätt

rådig rådsnar, snarfyndig, fyndig 1, beslutsam, (ibl.) rådvis, rådklok — vara rådig lätt finna
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(på) 1. veta råd, vara snabb (i) att finna utvägar, ha sinnesnärvaro rådighet 1 snabbtänkthet, sinnesnärvaro,
kallblodighet, fattning, sans, besinning 2 förfogande(rätt), disposition(s-rätt) rådlig välbetänkt, klok, förståndig,
nyttig; tillrådlig, rekommendabel; tjänlig, passande, ändamålsenlig, fördelaktig — anse rådligt finna för gott 1. av
omständigheterna påkallat

rådlös utan utvägar, blottad på idéer, hjälplös, handfallen, desorienterad, 'vilsen', 'ställd', 'bortkommen', rådvill,
förlägen, försagd, perplex, förvirrad 2, tveksam, vankelmodig, (ibl.) maktlös — vara rådlös inte veta sig ngn
(levande) råd, inte kunna finna 1. se ngn utväg, inte veta vart man skall vända sig, veta varken ut eller in rådpläga
se rådgöra



rådrum anstånd, frist, betänketid, respit(tid), uppskov, andrum

rådslag 1 rådplägande, rådslående, (ibl.) hearing, familjeråd, se råd 3, palaver; (ibl.) krigsråd 2 (Guds) rådslut, se
råd 2 rådslut se beslut, råd 2

rådslå komma samman till råds, sitta till

råds, se rådgöra rådvill se obeslutsam, vankelmodig, förvirrad 2, rådlös, bekymrad, (vard.) bekyttad

1 råga (subst.) se råge — till råga på allt ovanpå allt, förutom allt detta, till på köpet, vad värre är, som en extra
börda

2 råga (v.) fylla med råge, fylla till brädden 1. till randen, slå bräddfull, brädda, överhopa — rågad se dryg 2,
bräddfull — råga måttet gå alltför långt, se vidare under mått

råge 1. råga (motsats: undermål) ytterligare påfyllning 1. tillskott 1. tillökning, överfyll-nad, övermått, rågat 1.
mer än fullt mått, överflöd; (ibl.) ökning, 'spets' rågång se 1 rå råhet se grovhet 2 råhuggen se skrovlig 1

1 råk isspricka 1. isränna (med öppet vatten), vråk, vak, (prov.) ona

2 råk (fisk)innanmäte, (fisk)avfall

råka 1 (motsats: förfela, missa) se träffa (målet 1. pricken 1. rätt), (i högre st.) drabba 2 (prov. för) hitta (vägen 1.
fram), (kunna) ta(ga) sig fram, vara hemma(stadd), känna vägen 1. trakten 3 oförmodat möta 1. stöta 1. råka ihop
med, se möta 1, jfr anträffa 4 (händelsevis 1. av en händelse 1. oförutsett) komma att, komma sig (så), hända sig
1. foga sig 1. slumpa sig 1. råka sig 1. bära sig 1. falla sig 1. träffa sig 1. (vard.) hampa sig (så att), bära till1 5
komma (i trångmål), invecklas (i), råka ut för, hamna (i) — råkas träffas, mötas — råka fast bli anhållen, se
under anhålla, råka illa ut — råka i bakvatten se under bakvatten — råka i brand fatta eld, se vidare under brand
— råka i delo med se råka ihop, se vidare under delo — råka i eld och lågor bli fyr och flamma, se vidare under
eld — råka i

fällan överlistas, se vidare under 1 fålla — råka i förlägenhet råka fast, se 1 fast 7, få det hett, se under het — råka
i händerna 1. klorna på komma 1. råka i ngns våld — råka i klistret se under klister — råka i luven på varandra se
barka ihop under 2 barka, anfalla 3 — råka i ngns garn I. klor 1. nät komma 1. råka i ngns våld — råka i olag 'gå i
baklås', 'strejka' — råka i olycka olyckas, se vidare under olycka — råka i onåd störtas, se vidare under onåd —
råka i stock-ning se stocka sig — råka i tvist börja tvista 1. gräla (med), råka ihop (om) — råka ihop se barka
ihop under 2 barka; bli ovän (med), råka ihop sig (om), komma 1. råka i delo 1. tvist (om), bli oense (om),
komma 1. råka i strid med varandra (om), råka i luven på varandra; sammanträffa, 'köra ihop', 'kollidera' — råka
illa ut råka i knipa, se vidare under illa — råka mellan två eldar komma i kläm, se vidare under eld — råka säga
[jag råkade säga] det undslapp mig, se under undslippa 2 — råka ur askan i elden se under aska — råka ut (få)
sitta emellan — råka ut för bli utsatt för, komma ut för, råka i skottgluggen 1. i skottlinjen, få uppleva, få
vidkännas, vara med om, vara ute för, drabbas av, pröva (på1), (vard.) åka på1; genomgå, gå igenom, genomleva,
ådra(ga) sig, fastna på, råka in i, möta 3 — råka ut på hal is råka i en situation där man riskerar att bli slagen på
fingrarna, se vidare under hal — råka vilse gå vilse

råma se böla 1, tjuta, (om sälar) skälla

råmärke se 1 rå; [råmärken] (inom stadens) hank och stör

1 rån gorå(n), tunnrå, (ibl.) våffla 1. voffla, (glass)strut

2 rån rånöverfall, hold-up; jfr stöld 1, (ibl.) överfall

råna se röva 1, stjäla 1, bestjäla

rånare se rövare

råtta mus, (åker)sork, (si.) rådis; [hamster, bisam(råtta), lämmel(djur), pungråtta, opos-

sum]; (vard. för) liten (skol)flicka, (balettdansös



råvara råstoff, råämne, råmaterial, utgångsprodukt, utgångsmaterial, rudimateria 1. rudimaterie, (obearbetat)
ämne, massa, 'virke'

räck 1 (gymn.) barr, bom, stång 2 se räcke

1 räcka (subst.) 1 se rad 1, följd 1 2 (prov., i Sydsv., för) tygrulle

2 räcka (v.) 1 (över)lämna, (ibl.) överbringa, avlämna, ge (ifrån sig); skicka, bjuda 3, servera, (vard.) langa,
(prov.) fly, (ibl.) 'låna' 2 nå (upp 1. fram 1. ned till I. runt), gå (om), sträcka sig (till), gå 1. utbre(da) sig (ända
till), räcka upp (till), löpa, stå (till knäna), (ibl.) 'hinna'; (tekn. för) tänja ut, smida ut, valsa ut, 'sträcka' 3 vara,
fortgå, fortvara, fortleva, fortfara, förbli, fortsätta, (ännu) pågå, dra(ga) om, (ibl.) dröja, dra(ga) ut; hålla sig, stå
sig, be-
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stå 4 vara nog 1. tillräckligt 1. tillfyllestgörande 1. till fyllest, 'gå ihop', förslå, hinna 1. räcka till, (det får) duga
— räcka fram hålla fram, sticka fram, sträcka fram 1. ut; lämna fram, bära fram, överräcka, överlämna — räcka
lång näsa åt se håna, strunta i — räcka (ngn) handen hjälpa, se vidare under hand — räcka till se förslå,

2 räcka 4 — räcka upp lyfta upp (i luften), sträcka upp (armen), hålla upp (handen), nå upp — räcka ut hålla ut 1.
fram, peka med (fingret), sträcka 1. sticka ut (tungan); gå 1. nå 1. sträcka sig ut (till)

räcke ledstång, räck(verk), balustrad, barriär, reling, skrank, bröstvärn, galler; inhägnad, staket

räckhåll håll, (ibl.) skotthåll — vara inom räckhåll vara inom griphåll, vara (lätt) åtkomlig 1. nåbar, vara
lättillgänglig, vara (nära) till hands, stå till buds, ligga inom möjligheternas gräns

räckvidd 1 aktionsradie, (eldvapens) skott-vidd, (ibl.) skotthåll; (radiostations) (hör-barhets)räjong 2 (bildl.)
omfattning, omfång, utsträckning, dimension(er), följder, vidd (o. betydelse), innebörd, 'spännvidd', 'vingbredd',
'horisont', 'bärvidd', 'bärkraft', bärighet, (inom möjligheternas) gränser; vikt, betydelse

räd 1. raid fientligt infall, anfall, razzia, strövtåg, expedition, krigståg, jfr 2 tåg 2

rädas känna kalla kårar (efter ryggen), se frukta 1

rädd 1 förskräckt, (för)skrämd, hj ärtängslig, oroad, alarmerad, (ibl.) gruvsam; (vard. o. si.) haj, skraj(sen), bang,
syrak, byxis, darris, skakis 2 modfälld, modstulen, räddhågad, klenmodig, feg, blödig, sjåpig 2, lättskrämd,
skygg, blyg, försagd, (inte) buskablyg

3 [rädd för] bekymrad, nervös, orolig 3

4 [rädd om] (motsats: ovarsam, slarvig) se aktsam 1; se sparsam med — bli rädd se förskräckas — vara rädd
frukta, befara, ana, 'misstänka' — vara rädd för se frukta 1 — vara rädd om se akta 1, skona 2, akta pä 3, se upp
med, spara på, hålla på, tillvarataga 1

rädda 1 befria ur fara, fria, frälsa, bärga, såvera, rycka undan förstörelse 1. ur fördärvet, sätta i säkerhet, komma
till undsättning, undsätta, förhjälpa till frihet, (för)-sätta i frihet, hjälpa, (vard.) klara (ur en knipa); (ibl.) (lyckas)
ta(ga) vara på, lägga av 1. undan, föra under tak 2 bevara oskadd, (för)skona — rädda sig (lyckas) komma ifrån,
klara sig, (alltid) komma ned på fötterna, reda sig, få sitt på det torra, dra(ga) sig ur spelet, slå sig igenom, (ibl.)
krafsa kastanjerna ur elden, klara upp (affärerna); dra(ga) sig undan, undkomma — räddas gå igenom, överleva,
undkomma — räddad i behåll, i gott förvar, på den säkra sidan; säkrad, (lyckligt) 'i hamn', 'under tak' — rädda
ansiktet rädda skenet 1. anseendet — rädda situationen krafsa kastanjerna ur elden

räddare befriare, undsättare, bärgare, hjäl-

pare, frälsare, räddningsman, livräddare, räddande ängel räddhåga se rädsla

räddhågad räddhågsen, se feg, rädd 2, sjåpig 2 räddning befrielse, befriande, frälsning, bärgning, undsättning;
räddningstjänst; skydd, (ibl.) änglavakt; tillflykt, 'räddningsankare', 'räddningsplanka'; (vard.) (ngns) smala lycka
räddningsbälte se livbälte 1 räddningslöst se hopplöst räddningsplanka nödfallsutväg, sista 1. yttersta utväg, se



räddning rädsla räddhåga, räddhågsenhet, fruktan, bävan, klenmod(ighet), mesaktighet, krukak-tighet, 'harighet',
lättskrämdhet, skygghet, förskrämdhet, modlöshet, försagdhet; ängslighet, nervositet, (hjärt)ängslan,
förskräckelse, rampfeber, (vard.) byxångest; förfäran, skräck, 1 fasa 1 räffla se 1 fåra, strimma, rand, 1 ränna,
(liten) rilla, (ibl.) fog, (konsth.) kannelyr räfsa se kratta 1

räfst 1 (hist. för) rannsakning (o. dom), rättslig undersökning o. vedergällning; räfsteting 2 skarp vidräkning,
räfst- och rättar-ting, 'domedag'; tuktan, bestraffning, straff, efterräkning(ar), efterspel; (polis)razzia 3 (hist. för)
indragning av gods, reduktion — hålla räfst- och rättarting med gå till rätta med, ta(ga) i upptuktelse räjong 1.
rayon se område, rund, cirkel, (ibl.) omnejd; gebit, (ibl.) räckvidd; (ett sjukhus tillhörande) upptagningsområde
räkel (vard.) bängel, (lång) drasut, lång-

skrangel, 'humlestör', 'fyrtorn', jfr bjässe räkenskap redogörelse, redovisning; uppgörel-se(ns dag); [räkenskaper]
(bl. a.) debet och kredit, (handels)böcker, kassabok; (föra) bok; bokföring — stå till räkenskap för göra reda för,
svara för, ansvara 3 — ställa till räkenskap ställa till ansvar, ställa inför rätta 1. till svars, åtala; rikta anklagelser
mot (ngn), begära (ngns) huvud på ett fat räkna 1 använda de fyra räknesätten, göra en uträkning 2 ta(ga) med i
räkningen, hålla räkning på, mönstra, (åld.) tälja 3 se beräkna 1, jfr uppgiva 1 4 se utgöra 1, omfatta, bestå av,
stiga till, mäta, uppta(ga) 5 anse (som), anse (sig) tillhöra, betrakta, hålla (för), (ibl.) placera (bland); anses ha
(anor från), (anse sig) vara (släkt) — räkne-matematisk, aritmetisk — räknas [räknas för] gälla som, gå som, (få
1. kunna) passera som; [räknas till] höra till, falla under — räknad på förhand bestämd, utmätt — räkna sig till
godo se tillgodoräkna sig — det räknas inte det gäller inte, det är ingenting, det tar vi ingen hänsyn till — icke
räkna för rov inte genera sig för, se vidare under rov — lätt räknade ganska få, fåtaliga, sällsynta, undantags--
räkna av se avräkna —

räkna bland hänföra till, se hänföra 2 — räkna bort se avräkna, eliminera, icke räkna med, lämna ur räkningen —
räkna efter 1 göra en beräkning, kalkylera, räkna över 2 räkna
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ut, fundera ut, se 3 — räkna fel göra misstag, (vard.) bita sig i tummen, se missräkna sig — räkna från 1. ifrån 1
se avräkna

2 undanta(ga), frånse — räkna ihop se addera — räkna in 1 räkna (tvätt), räkna o. lägga in, räkna o. släppa in 2
se inbegripa — rä kna med påräkna hj, bespetsa sig på, aspirera på, hoppas på, spekulera på, göra sig räkning på,
lita på, förlita sig på, vänta (sig), förutse, förvänta, ta-(ga) med i beräkningen, förutsätta, ta(ga) i betraktande 2, ej
vara blind för, fästa avseende vid, beakta, ta(ga) hänsyn till — räkna på se räkna med (att); se beräkna 1 — räkna
till hänföra till, se hänföra 2, uppskatta 1. värdera 1. anslå 1. taxera till — räkna upp

1 lägga upp (pengar) 2 uppläsa hj, rabbla upp, ramsa upp, (vard.) 'dra'; nämna en i sänder, upprada ni, uppge,
(åld.) tälja — räkna ut räkna efter, uträkna, beräkna; begripa, förstå 1, utspekulera in, komma underfund med

räkning 1 hopsummering, uppräkning 2 räknekonst, aritmetik, matematik, algebra

3 räkneoperation, uträkning, beräkning, kalkyl 4 mellanhavande, räkenskaper 5 nota, faktura, (ibl.) specifikation,
kreditiv 6 (bank)konto — för egen räkning (behålla) för sig själv, i eget namn — för ngns räkning för, för — del,
för — skull, på ngns risk 1. ansvar, i ngns namn, å ngns vägnar, i kommission, på ngns uppdrag, åt ngn — göra
upp räkningen utan värden se missräkna sig 2 — hålla ngn räkning för visa sig tacksam mot ngn, vara ngn
tacksam för, värdera, uppskatta, högakta ngn för (ngt) — hålla räkning på hålla ordning 1. reda på, jfr räkna 2 —
köpa 1. taga 1. ta på räkning köpa 1. ta(ga) på kredit, se under 2 kredit — lämna ur räkningen borträkna HJ,
lämna obeaktad — på ny räkning på nytt, se under

2 ny — på ngns räkning på ngns bekostnad, för ngns medel — skriva ngt på ngns räkning se 1 skriva på,
tillskriva 3 — streck i räkningen aber, se vidare under streck — stå för ngns räkning 1 vara reserverad, stå 1. vara
undansatt 1. undanlagd 1. vikt för ngn 2 gå i ngns namn 1. på ngns risk 1. ansvar, vara ngns sak; [det får stå för
hans räkning] det får han (an)svara för — stå utom räkningen (om sak:) (här) ej kunna medräknas, icke vara
inblandad i detta, vara hors concours — taga 1. ta med i räkningen ej (ute)glömma, medta(ga), ta(ga) hänsyn till,



tänka på, också ta(ga) i betraktande 2 — vara ur räkningen inte (längre) kunna komma i fråga, vara ohjälpligt
distanserad 1. slagen, vara ur leken, se under lek, vara ur spelet, ha satt sig mellan två stolar, vara slagen till (en)
slant, vara passé

räl se 1 skena

rälig (prov., i Sydsv., för) ful, vederstygglig, ryslig, anskrämlig, otäck, stygg, (om föda) illasmakande

räls se 1 skena
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1 rämna (subst.) se 1 spricka, mellanrum 2,

'gap'

2 rämna (v.) slitas 1. rivas itu, skilja sig isär,

gå itu, 2 spricka 1, sköras, ristas 1. slitas sönder, spjälka sig, (ibl.) splittras, sprängas itu 1. sönder

ränker listiga o. hemliga planer, ränkspel, ränksmideri, intrigväsen, intriger, se under intrig 1, sammansvärjning,
underminering, mullvadsarbete, spel under täcket, komplott, stämplingar, kabaler, knep 1, svek, krokvägar —
smida ränker se intrigera ränkfull ränklysten, svekfull, illistig, 2 intri-

gant, jesuitisk ränksmidare intrigmakare, intrigant, intrigör, komplottmakare, ränkmakare, konspiratör, stämplare,
'jesuit' ränkspel se ränker

1 ränna (subst.) fåra, fog, (lång o. smal) fördjupning, urholkning, räffla, (liten) rilla, jfr skåra, (ibl.) fals, (hål)käl,
not 1. nåt, 'spår', (tekn.) sick (i plåt), (motortekn.) kuliss; (sjö.) tir(a) (i tross); dike, kanal, (vatten)grav, råk 1.
spricka i is, vråk, (prov.) ona; trångt pass, hålväg, ravin, smal farled 1. passage, gång; (rör)ledning, rör, pipa,
trumma, lopp; (timmer)ledare, timmerbädd

2 ränna (v.) 1 se 2 springa 1, 2 rusa, skynda sig, fjäska 1, (si. för) gå; (ibl.) rida i fyrsprång; (prov. för) åka
(skidor), löpa på skidor, skida; raka (i vädret), skjuta (i höjden) 2 gå (på grund), rusa 1. stöta 1. törnå (emot); (om
vapen) sticka, stöta, driva (in), köra (in), sänka; varpa (en väv)

rännil liten bäck 1. bäckfåra ränning 1 (motsats: inslag) (väveritekn.) varp, kätting 2 (bildl.) grunddrag,
karaktärsbe-stämmande drag; (livs)avgörande faktor rännstensunge se slyngel ränsel ryggsäck, mes, (näver)kont,
(mat)väs-ka, tornister, (mil.) packning, (mil.-sl.) 'mara', 'kalv'

1 ränta (subst.) (ätbart) slaktavfall, innanmäte, inkråm, (ibl.) inälvor

2 ränta (subst.) avkastning, (jur.) avgäld, (åld.) intresse; (ibl.) räntefot, procent; räntesats, diskonto; utbyte, (ibl.)
återbäring; (åld. för) arrende, grundskatt — leva på räntor leva på förmögenhet 1. kapital(avkastning), vara
rentier — med ränta rikligen 1. rikligt, i banko

3 ränta (v.) göra räntabel, förränta, betala ränta(n) på; ge i ränta 1. avkastning, avkasta, inbringa — ränta sig bära
sig (bra), ge (god 1. skälig) ränta — räntas förräntas — ränta av sig 1. ifrån sig avkasta, inbringa

räntabel (motsats: improduktiv) räntbar, räntebärande; vinstgivande, fördelaktig, in-dräktig, lukrativ,
inbringande, inkomstbringande, produktiv — vara räntabel ge god ränta 1. avkastning, löna sig, förränta kapitalet
räntefot räntesats rät se rak; (sjö.) ens- (linje) l räta (motsats: aviga) (subst.) rätsida, framsida2 räta—rätta sig
efter

2 räta (v.) göra rät 1. rak, raka, rikta, (ibl.) ta(ga) bort kurvor 1. krökar (på), uträta ni

— räta på sig sträcka på sig, rätta sig upp, fara upp — räta på benen resa sig

rätlinig 1. rätlinjig 1 raklin(j)ig, rät, rak, utan krokar 1. bukter 2 'öppen', okonstlad, sund, okomplicerad, utan alla
baktankar, rakryggad 2, 'rätskuren', rättfram, renhårig; ärlig — vara rätlin(j)ig se varken åt höger eller åt vänster,
gå rakt på målet, gå rakt på sak



rätsida 1 (motsats: avigsida, frånsida) räta, (ibl.) översida, framsida, godsida 2 (inte få ngn) reson 1. ordning 1.
hyfs (på), (inte få) bukt (med 1. på) — det är ingen rätsida på honom han är vid omöjligt humör, omöjlig att tala
med 1. få att ta(ga) reson

1 rätt (subst.) maträtt, anrättning, (ibl.) mat

2 rätt (subst.) 1 rättighet, befogenhet, behörighet, berättigande, myndighet, makt, bestämmanderätt, laglig
kompetens; frihet, fritt val, valfrihet, tillåtelse, lov, tillstånd, bemyndigande, fullmakt, licens, koncession,
privilegium 2 se rättvisa 1, det rätta, det riktiga 3 rättsordning, rättsmedvetande; rättsvetenskap, juridik;
rättsform, lagbud, lagbok, (fru) Justitia 4 rådstu, se domstol 1

— draga 1. föra 1. ställa 1. stämma inför 1. för rätta se under 1 rätta — komma till sin rätt 1 lyckas få ut sin rätt 2
se göra sig 1 under 2 göra, vara till sin förmån 1. fördel, bli uppskattad efter förtjänst, utveckla sig fullt — låta
nåd gå före rätt döma mildare än lagen kräver, se skona 1 — med (all) rätt 1. med rätta med full rätt, se
rättvisligen, rätteligen — med klar 1. självklar 1. obestridlig rätt självskrivet, självfallet — skipa rätt se döma 1;
skipa rättvisa — taga 1. ta ut sin rätt göra sin rätt gällande, ta(ga) för sig, inte låta ngt 'brinna inne'; [naturen tar ut
sin rätt] naturen förnekar sig inte — träda ngn 1. ngns rätt för nära 1. för när göra intrång i ngns rättighet

3 rätt 1 (adj.) rättvis, (rätt och) rimlig, skälig 1, 'billig', just, som sig bör, i sin ordning, grundad; korrekt, riktig,
rättvisande; ren (lära); behörig, berättigad, befogad, laglig; passande, tjänlig, lämplig, adekvat, (det) förlösande
(ordet); sannskyldig, verklig; se rättmätig; (vard.) (det är) rätt och lagom 1. lika gott 1. tjänligt (åt ngn) 2 (adv.)
precis, exakt, på kornet, i pricken, (träffa) huvudet på spiken, (träffa) prick; åt rätt håll, medsols, medurs; rakt,
alldeles, fullkomligt, ordentligt, all right; i rak 1. rät linje, direkt, (sjö.) platt (akterifrån); se ganska 1, relativt 1,
någorlunda, inte (så) lite, betydligt, mycket — den rätte resp. den rätta den utvalde resp. -a — det rätta se 2 rätt 2,
rättvisa 1 — få rätt bli sannspådd — få rätt på få reda på, se under 1 reda, se hitta 1

— ge (ngn) rätt se hålla med 2 — göra rätt för sig göra nytta 1. skäl för sig; giva kejsaren vad kejsaren tillhör och
Gud vad Gud tillhör, tillfredsställa sina fordringsägare, jfr betala 1

— hålla rätt på hålla reda på, se under 1 reda — hålla tungan rätt i mun vara försiktig — i rätta ögonblicket i det
psykologiska ögonblicket, (komma) lägligt, (komma) som beställd — i rattan tid just lagom, se vidare under tid
— inte stå rätt till 1 inte vara riktig, vara (ngt) på tok (med), vara ngt misstänkt (med), inte hänga rätt ihop, vara
galet 2 (om person) inte vara frisk — kalla 1. nämna var sak vid dess rätta namn säga rent ut, säga sanningen om
ngt, vara frispråkig 1. rättfram 1. uppriktig, tala utan förskönande omskrivningar — leta rätt på se söka upp 1,
ta(ga) reda på, se under 1 reda — rätt besett se noga besett — rätt fram se rakt fram under rak — rätt nu 1. rättnu
inom kort, snart, genast 1, se när som helst under 1 när — rätt och slätt se helt enkelt under hel, bara 1, helt
sonika, rent — rätt som just som, bäst som, alldeles som, som — rätt som det är 1. var en vacker dag, se plötsligt;
mot förmodan — rättare sagt bättre 1. korrektare uttryckt, snarare, noga 1. nogare taget — skaffa rätt på se skaffa
till rätta — snoka rätt på få nys om, ta(ga) reda på, se under 1 reda — söka rätt på ta(ga) reda på, se under 1 reda,
söka upp 1

1 rätta (subst.) — draga 1. föra 1. ställa 1. stämma inför 1. för rätta göra rättssak av, dra(ga) inför domstol,
beivra; väcka åtal, 4 stämma, åtala, lagfora, kalla till räkenskap, låta stå till svars, ställa till ansvar —finna sig till
rätta acklimatisera sig, se vidare under finna — föra till rätta leda (ngn) in på riktigare 1. rätta vägar — gå till
rätta med ta(ga) itu med; rannsaka 2; läxa upp, hålla räfst- och rättarting med; gissla — hjälpa till rätta ordna för
(ngn) — komma till rätta återfinnas, se vidare under komma — komma till rätta med få (ngn) att ta(ga) reson; få
grepp om; se vidare under komma — lägga till rätta se tillrättalägga, förbereda 1 — skaffa till rätta leta reda på,
se vidare under skaffa — ställa till rätta se ordna 1, avhjälpa, dra(ga) kärran ur dyn — tala till rätta tala förstånd
med, ta(ga) itu med, få (ngn) att bättra sig 1. att inse ett misstag 1. en dålig gärning, (försöka) beveka

2 rätta (v.) 1 räta (upp); räta till; rätta till, sätta rätt, dra(ga) 1. sätta till rätta, maka rätt, (sjö.) samsa (tåg); jämka
(på), rucka på, justera, tillrättalägga ru 2 anmärka på, be-riktiga, korrigera, ändra, avhjälpa, råda bot för 1. på,
dementera, bättra på, förbättra, rätta felen i, göra rättelser i, revidera, (fackspr.) rektifi(c)era, emendera (text),



(vard.) 'frisera' (manuskript) 3 [rätta efter] lämpa 1. jämka 1. avpassa efter, ställa 1. reglera 1. anordna efter, foga
efter — rätta sig ta(ga) rättelse, komma på bättre tankar — rätta sig efter följa, iaktta(ga), ställa sig till
efterrättelse, hålla sig till, gå efter, leva efter, underkasta sig, se foga sig efter, söka vara 1. göra (ngn) till lags,
göra till viljes, ta(ga) hänsyn till, träda i (ngns) fotspår, efter-
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härma ni, söka efterlikna, följa (ngns) exempel 1. föredöme, se 1 lyda, höra på, låna (sitt) öra till, länka sig efter,
ge efter (för), falla undan (för), villfara, bry sig om, vara beroende av, se foga 1. rätta sig efter omständigheterna
— rätta mun 1. munnen efter matsäcken anpassa sig, se vidare under matsäck — rätta till se 2 rätta 1 o. 2,
retuschera, (söka) avhjälpa rättare (arbets)förman, befallningsman, (vard.) befallare; gårdsfogde, ladufogde, (i
Finl.) fogde, jfr förvaltare; (åld. för) skarprättare, bödel rättegång process (inför domstol), (rätts)sak, (rätts)mål,
rättstvist, rättsstrid; (rätts)sam-manträde, session, rättegångsförhand-ling(ar), (domstols)förhandling(ar); (ibl.)
åtal, lagliga åtgärder rätteligen 1 om allt vore rätt 1. riktigt, egentligen, med skäl, med rätta, anständigtvis,
honnettemang, på min ära, (ibl.) rättare 2 (jur. för) rättsenligt, lagligen rättelse 1 rättande, beriktigande,
tillrättaläggande, justering, korrektion, dementi, revision 2 tillrättavisning 3 ändring, korrigering, (språkv.)
emendation rättesnöre ledning, ledstjärna, norm, 2 regel, bestämmelse, direktiv, korrektiv, riktlinje, anvisning,
(ibl.) ledtråd, 'fyrbåk', vägledning, efterrättelse, förebild, mönster, mall, kodex, föredöme, (ibl.) efterdöme,
prejudikat, prece-densfall

rättfram se öppen 8, öppenhjärtig, rakt på sak, direkt, rätlin(j)ig, (genom- 1. botten)-ärlig, hederlig 1, frimodig,
oförbehållsam, oförtäckt, chosefri 1. sjåsfri, omedelbar, okonstlad, konstlös, enkel, flärdfri; se frispråkig,
ogenerad rättfärdig ostrafflig, gudfruktig, gudaktig, pånyttfödd, 'frälst'; renhjärtad, gudi täcke-lig, syndfri,
dygdig, dygderik, oskuldsfull, gudhängiven, helig; se rättvis 1, rättrådig, moralisk

rättfärdiga se urskulda, ta(ga) i försvar, rentvå 2, avtvå ngns skuld, visa sin 1. ngns oskuld; berättiga, legitimera;
motivera, utgöra tillräckligt skäl för, hemula, förklara, göra skäl för, helga (medlen) — rättfärdiga sig (ibl.) visa
sig vara riktigt 1. det rätta, göra sig urtjuva rätthaveri se rättshaveri rätthaverisk se rättshaverisk rättighet 1 se 2
rätt 1 2 tillåtelse, lov, jfr makt 2 3 privilegium, företräde(s-rättighet), prerogativ, 'fribrev', 'frihet'; [rättigheter]
(även) spriträttigheter, utskänkningsrätt rättmätig rätt, rättsenlig, laglig, lagenlig, laga, legitim, giltig, befogad,
behörig, berättigad, grundad, billig, lovlig, ovedersäglig, riktig, tillbörlig, vederbörlig, skälig rättroende 'troende',
se ortodox 1, (teol.) dogmatisk 1

rättrogen se ortodox 1, (teol.) dogmatisk 1; (ibl.) benhård

rättrådig rättsinnad, rättsinnig, rättsint, rätt-
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färdig, rättskaffens, rättänkt, (omutligt) redbar, solid, hederlig 1, sveklös, svekfri, rättvis 1 rättsbegrepp
rättsuppfattning, rättsmedvetande, rättskänsla, hedersbegrepp rättsgiltig rättsgill, lagligt befogad rättshaveri 1.
rätthaveri påstridighet, självmyndighet, (ibl. nära) saksökeri, oresonlig envishet, oböjlig styvsinthet rättshaverisk
1. rätthaverisk se envis 1 — vara

rättshaverisk alltid vilja ha 1. få rätt rättsinnad se rättrådig

rättsinne rättrådighet, rättsinnighet, hederlighet), ärlighet rättskaffens se rättrådig

rättskipning 1. rättsskipning se lagskipning —

rättskipnings- judiciell rättskrivning se ortografi; rättskrivningsövning, rättskrivningsprov rättskunnig se lagfaren
rättskunskap se juridik rättskännedom se juridik rättskänsla rättsmedvetande, rättsbegrepp, rättsuppfattning,
samvete, jfr heder 1, rättsinne

rättslig rättsvetenskaplig, juridisk, judiciell;

se 1 laga — rättsligt (adv., även) se lagligen rättslärd se lagfaren; se jurist rättslös ställd utanför lagen, laglös, jfr



biltog rättsstridig (motsats: laglig, laga, lagenlig)

lagstridig, illegal rättstjänare rättsbetjänt, stadstjänare, exekutionsbetjänt, (åld.) pedell rättstvist se rättegång,
process 2 rättsvetenskap se juridik rättsvidrig se olaglig

rättvis 1 se rättfärdig, rättrådig, oväldig, ärlig, korrekt, renhårig, (si.) reko; salomonisk (dom); se skälig 1, (ibl.)
kristlig 2 (vard., om klocka) se rättvisande 2 — rättvist (adv., även) (dela) broderligt, som bröder — vara rättvis
skifta sol och skugga, skifta skuggor och dagrar lika, skipa rättvisa, göra rätt för sig åt alla håll, väga för och mot
1. pro et contra rättvisa 1 rätt, det rätta, lag och rätt, rättsväsen, justis; [rättvisan] (mytol.) fru Justi-tia, (den
bindelförsedda) Themis, den blinda rättvisan, den höga Dike; lagens arm, lagens väktare 2 likhet inför lagen;
laglighet, lega-litet, lagenlighet, rättmätighet, skälighet, billighet 3 opartiskhet, rättskaffenhet, rättrådighet, (åld.)
oväld, he'mul — gå rättvisan i förväg begå självmord — skipa rättvisa skipa (lag och) rätt, döma efter lagen, öva
rättvisa, bilägga en tvist, låta (ngn) vederfaras rättvisa; rättvist bedöma, till sitt värde uppskatta, vara rättvis
rättvisande 1 se 3 rätt 1 2 (om klocka, vard. för) tillförlitlig, (vard.) 'rättvis', 'riktig' vara rättvisande (om kompass)
visa rätt riktning

rättvisligen med all rätt(a), med fog 1. skäl 1. billighet, rätteligen, rimligen, rimligtvis, egentligen, billigtvis, om
man vill 1. skall vara rättvisräv—röra

räv 1 mickel(räv) 2 (bildl.) listig krabat, (ill)slug rackare, 'rävpäls', 'tjuvgubbe', hycklare, filur — ha en räv bakom
örat vara illistig 1. bakslug, inte vara renhårig 1. att lita på, vara illmarig 1. skälmaktig, vara road av att skämta
med folk rävaktig bakslug, småslug, förslagen, smart, slug 1, lömsk, falsk 3, (ibl.) lismande o. opålitlig rö
vassrör, (blad)vass, rör röd 1 rödfärgad, rödmålad, rödlackerad, scharlakan(s-röd), purpur(röd), karmin(röd),
karmosin(färgad), cinnober(färgad), mönje-färgad, krappröd, lingonröd, körsbärsröd, cerise(färgad),
kopparfärgad, bronsfärgad, hennafärgad, rävröd, tizianröd, granat(fär-gad), korallfärgad, rubinröd, oxblod(s-fär-
gad); se rosig 1, rodnande, blossande (röd), blodröd, pionröd, tomatröd, glödande, upphettad (i ansiktet),
echaufferad; rödlätt, rödblommig, rödbrusig, (röd)mosig; högröd, eldröd, illröd, knallröd, (vard.) glosande 1.
ellande 1. illande röd; rödsprängd, blod-sprängd, jfr rödögd 2 se 2 radikal, liberal, socialistisk, kommunistisk,
bolsjevikisk, anarkistisk; (fackspr. för) barntillåten (film) — den röda tråden ledmotivet, den genomgående
tanken, grundtanken, den bärande idén, huvudtemat, principen, (huvud)linjen, sammanhanget — i röda rappet se
genast 1

— se rött se ilskna till

rödblommig 'blomstrande', rödkindad, rodnande av hälsa, rosig (om kinderna) rödbrusig rödmosig, rödfnasig,
röd o. väderbiten

rödgul orange(färgad), tegelfärgad, koppar-

färgad rödja se 2 röja rödlätt rödaktig, rosig rödskinn indian

rödögd förgråten, rödgråten, surögd, blod-sprängd i ögonen

1 röja se 2 blotta 2, vara ett tecken på, låta

förmärka, se förråda 2 o. 3, (icke) låta förmärka— röja sig avslöja sig, ge sig till känna, yttra sig, visa sig,
framträda, framlysa; ge sig en blotta, se blotta sig 2 under 2 blotta; visa sitt rätta sinnelag; försäga sig — röjas
upptäckas, komma i dagen, bli bekant — röja lejonklon visa gott gry, se vidare under lejonklo

2 röja 1. (åld.) rödja uppröja ni 1. bryta 1. uppodla ni (mark), hugga, gallra, röja 1. rensa bort, bereda (rum),
öppna 1. bana (väg), bryta upp; (vard. för) våldgästa — röja av 1 göra odlingsbar 1. öppen 1. fri, uppröja ni 2
duka av; städa av, ställa i ordning, rymma av, göra ledig 1. fri, befria från allt som belamrar, tömma 3 röja bort;
undanskaffa ni — röja undan 1 sopa 1. skaffa undan, se städa, låta kvasten gå 2 se undanröja 2, avlägsna 4, jfr
röja ur vägen nedan — röja upp sanera; rensa upp, ordna, se städa; (arkeol.) frilägga (ruin)

— röja ur vägen 1 se röja undan ovan, avlägsna 4 2 se döda 1, mörda



röjning uppröjd mark, röja 1. (åld.) rödja, nyodling, (svedj e)fall

1 rök 1 röksky, rökmoln, rökslinga, rökpelare 2 [ta en rök] (vard. för) tända 1. ta(ga) sig ett bloss, en cigarrett, en
pipa (rök) 3 dunst(er), os, kvalm, ånga, sky(ar), dimma, töcken, stoft — gå upp i rök brinna upp, se vidare under
gå — ingen rök utan eld alltid ligger det ngt under — inte (ens) röken av se ingenting

2 rök (prov. för) sädesskyl, se skyl

röka 1 ryka, ånga, pyra 2 bränna 1. tända rökelse, bränna rökgubbe; gasbehandla, svavelröka, se desinficera 3
upphänga ni i rök, tillreda i rökeri 4 vara rökare, blossa, bolma, (vard.) dra ett bloss, ta sig ett sug, harsa, knastra

rökelse 1 rökgubbe, virak, (ibl.) vällukt, doft, (åld.) ambra 2 (bildl.) rökverk, rökoffer, smicker — tända rökelse
för se smickra 1 rökig 1 full av rök, rökfylld, inpyrd, kvalmig, 'tjock' (luft) 2 nedrökt, svartnad, mörknad; oklar,
suddig; disig, dimmig rökverk 1 (vard. för) tobaksvaror, tobak, cigarrer, cigariller, cigarretter, (vard.) 'röka',
knaster 2 (bildl.) se rökelse 2 rön 1 se erfarenhet, iakttagelse, observation, (ibl. nära) faktum 2 försök, prov,
experiment

röna (få) erfara, (för)spörja, åtnjuta, bli 1. vara föremål för, möta (motstånd), få (välvilligt mottagande), bli utsatt
för 1. möta (kritik), finna (förståelse), utstå, (få) pröva (på1), (få) 'smaka', (få) uthärda (ett ont); känna, förnimma
— röna otack se under otack

1 rör (fackspr. för) röse

2 rör 1 ledning(s-rör), tub, trumma, (ihålig) vals 1. cylinder, lopp, schakt, kanal, (större) pipeline (för olja,
vatten); gång, kulvert, kondukt, ränna, slang, (tekn.) holk, (sjö., ibl.) snorkel; åder, ådra, por; (med.) kanyl, sönd,
kateter; eldrör (på skjutvapen); (skorstens-1. glasblåsar)pipa; radiorör, 'lampa', röntgenrör, elektronrör; bandyrör,
(rör)-skridskor; talrör, lur; (luft)strupe; lysämnes-rör, rörlampa; (si. för) byxor 2 vassrör, rö, styvt strå, (blad)vass,
spö; bamburör, sockerrör; (mus.) rörblad, (rör)tunga, rör-flöjt, rörpipa, herdepipa, syrinx

1 röra (subst.) 1 mos, hackmat, 'hönsmat', (vard.) (koli)jox, (barnspr.) gegamoja; mud-der, sörja, lervälling, siam,
mölja, mörja, smet 2 (bildl.) virrvarr, 'cirkus', sammelsurium, (vard.) rifsrafs, potpurri 2, misch-masch,
'bänkvälling', kaos 2, bråte, 'härva', 'hög'; se blandning 3, 'soppa', 'kompott', 'smörja', (ibl.) svammel

2 röra (v.) 1 se vidröra 1, komma vid, komma åt, nå, komma i beröring med; (inte vilja) använda, ta(ga) till, göra
sig nytta av; (inte vilja) ändra på) 2 sätta i rörelse, flytta) (om), rubba, rucka 3 röra om, vispa, röra ut; (grundligt)
undersöka, 'gräva', 'rota' 4 se angå, gälla 5, vara av (en viss) vikt för; [det rör inte mig] det har jag inte att göra
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med 5 framkalla rörelse (hos), göra rörd, väcka medlidande 1. sorg hos, gripa, skaka, gå till hjärtat, beveka (ens
hjärta), beta(ga), göra (starkt) intryck på, påverka, beröra — röra sig 1 vara i rörelse, förflytta sig, gå, promenera,
spatsera, motionera, röra på sig, (vard.) röra på benen; svänga, svaja, fladdra, 'fläkta', 'spela', gunga, dallra, sväva;
(om vågor) vagga, häva sig; vrida sig (kring sin axel), gå runt 1. cirkulera (kring); (om penna) löpa; föra sig
(elegant); ändra ställning 1. läge, flytta (på) sig 2 vistas, umgås, uppträda, 'leva' (i), 'svänga sig' — röra sig med
förfoga över, ha till sitt förfogande, disponera över; syssla med, använda (sig av); välva (planer) — röra sig om 1
se gälla 5, komma an på 2, angå 2 gå (löst) på, betinga — rörd 1 se gripen 2 under gripa, vek(nad); träffad 1.
drabbad (av) 2 berörd (av starka drycker), (sprit)påverkad — inte röra ett finger förhålla sig 1. vara passiv — inte
röra (vid) se låta bli under 2 låta — röra i1 (kok.) röra ned (i), skära ned (äggvita) — röra ihop se blanda, kladda
1, förväxla — röra om älta, vispa (om), skövla, kasta om, blanda om, arbeta; (ibl.) grumla; maka om (i elden),
sköta om (brasa); (ibl.) ställa till oreda (i), riva (om) (i), rumstera (bland), vända upp och ned på —- röra på sig 1
göra en rörelse, maka på sig, skruva på sig, ruska på sig, ruska upp sig 2 gå ut och gå, gå ut och 'lufta på sig',
(vard.) 'ruska på sig', se röra sig 1 ovan — röra på spelet 1 (vard. för) skynda sig 2 röra på trumman; sätta i gång
— röra till se blanda, skräpa 1 — röra upp driva 1. riva upp (damm), sätta (damm) i rörelse; grumla — röra upp
himmel och jord se riva 1. röra upp himmel och jord — röra ut blanda ut, försvaga, (ibl.) försätta (med) — röra
vid se vidröra 1 rörande 1 (part. adj.) se gripande, sentimental



2 (prep.) se angående rörelse 1 (ställ)förflyttning; motion; (visares) utslag; (om)lopp, cirkulation, rotation 2 se
gest, (ibl.) svep; kast (med huvudet), släng, vändning, (huvud)skakning 3 trupprörelse, (krigs)operation; (sjö.)
manöver 4 bråk, liv, oro, alarm, uppståndelse; rörlighet, livlighet 5 handelsrörelse, affärsrörelse, företag, affär,
handel, yrke, näring(s-fång), (vard.) rul-jangs(en) 6 livlig samfärdsel 1. färdsel 1. trafik, rörligt liv, liv och
rörelse, aktivitet, fart, luft i luckan 7 strävan, strömning; riktning, sekt, ism 8 se sinnesrörelse, patos, gripenhet,
sentimentalitet — rörelse- motorisk, kinetisk — i rörelse i verksamhet, i farten, aktiv, verksam; på marsch; på
glid — sätta i rörelse röra upp (damm); sätta fart på 1. i, aktivera; omsätta (pengar) — vara i rörelse vara i gång,
se under 1 gång rörig 1 oordentlig, ostädad, oordnad, bökig, (vard.) soppig 2 oöverskådlig, oöversiktlig, hoprörd,
blandad, gyttrig, ogenomtänkt, svamlig, förvirrad 1, invecklad, orolig 1

rörlig 1 lätt (o. ledig), spänstig, rask, snabb, flink, kvick, lättrörlig, vig, mobil, vital; verksam, vaken, aktiv, pigg,
rapp, hurtig, alert, (vard.) på alerten 2 flyttbar, lös, transportabel; (sjö.) löpande (gods), (mil.) flygande
(kommando); sväng- (bro); (kringflackande, ambulerande, ambulant 3 (snabbt) växlande, föränderlig, glidande
(skala), flexibel, variabel; omväxlande, kalejdosko-pisk, kvicksilveraktig, versatil; ostadig, orolig, flyktig,
impulsiv 4 (om intelligens, fantasi) livlig, 'spelande', 'levande', (ibl.) ohämmad, fri (o. lätt), 'flygande' röse 1. rös
stenhög, stenhop, stenrammel, stenröse, rå, (sten)kummel, (sten)varde, (fackspr.) rör röst 1 stämma, mål(före),
läte; (tal)organ; (ibl.) röstomfång, röstresurser, register; röstläge 2 (upp)maning, påminnelse(r) 3 (röst)-sedel,
valsedel, votum — göra sin röst hörd göra sig hörd, se under höra — höja sin röst uppstämma, se vidare under
höja — inre röst se samvete — inte ligga för ngns röst inte passa ngn, inte vara ngns sätt — upphäva sin röst
börja tala, ta(ga) till orda, upplåta sin näbb — äga 1. ha den avgörande rösten ha utslagsrösten; (bildl.) ha
avgörandet i sin hand, vara den avgörande 1. utslagsgivande, (kunna) diktera beslutet, bestämma utgången, vara
tungan på vågen rösta avge 1. (av)lämna sin röst, utöva sin rösträtt, delta(ga) i (en) (om)röstning 1. (ett) val, gå
till (val)urnorna, omrösta, votera, ballotera (med kulor); [rösta för] tala för, förorda, gå in för, välja röstsedel
valsedel

röta 1 förruttnelse(process), murknande, förmultning; förstöring, förfall, bofällighet 2 (potatis- 1. yngel)sjuka,
svamp; benröta, (kall)brand; tandröta, karies 3 andlig röta; lagröta, rättsröta, samhällsröta, 'kräftskada';
korruption, 'anfrätthet' 4 (vard. för) tur rötägg svart får, olycksfågel, 'pestböld', lymmel

röva 1 sätta sig i besittning av, annektera, med våld frånta(ga), råna, stjäla 1, jfr plundra 2 roffa till 1. åt sig, kapa
1. korpa åt sig — röva bort (med våld 1. som rov) bortföra ni, enlevera, kidnappa, snappa bort rövare rånare,
roffare, plundrare, marodör, tjuv, bandit, bov, gangster, skurk, se fribytare — leva rövare föra ett vilt liv, se
vidare under leva rövarhistoria amsaga, (barn)saga, (tidnings)-anka, rötmånadshistoria, uppdukad historia, myt,
fabel, dikt, lögnhistoria, miinchhausen-historia, münchhausiad, skepparhistoria, jä-garhistoria, jakthistoria,
fiskarlögn, påhitt, löst påstående, jfr struntprat rövarpack se patrask

rövarpris 1 se spottstyver 2 (tvingas betala) oskäligt högt pris, överpris — för rövarpris (lyckas få 1. köpa)
(otroligt 1. skamlöst) billigt, för (rakt) ingenting röveri se plundring
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sabbat vilodag, sabbatsdag, helgdag, söndag, (om judiska förh.) lördag, jfr helg; söndagsvila, (sabbats)vila, ro,
helgd, himmelsk frid sabbatsvila se helg

sabel sidovapen, sidogevär, huggvapen; [(hugg)värja, pamp, huggare, klinga]; jfr svärd

1 sabla (adj.) (vard.) se förbannad

2 sabla (v.) — sabla ned 1 se nedgöra 1 2 hårt kritisera, se göra ned 2 under 2 göra

sablar tusan (också), fan också, jäklar (anamma)

sabotage passivt motstånd, avsiktlig skadegörelse, åverkan, jfr undermineringsarbete, ödeläggelse

sabotera göra passivt motstånd, fördröja 1. hindra (arbetet), (olagligt 1. med våld 1. hemligt) söka skada 1. stoppa
1. (för)hindra (ngt), 'vältra stenar i vägen för', motarbeta, obstruera, undergräva, underminera, (ibl.) bojkotta



sacka 1 (sjö. för) gå baklänges, driva (akterut), dej sa 2 bli efter, sacka av, sacka efter, komma på efterkälken,
sladda efter, röra sig bakåt, (idrott.) falla tillbaka, (mil.) långrota 3 komma efter 1 konkurrensen, 'sacka bakut',
'sacka efter', bli sämre, 'gå tillbaka' sadel — kasta (ngn) ur sadeln se störta 1 — sitta löst i sadeln se sitta löst 1
under lös — sitta säkert 1. fast i sadeln ha en säker ställning, ha det väl ställt sadelfast 1 fast 1. säker i sadeln 2
säker på sin sak, 'styv', okugglig; varm i kläderna, 'hemma(stadd)', jfr säker 3 sadism (pervers) grymhet, elakhet
sadla om ändra mening 1. parti, vackla, se ändra sig 2

safa'ri (vildmarks)expedition, karavanresa (för storviltsjakt); bärarkaravan saft 1 näringsvätska, (ibl.) sav(e) 2
fruktsaft, natursaft, jos 1. juice; köttsaft, sky 1. jus, (kött)spad 3 (bildl.) must (o. kraft), märg-fullhet, se märg 2
saftig 1 saftrik, saftfull, saftfylld 2 mustig, mustrik, blodfull, frodig, frisk, fullmogen, svällande, suckulent 3 se
kraftig 5, (djärvt 1. brett 1. kraftfullt) målande, livfull, livlig; robust, burlesk, grov 9 saga 1 folksaga, historia,
berättelse, legend, fabel, (forn)sägen, myt, se 1 dikt 3 2 fantasier), inbillning(s-foster), jfr rövarhistoria sagd se
under säga
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sägen — det bär syn för sägen det är uppenbart, se vidare under syn sagesman meddelare, berättare, uppgifts-
lämnare, rapportör, 'källa', hemulsman, auktoritet, (ibl.) kommunikatör sagga ständigt tala om, gå på med, kälta
sagoland ett sagans land, underland, schlaraf-fenland, pepparkaksland, jfr paradis 2, sagovärld, drömvärld,
fantasiland, fågel Fenix' land, landet östan om sol och västan om måne

sagolik 1 som (i) en saga, romantisk, svärmisk, overklig, drömlik, sagoaktig, legendarisk, 'mytisk', felik,
uppdiktad, (Ibl.) utopisk; trolsk, mystisk, (ibl. nära) spöklik 2 fantastisk^ stor), rent häpnadsväckande 1.
enastående 1. förvånande 1. förvånansvärd, jfr oerhörd 1, underbar sagt se under säga

sak 1 föremål, ting, tingest; (vard.) 'pjäs',

grej(a), moj, grunka, 'pryl', ploj, mackapär, manick, pinal; (ibl.) persedel; [saker] reseffekter, packning,
utrustning, förnödenheter, (vard.) ordningar, (ibl.; jippon, (åld.) tyg; (vard. för) (det är) fint, fina papper, (fina)
grejor (det); [sakerna] (även, vard.) grejet 2 mellanhavande, (rättegångs)ärende, rättegångssak 3 angelägenhet,
göromål, jfr företag 1, (ngns) 'huvudvärk' 4 omständighet, fall, företeelse; [saken] förhållandet (är det att); (offra
sig för) uppgiften, ändamålet —

sak- real--avgjord sak realitet, verklighet,

faktum — det är en annan sak det förändrar saken, då ställer det sig annorlunda, det förbättrar ju saken resp. gör
den allvarsammare, det är ju ngt annat 1. en annan historia 1. ett annat kapitel 1. (vard.) en annan femma — det
är inte min sak det är inte min starka sida; det struntar jag i — finna 1. söka sak med öppna tvist med, finna skäl
att anklaga, utfordra, utmana, provocera, (vard.) mucka 1. (prov.) mocka gräl — finna ingen sak med inte finna 1.
ha ngt att anklaga (ngn) för 1. lägga (ngn) till last — för den sakens skull vad den saken angår, se under angå —
ge saken förlorad anse allting vara lönlöst, se ge upp 1 under giva — gå rakt på sak (motsats: krumbukta sig)
ta(ga) tjuren vid hornen — göra gemensam sak med se förena sig med, samverka 1. samgå med, vara i förbund
med — göra sak av se beivra; (ingenting att) göra väsen av — göra slag i saken avgöra, se vidare under 2 slag —
•
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hålla sig till saken hålla sig till ämnet, till det väsentliga 1. viktiga 1. verkliga, till kärnan 1. kärnpunkten, inte gå
in på personligheter — i sak i grund och botten, i själva verket, djupast sett, (ibl.) sakligt — ingen sak ingen
svårighet, enkel 1. smal 1. simpel sak, ingen konst, lätt — inte veta hur saken står inte veta hur landet ligger —
kalla 1. nämna var sak vid dess rätta namn säga rent ut, se vidare under 3 rätt —• kunna sin sak förstå sitt yrke,
vara hemma(stadd) i, behärska, bemästra — ligga i sakens natur vara uppenbar — rakt på sak direkt, se vidare
under rak — sak samma samma sak, detsamma; (vara) likgiltigt — slag i saken se uppgörelse 1 — ständigt
samma sak ständigt samma visa — syn på saken betraktelsesätt, se syn 2 — söka sak med ngn vilja komma i
tvist med ngn — till saken till ordningen; (höra) hit 1. dit — vara en given sak vara självfallet — vara ngns sak



vara ngns ensak, vara ngns affär, se affär 3; stå för ngns räkning 2 — vara säker på sin sak vara övertygad, se
vidare under säker saker (jur. för) skyldig 1; (vara) orsak(en) 1.

skuld(en) (till) sakförare rättegångsbiträde, (rättegångsombud

sakförhållande se faktum sakkunnig (motsats: dilettant) 1 (adj.) fack-kunnig, fackutbildad, sakförståndig,
auktoritativ, kunnig, kompetent 2 (subst.) kännare, (vard.) förståsigpåare; specialist, (ibl.) utredningsman

sakkunskap (sak)kunnighet, sakförstånd, fackkunskap, experti's; sakkännedom, erfarenhet, kompetens, (ibl.)
know-how, auktoritet 2 saklig konkret, reell, handgriplig; sakenlig; grundad på fakta, objektiv; pragmatisk;
vederhäftig; ändamålsenlig, funktionalistisk; nykter 3, frasfri; torr, prosaisk, oromantisk — sakligt (adv., även) i
sak — vara saklig hålla sig till verkligheten 1. till fakta 1. till sak(en) 1. till realiteter, hålla sig till det faktiska 1.
det föreliggande sakläge [sakläget] det verkliga förhållandet, förhållandena, omständigheterna, situationen —
känna till sakläget veta hur ställningen är

saklöst se skadeslöst, ostraffat, opåtalt, obeivrat, utan att det gör ngt, tryggt, utan (risk för) påföljd, utan vidare
sakna 1 (motsats: äga, ha) vara (alldeles) utan, vara ngt förutan, vara utarmad på, ha ont om, vara renons på, lida
brist på, (ibl.) icke kunna uppbringa 1. ha tillgång till; (ibl.) umbära, undvara, försaka, avvara 2 märka frånvaron
av, känna förlusten av, vara av med; ha användning för, vara i behov av, jfr behöva 2 3 sörja, längta (efter),
(prov.) sukta; känna saknad 1. längtan efter, med saknad tänka på — saknas (motsats: vara tillstädes, vara med,
finnas med) se fattas 1, lysa med sin frånvaro; ha försvunnit, ha kommit bort, vara försvunnen 1. frånvarande 1.
borta

saknad 1 avsaknad, brist, frånvaro, obefintlighet 2 sorg o. längtan, tomhetskänsla sakprosa saklig prosa,
normalprosa, mellan-prosa, torrprosa sakra'1 kyrklig, gudstjänst-, religions-; helig,

sakrosankt, sakramental sakrik innehållsrik, innehållsdiger; rik på fakta, givande sakrosankt ytterst helig,
okränkbar, oantastlig, oantastbar, fridlyst; sakral

1 sakta 1 (adv.) omärkligt, långsamt, varligt, 'piano', (ibl.) tyst; småningom 2 (adj.) se långsam 2, modererad,
hejdad, dröjande, (åld.) saktelig; tyst, låg(röstad), dämpad, föga 1. knappt hörbar, svag, lindrig, mild, varsam,
varlig, lugn, stilla, stillsam, (ibl.) lätt, 'omärklig'; (sjö., om bris) laber 3 (itj.) nånå, (ta det) 'vackert', sakta i
backarna —• i sakta fart se långsamt — i sakta mak utan brådska, se vidare under mak

2 sakta (v.) 1 se minska 1, inskränka, återhålla, hålla in, minska farten, bromsa, retardera, (ibl.) avta(ga) 2 stilla,
tygla, lägga band på, hålla tillbaka — sakta sig 1 (om ur) dra(ga) sig efter, se gå efter 2 2 se minska 3, sakta,
dämpa sin fart, bedarra, lugna sig, mildras, lindras; (sjö.) dreja 1. lägga bi

saktfärdig 1 se långsam 1 2 stillfärdig, lugn o. stillsam

saktmod sinneslugn, fridsamhet, foglighet —

med saktmod med lämpor, se under 1 lämpa saktmodig se foglig, ödmjuk, fredlig 2, fördragsam, godmodig, mild
1, blid 1, (bibi.) sen 1. icke snar till vrede sal rum, hall, lokal, gemak, samlingslokal, jfr salong; jfr matsal;
sjuksal, sjukrum, allmän sal (på sjukhus) sala (vard. för) sammanskjuta m (pengar), skjuta 1. samla ihop pengar,
göra en insamling, lämna ett 1. sitt bidrag, (vard.) 'skramla'; satsa

saladjär (glas)skål, syltskål, uppläggningsfat; salladsskål

saldo överskott resp. underskott, balans, tillgodohavande resp. skuld, behållning resp. resterande belopp,
restbelopp, (ibl.) rest sales promotion [sejls pråmåu'sjen] säljfräm-

jande åtgärder salig 1 (relig.) se frälst 1 under frälsa, säll 2 ru-sig av lycka, lycklig 4, himmelsk, paradisisk,
elyseisk, överjordisk; se berusad 1 3 (åld.) högstsalig, se 2 död 1 salighet l himmelsk 1. evig sällhet, lycksalighet,
frälsning 2 [saligheten] (ingå i) den himmelska tillvaron, det eviga livet, himmelriket 3 (skämts, för) lycka,
lyckokänsla — taga 1. ta förskott på saligheten se missräkna sig 2 — trångt om saligheten (vard. för) knappt om
utrymmet, ont om plats saliv se spott 1



salomonisk rättvis o. skarpsinnig, fyndig salong förmak, sällskapsrum, samlingsrum, finrum, paradrum, jfr sal;
teatersalong, [-bio-(graf)salong;(konst)utställningslokal; [salongen]-] {+bio- (graf)salong;
(konst)utställningslokal; [salong- en]+} åskådarna, åhörarna, publiken; konstsa-
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longen, konstutställningen — dålig 1. halv salong dåligt 1. halvt hus, fåtalig 1. ingen publik 1. församling,
(uppträda för) tomma väggar — full 1. fullsatt salong fullt hus, se fullsatt — hålla salong ha öppet hus, ha litterär
salong 1. litterär mottagning, ha (litterära) mottagningsaftnar 1. sammankomster salongsfähig [-fäig]
salongsmässig, världs-mannamässig, belevad, hyfsad, presentabel (i finare sammanhang)

1 salt (subst.) 1 koksalt, havssalt, berg(s)salt, näringssalt, luktsalt 2 (bildl.) (stickande) udd, kvickhet, krydda;
'surdeg' — attiskt salt elegant tillspetsat 1. fint 1. spirituellt 1. satiriskt skämt — med en nypa salt inte alldeles
efter bokstaven, se vidare under 1 nypa — salt i surt öga förtret, förargelse — strö salt i såren se förvärra saken

2 salt (adj.) 1 (motsats: färsk) saltad, rimsal-tad, (ibl.) spicken, (prov.) sprängd; salthal-tig, saltblandad,
saltmängd, saltsmakande, saltdoftande 2 (bildl.) besk (kritik), amper, skarp, 'pepprad', svidande 3 (sjö. för)
erfaren 1. befaren (matros 1. sjöman 1. gast)

salta 1 strö salt på, smaksätta; blanda 1. gnida in med salt, lägga i saltlake, salta in 1. ned, rimma, rimsalta,
(prov.) spränga, (ibl.) konservera, lägga in 2 (bildl.) 'krydda' (en räkning), 'peppra', debitera mer än skäligt 3
(vard. för) tvätta (ngns ansikte) med snö, (si.) pula, mula, mulla saltomortal halsbrytande (luft)språng, voit,
dödshopp, krumsprång, kapriol, akrobatsprång, frivolt; (logisk) kullerbytta; vågstycke

salu — till salu till försäljning, till avsalu, till köps, i handeln, (finnas) att få 1. köpa; (vara) fal, besticklig,
mutbar salubjuda se sälja; släppa 1. kasta 1. föra ut

(i marknaden) saluföra se sälja

saluhall (torg)hall, försäljningshall, (ibl.) (torg)basilika salut (mil.) 1 hälsning med sabel, hedersbe-bevisning,
honnör 2 hederssalva, se 1 salva 1

1 salva 1 skottlossning, kanonad, decharge, gevärs- 1. artilleri- 1. kulsprutesalva, salut, (svensk) lösen, 'eld'; (sjö.)
bredsida, glatt lag 2 (bildl.) svärm, 'skur'

2 salva smörjelse, pasta, kräm, fett salvelse låtsad fromhet 1. gripenhet 1. rörelse,

spelat känslosvall, känslosamhet, konstlat 1. oäkta patos, sliskighet, gråtmildhet, brösttoner, (religiös) darrning
på rösten, olja i rösten, oljighet, fromleri salvelsefull (motsats: kärv, nykter) känslo-drypande, sentimental, se
skenhelig, oljig (stämma), tillgjord, lismande, sliskig, uppstyltad, spelad, (flås)patetisk, gråtmild — salvelsefullt
(adv., även) med brösttoner, i bröstton

samarbeta kooperera, kollaborera, hjälpas åt, gå i spann, (idrott.) samträna, jfr samverka; se slå sig ihop under 2
slå samarbete kooperation, grupparbete, lag-

arbete, team work, kollaboration, kom-pani(sltap), kompanjonskap, ensemble(spel), (ibl.) (god) anda, jfr
samverkan — i samarbete med i gemenskap med, tillsammans med, se tillsammans 4 samarbetsman kollaboratör,
kollaborationist, medlöpare, drabant (till en fientlig makt), (ibl.) anpassling, jfr landsförrädare samband se
sammanhang 1, förbindelse 2, (fackspr.) konnektion, referens, (ibl.) relevans — i samband med med 1. (åld.) i
anledning av, se apropå 3 — stå i samband med se hänföra sig till, ha förbindelse med, vara förbunden 1.
förknippad med, ha att göra med, angå, bero på, se bero 2 -— ställa i samband med förbinda med, se förbinda 2
— äga samband se hänga ihop 1 samdräkt endräkt; se sämja samdräktig se överens

samfund 1 se förbund, (vetenskapligt 1. lärt) sällskap, societet, akademi, samhälle, förening 2, (relig.) sekt, kyrka
2, kongregation, denomination, jfr religion 1 2 se gemenskap 2 samfälld enhällig, samhällig, samfällig, förenad,
samlad, allmän, kollektiv, federativ; (jur. för) gemensam, oskiftad, odelad, (ibl.) sammanlagd, sammanslagen —
samfällt (adv., även) endräktigt, i (skön) förening, som en man; enstämmigt, unisont, i korus; i klump, in corpore;



se tillsammans samfärdsel se förbindelse 1, trafik, kommunikationer), (ibl.) umgänge samfärdsled trafikled,
kommunikationsled;

[landsväg, järnväg, kanal etc.] samfärdsmedel trafikmedel, kommunikationsmedel, se fortskaffningsmedel,
kommunikationer

samförstånd ömsesidigt förstående, (ömsesidig) enighet, se sämja, (god) överensstämmelse, (ömsesidigt)
tillmötesgående, samstämmighet, likstämmighet, 'frimureri', maskopi, gemensamhetskänsla, sammanhållning,
intressegemenskap, harmoni, vänskapsförhållande; (i) samråd (med) samhälle 1 [samhället] staten, det allmänna
riket, (ibl.) etablissemanget 2 kommun, socken, samfällighet, menighet; stad, köping, municipalsamhälle,
stationssamhälle, tätort, by, ort 3 (djur- 1. växt)koloni, grupp, (bisvärm 4 akademi, societet, samfund, (lärt 1.
vittert) sällskap samhällelig medborgerlig, social, socio-samhällsbevarande se 2 konservativ samhällsfientlig
antisocial, asocial, samhälls-

farlig, anarkistisk, nihilistisk samhällsklass se stånd 8

samhällslager (befolknings)skikt, befolkningslager, krets, stånd 8 samhällsomstörtande samhällsupplösande,
upprorisk, revolutionär, anarkistisk, nihilistisk

samhällsställning (social) status, rang 1. värdighet 1. tjänst (i samhället)
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samhällstillvänd (samhälls)medveten, progressiv, med uppmärksamheten riktad mot samhället o. dess krav, (ibl.)
social samhällsupplösande se samhällsomstörtande samhällsvådlig samhällsfarlig, riksvådlig, allmänfarlig, farlig
för den allmänna säkerheten; (ibl.) (samhälls)omstörtande, revolutionär samhörande se samhörig

samhörig sammanhörande, samhörande, sammanhängande (med), hophörig, nära förbunden, (när)besläktad,
'släkt' (med), när(a)-stående, (ibl.) solidarisk — vara samhöriga visa frändskap 1. förvantskap, ha gemenskap, stå
i nära samband (med varann), vara förenade (genom intressen 1. härstamning 1. åsikter 1. åskådning) samklang
samljud, konsonans, se harmoni — stå i samklang se stämma överens under 3 stämma

samkväm sällskapligt umgänge, sällskaplig

samvaro, 'afton', jfr fest 2 samkänsla 1 gemensamhetsanda 1. -känsla, gemenskap 2 (förstående) medkänsla,
sympati

samla föra 1. bringa 1. skaffa tillsammans 1. samman, sammanföra, sammanbringa, sam-manleta nJ,
sammanplocka id, plocka ihop, hopbringa, hopföra, föra ihop, hopsamla, samla ihop, hopskaffa, skaffa ihop,
hopleta, leta ihop, hoprafsa, rafsa ihop, sammanrafsa ni, lägga på 1. i (en) hög, ackumulera, lägga ihop, lägga i
travar, lagra (förråd), (ibl.) hamstra; (om pengar) hopspara, spara ihop, skrapa ihop, få ihop, sammanskjuta,
(vard.) sala, skrala, skramla (ihop); gå håv-gång, gå med håven; (an)hopa, (åld.) samka; kalla ihop, trumma ihop,
dra(ga) ihop 1. sammandra(ga) 1. sammankalla (trupper), uppbåda, mobilisera; gruppera, sammanfatta,
koncentrera, centralisera; uppbjuda 1. uppbringa (alla sina krafter), (åter)hämta (krafter), inrikta
(uppmärksamheten), fokusera (uppmärksamheten, intresset), fästa 1. reda (sina tankar); förena 2, 'sammanföra',
'sammansvetsa', (i sig) uppta(ga) 1. motta(ga) — samla sig 1 se flocka sig, (an)hopa sig, tillströmma at,
församlas, sammanträda; sammanrota sig, stocka sig, koncentrera sig, kristallisera sig 2 ordna sina tankar,
komma ihåg sig, hämta sig, ta(ga) sig samman, strama upp sig, (vard.) skärpa sig — samlas 1 församlas, församla
sig, flocka sig, komma samman 1. tillsammans, komma tillstädes, infinna sig (till), strömma till, löpa samman,
(prov.) tya sig 2 [samlas omkring 1. kringj omsvärma; belägra; sluta upp (om)kring (en idé), förena sig 1. förenas
om (en uppgift) — samlas till sina fäder se dö 1 — samlad 1 (motsats: spridd) församlad, (komma i) gemensam
(tropp); hopspard, sammanförd; samfälld; (ibl. nära) komplett 1. fullständig (upplaga); fulltalig; kollektiv,
sammanhållen, obruten, ackumulerad, konsoliderad; centraliserad, central; (ibl.) uttömmande 2 (motsats:
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förvirrad, tankspridd) behärskad, lugn, besinningsfull, sansad, sluten, knuten — samlande enande, koordinerande;
ackumulativ, kumulativ; central — samla glödande kol på ngns huvud 1. hjässa komma ngn att blygas 1. ångra
sig, se vidare under glöda — samla in se insamla —- samla mod fatta mod, se under

1 mod — samla under en hatt se föra ihop, centralisera

samlag könsumgänge, könsakt, kärleksakt, intimt umgänge, äktenskapligt famntag, (med.) coitus, kopulation,
(jur., åld.) sängelag, (bibi.) köttsens gärningar, (vulg.) pipp, knull; jfr avlelse — ha samlag med ligga med, (åld.,
bibi.) ligga när, se 2 lägra — olovligt samlag (jur.) lägersmål samlare libhaber; [bibliofil, filatelist,
numismatiker, diskofil] samling 1 församlande, (ibl. nära) uppmarsch

2 insamlande, hopsamlande, uppsamlande

3 uppslutning (kring en idé) 4 koncentration, fattning, stillhet o. lugn, ro, återhämtning, stilla eftertanke 1.
eftersinnande, kontempla-tion 5 sammankomst, möte 6 (folk)hop, 1 flock 1, (ibl.) kollektiv; bestånd, (fordons)-
park; se 1 hög, mängd 1, gytter, 'klase', uppbåd, tropp; uppsättning, fång, (vard.) radda 7 serie 1. följd (av
urkunder), dossié 1. dossier, faskikel; antologi; [samlingar] material, anteckningar, excerpter, urklipp; (ord)-bank
8 kollektion, (tavel)galleri, jfr museum, (konst)skatter

samlingsregering flerpartiregering, koalitionsministär samliv sammanlevnad, samlevnad, (biol.) symbios, (ibl.
nära) gemenskap; se äktenskap, jfr samvaro — idka samliv (med) leva tillsammans (med), se umgås samma 1.
samme se densamme, detsamma, ingen annan (än), en och (den)samma, samma en, identisk(t lika), homo-;
gemensam; (ovan 1. nedan) ointalad(e) 1. anförd(a), (om)nämnd(e), merbemälte, vederbörande, ifrågavarande;
[fullkomligt 1. just 1. precis samma] se enahanda 1, stereotyp -— av samma art 1. kaliber 1. skrot och korn I.
slag 1. ull se likadan 1 — betala med samma mynt hämnas, se hämna, ge lika för 1. mot lika, se under 1 lika — i
samma andedrag i samma nu 1. ögonblick, jfr genast 1 — i samma mån (som) i den mån (som), se under 1 mån
— i samma nu i samma stund, i en blink, se genast 1 — i samma stund i samma ögonblick, i detsamma, plötsligt
— inte kunna nämnas på (en och) samma dag vara alltför olika, vara ojämförlig(a) — på samma gång se
samtidigt; därjämte, tillika — på samma sätt se sammaledes, 3 så 1 — på samma sätt som likt, precis som — ro
1. sitta i samma båt vara i samma situation, se vidare under båt — sak samma samma sak, detsamma; (vara)
likgiltigt — vara samma andas barn vara lika god som, se vidare under anda sammaledes sammalunda, på samma
sätt, likaså 1, lika(dant), (det)samma igensamman—sammansvärjning

samman se tillsammans 1, ihop 1 sammanbinda se förbinda 2, (tekn.) anknyta sammanbiten hopknipen,
sammanpressad, tillknäppt; se beslutsam; 'seg', dov sammanblanda se blanda, blanda bort 2, förväxla; förvirra
(begreppen) sammanblandning bortblandning, förblandning, hopröring, se misstag; sammansmältning,
blandform, se blandning 1, (språkv.) kontamination, katakres sammanbrott hopstörtande, katastrof 1, upplösning,
(samman)fall, undergång, 'skeppsbrott', debacle; nedbrutenhet, (nerv)kollaps, nervsammanbrott, (nerv)chock
sammandrabba se drabba samman, strida 1 sammandrabbning se sammanstötning 2, 1 strid sammandrag se
resumé, extrakt, koncentrat, kontenta, (vet.) abstract, (ibl.) förkortning —

1 sammandrag i ett nötskal sammandraga 1. sammandra 1 se draga samman 2 koncentrera, samla, sammanfatta,
resumera, förkorta 2 — sammandraga sig se draga ihop sig — sammandragen se koncentrerad 1, summarisk;
[sammandragna] (mil.) (väl) anslutna (kolonner)

sammanfall 1 sammanstörtande, hopstörtande, undergång, fall, sammanbrott, sönderfall 2 kongruens; (språkv.)
(vokal)möte, hia'tus 3 samtidighet; överensstämmelse; koincidens

sammanfalla falla samman, löpa ihop 1. samman 1. tillsammans, gå över i varandra; sammansmälta, (helt)
överensstämma iu (med), på pricken likna, kongruera; infalla 1. inträffa samtidigt, vara samtidig (med) —
sammanfallande (motsats: disparat) se identisk

sammanfatta 1 i korthet 1. i få ord framställa 1. ånge 1. referera, rekapitulera, resumera,

summera, (ibl.) konkludera, (fackspr.) sub-sumera; sammantränga, samla, sammandraga), koncentrera 1, förkorta



2 omfatta, se inbegripa — sammanfattande se koncentrerad 3

sammanfattning 1 sammandrag, rekapitulation, schematisk översikt, syntes, summing up, (fackspr.)
komprehension, subsumtion; (kanslispr.) (inledande) recit 2 kompilation sammanfoga se foga ihop, förbinda 2,
förena 1 sammanföra 1 se föra ihop, samla, kumulera

2 förmedla bekantskap sammangadda sig se sammansvärja sig sammanhang 1 samband, se förbindelse 2;

sammanhörande helt, helhet, hophörighet, sam(man)hörighet, enhetlighet, (fackspr.) konnektion, kontinuitet,
koherens, nexus, (språkv.) omgivning, kontext, (ibl.) enhet 2 (tanke)reda, ordning, system 3 förlopp,
(sakförhållande 4 röd tråd; kontext — fatta sammanhanget fatta galoppen — framgå av sammanhanget framgå
av meningen — i det sammanhanget (vard.) i den vevan — i ett sammanhang i en följd, jfr oavbrutet; jfr genast 1
— i sammanhang med se apropå 3; (sett) mot bakgrunden av — stå i samman-

hang med se hänföra sig till, sammanhänga (med) — äga sammanhang bilda 1. utgöra ett sammanhängande helt,
hänga ihop sammanhållning solidaritet, se sämja, samförstånd; (ibl.) (god) anda; (mil.) anslutning; (fys.)
kohesion, koherens sammanhänga (med) stå i sammanhang (med), se hänga ihop 1; ansluta sig (till), vara
förbunden 1. förknippad (med), ha (nära) att göra (med), åtfölja, tillhöra — sammanhängande 1 se oavbruten,
oupplöslig; fast, organisk 2 [sammanhängande med] av-hängig av; se samhörig 3 (tala) flytande, redigt

sammankomst se sammanträde, jfr fest 2, (kamrat)träff, (bridge- 1. sy)junta; kongress; (vetenskapligt)
symposium sammankoppla se koppla ihop, förena 1 sammanlagd total, hel, (ibl.) samfälld — sammanlagt (adv.,
även) tillsammans, in summa, se inalles

sammanlägga lägga tillsammans, addera sammanlöpa se löpa samman sammanpressa se pressa hop sammanrafsa
se samla sammanräkna se addera

sammansatt 1 (motsats: enkel) kombinerad, blandad; se komplicerad; (mat. o. kem.) komplex 2 syntetisk
sammanslagning se sammanslutning, trust sammansluta 1 tillsluta, jfr stänga 1 2 Be förena 2, centralisera —
sammansluta sig se förena sig 2, förbinda sig 1, (ibl.) organisera sig

sammanslutning 1 hopslutning; förenande, hopslagning, sammanslagning 2 se förbund, förening 2, fusion,
kongregation, block; grupp, lag, konsortium, (hemlig) konklav, jfr kotteri; (ekon.) se kartell 2, koncern
sammanslå se slå ihop under 2 slå sammansmälta se smälta ihop sammanställa ställa 1. sätta ihop 1. samman,
passa ihop, föra ihop, kombinera, ordna 1, komponera, redigera, utarbeta, utforma, avfatta, kompilera, uppgöra
ni; parallellisera, jämföra — sammanställa med hänföra till, se hänföra 2, hålla tillsammans 1 sammanställning
synopsis, kombination, konstellation; syntes, (ibl. nära) jämförelse sammanstämma 1 se stämma överens under

3 stämma 2 (åld. för) sammankalla sammanstörta se störta in 2, rasa 1 sammanstötning 1 kollision, krock, påkör-
ning, 'karambolage', (ibl.) törn, (sjö. o. flyg.) ombordläggning 2 sammandrabbning, konflikt, (ibl.) incident, se 1
strid; (ibl.) misshälligheter, tvist(er), (obehagligt) möte sammansvärja sig sammangadda sig, gadda sig samman,
gadda ihop sig, sammanrota sig, rota sig ihop 1. (till)samman(s), bedriva stämplingar, stämpla (mot), konspirera,
jfr intrigera, förena sig — de sammansvurna konspiratörerna, de edsvurna sammansvärjning stämplingar,
intriger, se under intrig 1, ränker, komplott, konspira-
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tion, kaba'1; (ibl.) myteri, jfr förbund 2, maskopi

sammansätta 1 se sätta ihop 1, förbinda 2 2 uppsätta ru, uppmontera iu 3 avfatta, komponera; strukturera
sammansättning 1 hopsättning, uppsättning, sammanställning, kombination 2 bildning, förening, blandning,
syntes; amfibie 3 förbindelse, fog, bindning; struktur, (om vävnad) textur 4 uppbyggnad, bestånd 5 anordning,
avfattande, utarbetande 6 (språkv.) komposition; sammansatt ord, kompositum sammanträda ha 1. sitta i
sammanträde, samlas, samla sig, församlas, komma samman 1. tillsamman(s); konferera sammanträde
sammankomst, möte, se konferens, (bolags)stämma, (riksdags)plenum, (konungens) konselj; (jur.) sittning,
session, ting, rättegång; (studentnations) landskap; (lärarkårs) kollegium, skrutinium; (vid universitet) sektion(s-



sammanträde); (ordens)-kapitel

sammanträffa 1 se möta 1; träffas, mötas 2 komma I. infalla samtidigt, (på en gång) tillstöta 3 överensstämma ru
1. stämma (med) sammanträffande 1 se möte 2 tillfälle, händelse, koincidens, jfr slump 1 sammantränga se
tränga samman — sammanträngd se förtätad, koncentrerad; (om handstil) hopträngd, gnetig samme se samma

sammelsurium smörja, varken hackat eller

målet, oredig blandning, se 1 röra 2; oredigt o. virrigt prat, strunt(prat) sammet velours 1. velur, velvet(in),
plysch,

schagg, manchester samordna 1 likställa, jämställa, ställa i jäm-bredd 2 bringa i samband 1. samklang, integrera,
(språkv.) koordinera, (tekn.) synkronisera, (vard.) synka; [samordna med] relatera till sampel se stickprov

samråd gemensamt råd(görande), (gemensam) överläggning, (ibl.) samverkan, rådfrågning — i samråd med i
förening I. gemenskap 1. samförstånd med, tillsammans med, se tillsammans 4

samråda lägga råd, rådgöra med varandra, rådföra sig, rådslå, överlägga, slå sina (kloka) huvuden ihop sams se
överens

samsas komma 1. hålla 1. vara sams (med 1. om), komma omsams, vara goda vänner, hålla ihop, vara eniga,
enas (om), sämjas, hålla fred, leva i endräkt, komma (väl 1. bra) överens (med), kunna förlika sig 1. förlikas,
(kunna) dra(ga) jämnt 1. gå (bra) ihop 1. tillsammans, trivas tillsammans, harmoniera; få bra rum 1. plats, vara
två 1. flera om 1. i; komma till enighet (om), komma överens (om), kompromissa, mötas på halva vägen samspel
1 ensemblespel, lagspel, (idrott.) samträning 2 se samverkan, växelverkan, överensstämmelse; [gott samspel]
enighet, förståelse samspelt samspelad, samstämd, likstämd

samspråk se samtal, (prov.) (slå sig i) snack (med)

samstämma se stämma överens under 3 stämma

— samstämd harmonierande, likstämd, samstämmig

samstämmig (motsats: stridig) samstämd, likstämd, överensstämmande, (ibl. nära) identisk, gemensam,
kongruent; [samstämmiga] eniga, ense, överens — samstämmigt (adv., även) med en mun, se enstämmigt, utan
avvikelse 1. undantag samt se och, och därtill — jämt och samt ständigt, se jämt — samt och synnerligen
samtliga, alla, utan undantag; alltigenom, genomgående samtal konversation, samspråk, (små)prat, glam,
kallprat; dialog, replikskifte, (en) prata; överläggning, resonemang, diskussion, konferens, (ibl.) hearing,
konsultation; me-nings(ut)byte, diskurs, tankeutbyte, ordbyte, ordväxling, palaver, kollokvium, (vard.) pratstund,
passiar, (ibl.) tète-à-tëte; intervju, (ibl.) (telefon)påringning, (vänta) telefon(samtal) samtala språka, prata, tala
(med varandra), språkas vid, talas vid, resonera, konversera, hålla målron vid makt, orda, växla ord, meddela sig
(med), (ibl. nära) glamma, kuttra

samtalsvis muntligt, muntligen; under samtalets 1. resonemangets lopp samtida 1 (adj.) nutida, ens egen tids,
dagens, nu levande, jfr förhandenvarande; dåvarande, dåtida, (ibl.) samtidig(a), sammanfallande,
sammanträffande; av samma ålder som, lika gammal som, jämnårig, jämnåldrig, jäm-gammal 2 (subst.) årsbarn,
'samtiding'; (vard. för) tidning samtiden nutiden, nuet, närvarande tid, vår (1. hans 1. hennes 1. deras egen) tid; de
(1. våra 1. hans 1. hennes 1. deras) samtida, nutidens 1. dåtidens människor, vår (1. hans 1. hennes 1. deras)
generation samtidig liktidig, simultan, synkron(isk), synkroniserad, synkronistisk, (ibl.) samtida — samtidigt
(adv., även) på en gång, på samma gång; vid detta 1. samma tillfälle, vid samma tid 1. tidpunkt, i samma andetag
1. andedrag 1. ögonblick 1. stund 1. (vard.) veva; i och med detsamma; jämsides därmed; med samma lägenhet,
(ibl.) närslutet — samtidigt som i det (att), medan samtliga alla, se under all 4, var och en, alla utan undantag,
samt och synnerligen; enstämmigt, mangrant, in corpore samtycka (till) (motsats: neka, vägra) gå in 1. med på,
vara med på, säga ja (och amen) till, ge 1. lämna sitt samtycke 1. bifall (till), anta(ga), jaka (till), (ibl.) bönhöra,
se bifalla, tillåta, (ibl.) reflektera (på); tiga (och samtycka), foga sig (efter), se slå till 2 under 2 slå



samtycke (motsats: förbud, vägran) medgivande, lov, löfte, tillåtelse, tillstånd 1, ja, jakan-
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de svar, jaord, (ge sin) välsignelse, beviljande, godkännande, (åld.) begivande, (i högre st.) tillstädj ande,
(officiell) sanktion, (dipl.) agremang; (ibl. nära) instämmande, bifall, gillande 1

samvaro sammanvaro, samliv, sällskap, samkväm, umgänge, umgängesliv, (ibl.) gemenskap, jfr fest 2 samverka
samgå, se samarbeta, handla efter gemensam plan, gå på (en) gemensam linje, verka 1. uppträda 1. handla
gemensamt 1. i förening, göra gemensam sak, förena sina krafter i. ansträngningar 1. sammansluta sig (för att),
samspela, ena sig 1. associera sig (om att), alliera sig, sluta sig samman, sluta förbund, hålla ihop 1. samman;
(ibl.) hjälpa till, medverka, bidra(ga) samverkan se samarbete, medverkan, medarbetarskap, gemensamt
uppträdande, samspel, samklang, harmoni; (i) samråd samvete inre röst, hederskänsla, rättskänsla, (Sokrates')
daimonion; (ibl.) pliktkänsla, ansvarskänsla, moral — (handla) efter sitt samvete som samvetet bjuder, som man
finner för gott, efter bästa förmåga, uppriktigt, ärligt — ha dåligt samvete ha skuldkänslor, jfr samvetskval — ha
ngt på sitt samvete veta sig vara skyldig till ngt, ha ngt att förebrå sig 1. ångra — ha rent 1. gott samvete veta sig
vara oskyldig — inte göra sig samvete (av) inte göra sig samvetsförebråelser 1. skrupler (för), inte vara så
nogräknad (i valet av medel), inte tveka, icke akta 1. räkna för rov, inte skämmas (för) — inte ha ngt samvete
handla orätt utan ånger 1. samvetsbetänkligheter, inte ha någon levande hut (i sig 1. i kroppen), inte ha ngn
skamkänsla — inte ha samvete att inte nännas att, vara för ömsint att — lätta samvetet tala ut, sjunga ut, avbörda
sig ansvar, bikta 3, jfr anförtro sig åt — med gott samvete utan samvetsförebråelser 1. betänkligheter 1. skrupler,
se lugnt under 2 lugn, utan att behöva ångra sig — på heder och samvete på sitt hedersord, se vidare under heder
— taga I. ta på sitt samvete ta(ga) ansvaret för, ansvara 2 samvetsagg se samvetskval samvetsbetänkligheter se
samvetskval samvetsförebråelser se samvetskval samvetsgrann plikttrogen, ansvarsmedveten, ambitiös, skötsam,
ordningsam, korrekt, noggrann 2, omsorgsfull; (ibl. nära) grannlaga, betänksam, försiktig, förtänksam —
samvetsgrant (adv., även) se noga 2 samvetskval (samvets)agg, samvetsstyng, (samvets)skrupler,
(samvetsbetänkligheter, samvetsförebråelser, självförebråelser, an-fäktelser, självanklagelser, skuldkänslor, (ibl.
nära) rüelse, bondånger, jfr ånger samvetslös skrupelfri, machiavellis(tis)k, oredlig, hjärtlös, hänsynslös, 2 gemen
1, bovaktig, förhärdad, ond 1 samvetsöm 1 (adj.) se religiös 2 (subst.) värnpliktsvägran, vapenvägrare, pacifist

sanatorium tuberkulossjukhus; (luft)kuran-stalt, vattenkuranstalt, vilohem sand se grus; sandstrand; sandbank;
flygsandsfält — på lösan sand (bygga) på osäker 1. icke solid grund, på gungande grund — rinna ut i sanden bli
till ingenting, grusas, förspillas, se misslyckas 1 sandal remsko, sandalett sanddyn se dyn sandrevel se revel 1
sandtag sandtäkt, sandgrop sandwichman plakatbärare, skyltbärare,

vandrande annons 1. skylt sanera 1 göra sund(are) 1. (mer) hygienisk (igen), läka, rengöra; avgasa; (ibl.) röja upp
i, modernisera 2 bringa reda i, (åter) ställa (ett företag 1. finanserna) på en säker 1. säkrare bas, sätta på fötter,
(ibl. nära) rekonstruera

sangvinisk av livligt o. växlande lynne, (lätt) mottaglig för intryck, förhoppningsfull, hoppfull, tillitsfull, sorglös,
bekymmerslös, glättig, lättlynt, ivrig, livlig, (ibl.) optimistisk, godtrogen sanitär sundhets- (kontroll), hälsö-
(förhållanden), hälsovårds- (synpunkt), sjukvårds- (artiklar), hygienisk

1 sänk (subst.) — borra 1. skjuta i sänk se

2 sänka 1 — gå 1. segla i sänk se förlisa

2 sänk (motsats; torrlänt, torr) (adj.) sidländ, sidlänt, (låglänt o.) sumpig, vattensjuk, vattendränkt, blöt, våt,
fuktig, sur, (ibl. nära) träskfylld, kärrfylld, träskig

sankmark se myr

sankt 1. sankte (den) lielig(e) — sankta (den) heliga

sanktion stadfästelse, fastställelse, bifall, gillande, godtagande, godkännande, bekräftelse; tillåtelse, samtycke;
[sanktioner] repressalier, straffåtgärder, påföljd sanktionera se stadfästa 1, godkänna; jfr tilllåta 1



sann 1 (motsats: sanningslös, lögnaktig) riktig, sannfärdig, sanningsenlig, objektiv, faktisk, verklig, reell, korrekt,
adekvat, oemotsäglig, otvivelaktig, (väl)grundad, exakt, tillförlitlig 2 (motsats: svekfull, rävaktig, hal)
sanningskär, sanningsälskande, uppriktig, pålitlig, trogen, trofast, redlig, redbar, ärlig

3 (motsats: förfalskad, idealiserad) äkta, levande (intresse), oskrymtad, sannskyldig, genuin, veritabel; (ibl.)
naturlig, naturtrogen, realistisk, verklighetstrogen, upplevd — det var (så) sant apropå (det), du sa något, (ja)-
visst, jag höll på att glömma (det) — det är sant det är rena (rama) 1. dagsklara 1. fulla sanningen, dagsklar 1.
uppenbar sanning, dagsens sanning, den osminkade sanningen, faktum är — inte sant eller hur — sanna mina ord
se sannerligen

sannerligen förvisso, ju, visst, i sanning, verkligen, just, 'faktiskt', absolut, minsann, ja väl, ja män(san), (prov.)
jag(g)u; nogsamt, visserligen, gubevars, otvivelaktigt, med säkerhet 1. visshet; på hedersord, på min ära,
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sanna mina ord, min liv och själ 1. (prov., i Sydsv.) kniv sannfärdig se sann 1

sanning 1 (moralisk) grundprincip, dogm 2 riktighet, sanningsenlighet, sannhet, (ibl.) uppriktighet, allvar;
fakticitet, realitet, verklighet, autenticitet; (natur)trohet, (ibl.) äkthet, exakthet — i sanning se sannerligen —
sanning med modifikation inte riktigt sant, inte fulla sanningen, diskutabelt, med förlov sagt en osanning, se lögn
— sanningen att säga se uppriktigt sagt — säga ett sanningens ord tala rent ut, se tala ut 3 sanningsenlig
(motsats: osannfärdig) se sann 1 sanningslös (motsats: sann) se falsk 1, orättfärdig

sannolik trolig, förmodlig, probabel, liklig, (prov.) lik; förmodad; trovärdig, jfr möjlig 2, rimlig, presumptiv,
acceptabel — sannolikt (adv., även) med all 1. största sannolikhet, av allt att döma, inte utan (att), inte fritt (att),
förmodligen; snarast sannolikhet trolighet, antaglighet, rimlighet,

probabilitet, utsikt, möjlighet, chans sannskyldig se sann 3, verklig 3, fullständig,

pur, hel, (vard.) ärans (knöl) sannspådd —- bli sannspådd få rätt sans 1 medvetande, förnimmelseförmåga 2 se
besinning, fattning 3, behärskning; måttfullhet, hov(samhet), moderation, återhållsamhet, lugn, lidelsefrihet,
'nykterhet', (med) måtta 1. lämpor 3 vett, vettighet, sunt förnuft 4 sinne 1. känsla (för) — förlora 1. mista sansen
se svimma — vid (full) sans medveten, 'vaken'

sansa sig se lugna sig, (åter) hämta sig, komma till besinning, besinna sig, 'nyktra till', 'vakna upp', styra sig,
återvinna fattningen 1. sin kallblodighet 1. sitt lugn, fatta sig, ta(ga) sig samman, (ibl.) ta(ga) sitt förnuft till fånga
— sansad (motsats: besinningslös, obehärskad, oförnuftig, överspänd) besinningsfull, måttfull, värdig, se 2 lugn
4, 'med is i magen', betänksam, klok o. förståndig, förnuftig, (väl) balanserad, (själv)behärskad, reflekterad,
stadgad, oförvillad, 'nykter'; måttlig, modererad sanslös se medvetslös

sardonisk (om skratt 1. leende) se hånfull,

överlägsen, bitter, frän, ironisk, spotsk, skärande, (ibl.) förvriden, krampaktig, tvungen sarg (skydds)kant, ram,
(kant)list, (kantbräde, sidostycke, sida; skyddsplank

1 sarga 1 göra skåror i, skåra, sönderslita ni, skära 1. slita i, sönderskära m, sönderriva ra, rispa 1. klösa 1. skrapa
sönder, såra 2 plåga, smärta, pina, martera, tortera

2 sarga (prov. för) kälta

sarkasm ironi, mali's, spydighet, pik, udd, bitande skämt, 'gift'; [sarkasmer] spefulla 1. hånfulla 1. försmädliga 1.
ironiska 1. satiriska anmärkningar, speglosor, elakheter, spetsigheter, stickord, 'nålstygn', 'giftigheter', hän
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sarkastisk se hånfull, 'bitande', 'skärande',

'stingande', 'giftig', insinuant, maliciös satan se djävul

satanisk se djävulsk, förbannad, jfr ond 1 sate 1 (en riktig) djävul (till) 2 (fattig) stackare satellit (bl. a.) 1 måne,



biplanet, drabant; (rysk) sputnik 2 (stormakts) vasall; satellitstat

satir 1 satirisk(t) dikt(verk), kvick o. bitande 1. förlöjligande skrift, spedikt, jfr parodi 2 satirisk läggning; kvick
elakhet, attiskt salt, 'sälta'; (spott och) spe, bitande hån satirisera vara satirisk mot, göra sig löjlig 1. lustig över,
håna satirisk se hånfull, förhånande, ironisk, gisslande, spetsig 2, vasstungad, skarptungad, skarpslipad (tunga)
satisfiera tillfredsställa, gottgöra

1 sats 1 tes, påstående, sentens, antagande, hypotes, supposition, (ibl.) postula't, (log.) proposition, (ibl. nära)
trossats, (tros)artikel, lärosats, (teol.) dogm, 'sanning'; (mat.) formel, teorem; (ibl.) maxim 2 (språkv.) mening,
passus; 'punkt' 3 (mus. för) (självständig) avdelning, tema, fras

2 sats 1 dos, dosis, blandning, portion, kvantum; laddning, tändsats 2 (frakt-1. tull)taxa 1. -tariff 3 (typogr.) det
satta, text, sättning; (gjuteritekn.) smälta 4 uppsättning, omgång, sortiment; garnityr, ställ, set

3 sats ansats, fart

satsa 1 göra insats (i spel), sätta (sin) bet, lägga i potten, sätta, chansa (på), 'hålla' (på), hålla 1. slå vad (om), våga,
sätta på spel, riskera, äventyra 2 lägga ut, tillhandahålla (kapital), insätta ra, placera, investera, 'gräva ned', 'plöja
ned'; betala, erlägga, tillskjuta ra, släppa 1. sätta till, skänka, offra satslösning satsanalys, grammatisk analys satt
(motsats: reslig) se undersätsig, liten, kort(växt), stabbig, stackig, (åld.) stackot, (psykol.) pyknisk, (vard.)
'fyrkantig,' 'knuten' sattyg se ofog

satunge se rackare 1, slyna satyr faun, sile'n; libertin, liderlig sälle, (gammal) vällusting, erotoman

sauté se såté

säv 1. säve 1 (trädens) näringsvätska, (växt)-

saft 2 livssaft, (livs)kraft sava 1. savas 1. sava sig 1 fyllas med säv,

(prov.) löpa 2 vätska sig, vattnas, 'rinna' savann trädstäpp, grässtäpp, jfr slätt savoir vivre [savoar vi'vr]
belevenhet, levnadsvett, världsvana, (fint 1. gott) sätt, god ton, polityr, umgängesvett, levnadskonst sax (bl. a.)
kvistsax, sekatör saxa 1 korsa, korsställa, ställa i kors 2 (låta) skjuta över varandra, (låta) täcka varandra

3 dra(ga) ojämnt, dra(ga) åt olika håll

4 (vard. för) klippa (ur tidning), trycka av, citera, 'låna', (vard.) 'hugga'

scarf 1. skärf ytterhalsduk, se halsduk 2; sjalett, huvuddukscen—se

scen 1 teater, skådebana, scenrum; [scenen] 'tiljan', 'de bräder som föreställer världen'; skåde(spels)plats, estrad,
tribun, podium 2 teaterkonst, scenisk konst 3 tablå; sketch 4 (natur)sceneri, 'skådespel', anblick, syn, utsikt(er),
vy, 'tavla', 'bild' 5 händelse, tilldragelse, livsbild, 'stycke' 6 stridsplats, valplats, vädjobana 7 häftigt uppträde,
familjegräl, (pinsamt) intermezzo, ordväxling, uppgörelse, jfr 1 strid 2 sceneri 1 scen, scenbild, dekor,
dekorationer 2 natursceneri, landskap(s-bild), se scen 4, panorama, perspektiv scenisk teatermässig, teater-,
dramatisk,

skådespelar-, (fackspr.) teatral scenografi (scen)dekoration o. dekorationsmålning

schablon 1 utskuret formstycke, formbleck, formpapp, formbräde, (bleck)form, mall 1. mönster 1. modell (att gå
efter), förebild, (metall)patron, (ibl.) norm 2 mekanisk upprepning; se slentrian; talesätt, välkänt o. utnött
uttryck(s-sätt), (gammal) kliché; ingrodd vana, slö efterbildning; allmänt vedertagen 1. vardaglig 1. alldaglig 1.
allmän typ schablonmässig se slentrianmässig, osjälvständig, opersonlig, klichéartad, vardaglig schabrak
sadeltäcke, (parad)täcke, mundering; prydnadsmatta, prydnadsöverkast schack se utmattad — hålla i schack se
hålla efter 1

schackdrag (bildl.) välberäknat drag, välberäknad åtgärd, (skickliga) mått och steg, (skickligt) motdrag, list,
kupp, trick schackra 1. sjackra 1 driva små- 1. kramhandel, göra geschäft (i), handla med kram-varor, mångla,
kommersa, 'kursa', byta och kyta, driva byteshandel, driva bedräglig små-handel, jobba; ockra, (vard.) skinna 2 se



köpslå, 'kohandla'

schackrare 1. sjackrare tvetydig månglare, prejare, ockrare; gatuförsäljare, trappför-säljare, (vard.) dörrknackare
schagg 1. sjagg se sammet schajas se sjajas

schakt 1 (lodrätt 1. brant stupande) gruvgång 2 (gruv)hål, (gruv)öppning, gruva, (gruv)-mlna 3 (hiss)trumma,
(Ijus)brunn, 'gap', 'svalg'; borrhål, kanal, rör schakta gräva ur 1. genom, jfr gräva 1; bortskaffa ni 1. bortföra ni 1.
bortköra ni (uppgrävd jordmassa) schal se sjal

schalett 1. sjalett se huvudduk schappa se sjappa schas 1. sjas se bort 2 schasa se sjasa

schattera 1 (mål. för) återge skugga (på ngt), (av)skugga, återge nyanser 1. skiftningar (i 1. på ngt), avtona,
nyansera 2 (på sömnad) brodera i olika färger schattering 1 se nyans 1 2 (typogr. för) tvärstreck (på bokstav),
serif schatull skrin, ask, (liten) kista, låda

schavott stupstock, giljotin, 'slaktbänk', skamplats, skampåle; (typogr.-sl. för) plattform

schavottera 1 stå vid skampålen 1. på skam-pallen 1. på schavotten 1. sitta i (gap)-stocken (till allmän vanära) 2
(bildl.) vara utsatt för allas blickar 1. allmän smälek, brännmärkas, vara allmänt utpekad, 'skylta' schejk 1. shejk
arabisk (stam)hövding; ledare, överhuvud

schema 1 timplan, (läs)ordning, arbetsordning, dagordning, (studie)program 2 grundlinjer, utkast, mönster,
(schematisk) översikt, 'skelett', 'stomme', disposition, uppgjord plan 1. (vard.) 'matsedel'; (tids)plan, 'tidtabell';
formel, formulär; föreskrifter, för-hållningsregler 3 (filos.) allmän föreställning, allmänbild

schematisera framställa schematiskt, skissera,

grovt förenkla, generalisera schematisk överskådlig, översiktlig, skelett-artad, skissartad, tabellarisk, summarisk
1, förenklad, ytlig; regelrätt, bunden, strikt, osmidig, 'stel', 'mager', jfr ideell 2 — schematiskt (adv., även) i stora
drag schism se brytning 5, söndring, tvedräkt, misssämja, osämja, ovänskap, fiendskap, oenighet, spänt
förhållande, spänning, disharmoni, splittring, (ibl.) 'klyfta' schlager 1 kuplett 1. visa 1. sång 1. (dans)melo-di för
dagen 1. för säsongen 1. på modet, slagdänga, 'örhänge', 'evergreen' 2 senaste 1. populär nyhet, säsongnyhet,
modeartikel, sista 'fluga', 'slagnummer' schlaraffenland se sagoland, ett förlovat land;

(ibl.) lättingsland schvung se fart 3, entusiasm, kraft, (vard.) kläm, färmitet, 'fläkt', ruff; spänstighet, lyftning,
hänförelse, patos schäs 1 se vagn 2 [schäsen] (vard.) (begripa sig på) det fina (i kråksången), (fatta) galoppen,
(höra till) saken schäslong se soffa

scratch [skrättsj, -a-] (idrott.) (starta) från startlinjen, utan handikapp 1. försprång — från scratch (bildl. för)
(börja) från (första) början, med två tomma händer, från ingenting, från noll; oförberett se 1 fästa blicken 1.
ögonen på, titta, (åld., folkl., vard.) koxa, se 1 se på; blicka 1. kisa 1. plira (mot), skela 1. snegla (mot); spana 1.
speja (efter); (vard.) flukta, kolla (in), glutta 1. kika (i); ögna (i 1. igenom), läsa (igenom); ge akt på, bevittna,
skåda, åse, åskåda, vara åsyna vittne, ha för ögonen; upptäcka, märka 3, finna 3, uppfatta, varsebli m, sikta,
skönja, varsna, uppmärksamma, observera, få ögonen på, få syn på, urskilja 2 hälsa (som gäst), bjuda 1. ha
(främmande), (gärna) ta(ga) emot, (folk) 3 inse, förutse, förstå, begripa; (låt mig) fundera, undersöka, ta(ga) i
betraktande; besinna, betänka, eftertänka ni, räkna efter 4 'ser du', 'förstår du', (åld. 1. vard.) si 5 bedöma,
uppfatta 6 [gärna 1. helst se] föredra(ga), önska — se sig

531se sig blind (på)—seder

finna sig (föranlåten) — se sig blind (på) låsa sig fast (vid), se vidare under blind — se sig för 1. före ha ögonen
(o. tankarna) med sig, se hur landet ligger, vara försiktig, gå försiktigt, se passa på 3, akta sig, se upp 2 — se sig
mätt på (aldrig kunna) få nog av, se vidare under mätt — se sig om 1 se 1. titta sig omkring 1. ikring 2 resa (o. se
sig omkring), komma omkring 1. ikring (i världen), (vard.) (vara ute o.) 'lufta på sig' 3 se tillbaka, titta bakom sig
4 titta förgäves (efter), titta i det blå (efter), titta i månen (efter), förgäves söka 5 [se sig om efter] höra sig för om,
höra efter, söka 1 — ses träffas, råkas; se synas 1; förekomma — sedd [bli sedd] vara synlig, jfr synas 1; [vara



illa resp. väl sedd] vara illa resp. väl anskriven 1. ansedd 1. tåld 1. liden, vara misshaglig resp. omtyckt 1.
värderad 1. uppskattad 1 — det kan en blind se det är solklart, det ser 1. förstår ju minsta barn — djupast sett till
sist 2 — få se 1 råka se, märka 3, varsna, finna 1 2 (vi) får (väl) vänta och se, (vi) får (väl) se vad framtiden bär i
sitt sköte, (det) får framtiden utvisa, det ger sig; låt se — få se sig om efter få förgäves söka efter, bli utan, bli
lurad på, se under 1 lura, inte få se röken av — ha sett bättre dagar ha ett lysande förflutet, se vidare under bättre
— ha sett sina bästa dagar vara gammal, se gammal 1, jfr sliten 1 under slita, vara passé — i stort sett praktiskt
taget, >e vidare under stor — inte se röken av inte se ett spår 1. skymten 1. en skymt av — låt se se till (att), laga
(så) att, försök, visa — låta se sig se visa sig 1 under 2 visa se bort se 1. titta 1. vända blicken åt annat håll — se
bort från se bortse från — se dagens ljus se födas 1 under 2 föda — se efter 1 med egna ögon övertyga sig om,
ta(ga) reda på, undersöka, (vard.) kolla in; slå upp, slå efter, efterforska, söka upp, leta 1. snoka reda på, (vard.)
luska rätt på 2 tillse ni, se om, kontrollera, (vard.) kolla (upp); ha uppsikt över, ha 1. hålla ett öga på, ta(ga) 1. ha
vård om, passa 2, förvara, bevaka; akta sig —-se emot se emotse •— se fram emot se emotse, förvänta, längta
(efter) — se förbi se förakta — se genom fingrarna med se blunda för, tillåta 1 — se i nåd till se höra 6 — se
igenom bese, besiktiga, se över, undersöka, inspektera; bläddra 1. titta igenom, jfr gä igenom 5, läsa igenom,
granska — se illa ut se fult ut; te sig olämpligt 1. opassande 1. misstänkt 1. 'sjukt'; se mörkt ut (för), te sig 1. se
föga lovande 1. hoppfullt ut (för) — se med oblida ögon se ogilla 1, jfr misstycka — se mörkt på svartmåla;
misströsta om — se ned slå ned 1. sänka blicken, (blygt) titta ner — se ned på se förakta, ringakta — se om1 1 se
på nytt 1. ånyo 1. omigen, se för andra gången 2 se se efter 2, se till, pyssla om, trimma (motor), vårda, omhulda;
beställa om (sitt hus), underhålla; ansa — 1 se på [se1 på] 1 titta på, stirra på, betrakta, bese, iakttaga 1, fixera, ha
ögonen på, följa med ögonen 1. blicken,

(vard.) begapa, (si.) tira, spänka, jura, flukta, gucka på; glo (på), kasta en blick på, kasta ögat 1. ett öga 1. (vard.)
sillöga 1. getöga på, fästa ögat 1. blicken på, ta(ga)

1 betraktande, skärskåda, (med blicken) undersöka, se över, (ibl.) kontrollera; syna, granska, mönstra, beskåda,
besiktiga, kasta en granskande blick på, ta(ga) i ögonsikte 1. ögnasikte, bespeja, (närgånget) bekika; (som
hastigast) titta på 1. över, se 1. ögna igenom, browsa (bland böcker) 2 (inte) fästa sig vid 1. bry sig om, (inte)
spara (besväret) 3 tillgodose (sitt bästa) 4 bjuda (ngn) på (ngt) 5 bedöma, uppfatta, uppleva —

2 se på [se på1] vara åskådare till, åse, vara närvarande — se rött se ilskna till — se snett på avundas, se vidare
under sned — se så seså, nå, så(å), så ja, ser man på, se så där (ja), så (där) ja, hej(san), eja, jaså, hm; ta det lugnt,
jfr lugna sig — se tiden an bida sin tid, förhålla sig avvaktande, tålmodigt vänta — se till1 1 se (en skymt av),
träffa 2 vaka över, titta till, se besöka 1, se om, passa 2, ta(ga) hand om, pyssla om; förvara, bevara, bevaka,
vakta, kontrollera

3 [se till att] tillse, ordna om, laga (så) att, tillgodose, bestyra, 2 låta 3, ansvara 1, komma ihåg; låt se att, laga (så)
att, tänk på, försök, visa — se upp 1. opp 1 blicka upp(åt), lyfta upp ögonen, höja 1. lyfta blicken 2 ha ögonen
med sig, se sig för(e), (vard.) passa sig, se akta sig; höra upp; se upp i backen, pass(a) på, (gå) undan 1. ur vägen,
'eld i berget', (i golf) fore — se upp med vara försiktig 1. aktsam 1. rädd om, passa på — se upp till se på med
beundran 1. vördnad, beundra — se ut 1 kasta en blick 1. ett öga ut (genom fönstret) 2 söka ut (ett tyg) 3 göra
sig, (iron.) vara likt ngt 4 erbjuda en anskrämlig anblick, se hemsk(t) 1. ryslig(t) ut 5 teckna (sig) till, förefalla 3,
'lova' (att bli) 6 [se ingenting ut] ha ett alldagligt 1. intetsägande utseende, inte ha ngt fördelaktigt utseende

— se ut som likna, erinra om, brås på, föreställa — se ut som om se tyda pä, låta som om, ligga i luften att — se
ut till (att) se luta åt — se ö 'ver låta blicken fara över, överblicka, (hastigt) 'fara' 1. 'flyga' 1. bläddra igenom, läsa
igenom, se igenom, ta-(ga) en överblick över, bese, revidera, se granska — se över axeln se förakta, ringakta

— ser man på (bara) se (bara), jo jag tackar jag, jojomän(san), det var inte så dåligt, inte illa, jo(o), det vill jag
lova, nå det gick ju bra, se så

seans (spiritistisk) sammankomst, spiritist-möte; föreställning (i slutet sällskap)

sed se bruk 2, skick och bruk, folksed, plägsed, vana, sedvana, sedvänja, oskriven lag, tradition, hävd,



konvention, kutym, (kyrklig) rit(us); metod (att) — seder 1 seder och bruk, maner, levnadssätt, livsföring,
uppförande, uppträdande, umgängessätt,vanor, jfr etikett 1 2 moral, vandel dygd; sederegler, sedebud, sedliga
grundsatser; folkskick, mores — ha

532taga seden dit man kommer—segra

för sed bruka, pläga — taga 1. ta seden dit

man kommer se foga 1. råtta sig efter omständigheterna — yara sed brukas, vara brukligt, höra till

sedan 1. (vard.) sen 1 (adv.) se därefter 1, längre fram (i tiden), senare, framdeles, (ibl.) om en stund; (inte
längre) tillbaka (än) 2 (prep.) från, (inte) på (många år) 3 (konj.) alltifrån (det), från 1. efter det att, från (och
med) det ögonblick 1. den stund(en) då, efter (den dagen), alltsedan 1. alltsen, (ibl.) då, när — sedan gammalt av
gammalt sedefördärv sedlig förvildning, moralupplösning, (tidens) ondska, jfr förfall 1, fördärv 2 sedel
banksedel, pappersmynt, (vard.) 'papperspeng'; [tusenkronesedel] (vard.) tusenlapp — -sedel (anmälnings)-
blankett, (passer)-kort, (dop)-intyg, (pant)-kvitto, (beställ-nings)-lista, jfr förteckning sedelära morallära, etik,
moral, moralfilosofi, (ibl.) sedelag sedelärande moraliserande (berättelse), didaktisk

sedermera längre fram, se därefter 1 sedesam se ärbar, sedig, (ibl.) tillgjort blyg-(sam), sipp, pryd, viktoriansk
sedeslös omoralisk, osedlig, lättsinnig, lössläppt, lösaktig, lättfärdig, bohemartad, regellös; förfallen, usel, dålig,
tuktlös, rumlande, rucklande, se oanständig, liderlig, lastbar, utsvävande 2 sedig 1 sedesam, väluppfostrad, jfr
dygdig 1 2 (om häst) lugn, tam, lättkörd, from, 'utan konster' sediment se grums 1 sedlig se moralisk; kysk, ren,
tuktig sedlighet anständighet, moral, moralitet, dygd, goda seder; kyskhet, ärbarhet, sedlig renhet; återhållsamhet
sedvana sedvänja, praxis, sed, (hand.) usus,

usans, handelsbruk sedvanerätt oskrivna rättsregler, oskriven lag sedvanlig se bruklig, allmän 5, (ibl.) nedärvd,
fäderneärvd, habituell, slentrianmässig, konventionell sedvänja se sedvana, sed

seg 1 (om sak) läderartad, segsliten, senig, (ibl.) fibrös; tanig, tänjbar, töjbar, elastisk; hållbar, hållfast,
motståndskraftig, outslitlig, oslitlig, (slit)stark, fast; klibbig, smetig, slemmig, beckartad, beckig, trögflytande,
tjockflytande, viskös (vätska) 2 (om person) långlivad; sammanbiten, o(ut)tröttlig, uthållig, envis 1, hårdnackad 3
(om tradition) seglivad, outrotlig; (om motstånd) förbittrat 4 (neds. för) tråkig, trög, utdragen, långrandig, tradig
— vara seg ha tåga i sig, aldrig tröttna sega sig upp segt 1. envist arbeta sig upp segel klut, duk; [jagare, klyvare,
läsegel, fock, märs, bramsegel, röjel, bramstagsegel, storsegel, begin, mesan, apa] — ge vind i seglen hjälpa på
traven, ee vidare under 1 vind — ha 1. få vind i seglen skjuta fart; lyckas; se vidare under 1 vind — hissa 1.
sträcka 1. sätta

segel se avsegla — stryka segel 1 se 3 reva 2 (bildl.) se kapitulera segelbar se farbar

segelbåt se segelfartyg; [skuta, kutter, koster, (lust)jakt, yacht, snäcka, drake, kryssare, kappseglingsbåt, slända,
trollunge, segelkanot, (kinesisk) sampa'n] segelduk tältduk, smärting, kanfas segelfartyg seglare, segelbåt, skepp,
jfr fartyg; [fullriggare, linjeskepp, djupvattenseglare, råseglare, skonert, skonare, bark(skepp), galeas, galeja,
fregatt, korvett, brigg, brigantin, yawl, loggert, karavel, ketch, kofferdist, koff, (snabbseglande) klipper(skepp),
(åld.) kogg, (vard.) skorv; (holländsk) tjalk, (kinesisk) djonk, (sydeuropeisk) feluck; (vi-kinga)knarr, drakskepp,
drake] segelgarn se snöre 1 segelled se farled segeltur se seglats

seger triumf, Viktoria, jfr succé; besegrande, övervinnande, erövring, nedkämpande; överhand, övertag, fördel,
framgång — avgå med seger se segra segerrik segrande, segerkrönt, segerhöljd,

(åld.) segersäll segersång segerhymn, triumfsång, tedeum segertecken (seger)trofé; segermonument; V-tecken

segerviss säker på att segra, fylld av självtillit, (ibl. nära) triumferande segla 1 färdas (till sjöss), vara ute på sjön,
vara till sjöss 2 vara seglingskunnig 3 (om fartyg) framdrivas m; (om moln 1. fågel) svepa, flyta, driva, glida,
sväva, sfrigla, flyga 4 tjänstgöra ombord 5 transportera, frakta 6 navigera, löpa (in 1. ut), hålla 1. gå (ut), stäva
(mot), (ibl.) ligga, kajka; [kryssa, lova, falla, länsa, slöra] — segla i sänk se förlisa — segla i väg se avsegla —
segla med lik i lasten ha olyckan med sig, se vidare under 1 lik — segla omkull se kantra 1 — segla upp (bildl.



för) börja, uppstå, nalkas, dra(ga) ihop sig till (tvist) seglation 1 segling(s-konst) 2 sjöfart, skeppsfart, (sjö)trafik;
(ibl.) seglats; sjöfartssäsong, seglingssäsong, trafiksäsong, seglingstid seglats segling, segeltur, sjöresa, (ibl.)
seglation; kryssning, navigering segling se seglats, navigation, 'gång' seglivad svår att avliva 1. (vard.) ta kål på;
(ibl.) långlivad; (bildl.) ihärdig segna ned falla (i)hop 1. samman, bryta samman, sjunka ihop, sjunka på knä, falla
omkull, signa till marken, digna, (vard.) gå i golvet, dimpa segra vinna 1. hemföra 1. hembära seger, avgå med
seger, bli (ensam) herre på täppan, stå som segrare, 'behålla fältet', ta(ga) hem spelet, vinna (överhand), (ibl.)
skörda 1. vinna 1. skära lagrar, vinna segerpalmen; slå igenom; se besegra, få övertaget, få makt 1. bukt med; bli
etta, komma först, komma (i mål) som nummer ett, bryta 1. slå igenom,

533segrare—den senare

få 1. göra succé, vara överlägsen, triumfera, (vard.) gå vägen; (idrott.) plocka poäng 1. medaljer 1. pris segrare
segervinnare, segerherre, besegrare,

vinnare, triumfator, herre på täppan, (ibl.) poängplockare, pristagare, (komma in som) etta

segregation rasåtskillnad(s-politik), avskiljande 1. särskiljande (av olika raser) segsliten se seg, svårlöst,
hårdknäckt, länge

oavgjord, utdragen 3 s ej del (öl)krus, (öl)mugg, (öl)stop, (öl)stånka, jfr bägare

gejour [-sjo'r] vistelse(tid), uppehåll, besök; säsong

sekel århundrade, hundraårsperiod, jfr tidevarv — i sekler (ibl.) i eviga tider, i (en) evighet

sekond 1 (sjö.) chefens närmaste man (på större örlogsfartyg) 2 boxares medhjälpare

1 sekret (subst.) (med. för) avsöndrad vätska, avsöndring(s-vätska), utsöndring(s-vätska)

2 sekret (subst.) (mindre) sigill, försegling, insegel

3 sekret (adj.) se hemlig, förborgad, (yttrad) sub rosa

sekretariat korrespondensavdelning, skrivcentral, (ibl.) kansli, expedition; sekreterar-syssla, sekreterarskap
sekreterare skrivbiträde, jfr notarie; privatsekreterare, handsekreterare, assistent sekretess hemlighetsfullhet,
hemlig karaktär; hemlighållande, hemligstämplande, hemligstämpel, 'mörkläggning', (ibl.) tystnad, tystnadsplikt,
förtegenhet, tystlåtenhet — under sekretessens insegel i tysthet 1. hemlighet 1. förtrolighet sekretion
(körtel)avsöndring, utsöndring; (ibl.) insöndring

sekt 1 enskilt religions- 1. trossamfund, de-nomination, (ibl.) frikyrkligt samfund, religiös (sär)riktning 1.
utbrytning, troskrets, separatistisk rörelse 1. grupp 1. krets 2 (avvikande) meningsriktning, särparti 1.
sammanslutning 1. grupp (inom det rådande partiet)

sekterism sektväsen; partiväsen, söndringsanda

sektion 1 (fackspr. för) avskärning, (av)snitt; tvärsnitt, genomskärning, profil; (med.) obduktion 2
underavdelning, -byrå, jfr avdelning 2 3 (sektions)sammanträde 4 se del 1 sektor (bildl. för) område (särsk. av
samhällslivet); avdelning sekulariserad förvärldsligad, avkristnad, världslig, profan, timlig sekund — på
sekunden på ögonblicket, se genast 1

sekunda (motsats: prima, fullgod, förstklassig) andra 1. tredje klassens, (av) andra 1. tredje klass, andra
rang(en)s, andra sorteringens, medelgod, grövre, sämre, underhaltig, oäkta, dussin- (arbete) sekundant vittne (vid
duell); (ibl.) medhjälpare
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sekundera 1 se hjälpa 2 2 sjunga 1. spela andra stämman, ledsaga, ackompanjera

sekundär (motsats: primär) andrahands, i andra hand, indirekt, medelbar, subsidiär, underordnad, oväsentlig, bi-
(företeelse), me-ta-; (språkv.) avledd, härledd, oegentlig; efterföljande, senare sekvens följd (av bilder i film),



serie, svit, ordningsföljd; (mus. för) upprepning av motiv

sekvester (jur. för) beslag, kvarstad sele 1 seldon, seltyg, mundering, remtyg 2 bärrem, hängsle; barnsele,
skyddssele — ligga i selen se 2 sträva — lägga sig i selen (för) se lägga sig ut jör, anstränga sig, förorda selektiv
utväljande, urvals-selfmade [selfmejd] självbildad, självlärd, autodidakt — selfmade man (ibl. nära) uppkomling,
parveny selot 1. zelot trosivrare, (tros)fanatiker, fanatisk ivrare semafor signalmast, signalapparat semaforera se
1 signalera

semantik (språkv.) semasiologi, betydelselära (om ord) semantisk (språkv, för) betydelse-semester ledighet,
ferie(r), ferietid, fritid, vilotid, rekreationstid, (ibl.) sommarledighet, vinterledighet, frimånad, friveckor,
fridag(ar) semla se bulle 1

1 sen (adv., prep. o. konj.) (vard. för) sedan, därefter 1

2 sen (adj.) 1 långt liden 1. utdragen, långt framliden, (långt) framskriden; försenad, försinkad, på efterkälken,
post festum; nära i tiden, sentida, sentima, av sent 1. ungt datum, (fackspr.) recent; (ibl.) sen(t)-blommande 1. -
mognande 1. -mogen, senkommen 2 senfärdig, sen av sig, långsam (i vändningarna), trög, sävlig, sölig, sölande,
flegmatisk — sent (adv., även) 1 (motsats: bittida) långt fram på dagen 1. natten, i en sen timma, på nattkröken,
långt in på småtimmarna, (åld. o. poet.) särla 2 (det är) hög tid, högt på tiden, så dags; vid mogen ålder, på gamla
dagar 3 (sent) omsider, inte i första taget, först efter lång tid, efter lång väntan; i senaste 1. sista laget, i sista
minuten, i sista stund 1. ögonblicket 1. momangen, (sannerligen) inte för tidigt, i elfte timmen, i grevens tid, med
andan i halsen, i traskapatrullotakt, jfr småningom — bittida 1. bitti och sent dagen i ända, se vidare under bittida
— komma för sent (för)sinka sig, komma 1. bli efter, komma på efterkälken, komma post festum, (skol-sl.)
sumpa 1. missa (lektion)

sena ligament, sensträng, tåga; sträng (på räcket)

senare 1 (adj.) (efter)följande, andre (i ordningen), sekundär, ny, nyare 2 (adv.) längre fram (i tiden), med tiden,
framdeles, vid senare tillfälle, framöver; i efterhand, se därefter 1 — den senare den 1. det andra, denförr eller
senare—servicehus

sistnämnde, denne — förr eller senare se slutligen, jfr snart senarelägga flytta fram

senast 1 (adj.) (hittills) sist(a), nyast(e), färskast(e), närmast(e), sistnämnd(a) 2 (adv.) sist, efter alla andra; sista
gången, inte senare än, inte längre sen 1. tillbaka än, så sent som, (ibl.) på sista tiden, (vard.) häromsistens 3
(konj.) sista gången — i senaste laget i sista minuten, se under 1 minut, väl sent, se sent 3 under 2 sen — på
senaste 1. sista tiden mot slutet, på sistone — senast om inom (en vecka) senat l(omuti.förh.) överhus, första
kammare

2 (romersk) rådsförsamling sendrag se kramp senfärdig se 2 sen 2, jfr långsam 1 senhöst efterhöst, förvinter
senig 1 senstark, senfull, kraftig 1, (ibl.)

uthållig, kärnfull 2 se seg 1 senil ålderdomssvag 1. -skröplig 1. -bräcklig, ålderssvag, dekre'pitus, förgubbad,
gubbaktig, gubblik, gubbig, (om kvinna, med.) anil; gammal o. bruten, utlevad, ålderdomsslö, hjärnuppmjukad,
(åder)förkalkad, (vard.) gaggig, 'kalkad' — vara senil vara 1. ha blivit barn på nvtl, gå i barndom, ha överlevat sig
själv

senior [se1-] (motsats: junior) 1 (adj.) (den) äldre, (den) äldste 2 (subst.) fadern; äldre (studentnations)medlem;
(ibl.) ålderman; [-å'r] (idrott.) veteran, old boy sensation 1 (sinnesförnimmelse, (sinnesintryck;
känsloförnimmelse, känsla 2 se uppseende 1; överraskning, raffel, (ibl.) knalleffekt, dunderskräll — väcka
sensation (även) slå ned som en (atom)bomb, komma som en blixt från klar himmel sensationell se
uppseendeväckande, alarmerande

sensationspress b(o)ulevardtidning, sensationstidning 1. -blad, skandaltidning, skandalpress, reptilpress,
kolorerad press, gul press, smutspress, snuskpress sensibel se känslig 1 o. 2, öm (hud); snar-



stucken, retlig, (ibl.) subtil sensibilitet (över)känslighet, (stor) mottaglighet

sensitiv se överkänslig, jfr känslig 2 sensmoral [sang(s)mora'l 1. -all1] andemening, lärdom (av ngt), sederegel,
kontenta, slutkläm

sensommar eftersommar, förhöst sensuell grovsinnlig, se sinnlig 2, grovt njut-ningslysten, vällustig, priapisk,
fallisk, ibi nära) liderlig, simmig 1. lysten (blick), abl.) erotisk, sexuell, jfr köttslig 1 sentens tankekorn,
tänkespråk, kärnspråk, sedespråk, bibelspråk, bevingat ord, visdomsord, sats, maxim, gyllene ord, 'guldkorn',
aforism, ordstäv, talesätt, motto, valspråk, devis, gnom, slagord, slogan, strö-tanke sentera se uppskatta 2

sentimental (motsats: känslolös, hårdkokt) överdrivet känslofull, (över)känslig, vek, känslosam, 'tårögd', tårmild,
tårdrypande, joltig, hjärtnupen, pjunkig, gråtmild, rörd; sorglig, rörande, patetisk, (ibl. nära) 'lyrisk', 'poetisk';
salvelsefull, snyftande (toner), smäktande, jolmig, sliskig, 'sockersöt'; hjär-teknipande, romantisk, jfr
melodramatisk sentimentalitet rörelse, (alltför stor) känslosamhet, (över)känslighet, gråtmildhet,(käns-lo)pjunk,
(vard.) tanteri

1 separat (subst.) särtryck, särpublikation, separattryck

2 separat (adj.) särskild, (i) skild(a paket), lös, (post.) lösgående (försändelse); enskild, fristående, avskild, för
sig, sär-; (ss. adv.) i särtryck

separation avskiljande; skilsmässa, hemskillnad

separatism (kyrklig 1. politisk) söndring; av-söndringssträvan; sektväsen, sekterism, par-tikularism

separera 1 se avskilja 1, urskilja, (fackspr.) sovra, skumma (med separator) 2 avskilja sig, gå sin egen väg,
lämna, överge, utgå

(ur) 3 avlägsna sig, gå åt var sitt 1. åt skilda håll, (jur. för) skiljas september (åld.) höstmånad seraf se ängel 1

serafisk änglalik, änglaskön, himmelsk, översinnlig, eterisk sere'n (himmelskt) klar, lugn, ren, fridfull, upphöjd
över sitt öde (osv.) serenad (nattlig) sångarhyllning, kvällsmusik,

kärlekssång serie (oavbruten) följd, räcka, svit, fil, längd, samling, parti, 'kedja', (vard.) ramsa, radda; omgång,
sekvens; bildföljetong, (ibl.) serietidskrift, seriemagasin; tävlingsföljd; (mat.) progression — serie- seriell — en
serie en rad, några seriös se allvarlig 2, magistral 1 serpentin slingerstig; (ibl.) flodbåge, åkrök, (ibl. nära)
meander; pappersremsa; slinga, ringel

serva [sörv'a] (vard. för) 1 stå till tjänst, bistå,

hjälpa, förse (med) 2 ge service servera 1 passa upp 1. betjäna (vid bordet), bära (om)kring, bjuda kring 1. runt,
räcka fram, lägga för 1. upp, hälla 1. slå upp, hälla 1. slå 1. skänka i 1. fylla glasen, sätta fram, duka (fram 1.
upp), bulla upp, (si.) backa opp 2 traktera 1. undfägna med, komma med (en lögnhistoria), se duka upp 2 under i
duka, jfr ljuga 3 (mil. för) sköta 1. betjäna (eldvapen)

servering 1 uppassning, betjäning, service, servis, utskänkning, utspisning 2 serverings-ställe, jfr matservering;
(vard. för) serveringsrum

service [sö'rvis] kundtjänst, (kund)betjäning, uppassning, servering, expediering, passning, skötsel, tillsyn, vård,
översyn, reparation, (bil)tjänst, bilbetjäning servicehus [sö'rvis-] kollektivhus, familjehotell
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servil alltför tjänstaktig 1. mjuk i ryggen, fjäskande, se krypande 2, ödmjuk, (ibl.) undersåtlig

servis l (hel) uppsats 1. uppsättning (av bordskärl), bordsuppsats 2 uppassning (vid bordet), servering; (kanon- 1.
kulsprute- 1. strålkastar)betjäning, servismanskap, kanonservis 3 servisavgift, betjäningsavgift, dricks(pengar) 4
måltidsomgång, servering, sittning, 'dukning' servitris se uppasserska servitör se kypare

servo- hjälp-(motor), förstärknings-(broms); (hel)automatisk (styrning) sesam (ett) sesam öppna dig, trollformel,



lösen (ord), 'nyckel' session se sammanträde; jfr överläggning 2 set [sätt] 1 uppsättning, se 3 sätt 1 2 (idrott.)
omgång

settlement 1 koloni, nybygge 2 (hem)gård sevärd märklig, märkvärdig, intressant, vacker

sevärdhet se kuriositet, attraktion 3; 'skådespel'

sex (subst.) 1 kön 2 erotik, sexuella förhållanden, könsförhållanden, sexualitet, sexualvanor, sexualliv, könsliv;
det sexuella 3 sexuell dragningskraft 1. utstrålning 1. drift — sex- köns-, sexual- — sex appeal [api'l, ep-]
dragningskraft på motsatta könet, erotisk dragningskraft, tjuskraft, eggelse, retelse, lockelse, trollmakt, charm,
attraktion, tycke, (vard.) 'det', 'sex' sexa se supé, eftersläckning, jfr dryckeslag sexig (starkt) sexuellt betonad 1.
tilldragande

1. attraktiv 1. eggande, (vard.) ärtig sexual- köns-, kön(s)lig, sex-sexuell kön(s)lig, erotisk, köns-, jfr sensuell
sfinx (bildl.) outgrundlig 1. gåtfull 1. out-

forsklig person sfär 1 kula, glob, klot 2 världs- 1. himmels- 1. himlaklot; (världs)ring, krets; (ibl.) (him-
mels)kupa, (himla)valv 3 (bildl.) rum, rymd, rike, värld, omgivning, miljö, 'cirkel'; verksamhetskrets,
verkningskrets 1. -område, gebit, se område sfärisk klotformig, se 2 rund 1 shingla se kortklippa shoppa gå i
butiker, göra inköp, handla shorts se kortbyxor

show [sjåu] l utstyrselstycke, (utstyrsel)revy, varieté, kabaré 2 utställning; (upp)visning, presentation si —- si och
så lite si och så, inte särskilt bra, halvdant, tämligen dåligt, jfr dålig 3, klent, som det kunde, (vard.) lahittlaha —
si så där 1. sisådär (vard. för) se där (ja); så där, ungefär — än si än så på både (det) ena och andra sättet; ibland
på det ena sättet ibland på ett annat, aldrig lika, se vacklande 2 under vackla, ostadig 2; dåligt sia förutsäga
(märkliga ting), förutspå, spä; varsla (om) siare se profet, visman, teckenskådare; spåman, augur, astrolog;
andeskådare, visionär, drömmare — siar(e)- divinatorisk

sibylla sierska, spåkvinna, profetissa sicksack — i sicksack (bruten) i vinklar, i krokar, jfr härs och tvärs sid 1
löst sittande, 'lös', svallande, lång o. vid,

släpande, fotsid 2 se sidländ sida 1 boksida, pa'gina, 'sid.' 2 veka livet, (veter.) flank 3 kroppsyta, gränsyta,
sidoyta, kant, (synlig) del, (sido)vägg, (ibl.) sarg; fartygssida, (fartygs)bord, (sjö.) sud; kroppshalva 4 håll,
riktning, 'kant', led, (på höger) hand; (mil.) flank, flygel 5 partiställning, ståndpunkt 6 synpunkt, aspekt, drag, fas;
sida av saken, omständighet, (viktig) del, (viktigt) moment 7 jfr egenskap — sidolat eral; bi-, annex--från sidan
(sedd) i profil — god sida se förtjänst 2 — gå åt sidan gå undan 1. ur vägen — ha ett horn i sidan till bära 1. hysa
1. nära agg till 1. mot — ha sina sidor ha sina betänkligheter 1. svårigheter — jag å min sida för egen del — på
andra sidan (om) se mittemot, på motsatt (strand), på hinsidan, hinsides; se bortom, träns-, hyper-, bakom 1,
(skjuta) förbi 1; (bildl.) (gå) utöver — på den här sidan (om) hitom — på den säkra sidan se räddad, såverad —
saken har flera sidor problemet måste ses från flera synpunkter, det ligger inte så enkelt till — sida vid sida se
jämsides 1, gemensamt, i bredd (med varandra), skuldra vid skuldra, se tätt 1 under 2 tät — stark sida styrka, se
vidare under stark — stå på ngns sida vara med, se hålla med 2, gynna 2 — ställa sig på ngns sida se hålla med 2,
se hylla sig till under 2 hylla — svag sida se svaghet 3, jfr akilleshål — sätta den sidan till se under sätta — sätta
å sido se åsidosätta — vid sidan (om) i marginalen; bland, bredvid; (sitta) avsides — vid sidan av intill, bredvid,
i jämbredd med; parad med, förutom, (prov.) jämte; utanför, bortom — å andra sidan tvärtom, omvänt, däremot,
åter(igen), men, emellertid, dock — å ena sidan — å andra sidan i ett avseende 1. hänseende — i ett annat
avseende 1. hänseende, från en synpunkt 1. aspekt — från en annan synpunkt 1. aspekt — å sin sida däremot,
igen, åter — åt sidan i sidled, sidvart, sid-värts; bort, ur vägen, undan, till sido 1. till sida

siden sidentyg; [helsiden, äkta siden, tvättsiden, halvsiden, konstsiden, rayon 1. rajon, råsiden, crëpe de chine,
taft, moaré, atlas, satäng 1. satin, chiffong, duchesse, foulard] sidled — i sidled åt sidan, sidledes, sidovägen, med
sidan före, i sidriktning, sidlänges, i horisontalled sidländ 1. sidlänt sid, sänk, vattensjuk, fuktig

o. lågtliggande 1. låglänt sidoblick blick i förbifarten, (förstulet) ögonkast



sidoeffekt bieffekt sidogata bigata, tvärgata, gränd sidoinkomst (vard.) extraknäck sidointresse biintresse, hobby
sidokamrat bänkkamrat, knäkamrat
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sidolinje 1 parallell-linje 2 (motsats: huvudlinje) (ban)gren 3 icke rätt upp- 1. nedstigande släktled — på
sidolinjen utomäkten-skapligt 1. oäkta (barn) sidoordna ställa bredvid varandra, ställa i 1.

på linje, koordinera, jämställa sidoreplik stickreplik, à part-replik sidoväg avtagsväg, biväg; [cidovägen] i sidled

— föra in på sidovägar leda bort från ämnet sidsteppa (vard., bildl. för) förbigå, ställa

(ngn) utanför sidvördnad 1. sidovördnad ringaktning, bristande respekt, vanvördnad, missaktning, förakt

sierska profetissa, kvinnlig profet, sibylla, spågumma 1. (vulg.) -käring, (om fornnord. förh.) vala, (i klassisk
mytol.) (en) Kassan-dra; jfr häxa 1 siesta middagsslummer, middagssömn, so tupplur, (middags)vila, vilotimme,
vilo-stund, tyst timme siffertavla urtavla; nummertavla sifferuppgift 1 statistisk uppgift 2 (aritmetiskt) problem
siffra 1 taltecken, siffertecken, (si.) nuffra; nummer 2 summa, tal — siffer- numerisk; aritmetisk — på siffran på
öret, noggrant, noga

sifon 1 sugrör, hävert 2 hävertflaska, sprut-

flaska 3 dricks(vatten)fontän sig — av sig själv, för sig själv, i sig själv, vara sig själv (nog) se under själv —
falla av sig självt vara självfallet — för sig ensam, originell, se vidare under 4 för — ha sitt huvud för sig gå sin
egen väg, se vidare under huvud

— säga sig självt vara självfallet — vara sig själv närmast tänka på sig själv i första hand, se vidare under 1 nära

sigill 1 stamp, stämpel, prägel, signet(ring)

2 sigillavtryck, (stämpel)avtryck, försegling, (åld.) insegel, sekret; (ibl.) lack, (åld.) munlack, oblat; (bly)plomb

1 signa [signa till marken] se segna ned

2 signa (åld. för) helga, välsigna

signal 1 tecken, lockton, kall; [alarm, fanfar, trumvirvel, (horn)stöt, vissling, (an)rop, (på- 1. av)ringning (i
telefon); brummande, brumton, summer-ton] 2 lösen, paroll, appell; vink, handrörelse, anvisning, uppfordran,
order, kommando; varning, omen

3 signalanordning, (signal)flagga, (Ibl.) semafor

signalement utmärkande kännetecken, igenkänningstecken, igenkännings- 1. identifieringsmärken, kännemärken,
(detaljerad) (person)beskrivning signalera 1 vinka; semaforera, (sjö.) 'slå' 2 (t. ex. om bilist) tuta 3 underrätta,
tillkännage, anmäla, (ibl.) varsko, rapportera signatur 1 se namnteckning; bomärke, namnförkortning, initialer,
pseudonym; (godkännande) påskrift 1. underskrift; (apoteks)-etikett 2 (igenkännings)tecken, (bokstavs)-
beteckning, signum, symbol, (ibl.) siffra, bokstav; signaturmelodi 3 särmärke, sär-

prägel, karakteristikum, personlig egenart, personligt drag, jfr kännemärke — med signaturen se alias signera se
underteckna, sätta sitt namn 1.

märke på 1. under, märka (med sitt namn) signeri trolldomskonst(er), trolldom, magi,

besvärjelse(formler), signelse, kuckel signifikant (motsats: slumpmässig) betecknande, karakteristisk; (som
statistikterm:) icke slumpmässig, säkerställd, betydelsefull signifikativ betecknande, betydelsefull, talande,
uttrycksfull, meningsfull signum se kännetecken 2, (sär)märke, signet; se signatur

1 sikt 1 siktduk, siktplåt, siktmaskin; (ibl. nära) (nät)såll, rissel, (grus)harpa, triör; filter, durkslag, sil 2 siktning;
siktat mjöl, siktmjöl, rågsikt

2 sikt 1 siktbarhet, klarhetsgrad, klar 1. siktig luft, klart väder; synskärpa; oskymd utsikt 2 tidrymd, tid, tidsfrist
— på lång sikt (hand.) (först) efter lång (uppsägnings)tid, långfristig, långsiktig; i längden; på 1. för framtiden,



framtida; [arbeta på lång sikt] vara förutseende — på sikt på lång 1. längre sikt, i längden, i det långa loppet

1 sikta 1 pressa 1. driva 1. låta gå 1. passera genom sikt(maskin), avskilja 1. frånskilja 1. rena med sikt, finsålla,
(fackspr.) harpa, rissla (grus 1. kol) 2 sovra, gallra — inte sikta orden se tala ut 3, jfr inte skräda ord

2 sikta 1 rikta, måtta, peka, lägga an, syfta (med skjutvapen), ta(ga) sikte 1. korn (på), håUa (på), (jäg.) korna 2
[sikta på] inrikta sig på, åsyfta, syfta på 1. till 1. åt, anspela på, avse, ha i sikte, 'skjuta in sig på', (vard.) ha korn
på, 'snegla' åt, ha i kikaren; lura på 1. efter, falka efter, trakta efter, ha som mål 3 (sjö. för) skönja, urskilja, (klart)
se, varsna, få syn på, få i sikte 1. inom synhåll

sikte 1 riktmedel, siktanordning, siktinrätt-ning, syftanordning, visir (på skjutvapen) 2 siktpunkt, synhåll, synfält,
blickfält 3 syfte, avsikt — behålla i sikte se tänka på, iakttaga 1 — få sikte på få syn på, få korn på, märka 3,
varsna — förlora ur sikte inte längre kunna se, förlora ur ögonsikte 1. ögna-sikte, förlora sista skymten av;
förlora spåret efter, komma ifrån — ha i sikte sikta på, se 2 sikta 2 — komma i sikte bli synlig, framträda 2 —
taga 1. ta sikte (på) se 2 sikta 1 sil 1 se i sikt 1 2 (vulg. bland knarkare för) (injektions)spruta, injektion sila 1
passera, låta gå genom sil, avskilja, sålla, filtrera, perkolera (kaffe) 2 sippra (in 1. igenom 1. ut), söka sig väg
(mellan 1. genom), (ibl. nära) strila, rissla; smårinna, tränga 1. lista sig fram i droppar 1. rännilar 1. strimmor,
siga, drypa; [sila ner] rinna, flyta, jfr regna 1 — sila (sig) in (om ljus) infalla ni, intränga ni, tära sig in 1. igenom
— sila mygg och svälja kameler se under mygga silhuett 1. siluett skuggporträtt, skuggbild, skuggfigur,
sil(h)uettbild, (ibl.) skuggrit-ning, porträttklipp, svartklipp, profil(por-
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trätt); (ibl.) konturbild, avskuggning, skugg-kontur, skugglinje, ytterlinje (sedd mot luften); mörk kontur(linje)
silke silkestråd, sysilke; silkestyg, siden silkeslen 1 silkesmjuk, (ibl.) fjunig 2 alltför vänlig, inställsam, len i mun,
'sirapssöt', 'honungslen' silkessnöre — ge 1. räcka ngn silkessnöret uppmana ngn att avgå 1, försvinna, varna, ge
consilium abeundi, avskeda silkesvantar — använda 1. taga 1. ta i 1. på med silkesvantar (motsats: taga i med
hårdhandskarna) gå varligt 1. milt fram, fara varsamt med, behandla (en företeelse) milt, bädda mjukt för (ngn)
silo (sädes)magasin, lagertorn, lagerbehållare,

reservoar, ensilagetorn silver äkta silver, nysilver, (ibl.) (engelsk) pläter; silversaker; bordssilver, matsilver,
silverservis; kyrksilver; silvermynt, småmynt; silvermedalj, silverplakett, silvermärke, andra pris simili 1 (adj.)
eftergjord, imiterad, oäkta; konstgjord, artificiell, kvasi-, pseudo-2 (subst.) falsk imitation, attrapp, sken, 'stuck',
jfr smink 2; similismycken, falska smycken, talmi(smycken), beniciadiamanter, strass, 'glaspärlor', falska
prydnader; värdelös 1. simpel efterhärmning 1. efterbildning 1. efterapning, förfalskning, 'bladguld', 'kattguld',
(ibl.) dålig kopia simma 1 ta(ga) (några) simtag, plöja vågorna, klyva vattnet, (ibl.) crawla 2 (om vattenväxter)
flyta; (om moln) driva, glida, sväva, 'segla' 3 [simma i] (bildl.) vara omgiven av; vältra sig 1. drunkna i (nöjen),
översköljas av (blod), 'bada' i 1. vara upplöst i (tårar) simmig 1 (kok.) väl (av)redd, fet, tjockflytande),
trögflytande, sirapsliknande, (ibl.) stadig, fast 2 (om vatten) grumlig, slemmig, sörjig; (om luft) dunkel, oklar 3
(om ögon 1. blick) fuktglänsande, trånande, sinnlig, sensuell, sugande, 'oljig' simpel 1 (motsats: utsmyckad,
dyrbar, förnämlig) se enkel 4, grov, oprydd, slät, 'blygsam', vardaglig; mindre ansedd, tarvlig, halvdan(n) 2
(motsats: invecklad, tillkrånglad) lätt 1. lättvindig 1. 'smal' (sak); vanlig 1. enkel 1. ren (hövlighet) 3 (motsats:
befäl, överordnad) menig, gemen (soldat) 4 (motsats: högättad, förnäm) lågättad, (socialt) lågtstående, låg, (ibl.)
föraktad 5 förnedrande 6 (motsats: belevad, taktfull, värdig, ädel) se ohyfsad, futtig, futil, trivial, alldag-lig,
vulgär, stötande, oskön, grovhuggen, grovkornig, krass, smaklös, taktlös, skamlös, se 2 gemen 1, pöbelaktig,
plebejisk, in-honnett — helt simpelt se helt enkelt under hel, (helt) sonika simsalabim se hokuspokus 1 simulant
hycklare, posör, skolkare simulera låtsa(s) (sjukdom), falskeligen uppge, förege, affektera, (vard.) fejka; förställa
sig, dölja sin verkliga natur, anlägga (en) mask, 'spela' ('teater' 1. 'komedi'), fingera, hyckla,
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skrymta, ge sig ut för att vara, ge sig sken 1. utseende av, markera, efterlikna, efterbilda, (si.) 'filma'; jfr skolka
— simulerad se falsk 4 simultan se samtidig



sina 1 (om ko) inte (längre) ge mjölk, förlora mjölken, komma 1. gå 1. stå 1. vara i sin, av-sina 2 (om källa)
upphöra att rinna 1. ge vatten, torka bort I. ut, förtorka, ebba ut, försina, utsina ni, vara torrlagd 3 (bildl.) tryta,
fattas, smälta ihop, 'krympa', avtaga), (av)stanna, upphöra, ta(ga) slut, uttömmas — aldrig sinande se outsinlig
sinekur (välavlönad) lindrig syssla, latmans-syssla, latmansgöra — ingen sinekur inte lätt, svårt

singla virvla, glida, svänga 1. svinga sig 1. sväva (i luften), (ibl.) 'flyga', 'segla', 'snöa', viljelöst falla, vackla,
driva, dala; (ibl.) låta falla (handlöst) — singla slant singla (om ngt), kasta slant, spela krona och klave 1. gubbe
och pil, jfr lotta singular 1. singularis entalsform; (i) ental singulär se enstaka

1 sinka (subst.) 1 krampa, metallbygel, metalltrådshake (för porslinslagning) 2 metall-skålla, klackskålla,
klackjärn 3 (snickeri-tekn. för) hörntapp, trätapp

2 sinka (v.) se foga ihop

3 sinka (v.) se 1 söla; se fördröja — sinka sig fördröja 1. försinka 1. försena 1. försumma sig, förlora 1. spilla tid
(på), bli efter (med), komma för sent 1. på efterkälken, bli sen

sinkabirum (vard. för) arrest 2

sinkadus 1 smocka, stjärnsmäll; se örfil 2 se

lyckträff, slump 1 sinnad se benägen 1 — avogt sinnad förargad på, se vidare under avog — vänligt sinnad se
huld 1

sinne 1. (ibl., poet.) sinn 1 förnimmelseförmåga, själsförmögenhet, förmåga att ta(ga) intryck,
(ap)perceptionsförmåga, (musikaliskt 1. språk-) gehör 2 (sinnes)organ 3 väsen, sinnelag, lynne 1, sinnesriktning,
(åld.) hug 4 (sinnes)stämning, temperament, humör, hetsighet, jfr vrede 5 se anlag 2, böjelse 1 — sinnes- psyko-;
sensorisk; mental — efter ngns sinne efter ngns önskan 1. vilja 1. känsla, i ngns smak 1. tycke 1. tanke, efter
ngns bedömande, enligt ngns uppfattning — från sina sinnen från förståndet 1. förnuftet 1. vettet,galen 1, jfr
sinnesrubbad, (jur.) avvita — få i sitt sinne se få för sig under 2 få — gå till sinnes göra starkt intryck (på), djupt
gripa 1. drabba, göra (ngn) bedrövad 1. bitter, kännas svårt 1. tungt 1. bittert, förtryta, gå (ngn) förnär — ha i
sinnet se planera 2, ha (ngt) i bakfickan, ha (ngt) i hågen, vilja — ha sinne för ha blick för, förståelse för, grepp
om, (god) smak, gott omdöme ifråga om, förstå S, uppskatta 2 — i sitt stilla sinne för sig själv, i sitt inre — låta
gå sig till sinnes lägga (ngt) på sinnet, ta(ga) (ngt) hårt, ta(ga) sig (alltför mycket) av, ta(ga) sig (mycket) nära 1.
för när(a) av, bli nedstämd 1. grubblande, harmas — lägga på sinnet serinna ngn i sinnet—siren

höra 4, se bry sig om under 2 bry, ta(ga) illa vid sig, ångra — rinna ngn i sinnet falla ngn in, se falla in fi, jfr
komma ihåg — sinnet rinner på 1, över tålamodet är slut 1. tryter; jfr vredgas — sätta sig i sinnet se föresätta sig
— till sinnes se stämd 1 under 3 stämma; [lätt till sinnes] se obekymrad, sorgfri — vid sina sinnens fulla bruk vid
sans, vid (fullt) medvetande — vända sitt sinne till ngn vända sin håg 1. sitt intresse till ngn sinnebild tecken,
symbol, spegling, inkarnation, emblem, vårdtecken, vartecken; beteckning, uttryck, insignier; (yrkes)märke,
hallstämpel; jfr förebild sinnelag mentalitet, temperament, (själs)-läggning, skaplynne, lynne 1, kynne,
sinnesförfattning, sinnesart, själsart, natur(ell), hjärtelag, hjärta, sinne; anda, sinnesriktning, själsriktning — visa
sitt rätta sinnelag visa sig som man är, blotta sig, förråda sig, röja sig, visa sitt rätta skinn sinnesfrånvarande se
tankspridd sinnesförfattning själsförfattning, sinnesstämning, predikament; se sinnelag, sinnesbeskaffenhet,
karaktär, humör sinnesförnimmelse sensation; perception sinnesförvirrad (tillfälligt) ur balans 1. sinnesrubbad,
tokig 1 sinnesjämvikt se sinnesro; självbehärskning,

se behärskning sinneslugn saktmod, se sinnesro, serenitet, (ibl. nära) själsstyrka sinnesnärvaro lugn påpasslighet,
(ögonblicklig) klartänkthet, snabbtänkthet, snartänkt-het, fullt medvetande, besinning, rådighet,
handlingsförmåga, fattning 3 — visa sinnesnärvaro se finna sig 2 sinnesro inre frid, själsfrid, (sinnes)lugn,
själslugn, själsro, jämnmod, själsjämvikt, (sinnes)jämvikt, (sinnes)balans, (inre) harmoni 4, fattning 3, flegma,
stoicism, (psykol.) ataraxi

sinnesrubbad se sinnessjuk, jfr abnorm 2;



(ss. subst.) jfr galning sinnesrus se brunst, brånad 1, rus 2 sinnesrörelse stark o. livlig känsla, affekt, patos,
(själs)rörelse, (sinnes)skakning, (stark) emotion, upphetsning, jfr oro 1, (råka i) 'uppror'

sinnessjuk (numera:) mentalsjuk, psykiskt sjuk, mentalt sjuk, själssjuk, (ibl.) psykopatisk, psykotisk, neurotisk;
(friare:) sinnesförvirrad, (sinnes)rubbad, otillräknelig, från sina sinnen, (jur.) avvita, se vansinnig 1, galen 1,
(vard.) tokig, tossig; femfemma, jfr sinnesslö

sinnessjukdom (numera:) själssjukdom, mentalsjukdom, psykos; (förr o. friare:) sinnesrubbning, (psykisk)
abnormitet, förryckt-het, besatthet, svagsinthet, sinnessvaghet, galenskap, tokenskap, vansinne, vanvett,
sinnesslöhet, idioti, debilitet, paranoia, fånighet, (vard.) tokighet, fnoskighet, dille; [delirium, storhetsvansinne,
förföljelsemani, hysteri, hypokondri]; jfr svårmod

sinnessjukhus (numera:) mentalsjukhus; (åld.) hospital

sinnesslö psykiskt utvecklingsstörd 1. utveck-lingshämmad 1. underutvecklad 1. defekt, själsslö, idiotisk,
imbecill, sinnessvag, mindre vetande, svagsint, patologisk, andligt undermålig, andesvag, 'fånig', abnorm, debil,
de-ment, blödsint, (med.) oligofren, jfr sinnessjuk, vansinnig 1; (ss. subst.) (halv)idiot, kre-tin

sinnesstyrka se själsstyrka sinnesstämning (tillfälligt) sinnestillstånd, själsstämning, disposition; sinne, lynne,
humör, temperament — tryckt sinnesstämning se missmod sinnestillstånd mentalt tillstånd, själsförfattning,
(sinnes)författning, sinnesstämning, själstillstånd, mentalitet sinnesvilla se hallucination sinnlig 1 (motsats:
andlig) sinnes-, uppfatt-bar 1. uppfattad med sinnena, förnimbar för sinnena, (psykol.) perceptibel, perceptorisk,
sensorisk, sensoriell, fenomenell; kroppslig, gripbar, materiell, reell; (ibl.) jordisk, världslig, timlig 2 (motsats:
själslig, platonisk, ren) fysisk, köttslig, vällustig, (fackspr.) libidinös; sensuell, sensualistisk, blodfull, sexuell,
könsbetonad, erotisk, otuktig, okysk, faunisk, se kättjefull, liderlig, lysten, djurisk, animal, jfr oanständig
sinnlighet lidelse, sensualism, sensualitet, lystenhet, lusta, libi'do, vällust(ighet), liderlighet, lascivitet sinnrik se
fyndig 1, skarpsinnig; djupsinnig, fint 1. klyftigt 1. listigt uttänkt 1. konstruerad, skicklig, listig, inventiös, (ibl.)
invecklad; konstfärdig, konstrik; luminös sinsemellan sig emellan, mellan sig, inbördes, med varandra,
(gent)emot varandra, ömsesidigt

sipp 1 pryd, pretiös 1. preciös, viktoriansk, sjåpig, pjåkig, tillgjort sedesam, tantig, mamsellaktig 2 prudentlig,
tillgjort nätt, beskäftig o. kruserlig, tillgjord, affekterad sippra droppvis tränga (fram 1. ut), komma en droppe då
och då, sila (sig), siga, flyta, drypa, (små)rinna, strila smått, tillra, droppa; (prov., i Sydsv.) träcka — sippra fram
söka sig fram, (vilja) framtränga ni, frambryta ni — sippra ut (även bildl.) komma fram, tränga ut; bli bekant,
sprida sig 2, skvallras sira se pryda

sirapslen honungslen, sockersöt, sliskig sira't (yttre) prydnad, grannlåt 1, jfr snirkel 2 siratlig 1 snirklad,
utsmyckad, präntad, utsirad, fint (ut)formad, prydlig 2 kruserlig, avmätt korrekt, värdig o. högtidlig, ceremoniös,
cirklad, (gammaldags) sirlig 2, till-gjord, (ibl.) 'bugande', elegant siren 1 se sjöjungfru; se förförerska, 'lockfågel'
2 signalapparat, signalhorn, fabriksvissla, (ång)vissla, bilhorn; larmapparat, tyfon®, 'hesa Fredrik'

539sirlig—sitta åt

sirlig 1 fin, smakfull, utsökt, prydlig, (form)-skön, stilfull, välbildad, konstfull, dekorativ; täck, smånäpen,
(små)nätt, graciös, elegant; (ibl.) utsmyckad, svassande, 'blomrik', 'blomstrande' 2 se siratlig 2, prudentlig,
gammaldags artig, manerlig sist 1 se senast 2 längst bak, bakerst, borterst, akterst, efterst, (sjö.) i akterhand (vid
hal-ning); längst ned, nederst, på slutet, på ändan, ytterst, i sista rummet, i sista hand, till sist; [sista] närmast
föregående, se förra, senaste, jfr senast; sistkomna; enda återstående; (ibl.) sistnämnda, nyaste, modernaste,
färskaste, yttersta, slutliga — den sista (i månaden) ultimo — först som sist ju förr dess hellre, se genast 1, utan
att tveka — i sista hand slutligen, se vidare under hand

— i sista laget i sista minuten, se under 1 minut, väl sent, se sent 3 under 2 sen — i sista minuten 1. stund I.
ögonblicket i elfte timmen, se vidare under 1 minut, lägligt, se sent 3 under 2 sen — in i det sista i det sista, ända
till slutet 1. till sista ögonblicket 1. minuten, (ännu) i sista stund 1. sista minuten, så länge som möjligt, till det
bittra slutet



— komma sist bli sist, komma efter alla (andra), (vard.) komma på sladden 1. på tampen, bli jumbo, få träsleven;
komma sist till världen, vara den sistfödde 1. yngst — lägga sista hand vid se fullborda 1, avsluta 1 — på sista 1.
senaste tiden mot slutet, på sistone

— sista modet senaste mod(e), se under 2 mod

— sista smörjeisen se under smörjelse — sista stund dödsstund, dödsögonblick, sista andedrag — sjunga på sista
versen vara på upphällningen, se vidare under sjunga — till sist 1 se sist 2; äntligen, slutligen, avslutningsvis,
sent omsider, långt om länge, i sinom tid, så småningom, till slut, i alla fall, i sista hand 1. instans, slutgiltigt,
(vard.) på slut-tampen 2 när allt kommer omkring, när allt tages i övervägande 1. betraktande, när det kommer
till stycket, när det kommer till kritan, när allt kommer till allt, djupast sett, ytterst, egentligen, til syvende og
sidst, i grunden, se under 2 grund

sistkommen senast anländ; sistfödd; [-[sistkomna]-] {+[sist- komna]+} senaste, sistförflutna, förra, sista sistliden
se förra

sistone — på sistone på sista 1. senaste tiden; (åld. för) till slut, mot slutet si'syfosarbete 1. sisyfusarbete
(fruktlöst) evig-hetsgöra, lönlöst 1. fåfängt o. ändlöst 1. evigt arbete, evighetsstraff, ändlöst slavande 1. trälgöra,
Grottekvarn sisådär 1. si så där (vard. för) se där (ja); så

där, ungefär; av halvdålig kvalitet sits 1 (byx)bak, se bakdel 2 2 säte (på stol), sadel (på cykel); sittbräde, bänk,
klaffsits 3 hållning 1. sätt att sitta (i sadeln 1. på en häst) 4 (kortspelares) placering 5 (ibl. nära) passform

sitta 1 sitta modell, sitta för målare 1. fotograf, posera, trona 2 sitta ned, ta(ga) plats, slå sig ned, bänka sig 3 [sitta
på] vistas, ha sin

boplats, bo, uppehålla sig, residera 4 ha säte och stämma, vara medlem av 5 [sitta som] vara anställd, ha plats I.
anställning, fungera som 6 sitta fast, sitta i1, sitta kvar, fästa 7 (om kläder) passa, klä(da), sluta sig (efter kroppen)
8 [sitta i] ha sin grund 1. rot i, vara lokaliserad till — bli sittande se fastna 2, sitta kvar 2 — nu sitter vi där nu har
vi kört fast, nu kommer vi inte längre — sitta av 1 stiga av (häst), stå av; (mil. för) rasta, slå läger 2 avtjäna
(straff) — sitta bra till ha goda utsikter, ha det bra — sitta emellan råka (illa) ut, komma i knipa, sitta på
mellanhand, komma 1. råka emellan två eldar, bli (den) lidande (parten), komma till skada, dra(ga) det kortaste
strået, (få) släppa till skinnet, betala fiolerna 1. kalaset, lida skada 1. förlust, förlora 2, få plikta 1. sota 1. 'böta'
(för), få förargelse 1. obehag 1. ovett för, komma 1. råka i klistret, råka i gluggen, hoppa i galen tunna, bli 1. falla
offer för, klä(da) skott för, bli syndabocken, få ta(ga) emot stöten 1. stötarna, ta(ga) törn — sitta fast sitta kvar;
inte kunna komma längre; se vidare under 1 fast — sitta hårt åt se sitta åt 2 — sitta i1 1 ej gå ur, vara tvättäkta, ej
blekas 1. changera, vara varaktig, sitta (fast) 2 vara (länge), fortfara, fortsätta, hålla, hålla (i) sig, hänga i 1. vid,
förbli — sitta i klistret, i klämma, i knipa vara fast, se 1 fast 7, se vidare under 1 knipa, sitta i saxen — sitta i
samma båt vara i samma situation, se vidare under båt — sitta i sjön [vi sitter inte i sjön] det går ingen nöd på oss
— sitta illa till sitta trångt, vara i trångmål — sitta inne 1 hålla sig inomhus 1. inom fyra väggar 1. inne, vara
hemma; föra ett stillasittande (o. undanskymt) liv 2 sitta i häkte, vara fängslad 1 — sitta inne med ha (på hand),
se 2 äga — sitta kvar 1 vara 1. bli 1. finnas kvar; inte gå ur, sitta fast, sitta (på), se fastna 2 2 stanna (kvar), bli
sittande, jfr vänta 1; (jur. för) bo kvar, sitta i orubbat bo 3 sitta över 1. efter; vara kvarsittare, gå om klassen 1.
samma klass, (si.) kvasta, kvarsa

— sitta löst se under lös — sitta med armarna 1. händerna i kors vara sysslolös 1. passiv, lata sig — sitta på1 vara
påsatt, vara på, sitta kvar, ha fastnat — sitta på mellanhand sitta i en obehaglig mellanställning, se vidare under
mellanhand — sitta som beställd sitta som gjuten, se vidare under beställa — sitta som på nålar vara orolig, se
vidare under nål

— sitta trångt tränga; vara skuldsatt; se vidare under trång — sitta uppe 1 vara 1. vistas uppe, (få) lämna
sjukbädden 2 sitta o. arbeta 1. sitta o. läsa (om nätterna), vaka, (sitta o. ) uggla — sitta vid ngns fötter vara
(ödmjuk 1. beundrande) lärjunge 1. elev till



— sitta å't 1 sitta till, sluta tätt till, vara (hårt) åtsnörd, vara trång, smita åt, sitta som ett korvskinn 1. ålskinn;
strama, klämma, trycka, knipa 2 sitta hårt åt, vara nära att, hänga på ett hår, inte vara 1. bli lätt, var a besvärligt,
vara förenat med stora svå-
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righeter, stå hårt åt, bli knepigt 1. svårt nog, so kosta på 2 — sitta ö'ver 1 se sitta kvar 3 2 vila sig (från), avstå,
stå över, 'hoppa över' sittning 1 session, sammanträde 2 posering (för porträttmålare 1. fotograf) sittopp (vard.
för) slag, smocka, örfil situation läge, belägenhet, position, tillstånd, sakläge; omständigheter, villkor,
konjunkturer; (levnads)förhållanden, (levnads)-ställning; författning, kasus, fall, (i samma) predikament 1. båt —
fatta situationen fatta galoppen — känna till situationen veta hur ställningen är — rädda situationen krafsa
kastanjerna ur elden — utnyttja situationen sko sig, se vidare under utnyttja — vara situationen vuxen kunna
klara av en belägenhet

situerad — vara illa situerad ha det illa ställt, vara vanlottad — vara väl situerad ha det bra, vara välbärgad sjabba
ned sig (vard. för) (hålla på att) komma ned sig, deka ned sig, sjaska ned sig, för-sumpas

sjabbig (vard. för) luggsliten, sjaskig 1, sluskig, slarvig, oordentlig (i klädsel 1. uppträdande), småsnaskig, (vard.)
skrabbig sjabbla (vard. för) fumla, slarva sjackra se schaekra sjackrare se schackrare

sjajas 1. schajas (vard. för) stackare, kräk 2, mes 3, strunt(karl), stympare, (vard.) sjask(er), pjalt(er), pjask(er),
sjätte; oduglig skojare, (ibl.) humbug sjal 1, schal halsduk, scarf; huvudduk, (spets)-

mantilj; (res)pläd sjalett 1. schalett se huvudduk sjapp (vard. för) butik, skjul 1, matservering,

krog, (öl)kafé sjappa 1. schappa (vard. för) avlägsna sig 2, avtåga, jfr 2 springa 1, sätta av 1. i väg, luffa, ränna,
skubba, gno i väg; se rymma 2, 3 fly 1, (vard.) ta(ga) till sjappen, 'sno sig' sjas 1. schas se bort 2

sjasa 1. schasa 1 fösa bort, fördriva 2 (om skor) hasa (över golvet) 3 jäkta, brådska, gno (som om man hade
piskan efter 1. över sig) sjasker 1. sjask (vard. för) sjajas, kräk 2, slusk sjaskig 1 urblekt, blaskig, black, solkig,
(grå)daskig, 'ruggig', nersölad, (ibl.) tjafsig, smutsig 1, (vard.) sjafsig, sjabbig, sjavig, lafsig, halvdan(n); osnygg,
sliten, larvig, tafsig, slafsig, dekisartad, förfallen 1 2 slarvig, opålitlig, hållningslös 3 (motsats: värdig) lumpen,
taskig, pjaltig, sjajasartad, mindervärdig, tarvlig 2 sjava (vard. för) släpa, hasa; gå tungt 1.

klumpigt sjok stort stycke, bit, (is)flak sjuda 1 småkoka, se 2 koka 2 tillverka (såpa, salpeter) 3 (bildl.) brusa,
virvla, bubbla, skumma, pärla; glöda 1. brinna 1. låga (av liv 1. arbetslust) — sjudande 1 kokhet 2 brusande, 'het',
eldig (av iver) sjudundrande (vard. för) storslagen, överdådig, jfr sjusärdeles

sjuk 1 (motsats: frisk, kry) insjuknad, illa däran, plågad 1. tärd 1. angripen (av), klen, dålig, skral, usel, eländig,
ynklig,

jfr opasslig 2, (vard.) hankig, kryckig 2 (bildl.) (saken är) misstänkt, tvivelaktig, 'ömtålig', 'skum'; skuldmedvetet
(samvete) 3 [sjuk efter 1. på] längtande efter, fiken, sugen — be 1. tigga för sin sjuka mor se hyckla — känna sig
sjuk se må illa under 1 må, (gå o.) hanka — lägga fingret på den sjuka punkten peka på svagheten, jfr svaghet 3
— sjuk humor makaber 1. svart humor, galghumor sjuka 1 se sjukdom 2 (sjuklig) vurm, mani, passion

sjukdom se sjuka, (åld.) sot, (bibi.) krankhel, (fackspr.) morbus; (ens) onda, lidande, krämpa, åkomma,
(mag)besvär, ohälsa, plåga, pina, påle i köttet; sjukdomstillstånd, sjukdomsart; sjukdomsfall; sjukdomstid 1. -
period; [sjukdomen] det onda, se under ond 2

— sjukdoms- sjuklig, patologisk sjukhus lasarett, sjukvårdsinrättning, sjukhusinrättning, (sjukvårds)anstalt,
klinik, kroppssjukhus, (ibl.) sjukhem, sjukstuga; (om äldre förh.) helgeandshus, nosokomium; asyl, jfr
konvalescenthem, sanatorium; mentalsjukhus, jfr hospital

sjukhussjuka sjukhusinfektion, (fackspr.) no-

sokomial infektion sjuklig 1 (oftast om kroniskt lidande) klen (till hälsan), lidande, skröplig, (ibl.) avfallen, jfr
sjuk 1, opasslig 2, (vard.) hankig, hängsjuk, pirig 2 (bildl.) överdriven, missriktad, onormal, onaturlig, abnorm,



naturstridig, patologisk, morbid, osund 3 (om hy, motsats: klar) oren, askgrå, blygrå, gråblek, talgig, glåmig
sjuklighet se ohälsa; sjukdomsfrekvens, (fackspr.) morbiditet sjukling se patient

sjukna insjukna, bli sjuk; [sjukna i] angripas av, smittas av, få en attack 1. ett anfall av sjuksköterska (sjuk)syster,
(sjuk)vårdarinna,

vårderska, hjälpsyster, sköterska sjunga 1 (upp)ta(ga) ni 1. uppstämma ni en sång, exekvera; uppträda 1.
delta(ga) som sångare, musicera; ta(ga) sånglektioner; tralla, kvintilera, drilla, (små)gnola, lalla, nynna; (ibl.)
mässa, joddia, (om samiska förh.) jojka 2 (om fåglar) kvittra, stämma upp 1. slå en drill, 'sia', (ibl.) sisa 1. sissa,
(ibl. nära) 'spela', gala 3 besjunga, lova, (lov)-prisa, (i en dikt) (be)prisa, dikta om, (åld. 1. högtidl.) kväda, jfr 1
dikta 1 4 skalla, dåna, skrälla; puttra, susa, surra, brumma; ljuda efter, klinga efter, se genljuda

— sjunga om1 ta(ga) om, repetera, bissera — sjunga på sista versen vara på upphällningen, gå 1. lida mot sitt
slut, hålla på att försvinna, tryta — sjunga ut se säga ifrån, säga ut, tala rent ut, se tala ut 3, tala öppet, komma
fram med sanningen 1. med vad man har i påsen, tala fritt ur hjärtat, lätta sitt samvete 1. sitt hjärta, inte väja för
drastiska 1. grova uttryck, komma 1. (vard.) ro ut med språket, släppa katten ur säcken

541sjungande—själsstyrka

sjungande strålande (glad), (om lynne) sjusjungande; (om pris) förmånlig; se kraftig 5 sjunka 1 förgås (i
vågorna), förlisa (med man och allt); (ibl.) dyka; (om fällning) avsätta sig (på botten) 2 falla, nedsjunka ru, sjunka
ihop, (ibl.) krypa ihop 3 (om solen) sänka sig, dala, vara på nedgående, gå ned, bärgas, närma sig horisonten,
försvinna (under horisonten) 4 (om vatten) ebba (tillbaka) 6 (om grund 1. mark) sätta sig, rasa, ge (med) sig,
(geol., ibl.) förkasta sig 6 avta(ga) 1. minska(s) (i höjd 1. antal), 'falla', nedgå ni, förlora i värde, (om börsvärde)
vika 7 (om toner 1. röst) 'falla', bli lägre, mattas 8 (moraliskt) försämras, förfalla 1, undergrävas, komma på ett
lägre plan — sjunken djupt sjunken, 'nere', nedsänkt (i synd), (stå) till halsen (i), se förfallen 1 — sjunkande se
fallande, nedgående, dalande; drunknande

— sjunka i armod 1. i nöd bli utfattig, ruineras — sjunka i glömska försvinna 1. utplånas ur minnet — sjunka i
sömn se somna 1

— sjunka i vanmakt se svimma — sjunka ihop 1. hop sjunka samman, nedsjunka ni, ge (med) sig, 'sätta sig';
minska i omfång 1.

1 höjd, krympa (ihop), packa (ihop) sig; falla samman 1. ihop, bryta samman, signa ned, segna ned, fara samman
1. tillsammans (av skräck), kollapsa, kollabera, (vard.) säcka ihop, (mil.-sl. för) inta(ga) lediga — sjunka ned 1 se
sjunka ihop; tränga ned (i), skära ned (i), erodera 2 se nedsjunka

sjusovare sömntuta, 'nattmössa'; se drönare sjusärdeles (vard. för) 1 (adv.) ytterst, i högsta grad, alldeles ovanligt,
påfallande, särdeles 2 (adj.) mycket märklig 1. ovanlig, unik; mycket fin 1. storslagen; mycket svår 1. besvärlig,
oerhörd; höggradig, stark, intensiv, (vard.) sjudundrande sjå (vard. för) tungt arbete, slit, besvär, strävan

sjåare hamnarbetare, stuveriarbetare, lossnings- 1. lastningsarbetare, kolbärare, varvs-1. dockarbetare; (ibl.) buse,
koling, Dompan sjåp 1. sjåper (vard. för) (rädd 1. enfaldig) toker, pjosker, pjåk, mjäker, beskedlig stackare,
(vard.) pjask(er), se mes 3; (om kvinna) toka, (vard.) sjåpa, sjåp(a)gås, sjåplisa, sjåplotta, pjosklisa, pjunklisa, våp
sjåpa (med) klema (med), pjåka (med), se skämma bort — sjåpa sig 1 visa sig 1. vara (löjligt) ängslig 1. blyg 1.
rädd, bete sig som ett sjåp 1. våp, vara sjåpig 2 kokettera med sin svaghet 1. ängslan, se göra sig till under

2 göra

sjåpig 1 (motsats; okänslig, hård) överkänslig, ömtålig, ömsint, vek(lig); gråtmild, gnällig 2, kinkig, klemig,
pjoskig, pjollrig, pjåkig, pjunkig, daltig, våpig, (vard.) tåpig, fjompig, pipplig, 'blot', jfr bortskämd, blödig 2
(motsats: hurtig, orädd) rädd(hågad), feg, ängslig, skygg, blyg, svag, mes(akt)ig, ynkryggad, omanlig,
mamsellaktig, mjäkig, (prov.) fle-pig 3 (motsats: naturlig) se sipp, jfr tillgjord
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sjåsa sig, sjåser, sjåsfri, sjåsig se chosa sig,

choser, chosefri, chosig själ 1 (motsats: kropp) människoande, se ande 1, (psykol.) anima, (i högre st.) spiritus;
psyke, själsförmögenhet(er); andlig individualitet, jag, (relig.-hist.) atman 2 inre väsen 1. människa, 1 inre 2, (i
högre st.) håg 3 jfr sinnelag 4 huvudperson, se ledare 1; [själen] se primus motor 5 [själar] (staden räknar 5.000)
personer, individer, invånare; (ibl.) livegna, underhavande — själs- psyko-— inte en själ se ingen 2 — lustig själ
(vard.) se kurre — min själ jfr sannerligen själaglad storbelåten, stormförtjust själamässa dödsmässa, rekviem
själanöd 1. själsnöd samvetsnöd, samvetsbetänkligheter, (själs)ångest, själspina, se an-fäktelse, ruelse, syndanöd,
förkrosselse själasörjare se präst 1

själatåg — ligga i själatåget vara döende, se under dö

själfull (motsats: själlös, andefattig) besjälad, inspirerad, uttrycksfull; djup(sinnig), anderik, innehållsrik,
tankerik, tankediger; livfull, gripande, innerlig, djupögt (allvar) själlös (motsats: själfull) själstom, uttryckslös,
matt, opersonlig, intetsägande, 2 död 3, fadd, (ibl.) grund; ointelligent, stupid; 'förtorkad', ytlig, entonig,
onyanserad; loj, apatisk, slö; oreflekterad, robotartad, mekanisk 2, slentrianmässig själsadel själsfinhet,
själshöghet, andlig förfining, ädelhet, ädelmod, högsinthet, höghet, nobless

själsfrånvarande se tankspridd själsfrände se meningsfrände själsfrändskap andlig släktskap 1. likhet,
själsförvantskap, valfrändskap, själarnas sympati, inre överensstämmelse, likhet i (själs)Iäggning, kongenialitet
själsförmögenheter andlig kraft 1. förmåga, själskraft (er), själsgåvor, andlig utrustning, anlag 2, begåvning 2,
sinnen, organ själslig (motsats: kroppslig, somatisk, sinnlig) (åld.) själisk; själens, psykisk, mental; emotionell;
jfr andlig 2; moralisk(t mod) själsliv psykiskt liv, inre liv, känsloliv själslugn se sinnesro

själsmördande (motsats: intressant, givande) själamördande, förslöande, förfäande, fördummande,
(själs)dödande, uttråkande, ur-tråkig, jfr andefattig; själsförstörande, själs-fördärvande själsrörelse se
sinnesrörelse själssjuk se sinnessjuk; tungsint, melankolisk,

hypokondrisk själssjukdom se sinnessjukdom själsstor upphöjd, nobel, stor, högsint, vidsynt själsstyrka
själskraft, själsstorhet, viljestyrka, viljekraft, sinnesstyrka, karaktärsstyrka, (karaktärs)fasthet, 'karaktär',
oböjlighet, 'ryggrad', (inre) kraft 1. energi, moraliskt mod, självbehärskning, sinneslugn, motståndskraft,
stoicismsjälstillstånd—begå självmord

själstillstånd själsförfattning, sinnesförfattning, mentalitet, (tillfällig) sinnesbeskaffenhet

själv 1, (åld. o. prov.) själver 1 (konungen) i egen (hög) person, (han) personligen, just (han); med egna ögon; för
min 1. sin (personliga) del, för egen del; ensam, av egen kraft; på egen hand, utan hjälp, egenhändigt; (vard.) för
egen maskin 2 självaste, ingen mindre än; (det) egentlig(a grovarbetet); [godheten själv] (godheten)
personifierad, idel (godhet); (vid) blotta (åsynen) 3 (ss. subst.) [självet] (filos.) jaget, se jag 2 — själv- auto- —
av sig själv automatiskt, spontant, min (1. vår) bön förutan; utan hinder, som smort; ur 1. av egen fatabur — bli
sig själv igen åter bli sig lik — falla av sig självt vara självfallet — för sig själv avskild, enslig(t), för sig, se
ensam 1; i sitt stilla sinne; (leva) själviskt — i sig själv se i och jör sig, egentligen 1; [heta i sig själv] heta som
ogift, vara född; [hon heter Ek i sig själv] hennes flicknamn är Ek — i själva verket när allt kommer omkring, se
egentligen 1, faktiskt 1; se nämligen — känna sig själv känna sin begränsning 1. egenart — säga sig självt vara
självfallet; [det säger sig självt] se naturligtvis — tala för sig själv muttra, se vidare under tala — vara sig själv
(motsats: vara tillgjord, förställa sig) visa sig som man är, vara naturlig 1. personlig 1. uppriktig; [inte vara sig
själv] vara (helt) olik sig, vara som förbytt — vara sig själv nog vara självtillräcklig, egenkär — vara sig själv
närmast tänka på sig själv i första hand, se vidare under 1 nära självaktning självrespekt, självkänsla, värdighet

självbedrägeri se gyckelbild, jfr illusion självbehärskning (motsats: besinningslöshet)

se behärskning självbelåten självförnöjd, självgod, självklok, självkär, självbehaglig, jfr egenkär, narcissis-tisk,
syffisant, fåfäng, inbilsk, bornerad, självhärlig, självtillräcklig, egenrättfärdig, fariseisk, självförgudande,
självuppskat-tande, jfr självmedveten, (ibl. nära) triumferande självberöm se skryt



självbespeglande själviakttagande, självbe-skådande, självförsjunken, självbetraktande, inåtvänd, självupptagen,
narcissistisk självbestämmande självständig, suverän,

autonom självbetjäningsbutik snabbköp självbevarelsedrift (själv)uppehållelsedrift, självbevarelseinstinkt,
(instinktiv) försiktighet, skyddsinstinkt, (ibl.) egoism, självhävdelse

självbiografi autobiografi, jfr memoarer självdisciplin självtukt, (själv)behärskning,

självuppfostran, jfr disciplin 1 självfallen självklar, given, naturlig, uppenbar, (sol)klar, klar som dagen, (vard.)
klar som korvspad; självskriven, självsagd, själv-

given, oförgriplig, bestämd, otvivelaktig, oundgänglig, ofrånkomlig, ovillkorlig, obetingad, (ibl.) axiomatisk —
självfallet (adv., även) se naturligtvis, ju, förstås, väl till förståendes, väl att märka, otvivelaktigt, med
(natur)nödvändighet, nödvändigt, osökt, säkerligen, säkert, var (så) säker om 1. på det — vara självfallet falla av
sig självt, säga sig självt, vara en given sak, ligga närmast till hands självförebråelser se samvetskval
självförgudning självdyrkan, självförhärligande, självöverskattning, självtillbedjan, ego-tism, jfr
självmedvetande, självförhävelse självförhävelse (motsats: ödmjukhet, blygsamhet) högmod, övermod, hybris,
jfr självförgudning

självförsörjande se 2 oberoende; yrkesarbetande (kvinna)

självförtroende (motsats: klenmod) självtillit, självtro; (ibl.) självkänsla, självmedvetenhet, självmedvetande,
självsäkerhet, självförtröstan, (tvär)säkerhet i uppträdandet, aplomb självgod se självbelåten

självgodhet självbelåtenhet, självtillräcklighet, dryghet, inbilskhet, syffisans självhärskare oinskränkt härskare,
suverän, tyrann

självisk (motsats: altruistisk) egoistisk, jagisk, sig själv närmast; (ibl.) självupptagen, självuppfylld,
självförsjunken, beräknande, egennyttig, jfr egenkär själviskhet se egoism

självklar se självfallen — självklart (adv.,

även) se naturligtvis självklok se självbelåten

självkritisk själviakttagande, kritisk mot sig själv, jfr hämmad — vara självkritisk främst se sina (egna) fel
självljud (motsats: konsonant, medljud) vo-kal(ljud), (språkv.) sonant självlärd självbildad, självstuderad, autodi-
daktisk; (ss. subst.) en autodidakt, selfmade man

självmant på eget bevåg, opåkallat, se frivilligt under 2 frivillig självmedvetande jagkänsla, jagmedvetande,
jagmedvetenhet; självkänsla, självförtroende, självtillit, självförtröstan, självtillräcklighet, självbehag,
självbelåtenhet, självförgudning

självmedveten jagmedveten; självtillräcklig, självupptagen, anspråksfull, oblyg, fordrande, krävande, pretentiös;
trygg, självsäker, arrogant, karsk, viktig 2, jfr självbelåten — vara självmedveten ha alltför stor självkänsla, ha en
hög 1. överdriven tanke om sig själv, vara (alltför) medveten (om sitt eget värde), inte gå av för hackor 1. för
småsmulor, inte falla 1 farstun (för) självmord självspillan, (med.) suicidium, (om japanska förh.) harakiri —
begå självmord dö för egen hand, förkorta 1. ta(ga) sitt (eget)
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liv, ta(ga) sig av daga, bära hand på sig själv, avhända 1. beröva sig livet, göra av med sig; gå rättvisan i förväg
självmotsägande (motsats: följdriktig) motstridig, inkonsekvent, disparat, paradoxal, absurd

självmotsägelse inkonsekvens, ologiskhet, (filos.) contradictio in adjecto, jfr paradox, motsägelse 2, felslut
självmördare (åld.) självspilling självplågare asket, fakir, dervisch, självgiss-lare, flagellant självprövning
självrannsakning, självrannsakan

självrådande oinskränkt, självständig, suverän, autonom, autokratisk självrådig självmyndig, se egenmäktig, jfr
envis 1, självsvåldig — självrådigt (adv., även) efter eget sinne 1. huvud 1. behag självservering bar(servering),



byffé, cafeteria självskriven predestinerad, se självfallen — vara självskriven inte kunna förbigås självstyrelse
självstyre, autonomi, folkstyrelse, folkets (med)bestämmanderätt självständig självbestämmande, självrådande, 2
oberoende, fri 1, sekteristisk, separatistisk; (ibl.) trotsig; egen, originell 1 — självständigt (adv., även) efter eget
huvud 1. behag 1. skön, utan instruktion(er), på egen hand, utan hjälp — vara självständig vara sin egen; tänka 1.
handla utan att rätta sig efter andra, tänka 1. göra vad man vill, ha sitt huvud för sig, gå sin egen väg 1. sina egna
vägar, ha sin mening för sig självständighet 1 frihet, suveränitet, självstyrelse, autonomi 2 oberoende,
oavhängighet, independens, integritet, originalitet självsvåld självsvåldighet, godtycke, lös-släppthet, tygellöshet,
lättsinne, respektlöshet, nonchalans; (ibl. nära) anarki, jfr näv-rätt, excesser, hänsynslöshet, maktmissbruk
självsvåldig se otyglad, olydig, ostyrig, odygdig, okynnig, ouppfostrad, bortskämd, odisciplinerad, nonchalant,
(vard.) rasvill, flam-sig, (prov.) skälig; egenmäktig, godtycklig, självrådig

självsäker självviss, självförtröstande, säker (på sig själv); medveten (om sitt värde), självmedveten, karsk,
tvärsäker, kategorisk, självtillräcklig, självgod, självbelåten, sig själv nog, inbilsk, övermaga, (vard.) mallig,
'pösig', stöddig, säker i korken — vara självsäker ha (alltför) stark självkänsla, ta(ga) sig ton, sätta 1. sticka näsan
i vädret självtagen (med orätt) tillvällad, usurperad;

själv(p)åtagen, självvald, frivillig självtiilit se självförtroende; jfr övermod självtillräcklig se självbelåten,
självsäker självtukt se självdisciplin, jfr disciplin 1; se av-

hål Isamhet 2 självupptagen egocentrisk, jfr självisk, själv-bespeglande, narcissistisk, (psykol.) inkrökt
själwerkande självgående, automatisk, mekanisk, spontan, dynamisk, auto-självägande se odalbonde
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sjö 1 insjö, in(nan)hav, (prov.) träsk, flo (på högmosse); (skogs)tjärn, jfr 1 pöl; (öppet) vatten; [sjön] (även) (på
öppna) havet; 'böljan' (den blå); vattnet, (vard.) drickat, plurret, spat 2 se sjögång, (havets) vågrörelse, (våg)svall,
(våg)skvalp 3 störtsjö, (stört)våg, bölja 4 (bildl.) oändlighet (av), (ett helt) 'hav' (av), 'ström(mar)'1. 'flod(er)' (av),
(en) 'skur' (av) — sjö- nautisk, marin, maritim — gå 1. kasta sig i sjön dränka si8 — gå till sjöss 1 sc avsegla 2
ägna sig åt sjömansyrket, mönstra på som sjöman — hålla sjön 1 hålla öppen sjö, fortsätta sin segling, hålla sig
kvar på öppna sjön; ligga bi (för att rida ut storm); vänta på redden (utan att ankra) 2 vara sjöduglig 1. sjösäker 1.
sjövärdig — inte tåla sjön (lätt) bli sjösjuk — kasta yxan i sjön se ge upp 1 under giva, kapitulera 2 — sjön går
hög det är stark sjögång, se vidare under 2 hög — sjön suger 1. söker (sjö)luften ger (frisk) aptit, se vidare under
suga — till sjöss (lit) på havet — vi sitter inte i sjön det går ingen nöd på oss

sjöbod strandbod, båthus sjöbuss 1 se sjöman 2 taxibåt, sjötaxi sjöduglig sjövärdig, sjösäker sjöfart skeppsfart,
vattenfart, segelfart, segling, sjöhandel — sjöfarts- nautisk sjöfolk sjöfarare, sjöfarande, sjömän sjögång
(motsats: stiltje, bleke) sjöhävning, böljegång, (krabb 1. hög) sjö, storm; vågor, dyning(ar), rullning, stampning,
gungning, slingring, krängning — det är sjögång sjön 1. havet är i uppror, det är gropigt, sjön går hög, se under 2
hög sjöjungfru havsfru, havsjungfru, (havs)nymf,

siren, nereid sjöledes sjövägen, över sjön 1. havet, per båt sjöman matros, jfr flottist, (sjö)gast, sjöbuss, sjöbjörn,
(vard.) beckbyxa; [jungman, lättmatros, skeppsgosse, kofferdist (i [-handelsflottan)]-] {+han- delsflottan)]+}
sjörövare se fribytare sjösjuk illamående, spyfärdig, åksjuk skabbig 1 skabbsjuk, skorvig, (ibl. nära) hårlös,
sjabbig 2 usel, mindervärdig, undermålig skabrös se oanständig skackel se skakel

l skada (subst.) 1 förfång, men, nackdel, förtret, avbräck, fördärv 1, ofärd; olägenhet, björntjänst, otjänst, ogagn,
onytta, ont

2 skadeverkan, skadegörelse, förödelse, ödeläggelse, förstörelse, åverkan, (jur.) noxa; hemsökelse, ofog, ohägn,
intrång; förlust, manfall; oförrätt, förolämpning, (jur.) insult

3 maskinskada, se 1 fel 1, läcka, spricka; sår 1, blessyr, kontusion, defekt, skavank, (idrott.) justering, (med.)
lesion 1. läsion, insult; förfrysning, frost(skada) — ingen skada skedd allt har gått bra, ingen olycka skedd, vi har
ingenting att ångra, ingenting har egentligen hänt, det är ingenting att hänga läpp för, det är ingenting att
bekymra 1. oroa sigkomma till skada—skaffning



för, det är ingenting att bry sig om — komma till skada, lida skada se skada sig o. skadas under 2 skada, sitta
emellan — taga I. ta skada se skadas under 2 skada — taga 1. ta skadan igen hålla sig skadeslös, återvinna vad
man förlorat, hämnas, se hämna — till skada (för) se illa 1 — utan skada jfr saklöst

— vara skada ledsamt, illa, tråkigt, bedrövligt, sorgligt, beklagligt, (för) galet, synd (och skam) — vara till skada
se 2 skada 1, vara skadlig, vara hinderlig, ligga (ngn) i fatet

2 skada (v.) 1 vara skadlig (för), göra 1. orsaka skada, vara till 1. lända till skada 1. men 1. ohägn, ohägna, vara
till förfång, göra intrång (i 1. på), inverka menligt 1. skadligt 1. ofördelaktigt (på), angripa, ligga (ngn) i fatet

2 vålla skador på, skamfila 1. (vard.) skamfe-ra, (illa) tilltyga, (fackspr.) ledera 1. lädera; förstöra, köra sönder,
(vard.) kvadda; bryta, skava, nöta av, bränna, sveda, förfrysa

3 (avsiktligt) tillfoga (ngn) skada, skadskju-ta, såra, göra illa, 'misshandla', stympa 1, gå hårt 1. illa åt, fara illa
med; göra (ngn) förfång, göra intrång (i 1. på), (vilja) komma åt 1. till livs; [söka skada] ofreda, göra (ngn ngt)
förnär, chikanera, 'skämma ut', 'förfölja', trakassera, malträtera 4 försämra, neddra(ga) ni, undergräva, 'fläcka' 1.
'skämma' (ngns) rykte; bringa i oordning, bringa oreda i; (för)orsaka besvär 1. ledsamheter 1. lidanden 1. förluster
— skada sig göra sig illa, komma till skada, lida skada, ådra(ga) sig skador, (idrott.) bli justerad — skadas lida
skada 1. avbräck, ta(ga) skada, komma till skada, försämras — skadad icke felfri, bristfällig, dålig, felaktig, illa
faren 1. åtgången, stympad, söndrig, sönder, raserad, fördärvad, förstörd; illa däran, sårad, bles-serad, lemlästad,
vingbruten, (idrott.-sl.) placerad, justerad; (ibl.) ankommen, angripen, stötskadad, (kant)stött, rutten, boken,
(mask)äten — det skadar inte det är inte ur vägen (att), det är lämpligt 1. tillrådligt

skadedjur rovdjur, odjur, skadeinsekt, (åld.) okynnesfä

skadeersättning gottgörelse för liden skada, se ersättning 1

skadeglad illvillig, maliciös, elak, nedrig, gäckande, djävulsk, ondskefull, hätsk, sadistisk; triumferande,
skådelysten

skadegörelse åverkan, förstörelse, förödelse, ödeläggelse; nidingsdåd; plundring

skadeslös oskadad, oskadd; (ibl.) helskinnad

— skadeslöst (adv., även) utan risk, riskfritt, utan förlust, saklöst — hålla skadeslös ge kompensation 1. vederlag
1. (full) ersättning 1. full valuta (för eventuell förlust), ersätta 1. betala 1. trygga (ngn) för förluster, gottgöra,
(re)kompensera, s(o)ulagera; [hålla sig skadeslös] ta(ga) betalt, ta(ga) skadan igen, ta(ga) igen på gungorna vad
man förlorat på karusellen

skadestånd se ersättning 1

skadlig till skada (för), skadande, skade-bringande, skadegörande, (åld., jur.) okynnes

(fä 1. hund); otjänlig, olämplig, onyttig,

ohälsosam, osund 2, (med.) kontraindicerad; ofördelaktig, demoraliserande, nedbrytande, menlig, hinderlig,
fördärvlig, ond(artad), elakartad, olycksdiger, fördärvbringande, (fackspr.) deletär; farlig, betänklig, vådlig —
skadligt (adv., även) se illa 1

skaffa 1 anskaffa, söka få fatt i 1. tag i, nego-ciera 1. negotiera (pengar), (vard.) fixa, ragga upp; laga att man får,
skicka efter, beställa, skaffa hem, köpa hem, införskaffa, sortera sig med; hämta; uppbringa, uppdriva 2; söka
vinna, värva, ackvirera (kunder); förse med, tillhandahålla, turnera, leverera, (vulg.-sl.) tjacka; åvägabringa,
åstadkomma, utverka; ådra(ga), förskaffa, bereda, bringa, vålla, skänka, göra (ngn bekymmer), rendera, inbringa
2 (sjö. för) proviantera, se äta 2 3 befatta sig med, (ha med ngt att) göra — skaffa sig få, erhålla, (lyckas) utverka,
försäkra sig om, förvärva, tillägna sig, lägga sig till med, anlägga (mustasch), anskaffa, förse sig med, (vard.)
ragga upp, (prov.) rusta sig (med); (i tid) säkra sig, (lyckas) komma åt, (ibl.) byta till sig; se köpa 1; låta göra 1.
förfärdiga 1. tillverka; råka ut för (obehag), få sig på halsen, åsamka sig, ådraga sig 1; göra sig (bekymmer);



dra(ga) på sig 1. göra (skulder); inhämta (upplysningar); väcka (gehör); tillvinna sig (förtroende); samla 1. hämta
(krafter); sätta (barn) till världen — skaffa sig gehör göra sig hörd, vinna gehör — skaffa sig kännedom om se
undersöka, efterforska; ta(ga) del av, göra bekantskap med — ha 1. få att skaffa med ha 1. få att göra med, se
under 2 göra, befatta sig med, ta(ga) befattning med, sköta, syssla med, ha 1. få att beställa med — skaffa bort se
skaffa undan, avskaffa — skaffa fram forsla 1. frakta fram, få fram, bringa i dagen, åstadkomma, 'upp-
mobilisera', ta(ga) fram (uppgifter), trolla fram, skapa, stampa (arméer) ur jorden; (oförtjänt) hjälpa (ngn) fram
— skaffa in införa, importera; (lyckas) få in (ngn) (på sjukhus) — skaffa på halsen se vålla — skaffa till rätta
tillrättaskaffa, laga 1. se till att ngt kommer till rätta 1. återfås, skaffa rätt på, leta reda på, söka rätt på — skaffa
till världen se 2 föda 1 — skaffa undan skaffa ur vägen, bortskaffa ru, bortta(ga) ni, bortföra ru, bortforsla ru,
flytta bort 1. undan, förflytta, bortpraktisera ni, avlägsna 4, undanröja 2, se röja undan under 2 röja, vräka undan,
ha bort, skotta bort (snö); se smussla undan — skaffa ur vägen se undanröja 2, skaffa undan — skaffa ur världen
göra slut på

skafferi handkammare, förrådskammare, förrådsrum, (prov., i Sydsv.) spiskammare; (sjö.) pentry, penteri; (ibl.)
visthus(bod), (mat)bod

skaffning (sjö. för) 1 måltid; se mat; (ibl.) matsäck; utspisning 2 anskaffning (av livsmedel), proviantering

545skaft—skalp

skaft handtag, grepe, 'öra', grepp, fäste; (kvast)käpp, (pelar)stam, (strump)ben, (prov.) (lie)orv; spjutstång;
(blom)stjälk, stängel, stråle (på blomflock) — ha huvud på skaft ha gott huvud, vara klipsk, skarpsinnig, fyndig
1, vara slug, snabbtänkt — hålla i skaftet föra yxan, ha ansvaret, vara ansvarig, ta(ga) itu med (ngt), gå i spetsen

— med ögon på skaft storögd, med vidöppna ögon, uppmärksam, vaken, förvånad, förskräckt, intresserad,
nyfiken — per skaft (vard. för) per man, se under 1 man

skaka 1 försätta 1 skakning, komma att skälva 1. darra 1. vibrera, rista, rackla, rucka, ruska, rycka hit och dit,
rysta, omskaka ni; vagga, runka (på huvudet), knycka, slänga; röra, gripa (i hjärteroten), oroa, uppskaka, uppriva,
uppröra, slå med fasa, lamslå, förskräcka, rubba (ur sitt lugn), jfr skrämma; skaka till 1. blanda 1. mixa (cocktail)
2 skälva, darra, vackla, dallra, vibrera, rista; (om fordon) stöta, hoppa, skumpa, skratta, skrangla; (ibl.) hota att
falla 1. störta in, bäva — skakad se tagen, uppriven, upprörd

— skakande skakig, stötig, slängig; uppskakande, se gripande, hemsk 1, nervskakan-de, skrämmande,
förlamande, chockerande, förfärande, förfärlig, hårresande, fruktansvärd, upprörande — skaka av sig avskudda
ni sig; frigöra sig från, befria sig från, göra sig av med, kasta av, 'slå bort' — skaka hand se 2 hälsa 2 — skaka på
huvudet åt se ogilla — skaka upp rugga upp (fjädrar); ruska upp, väcka, ge en duvning — skaka ur ärmen se
improvisera

skakel 1. skackel fimmelstång 1. fimmerstång, vagnsstång, skälm — hoppa 1. skena över skaklarna överskrida
gränserna för det rätta

0. passande, se slå sig lös under 2 slå, göra snedsprång, inte (kunna) hålla sig i skinnet

1. på mattan

skakig skakande, skumpig; darrig (på handen), darrande, skälvande skakis (vard. för) darrhänt, darrig; se rädd 1
skal 1 ytterlager, (ytter)hölje, omhölje, överdrag, betäckning, hölster, hylsa, skålla, hinna, membran, 'pansar',
'skorpa', (fackspr.) krusta; [balja, skida, kapsel, agn, bark, fjäll]; (ibl.) snäckskal, snäcka, (prov. för) (blå)mussla 2
[tomt skal] (bildl.) attrapp, sken (utan verklighet), vackert 1. yttre hölje, 'fasad', 'yta', 'yttre', 'slöja', täckelse —
draga 1. dra 1. sluta sig inom sitt skal sluta sig inom sig själv, isolera sig — ha ett skrovligt skal (bildl.) till det
yttre vara kantig 1. tvär 1. butter — inte bry sig ett skal om (vard. för) (blankt) strunta i — inte ett skal (vard. för)
ingenting 1 skala (subst.) 1 (graderad) (mått)stock, gradlinje, mått, 'måttstege', (vattenstånds)-pegel; (löne)tariff 2
storleksförhållande; (i full) omfattning 3 (mus.) tonföljd, tonstege 4 (bildl.) (känslo)register; rangordning —
glidande skala inte fast fixerad, automatiskt föränderlig, rörlig skala — i stor skala 1 i
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stort format 2 i stor utsträckning 1. dimension, i stor stil, se mycket 3, efter stor måttstock, i större omfång; (ibl.)
i gross, i parti, en gros

2 skala (v.) skala av 1. bort, skala ren, (av)-skilja 1. frånskilja 1. avlägsna 1. rensa bort skal(en) 1. skaldelar,
befria 1. lossa 1. skilja från skal(en), rensa (bort); (av)barka, flå 1. flänga I. ränna (barken) av — skala av (även)
ta(ga) av, bortta(ga) ni (bark), repa; (om hud) lossna — skala av sig fjälla

3 skala (v.) (vard. för) skynda sig, 2 springa 1 skald diktare, poet, lyriker, sångare, författare, (i högre st.)
vitterlekare; (litt.-hist.) bard, trubadur, minnesångare; (neds.) versmakare, rimsmidare, rimsmed, rimmare,
versifikatör, versfabrikör, (åld.) poetaster

skalda se 1 dikta 1

skaldegåva skaldebegåvning, diktargåva, dik-tarförmåga, diktarbegåvning, poetisk talang, (skalde)ådra, 'gnista',
(ibl.) inspiration skaldestycke skaldeverk, se 1 dikt 1

1 skalk hård (ost- 1. bröd)kant, (prov.) (bröd)karm, jfr skorpa 2

2 skalk 1 skämtare, gycklare, klippare, skälm 2, filur; [skalken] glimten (i ögat) 2 skurk, kanalje, bov

skalkaktig se skälmsk

skalkas (ystert 1. lekfullt) skämta, gyckla

(med), (prov.) gantas, (ibl.) småle åt skall (subst.) 1 (hundars) skäll(ande), (jäg.) gällt drevskall, drev, ståndskall;
(ibl.) gläfs(ande), (små)bjäbb, yl(ande), tjut 2 utskällning, nerskällning, (kritikens) 'gläfs', o vett, skarp kritik 3
(horn)stöt, klang; slammer, dunder, skräll, (prov.) drön; (ibl.) skott 4 (jäg.) se skallgång skalla klinga, ljuda,
ringa, skrälla, 'åska', dundra 1, dåna, runga, 'sjunga'; tjonga, se genljuda — skallande åsltande, högljudd,
ljud(e)lig, stark, högröstad, (om skratt) lössläppt, hjärtligt, homeriskt skalle 1 huvudskalle, huvudskål, hjärnskål,
kranium; dödskalle; (ibl.) hjässa, (vard.) skult; se huvud, (vard.) skall(e)meja, hjärn-kontor(et) 2 dansk skalle,
stöt 1. slag med huvudet 3 bergknalle skallgång skall, stor drevjakt, klappjakt; förföljelse, razzia, 'jakt'; sökande,
letande, efterforskning(ar), efterspaning(ar) — gå skallgång se efterspana skallig 1 kal, kalhjässad, bar om
hjässan, flintskallig, (vard.) med 'måne', flintis, (åld. o. skämts.) skallot 2 (om pälsverk) hårlös, med bara fläckar;
(om fågel) o(be)fjäd-rad, 'naken'

1 skallra (subst.) se 1 skramla

2 skallra (v.) 1 rassla, skramla, klappra; (ibl.) smälla, klirra, knäppa, prassla, raspa, slamra 2 skaka 1. hacka
(tänder); vibrera

skälm 1 se skakel 2 skänkel, (prov.) skängel; saxblad, (sax)halva, (sax)arm; (fackspr.) stång (på glasögonbåge)
skalp (bildl.) byte, troféskalv—skaplynne

skalv 1 se jordbävning 2 skälvning, skakning, vibration

skam 1 skamlighet, skändlighet; skamfläck, blamage, blam, (en) skandal, nesa, smälek, blygd, vanheder, vanära,
oförrätt, se förnedring 1, (ibl.) skymf, chikan, förödmjukelse, förolämpning 2 blygsel, skamkänsla, (inte ha ngn
levande) hut (i sig 1. i kroppen)

3 synd (och skam); skräp (den som ger sig)

4 (åld., bibi. för) blygd, könsdelar, genitalier

5 se djävul — bita huvudet av skammen (motsats: skämmas) vara hänsynslös, vara oförskämd — bringa på skam
se dementera, vederlägga — bära skammen för klandras för, bära hundhuvudet för, få (bära) skulden tör

— fy skam se tvi; [inte fy skam] inte oävet, inte dåligt, inte iÈa — för skam 1. skams skull för att inte behöva
skämmas; se nödvändigt; [göra ngt för skam(s) skull] anse sig föranlåten att behöva göra ngt — komma på skam



1 bringa på skam, trotsa, gäcka, stäcka, nedslå, omintetgöra; visa ihåligheten av, vederlägga 2 gäckas, misslyckas
1, visa sin olämplighet 1. otillräcklighet, stå sig slätt — nu går skam på torra land nu går det (sannerligen) för
långt, skäms du inte, har du ingen levande hut (i dig 1. i kroppen)

— skam till sägandes till min skam, jag beklagar, det gör mig ont, tyvärr; se uppriktigt sagt — stå där med
skammen få skämmas — veta 1. känna skam se skämmas 2

skamfila nöta, slita (på), skava, skada, (ibl.) skrapa 1. repa 1. rispa sönder; gå hårt åt, nagga (i kanten),
ramponera, (vard.) skam-fera, so misshandla — skamfilad so medtagen 2, medfaren; (om rykte) tvivelaktig
skamfläck skämmande 1. ful fläck, fläck på ens ära, so skam 1, vanära, (få) klick (på sig); (ibl.) brännmärke; usel
människa, usling skamkänsla se blygsel, hut skamlig se skamlös, skändlig, avskyvärd. 2 gemen 1, skymflig,
föraktlig, förnedrande, otäck, infam, skandalös; se oanständig; venerisk 1. köns(sjukdom) skamlös utan skam i
sig, oblyg, ogenerad, hutlös, oförskämd, skamlig, skymflig, infam, simpel, usel, ärelös, skändlig, lastbar,
oanständig

skampåle (åld.) spöpåle, (gap)stock, kåk, nidstång, jfr schavott — stå vid skampålen vara utsatt för offentlig
skam 1. allmänt förakt

skamsen skamfull, full av blygsel, brydd, skamfiat, slokörad, moloken, förlägen 1, jfr skuldmedveten — göra
(ngn) skamsen komma (ngn) att blygas 1. skämmas, framkalla skammens 1. blygselns rodnad på kinderna, samla
glödande kol på (ngns) huvud 1. hjässa skamvrå — stå i skamvrån stå o. skämmas, (åld.) sitta på skambänken 1.
skampallen — ställa i skamvrån 1 (om person) se skämma ut 2 (om sak) ställa undan, se kassera — ställas 1.
hamna i skamvrån (om sak) ställas bort 1. undan, förvisas till en undangömd plats

skandal skam(fläck), vanheder, vanära, blamage, skymf, ärekränkning, chikan; förargelseväckande händelse 1.
uppträdande, an-stötlighet, (slut)skräll, skandalhistoria, cause célèbre; (väcka) anstöt 1. förargelse 1. obehagligt
uppseende; (det var) höjden skandalisera skämma ut, smutskasta, baktala, förtala, ställa vid skampålen, låta
schavottera, låta löpa gatlopp, chikanera — skandaliserad 1 utskämd 2 upprörd, chockerad skandalskrift se
smädeskrift skandaltidning se sensationspress skandalös se skamlig, anstötlig, förargelseväckande, upprörande,
chockerande, stötande skänk 1 (hos husdjur) (del av) bakben

2 (vard. för människans) ben

skans 1 se befästning, (ibl. nära) förskansning, skansverk, skyddsvärn, (åld.) redutt; fältskans; fäste, kastell, borg
2 (sjö. för) besättnings bostad; (åld.) akterkastell skapa frambringa (av intet), skaffa (fram), (i högre st.)
framskapa; ge liv, kalla till liv; se bilda 1; konstruera, komponera, uppfinna, kreera, lansera, mynta (begrepp);
komma 1. få 1. bringa till stånd, åvägabringa, åstadkomma 1; se grundlägga, inråtta; ge upphov till, leda till,
medföra, dra(ga) med sig, föranleda, framkalla, uppväcka, väcka till liv, vålla — skapa sig 1 [skapa sig till]
förvandla sig till, förskapa sig, omskapa sig, ta(ga) skepnad 1. skapnad 1. gestalt(en) av, förbyta sig till 2 (själv)
skaffa sig 1. bereda sig, göra sig, förtjäna (en förmögenhet)

3 (prov. för) göra sig till, sjåpa sig, åbäka sig, skepa sig, 'ha sig' — skapas bli till, tillkomma iu, uppstå, födas —
skapad 1. skapt

1 danad, byggd, gjord, (så 1. så) beskaffad

2 [som skapad] självskriven, klippt och skuren (till), lämplig — skapande produktiv, fruktbar, nyskapande —
inte ett skapat 1. skapande grand inte en smul, se ingenting — skapa om se ombilda — skapa om sig (helt)
förändra sig o. sina vanor, se ändra sig 1

skapare 1 världsskapare, demiurg, se gud 1 2 alstrare, frambringare, (mode)kreatör, upphovsman, grundare,
uppfinnare, jfr organisatör; se författare 1 skapelse 1 skapelseakt; (världens) upprinnelse, upphov, tillkomst,
tillblivelse, vardande, ursprung, skapelsehistoria, ge'nesis, födelse, (ut)gestaltande, utformning 2 [skapelsen] det
skapade, allt skapat, (den synliga) världen, himmelen o. jorden o. allt vad däruti är, universum 3 (människo)barn,
(människo)gestalt; kreatur; produkt, alster, opus, verk; (fantasi)foster; (mode)kreation; (musikalisk) komposition



skaplig 1 se någorlunda, dräglig, inte oäven, inte bland 1. av de sämsta, inte så dålig 1. illa, bättre än man tänkt,
medelmåttig, godtagbar, passabel, hjälplig; [det är [-skapligt]-] {+skap- ligt]+} det skäms inte för sig, det går an
2 (om pris) antagbar, överkomlig, rimlig 3 (vard. för) fin, bra, utmärkt, snygg, prima skaplynne se sinnelag,
lynne 1, egenart

547skapnad—taga skeden i vackra handen

skapnad gestalt, hamn, kroppsbyggnad, växt, figur, daning, form, fason, utseende, konfiguration, modell,
struktur, uppbyggnad skara se 1 flock 1, mängd 1

1 skare snöskorpa, skarsnö

2 skare brunnen 1. förkolnad (ljus)veke, ljusbrand, (ljus)skarn

skärf se scarf

skarn 1 se smuts 2, avskräde, rask, skrap; ljusskarn, 2 skarè; ljustjuv, se tjuv 2 2 utskott, usling, 'vrak', se 1 pack 3
se glädjeflicka skarp 1 (motsats: slö) (egg)vass, skärande, (skarp)slipad, (skarp)eggad; (motsats: trubbig)
uddvass, spetsig, spetsad, (väl)forme-rad, sylvass; (jäg., om hund) skarpbiten 2 (motsats: avrundad, rund, jämn,
mjuk) spetsigt avsmalnande, spetsvinklig, skarp-kantig, skrovlig, sträv, oavfilad, taggig; tvär (krök), snäv
(kurva), hårnåls-(kur-va); (om näsa) tunn o. vass, snipformig, snipig; (om profil) skarpskuren, utmejslad,
markerad, markant 3 (motsats: suddig) väl avskild, klart begränsad 1. avgränsad I. framträdande, konturskarp,
distinkt, tydlig, klar, (konsth.) haptisk, taktil 4 (om smak 1. lukt) stark, stickande, brännande, svidande, pepprig,
pikant, rafflande, kärv, amper, frän, besk, bitter, (om fisklukt) strong; (om smärta) akut; (om tvättmedel 1. syra 1.
gift) kraftigt verkande, frätande, kaustik 5 (om ljud) se 2 gäll 1, smattrande 6 (om ljus 1. färg, motsats: mild,
dimmig) se gräll 1, ögonpinande, bländande 7 (om köld 1. blåst) genomträngande, kall, bitande, isande, sträng,
stark, pinande, piskande, bister, narig, 'snål' 8 (om stigning) se 2 brant

9 (om öga 1. syn, öra 1. hörsel, väderkorn) fin, känslig, utvecklad, skärpt, distinkt

10 skarpsynt, skarpsinnig, klar(synt), kritisk, skärpt; vaken; klyftig, se slug 1 11 (om yttrande, ton, kritik,
förebråelse) sträng, karsk, förebrående, 'bitande', 'ettrig', spetsig 2, 'dräpande' (svar), uddig 1. stickig (replik),
'mördande' (kritik), 'ljungande' (protest), 'skarpslipad' 1. elak (tunga), 'nålvass' (blick) 12 (om strid 1.
meningsutbyte) häftig, hetsig, het 13 (om konkurrens) hård, svår 14 (vard. o. si. för) fin, god, bra, förstklassig,
utmärkt, utomordentlig, (vard.) strong, styv, tuff, (bus)vass, helvass; se stilig; duktig, skicklig, effektiv, (vard.)
slängd — skarpt (adv., även) (stirra) uppmärksamt; ill-(röd); (vard. för) (gilla) i högsta grad, högt och rent — på
skärpen på allvar, eftertryckligt, omilt, av alla krafter, hårdhänt 2

skarpblick skarpt öga, skarpsyn(t-het), skarpsinne, skarpsinnighet, klarsyn(t-het), genomträngande förstånd,
säkert omdöme, jfr intelligens 1; falkblick, falkögon, argusögon, örnblick, framsynthet skarprättare se bödel 1

skarpsinne se skarpblick, (tanke)skärpa, subti-litet, intelligens 1 skarpsinnig se skarp 10, inträngande,
genomträngande, djupgående, djupborrande, klar-
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tänkt; uppfinningsrik, intelligent, djupsinnig, sinnrik, snillrik, genial(isk), jfr spetsfundig

skarpskuren (fint) markerad 1. utmejslad 1.

skulpterad; starkt utpräglad skarpsynt skarpögd, se klarsynt 1, skarp 10, träffsäker skarptänkt logisk, intelligent
skarv 1 skarvning, skarvställe, hopfogning(s-ställe), förbindning, (ibl.) övergång, se 2 fog, hopfogningslinje,
(sjö.) (flätad) splits(ning), spliss, kalv; koppling 2 tillskarvning, förlängningsstycke, tillsats(stycke), skarvbit,
skarvlängd; (ibl.) kil 3 skarvyxa skarva 1 skarva ihop, sammanfoga iu, hopfoga, foga ihop, svetsa ihop, löda ihop;
(sjö.) splitsa 1. splissa (tåg); laska (timmer), nåtla (skinn) 2 skarva till 1. i 1. vid, längda, (för)-länga, sätta i 1. till,
lägga till 3 (bildl.) lägga till, (ut)smycka (med diktade tillsatser), ta(ga) till för mycket, låta fantasin löpa, 'skära
till i växten', överdriva, brodera 2, 'bättra upp', 'förbättra', ljuga skatt 1 rikedom(ar), dyrbarheter, härligheter,



dyrgrip, klenod(er), (konst)-samlingar, värdesaker, kostbarhet(er), gods och guld, (i högre st.) håvor 2 (vard., om
person) fynd, 'pärla'; se älskling, ögonsten 2 3 utskylder, pålaga, utlaga, onus, prestation, kontribu-tion, tribut,
gärd, (om äldre förh.) tionde; bevillning, umgälder, avgift; beskattning skatta 1 betala 1. erlägga skatt (för), betala
1. erlägga i skatt; vara skattskyldig 1. tributskyldig; betala tribut (åt 1. till) 2 beskatta, ta(ga) (ut) skatt (av), ta(ga)
tribut (av); plundra, 'tulla', snatta (av) 3 sätta 1. placera 1. prisa (ngn högt), se uppskatta 2 4 beräkna, se
uppskatta 1 — skatta sig lycklig uppskatta, se vidare under lycklig — skattad dyrbar, värdefull, högt skattad, se
omtyckt — skatta åt inte kunna frigöra sig från, prisge sig åt, vara delaktig i, vara slav under, falla offer för, offra
åt, hemfalla åt; hylla — skatta åt förgängelsen förintas, se vidare under förgängelse skattmästare kassaförvaltare,
kassör skattskyldig skatt(e)pliktig, tributpliktig skava raspa, riva, slipa, 2 skrapa 1, skamfila, gnida 1, (ibl. nära)
klå, 'gnaga', klämma; (si. för) dansa skavank se 1 fel 1, brist 1, 1 skada 3; se svaghet ske se hända 1, försiggå;
tillgå ru, komma till; foga 1. slumpa 1. komma sig; förverkligas; företa(ga)s, göras, utföras, vidta(ga)s,
verkställas; [ske med] se drabba 2 — ingen olycka skedd (det är) inte så farligt, se vidare under olycka — ingen
skada skedd allt har gått bra, se vidare under 1 skada — låta ske se medgiva 1; se underkasta sig 2 — skall ske
det skall bli gjort, det skall utföras — skett är skett man får finna sig i omständigheterna, vad som skett kan inte
bli ogjort, här finns ingen återvändo, beslutet är definitivt sked — taga 1. ta skeden i vackra handen 1. i vacker
hand sätta ned sina anspråk, accep-skede—i dåligt skick

tera förhållandena, se foga sig 4, (ibl.) göra det bästa möjliga skede se tidevarv; (utvecklings)stadium, fas; skov

skeende (händelse)förlopp, process, fortskridande, utveckling, evolution skela 1 vinda, skeva, se 1. titta i kors,
'titta i november' 2 se snett (på), se 1. titta lystet, titta 1. blänga snett; jfr se 1 skelett X bensystem, benstomme,
benbyggnad, benrangel 2 (fast) stomme; konturer, se utkast

skelögd 1 vindögd, skelande, skevögd, skev-synt, (si.) vindtirig 2 (om blick) 'lurande', osäker, sneglande sken 1
ljus, belysning, ljussken, (prov.) (svagt) glis; (sol)gass; ljusflod, (ljus)strålar, (ljus)glans, ljusskimmer,
(ljus)glimt, (ljus)-strimma, (ljus)flöde, blänk, (eld)flammor, lågor, glöd; reflex 1; gloria, strålkrans; aura 2 (bildl.)
skimmer, strålglans 3 falskt 1. ihåligt yttre, grann 1. gäckande 1. falsk yta, 'fasad', 'skal', 'förgyllning', flärd, prål;
overklighet, gyckelbild, irrbloss, skenbild, bländverk, villa, illusion, bedrägeri, blå dunster, chimär, 'såpbubbla',
dröm(mar); anstrykning (av), skymt (av) — sken-låtsad, fingerad, pro forma-; kvasivetenskap), pseudo-
(händelse); overklig, falsk — för skenets skull för syns skull — ge sig sken av vilja synas (vara), affektera, vilja
visa sig (som), 'skylta' (som), se låtsa — ha sken av synas, jfr förefalla 3 — ha skenet emot sig verka att vara
skyldig; [han har skenet emot sig] sannolikheten 1. de yttre omständigheterna syns tala mot honom — rädda
skenet rädda ansiktet, (åld.) såvera apparanserna — till skenet se skenbart — under sken av under förevändning
1. täckmantel 1. camou-flage 1. mask(en) av

1 skena (subst.) (järnvägs- 1. spårvägs)spår, räl 1. räls; (stål)band, smal skålla 1. skolla, ten, balk; (ibl.)
(metall)skydd, beslag, skoning; fälg (på hjul); planschett (i snörliv); benskena, (med.) spjäla

2 skena (v.) 1 (om häst) råka 1. falla i 1. sätta (av) i sken, durka, våldränna; (om ko, prov., i Sydsv.) besa 2 skena
i väg, blint rusa på 1. i väg, sätta i väg som om man vore döv o. blind 1. hade eld i stjärten, fara av i vildaste
språng; (om kulor) slinta, riko-schettera — skena över skaklarna slå sig lös, se vidare under skakel

skenbar overklig, fiktiv, så kallad, falsk 4, spelad, inbillad, chimärisk, imaginär, blott yttre, virtuell (bild) —
skenbart (adv., även) till synes, som det tyckes, som det ser ut, som det vill synas, som man vill låta påskina, om
man blott ser till ytan; för syns skull, till skenet, till namnet skenbarlig 1 (själv)klar, iögon(en)fallande, uppenbar
2 låtsad, (blott) yttre — skenbarligen (adv.) se tydligen; se liksom 2 skenbild 1 falsk bild, vrångbild, gyckelbild,
inbillningsfoster, bländverk, hallucination,

fantom 2 (fys., motsats: reell bild) virtuell bild

skenhelig hycklande, skrymtande, skrymtaktig, hypokritisk, gudsnådlig, gudlig, tillgjort from, himlande,
fariseisk, devot, hycklad, falsk 3, fromlande, salvelsefull; munkristen, skenkristen, namnkristen; (ibl.) jesuitisk

skenmanöver skenrörelse, (mil.) demonstration, diversion; bluff, fint skepnad 1 se gestalt 1, figur 1, (yttre) form



2 se vålnad, ande, hamn

skepp 1 se fartyg, båt, segelfartyg, (vard.) skorv; (fram- 1. akter)stam 2 kyrkskepp

3 (typogr.) sättskepp — bränna sina skepp avskära alla möjligheter till återvändo, se vidare under bränna

skeppa 1 (med fartyg) sända, skicka, forsla, föra, befordra, transportera, frakta; (ibl.) ta(ga) ombord; (ibl.)
avskeppa, inskeppa, utskeppa, överskeppa, överföra n) 2 [skeppa sjöar] ta(ga) in (brottsjöar 1. vatten) (över
relingen)

skeppare befälhavare ombord, se kapten 1, f ärj karl

skepparhistoria skryt, bravad, (skeppar)lögn,

rövarhistoria skeppsbrott 1 se haveri, undergång 2, sammanbrott 2 misslyckande, fiasko — lida skeppsbrott 1 gå
under, se kantra 1, förlisa, bli vrak; drunkna 2 se misslyckas 1 skeppsbåt se jolle, storbåt, gigg, barkass, slup,
livbåt, skäkta, (hist.) äsping 1. esping, jfr roddbåt

skepsis (motsats: övertygelse, tilltro (till); dogmatism) tvivel, misstro, kriticism; klentrogenhet; tvivelsjuka,
skepticism; (filos.) negativism skeptiker se tvivlare

skeptisk (motsats: övertygad) se misstrogen,

illusionslös; tvivelsjuk sketch kortare dramatiskt inlägg, 'scen',

(ibl.) dialog skev 1 vind, sned 1, lutande, (sld)krokig, ojämn, buktig 2 (bildl.) felaktig, förvänd, förvriden, oriktig,
förryckt, inexakt, osann, falsk (dager), vrång, tendentiös, (för)vrängd; (ibl.) 'haltande' (bild) skick 1 tillstånd,
befinnande, stånd, form, kondition; (ibl. nära) gestalt(ning), beskaffenhet, stadium (av), läge, omständigheter,
predikament, ha'bitus, fas 2 (i) behörigt 1. riktigt 1. passande 1. vanligt tillstånd, regelrätt form 1. snitt 3 sätt (att
föra sig i. vara 1. uppträda 1. skicka sig), (gott) uppförande 1. uppträdande, fint sätt, se 1 sätt 2, hyfs(ning),
anständighet, skick och fason, 'fasoner', (fina) maner 1. låter, (yttre) 'polityr', god (umgänges)ton, (lära ngn)
mores; väsen, beteende; hållning, pli, stil; (ibl.) tukt, ans, (god) ordning, reda 4 (skick och) bruk, 2 regel, sed,
etikett 1 — få 1. sätta skick på få 1. sätta fason på — hålla i gott skick sköta, sköta väl om, hävda, vidmakthålla
— i dåligt skick skral, jfr eländig 2,
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sprucken, iila hanterad, bofällig, sliten, sönderriven, sönderkörd, ramponerad, illa till-tygad, i dålig kondition, illa
konditionerad; otrimmad — i gott skick i oskadat skick, oskadd, i behåll, välbehållen, väl bibehållen, i god
kondition, välkonditionerad; i trim — sätta i skick sätta i stånd, reparera 1; sätta på rätt köl, återupprätta skicka 1
(för)sända, avsända, avskicka, befordra, frakta, forsla, transportera, (av)-skeppa, låta avgå, posta; lämna (av),
tillställa, översända, leverera; avfärda, expediera; räcka, (vard.) langa, 'sticka på', (prov.) fly; (ibl.) överflytta,
förpassa 2 (om öde 1. försyn 1. Gud) besluta, bestämma, anordna — skicka sig 1 bereda sig, göra sig färdig 1. I
ordning 1. redo (att) 2 (upp)föra sig (väl), uppträda, bete sig, bära sig åt, förhålla sig, arta sig (väl), handla, (veta
att) umgås, ha umgängesvett 3 foga sig (efter), länka sig, lämpa sig, anpassa sig, rätta sig 4 se passa sig 2 —
skickad (för) se lämplig, danad, 'vuxen', kvalificerad — skicka bort skicka i väg 1. undan, lämna bort, se förvisa
1 — skicka efter 1 efterskicka, sända bud efter, eftersända ni, skaffa, avhämta, låta hämta, kalla på (doktorn),
tillkalla; skriva efter, rekvirera 2 låta följa (senare), sända senare 1. efteråt; vidarebefordra (till ny adress),
eftersända — skicka fram (om trupper) insätta ru, kasta in 1. fram, skicka 1. sända i elden — skicka i väg se
skicka bort, befordra 1 — skicka in sända in, inlämna ni, inge 1. inlägga m 1. ingå med (ansökan) — skicka
tillbaka återsända, returnera — skicka ut 1 se sända ut 2 sprida, fördela, distribuera 3 beordra 1. skicka i särskilt
uppdrag — skicka vidare vidarebefordra, remittera — vara skickad ha fallenhet (för), se förmå 1 skickelse 1
(evigt 1. eviga) rådslag, Guds 1. ödets 1. försynens bestämmelse 1. förfogan-de(n), jfr 1 öde 1, tillskickelse,
händelse, tilldragelse, hemsökelse(r), ödets dom(ar) 2 gestalt, skepnad, skepelse skickelsediger händelserik,
händelsediger, skickelserik; se ödesdiger, ödesmättad, ödes-tung, farlig, upprörd



skicklig 1 se duktig 2; smart, (vard.) slängd; se slug 1, klok; talangfull, intelligent; insiktsfull, bevandrad, skolad,
rutinerad, tränad, säker på handen, driven, flott, habil, (ibl.) durkdriven, fantastisk; kompetent, kvalificerad,
skickad, lämpad 2 sinnrik(t uttänkt), listig(t uttänkt), praktisk, behändig 3 (åld. för) anständig, hövisk, taktfull
skicklighet 1 duktighet, händighet, handlag, teknik, färdighet, förmåga 1, övning 3, färmi-tet, rutin, habilitet;
kunnande, kompetens, kapacitet 2 (åld. för) anständighet, skick, hyfs

1 skida (subst.) 1 se 2 balja, slida, hölje 2 snöskida, (vard.) 'lagg(ar)'

2 skida (v.) åka 1. löpa 1. ränna 1. (prov.) gå på skidor, (vard.) klämma lagg, (skämts.) hasa på nederbörden skift
1 ombyte, omgång (i arbete), (ett lags) arbetstid, skifte, (sjö.) pass, kvarter, vakt (ombord) 2 (arbets)lag, gäng 3
(fackspr. för) skikt, varv

skifta 1 (jur. för) dela (arv), fördela, uppdela ni, verkställa (bo)skifte 1. delning, (åld.) avvittra (bo); utskifta,
(ut)portionera, distribuera 2 se byta 3, förändra; (sjö. för) lägga om (rodret) 3 (om)växla (med varandra), (ibl.)
avlösa varann, alternera 4 ändra utseende 1. karaktär, förändras, ändra sig 1, förvandlas, växla; kasta om, vara
ostadig 1. ombytlig 1. föränderlig, vara olika, avvika, divergera, variera, fluktuera; skimra, 'spela', skillra; gå 1.
stöta i (rött); changera, opali-sera, (ibl.) irisera — skiftande 1 (rikt) fasetterad, se färgrik 1, brokig 1, skillrande;
opaliserande, opalfärgad 2 oenhetlig, varierande, växlingsrik, mångsidig, skiljaktig, brokig 2, kameleontisk,
kameleontartad; variabel, ombytlig, kapriciös — skifta färg se blekna 1, rodna 2; (metall, för) anlöpa — skifta
ljus och skugga (rättvist) fördela beröm och klander — skifta ord se munhuggas, 2 träta

skifte 1 (jur. för) fördelning, uppdelning, skiftande, (ut(skiftning, bodelning, boskifte, arvskifte 2 delning,
utbrytning, reglering, awittring, klyvning 3 växling, omlopp, omkastningfar), (ödets) kast 4 skjutsskifte,
(skjuts)håll, skjutsombyte 5 åkerstycke, gärde 6 tidsskifte, se tidevarv 7 se skift 1 — i alla skiften se ständigt
skiftesbruk växelbruk, cirkulationsbruk skiftesrik växlingsrik, växlande, skiftesdiger,

(mång)skiftande, brokig, händelserik skiftesvis se växelvis

skiftning (lätt) (för)ändring, (mindre) skillnad, avvikelse, (tvärt) kast; brytning, skuggning, anstrykning, nyans,
schattering, fasettering, färgton, 'ton', 'dragning'; skimmer, 'lek', 'spel'

skikt 1 tunt lager, varv, skift, lag, flöts, (prov.) flo, (fackspr.) stratum; (mål.) film; skiva, hinna, membran 2
(samhälls)klass, samhällslager

skikta varva, klyva i skikt, skiffra — skikta sig lagra sig — skiktad varvig, varvad, (varv)-lagrad, flolägrig, (ibl.
nära) bladig, skiffrig skildra beskriva, framställa 3, jfr skissera, måla, utmåla, utpensla, karakterisera, förtälja,
redogöra för, berätta om, relatera, ge en bild av, åskådliggöra skildring beskrivning, berättelse, (ibl.) vittnesbörd;
bild, 'porträtt', karakteristik skilja 1 (motsats: hålla ihop) (av)söndra, utsöndra, avskilja, utskilja, skilja ur;
(fackspr.) sortera (timmer), skeda (silver från guld); avlägsna 1. fjärma (från sin grupp), rarka (renar); föra isär 1.
åtskils, sära (på) (benen); åtskilja ni; isolera (från vänner), gå emellan, splittra, söndra 2 [skilja på] (motsats:

550skilja sig—skippa

blanda Ihop, förväxla) särskilja, hålla isär, göra skillnad mellan 1. på, göra boskillnad mellan, känna skillnad på 3
(motsats: förena) utgöra skillnad(en) 1. (skilj e)gräns(en) 1. skiljelinje 1. boskillnad mellan, utgöra olikheten)
mellan, uppta(ga) rummet 1. utrymmet emellan 4 (jur. för) 3 stadga 3 — skilja sig 1 gå 1. falla isär, lossna (från
varandra), grena sig, (om trådar) reda sig, dela sig, gå

1 olika riktningar, (ibl.) spricka, rämna 2 begränsa sig, se avvika 5 3 se skiljas 2 nedan

— skilja sig från 1 (motsats: behålla) nödgas lämna 1. sälja, se göra sig av med under

2 göra, förskjuta (en träl 1. om bibi. förh. hustru); ge skiljebrev, se skiljas 2 nedan 2 (motsats: hålla ihop med) gå
åt annat håll, överge; isolera sig från, dra(ga) sig undan 3 se sticka av 3 under 2 sticka 4 (med heder) utföra 1.
fullgöra 1. göra ifrån sig (arbetsuppgift), stöka undan 2 — skiljas 1 lämna varann, gå åt var sitt håll, åtskiljas ni,
dela sig, (om folkmassa) skingras, upplösas, upplösa sig, (om individer) gå var och en till sitt, (ibl.) ta(ga) farväl



av varandra, säga adjö 2 (hålla på att) skilja sig, ligga i skilsmässa; ta(ga) ut skilsmässa, separera; upplösa
äktenskapet — skiljas hädan se dö 1

— skild avlägsen 1. fjärran (från), (ibl.) avskild; (ibl.) frånskild; se enstaka; se olik — skilja agnarna från vetet
sålla 1. sortera 1. sovra materialet, skilja det onda från det goda, skilja fåren ifrån getterna — skilja frå'n
frånskilja, rensa bort (skräp), avskräda, avskilja, sprätta av 1. bort, riva av — skilja från skolan se relegera —
skilja från tjänst avskeda, entlediga, utesluta 1 — skilja ut avskilja, frånskilja, se avlägsna 4 — skilja åt (motsats:
blanda (ihop), förväxla) skilja på, skilja från varandra, skilja 1, jfr sprida 1; se 2 reda 1

skiljaktig se olik, omaka 1, skiftande 2; avvikande (mening) skiljaktighet se avvikelse, meningsskiljaktighet,
åsiktsbrytningar, åsiktsdivergenser, jfr

1 strid 2

skiljedom skilj emannadom, kompromiss, ar-

bitration, uppgörelse skiljedomare skiljeman, förlikningsman, god man, medlare, fredsmäklare, (strids)domare
skiljedomstol skiljenämnd, förlikningsnämnd,

fredsdomstol skiljemynt växelmynt, växelpengar, småmynt, småpengar, (si.) 'grus' skiljemärke 1 särmärke,
(bibi.) schibbolet

2 (åld. för) gränsmärke, rå(märke) skiljeväg 1. skiljoväg 1 korsväg, vägkorsning,

vägskäl 2 (bildl.) avgörande, (avgörande) val, (ett) antingen — eller, vändpunkt, kris skillnad 1 gränsskillnad,
(skilje)gräns; gränsmärke; skilsmässa 2 åtskillnad, distinktion, särskillnad, (göra) 'boskillnad'; olikhet,
olikformighet, skiljaktighet, differens, di-vergens, skiftning, nyans; avvikelse; [det är skillnad det] det var en helt
annan sak, det var andra don 1. bullar 1. en annan femma

3 skillnadsbelopp, rest, minus, balans, kursdifferens, agio, mellangift, marginal — till skillnad från i motsats till
1. mot skilsmässa 1 avsked, avresa; bortovaro 2 äktenskapsskillnad, separation 3 (vard. för) öppning 1. glipa
(mellan klädesplagg) skiltvakt 1. skyltvakt (mil., åld. för) (vakt)post, vakt

skimmer se glans 1, glimmande sken, skiftning, avskuggning, glansdager; glimt, ljusning; glimmer, glinder,
flimmer, skiller; strålrymd, gloria, aura, nimbus, fläkt skimra se glänsa 1, glittra; skifta, skillra, blossa skina se 1
lysa 1, glänsa 1 — skinande se klar 1, se lysande 2 under 1 lysa; solig, jovial(isk), fryntlig — skina fram glimta
fram, skymta fram; framgå skingra 1 sprida åt alla 1. skilda 1. olika håll 1. för himmelens vindar 1. åt alla
himmelens hörn, kringsprida m, försprida, förströ, driva isär (moln); (om här 1. folksamling) splittra, riva upp,
spränga; göra slut på (enformigheten), få bukt med, befria (sig) från; (om sorger, bekymmer, oro) förjaga,
fördriva, bortdriva ni, lindra, 'blåsa bort', slå bort, (ibl.) 'dränka' 2 (jur. för) göra (sig) av med, förskingra —
skingra sig 1. skingras upplösa sig, (åt)skiljas, dela sig, (kring)spridas, sprida sig, lätta, lättna, 'lyfta', (ibl.)
försvinna, upphöra skinkmärr mager häst, hästkrake skinn 1 hud, hudyta, hy 2 djurhud, päls, fäll, bälg; pälsverk,
se läder; (i) skinnband 3 korvskinn, fjälster; hinna (på mjölk) — bara skinn och ben utsvulten, utmärglad, mager
som ett skelett — byta 1. ömsa skinn byta 1. skifta gestalt 1. skepnad; byta åsikt, ändra inställning, se ändra sig
— ha (sju) skinn på näsan (vard. för) vara karsk 1. barsk, vara sträng, se under 2 sträng — hålla

1 skinnet se hålla efter 1 — hålla sig i skinnet (vard. för) behärska sig, vara lugn, se under

2 lugn, vara lydig 1. snäll 1. ordentlig; vara försiktig, känna sina gränser, hålla sig inom marginalen, inte sträcka
sig längre än skinn-fällen räcker — in på bara skinnet (våt) in på bara kroppen — riskera resp. rädda skinnet
riskera resp. rädda livet 1. sitt liv — släppa till skinnet få sitta emellan — visa sitt rätta skinn visa vad man
innerst inne tänker, visa sin uppfattning 1. inställning 1. sina åsikter, förråda sig, visa sitt rätta sinnelag — ömsa
skinn se byta 1. ömsa skinn ovan

skinna 1 se flå 1 2 (vard. för) utplundra, plocka (in på bara kroppen), pungslå, suga ut 2, jfr schackra 1
skinnkrage se boa



skinntorr bara skinn och ben, mager som ett skelett 1. en skrika, jfr mager 1, utmärglad, pergamentartad, 'vissen'
skipa — skipa lag 1. rätt se döma 1 — skipa

lag och rätt skipa rättvisa skippa [sk-] (vard. för) strunta i, slopa, hoppa över
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skir 1 renad, klar(ad); (tunn o.) genomskinlig, florsartad, florslik, florstunn, (ibl.) florslätt, slöjlik 2 ren, klar,
transparent, 3 skär 1; luftig, skylik, eterisk, fin; spröd; (ibl.) skinande, strålande, skimrande skira (om ister 1.
flott) rena genom smältning,

klarkoka; smälta (smör över eld); luttra skiss 1 (motsats: huvudritning) se utkast, konturteckning, (grafisk)
layout, (ibl.) planskiss, program 2 kort(are) (prosa)berättelse, novell; studie, kort framställning, översikt skissera
hastigt 1. provisoriskt teckna 1. rita (upp), konturteckna, (konsth.) lägga upp, (vard.) skissa; sätta upp
huvudpunkterna 1. huvuddragen 1. grundlinjerna, 'upplinjera', planlägga, planera 2; ånge i stora drag, dra(ga) upp
huvudlinjerna i, summariskt 1. flyktigt återge 1. skildra, antyda — skisserad se ytlig 2

skit (vulg. o. vard. för) 1 (tarm)uttömning(ar), avföring, exkrementer, (med.) fekalier, (barn-spr.) baj(s),
(hund)lort, (åld.) träck 2 smörja, skräp 3 strunt(prat); skvaller, förtal 4 kräk, knöl — skit- (vard. för) mycket 1.
väldigt 1. oerhört (bra, snygg)

skita (vulg. o. vard. för) tömma tarmen, ha avföring, förrätta sina 1. ett naturbehov, (barnspr.) baj(s)a, göra det
stora, (åld.) kacka, förrätta 1. göra sitt tarv — skita i (vard. för) inte bry sig om, strunta i — skita ner (sig) (vard.
för) smutsa ned (sig) — skita på sig göra på sig, göra i byxorna skitig (vard. för) smutsig 1 skiva 1 flisa, flaga; se
platta, plån, blad, (guld- 1. silver)plants; bräda, flak, lucka, taffel (på biljardbord); (fällbar) klaff (på möbel);
lager, snitt; lamell, folie; (glas)ruta; trissa; (grammofon)platta, (gammal) sjuttioåtta 1. 'stenkaka' 2 (vard. för)
bjudning, dryckeslag, supé — klara skivan se klara sig 1 skjorta — inte (ens) ha skjortan på kroppen (vard. för)
vara utfattig — kläda blodig skjorta för (fäderneslandet) blöda för, se vidare under blodig skjortbröst skjortveck,
lösbröst, bröstveck, (åld.) nattkappa, (si.) söndagsblad skjul 1 (vagns)lider, (redskaps)bod, (vard.) sjapp, (vid
bygge) futt, (prov.) sköve; förrådsbyggnad, magasin, uthus; barack, kyffe, kåk, ruckel 2 tak över huvudet, skydd,
tillflykt

skjuta 1 ge fyr, ge 1. öppna eld, avfyra nJ, avskjuta ru, avtrycka ni, (av)lossa (ett) skott 1. en salva, (vard.) smälla
av (ett skott), slänga i väg ett skott (efter), knalla, panga, plottra, brassa på, bränna på, damma på; nedlägga ru,
fälla, nedskjuta nr, nedmeja ru, jfr döda 1, ihjälskjuta nr, (vard.) knäppa, 'klippa', panga; fysiljera, arkebusera;
(vard. för) sparka 1. kasta i väg (en boll); (om katt) lura (på), resa (rygg) 2 maka, skjuva, kara; stöta (en båt i
sjön) — skjuta av 1 avskjuta, avfyra, (av)lossa, trycka av 2 skjuta itu, skjuta bort 1. lös — skjuta bort 1 skjuta av;
skjuta slut, förbruka (ammunition) 2 se
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skjuta undan; skjuta 1. stöta ifrån sig — skjuta emellan (med) se inskjuta 2 — skjuta fart sätta fart, få 1. ta(ga)
fart — skjuta fram

1 flytta fram, maka fram 2 böja fram, skjuta ut 3 sticka fram, sticka ut, stå 1. springa fram, sträcka sig ut, stå fram
1. ut, puta ut, (ibl.) hänga (ut) över 4 komma fram, skjuta upp (ur marken), spricka fram, växa fram, sticka upp,
alstras 5 (hastigt) fara fram, (ibl.) ljunga fram (genom) 6 se gynna 2 — skjuta i sänk se 2 sänka 1 — skjuta ifrån
sig se avvisa 2 — skjuta ihop 1 skjuta samman, föra ihop 2 se skjuta till 2 — skjuta in se inskjuta — skjuta in sig
på (bildl. för) lägga an på, inrikta sig på, sikta (in sig) på, gå in för — 1 skjuta på [skju'ta på] 1 lossa skott på,
beskjuta, pricka, (ibl.) skadskjuta

2 jämka på, rucka på, peta på, (vard.) putta på; rubba, knuffa, skuffa 3 se skjuta upp 3 — 2 skjuta på [skjuta på1]
(hjälpa till att) skjuta framåt; hjälpa, befordra, skynda på 2; ligga un'der — skjuta skott se växa 1

— skjuta skulden på se skylla på — skjuta till 1 skjuta igen, (ofullständigt) stänga 1 2 (om pengar) bidra(ga)
med, ge (som bidrag), tillskjuta, lägga till 1. ihop 1. samman 1. tillsammans, skjuta ihop, satsa, skrapa ihop 3 (om



material) släppa till, hålla (med)

— skjuta undan skjuta 1. skjutsa åt sidan, stöta bort; skjuta bort, flytta, avlägsna, tränga undan — skjuta upp 1
flytta upp; (sjö. för) lägga (tågvirke) i bukter 2 komma upp, sticka upp, skjuta fram, uppväxa ni, framspira ru,
uppspira ni, gry, ränna upp 1.

1 höjden 1. i vädret, raka i vädret, resa sig (i höjden), stiga; (om t. ex. spik) stå upp 3 uppskjuta, skjuta på,
fördröja, framflytta w, låta vila, bordlägga, ajournera, ställa på framtiden, 'lägga på is'; hänskjuta (till senare
behandling), sätta i efterhand, undanskjuta, dröja med, vänta med, låta vänta 1. anstå, spara, gömma, (ibl. nära)
förhala, skrinlägga — skjuta ut 1 se skjuta fram 2 (sjö.) kasta ut (landgången); stöta ut (båt); löpa ut, bära av,
sätta av 3 sträcka sig ut (i) — skjuta åt sidan se tränga undan

— skjuta ö'ver 1 skjuta ovanför (målet)

2 (delvis) överlappa 3 övergå 1. överstiga visst mått 4 (om ansvar) kasta 1. vältra över (på) 5 (om tid) förskjuta
sig över — skjuta över målet se överdriva

skjutning 1 skottlossning, eldgivning, 'eld'; skytte 2 markrubbning, förskjutning 3 is-gång

skjuts 1 förspänt åkdon; spann; diligens 2 skjutsning, körning, skjutsfärd, (vard.) lift 3 avsked, respass; knuff,
stöt, 'körare' — få skjuts få följa 1. åka med, gratisåka, lifta

skjutsa 1 ge skjuts, fortskaffa; köra, frakta 2 maka, driva (fram), fösa, knuffa, förpassa

— skjutsa med 'köra' med, 'excercera' med

— skjutsa undan skrämma bort, tränga undan

skjutvapen se eldvapen, gevär, jfr pistolsko—skolmässig

1 sko (subst.) 1 skodon, fotbeklädnad; san-dal(ett), mockasin; jfr taffel 2 hylsa, beslag; skoning, doppsko,
hovjärn, hovbeslag — i ngns skor (inte vilja vara) i ngns ställe — veta var skon klämmer veta var det onda
Sitter, se vidare under 2 klämma

2 sko (v.) 1 ta(ga) 1. sätta på (sig) skodon 1. kängor 1. skor(na), ta(ga) på (sig) om fötterna; hålla 1. förse med
skodon; sätta (järn)skor 1. hästskor på 2 förse med beslag, (för)stärka, beslå, belägga (med skoning 1.
skyddskant), förse med skoning, kanta — sko sig rikta sig på andras bekostnad, profitera, göra sig oskälig 1.
olovlig vinst, förse sig 1. håva åt sig mer än tillbörligt, jfr hugga för sig, ge sig (själv) till godo mer än tillbörligt,
missbruka andras situation 1. (nöd)läge, leva högt på andras bekostnad, skära breda remmar ur andras hud 1.
rygg, (vard.) åka snålskjuts, se rikta sig under 1 rikta, skära pipor i vassen, passa på (tillfället), hålla sig framme

skoband se skosnöre skock se 1 flock 1, mängd 1 skocka se hopa — skocka sig 1. skockas samla sig 1. samlas i
stort antal 1. svärmar 1. flockar, se flocka sig, tränga ihop sig, till trängsel (upp)fylla, packa sig; stocka sig
skodon fotbeklädnad; [skor, pumps, sandaler, kängor, pjäxor, stövlar] skog skogstrakt, skogsbygd; utmark;
(skogs)-dunge, lund, (i högre st.) (skogs)hult; plantering; urskog, jfr snår — barka 1. gå åt skogen se misslyckas
1 — dra åt skogen dra åt helvete, jfr försvinna 1 skogig skogbevuxen, skogbeväxt, skogbeklädd, skogbekrönt,
skogrik skogsbryn skogsrand, skogskant skogsrå se huldra skogsskövling baggböleri skoj 1 se gyckel, skojeri,
rolighet(er), lustigheter) 2 fuffens, spjuveri, ofog, upptåg, (vard.) spex, bus; uppsluppenhet, munterhet, stoj; nöje,
galej, (vard.) kolifej, (åld.) muntration; drift, nojs, spektakel 3 se bedrägeri, charlatanen, gyckelverk,
rötmånadshistoria, (tjuv)knep, illojal reklam 4 (vard. för) skojigt, roligt — på skoj för ro skull, se under 1 ro

skoja 1 se skämta, säga ngt (bara) på skoj 1. på skämt 2 [skoja med] se gyckla (med)

3 föra liv 1. (o)väsen, ha fyr för sig, stimma, rasa, stoja, galnas, väsnas, flamsa, (prov.) gantas, (vard.) lattja, (si.)
spexa 4 se 1 lura 2, svindla, se pungslå, vara oredlig (i affärer), humbuga, 'vingla', (vard.) fiffla

skojaraffärer se bedrägeri 1 skojare 1 se skämtare, skalk, spjuver, odygds-påse, rustibus(s), skälm, filur, luv(er),
krabat, gyckelmakare, spektakelmakare, 'spelorre', pajas; lurifax, galgfågel, kanalje, gynnare, ravaillac, (vard.)



rackare, ill-maring, illparing, klippare 2 se bedragare, skurk, 'köpenickare', (vard.) sjajas skojfrisk full av upptåg,
uppsluppen

skojig se glad 3, rolig 1, livad 2; löjlig skokräm skosmörja, blanksvärta, (blank)-smörja, skopasta, läderbalsam

1 skola (subst.) 1 undervisningsanstalt, läroanstalt, bildningsanstalt, lärosäte, (vard.) plugg; utbildningsanstalt;
skolhus, skollokal, skolbyggnad 2 skolväsen 3 (vetenskaplig) meningsriktning, konstriktning, vetenskapligt
system, vetenskaplig doktrin 1. lära 1. teori; meningsgrupp, smakriktning, krets (av lärjungar) 4 skolning,
underbyggnad, utbildning, uppfostran, fostran, handledning, träning, dressyr 5 (ridk.) (högre) ridkonst,
hästdressyr — skol- undervisnings-, pedagogisk — av gamla skolan av gamla stammen, av gammal (o. fin)
uppfostran, jfr gammaldags; [vara av gamla skolan] ha gamla 1. föråldrade 1. (ibl.) samhällsbevarande åsikter —
bilda skola få efterföljare, samla elever kring sig — genomgå en hård skola få pröva på, gå igenom ekluten,
härdas, bli garvad — ha god skola ha god skolning, vara väl skolad 1. förfaren 1. införd 1. insatt 1. fostrad 1.
utbildad — ha gått i skola hos ha fått sin utbildning hos, ha tagit lärdomar av, ha lärt av, ha tagit arv från, ha lärt
metoden 1. tekniken 1. metodiken hos, ha stått under (ngns) färla — ha skolor ha gått igenom vissa kurser, ha
(fått) viss skolning 1. utbildning — skvallra ur skolan sc skvallra 1 — ta sin mats ur skolan sc draga sig undan 2

2 skola (v.) 1 se undervisa, fostra, öva (upp), dressera, (ibl.) disciplinera; (ibl. nära) instruera, leda 2 (om plantor)
omplantera ra, sätta om 3 (byggn.) fastkila ni 1. utfylla ra (med småsten 1. skärv) — skolad utbildad, övad,
tränad, rutinerad, (väl) förfaren, kultiverad, skicklig

3 skola (v.) 1 komma att, stå i begrepp att, (i högre st.) gå att 2 se ämna 3 vara avsedd för, vara ämnad till att, ha
till uppgift (att) 4 böra, se måste 5 se 3 lära — skall det vara får det lov att vara, vill ni ha, önskar ni — vad skulle
han där att göra vad hade han för anledning att gå dit, varför behövde han gå dit

skolastisk ordklyvande, (alltför) spetsfundig, livsfrämmande skolexempel typexempel, standardexempel,

'klassiskt' exempel skolfux (vard. för) lärare, jfr pedant skolka undandra(ga) sig (arbete), hålla sig undan 1. från,
vara frånvarande 1. borta (utan giltigt förfall), (förfallolöst) utebli, (vard. o. si.) ta(ga) (sig) ledigt, hålla
frimåndag, ta(ga) bondpermission, bonna, 'ta semester', göra sig osynlig, smita (undan 1. från), 'fira', tryna,
skubba, 'sticka'; (vid allmänna val) vara en soffliggare; vara skolsjuk, jolla, jolka, jfr lata sig, simulera skolla se
skålla

skolmässig (bl. a.) metodisk; pedantisk, do-cerande, torr; (om översättning) slavisk, osjälvständig, bunden vid
originaltexten

553skolning—skrank

skolning uppfostran, utbildning, 'skola', kultur, träning, (ibl.) utdaning; dressyr; omplantering skolpojke
skolyngling, se elev 1 skoluppsats se uppsats 1

skona 1 ge nåd 1. pardon, benåda (till livet), låta löpa, efterskänka straff(et); visa skonsamhet 1. mildhet 1.
överseende, vara skonsam 1. undfallande, ha undseende 1. överseende med, (ibl.) låta nåd gå före rätt, blunda för;
se befria (från), rädda, frälsa, låta (undan)slippa 1. slippa undan 1. ifrån, förskona, icke kröka ett hår på ngns
huvud; [skona från] frita(ga), frikalla från 2 bespara, spara 4, avlasta, inte överanstränga, fara varsamt med, vara
aktsam om, ha försyn för, visa hänsyn för, vara försiktig med, vara rädd om skoning 1 beslag, (dopp)sko, skålla
1. skolla, skena, förstärkning; beklädnad, överklädnad 2 (klännings)kant, fåll, kantskydd skoningslös skon(s)lös,
misskundslös, se grym 1, hård 6 — skoningslöst (adv., även) utan försköning 1. skonsamhet 1. (åld.) skonsmål,
utan förbarmande 1. misskund 1. medlidande, utan nåd o. barmhärtighet, utan pardon — vara skoningslös gå
bröstgänges till väga, begära ngns huvud på ett fat skonsam (motsats: sträng, hänsynslös) mild, barmhärtig,
human, fördragsam, tolerant, hovsam, moderat, nådig, långmodig, takt-full, finkänslig, försynt, grannlaga;
försiktig, varsam

skonsamhet mildhet, överseende, undseende, hänsyn, (åld.) skonsmål

skopa öskar, öskärl, (prov.) ösa, skoffa; grävskopa; (tekn.) (gjut)skänk; (vard. för) (dam)-hatt, (mil.-si. för) hjälm



— en skopa ovett en skur av ovett, se ovett skorem se skosnöre

skorpa 1 (hård) (ytter)kant, 'kaka'; sårskorpa, ruva, ärr, (med.) krusta; (hårt) överdrag, betäckning; skal,
inkrustation, 'bark', slagg, pannsten, skålla 1. skolla, sko-vor, beläggning; (snö)skare 2 knalle, skeppsskorpa;
biskvi, tveback; skalk, (bröd)kant, (prov.) (bröd)karm; (si. för) klocka, ur skorpmjöl rivebröd, ströbröd skorra 1
rulla på r-en 2 låta illa 1. strävt, knarra, knarpa, snarra, 'skrika' 3 disharmo-niera, svära (mot varann), störa 1.
bryta stämningen, 'gnissla', 'skära' (i öronen) — skorrande brummande, gäll, disharmonisk, missljudande,
skärande, falsk, ostämd skorstensfejare se sötare

1 skorv sjöoduglig båt 1. skuta, skrov, 'vrak', (åld.) plimsollare

2 skorv (hud)utslag, skorvfläck(ar), skorv-svamp, ruva

skosnöre skorem, skoband, kängsnöre, kängband, kängrem skot (sjö.) se rep

skott 1 (be)skjutning; knall, dunder, dön, dån, skall, brak, smäll, ljudstöt, detonation, explosion 2 projektil, kula,
patron, ammuni-

tion, laddning; målspark 1. -boll (i fotboll), kast (i handboll), (hård) 'rökare' 3 telning, avläggare, reva, (prov.) sly;
planta, stickling, grodd 4 (sjö. för) skiljevägg, mellanvägg; (vattentät) avplankning, avplankat rum 5 (väveritekn.)
inslag — kläda 1. klä skott för 1 utsättas för fiendens eld, blöda för, kläda blodig skjorta för (fäderneslandet) 2
utsättas för obehag, fål. (få) bära skuld(en) för, ställas till ansvar för, (få) stå för, (få) lida hugg för, böta 1. sota
för, bära hundhuvudet för, bli syndabock för, (få) sitta emellan för; (själv) utsätta sig 1. offra ngt för, kämpa 1.
strida för (ngt), gå i elden för, vara måltavla för — skjuta skott se växa 1 — som ett skott (vard. för) blixtsnabbt,
som en raket, plötsligt skotta se skövla 1 — skotta bort skotta 1.

skaffa undan — skotta på föra på skottavla måltavla — bli en skottavla för (åtlöje) bli mål 1. föremål för (spott
och spe), bli (allas) driftkucku skottfri 1 skottfast, skottsäker, (skott)hård, osårbar 2 obeskjuten — gå skottfri inte
(kunna) träffas av skott; slippa undan, gå fri, klara livhanken skotthåll gevärshåll, bösshåll; skottvidd; (lagom)
(skjut)håll; [inom skotthåll för linsen] inom kamerans räckvidd 1. räckhåll skottkärra enhjulig kärra, (prov., i
Sydsv.) rullebör, rullebår; (tvåhjulig) 'björn', (prov., i Sydsv.) trillebör skovel 1 skyffel, (prov.) (trä)skoffa 2
tvärträ (på vattenhjul), skovelblad, drivblad; 'vinge' (på vindmotor); (mudder)skopa skövla 1 skotta, skyffla,
'kasta' (säd), röra om (med skovel), (prov.) skoffa 2 piska vattnet med skovel, ta(ga) sig fram med skovelhjul;
paddla skrabbig (vard. för) gammal o. skral, se dålig 3, opasslig 2; bräcklig, illa (med)faren, gammal o. rankig,
(vard.) sjabbig; söndrig, trasig, illa underhållen, luggsliten, utsliten skraj (vard. för) rädd 1

skral 1 se sjuk 1, opasslig 2 2 se dålig S, utsliten 2, skrabbig; bofällig, underhaltig, (ibl.) skranglig; (om betyg,
kunskaper osv.) i minsta 1. sämsta laget, svag, minimal, miserabel, ömklig, (vard.) tjafsig (tillställning); (även
sjö., om vind) se 2 knapp 1 — skralt (adv., även) inte bra, klent (beställt med), illa 4 — vara skralt med vara ont
om, se under ond

1 skramla (subst.) harskramla, klappra, (barn)skallra, skallerinstrument, bjällra

2 skramla (v.) 1 skrälla, skallra, klirra, slamra, väsnas, ramla, rassla, klappra; döna, dundra, braka, bullra, (om
fordon) skralta 2 samla (ihop) 1. skramla ihop (pengar), sala, skrala

skranglig 1 långskranglig, (lång o.) gänglig, lång o. smal 1. mager 1. tanig, 'lealös', spinkig, spetande i höjden,
(ibl.) förvuxen, utmärglad, skral 2 skranglande, se rankig skrank (skydds)räcke, räckverk, stängsel, gallerverk,
avplankning, avskrankning, av-

554träda innanför skranket—skrinda

balkning, 2 bom, (ibl.) spärr(anordning), barriär, balustrad, jfr skranka — träda innanför 1. inom skranket träda
upp inför domarskranket, visa sig inför domstol(en) — träda inom skranket för uppträda som försvarare för (ngn
1. en åsikt) skranka gräns, råmärke, skiljemur, skiljegräns, (sätta en) damm (för); jfr skrank; band, tygel, hämsko,
hinder, begränsning



1 skrapa (subst.) 1 skrapjärn, raka, krats, (tekn.) sickel, (sotar)raffel; kara, karda, skrapbräde, skraphake,
skrapkniv, rader-kniv, fotskrapa, väghyvel, (väg)sladd 2 (ibl. nära) trål, dragg 3 sår, 1 repa 4 se tillrättavisning,
uppsträckning, ovett

2 skrapa (v.) 1 (med ngt vasst föremål) rengöra ni, avputsa ni, dra(ga) av (slagg), skava (ren), skubba, skrubba,
radera, rykta; se riva 1, raka, kratsa, kara, raffla, rafsa, repa, krafsa, nöta, ratscha, (ibl. nära) feja; (skrubb)hyvla;
skyffla; sladda 1. jämna (väg); (ibl.) fila, kratta 2 göra en bottenskrapning, insamla ni med skrapa 1. trål 3 se såra
1 — skrapa emot stryka hårt utefter 1. över, ta(ga) emot — skrapa ihop 1. samman se hopa; skjuta ihop (ett
belopp) — skrapa sönder se skamfila — skrapa åt sig se hugga för sig

skratt mysande, (små)leende, (små)löje, smil, flin(ande), fnissning, fnitter; flatskratt, gapskratt, skrattsalva; (vard.
o. si.) (rå)-flabb, garv, 'gnägg', 'grin'; hånskratt, hånleende, kallgrin; uppsluppenhet, stoj, flams skratta brista (ut) i
skratt, slå till ett (flat)-skratt, ge fritt lopp åt sin munterhet, få sig ett gott skratt, råka i skrattagen, (vard.

0. si.) flabba, garva, 'gnägga', 'grina', 'gapa'; flina, fnissa, fnittra, kraxa, flamsa; (små)le, småskratta, smila, mysa;
skrocka 1. klucka (av belåtenhet); storskratta, gapskratta; hånle. hånskratta, kallgrina — skratta ut se håna —
skratta åt (ngn) förhåna, bele, roa sig på (ngns) bekostnad, jfr förakta

skrattgrop smilgrop

skrattretande lustig, skojig, jfr löjlig

skred (jord)ras, stark sättning 1. förskjutning,

fall; snöras, se lavin 1 skrev benvinkel, gren(en)

1 skreva (subst.) (bergs)klyfta, kiev, se 1 spricka

2 skreva (v.) stå 1. gå 1. sitta 1. sätta sig 1. ligga med utspärrade ben 1. bredbent, spreta med benen, spärra ut
benen, skeka; (ibl.) grensla

skri se skrik

skria se skrika 1 •— skriande gäll, gräll; (den) uppenbar(aste), ohygglig, enorm, flagrant, se oerhörd 2 skribent
brevskrivare; artikelförfattare, se författare, tidningsskrivare, jfr journalist skrida 1 (om person) gå 1. passera
långsamt

1. steg för steg 1. högtidligt 1. avmätt 1. gravitetiskt 2 (om tid) ha sin gång, förflyta, förlöpa (stilla 1. långsamt 1.
enformigt), 'lida' 3 (om stenmassor 1. snö) glida (ned),

19 — Ord för ord

ge sig (utför), långsamt falla 1. rasa — skrida fram 1 långsamt 1. högtidligt gå fram(åt); [skrida fram mot] närma
sig, nalkas, komma (närmare) 2 (om tid) långsamt fortskrida, flyta 1. rinna fram, förflyta, förgå, sakta 'glida' 3
aeframskrida2—skridatillföreta(ga) sig (att), vidta(ga) förberedelser för, sätta

1 gång med, övergå till (aktion), börja 1; tillgripa (operation) — skrida till handling sätta (ngt) i verket, övergå
from sounds to things, (vard.) slå till — skrida till verket se börja 1

\ skrift (åld. för) bikt 1

2 skrift 1 skrivning, skrivande, skriveri

2 skrivtecken, bokstäver, skrivtyper, bokstavstyper, bokstavstecken, bokstavsformer, (åld.) pränt; skriftform;
handstil, text; skrivkonst, (utbildat) skriftspråk 3 tryckalster, trycksak; skriftalster, skriptum, handling 3;
publikation, uppsats, bok, arbete, verk, opus; häfte, traktat, broschyr, avhandling, ströskrift, jfr pamflett;
utlåtande, framställning — skrift- grafisk; graf ologisk (tolkning) — skriften den Heliga skrift, bibeln — hemlig
skrift se chiffer

skrifta hålla skriftermål med, ta(ga) ngn I skrift, (av)höra ngns bikt, jfr bikta 1, (ibl.) bekänna



skriftexpert skriftsakkunnig, (ibl.) grafolog skriftspråk (motsats: talspråk) bokspråk,

skriftsvenska, skriftstil, litteraturspråk skriftställare se författare 2 skriftväxling 1 (åld. för) brevväxling,
korrespondens 2 notväxling 3 polemik skrik se rop 1, anskri, skri, (indian)tjut, jfr gallskrik; pip(ande), böl(ande),
vrål, krax(ande); 'gnissel', jfr jämmer 1; skrikande, skrål(ande), oväsen, skrän 1 — sista skriket (vard. för) senaste
mod(e), se under 2 mod skrika 1 ropa, tuta (ngt i öronen), heja, hojta, hoa, poa, (vard.) tjoa, (prov.) poja; skria, ge
hals; (högljutt) jämra (sig) 1, jfr gråta; yla, se tjuta; skråla, gallskrika, (ill)vrå-la, ryta, gasta, gorma, (vard.)
'gapa', 'böla', rya; larma, väsnas, skräna, föra oljud, jfr 1 bråka 1 2 gnissla, kraxa, skära 1. skorra (i öronen); sticka
(i ögonen); [skrika mot [-varandra]-] {+var- andra]+} inte sammanfalla, inte passa samman 1. tillsammans, på
inga villkor gå ihop, gå stick i stäv mot varann, svära mot varann — skrikande (motsats: diskret) 1 (om röst) gäll,
skarp, skärande, skrikig, disharmonisk, pinande 2 (om färg) gräll, bjärt, prålig, 'stickande', 'glödande', 'ilsken' —
skrika ut se förkunna 1, utbasunera, 1 reklamera (för), brännmärka skrikhals pipsill, skrikblåsa, (vard.) gnällspik,
jfr grinolle 2; gaphals, skränare, skrän-fock, hurrabas skrikig 1 pipig, gnällig, (vard.) gapig 2 se skrikande

skrin se 1 låda, (nipper)ask, (åld.) flaskfoder,

jfr fodral; (prov.) (mat- 1. matsäcks)spann skrinda hövagn, (höjhäck, (hö)skak, (kol)ryss; jfr vagn
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skrinlägga inställa; lägga undan I. åsido 1. på hyllan 1. på is, avlysa, inhibera, avföra från dagordningen,
uppskjuta (på obestämd tid), bordlägga, 'lägga till handlingarna', avstå från; (ibl.) 'begrava' (i glömska), 'jorda',
överlämna 1. överantvarda åt glömskan; låta falla 1. fara — skrinlagt vetande ofruktbart 1. icke fruktbärande 1.
sterilt 1. 'nedgrävt' 1. oanvänt vetande

skriva 1 sätta på papper 1. på pränt, skriva ned, pränta, texta, rista, plita, knacka (på maskin), (hastigt 1. slarvigt)
klottra 2 se författa, (skriftligen) sätta upp, ställa upp (regel), utfärda; föra (anteckningar); stilisera, (ibl.)
formulera 3 vara författare, 1 dikta 1; komponera (musik) 4 [skriva till (ngn)] meddela sig med, sätta sig i
förbindelse med, korrespondera med, ta(ga) kontakt med 5 stava, 'teckna' (sitt namn) — skriva sig 1 teckna sig,
kalla sig 2 (låta) kyrk-skriva 1. kyrk(o)bokföra 1. mantalsskriva 1. skatt(e)skriva sig — skriven [var står det
skrivet] var (i lagen) är det bestämt; [det står skrivet i stjärnorna] det är (förutbestämt av ödet, det är förutsagt 1.
förutspått, det är ödesbestämt; det vet man inte; [vilja ha ngt skrivet] vilja ha ngt skriftligt, önska skriftlig
bekräftelse 1. svart på vitt (på) — skriva av 1 ta(ga) 1. göra avskrift (av), bok-stavstroget återge, kopiera 2
plagiera, 'låna', (si.) 'kapa', krita, planka (av) 3 (hand.) se avskriva — skriva emot 1. mot skriftligt söka bemöta 1.
vederlägga, sätta sig (e)mot, opponera mot; polemisera mot, författa en motskrift — skriva ihop 1 förena,
(sammanbinda, sammanskriva ni; tränga ihop 1. samman 2 skriftligt utarbeta, sätta ihop 1. samman, kompilera,
knåpa ihop, (vard.) snickra ihop 1. till 3 (genom författarskap) förtjäna — skriva in inskriva, uppta(ga) ni,
tillskriva ni, (ibl.) infoga ni, jfr anteckna; föra till boks 1. till protokollet, protokollföra, se registrera;
immatrikulera, introducera; inmönstra (värnpliktiga) — skriva in sig teckna sig, anmäla sig, gå in (vid 1. i),
ansluta sig (till), inträda (i), bli medlem (av) — skriva ned 1. ner 1 se anteckna, uppskriva ni, (skriftligen) avfatta,
fästa I. sätta på papperet, sätta på pränt, skriftfästa, kodifiera; knacka ned (på maskin); (hastigt) nedkasta ni 2
(hand.) se nedskriva 2 — skriva ned 1. ner sig skriva dåligt 1. sämre (än förut); [ha skrivit ned sig] inte bli
godkänd på stil 1. på skriftligt prov, få underbetyg, underkännas, jfr kuggas — skriva ngn ngt på näsan klart o.
tydligt framhålla 1. säga ifrån, se vidare under näsa — skriva om1 1 omarbeta ni, bearbeta, omdikta ni, ändra,
kopiera; transkribera, (mus.) transponera 2 se omskriva2 — 1 skriva på [skri'va på] — skriva ngt på ngn 1. på
ngns konto 1. på ngns räkning skriva över på, föra över på, låta skriva på, notera på, uppföra på (ngns räkning);
skylla på, tillskriva ngn ngt, tillskriva ngn förtjänsten av 1. skulden för — skriva pà ngns kreditsida
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tillräkna ngn som förtjänst, betrakta som en av ngns goda sidor — 2 skriva på [skriva

på1] 1 se underteckna; (ibl.) attestera 2 gå i borgen (för), gå i god (för), (an)teckna sig för 3 sätta en påskrift 1. ett
märke på, påteckna, (om pass) visera — skriva ren 1. rent se renskriva — skriva under 1 se underteckna 2



förplikta sig till 3 instämma i, se 2 instämma 2, gå med på — skriva upp 1 se anteckna, skriva ned 1; uppföra (i
liggare); bokföra; (vard. för) vara säker på 2 (hand.) skriva upp 1. öka 1. höja värdet av, (ibl.) revalvera (valuta) 3
skriva 1. uppföra på ngns räkning 1. konto, (vard. för) lämna på kredit, debitera; [låta skriva upp] köpa 1. ta(ga)
på kredit, se under 2 kredit — skriva ut 1 skriva färdig; redigera, renskriva; utställa; förskriva (medicin); (låta)
sätta upp (formulär 1. kontrakt) 2 påbjuda, se utskriva 2 3 friskskriva, (på viss tid) permittera skrivare
skrivbiträde, skrivhjälp, sekreterare, (ibl.) avskrivare, kopist, (om äldre förh.) klerk; (fackspr., ibl.) copywriter,
kreatör skrivblock anteckningsblock, (notes)block,

stenogramblock skrivbordsprodukt (motsats: praktiskt alster, fältarbete) teoretiskt 1. verklighetsfrämmande
alster, skrivbordsalster, skrivbordsfunderingar, skrivbordsmässig produkt skrivelse se handling 3, inlaga, not,
missiv, brev 1, meddelande, anhållan, ansökan, hemställan, kallelse, order, utlåtande, förordning, beslut, dekret,
depesch, (ämbets)-expedition, sändebrev, rundbrev, rundskrivelse, cirkulär; (lyckönsknings)adress; [-[skrivelser]-
] {+[skri- velser]+} aktsamling, 'lunta', 'bunt', dossié 1. dossier, akt

skriveri skrivarbete, publicistik; se författarskap 1; (neds. för) skrift skrivfel se 1 bock 5, felskrivning,
avskrivningsfel, lapsus (ca'lami), jfr misstag

skrivning 1 skriftligt prov, provskrivning, (skol)stil; (ibl.) rättskrivning, uppsatsskrivning), översättning(s-prov),
version, tema 2 formulering, uttryckssätt skrock vidskepelse, vidskeplighet, övertro, folktro, rena 'fabler',
amsagor, (ibl.) vantro skrocka 1 kackla, (ibl. nära) klucka, snattra, skvattra 2 skratta kluckande, se skratta, (ibl.)
'grymta', har(s)kla sig skrockfull vidskeplig skrodera storskryta, se skryta, jfr ljuga skrodör se skrävlare skrofulos
se tuberkulos

skrot 1 metallbitar, metallavfall, järnskräp, (gjuteritekn.) varg, (ibl.) slagg 2 (mil. för) blykulor (i kartescher);
druvhagel, (metall)-splitter, projektilskärvor 3 se skräp 1, kasserade redskap 1. föremål, värdelös(t) strunt, avfall,
(bara) rask(et) — skrot och korn art, beskaffenhet, slag — av samma skrot och korn se likadan 1 — av äkta 1.
äktaste skrot och korn av äkta sort, av ädel halt, med gott gry, haltfullskrota—skryt

skrota 1 förvandla till skrot, nedskrota ru, (ibl.) vräka på sophögen 2 avskrota, hugga

1 bitar, befria (metall) från skrot, grovputsa 3 (om malt 1. vete) grovmala, (grov)krossa, riva, gröpa, (ibl.)
grovsikta 4 (vard. för) gå 1. driva 1. dra(ga) (omkring sysslolös), (gå o.) 'skräpa', 'drälla', småknåpa, (ibl.) gå i
vägen 5 (sjö., om vind) skrota sig, (småningom) ändra riktning, ändra (sig), se slå om 2 under

2 slå — skrota ned (även) upphugga nJ (fartyg), sönderplocka ru (maskiner); se rasera

skrott (vard. för) 1 (flådd djur)kropp 2 kärnhus (av äpple), (prov., i Sydsv.) skrabba skrov 1 kropp, bål, stomme,
huvudmassa, djurskelett, kadaver, as, (fågel)karka's

2 skeppsskrov, fartygskropp; se 1 skorv

3 [skrovet] (vard. för) (få ngt i) magen 1. buken 1. 'krävan' 4 (vard. för) koloss, klumpkloss, åbäke

skrovlig 1 (motsats: slät, glatt, avrundad) ojämn, gropig, hålig, (skarp)kantig, rå-huggen, knölig, knagglig,
knotig, knottrig, raspande, raspig, (grov)fårad, barkad, valkig; narig 2 (om röst) hes, rosslig, oklar, sträv, kärv;
(vard.) 'rostig' (i halsen 1. röret) 3 (om maner 1. ngns yttre) grov, rå, obarkad, ohyvlad, opolerad, oslipad
skrovmål rejäl bukfylla, bastant mål

1 skrubb (vinds)kontor, garderob, skräpkammare, kabyss, rum, se bostad 2, cell, jfr bås, skrymsle, (prov.) smått,
smutt

2 skrubb 1 (-en) långskaftad borste, däcks-borste 2 (-et 1. vanl. i plur.) skrubbor, se ovett

skrubba 1 skura (däck), gnida, frottera, rykta, tvätta o. borsta 2 skrapa (ren), skava (av), riva (av), raspa, skrapa
sönder (sig), rispa, repa, (ibl.) gnugga, skubba, (prov.) fnatta, (om exv. hjort) feja (hornen mot träd) 3
(grov)hyvla; grovkarda (ull) — skrubba upp (åld. för) banna 1 skrud 1 prakt- 1. ämbets- 1. högtidsdräkt, se dräkt
1, parad(dräkt), stass; fjäderdräkt 2 (kyrko)prydnad(er); (blomster)utsmyck-ning — stå i sin skönaste skrud visa



sig i sin prydno 1. i all sin prakt, stå i sitt flor skruda klä(da) (sig), iföra (sig), utstyra ni

(sig), smycka (sig) skrumpen rynkig, (hop)krympt, (hop)krum-pen, förkrympt, skrumpnad, skrympt, förtorkad,
torr, mumieartad, mumielik, (för)-vissnad, vissen, hoptorkad, intorkad, skrynklig, fårad, (ibl.) förtvinad
skrumpna skrympa, skrumpna in, krympa (ihop), sammandra(ga) sig, bli skrumpen, rynka sig, (för)torka,
förtvina, (för)vissna, vissna bort, borttvina ru, tillbakabildas, atrofieras

skrupler 1. skruppler se samvetskval, (ibl.) osäkerhet, vankelmod, vacklan, (bond)ånger, (si.) bondis — inte göra
sig skrupler inte göra sig samvete (av) — utan skrupler utan betänkande 1. tvekan 1. tvivel(s-mål), skrupelfritt,
hänsynslöst, samvetslöst

skrupulös se noggrann 2, nogräknad (med medlen), obrottslig, jfr pedantisk; full av betänkligheter — skrupulöst
(adv., även) se noga 2

skruv (bl. a.) 1 (åld. för) propeller 2 (idrott.) roterande rörelse, skruvad boll — ha en skruv lös vara (ngt) rubbad,
vara en smula galen, inte vara riktigt klok — på skruvar (gå) knaggligt, ovilligt, motsträvigt, endast med
svårighet, ansträngt — taga 1. ta skruv 1 (i eg. bet.) få 1. ta(ga) fäste (i bottnen), gripa 2 (vard. för) göra (ngn 1.
avsedd) verkan, göra susen, 'hjälpa', 'gå hem', 'bita', 'dra' skruva 1 vrida (till 1. kring); fästa 1. stadga (med skruv)
2 ge (en boll) spiralrörelse -— skruva sig 1 vrida sig, slingra sig, skruva på sig, oroligt röra 1. flytta (på) sig; vara
villrådig 2 (om is) torna sig i vallar 3 (om boll) rotera 4 [skruva sig för] oroligt vrida sig 1. dra(ga) sig för, söka
kringgå 1. undgå — skruvad (motsats: naturlig, uppriktig) konstlad, sökt; krystad, se tillgjord — skruva ned
minska belysningen (på fotogen- 1. gaslampa), släcka (ljuset); minska 1. sänka 1. nedpressa ni (priser 1. utgifter)
— skruva på1 påsätta ru, pådra(ga) ru; påsläppa ni (gasen 1. vattnet) — skruva upp 1 dra(ga) upp (en klocka 1.
mekanisk leksak) 2 skruva loss 1. ur 3 höja (veke i fotogenlampa) 4 höja över det normala, öka 1, fördyra
skruvnyckel (ställbar) skiftnyckel; (fast) hyls-

nyckel, sättnyckel skrymma ta(ga) (upp) onödig plats 1. (alltför) stort utrymme 1. stort rum, fylla, belamra, (ibl.)
utbre(da) ru sig (alltför mycket), 'svälla' (ut 1. över bräddarna) — skrymmande omfångsrik, voluminös,
platskrävande, utrymmeskrävande, klumpig, ohanterlig, åbäkig skrymsla 1. skrymsle se 1 gömma 2, undangömd
1. hemlig plats 1. klyfta 1. skreva, vinkel, smyg(vrå), vrå; smått, smutt skrymta se hyckla skrymtaktig se
skenhelig skrymtare se hycklare skrymteri se hyckleri

1 skrynkla 1. (ibl.) skrynka (subst.) fult 1. oregelbundet veck, fåra, rynka

2 skrynkla (v.) skrynkla till 1. ned, slarvigt krama (ihop 1. samman), knyckla 1. knöla till, (vard.) knövla (till 1.
ihop), (prov.) skrövla (ihop); (ibl.) vecka, fåra, krusa, rynka, skrympa; (ibl.) rufsa (till), tufsa (till)

skrynklig se skrumpen; veckig, veckad, rynkig, nerskrynklad, tillskrynklad, (prov.) knövlig, skrovlig, (bot., om
blad) krusig skryt eget beröm, självberöm, skrävel, skrävleri, (vard.) skräpp; inbilskt 1. högfärdigt 1. övermodigt
tal, skrytsamt uppträdande, skrytsamhet, högfärd, storordighet, stora ord, stortalighet, överord, braskande, skro-
derande, ostentation, (vard.) skräppande, jfr munväder, skepparhistorier, gaskonnad, fanfaronad, bravad, (ibl.)
skrän, prål;
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lyx-(bygge) — på 1. till skryt ligga resp. stå på parad

skryta skrävla, skrodera, tala 1. orda 1. orera 1. prata vitt och brett, braska, (vard.) skräppa, flabba, smäcka;
förhäva sig, bravera, visa sig på styva linan, hovera sig, stoltsera, vara stor av 1. på sig, göra sig stor, briljera,
yvas; se överdriva, ta mun(nen) full, bruka 1. tala stora ord, vara stor i orden 1. i mun(nen), bre(da) på (alltför
tjockt), bre(da) ut sig (vitt och brett), slå omkring 1. (i)kring sig med stora ord, skvadronera, 'stöta i basun',
'trumpeta'; [skryta med] (gärna) bära 1. föra till torgs, 'skrika' 1. 'skräna' om, vilja lysa 1. glänsa 1. 'skylta' 1. pråla
1. prunka med, (vard.) vara stor i truten; berömma sig av, göra (stor) affär av — inte mycket att skryta med inte
mycket att hurra för skrytsam (motsats: blygsam) fallen för skryt, skrytaktig, skrytig, se storordig, stor i
mun(nen) 1. (vard.) i truten, stor i orden; skränig, skrikande, skrävlig, pretentiös; prålig, prålande, prålsjuk;



alltför pompös, teatralisk, bombastisk; 'pösande', 'pösig', 'uppblåst', inbilsk, högfärdig, högmodig, övermodig,
(åld.) yverboren, (vard.) mallig, vräkig — skrytsamt (adv., även) vitt och brett — vara skrytsam sätta sig på sina
höga hästar, ta(ga) sig ton, inte sätta sitt ljus under skäppan skrå hantverks-1. yrkesförening, (hantverks)-gille,
(skrå)ämbete; korporation, (yrkes)-klass, yrkesorganisation, kast, (ibl.) sluten krets, brödraskap, klick;
fackförening, se förening 2

skråanda (motsats: allmänanda) se klickväsen

skrål se skrän 1, (ibl.) (indian)tjut, oljud, oväsen

skråla gasta, ulva, larma, (vard.) tjimma, se

skrika 1, väsnas skrålig se bullersam, sprucken, kakofonisk skråma ytligt sår, skrubb- 1. skär- 1. hugg- 1.

klössår, rispa, repa, reva, skrap(a) skråpuk 1 fågelskrämma, (åker)spöke 2 (anskrämlig) (ansikts)mask skråspråk
yrkesspråk, yrkesslang, yrkesjargong, hemligt språk skräck skrämsel, se 1 fasa, rädsla, (med.) -fobi — skräck-
greuel-(propaganda) — injaga skräck hos, slå med skräck, sätta skräck

1 se skrämma

skräckfull ångestfull, skräckfylld, skräcklad-dad, skräckinjagande, fasaväckande, hemsk 1 skräckinjagande se
skräckfull, hotfull, hemsk 1 skräckslagen stel av skräck 1. fasa, vettskrämd, jfr rädd 1, utom sig skräckvälde
skräckregemente, skräckregim,

terrorism, terror skräda 1. (vard. o. prov.) skrä 1 avskilja 1. frånskilja (odugligt från dugligt), befria från det
sämre 1. odugliga, sovra, rena

2 behugga, släthugga, jämnhugga, kant-hugga, bila 3 vara kinkig på (maten),
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kinka med, rata, försmå, förkasta, kassera, 'förakta' — inte skräda ord 1. orden inte välja sina ord, inte vara så
noga med vad man säger, inte väja 1. dra(ga) sig för kraftiga 1. grova uttryck, säga sin mening utan omsvep, tala
öppet, ta mun(nen) full, tala rent ut, tala ut 3, gå hårt fram, se under hård

skräddarsydd 1 (motsats: konfektionssydd) sydd efter mått 2 (bildl. för) avpassad o. utformad efter behov 1.
önskemål, special-gjord, specialtillverkad, färdiggjord på förhand

skräll 1 brak, knall, smäll, skrammel, smatter, buller, skall, dunder, dån, dön, kraschande), explosion; missljud,
oljud, olåt 2 'dunderslag', katastrof 1; skandal; slag, chock

skrälla se skalla, dundra 1, smattra, knaka, krascha, smälla; låta illa, låta sprucket 1. skarpt 1. dovt, klirra, ringa (i
öronen) skrälle 1 skröplig gammal stackare, gammal krake, åbäke, 'spektakel'; se gubbe 1; (vard.) (gum)skrolla,
(gum)skrabba, se gumma 2 gammalt sprucket 1. skamfilat föremål; [skrälle till vagn] dålig kärra; [skrälle till båt]
skorv; [skrälle till hus] se 1 ruckel skrällig 1 skrällande, skramlig, skramlande, slamrig; hes, klanglös, sprucken 2
se skröplig 1

skrämma göra rädd 1. försagd 1. ängslig 1. förskrämd, skräckslå, sätta skräck i, förskräcka, slå med skräck 1.
fasa, injaga 1. inge 1. ingjuta skräck 1. fasa 1. fruktan 1. förskräckelse 1. förfäran hos, (ibl. nära) oroa, bringa ur
fattningen, uppskaka, uppskrämma ru, uppskärra, alarmera, chockera, alterera, jfr skaka 1; komma (ngn) att
hoppa 1. spritta till, komma ngn att bäva I. darra, förfära, förskrämma, hota; avskräcka (från att) — skrämd se
uppskrämd, rädd 1, (vard.) skärrad, jfr kuvad — skrämmande se frånstötande, hemsk, olycksbådande, bister;
avskräckande 1. varnande (exempel) — skrämma bort 1 fösa bort, jaga bort, skjutsa undan, skrämma på flykten,
fördriva 2 avskräcka (besökare), hålla (folk) på avstånd — skrämma upp 1 se skrämma 2 (om villebråd) jaga
upp, köra upp, få upp, driva upp skrämsel se skräck, jfr rädsla skrämskott 1 varningsskott, skenskott, skott i
luften 2 tom hotelse, tomt hot, blint 1. falskt alarm, (bara) 'löst krut', jfr varning 2; skräckmålning skrän 1 skrik,
vrål,tjut; skrål(ande),rop(ande), hojt(ande), (ibl.) krax(ande), bräkande; se jämmer 1, oljud, oväsen 2 se skryt
skräna 1 se skrika 1, tjuta, yla, (vard.) heja,



'gapa'; se väsnas 2 se skryta skränfock (vard.) 1 skränhals, skrålhals, se

skrikhals 2 se skrävlare skränig 1 (vard.) gapig, se bullersam 2 stor-

talig, skrytsam, skrävlande, mundryg skränt (back)sluttning, slänt, backe, lutning, brinkskräp—skuldkonto

skräp 1 avfall, avskräde, skrap, bråte, 'vrakgods', 'vrak', sopor, drägg, (ibl.) boss; smörja, 'skrot', lump(or), rask,
plotter, (små)plock,

krafs, rafs, (vard.) frat, nys, (koli)jox, moj, skrutt, pjask, skit, (prov.) fnyk, skrammel, skrävel, snafs; utskott;
bjäfs, (vard.) krimskrams, dingel(i)dang(el), dingelidong, pyngel

2 (tomt 1. värdelöst) prat 1. snack, se struntprat; strunt(sak), bagatell(er), lappri, 'flärd', futiliteter, (vard.) larv,
bosch, (prov.) trams

3 (vard.) pytt(san); skam (den som ger sig)

— det är skräp med ngn det är (bara) skröplighet 1. elände med ngn, det är dåligt 1. uselt 1. eländigt 1. skröpligt
1. ingenting med ngn — skräp till karl (en) stackare 1. (ett) kräk till karl

skräpa 1 osnygga, stöka till, skräpa ned 1. till, ostäda, dra(ga) fram 1. ned, röra till 2 uppta(ga) plats, ligga i
vägen 1. framme, vara till hinders 3 (vard. för) vara sysslolös, hindra, 'gå i vägen', 'hänga', (vard.) 'skrota' skräpig
1 ostädad, nerskräpad, full av skräp o. bråte, bråtig, upp och nedvänd, osnygg, ovårdad, oordnad, oordentlig,
slarvig, oredig, slamsig, krafsig, (vard.) mojig, byssjig

2 (vard. för) (känna sig) dålig, skröplig 1, jfr opasslig 2

skräppa (vard.) se skryta skrävel se skryt

skrävla storskryta, se skryta — skrävlande (part. adj.) se storordig, skränig, (vard.) gapig; (ss. adv. även) vitt och
brett, skrytsamt

skrävlare skrävelhans, skrävelmåns, skrävelhane, skrävla, skrytmåns, prålhans, (storskrytare, skrodör, gaphals,
flabb, skränfock, pratmakare, storpratare, gaskonjare, viktig-hetsmakare, charlatan, grovhuggare, jfr lögnare

skröplig 1 bräcklig, skör, svag, krämpig, skral, medtagen, klen, skräpig, (vard.) skrällig, skraltig; gammal och
grå, ålderdomssvag, orkeslös, utlevad, dekre pitus; uttjänt, (ut)sliten, utsläpad, utarbetad, skrab-big, eländig, jfr
sjuklig 1 2 murken, se fallfärdig

skröplighet bräcklighet, svaghet, krämpa, fel,

skavank(er) skubba 1 se gnida 1 2 (vard. för) 2 springa 1

3 (vard. för) skolka

skudda — skudda stoftet av sina fötter försvinna, jfr 3 fly 1 skuffa se puffa 2, stöta 1, (ibl.) 'köra', 'skjuta'

— skuffa ngn framför sig (bildl.) krypa bakom ngn, låta ngn (annan) ta(ga) ansvaret

1 skugga (subst.) 1 (be)skuggad 1. skuggig 1. skuggrik plats 2 skymning, mörker, dunkel 3 (konsth.) skuggning,
skraffering 4 (bildl.) hot, oroande varsel, (mörkt) (oros)moln 5 skuggsida, skymundan, obemärkthet,
undangömdhet 6 moln 1. sky (över pannan); skuggfläck (på ngns rykte) 7 blek 1. svag (av)bild (av sitt forna jag),
(av)skuggning, skuggbild, skuggestalt, skuggfigur, se vålnad

— gå till skuggorna 1. till skuggornas värld

jfr dö 1 — inte skuggan av inte det minsta, se under minst — kasta (en) skugga på förmörka, fördunkla,
misstänkliggöra, misskreditera, 'pricka'; sätta en fläck på, svärta (ngns rykte) — komma i skuggan (av) träda

1 bakgrunden (för) — skifta ljus och skugga (rättvist) fördela beröm och klander — ställa i skuggan se fördunkla
3, överglänsa, undanskymma — taga 1. ta (ngn) under sina vingars skugga se beskydda, ta(ga) hand om

— träda i skuggan för (motsats: dominera) komma i skymundan, överskuggas av, fördunklas av, stå tillbaka för



2 skugga (v.) 1 ge 1. bjuda 1. skänka skugga (åt), skydda (för solen 1. alltför skarpt ljus), (ibl.) överskygga; täcka
1. avskärma (växter) (mot sol 1. starkt ljus) 2 (konsth.) ånge skuggor o. dagrar 1. skiftningar, skugglägga,
schattera, skraffera, nyansera 3 kasta (en mörk) skugga över, skymma (solen för) 4 fördystra, förmörka 5 (osedd)
följa, utspionera, 1 lura på, förfölja 1 skuggbild 1 se silhuett 2 dimfigur, dimgestalt, dimbild, 'skugga',
skuggfigur, skuggestalt, töckengestalt, skenbild, fantom skuggig 1 skuggrik, skuggivande; (be)skug-gad,
skugghöljd, (ibl.) dunkel 2 mörknad, svartnad 3 mörk, dyster, skum skugglik okroppslig, väsenslös, immateriell,

'dimmig'; overklig, lik en ande skuggregering maktlös regering, namnregering, marionettregering skuggsida 1
norrsida, baksida 2 (bildl.) frånsida, avigsida, nackdel, olägenhet -— leva på livets skuggsida leva i knapphet o.
brist, föra en glädjelös tillvaro skuggvärld 1 skenvärld 2 se dödsriket skuld 1 (motsats: fordran, kredit) gäld;
(skuld)förbindelse; skuldsumma, skuldbelopp, (jur.) gravation; [skulder] (motsats: tillgångar, aktiva) skuldbörda,
passiva

2 (för)vållande, förskyllan; ansvarighet; orsak, anledning 3 fel, orätt, överträdelse, brott, förseelse, synd;
[skulder] syndaregister — få (bära) skulden för få bära ansvaret för, få bära skammen 1. hundhuvudet för, få
klä(da) skott för — ge skulden för tillvita, se skylla på — ha skuld till se vålla — häfta i skuld till ha att betala,
se vidare under häfta — kasta 1. skjuta 1. vältra skulden på se skylla på — lägga skulden på se påbörda 1

— stå i skuld för 1. till vara skyldig, se skylla — taga 1. ta skulden för se åtaga sig — vara skuld till se vålla

skuldbelastad 1 skuldtyngd, intecknad; skuldsatt, gäldbunden 2 (motsats: oskyldig) syndig, syndfull, oren,
lastbar, se brottslig

3 se ångerfull skuldebrev se skuldsedel

skuldfri 1 ograverad 2 oskyldig, skuldlös;

syndfri, ren, ostrafflig, felfri skuldkonto skuldregister; skuldpost; syndaregister

559skuldmedveten—skvallra

skuldmedveten se skyldig 1, ångerfull, skamsen, jfr syndig — vara skuldmedveten ha (ett) sjukt samvete skuldra
axel, (ibl.) skulderblad, axelblad, (åld.) härd(ar); (hos djur) bog; (tekn. för) ansats — skuldra vid skuldra se sida
vid sida, tätt intill varandra, se tätt 1 under 2 tät

skuldsatt se under skuldsätta sig skuldsedel skuldebrev, (skuld)förbindelse, (skuld)förskrivning, fordringsbevis,
revers, reversal, I.O.U., (ibl.) debenture skuldsida debetsida — stå på ngns skuldsida läggas ngn till last; [detta
står på hans skuldsida] han beskylls för detta skuldsätta sig åsamka sig 1. göra skulder, sätta sig i skuld, anlita
(ngns) kredit, se låna 1 — skuldsatt se skuldbelastad 1 skuldtyngd se skuldbelastad; se ångerfull skull — för en
gångs skull se undantagsvis — för guds skull för allt i världen, för all del — för ngns 1. ngts skull till förmån för
ngn 1. ngt, med hänsyn till ngn 1. ngt — för nöjes skull för ro skull, se under 2 ro — för omväxlings skull se
under omväxling — för ro skull utan allvarlig mening, se vidare under 1 ro — för syns skull skenbart, se vidare
under syn skulle höskulle, (hö)loft, (foder)vind, (prov.)

(hö)ränne, (hö)slinder skulptera hugga (ut), skära (ut), snida (ut), bildhugga; (ibl.) utmejsla ni, modellera, forma
(ut), (ut)gestalta, avbilda — skulpterad (även) plastisk skulptur 1 bildhuggarkonst, bildhuggeri, bildsnidarkonst,
bildsnideri, plastisk konst, (ibl.) plastik 2 skulpturarbete, skulpturverk, bildhuggeriarbete, bildhuggarverk, stod,
(porträtt)byst, jfr monument skulptural skarpt utmejslad, skarpskuren,

modellerad; statuarisk; (ibl.) plastisk skulptör bildhuggare, träsnidare, bildsnidare skult (vard. för) hjässa,
(hjäss)topp, skalle

1 skum (subst.) vågskum, havsskum, 'vita gäss'; stänk, vattenrök; fradga 1. fragga, lödder, (ibl.) saliv, dregel,
spott; uppstigande grums (vid kokning), (ibl.) bornyr; (vard. för) champagne

2 skum (adj.) 1 se 2 dunkel 1; svagt upplyst; ljusfattig, ljussvag; (ibl.) dunstig, disig, dimhöljd; se dyster 2 2
oskarp, beslöjad.; (halv)blind; oklar 2 3 svårtydd, hemlighetsfull, lönnlig, mystisk 2, gåtlik, problematisk, oviss,



tvivelaktig 3; se tvetydig 2, 'sjuk'; [ngt skumt] ngt misstänkt 1. (vard.) lurt — bli skumt se skymma 2

skumma 1 forsa 1. brusa 1. rusa 1. sprudla 1. bryta 1. välla 1. bölja 1. störta 1. virvla fram med skum o. bubblor,
se 2 fradga, löddra (sig), spruta, (ibl.) bubbla, svalla, sjuda, 'koka'; m(o)ussera,bornera,pärla,frusa, pösa 2 fräsa 1.
fnysa 1. 'gnistra' (av raseri), se rasa 3, vredgas 3 avskilja (grädd)skum, skumma av 1. (i)från 1. bort; separera 4
(motsats: gå på djupet) ytligt 1. flyktigt
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genomgå, fara över, löpa genom, snabbt genomögna, (vard.) sladda igenom skumpa småspringa, jfr 2 springa 2,
lufsa, galoppera ovigt o. stötigt, komma guppande 1. stötande, komma skakande, skaka, stöta; guppa, gumpa
(som en gås) skumrask 1 (motsats: dagsljus) se skymning; (i) skymundan, (i) skumma vrår 2 tvetydiga
omständigheter, skumma vägar skumögd 1 skumsynt, svagsynt, halvblind

2 kortsynt, stupid, 'blind' skur 1 regnby, regnskur, regn 1, 'dusch'; hagel(skur), hagelstorm 2 (bildl.) virvel, storm,
svärm, salva, skopa (ovett), (stört)-sjö, våg — i ur och skur i alla väder, (vard.) om det så också regnar småspik
skura rengöra nJ 1. skrubba (med borste, såpa o. vatten), jfr tvätta 1; blankskura, putsa 1 skurk (spets)bov, usling,
lymmel, niding, kanalje, bedragare, 'ful fisk', (vard.) rackare, förbrytare, lurk, rövare; se odjur 2; skojare,
(ärke)skälm, galgfågel, skalk skurkaktig se bovaktig

skurkstreck galgstreck, se illbragd, jfr skälmstycke 1

skuta 1 se fiskebåt, segelbåt 2 (vard. för)

fartyg, (neds.) skorv skutt 1 se 2 hopp 1 2 kavajskutt, (enklare)

danstillställning skutta ta(ga) långa språng, se 2 hoppa,

sprätta, strutta (omkring) skvala flyta 1. rinna i strömmar, forsa, strömma, spruta, frusa, kvälla 1. brusa fram,
flöda; ösregna, se regna 1; skölja (över), spola skvaller skvallerhistorier, lögnaktigt 1. löst 1. lösmynt 1. tomt
prat, (vard.) (käring)snack, käringprat, skit(prat), tjabb, slidder, (prov.) sladder, rall; (ibl., vard.) korridorsnack;
illvilligt 1. elakt tal, förtal, bakdanteri, ryktes-smideri; lösa rykten, (antydande) 'viskningar', viskningskampanj,
rykte 2, skandalnyheter; ditt och datt, (dagens) ön dit, (skvaller)nyheter; (ibl.) oskyldigt pladder, sladdrande,
snatter, jfr struntprat; [skvallret] malisen, elaka 1. onda tungor, (vard.) (genom) kjorteltelegrafen 1.
djungeltelegrafen 1. käringposten skvalleraktig skvallerlysten, skvallersjuk, skvallrig, sladderaktig, lösmynt,
pladdrig, sladdrig

skvallerbytta (vard.) skvallersyster, skvaller-moster, skvallertant, skvallerkäring, skvallertaska, skvallerhöna,
skvallermaja, sladdertacka, sladdermaja, sladderkäring,

slabbertaska, pladdertaska, (vard.) ranta, (si.) tjallerbytta; (om män även) skvallerhans, sladderhane; pratmakare,
nyhetskrä-mare, skandalspridare, hyena, angivare, bakdantare

skvallra 1 fara med (löst) prat, löpa 1. springa med skvaller, föra 1. bära skvaller (om); tala illa (om), (ut)sprida
rykten (om), föra 1. bära till torgs, sätta rykten i omlopp, föranågon har skvallrat för mig—skygg;

rykten vidare, fabulera, jfr förtala; (vard. o. si.) ballra, blarra, 'bråka', pallra, tjalla, tjallra, slabbra, (prov.) ralla;
sladdra, snattra, babbla, prata; förråda hemligheter, skvallra ur skolan, tala om (för pappa 1. mamma), 'viska',
tissla (och tassla); prata bredvid mun(nen) 2 [skvallra om] (motsats: dölja) se förråda 3, vittna om, låta förmoda,
'omtala', ge vid handen, ge bevis för, göra troligt 1. tydligt 3 [skvallra för] se angiva 4 — någon har skvallrat för
mig en liten fågel har sjungit 1. kvittrat 1. viskat

1 mitt öra

skvalp 1 skvalpande, plask; kluck(ande), sorl, klunk, (vågornas) lek, (våg)svall, svallning; (ibl.) vågskvalp,
sjö(gång), (sjö.) hajning

2 se blask 1



skvalpa plaska, 'slå', klucka, klunka, rissla, porla, sorla, klinga; bölja, svalla; stänka (över), (om)skaka(s) ru,
spilla, skvimpa, skvätta, slaska

1 skvatt (subst.) — inte ett skvatt (vard.) inte ett dugg, se ingenting

2 skvatt (itj.) plask

3 skvatt (adv.) spritt (galen), se alldeles 2

skvimpa (små)skvätta, skvalpa (över), spilla,

drälla, stänka

skvätt [en skvätt] en droppe, några droppar (i taget), stänk, (liten) smutt, (vard.) slank, slunk, slurk, slick, slätt,
(prov.) 'sladd'; klunk, smått, (liten) tår, (ett litet) 'glas', (en) smula, munfull; liten kort stråle 1. dusch; liten
(botten)rest; liten skur

skvätta l stänka, spilla (ut), skvimpa (över), skvala 1. slå (ut 1. över), plaska 1, slaska omkring sig, sprätta,
skvittra, (ibl.) 'spotta'; skvättvis skölja 1. spola, överspola ru, överskölja ni, stänka upp, spruta upp; se dugga 1,
jfr regna 1 2 förskräckt hoppa (upp 1. till), se spritta 3 utstöta 1. ge ifrån sig ett skvättande läte, (ibl.) säga skvatt

1 sky (subst.) 1 mindre moln; (ibl. nära) dimma, dimbälte, töcken, slöja 2 [skyn] (upp i) himmelen, luften, (mot)
(himla)valvet, det blå, etern, eterhavet 3 grummel, grumlighet; 'flor' (av tyll) 4 (gräshopps)svärm 5 'våg' 1.
'skugga' 1. 'moln' 1. skymt (över ngns ansikte 1. panna) — höja till skyarna överdrivet berömma, se prisa — som
fallen från skyarna se häpen

2 sky 1. jus [sjy] (subst.) (kok.) (kött)saft, spad, (kött)sås, fond

3 sky (v.) (söka) undvika, (und)fly, hålla sig undan, avhålla sig från, dra(ga) sig för, skygga för, inte vilja veta
av, ta(ga) avstånd från, rygga (tillbaka) för, (inte) hålla sig för god för, (inte) genera sig för (att begagna);
förkasta, ogilla, förakta; inte tåla 1. fördra(ga), ha motvilja 1. aversion för, (ibl.) avsky; vara rädd för, frukta;
undandraga) sig (ngn 1. ngt)

skydd 1 tak över huvudet; skygd, skyl(e), ly, lä; betäckning, värn 2 se beskydd, försvar, säkring (mot); trygghet,
säkerhet, garanti, immunitet; vård, omvårdnad, hjälp, bistånd,

stöd, (åld.) förvar, (i högre st.) borg, beskärm, trygd; [under ngns skydd] under ngns vingars skugga, undèr ngns
egid 1. protektion 1. auspicier 1. (åld.) skärm 1. sköld; [under skydd av] (även) under täckmantel av 3 skyddad 1.
tryggad ställning i. plats, (villebråds) remis, (skyddande 1. räddande) hamn, tillflykt(s-ort), fristad, tillhåll, hem,
asyl, (ibl.) (tryggande) gömsle, gömställe 4 skyddsanordning, skyddstak, skyddsrum, skyddsmur 1. -räcke 1. -
värn, damm, barriär, bålverk, bröstvärn; (jäg.) skåre; blindering (för markör på skjutbana); pansar; se
skyddsmedel; se fodral; se inhägnad 1 5 beskyddare, skyddsherre; skyddsvakt, eskort, skyddstrupp, skyddsfölje,
konvoj

skydda (motsats: utlämna, utsätta för) ta(ga) i 1. under sitt beskydd 1. hägn I. beskärm,

(be)skärma, ge skydd 1. hägn 1. trygghet åt, överskygga, beskydda, ta(ga) i försvar, hägna; omhulda, ta(ga) sig
an 1. av, vårda, träda 1. ställa sig 1. gå i bräschen för, värja, värna, bevara, tillvarata(ga), slå vakt om, bevaka,
akta, freda, dra(ga) försorg om, ta(ga) (ngn) under armarna, hålla (ngn) om ryggen, pro-tegera, bistå, hjälpa 1;
frälsa, 'behålla', försvara; (motsats: lämna ensam) ledsaga, följa, konvojera, eskortera, bevaka, vakta, valla, vaka
över, (mil.) flankera; (motsats: lämna obetäckt 1. oskyddad) (be)täcka, hölja, skyla, omsluta, bona om, jfr fridlysa
2, gärda; preservera, konservera; (motsats: blottställa) säkerställa, gardera, (be)trygga — skyddad lugn, trygg(ad),
hägnad, fredad, fridlyst, säker, oåtkomlig, ombonad, (ligga) i lä skyddsande skyddsängel, genie, genius, fylgia,
(ngns) goda fe, (Sokrates') daimonion 1. demon; se skyddshelgon skyddshelgon skyddspatron, skyddsande,
beskyddare

skyddsling klient, protegé, alumn; gunstling,



skötebarn; myndling, pupill skyddsmedel skydd, preservativ, gummi, pes-sar; (bildl.) palladium skyddsområde
skyddsstat, protektorat skyddsvakt eskort, skyddstrupp, livvakt skyddsvärn splitterskydd; bålverk skyddsympa se
vaccinera skyddsängel beskyddare, se skyddsande skydrag luftvirvel, virvelstorm, virvelvind skyfall se hällregn

skyffel i (liten) skovel, (prov.) (trä)skoffa;

sopskyffel 2 skrapa, (ogräs)järn, skyffeljärn skyffla i hämta (upp), skjuta (ihop), (lånt.) kasta (säd), (ibl.) ösa 2
rensa från ogräs, skövla, skrapa — skyffla in 1 se håva in 2 (vard. för) äta 1 skygg se rädd 2, ängslig, nervös;
blyg 1, 'osäker', försagd; jfr otillgänglig 2, osällskaplig, misantropisk, enstörig; modest, förlägen; jfr sjåpig 2;
förstulen (viskning); (om djur) lättskrämd, (ibl.) skuggrädd skygga l (om häst) stryka baklänges, rygga tillbaka,
se rygga 1, stegra sig, krångla

561skygglapp—skymundan

2 [skygga för] undandra(ga) sig, sky, väja för, tveka inför; (ibl.) slå ned blicken för skygglapp skyggläder,
'skärm', blinker — gå med skygglappar gå med förbundna ögon 1. blind (genom livet), se ensidigt på ngt, inte
vilja se 1. bry sig om, jfr strunta i — sätta skygglappar för ngns ögon hindra ngn att se, 'förblinda' skyhög se
kolossal, (ibl.) högtflygande, högspänd

skyig överskyad, skyad, (lätt) molnig skyl (lånt.) trave, (prov.) rök, snes, hov, gubbe, (sädes)kupa skyla (motsats:
blotta) täcka för, dölja,

2 gömma 1, hölja, maskera 2; släta över skyld (jur. för) besläktad, se släkt 4 — utan huld och skyld utan vän och
frände, se värnlös

skyldig 1 (motsats: saklös) vållande (till), skuld (till), (jur.) saker; brottslig, straffbar, förvunnen (till), förfallen
(till), hemfallen (till), sakfälld, (ibl.) skyldigförklarad, saker-förklarad, straffvärd; skuldmedveten, skuldbelastad,
jfr syndig 2 pliktig, förbunden, (lagligt) förpliktad, förpliktigad, jfr tvungen 1 under tvinga; pliktskyldig, (all)
tillbörlig; behörig, vederbörlig 3 skuldtyngd, skuldsatt, betalningsskyldig — göra sig skyldig till se begå 1 —
vara skyldig 1 ha fällts 1. dömts (skyldig) av domstol 2 [vara skyldig till] vara skuld till, bära skulden för, bära
ansvaret för, vara ansvarig för, ha på sitt samvete, vålla 3 [vara skyldig att] se behöva 2, böra 1 4 ha en skuld till,
stå i skuld till, häfta i skuld, skylla (pengar) skyldighet se 1 plikt, obligatorium, jfr förpliktelse, (ibl.) ansvar;
(kam.) besvär, onus skyldra 1 hälsa (med gevär o. sabel), salutera

2 (bildl.) se skylta 2 skylla vara skyldig, ha en skuld till, stå i skuld (hos 1. för); ha att tacka för, förskylla —
skylla sig själv stå sitt kast, se under 4 kast; [han får skylla sig själv] det är hans eget fel — skylla (för) se
beskylla (för) 1 — skylla på ge skulden för, beskylla för, kasta 1. skjuta 1. vältra skulden på, göra ansvarig för,
ställa (ngn) till ansvar, lägga 1. räkna (ngn) till last, förebrå; undskylla sig med, skylla från sig på, krypa bakom,
anföra 1. ånge som skäl 1. ursäkt 1. förevändning, tillskriva, söka överskyla med, jfr ursäkta sig med, förebära,
ta(ga) till förevändning, förege, (vard.) skylla på svagdricka, sno sig ifrån med

skylt 1 (namn)plåt, (namn)bricka; (nyckel)-beslag, (bokb.) etikett, titelfält 2 'annons', 'reklam', 'affisch',
'galjonsfigur', 'kuttersmycke', (ibl.) bulvan 3 yttre polityr, 'etikett', sken, potemkinkuliss skylta 1 utställa hj 1.
exponera I. lägga fram 1. ut (till beskådande), sätta 1. hänga ut skylt (för), ordna (fönster)skyltning; tjäna 1. stå
som skylt (för), stå utställd 2 schavottera, stämplas (som), få 'skyldra', framdra(ga)s (som), paradera, figurera,
framställas (som),

562

(vara ute o.) åka (i spalterna) 3 [skylta med] öppet visa, (tydligt) lägga i dagen, bära 1. föra till torgs, torgföra, jfr
2 visa 1, frambära (i onödan 1. i oträngt mål), förevisa, ostentativt framlägga; ge sken av, vilja visa sig (som);
lysa 1. stoltsera 1. ståta med, skryta med, se under skryta, (ibl.) demonstrera, (ibl.) vara bulvan för skyltlåda
glaslåda, skyltskåp, (skylt)monter,

vitrin skyltvakt se skiltvakt



skymf (grov, uppsåtlig) förolämpning, hädelse, (äre)kränkande tillvitelse, svår försmädelse, insult, (ibl. nära)
nesa, skymfligt tillmäle, (åld.) nid

skymfa överfalla med smädelser 1. skymford, slunga (ngn) smädelser 1. skymford i ansiktet, se förolämpa,
kränka 2, smäda, förklena, misskreditera, neddra(ga) i smutsen, befläcka

skymflig (äre)kränkande, ärerörig, skymfande, hånfull, hädisk, missfirmlig, smädlig, förklenlig, förklenande,
förnedrande, vanhedrande, förödmjukande, sårande, skamlig, neslig, ovärdig, vanärande, neddragande,
vanvördig, jfr skamlös, skändlig, vanhederlig; (ibl.) försmädlig, snöplig skymma 1 skymma för, stå i ljuset för,
stå 1. sitta för 1. framför 1. i vägen för, komma (i vägen) för, fördunkla, (ibl.) skugga; bortskymma ni,
undanskymma ru, hindra 1. spärra 1. betäcka 1. stänga utsikten, utestänga (ljuset 1. sikten 1. utsikten), (om moln)
dölja 1. (över)hölja (solen); (in)svepa (i mörker 1. rök 1. töcken); beslöja (blicken) 2 (motsats: ljusna, gry) bli
skum(t), skumna, skymma på, skymna, mörkna, kvällas, nat-tas, (ibl.) mulna 3 (om blick 1. öga) beslöjas,
fördunklas, förmörkas, grumlas; skymla (för ögonen)

skymning (motsats: dagsljus) mörkning, kvällning; skymningstimme, blå timme; (prov.) (första) gråning;
(halv)dunkel, halvdager, halvljus, halvmörker, klärobskyr, skumrask, grådager; skugga; (bildl., ibl.) livets afton,
'solnedgång' — i skymningen på kvällen 1. kvällssidan, när det skymmer 1. skumnar skymt 1 glimt, blink,
strimma, stråle (av hopp), sky (av smärta); flyktig (an)blick, flyktig bild 1. syn 2 [en skymt] en aning, ett stänk,
en tillstymmelse — inte en skymt inte ett spår, se ingenting skymta 1 svagt 1. glimtvis (kunna) skönjas 1.
varsnas 1. spåras, framskymta ru, låta sig anas, svagt figurera 2 få se en skymt 1. glimt av, (svagt) skönja, varsna,
spåra 3 (bildl.) ana (en lösning); visa sig 1. dyka upp (i tidningsspalterna) — skymta fram se skymta 1, lysa till,
glimma, glimta, sticka fram, (vard.) kika fram — skymta i bakgrunden (kunna) anas 1 fjärran, hägra, öppna sig
som en framtidsmöjlighet skymundan undangömt ställe, dold vrå, avkrok, undangömdhet, tillbakadragenhet, en-i
skymundan—göra skäl för sig

samhet, enslighet, anonymitet, (ibl.) obe-märkthet; (träda fram ur) 'dunklet' 1. 'skuggan' 1. 'skumrasket' — i
skymundan avsides, ensligt, obemärkt, anonymt, bakom kulisserna; (få stå) tillbaka (för); (träda) i bakgrunden
(för) skynda l (motsats: dröja med) se skynda sig, hasta, ila, rusa, störta, brådstörta, 'flyga', 'jaga', 'storma', (vard.)
vara kvick i vändningarna, kila, jfr 2 springa 1 2 ha 1. få bråttom (att), vara snabb 1. ivrig 1. angelägen (att), jäkta
(med), fjäska (med), se fjäska 1; jfr 2 brådska 1 — skynda sig skynda (på), sätta (full 1. bättre) fart, öka farten,
sätta av, raska på, (vard.) rappa på, rappa sig, kvicka sig, kvicka på, pinna på, lägga på några kol 1. ett kol extra,
sno sig (om hörnan), sno på, gno (på), heja på, ramla på, snabba på, snabba sig (på), sätta 1. raka 1. fara 1. dra 1.
kvista 1. ränna 1. ramla i väg 1. åstad, lägga 1. flänga 1. dänga 1. basa 1. skala 1. pila 1. rusa 1. skena i väg, sätta
fart på pinnarna, lägga benen på ryggen, röra på benen 1. på påkarna 1. på spelet, ligga som en rem utefter
marken, ta(ga) (det) långa benet före, se 2 rusa, jfr 2 springa 1 — skynda i väg skynda bort, lägga av, försvinna
— skynda på l öka takten, se skynda sig 2 söka få (bättre) fart på, driva fram, accelerera, intensifiera, forcera;
mana på, pådriva ru, förta på, raska på; skjuta på, köra på, pressa, jfr egga (upp), sporra 2 — skynda till se
tillskynda 1 skyndsam se snabb 1 — skyndsamt (adv., även) skyndsamligen, snarligen, utan långt betänkande, se
hastigt skyndsamhet se hast, 1 brådska skynke tygstycke, (tyg)trasa, duk, (om)hölje, (åld.) täckelse; dok;
(höft)kläde, sarong; förhänge, draperi, (tyg)ridå; (säng)överkast, (möbel) överdra g; (si. för) ytterrock, regnrock
— verka som ett rött skynke på (ngn) jfr reta skytte 1 skjutning 2 jakt skyttel skottspole

skåda se se 1 — skåda dagens ljus se födas 1 under 2 föda; offentliggöras, publiceras, utkomma

skådebana 1 se teater 1 2 se skådeplats 2 skådeplats i (åld. för) teater 1 2 skådebana, arena, (krigs)teater, (jur.)
gärningsort 1. -plats

skådespel l dram(a), dramatiskt verk, (teaterstycke, (teater)pjäs; (teater)föreställning, spel, (åld.) spektakel;
hörspel (i radio); (ibl.) uppvisning; [lustspel, komedi, fars, divertissemang, spex; sorgespel, tragedi; sångspel,
musikdrama, opera; pantomim] 2 märklig syn 1. (natur)företeelse 1. händelse, sevärdhet, scen(eri), anblick, åsyn,
syn för gudar; parad skådespelare aktör, sujett, rollinnehavare, (neds.) komediant, histrion, (vard.) skådis,
'teateruv'; (seen)artist, (scen)konstnär; (am-



bulerande) bandaktör, 'bandare'; jfr statist

— skådespelar- scenisk

skådespelerska aktris, (neds.) komediantska,

teaterapa, teaterråtta; (film)stjärna, diva skål l matkärl, pyts, djupt fat, bunke, spil-kum, terrin, saladjär, snäcka,
snipa, (glass)-coupe, (konfekt)bonbonjär, (oblat)pate'n; (kem.) vanna; dryckeskärl, bål; (konsth.) korpus, kuppa
(på bägare 1. dopfunt); bäcken, fördjupning, skälighet, kitteldal 2 (dricka 1. höja en) bägare, pokal, glas; (vard.)
hej, (åld.) klang, gutår — mellan skål och vägg vid glaset, vid pokalerna, i dryckjom, i ett gott lag, inom fyra
väggar, i en förtrolig krets, vänner emellan, jfr privat 2 — uttömma 1. utgjuta 1. utösa nJ sin vredes skålar se rasa
3, se skälla ut under 2 skälla skåla höja sitt glas 1. glaset 1. bägaren, dricka (tillsammans 1. med), dricka ngn till,
dricka ngns (välgångs)skål, klinga med glasen; utbringa en skål (för ngn) skålformad skålformig, skålig, skålad,
urgröpt, urholkad, konkav, hålig, inåtbuktad skålla 1. skolla 1 tunn plåt 1. platta, (metallskiva, smal skena,
beslag, skoning 2 (ibl.) skärva, flisa, fjäll, flaga, flinga, skal; (ler)-koka, ruva, skorpa, skovor skållhet se het 1

skåp skänk, skänkskåp, byffé 1. buffé, stående monter, vitrin, (konsth.) kabinett; hutch (under skrivbord);
(klock)fodral skåpsupa dricka i smyg, smygsupa, (ibl.) småsupa, jfr supa 2 skåra skår, skårsa, (in)skärning,
springa, löpränna, jfr 1 ränna, 1 fåra, ritsa, (ibl.) gänga; urtag, (in)snitt, slits, skär, klipp, hak, hack, jack, (ibl.)
repa, rispa, märke, ärr; sköra (i virke); (herald.) skura; (sjö.) kip; (prov.) skal (i fjällrygg) skäckig (om häst)
fläckig, vitbrokig, jfr spräcklig

skägg fjun, (skägg)borst, skäggstrå(n), (skägg)stubb, (vard.) 'pligg'; (ibl.) hakkrans, skepparkrans; (friare:)
(nedhängande) stri-por 1. testar 1. fransar 1. tofsar 1. trådar 1. strån; skäggtöm (hos fisk), gälar (på ostron),
fjädertofs (hos tjäder); (tekn. för) söm — mumla i skägget se tala för sig själv 1 — tala ur skägget tala högt 1.
tydligt, tala ut 2

— tvista om påvens skägg hänge sig åt ord-klyveri, se vidare under påve

1 skäl 1 (åld. 1. prov. för) ägogräns, rå, rågång, gränsmärke, gränsskillnad 2 vägskäl, (ibl.) (väg)korsning 3
vävskäl

2 skäl grund, orsak, motivering, motiv, argumentering, bevis, stöd, (skälig) anledning, billighet, bevekelsegrund,
drivfjäder, förevändning; (sociala) indikationer — ge skäl för ge fog för, anföra motiv till, motivera, förklara,
stödja — göra skäl för se rättfärdiga, förtjäna 2, leva upp till — göra skäl för sig göra skäl för födan 1. för maten,
ge full valuta för sin lön, ärligen förtjäna sitt dagliga bröd, göra nytta, inte sitta sysslolös 1.

563ha skal att—skämtlynne

med armarna 1 kors 1. med händerna i skötet; (ibl.) äta duktigt 1. med glänsande aptit — ha skäl att ha all
anledning att, jfr behöva 2 — med skäl med allt 1. fullt skäl, med (fullt) fog, med all rätt, på goda grunder,
rätteligen 1, rimligen, rättvisligen, gott — randiga skäl goda grunder, se vidare under randig — taga 1. ta skäl
ta(ga) reson, vara resonlig, låta tala med sig, (ibl.) lyssna till argument — utan skäl se omotiverat, obefogat, (göra
ngt)

1 onödan, med orätt, falskt, falskeligen, osannfärdigt, oskäligt, jfr icke för intet

skälig 1 billig, rättvis, befogad, tillbörlig, (rätt och) rimlig, väl tillmätt, tämlig, vederbörlig, rättmätig, riktig,
passande, inte oskälig; måttlig, ej överdriven, hjälplig; (om pris 1. begäran) resonabel, moderat, facil, överkomlig
2 tillräcklig, förnuftig, vettig, (fullgod 1. (väl)grundad 1. behörig (anledning), giltig — skäligen (adv.) 1 ganska,
relativt 1

2 se anständigtvis

skäll l (hund)skall 2 (vard. för) ovett

1 skälla (subst.) pingla, ringklocka, bjällra, (vall)klocka, (prov.) tjuka — bli annat ljud i skällan bli annan låt; [då
blev det annat ljud i skällan] då fick pipan ett annat ljud, se under 1 pipa



2 skälla (v.) i ge skall 1. hals, gläfsa, bjäbba; se tjuta 2 vara ovettig 1. otidig 1. oförskämd, gräla, 'bråka', gorma,
ryta, (grovt) okväda, smäda; kalla (för) 3 (prov. för) klucka — skälla ut 1. ner (vard. för) fara ut mot (ngn), ge
(ngn) en ordentlig uppsträckning, ta(ga) (ngn) i upptuktelse, ge (ngn) ovett 1. snubbor, okväda, överösa med
ovett 1. skällsord), (storm)gräla på, träta på, mäta (ngn) skäppan full, ge (ngn) huden full, (vard.) ge (ngn) på
huden 1. på pälsen 1. på tapeten 1. på nosen 1. på moppe 1. på tafsen, ge ngn ett glatt lag, ge (ngn) hans beskärda
del, ge (ngn) hans hyra, ta (ngn) under enskild behandling; läxa upp, snäsa, sträcka upp, skrupensa upp, banna 1,
dyvla på, 'hyvla av', läsa lagen för, (vard.) läsa lusen av, tilltvåla ni, (si.) bassa, hun(d)sa, (åld.) hundfila;
förkättra, hudflänga, (ned)kritisera, nedgöra ni, fördöma, gå illa åt, (vard.) racka ned på, usla ut; låta (ngn) veta
vad klockan är slagen, uttömma 1. utgjuta 1. utösa ni sin vrede 1. sin vredes skålar över

skälbord se glåpord

skälm 1 se bedragare, (spets)bov, skurk, lymmel, kanalje, (vard.) rackare 2 skälmunge, skalk, spelorre, skämtare,
skojare, filur, lu-v(er), gycklare, spefågel, tjuvpojke, odyg-ding, gynnare, byting, krabat, slughuvud skälmsk
skälmaktig, skalkaktig, gäckande, odygdig, okynnig, maliciös, raljant, gäcksam, kokett, tjuvpojksaktig,
spjuveraktig, yster, skojfrisk, (vard.) full i fan 1. sjutton 1. beng; (ibl.) klipsk, se illmarig skälmstycke i fult
streck, bovstreck, skurkstreck, tjuvstreck, bedrägeri 2 puts, skoj, se gyckel, spratt, skälmeri, spjuveri, kanaljen,

564

tokeri, narrspel, narrstreck, upptåg, spektakel, trick, practical joke, se knep 1, ofog skälva se darra i, jfr skaka 2
skämd i (motsats: färsk) förskämd, ruttnande, ankommen, angripen, anlupen, härsken, sur, (ibl.) boken, se rutten,
(prov.) åmig 2 (om luft, motsats: frisk) osund, oren, instängd, förpestad, illaluktande, unken, 'dålig' 3 (om smak)
fördärvad, usel, dekadent, depraverad, degenererad, falsk skämma förfula, vanställa, misskläda, förskämma,
'fläcka', vanpryda, skada, förstöra, jfr fördärva, förta(ga); beröva (en kvinna) oskulden, kränka, förföra, vanära;
besmitta — skämmas l färdärvas, ruttna, förfaras 2 känna sig 1. vara 1 bli skamsen 1. besvärad 1. generad, känna
blygsel, blygas, känna skam 1. obehag, 'rodna', (prov., om barn) tykännas; (få) stå där med skammen, stå i
skamvrån; (utan att) genera sig, (utan att) göra sig samvete, (inte) dra(ga) sig för, (inte) veta skam 1. hut 1. tojs,
(ibl.) (inte) ångra — skämma bort klema bort 1. med, fjäsa bort, kela 1. pjoska 1. dalta 1. pjunka 1. sjåpa med,
bära på sina händer 1. på händerna, låta få ovanor, fjäska för, pyssla om, jfr omhulda, förstöra, förklema,
demoralisera; förfuska 1. fördärva (ngt); jfr bortskämd — skämma ut skandalisera, trakassera, förtala,
smutskasta, missfirma, bringa skam o. nesa över, skada (ngns) goda namn och rykte; vara en skam för (sin
familj), vanära, (söka) skada, misskreditera, kränka 2, ställa i skamvrån, sätta på skampallen 1. skambänken, låta
schavottera, häckla, 1 lasta, förödmjuka, jfr håna — skämma ut sig göra skandal, göra sig till narr, bära sig illa åt,
förgå sig, sjaska ner sig, dabba sig skämt se gyckel, spektakel, glam, ras, löje(n), (åld.) skämtan; kvickt 1.
spirituellt 1. humoristiskt infall, rolighet(er), lustighet(er), skämtord, kvickhet(er), attiskt salt, komik, humor;
rötmånadshistoria, vits; (putslustigheter), gyckelverk, practical joke, skalk- 1. tjuv(pojks)streck, spratt, badinage,
(vard.) ploj, gag(s), upptåg, (ibl.) 'galej'; (ibl.) fars, skämtpjäs, humoresk — på skämt utan att mena allvar, för ro
skull, se under 1 ro, (vard.) på låts 1. låss(as) skämta driva skämt, glamma, gyckla, spek-takla, släppa gäcken lös,
skoja, raljera, nojsa, skalkas, roa sig; (ibl.) tokas, odygdas; [skämta med] göra sig lustig över, bry (ngn) för (ngt),
driva 1. leka med, (vard.) tråka, se gyckla (med), jfr häda 1 — det är ingenting 1. inte att skämta med det är
(blodigt) allvar, det kan vara farligt — inte vara att skämta med inte vara att leka med, böra behandlas med
omtanke 1. försiktighet, inte böra nonchaleras skämtare humorist, komiker, muntergök, lus-tigkurre,
rolighetsminister, rolighetsmakare, kvickhuvud, vitsmakare, spefågel, spelevink, upptågsmakare, skojare 1,
gycklare skämtlynne se humorskämtsam—skära upp

skämtsam se rolig 1, uppsluppen, lekfull, (ibl. nära) skälmaktig; fikon-(språk) skända våldföra sig på, neddra(ga)
ru i smutsen, svärta, oskära, se vanhelga, kränka, smäda, våldtaga skändlig vanärande, vanhederlig, vanhedrande,
neslig, skamlig, skamlös, samvetslös, ovärdig, otäck, ärelös, nedrig, lastbar, skurkaktig, gudlös, gudsförgäten,
avskyvärd, lumpen, låg, upprörande, oförsynt, skandalös, himmelsskriande, förkastlig, fördöm-lig, oanständig,
gemen, infam, perfid, bestialisk, smutsig, satanisk, infernalisk, djävulsk, brottslig; snöplig(t misslyckande) —



skänd-ligen 1. skändligt (adv.) fräckt, brutalt, vanärande, obevekligt skändlighet gudlöshet, låghet, nedrighet, in-
fami, perfiditet, styggelse, se osedlighet, skam 1, nidingsdåd, (över)våld

1 skänk 1 (mat)salsskänk, (mat)salsskåp, hyllskåp, skänkskåp; byffé 1. buffé, serveringsbord, sideboard, (åld.)
kredens; skänk-rum, jfr 1 bar; skänkdisk, (krog)disk 2 (tekn. för) (plåt)behållare 1. skopa 1. panna (för smält
metall)

2 skänk se gåva 1 — till skänks se gratis skänka ge som gåva, förära, presentera, se

giva 1, donera; anslå, satsa 2; bestå, kosta på1, bjuda på; ägna, förläna, (av nåd) (för)unna, tillerkänna, utrusta
med, (i högre st.) ikläda; förskaffa, tillföra; helga 1. offra (sitt liv åt) — skänka bort ge bort, se göra sig av med
under 2 göra, göra av med; [skänka bort sin dotter] se gifta — skänka gehör åt se lyssna 2 — skänka i se slå i 1
under 2 slå — skänka ngn sin hand se förlova sig

skänkel 1 (ryttares) ben 2 se skälm 2, käft

(på redskap), (cirkel)ben, rörarm skäppa förvaringskärl, näverkorg, (prov.) (näver)riva; [såkorg; skäppkorg,
mjölkar, väggskäppa] — inte sätta sitt ljus under skäppan inte hålla sig i skymundan, se vidare under 1 ljus —
mäta (ngn) skäppan full se läxa upp, se skälla ut under 2 skälla

1 skär (subst.) 1 liten ö, övervattensklippa, kobbe, båda, holme, (skärgårds)klippa, häll, (prov.) klabb, (ibl.) grund
2 (bildl.) blindskär, svårighet(er), (lurande) hinder 1. obe-haglighet(er), 1. obehag 1. konflikt(er)

2 skär (subst.) 1 vass 1. skarp kant, egg, (plog)rist 2 inskärning 1. urtagning (i nyckelax), 'tand' 3 skår(a), skärning
4 lietag

3 skär (adj.) 1 se skir 2, o(be)fläckad, obesudlad, fläckfri, mjäll, genomskinlig; ljuvlig, fager, dejlig, vän; (om
sopranröst) (klart) klingande, ungdomsfrisk; oskuldsfull, jungfrulig, kysk 2 [ren och skär] pur(aste), absolut,
uppenbar 1. öppen (osanning), ren 1. fräck(aste) (lögn)

4 skär (adj.) blekröd, ljusröd, ljust rosenröd 1. rosenfärgad, rosig, rosa(färgad), gammalrosa, malvafärgad,
hudfärgad, köttfärgad

1 skära 1 vara vass, 'bita', 'ta' 2 tälja, snida, rista, (vard.) karva, kreta, kåta; skulptera (i

trä), jfr 1 gravera; klyva, skåra; knivskära, knivhugga; klippa (ur) 3 meja, slå, skörda, (prov.) hugga (säd) 4 göra
ett (operativt) ingrepp, operera, sticka (hål på), öppna (en böld), snitta; se snöpa 1; beskära, kvista 5 göra ont (i),
rista (i) — skära sig 1 såra sig, skada sig 2 tränga sig (in), sila sig (in) 3 ysta sig, koagulera, löpna, (prov.) löpa 4
(om meningar 1. åsikter) inte passa 1. gå ihop, avvika från varann; [det skär sig] det gnisslar, jfr gnissla 2; [det
har skurit sig mellan dem] de har blivit osams, jfr under osams, det har kommit en fnurra på tråden mellan dem
— skära sig mot se skära mot nedan — skuren [klippt och [-skuren]-] {+sku- ren]+} se skapad, lämplig —
skärande 1 (om ljud) se 2 gäll 1, (öron)pinande, hård, stark, skarp, 'ilsken', dissonerande, skorrande, (ibl.) falsk 2
(om färg 1. kontrast) bjärt (lysande), gräll, 'skrikande', 'skriande' 3 (om vind) genomträngande, 'bitande',
'stickande', 'vass' 4 (om hån 1. anmärkning) sarkastisk, sardonisk — skära alla över en kam skära alla över en
bank, tro att alla är lika, bedöma 1. behandla alla lika 1. utan åtskillnad 1. i klump, lägga på Prokrustes-bädd(en),
(ibl.) jämställa — skära allt över en kam se generalisera — skära av 1 bortskära ni, avlägsna, flänsa (späck),
frånskilja (med kniv 1. såg), avsåga ni, avhugga ni, knipsa (av), kapa; (lånt.) sticka av; (ibl.) meja (av), skörda,
snitta, plocka, snoppa, sticka (sparris), klippa (av), skära ned; amputera; se förkorta 1 2 skära itu 1. tvärt av, dela
(med ett tvärsnitt), tvärdela, klyva, (ibl.) avdela 3 se avskära 2 — skära bort se skära av 1 ovan, bortrensa ni,
bortklippa ni, bortoperera ni, (med.) exstirpera — skära fö'r skära upp (stek), tranchera — skära i tänderna göra
ont i tänderna, ila — skära i ögonen lysa bjärt, göra ont 1. sticka i ögonen, svida — skära i öronen gnissla, skorra
1. göra ont i öronen, pina 1. sarga hörseln, 'skrika' — skära igenom klyva, skära itu; bereda sig väg genom,
(genom)-korsa, (genom)dra(ga) ru, flyta 1. rinna igenom; [skära igenom vattnet] (om köl 1. båt) plöja vågorna —
skära in 1 inskära, inrista ru 2 tränga in, skjuta in, strama 3 (sjö. för) träda 1. föra 1. sticka in (ett skot i ett block),
skära i — skära mot 1. skära sig mot kontrastera mot, avsticka ru mot, se svära mot — skära ned 1 skära loss,



ta(ga) ned, skära av; beskära; urringa; tränga ned (i), sjunka ned (i), erodera; (kok. för) röra ned, röra i, blanda i 2
se förkorta, reducera 1 — skära ngn i hjärtat bedröva, djupt smärta 1. pina; [det skär mig i hjärtat] det gör mig
ont, jag lider (vid tanken därpå), jfr 2 lida 1 — skära pipor i vassen vinna ngt på ett bekvämt sätt, se vidare under
1 pipa — skära sönder se förstöra 1 — skära till (ibl.) tillklippa [U; yxa till, (vard.) tota till — skära tänder se
vredgas — skära upp sprätta upp, se öppna 2,
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dissekera, (vard. för) operera; skära för, tranchera — skära ut 1 urgröpa 2 utskära, snida, skulptera, mejsla,
decoupera 1. de-kupera, rista, jfr 1 skära 2 3 se snöpa 1 4 (sjö.) hala ut (tåg) från ett block 2 skära (åld. för) rena 1
skärgård övärld, arkipelag, (yttersta) havsbandet)

1 skärm (-en) 1 eldskärm, gnistskydd; (lamp)kupa 2 (motsats: kulle) brätte, skygge 3 skygglapp; (svets)mask '

2 skärm (-et) 1 (åld. för) skydd 2 2 (bot.) skärmblad, högblad

skärmytsling l skärmytsel, förpostfäktning, patrullfäktning, mindre träffning, jfr 1 strid 1

2 ordstrid, dispyt, tvist, sammanstötning skärning 1 korsning, skärningslinje; se skärningspunkt 2 se skåra, snitt
1; se ravin, schakt, sänkning 3 tillskärning, mönster, 'snitt'

skärningspunkt skärning, brännpunkt, fokus,

centrum, (naturv.) nod, (ibl.) origo skärp se bälte 1

1 skärpa (subst.) 1 (egg-1. udd)vasshet, bett, (skarp) egg 2 skarp smak, amperhet, 'sälta'

3 (om ljud) gällhet, skrikighet, (öron)-pinande ljudstyrka 4 (om ljus 1. färg) bjärthet, grällhet; (fotogr.)
upplösningsförmåga, kontrast 5 (om sinnen) finhet, känslighet 6 noggrannhet, exakthet, precision, stringens,
bestämdhet; säkerhet, skarpsynt-het, skarpsinnighet, (kritiskt) skarpsinne, skarpögdhet; stränghet, (med)
eftertryck, kraft, hetsighet, intensitet; 'spetsighet', 'bitterhet', 'syrlighet', 'uddighet', 'udd'

2 skärpa (v.) 1 förtunna (eggen), slipa 1 2 (om sinnen) (upp)öva, uppodla, förfina, anstränga, spänna 3 (om
fordringar) stegra, (för)höja, intensifiera, trissa upp, driva upp

4 se förvärra; göra (straffet) strängare — skärpa sig (vard. för) samla sig, koncentrera sig, ytterligare anstränga
sig, spänna sig 1. sina krafter, rycka upp sig, ta(ga) sig samman, strama upp sig, visa vad man kan, göra sitt bästa
— skärpt (om person) intelligent, begåvad, skarp(tänkt), 'vaken'

skärrad (vard. för) uppjagad, skrämd skärseld 1 (relig.) reningseld, reningsbad, purgatorium, katharsis 2 svår
prövning, pina, lidande(s-tid), prövotid, martyrium, tortyr, 'helvete', 'inferno' skärskåda noga se på, kritiskt
betrakta, be-speja, ta(ga) i betraktande 1. i skärskådande), ta(ga) upp till granskning 1. bedömande, granska,
överväga, begrunda, pröva halten av, 'vrida och vända på', analysera, 'dissekera', undersöka skärskådande —
ta(ga) 1. ta i skärskådande 1. skärskådan ta(ga) i betraktande 1. beskådande), ta(ga) i ögonsikte 1. ögnasikte,
skärskåda

skärv (ringa) penning, (obetydligt) mynt, (liten) slant, 'styver'; (offer)gåva, offerpenning, allmosa; bidrag
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skärva flisa, splittra, flaga, flinga, spillra, sten(skärva), brottstycke, bit, smula; (ke-ram. för) färdigbränd massa,
(ler)gods: [skärvor] splitter, flis, skärv sköka se glädjeflicka

sköld 1 vapensköld, (ibl.) sköldemärke, (adligt) vapen 2 (zool.) pansar 3 (Zeus') egid 4 (åld. för) skydd 2 — föra
1. bära avog sköld mot sitt land som fiende 1. lands-förrädiskt gå mot 1. angripa sitt eget land — föra 1. bära i
skölden se avse 2, ha i sinnet, föreha(va); [vad kan han väl föra 1. bära

1 skölden] vad kan han vilja (oss), låt oss se vars andas barn han är — klämma mellan sköldar se ansätta 1

sköldmö stridsmö, valkyria, amason skölja 1 spola (ren), skölja av 1. ren; bespola, begjuta 1. övergjuta 1. överösa



(med vatten), doppa i vatten, hälla (ngt) på 1. över; (ibl. nära) strila, duscha, laka, diska (av), tvätta (av), två,
(vard.) vaska, (bibi.) rena

2 svalla 1. skvala 1. plaska 1. skvätta (över 1. mot), stiga (över), 'slå' (mot); bölja, rinna, strömma, (ibl.) vräka 3
(prov., om is 1. fjärd, för) bryta upp, göra sig fri från istäcket

1 skön (subst.) (fritt) val, önskan, (för)gott-finnande, tycke (och smak), vilja; (ibl.) godtycke, se förstånd 2,
urskillning, omdöme, avgörande, övertygelse, åsikt -— efter eget skön efter eget huvud 1. förstånd 1. bedömande
1. sinne, efter behag

2 skön (adj.) 1 estetisk(t tilltalande), se vacker 1; konstnärlig, dekorativ 2 angenäm, jfr behaglig 2, underbar,
himmelsk, sublim, ljuv(lig), charmant, härlig, ypperlig; (om klädesplagg) präktig 3 (iron.) (just) 'fin' 1. 'ljus'
(pojke), 'snygg' — skönt (adv., även) (kännas) befriande, (ibl.) tröst(e)rikt

skönande se estet, schöngeist, (ibl.) vitter

dilettant, (åld.) blåstrumpa skönhet 1 se fägring, prakt; täckhet, (poet.) dejlighet 2 pin-up girl, (vard.) pinuppa;
(en) Adonis

skönhetsmedel kosmetiska medel, kosmetika, make-up

skönhetssinne estetiskt sinne, (god) smak skönja 1 (svagt) urskilja 1. se, upptäcka 1 2 se förstå 1, förnimma 1;
(ibl.) ana, förutse -— skönjas 1 svagt framträda 1. kunna ses, synas (spår av), lysa igenom, skymta, glimta, sticka
fram 2 [kunna skönjas] se framgå 2

skönjbar 1 se synlig 2 tydlig, distinkt, uppenbar

skönlitteratur (motsats: facklitteratur) vitterhet, diktkonst, fiktionsprosa, fic'tion, belletristik

skönmåla försköna, utmåla i alltför lysande färger 1. i alltför vacker dager, måla 1. framställa vackrare än det är,
skönfärga, förgylla (upp), färglägga, utbrodera, idealisera, påbättra ni, (ibl.) (för)mildra, dölja bakom
potemkinkulisser; (ibl.) komma med en verklighetsförfalskningskönsmässig—1 slag

skönsmässig (jur.) diskretionär, överlämnad åt ngns skön 1. fria bedömande o. avgörande; jfr godtycklig 1 —
skönsmässigt (adv., även) efter fritt skön, efter gottfinnande 1. behag skör 1 se spröd 1, jfr bräcklig, fragil;
murken, rutten, mör; (om is, ibl.) falsk, nattgammal; (om ton, stämning osv.) eterisk, serafisk, luftig, lätt
försvinnande, ovaraktig, (lätt) förgänglig; sprött klingande 2 mycket svag, se skröplig 1, jfr sjuklig 1 3 (åld.,
vard. för) stött, förargad, förnärmad, arg, ilsken, ond skörd 1 slåtter, (in)bärgning, (ax)plockning, (prov., i Sydsv.)
höst; skördetid, bärgningstid, (prov.) bärgsel, (i) skärning(en), (prov. 1. åld.) (hö- 1. skörde)and 2 skörderesultat,
årsresultat, (års)gröda, årsväxt, (markens) avkastning, (åld.) äring; (om vin, ibl.) årgång 3 (bildl.) (in)samlande,
förvärv, (ut)byte, vinst, (samlad) skatt skörda 1 meja 1. skära (av) o. (in)bärga, insamla ni, inhösta, (prov., i
Sydsv.) hösta; ta(ga) upp (rotfrukter), plocka (av) (frukt), köra in, få in (under tak) 2 (bildl.) få, erhålla, ernå,
(ut)vinna, förtjäna, förvärva, förskaffa sig, komma i besittning av, få (åtnjuta, tillvinna sig, avvinna, (åld., bibi.)
uppskära — skördas falla för lien; skördas av liemannen, dö — skörda lagrar se segra, vinna 1. skörda ära
skörlevnad (åld. för) otukt, liderligt leverne, lastbart 1. okyskt levnadssätt, sexuella utsvävningar, lösaktighet,
liderlighet skörta upp 1 fästa 1. vika 1. kavla upp (kjolen) 2 uppskörta, lura 1. pressa 1. preja på pengar, se
pungslå; (ibl.) driva upp (priser) i höjden sköt 1. sköte se nät 1

sköta 1 ha vård(en) om, ta(ga) vård om, vårda, ansa, sköta om, pyssla om, måna om, (vard.) gå över; (om jord)
bruka, odla, (åld.) hävda 2 se om 1. efter 1. till, ha tillsynen) över, ha sig (skötseln) anförtrodd, ha hand om,
handha(va), sörja 1. svara för, dra(ga) försorg om, ta(ga) vara på, vakta, passa, ägna omsorg 1. sina omsorger åt,
bestyra, (kanslispr.) åtgöra; handlägga, verkställa, klara, föra (protokoll), tillvarata(ga) (ngns intressen); förvalta,
uppehålla 1. upprätthålla (syssla 1. tjänst), bekläda (en post); fullgöra (sina åligganden), fylla (en plats), bedriva
(studier), 2 syssla (med); behandla, traktera, hantera, spela (instrument 1. sina kort); handskas med (pengar);
betjäna 1. servera (kanon) — sköta sig 1 fylla sin uppgift 1. plikt, se uppföra sig, stå pä sig 2 genomgå en
(hälso)kur — sköta sig själv klara sig utan hjälp 1. på egen hand; vara reserverad 2 — sköta sig väl vara skötsam,



hedra sig, göra sin sak bra, sköta sina kort väl — skött (väl 1. illa) hållen — sköta om 1 omhulda, plåstra om,
sköta, passa 2, ta(ga) hand om 2 bekymra sig om, bli man för, ordna, sörja för, ansvara för, se ansvara 1 3 (åld.
för) bry sig om, vårda sig om, fråga efter — sköta sina kort väl handla klokt, se

vidare under 1 kort —- sköta undan se stöka undan 2

1 sköte 1. sköt se nät 1

2 sköte 1 knä, famn, 'armar' 2 (åld. för) moderliv, kved 3 (jordens) innandöme — bära i sitt sköte medföra, ha i
faggorna — i skötet av sin familj omgiven av de sina

skötebarn älsklingsbarn, favorit, gunstling, hjärtebarn, (omhuldad) skyddsling, gull-gosse, (ibl.) persona grata
sköterska se barnsköterska, sjuksköterska skötesynd (särskilt framträdande) last 1. ovana 1. dålig sida, (största)
svaghet, svag 1. öm punkt, akilleshäl skötsam (motsats: försumlig, slarvig, missskötsam) omsorgsfull, ordentlig,
samvetsgrann, plikttrogen, arbetsam, ambitiös, driftig, rask, strävsam skötsel omvårdnad, omsorg, ans, rykt,

1 vård; tillsyn, passning, expediering, service, förvaltning 1, uppsikt;hushållning,bruk, drift, (god) hävd; (bi)-
odling

skövla se härja 1, plundra, rasera, lämna till rov 1. till spillo, göra slut på, förstöra 1; hugga ut (skog), baggböla
skövling se plundring, förödelse slabb se slask slabba se slaska

slabbig se slaskig 1; smutsig o. våt

sladd 1 tågända, (rep)ända, tamp, jfr rep

2 ledningstråd, (elektrisk) ledning 4 3 slut-(ända), kö, 'svans' 4 (prov. för) skvätt 5 (typogr. för) fortsättning (på
artikel), återstod, fortsättningsbit, överskjutande rad(er) — på sladden (vard. för) (komma) (långt) efter 1. i
efterhand, bland de sista, efter (alla) de andra, sist

sladda slira, halka, hasa (åt sidan), glida på sned — sladda efter sacka efter, komma på efterkälken 1. på sladden,
släntra efter, förlora terräng — sladda igenom (vard. för) ögna igenom, 'skumma' sladder 1 (löst 1. tomt 1.
enfaldigt) prat, struntprat, pladder, snatter, kackel, kacklande, jolt, flarns, (vard.) trams; snicksnack,
sliddersladder, (prov.) tjabb 2 tissel och tassel, (ibl.) lösa (ovederhäftiga) rykten; (prov. för) skvaller sladdra 1 se
prata 2, (vard.) tramsa, hamsa,

(prov.) tjabba 2 se skvallra sladdrig 1 formlös, hängig, slankig, slinkig, lös, slapp 1, (vard., om tyg) slafsig, tafsig,
(prov.) sliddrig; hållningslös 2 sladdrande, sladderaktig, talträngd, (vard.) tjafsig slafs (vard. för) 1 (-et) slarv,
slams, hafs;

blask 2 (-en) slarver slafsa 1 sörpla, smaska, slicka (i sig), gluffa (i sig), lapa, (prov.) snafsa 2 klafsa, sjafsa, lafsa
3 slänga om benen, släpa(s) i smutsen; (ibl.) kippa

slafsig (vard. för) snaskig, vårdslös, slarvig; sladdrig; klafsig, sjaskig 1 slag sort, art, genre, (avvikande) variant
1. varietet, species, (ett) släkte (för sig), (av den rätta) ull(en); typ, kategori, klass, ka-

567vad för slag—slamsa

raktär, (sjö.) (fartygs)cert; beskaffenhet, kvalité 1. kvalitet, prägel, fason, mönster, form — vad för slag se vafalls
— vad slags se hurudan

2 slag 1 stöt, knuff, törn; hugg, (käpp)rapp, (pisk)släng, snärt, klatsch, svep; (boxn., ibl.) sving, 'karamell'; smäll,
smisk, dask, (vard.) nyp, (prov.) pjätt, plätt; (sjö.-sl.) dröps, (vard. o. si.) smäck (på truten), skrälldus, stjärnsmäll,
(stor)smocka, tryckare, 'ärta', box, (rå)sop, snyting, smask, (dansk) skalle, 'dagsedel', 'minnesbeta' 2 bultning,
dunk(ning), knackning, klappning) 3 (klock)klämtning; (om åska) brak, knall, skräll 4 (motortekn.) takt; (sjö för)
(flagg)signal 5 missöde, bakslag, knäck, chock, hemsökelse, 'dråpslag' 6 se slaganfall; (värme)sting 7 drabbning,
se 1 strid 1 8 varv, (om)gång, omlopp, tur, sväng(ning) 9 (sjö. för) vändning (vid kryss), lov 10 (jäg. för)
(villebråds) bukt, (hunds) vittring, väderkorn; (räv)spår 11 (byx)uppslag, rockslag 12 duvslag, bislag 13



(kalv)hjärta 14 (tekn. för) slagyta, ban (på hammare) — ett slag 1 [vänta ett slag] vänta ett tag, en stund, ett
ögonblick, en momang, (vard. o. si.) ett spadtag, ett spass, ett ryck 2 [gå o. promenera ett slag] en vända, en
rund(a), en 'sväng* — få slag på få nys om — göra slag i saken se avgöra 1, göra upp, fälla avgörandet 1.
utslaget, träffa en uppgörelse, ta(ga) det avgörande steget, gå över Rubicon, (vard.) slå till, klämma till, smälla
till, hugga till, gripa till; göra susen — i slag (vard. för) i (hög)form, (vard.) på bettet —-il. med ett slag se
plötsligt — på slaget på klockslaget, precis, (vard.) 'prick', 'spik' — slag för örat se örfil — slag i ansiktet (bildl.)
hänsynslöst angrepp, utmaning, grov förolämpning, 'örfil', (en) 'känga' — slag i luften slag vid sidan av, slag utan
effekt, se miss — slag i slag den ena efter den andra, (omedelbart) efter varandra, i följd, utan uppehåll, med
korta mellanrum, (vard.) stup i ett — slag under bältet ojust slag, se vidare under bälte — slå ett slag för bryta en
lans för, jfr försvara 2 — vara ur slag vara ur form, inte vara i kondition 1. (full) vigör, inte göra sig — välriktat
slag se fullträff

slaganfall hjärtförlamning, (hjärt)slag, hjärnblödning, apoplexi, (si.) knäpp i boetten

slagdänga se schlager 1

slagfält se stridsplats

slagfärdig 1 stridsfärdig, kampberedd, stridsberedd, krigsduglig; (ibl.) kamplysten, stridsglad, polemisk 2 talför,
munvig, repliksnabb, snabbtänkt, rapp i tungan 1. (vard.) käften, rapptungad, (vard.) slängd i käften, rapp-käftad;
(om svar) fintlig, välturnerad, spirituell, 'dräpande'

slagg 1 (vid malmsmältning 1. metallbearbetning) avfall, residuum, järnskum, varp, av-stråk; avfallskol, cinders,
sinder; (ibl.) glödspån, aska; (slagg)skorpa 2 (bildl.) smuts, rask, skarn, (värdelöst) 'skrot', 'talmi';
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orenhet 3 (is)bark, (snö)glopp — rena 1. rensa från slagg se luttra slagkraftig kraftigt verkande, verkningsfull,

effektiv, slående slagord 1 bevingat ord 1. uttryck, reklamfras, slogan, jfr sentens, formel, kliché, (parti)lösen,
lystringsord, paroll, modeord, (ibl.) (dagens 1. tomma) fraser 2 (bibliot.) uppslagsord, stickord slagordning
(strids)formering, stridsgruppering, (ibl.) fylking slagregn rotblöta, se hällregn slagskämpe våldsman,
bråkmakare, bärsärk,

kombattant, slugger, buse 2 slagsmål kalabalik, kraftmätning, handgripligheter, (knytnävs)batalj, våldsamheter,
krake'1, oroligheter, kravaller, vilt uppträde, bråk, (ibl.) handgemäng, (vard. o. si.) klammeri, fajt(ning), gruff,
gurgel, klibbning, (rå)kurr, (åld.) stuk(is), jfr 1 strid 1 slagträ (bildl. för) tillhygge, (grovt) argument slagverk
(mus.) slaginstrument, batteri slak 1 (motsats: spänd, styv, sträckt) se slapp 1, sliddrig, (sjö.) slabb, släck 2 (vard.
för) duven, (halv)vissen, vek, utmattad slakna se slappna; lossna slakt 1 slaktning, (judisk rituell) skäktning;
slaktdjur 2 nedslaktning, nedmejande, massmord, blodbad slakta 1 avliva, se döda 1; [vrida huvudet 1. nacken
av, sticka (svin); (om judiska förh.) skäkta]; nedslakta ru 2 anställa blodbad 1. massaker, nedgöra ru, blodigt
nedhugga ru 3 stycka 1. uppdela ru (samlingsband) — slakta den gödda kalven bereda ett festligt mottagande,
festligt motta(ga) 1. välkomna, ställa till fest 1. kalas (för), festa (för) slakteri slakthus; köttvaruaffär, kötthandel
slaktning 1 slakt, (om judiska förh.) skäktning 2 massaker, jfr 1 strid 1 siam bottenfällning, jfr grums 1, sörja,
röra, gyttja, dy, modd, lera, mudder, ävja, mörja, (prov.) mölja slammer 1 se buller, klapper, skallrande,
hamrande, gnissel och gny 2 bullrande prat, stoj; sladder, skvaller slammig slamfylld, slamrik, dyig; smetig,
slemmig

slampa (vard. för) slarvig flicka 1. kvinna, slarva, (vard.) slarvmaja, slampmaja, slams(e)maja, slamsa,
slamsedora, flamsa, hamsa, hafsa, sjafsa, (prov.) skofsa; tras-maja, jfr smutsgris; lösaktig kvinna, (vard.) sjana,
slinka, jfr slyna, (vulg.) subba, (prov., vulg.) kofsa slampig (vard. för) slarvig, jfr a vårdad; hållningslös, lösaktig
slamra 1 se dundra 1, 2 skramla 1, jfr 1 bråka 1 2 prata (bullrande), gå på (som en kvarn), sladdra, skvallra slams
(vard. för) 1 slarv 1, flarns

1 slamsa (vard. för) slampa, slyna



2 slamsa (lössliten) trasa, strimla, slarva, slimsaslana—slava

slana (klen) spira, (smäcker) stång, stör, ribba

1 slang slangspråk; yrkesjargong, idrottsjargong, jfr jargong 1; förbrytarspråk, skol-(pojks)språk, vulgärspråk,
gatspråk, rot-välska, 'snack', (om franska förh.) argot

2 slang — ge 1. slå sig i slang med ge sig i lag med, se under 2 lag, bekanta sig med — komma i slang med
(vard. för) träffa 2, komma i lag med, råka ihop med, bli förtrolig med, inlåta sig med, komma in i, (vard.) sylta
in sig

slank (lång o.) smal, mager 1, tunn, smärt, fin(lemmad), vidjesmal, gracil, rank, smidig o. rak, smal o. smidig 1.
böjlig 1. smäcker, (psykol.) leptosom slankig gänglig, skranglig, jfr mager 1; styr-sellös, hållningslös, hängig,
slapp 1; vissen, slokande

slant (mindre) mynt, (vard.) (små)peng, plu-ring(ar), (vard., skämts.) styver, sekin, fyrk; (en) skilling (på
kistbotten); penninggåva, allmosa, (en) skärv 1. hacka; se drickspengar, jfr fickpengar; [slantar] se pengar,
småmynt — för hela slanten uteslutande, för fullt, för full hals, allt vad tygen håller; (roa sig) grundligt, så länge
pengarna räcker — kosta en vacker slant kosta sina modiga slantar 1. mycket pengar — låta slantarna rulla se
slösa 1 — se 1. vända på slanten 1. slantarna se spara 2, (snålt) överväga sina utgifter, jfr snåla — singla slant
spela krona och klave, se vidare under singla — vara slagen till (en) slant se slagen under 2 slå, se duka under
under 2 duka, vara ur leken, se under lek, vara ur räkningen slapp 1 (motsats: stram, sträckt, styv) ospänd,
nerspänd, slankig, slak, ledlös 1. (vard.) lealös, (vard.) lafsig, (prov.) slattrig, sladd-rig 1, lös, (löst) hängande,
hängig; lös i köttet, degig, mjuk, blaskig, (vard.) plufsig 2 (motsats: spänstig, motståndskraftig) hopsjunken,
hopfallen, förslappad, trött, utmattad 3 (motsats: kraftig, energisk, bestämd) energilös, likgiltig 2, dåsig, däven,
duven, flau, 'lam', ljum, oföretagsam, trög 1, overksam 1; mustlös, livlös; (om röst) svag, se matt; förvekligad,
omanlig, klemig, efterlåten, eftergiven, undfallande, flat, släpphänt, (vard.) flepig; se hållningslös, löslig (moral);
försumlig, vårdslös, nonchalant slappa l avspänna ni; förslappa, släppa av på, ge efter på, försvaga, ta(ga) kraften
av; (ibl.) lossa på, (sjö.) se 1 släcka 2 se slappna slappna (av)slappa, (av)slappas tu, förslappas, slakna,
nedspännas ni; (för)tröttas, tröttna, förslöas, (av)mattas, svikta, ge upp, ge efter, 'svalna', försvagas, minska(s),
av-ta(ga) — slappna av koppla av, spänna av 1 slarv 1 se vårdslöshet, uraktlåtenhet, underlåtenhet, förbiseende,
slarv(akt)ighet, oor-dentlighet, oordning, hastverk, ytlighet, fusk(eri), oaktsamhet, försummelse(r), försumlighet,
lättsinne, hafs(ighet), (vard.) hams, flarns, slafs, sjafs, slamp(ighet),

slams(ighet), sjabbel, (ibl.) nonchalans, ovårdsamhet, ovålighet 2 jfr skräp 2 3 kalas, supande, 2 sudd — komma
på slarv 1. på slarven (vard. för) råka på avvägar, komma in på det sluttande planet 2 slarv se slarver

1 slarva (subst.) 1 slarvmaja, se slampa

2 (kläd)trasa, se 2 slamsa; [slarvor] se paltor

2 slarva (v.) 1 låta allt gå vind för våg, (vard.) hafsa, hamsa, (ibl.) fuska; slarva ifrån sig, vårdslösa; (idrott.-sl.)
sjabbla (in ett mål); [slarva med] se försumma 2 2 vara ute på slarv, se ruckla, festa 1 — slarva bort se förslösa,
förfuska, (vard.) kladda bort; ha bort, trassla bort, råka bli av med, se förlägga 1 — slarva i väg med (vard.) dra
till 1. sta med

slarver 1. slarv se spelevink, odåga, (vard.) hafser, kladd(er), sjafs(er), slafs; sudder, se festprisse; liten pojke, se
pyre slarvig 1 (motsats: ordningsam, aktsam, rädd om) oordentlig, slarvaktig, vårdslös, ohyfsad, hafsig, rafsig,
flamsig, bohemisk; (vard.) hamsig, slafsig, slampig, slamsig, flaxig; ovårdsam, oaktsam, ovarsam, jfr försumlig,
(ibl.) nonchalant, tanklös 2 (motsats: välvårdad, välklädd) ovårdad, trasig, paltig, (vard.) sjabbig, sjaskig, sjafsig
3 (motsats: effektiv, värdefull) lättvindig, illa genomförd 1. genomtänkt, se ytlig 2, jfr värdelös

4 (om uttal, motsats: vårdad) sluddrig, oartikulerad 5 (motsats: ordnad) ostädad, skräpig, stökig, tillstökad, rörig,
kaotisk

1 slask 1 skvättande, slafsande 2 slaskväder, blask, väta, blöta; [regndusk, snödusk, blötsnö, duskväder,



skval(regn), regn(plask), rusk(väder), (ibl.) tö(väder), blidväder]

3 slaskigt väglag, (gat- 1. väg)smuts, sörja, modd, mölja, smörja, slabb, söl 4 slaskvatten, diskvatten, (vått)
avskräde 1. avfall

5 slaskgöra, slabbgöra 6 (värdelös) strunt 1. smörja

2 slask slasktratt, (prov.) vask(tratt); slask-ho, diskbänk, (ibl.) avlopp(s-rör); slaskäm-bar, (slask)hink; (tekn.)
mudderränna

slaska 1 skvätta, stänka, plaska, blaska, slabba, skvalpa 2 våtsnöa, gloppa, regna o. ruska, töa •— slaska ned se
blöta ned under 2 blöta — slaska ner sig se spilla pä sig slaskig 1 våt, slabbig; sörjig, moddig, sölig; nedstänkt 2
regnig, slaskande, ruskig, (ibl.) töig

slav 1 träl, livegen, helot; slavarbetare, tvångsarbetare; galärslav 2 underdånig o. blint lydande tjänare, (ngns)
handgångne man, underhuggare, (viljelös) 'leddocka', 'redskap', 'dräng', 'lakej'; satellit, vasall — vara slav under
inte kunna frigöra sig från, vara fånge under, vara fjättrad 1. fången i, se skatta åt

slava träla, gå som slav, göra drängtjänst; ligga i selen, arbeta i sitt anletes svett, streta, slita, släpa, knoga,
'svettas', 'gå i trampkvarnen'

569slaveri—slipi

slaveri 1 slavväsen(de), träldom, livegenskap

2 blind underkastelse, beroende, förslavande, förslavning, kadaverlydnad, slavisk lydnad, undergivenhet (under
tyranni 1. partipiskan), (själv)uppgivenhet, slaviskhet, slavsinne, slavtjänst, slavarbete, slavgöra, grottekvarn,
trampkvarn, slit och släp, träl-syssla; träldomsok, tyranniskt förtryck, tvång

slavisk 1 livegen, trälbunden, ofri 2 slavsin-nad, trälsinnad, trälaktig, självuppgiven, motståndslös, blind
(lydnad); kujonerad, kuschad, krypande 2, undergiven, underdånig 3 (om efterapning 1. översättning) se
osjälvstclndig, bokstavsbunden, bokstavlig, noggrann, exakt slejf 1 hopdragningsband, hopdragsrem, spänntamp;
hälla 1. remögla (på frack); (axel)klaff 2 skorem (över vristen), skoband, skorosett slem slemlösning, seg 1.
klibbig vätska, (biol.) plasma, (med.) mucus, (farm.) mucilago; snor; (ibl.) upphostningar, expektorationer
slemmig slemaktig, överdragen med slem; klibbig, seg, simmig, trådig, trådaktig, slammig; slipprig, hal slentrian
(de) gamla gängor(na) 1. (hjulspåren, gamla lunken 1. trallen, (gå) den vanliga oxvägen, maner, trampad 1. nött
stig, (gamla) jämna gången, gammal inrotad 1. ingrodd vana 1. plägsed, vanemässigt förfarande, slö rutin 1.
vanemässighet, schablon, jargong slentrianmässig (motsats: frisk, originell) vanemässig, rutinmässig, mekanisk,
'stelbent', konventionell, sedvanlig, schablonmässig, jargongmässig, 'utnött', 'utsliten', banal, tradig, ytlig, själlös,
stereotyp slev långskaftad sked; [träsked, skumslev, hålslev, soppslev, stöpslev, murslev; snusslev, örslev] — få
en släng av sleven få sin beskärda del, se vidare under släng — var skall sleven vara om inte i grytan skulle inte
han vara med där, han skall då vara med överallt, han är givetvis där 1. på sin vanliga plats sleva ösa med slev,
röra om med slev -— sleva i sig äta glupskt, sörpla 1. slafsa 1. glupa i sig (direkt med sleven), jfr äta 1 slicka
blöta, väta (på); lapa, sörpla, slafsa; (om vågor) 'smeka' (stranden); (om lågor) stryka utefter, slå upp (e)mot —
slicka sig (om djur) tvätta sig — slicka sig om mun 1. munnen efter se sukta — slickad slätkammad, tillsmetad,
glättad, slät, platt, glatt; smilande; alltför utpenslad, 'söt' — slicka sina sår se om 1. sköta om sina sår 1. bles-
syrer, (söka) ta(ga) igen sig, hämta sig, (söka) hämta krafter 1. repa sig, trösta sig så gott det går — slicka stoftet
kyssa marken, se ödmjuka sig slida 1 (kniv)fodral, (svärds- 1. sabel)balja, skida 2 (bot.) hölje, hölster, (blad)hylsa

3 blygd, (med.) vagi'na, cunnus, vulva, (åld.) födslolem

570

sliddersladder se sladder 1, struntprat; (ss.

itj.) prat!, strunt I, dumheter! slik se sådan

slinga vindel, ringel, ring, bukt, sväng, (kringel)krok, krökning, krök, slingring, vindling; löpknut, rännknut,



snara, slynga, lycka, maska, ögla, stropp, omtag (kring långgardin 1. draperi); rosett, knut; ranka, (ibl.) reva, lian,
klänge; (blomster)feston(g), (blomster)girland, blomsterbindel, 'fläta'; (hår)lock, buckla, länk, jfr hår; våglinje,
sicksacklinje, snäcklinje; [alagreck, meander, löpande hund]; snirkel, krusidull, arabesk, serpentin,
korkskruvslinje, (rök)spiral; språkband; (fiske.) obott nät, vadduk slingerbultar slingringar, krumbukter, se under
krumbukt; undanflykter; se advokatyr slingerväxt klängväxt, klätterväxt, lian slingra 1 sno, snärja, vira, linda,
vinda, fläta; lägga 1. slå (armarna om halsen) 2 slingra sig, slinga sig, ringla (sig), åla, orma sig, slinka (undan),
kräla, 'rinna'; vingla, ragla, (vard.) 'slå åttor' (med benen); bukta sig, glida 1. flyta 1. rinna 1. gå i bukter 1. krokar
1. vindlingar 1. serpentiner, vindia (sig); stiga i spiral(er) (uppåt), gå i sicksack (uppför); böja sig, kröka sig,
vrida sig, skruva sig, klänga, ranka sig, jfr klättra 3 (om fartyg) rulla, slänga, kränga; (tekn., om roterande
föremål) kasta — slingra sig 1 se slingra 2 2 göra 1. ta(ga) till undanflykter, (med lögner 1. bortförklaringar) söka
dra(ga) sig ur spelet, söka bortförklara (ngt) 1. förvilla (ngn), svänga sig, sno sig, krumbukta sig; lista sig (bort);
krångla sig (igenom) — slingra sig ifrån 1. undan (för)söka 1. lyckas undandraga) sig, söka undgå, söka smita
(ifrån ngt 1. undan ansvar), söka kringgå, lyckas undkomma — slingra sig om se omslingra, snärja 2

slingrig 1 buktig, ormlik; slingrande, buktande, ringlande, krokig, sicksackformad 2 (undan)glidande, opålitlig,
'hal'

1 slinka (subst.) se glädjeflicka; se slampa

2 slinka (v.) 1 hänga lös(t), dingla, slänga, slanka; vingla, slingra, ragla, gå ostadigt; halka 1. falla (ned) 2 driva
(omkring); (i smyg) kila (bakvägen); osedd ta(ga) sig fram (till); (oförmärkt) glida — slinka bort se smita 1 —
slinka i väg (om tid) se förgå 1 — slinka igenom se slippa igenom, klara sig 2 — slinka in krypa in; slippa in 1.
slinka igenom (utan biljett), (osedd) smyga (sig) in, smita in, stjäla sig in, sticka sig in, lista sig in — slinka med
se insmyga sig — slinka undan se smita 1, undkomma, 3 fly 1; (om tid) se förgå 1 — slinka ur ngn [det slank ur
mig] det undslapp mig, se under undslippa 2 — tungan slank på honom han försade sig

slint — slå slint se misslyckas 1 slinta se halka, jfr snava; gå 1. slippa (ur händerna), glida (ned I. undan); (om
kulor) 'skena'

slipa 1 vässa (eggen på), skarpslipa, skärpa, bryna, stryka (på bryne), (prov.) hena;slipad—slopi

strigla 1. 'dra(ga)' (rakkniv); (ibl.) (tillspetsa 2 blankslipa, glattsiipa, polera, avputsa iu, putsa, glätta, (ibl.)
smärgla; fasettera (glas); ytbearbeta, tukta (sten) 3 (ut)-släta, skava, nöta, 'finhyvla', släta till — slipad (bildl.)
skicklig, knipslug, se slug 1, jfr illistig, smart, driven, knivig, fullfjädrad, förslagen, durkdriven, inpiskad,
genom-piskad, 'slängd' — slipa av 1 se jämna 1 2 (bildl.) hyfsa (språket), bortta(ga) iu 1. avnöta ni (kantigheter i
uppträdandet) slippa (motsats: nödgas, behöva, vara tvungen 1. piskad, måste, få) undanslippa ni, undslippa,
slippa (i)från), undgå, befrias från, bespara sig mödan (att), (för)skonas från, bli kvitt, bli av med, bli fri (från),
komma (i)från — be att få slippa undanbe(dja) sig — låta slippa bespara, spara, befria (från), efterskänka (straff);
inte tvinga att (äta) — slippa förbi (lyckas) komma 1. passera 1. smita 1. slinka förbi, jfr gå förbi 1 — slippa
igenom komma 1. släppas igenom, slinka igenom, klara sig (i tentamen) — slippa loss slippa lös, komma lös 1.
loss 1. (i)från, slita sig, bli lös; komma ut (ur fängelset), lösgivas; komma undan 1. i väg 1. (vard.) dän,
undkomma — slippa undan se undkomma — slippa undan för gott köp slippa undan billigt — slippa upp se 2
spricka 1 — slippa ur ngn [det slapp ur mig] det undslapp mig, se under undslippa 2 slipprig 1 hal, halkig, slirig,
slintig, glatt, slemmig, oljig, fet, flottig 2 se oanständig, (ibl.) betänklig slips kravatt, four-in-hand, halsrosett,
(åld.)

halsduk, (ibl.) plastro'n slira glida, halka, slinta, förlora fotfäste, rutscha, sladda, kana, kasa, (h)asa; (ibl.) slänga
(hit och dit); raka i väg 1. åstad slirig hal, halkig, sladdig sliskig 1 (motsats: frisk, sur, frän) äckligt söt, äcklig,
(vard.) klifsig 2 tvålfager; sentimental, salvelsefull, sirapslen, inställsam slit se besvär 2, ansträngning(ar),
påfrestning, (slit och) släp, strävan, (vard.) knog, sjå, jobb, plit, riv, stret; omak, tungt 1. hårt o. strävsamt 1.
slitsamt arbete, slitgöra, styv-göra, släpgöra, slavgöra, hundgöra, släparbete, tråk, träl, grovarbete, (i högre st.)
sträv, (dagens) tunga (och hetta); kiv slita l rycka, dra(ga), riva 2 [slita i ngn] knipa, göra ont, 'skära' i (inälvorna)
3 (om tvist) få slut på, se avgöra 1 4 se nöta 5 se



2 sträva, gno 2, slava, träla, svettas, släpa ut sig —- slita sig 1 göra sig fri, spränga sitt bindsle, slippa loss,
komma lös 2 [slita sig från] slita sig lös 1. loss från, lösgöra sig från, förmå sig att lämna 1. upphöra med 1. bryta
upp från, förmå sig att ta(ga) ledigt från 1. koppla av från — slitas 1 sköras 2 [slitas om] se tvista, kivas, se slåss
2 under 2 slå

3 [slitas mellan] 'vackla' mellan, dra(ga)s mellan, pendla mellan — slitas av fara av, gå av — slitas sönder slitas
itu 1. isär, gå sönder, brista, rämna — sliten 1 försliten,

(ut)nött, tunn(sliten), (vard.) tafsig, utsliten, (illa) tilltygad, trasig, söndrad, sönder, brusten, (ibl.) skör; luggsliten,
i dåligt skick, paltig; skröplig, naggad (i kanten), kantstött 2 förslöad, förpinad, utpinad, (med)tagen, nedgången,
'knäckt' 3 (om fras) se banal, 'urvattnad', 'urblekt' 4 delad (mellan olika intressen); [slit den med [-hälsan]-] {+häl-
san]+} håll till godo, se under god — slita av avslita, slita lös 1. loss, rycka loss, bryta av, riva av, avlägsna, nöta
bort; rycka 1. slita itu 1. sönder — slita bort 1 se rycka loss 2 avnöta ru, bortnöta ni—slita (en) hund se slita ont,
se vidare under hund — slita loss se rycka loss — slita lös se slita av, rycka loss, dra(ga) ut — slita ont utstå
svåra påfrestningar, lida 1. utstå 1. uthärda mycket, röna mycket ont, slita (en) hund, ha ett hundgöra 1. slavgöra,
ha ett hårt o. mödosamt arbete, leva ett mödosamt liv, leva ett hundliv, ha sina hundår, gå igenom ekluten, se fara
illa under 2 fara, lida nöd — slita på ta(ga) på, tära på (krafterna), (ibl.) avtrubba — slita spö pryglas, se vidare
under spö — slita sönder se riva sönder, 1 sarga 1 — slita upp

1 riva upp, rispa (upp); bryta (kuvert), fläka upp, (ibl.) klyva 2 se nöta — slita ut nöta ut, se nöta — slita ut sig
arbeta ut sig, förta(ga) sig, överanstränga sig

slitage (för)slitning, (av)nötning slitning 1 avslitning, bristning 2 nötning, slitage; nött 1. slitet ställe 3 [oftast i
plur., slitningar] misshällighet, 'gnissel', friktion, jfr 1 strid 2, stridighet, oenighet, tvedräkt; oöverensstämmelse,
disharmoni, dissonans 4 avgörande (av tvist) slits 1 (motsats: tapp) urtag (i trästycke)

2 kanal (i murverk) 3 inskärning, skåra 4 uppslitsning (på klädesplagg), (ibl. nära) sprund

slitsam 1 släpsam, släpig, arbetsam 2 2 uppslitande slitvarg se rustibuss

slockna 1 brinna ned 1. ut 1. slut, (ut)släckas, (om brasa) gå ut; mista sin glöd, förglöda, (för)kolna; mista sitt
ljus, mattas, blekna 2 försvagas, avtyna ni, dö bort, utplånas ru, ta(ga) slut, förgå 3 (vard. för) somna 1, svimma 4
se dö 1 5 (om ätt) utslockna 6 (om blick) brista — slocknad 1 utbrunnen, slutbrunnen, utbränd 2 (om blick)
brusten, död slogan se slagord 1

slök 1. sloker karlslok, karl; sälle, odåga,

lymmel, misstänkt figur, slusk sloka (låta) hänga (slak 1. slapp o. nedböjd), luta, (låta) sjunka (ned), fälla (ned);
stå halvvissnad, falla ihop, vissna — slokande slapp, hängande, halvvissen, se vissen 1 slokörad (bildl.) se
snopen, skamsen, skamfiat, ömklig, ynklig, (till)stukad, moloken, 'olycklig'

slopa göra sig av med, göra slut på, avskaffa, upphäva, ge upp, undanröja, (åld. för) rasera; kassera, stryka (ut),
ta(ga) bort,

571slott—lyckligt slut

makulera, annullera, (vard.) skippa, spola; ställa in 3

slott fäste, fästning, (konunga)borg, residens, palats, palä, chateau, praktbyggnad; (turkisk) seralj; herresäte
sluddra tala sluddrigt, inte tala ur skägget, läspa, häfta 1. stappla 1. snubbla 1. sluddra 1. famla på målet, fubbla
1. fumla med orden, se 2 stamma 1 — sluddra bort slarva bort, jfr förslösa

sluddrig 1 (motsats: distinkt) sluddrande, oredig, grötig, suddig, oklar, otydlig 2 vårdslös, slarvig

slug 1 listig, förslagen, fiffig, fintlig, finurlig, klyftig, klipsk, knepig, fyndig 1, skarpsinnig, skicklig, (vard.)
slängd, 'skarp'; beräknande, diplomatisk, smart, 'smidig', knipslug, knivig, advokatorisk, 'slipad', inpiskad,
durkdriven, rävaktig, lurig, (prov., i Sydsv.) sne-dig; (åld.) 'politisk'; se illistig, jfr 2 intrigant 2 (vard. för) (inte
riktigt) klok, normal, vettig, förnuftig, vid sina sinnens fulla bruk 3 (vard. för) (inte bli) klok (på), klar (över) —



vara slug ha huvud(et) på skaft, inte så lätt låta lura sig, inte vara så dum som man ser ut; ha en räv bakom örat
slugger råskinn, slagskämpe, gåpåare; (idrott.

för) hård spelare 1. boxare, ruffare slughuvud klipsk gynnare, fiffig karl, listig krabat, slipad skälm, lurifax, filur,
fiffikus, 'räv', (ibl.) ljushuvud, djuping; [han är ett riktigt slughuvud] han är inte så dum som han ser ut sluka 1
(motsats: peta i maten) svälja (i ett tag 1. i ett nafs 1. glupskt 1. utan att tugga), glupskt förtära 1. äta upp, i en
hast äta (upp), jfr åta 1, glufsa 1. gluffa 1. glupa 1. häva 1. kasta 1. slänga 1. slafsa 1. sätta i sig (maten), äta som
en varg, frossa på; (ibl.) sörpla i sig, bälga i sig 2 nappa på, hålla till godo med, okritiskt ta(ga) emot 1. acceptera
1. tro på, godtaga; [han slukade [-historien]-] {+histo- rien]+} historien gick i honom 3 sträckläsa, snabbt plöja
igenom 4 (om tid 1. pengar) kräva, ta(ga) i anspråk, kosta, vålla 1. dra(ga) (stora kostnader); förbruka 1. dra(ga)
mängder av (bensin) — sluka med blicken 1. med ögonen starrbliga, nidstirra på (ngn), (begärligt 1. envist) suga
sig fast med blicken vid slumkvarter slum, bakgator, gränder, fattigkvarter

slummer (lätt) sömn, dvala 1, tupplur slump 1 ren händelse, tillfällighet, tillfälle, (blint) öde, hasard, (vard.)
'lotteri', sinka-dus; [slumpen] tillfälligheternas spel, naturens lek, omständigheterna, händelseutvecklingen, ödets
nyck 2 rest(lager), återstod, lämning, stuv(bit); obestämd myckenhet 1. kvantitet, parti, post; [en slump] en
smula, se under 1 smula — av en slump se händelsevis — på (en) slump på måfå slumpa — slumpa sig (så)
komma sig, händelsevis inträffa, se hända 2 — slumpa bort slumpa, sälja i slump 1. billigt 1. för slump-
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pris, låta gå för en spottstyver, vraka bort, realisera 1, sälja till underpris, dumpa

slumpartad (motsats: signifikant) slumpmässig, tillfällig, planlös, godtycklig, lotteribe-tonad

slumra dåsa, halvsova, sova 1; (bildl.) ligga i dvala — slumrande se latent, outvecklad, oupptäckt, (ännu)
outnyttjad — slumra in se somna 1

1 slunga (subst.) slungapparat, kastmaskin, katapult; slungredskap, (honungs)slungare; centrifug, (typogr.) snurra

2 slunga (v.) se kasta — slungas vräkas, gunga, 'flyga' — slunga bort se kasta av 1 — slunga ut 1 utsända ni 1.
utstöta ni 1. utspy ru (rök) 2 se utslunga 2

slup 1 storbåt, skeppsbåt, pinass 2 roddbåt, segelbåt 3 (ång)fartyg

slurk (vard. för) skvätt

slusk 1. slusker avsigkommen individ, se buse 2, trashank, (karl)slok, (vard.) sjask(er), (ibl.) luffare, lösdrivare

sluskig osnygg, snuskig, smutsig, trasig, (vard.) sjabbig, busig, avsigkommen, förfallen 1; rå, gemen

slut 1 (subst.) ände 1. ända, (åld.) ändalykt; (slut)gräns, yttersta punkt, ändpunkt, slutpunkt, mål; sladd; bakdel,
stuss, ryggslut; (om tid) förlopp, övergång, upphörande, fullbordan; slutstadium, slutskede, slutfas; upplösning,
(slut)katastrof, 1 död 1; slutavsnitt, avslutning, final, slutparti, (mus.) slutsats, coda, stretta, slutfall, kadens;
utgång, utfall, resultat, följd, 'slut(et) på visan' 2 (motsats: påbörjad; utvilad, pigg, frisk) (adj.) (av)slutad, ändad,
lyktad, överstånden, all, se ute 2, till ända, tillända-lupen, utlupen, förgången, fullbordad, fulländad, fullgjord;
åtgången, förbrukad, utsåld; uppgiven av trötthet, tröttkörd, dödstrött, utmattad, medtagen, medkommen,
nedbruten, nedgången; utbränd, förfallen, avsigkommen, avdankad 3 (itj.) punkt (och slut), punktum, (och
därmed) basta 1. jämnt — få slut på slita (en tvist) — gå 1. lida mot sitt slut 1. mot slutet nalkas sitt slut 1. slutet,
gå till ända, gå ut, vara nära sitt slut, sjunga på sista versen, vara på upphällningen, hålla på att ta(ga) slut 1. löpa
ut 1. försvinna, gå sin undergång till mötes, närma sig döden; [det lider mot slutet] döden står för dörren — göra
slut med (ngn) bryta en överenskommelse 1. förlovning, slå upp med, säga upp bekantskapen med — göra slut på
göra ände 1. ända på, ända (sitt liv); se stöka undan 2; avskaffa, avlysa, skaffa ur världen, undanröja, skingra
(missförstånd); upphäva, upplösa, slopa, indra(ga) ni; (hastigt) avklippa ru, avskära; kväva (uppror), nedslå ni
(motstånd); göra processen kort med, betvinga, krossa, förinta, döda; hejda 1, hindra 3; göra upp, avveckla;
förtära, tömma; leva upp, spela bort, förslösa, skövla — lyckligt slut happy end — mot slutet 1 under ngnstaga



slut—slyngel

sista tid 1. dagar, när döden står för dörren, strax före döden(s inträdande) 2 på sista tiden, på sistone, på slutet —
taga 1. ta slut 1 se gå över 5, sluta i 2 fullständigt gå åt, gå ut, sina, tryta, falle'ra 3 tröttna, (vard.) 'slockna', tappa
orken — tala till slut tala ut, (få) tala färdigt, (få) tala till punkt; [jag har talat slut] dixi (et salvavi animam meam)
— till det bittra slutet (ända) in i det sista — till slut se slutligen, till sist 1

sluta 1 stänga till 1. igen, se stänga 1, 2 sluta till; knäppa (händerna); sluta (leden) tätare, flytta närmare; trycka
(till sitt bröst) 2 dra(ga) slutsatser 1. en slutsats, komma till den slutsatsen 1. meningen 1. åsikten 1. det resultatet,
sluta (sig) till, konkludera, deducera, döma, (ibl.) ana 3 se avsluta 1, göra slut 1. ände på, ända, stoppa, sätta
punkt, avbryta, avblåsa 2; avveckla, avverka, fullborda, fullända, färdigställa, göra i ordning, genomföra,
slutbehandla; ingå (fred 1. avtal), stifta (fred), knyta (förbund) 4 ta(ga) slut, gå 1. lida mot sitt slut 1. mot slutet,
gå 1. löpa till ända, (av)slutas, ända(s), (åld.) lykta(s); (av)stanna, upphöra 1, jfr rasa ut; utlöpa al, utgå; avlöpa,
utfalla, gå, slå (väl resp. illa) ut; lämna sin plats, träda ur tjänst, avgå 2, (vard.) 'lägga upp', 'slå igen butiken',
'hoppa av' (i tid); gå ut (skolan); rycka ut ur (militärtjänst), (vard.) mucka; se dö 1 — sluta sig slutas, gå ihop,
falla (i)hop 1. tillhopa 1. igen, (om dörr) stängas, slå ihop (över); foga sig (intill); sitta 1. smita åt (efter kroppen);
dra(ga) 1. innesluta sig (inom sitt skal) — sluta sig kring se omsluta 1 — sluta sig samman se förena sig (med),
samverka — sluta sig till 1 resonera sig till, förutse, beräkna, (kunna) förstå, utläsa iu, (logiskt) sluta till, se sluta
2, (söka) gissa sig till 2 ge sin anslutning till, biträda, förena sig med, se ansluta sig till 3; bli (god) vän med, se
anförtro sig åt; hålla sig till, ty 1. (prov.) tya sig till, uppsöka, hylla sig till, svärja ngns fana, övergå iu till, förena
sig med, närma sig, stöta till, medfölja iu, jfr följa 7; (ibl.) flocka sig kring — slutad se slut 2 — sluten 1
(motsats: öppen) tillsluten, förbommad, tillbommad, spärrad, igenslagen, (till)stängd, igenstängd, lyckt, reglad,
riglad, (igen)låst, (till)knäppt, hopknäppt, hopslagen; förseglad (deposition 1. röstsedel), hopvikt (röstsedel),
hemlig (omröstning); (helt) privat 1. enskild 1. avskild 1. exklusiv 1. intim 1. (ut)vald 1. isolerad 1. hemlig
(krets); anstalts(vård) 2 samlad (trupp); tät, tätväxande, tätvuxen, (tättbebyggd, tättbyggd, tättstående,
koncentrerad 1 3 ändlös (rem 1. bana), ringformig 4(estet.) avrundad, harmonisk, fast, genomförd, avslutad,
hel(gjuten) 5 (motsats: meddelsam, öppenhjärtig) se otillgänglig 2, tystlåten, inbunden, inåtvänd, stel o.
behärskad, hopbiten, sammanbiten, (ibl.) uttryckslös

nu får ni sluta nu får det vara nog 1. tillräckligt, nu kan det räcka — sluta fred inställa fientligheterna, se vidare
under fred — sluta i sin famn se omfamna •— sluta med

1 se medföra 2, utmynna i, föra till, hamna i, kulminera med 1. i 2 avlägga ni, bortlägga ni, upphöra med, se
upphöra 2, (ibl. nära) frånsäga sig — sluta sina dagar se dö 1 — 1 sluta till (ngt) [slu 'ta till] se sluta 2, sluta sig
till 1 — 2 sluta till [sluta till']

1 sluta tätt till, gå ihop 1. igen, sluta åt, sitta till 1. åt, ligga till 1. åt 1. an, sluta an, smita åt; (om dörr) stå igen;
kunna stängas 1. (till)slutas 1. gå till 2 hålla till 1. åt 3 se stänga 1, sluta, (inte kunna) få igen (dörren); bomma till
1. för, regla, rigla — sluta upp (kring) se samlas 2 — sluta upp (med) upphöra med, se upphöra 2 •— sluta
ögonen för se blunda för

slutföra genomföra, fullborda, fullgöra, fullfölja, fuliföra, stöka undan 2, (lyckligt) föra (ngt) i hamn, avsluta,
utagera slutgiltig se definitiv, peremtorisk — slutgiltigt (adv., även) 1 i sista hand, till sist 1 2 för gott, se under
god slutledning se slutsats 1 slutlig avslutande, (allra) sist(a), slutgiltig, avgörande, definitiv, oåterkallelig,
avgjord, fullt färdig 1. avslutad, slut-(leverans) — slutligen (adv.) (till) sist, avslutningsvis, till slut, förr eller
senare, i sista hand, i sinom tid, äntligen, (sent) omsider, långt om länge; (ibl.) när allt kommer omkring, dock,
strängt taget, i själva verket slutlikvid slutbetalning, slutuppgörelse slutsats 1 slutledning, konklusion, (filos.)
logisk följd, följdsats, (slut)följd, (ibl.) syllo-gism 2 (mus.) final, jfr slut 1 — draga 1. dra (sina) slutsatser stava
och lägga ihop, göra sina reflexioner, (ibl. nära) bedöma; sluta sig till, se sluta 2 slutspurt (idrott.) finish; (bildl.)
sista kraftansträngning slutstation se ändpunkt, terminus, resemål slutsten 1 (byggn.) bindsten 2 (bildl. för)
avslutning, fulländning, (sätta) kronan på verket

slutta 1 sänka sig, gå nedåt, bära utför, dos(s)era, stupa, luta (nedåt), (prov.) hälla



2 stiga — sluttande sned, se 2 brant — komma på det sluttande planet komma på glid, vara på fallrepet, se
förfalla 1

sluttning lutning, fall; stigning, uppförsbacke; utförsbacke, slänt(a), skränt, brink, (prov.) lid, hälla; kant,
(bergs)sida, (segel-flygtekn.) (bergs)hang, (idrott.) (utförs)-löpa, (fackspr.) dos(s)ering; (ibl.) backe, höjd; (mil.)
(fältvalls)glaci1 slyna ouppfostrad tös(unge), näsvis jänta, snärta, 'vildkatta', rackarunge, satunge, (vard.) näbba,
hoppa, 'stycke', slamsa, flamsa, (prov.) vina, jfr slampa, 1 flicka 1 slyngel se lymmel, kanalje, rackarunge,
odygdspåse, osnuten pojke 1. yngling, (snor)-valp, glop, krabat, gunstig junker, pojk-
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slyngel, drummel, drulle, lurk, tölp, (pojk)-spoling, bängel, fräck gynnare, snork, gatpojke, tjuvpojke, gamäng,
rännstensunge, busunge, frö, buse 2, (prov.) spole, murvel slyngelaktig glopaktig, se ohyfsad, ohängd slyngelår
tonår, pubertetsår, brytningsår, jäsningstid, sturm- und drangperiod, trots-ålder, övergångsår, övergångsålder

1 slå (subst.) ribba, spjäla 1. spjäle, nara, nar(e), slana, latta, list, (steg)pinne, jfr

2 born

2 slå (v.) 1 smälla till, överfalla med hugg och slag, gå lös(t) på, klå, prygla, se slå till 1 nedan, (si.) kurra;
misshandla, (illa) tilltyga; örfila, piska; smälla 1. dunka (klubban i bordet); bulta, banka, klappa, knacka, (med.)
perkutera; (om dörr) glappa, (stå o.) smälla; piska 1. vispa (till skum) 2 slänga, slunga, dänga, smälla (i lås); kasta
(tärning 1. boll), putta (golfboll); röra (trumman)

3 (om björn 1. järv) riva, fälla, se döda 1

4 (om gräs 1. hö) (av)meja; skära 1. (prov.) hugga (säd) 5 ta(ga) upp 1. göra 1. knacka 1. stansa (hål), bearbeta 1.
älta (murbruk), prägla (mynt), öppna 1. låta (åder), knyta (en knut), spänna 1. bygga (broar), lägga (armarna om),
linda 1. svepa (en sjal om sig), binda (snöre om); dubba (till riddare) 6 straffa, (i högre st.) drabba; bringa på fall,
besegra, slå ut (i spel), ta(ga) (bonde i schack); betoinga, (kull)störta, bringa 1. driva 1. jaga på flykten, bringa att
vika; gå utanpå, gå om, rå på, överglänsa, undantränga 2 7 göra ett starkt (o. plötsligt) intryck på, överväldiga;
förefalla (ngn) märkligt, väcka uppseende 1. förvåning, frappera 1; göra effekt 1. verkan, göra susen, (vard.) ta
skruv 8 (om segel) fladdra, flaxa, 'leva', 'leka', flappa; (om fisk) plaska, piska, skvalpa, plumsa, (ibl.) hoppa; (om
häst) slå bakut, sparka(s); (om hjärta) picka, dunka, klappa, hamra, 'arbeta', pulsera 9 hälla, gjuta, tappa 10 (sjö.
för) semaforera, signalera 11 (mus.) markera (takten), (fackspr. för) slå takten, se under

1 takt 12 (om vara) gå bra 13 spånslå, driva, flanera, jfr lata sig 14 (i en bok) bläddra, söka, leta 15 (sjö.) vända
mot vinden, stagvända — slå sig 1 göra sig illa, stöta sig, skada sig 2 bli krokig 1. buktig 1. skev, krokna, bågna,
bugna, bukta sig, 'kasta sig', skeva sig, (skogsv., om trä, för) svälla resp. krympa 3 linda 1. ringla sig (om) 4
immas, beläggas, anlöpa — slå sig fram se bana sig väg under 2 bana; se lyckas 1, klara sig 1, draga sig fram —
slå sig för sitt bröst framhäva sig själv — slå sig i slang med ge sig i lag med, se under

2 lag, bekanta sig med — slå sig igenom bryta sig igenom, se bana sig väg under 2 bana; kämpa sig igenom, (i
strid) hugga sig igenom; se klara sig 1 — slå sig ihop slå sig samman 1. tillsamman(s), flytta samman 1.
tillsammans 1. ihop, bo 1. kampera ihop, förena sina öden, slå sina påsar ihop;
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samarbeta, 'ingå 1. bilda bolag', förena sig, förbinda sig, göra gemensam sak, sälla sig (till), sammansluta sig,
associera sig (med), alliera sig (med), ge sig i lag (med), slå sig

1 slang (med); slå sina (kloka) huvuden ihop, enas 1. samlas (om) — slå sig lös göra sig kvitt sina hämningar,
släppa sig lös, släppa gäcken lös, släppa Barabbam 1. Barabbas lös, ge sitt skämtlynne fria tyglar, skämta fritt o.
uppsluppet; leva flott, förlusta sig, roa sig, festa 1, njuta livet, (ibl.) hoppa 1. skena över skaklarna; ta(ga) ledigt,
komma ifrån, slita sig lös — slå sig ned 1. ner 1 sätta sig, ta(ga) plats, inta(ga) sin(a) plats(er), placera sig, sitta
ned, bänka sig; [slå sig ned bland] blanda sig med, sälla sig till



2 se bosätta sig, slå sig till ro, (ibl.) få fast fot, sätta sig fast; inkvartera sig, inlogera sig, inackordera sig; tälta, slå
upp sitt tält; kvarstanna ni, stanna; etablera sig, rangera sig — slå sig på1 välja (en bana 1. ett ämne), kasta sig på
1. över, lägga sig på, ägna sig åt, angripa (ett ämne), specialisera sig på; gå in vid 1. ge sig till (teatern), gå in för
(studier), gripa sig an med, ta(ga) sig till, (börja) studera 1. syssla med, se börja 1 — slå sig samman 1.
tillsammans se slå sig ihop ovan — slå sig till ro nöja sig (med); slå sig ned; se vidare under 1 ro — slå sig ut
bryta sig ut med våld, bana sig väg (ut) — slå sig ut för se krumbukta sig för, uppvakta 3 — slåss l kämpa,
brottas, boxas, nappas, strida 1; klå 1. puckla på 1. upp varann, gå lös på 1. damma på 1. piska upp 1. mörbulta
varann, smörja upp varann, (vard. o. si.) faj-tas, kurras, stukas, tampas, kubbas, (prov.) knabbas; [börja slåss]
gräva upp stridsyxan, råka i 1. börja slagsmål, se barka ihop under 2 barka 2 [slåss om] slitas 1. dra(ga)s 1. rivas
1. ryckas 1. kappas om, tävla om, rivalisera, konkurrera, jfr kivas, tvista, gräla; (vard. för) (inte mycket att) dela
på — slagen besegrad, övervunnen, slagen till marken, slagen till (en) slant; häpen, förbluffad, frapperad,
förvirrad, träffad, 'ställd', (vard.) paff; gripen, tagen, drabbad; hänryckt, betagen — slående överväldigande,
(över)bevisande, (sol)klar, absolut övertygande 1. vederläggande, bindande, ovedersäglig, oemotsäglig,
träffande, påfallande, förvillande lik, förbluffande, förvånande; tydlig, distinkt, bjärt framträdande, apart,
chockerande, drastisk; (om svar) effektfull, verkningsfull, slagkraftig, uddig, 'dräpande', fyndig

ana 1. förstå 1. märka 1. få veta vad klockan är slagen ana osv. hur saken står, se vidare under klocka — det är
som att slå vatten på en gås det rinner av (honom) omedelbart, se vidare under vatten — klockan är slagen ngns
tid är ute — slå alarm kalla till vapen, se vidare under alarm — slå an 1 slå emot, slå på, träffa 2 (sjö. för)
fastgöra ni, slå om 3 (mus.) ånge (ton); frambringa (en ton); anta(ga) 1. falla in i (en lättare ton)slå av—slå ned

4 tilltala, beröra angenämt, göra (ett gott 1. angenämt 1. sympatiskt) intryck (på), behaga, charmera, verka
(behagligt) (på), imponera (på) 5 göra lycka 1. succé 1. furor, ha framgång 6 jfr anslå — slå av 1 slå loss,
frånskilja ni, kapa, slå itu, slå sönder 2 slå, (av)meja, skära, (prov.) hugga (säd) 3 (om motor) slå (i)från, koppla
av 1. (i)från; (om elström) (av)bryta 4 hälla av 1. bort 1. ut, slå bort 1. ut 5 se avslå — slå av på (om pris 1.
anspråk) se pruta av pä, nedskriva sina fordringar med, sänka, slå ned på, minska (priset) med, dra(ga) av på,
rabattera, efterskänka — slå av sig (om dryck) förlora 1. mista sin smak 1. kraft, bli duven 1. fadd 1. nattstånden,
stå av sig, duvna, dävna — slå bakut envisas, se vidare under bakut — slå blå dunster i ögonen på lura, se vidare
under dunst — slå bort 1 driva bort 1. undan (krocketklot) 2 hälla bort 1. ut, slå av 1. ut, kasta bort 3 försälja 1.
bortslumpa m (på auktion), se sälja, (ibl.) realisera billigt 4 (om bekymmer, tankar, idéer) förjaga, bortjaga ni,
fördriva, skingra, skaka av sig, slå undan, vifta bort, rycka på axlarna åt, (söka) förringa betydelsen av,
bagatellisera, ignorera, överge 1. skjuta undan (tanken på), låta (tankarna) fara, se strunta i; vända (i skämt) —
slå dank förspilla tiden, lata sig — slå dövörat till för inte vilja höra på det örat, se vidare under dövöra — 1 slå
efter [slå1 efter] 1 rikta (ett) slag mot, söka träffa 1. fånga; (om fågel) angripa 2 springa 1. jaga 1. spana 1. söka
efter, lura på — 2 slå efter [slå efter] slå upp, se efter, ta(ga) reda på, uppsöka ni (i bok 1. förteckning),
verifi(c)era — slå 1. göra följe (med) göra sällskap, följa med, slå sig tillsammans (med) —• slå emot se stöta
emot 1 — slå ett slag för bryta en lans för, jfr försvara 2 — slå fast 1 hamra 1. bulta fast, fastnagla ni 2 se fastslå
2 — slå fel 1 slå miste 1. vid sidan av, förfela slaget, missa, bomma 2 utebli, svika 1. inte motsvara
förväntningarna, (vard.) falle'ra, misslyckas 1 3 inte gå i uppfyllelse, inte slå in 4 [det slår inte fel (att)] det kan
inte undgås (att), det kan inte betvivlas (att), det lider intet tvivel (att) — slå för se uppvakta 3 — slå huvudet på
spiken träffa prick, se vidare under 1 spik — slå i'

1 ihälla ni, iskänka m, ifylla ni, fylla, hälla UPP (i), (vard.) ha 1. häva i 2 driva in (en spik) 3 sätta i, lura i, purra
i, se 1 lura 2, jfr förespegla 4 falla 1. (vard.) ramla omkull; (om dörr) slå igen, falla igen, gå i lås — slå i järn se
fängsla 2 — slå i kras se krossa 1 — slå i sig slå in, memorera, se plugga in under

2 plugga — slå ifrån 1. från 1 slå loss 1. lös, slå av, frånskilja 2 (sjö. för) lossa (segel)

3 (om motor) frånkoppla ni, avkoppla ni; (om elström) slå av, vrida av, (av)bryta — slå ifrån sig 1 se avvisa 2 2
bita ifrån sig, parera — slå igen 1 slå tillbaka, ge igen 2 (om dörr) jfr stänga 1; (av sig själv) smälla i1 1. igen, slå
i', blåsa igen, falla igen,



stängas till 3 fälla ihop 4 (vard.) 'slå igen butiken', 'packa ihop' — slå igenom 1 slå hål på; driva (en spik)
igenom; bryta igenom

2 blöta 1. tränga igenom; lysa igenom

3 vinna framgång, lyckas, vinna erkännande, vinna (slutlig) seger, segra, bryta igenom, få succé, göra sin lycka
— slå ihjäl 1 slå fördärvad, döda 1 2 (om tid) fördriva, 'döda' 3 (om byggnad) 'trycka ned' (grannhuset) — slå
ihop hopslå 1 fästa vid varandra, spika ihop, tillsluta 2 slå (klackarna) mot varann 3 veckla 1. vika ihop, fälla ihop
(paraply); lägga ihop 1. igen (bok); sluta (ögonen) 4 blanda, sammanslå, slå samman 1. tillsamman(s); fusionera
(affärsföretag) ; (fackspr.) kumulera 5 (om blomblad) fällas ihop, sluta sig 6 lägga ihop 1. samman, hoplägga,
addera 7 (motsats: isolera) para ihop, förena, sammansluta m, sammanföra ni, kombinera, kumulera, (fackspr.)
konsolidera

— slå illa ut se misslyckas 1 — slå in 1 slå i', driva in, fästa (med hammarslag), hamra in, (fackspr.) purra (spik);
(restaurangfackspr.) stämpla in 1. bonga (summa) 2 trycka 1. stöta in (fönster), krossa 1, spränga, spräcka 3
inpacka ni, inlägga ni, hölja, se linda in under 2 linda, emballera, förpacka, paketera; väva in 4 slå i sig,
memorera, se plugga in under 2 plugga 5 (om regn 1. vågor) slå över; (om doft) tränga (sig) in, tränga (sig)
igenom; (om sjukdom) vända sig inåt, gå inåt 6 se förverkligas, hålla stick 1. streck, gå efter förutsägelse,
verkligen hända, visa sig; gå ihop, stämma, överensstämma med erfarenheten — slå in på beträda (en annan väg
1. bana), inträda ni på, växla in på, svänga in på, vika av på, ta(ga) av på, börja (med), bestämma sig för — slå in
öppna dörrar göra ngt i onödan, göra sig besvär 1. utöva kritik 1. gripa till storsläggan i onödan — slå itu slå
sönder, slå i två delar 1. bitar 1. stycken, slå isär, se krossa 1; (vard., skämts, för) växla 1 — slå klackarna i taket
roa sig, festa 1 — slå klorna i se gripa 1

— slå larm alarmera, se vidare under larm — slå läger se lägra sig 1 under 1 lägra — slå med häpnad se förvåna
— slå med skräck 1. fasa se skrämma — slå mot se stöta emot 1 — slå mynt av se utnyttja, dra(ga) fördel av —
slå ned 1. ner 1 driva ned, stöta ned; kasta omkull, slå till marken, sträcka till marken, nedklubba ni, golva,
däcka, slå knockout, knocka; (råka) stöta 1. välta (ned), slå (om)-kull 1. ikull 1. över ända, dra(ga) 1. vräka ned
1. (om)kull 1. ikull; fälla ihop (paraply); fälla ned (krage); rikta (ögonen) mot marken, sänka (blicken) 2
övervinna, besegra, omintetgöra, tillintetgöra, bryta (ned), (förkrossa, undertrycka, kväsa (opposition),
nedkämpa, nedgöra; omstörta, 'riva ned'; (om sinnelag, intresse osv.) fördystra, avkyla, nedstämma ni, dämpa 3
(om dimma) drivas 1. tvingas nedåt; (om fågel) flyga ned o. sätta sig, göra nedslag, skjuta ned, (jäg., om
sjöfågel) fälla (på vatten) — slå ned
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ngns mod bedröva, se vidare under 1 mod — slå ned på 1 falla 1. störta 1. kasta sig över, anfalla; (vard.) lägga
vantarna på; sätta fingret på, hugga ned på, se kritisera 2 2 se slå av på ovan, nedsätta m (pris 1. anspråk), låta
pruta med sig — slå ned som en bomb överraska, se vidare under bomb — slå ned tonen se ödmjuka sig —- slå
(ngn) på fingrarna (vard. för) överbevisa, se vidare under finger — slå näven i bordet bli ursinnig 1. förbannad,
ilskna till — slå om 1 omlinda ni, ombinda ni, omveckla ni, sno om, omvira ni; kasta 1. svepa om (sig), kasta
över (sig); lägga 1. kasta 1. slingra (armarna) om 2 se ändra sig; ändra levnadsbana, slå 1. lägga om på en annan
1. ny bog; (om vind) ändra riktning, vända (sig), skifta, vrida sig, skrota, kantra, gå 1. springa över (till), gå på
(syd), svänga, kasta (om) — slå omkring 1. ikring 1. kring sig 1 värja sig, 'fäkta' 2 svänga sig (med stora ord), jfr
skryta — slå omkull se slå ned 1 ovan, se stjälpa 1 — slå på1 1 fästa, sätta fast, spika på; stansa in 2 (om motor,
radioapparat osv.) sätta i gång, starta, sätta 1. koppla 1. skruva 1. knäppa på 3 hälla på, fylla i, begjuta med

— slå på stort extravagera, se vidare under stor — slå på trumman (för) göra propaganda (för), se 1 reklamera
(för), haussa upp

— slå rekord övergå, se vidare under rekord — slå runt kantra; festa (om); se vidare under 2 rund — slå samman
se slå ihop ovan — slå sina (kloka) huvuden ihop se samråda, se slå sig ihop ovan — slå sina påsar ihop se slå
sig ihop ovan — slå slint se misslyckas 1 — slå sönder se krossa 1, förstöra 1, spränga 1



— slå takten dirigera, se vidare under 1 takt

— slå till 1 slå, boxa till, rappa till, smälla till, daska till, kulla (i lek), ge ett (knytnävsslag 1. en örfil 1. en
smocka, (vard. o. si.) puckla på, dänga till, klappa till, lappa till, smocka till, smäcka till, drämma till, damma till
1. på, vispa till, klippa (till), klämma till, torva till, fläta till, nysta till, sopa till, snyta till, safta till, dräpa till,
(prov.) pjätta till; ge på huden 1. (vard.) på tafsen 1. på moppe 1. på nosen 1. (vulg.) på käften 1. på truten, ge en
(rå)sop, jfr prygla 2 (med handslag) bekräfta; samtycka till, bifalla, acceptera, säga ja (till), tacka ja (till), gå med
på, bestämma sig, göra slag i saken, se under 2 slag, göra processen kort (med), skrida till verket 3 (om skratt) ge
till, klämma i med, se upphäva 1 4 ge rik skörd, lyckas, bli bra — slå till reträtt 1 (mil.) se retirera 2 (bildl.) dra in
klorna, foga sig i— slå tillbaka 1 slå igen, ge igen 2 studsa tillbaka, rekylera 3 driva 1. kasta (fiende) tillbaka,
kasta över ända, hålla på avstånd, jaga på flykten, förjaga; se avvisa 2 — slå tillsammans se slå ihop ovan — slå
två flugor i en smäll få två saker uträttade på en gång, vinna två syften 1. fördelar på en gång — slå under sig se
erövra 1, betvinga; (bildl.) lägga beslag på, tillskansa sig, 'ta(ga)

på entreprenad', 'annektera' — slå upp

1 se öppna 1 2 hälla upp, 'servera' 3 (vard.) (hastigt) smocka upp, se bygga 1; lägga 1. kasta upp (virkning 1.
stickning); slå tillbaka, vika upp (rockkrage), fälla upp (paraply) 4 (om lågor) bryta fram, slå ut; (om dammoln)
drivas upp 5 affischera, se anslå 1 6 bryta 1. upphäva (förlovning) 7 (i pressen) göra (stort) nummer 1. (stor) affär
av, publicera uppseendeväckande — slå ur brädet se undantränga 2 — slå ur hågen uppge tanken på, se vidare
under håg — slå ut 1 ut-hamra ni, driva; (typogr. för) göra glesare, glesa ut 2 hälla ut, slå av; stjälpa ut, välta ut;
se spilla 1 3 sträcka 1. breda ut (armarna); lösa (håret) 4 besegra, (idrott.) utklassa, slå knockout, knocka; tränga
ut, konkurrera ut 1. ihjäl, undantränga 2; (ibl.) utvo-tera ru 5 slå sönder (fönster), se krossa 1 6 (om lågor) tränga
ut 1. fram, slå fram 1. upp 7 (bot., om knopp) brista; (om blommor) öppna sig, gå i blom; (om blad) spricka ut,
springa ut 8 (om sjukdom) utbryta m, 'blossa upp'; bilda (hud)utslag, (om hudutslag) bryta fram 9 (lika) fördela
1. repar-tisera (kostnaderna) 10 [slå väl resp. illa ut] utfalla, sluta, lyckas resp. misslyckas, ge gott resp. dåligt
resultat — slå vad (om) hålla, se vidare under 3 vad — slå vakt om se skydda — slå vantarna i bordet göra
konkurs — slå åt huvudet stiga åt huvudet — slå över 1 hälla 1. gjuta (ngt) över (ngn)

2 (om vågor) bryta över, slå 1. gå 1. skölja 1. skvätta över brädden 1. kanten, slå in; (sjö., om segel) gip(p)a 3 gå
över 1. förändras (till); gå till överdrift 1. till motsatt ytterlighet, överdriva, bli desperat, (vard.) leva rövare 4
(mus.) få en tupp (i halsen) — slå över ända se slå ned ovan, se stjälpa — vara slagen till (en) slant se slagen
ovan, se duka under under 2 duka, vara ur leken, se under lek, vara ur räkningen

slåtter 1 (hö)skörd, (hö)bärgning, (åld. 1. prov.) (hö)and, (prov.) slått(a) 2 (hö)gröda 3 slåt-tertid 4 slåttermark,
(prov.) slog

1 släcka (motsats: hala, taga hem) (sjö. för) släppa efter (på), lossa (på), slappa (efter), fira, sticka (ut på)

2 släcka 1 få 1. bringa att slockna, utsläcka ni, bli herre över (elden), dämpa, 'kväva', undertrycka; blåsa ut
(ljuset); (ibl.) fimpa (cigarrett) 2 (metall, för) avkyla 3 (om törst) stilla — släckas slockna, förmörkas, mista sitt
sken 1. ljus

släde [racksläde, rack, (norrländsk) rissla, (samisk) pulka 1. ackja; (prov., i Sydsv.) (finare:) kana; (spark)stötting,
'spark'; släpa, (arbets)drög, kälke, trollhoppa, rodel, skeleton, toboggan, bobsleigh, 'bobb']; (tekn. för) underslid
(på svarv)

slägga 1 se hammare 2 (idrott.) släggkastning

släkt 1 anor, ätt, förfäder, (skotsk) klan, 2 stam 5, jfr 1 ras 1, härkomst 1; (ibl.) släkte 2 släktingar, fränder,
anförvanter, anhöriga, (åld.) (manliga) skyldemän; ätt-
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lingar, (bibi., åld.) säd; blodsförvanter, blodsfränder, (stam)förvanter; (mina) närstående 3 släktskap,
(blods)förvantskap, frändskap, (åld.) skyldskap, (ibl.) stamför-vantskap; affinitet 4 (adj.) (när)besläktad,



(när)skyld, anhörig, befryndad, besvågrad, släkt i släkt (med); likartad, snarlik, samhörig (med) — släkt- familje-
, ätt-; släktskaps-; generisk — vara släkt med (även) visa (släkt)likhet med, ha gemensamma (släkt)-drag med;
påminna om släkte 1 släktled, generation 2 (bl. a., bibi. för) ätt, stam, ras, folk, (ibl.) släkt; [släktet]
människosläktet, mänskligheten 3 art 1. slag 1. sort 1. klass (för sig), genre; (log. o. naturv.) genus — yngre 1.
kommande släkten efterkommande, eftervärlden släkting (an)förvant, frände, anhörig, familjemedlem,
närstående, närskyld, (åld.) skylde-man; agnat (på manssidan); fränka, kognat (på kvinnosidan); [mina
släktingar] släkten, de mina, (vard.) tjocka släkten släktled led i släktföljd, se generation släktnamn 1 se
efternamn 2 (språkv.) artnamn, appellativ släktregister se stamtavla släktskap svågerskap, blodsband, se släkt 3,
(räkna) släktförbindelse; (släkt)likhet, själs-frändskap, inre frändskap släng 1 (-et) slängande, slående (i dörrar) 2
(-en) sväng(ning), häftig rörelse, ryck, knyck, kast, svep; slag, hugg, (pisk)rapp, smäll, klatsch, törn; se gliring;
krokigt penndrag, snirkel, krumelur, (språkv.) se krok 5; lindrigt anfall, anstrykning, ansats — få en släng av
sleven få del av trakteringen, få vara med på ett hörn, inte bli (alldeles) lott-lös, få sin beskärda del; i förbifarten
få sig ett stickord 1. en gliring slänga 1 se kasta, svänga 2; dänga, ruska, skaka; se kasta bort 1, upphöra med, se
upphöra 2, strunta i 2 dingla (o. dangla), slinka, slira, gunga, kränga, knycka, slingra; slå, smälla, flänga; klatscha
(med ögonen) — slängd (vard. för) a se duktig 2, skicklig 1 2 se slug 1 — slänga en kula efter ngn skjuta
vårdslöst 1. på måfå — slänga i sig se sluka 1 — slänga titlarna (vard. för) dricka duskål, se vidare under titel —
slänga upp slunga upp, vräka upp, kasta upp, häftigt öppna

slängig 1 slängande, ledlös 1. (vard.) lealös;

(vard.) sjavig; vårdslös (handstil) 2 svängande, skakande, skakig, ryckig, knyckande, knyckig

slänt 1. slänta se sluttning, (strand)brink, bankett

släntra gå långsamt, se 2 driva 7, släpa benen efter sig, (vard.) steppa, sjava — släntra efter komma på
efterkälken, sacka efter, förlora terräng, komma på sladden, sladda efter

släp 1 klänningssläp 2 se svit 1, 'svans', (ibl.) påhäng 3 släpvagn, trailer, drög; timmersläp, båtsläp, pråmsläp 4 (i)
släptåg, (i) följe, (si.

för) (i) sällskap 5 (dagligt) träl, se besvär 2, jfr arbete 1, slit — taga 1. ta på släp ta(ga) på bogsering, bogsera
släpa 1 dra(ga) efter sig; bära (på), fösa (på), kånka (i väg med); dra(ga), bogsera, hala, ta(ga) med på släp; (sjö.,
om ankare) dragga; sjava (med fötterna), (h)asa 2 släpas, hänga (efter) 3 se knoga, 2 sträva, jfr arbeta i — släpa
sig fram 1 gå långsamt 1. sakta, masa sig åstad, knaggla 1. kravla 1. hasa 1. kava 1. kasa 1. knoga 1. knega 1.
lista 1. streta sig fram, linka fram, dra(ga) benen 1. fötterna efter sig; (om tid) krypa fram, snigla sig fram 2 se
draga sig fram — släpande 1 lång, hängande, (fot)sid 2 se släpig 1 — släpa efter (bildl.) se vara efter under efter,
komma efter, komma på efterkälken, lång-rota — släpa på orden (ut)tala långsamt, tala dröjande, artikulera
slappt släpig 1 släpande, dröjande, långsam, matt, sömnaktig, trög, loj, sölig, (vard.) såsig; se enformig 2
släpsam, slitsam släppa 1 låta falla 1. glida ur händerna, släppa 1. mista taget (om), tappa; (sjö.) lägga av (ankare
1. tross), låta gå; lossna (från fäste 1. vägg) 2 släppa fri 1. lös 1. loss, låta (ngn) gå 1. avlägsna sig 1. fara 1. ge sig
av, befria, frigiva 1 3 lämna (ngn) i fred, lämna (ngn) åt sitt öde 4 (om tanke) överge, uppge ni, lämna åt sitt
värde, slå ur hågen, frigöra sig från 5 [släppa ngn till ngt] ge ngn tillträde 1. tillåtelse 6 lämna ifrån sig, låta (ngt)
gå ifrån sig, avyttra, sälja 7 (om köld, oro, sjukdom, spänning) avta(ga) ni, ge med sig, ge efter, släppa taget 1.
greppet, mildras 8 frige 1. släppa fri (tidningsartikel 1. pressmeddelande för publicering) — släppa sig lös se slå
sig lös under 2 slå — släppas 1 bli fri, utsläppas ni (ur fängelse) 2 (om tanke 1. projekt, motsats: fullföljas) se
förfalla 3 — släppas in få tillträde — släppt lössläppt, loss, lös 1, fri — släppa av 1 släppa ifrån sig; låta gå 1.
stiga av, släppa lös 1. ut, sätta av (passagerare) 2 [släppa av på] se slappa 1 — släppa efter 1 slaka, slacka 2 ge
sig, lätta 3 ta(ga) igen sig, koppla av — släppa efter på ge efter på, (sjö.) fira (av), ge ut på, släcka, skräcka 1.
skränsa (ett tåg) — släppa fram 1 låta slippa fram 1. passera, låta komma igenom, ge fritt lopp åt; admittera 2 se
ge ifrån sig 1 under giva — släppa fri 1 se släppa lös 1 nedan, släppa ut 2 frige, släppa (tidningsartikel 1.
pressmeddelande för publicering); lösge ni, frilista, kasta in 1. ut (i marknaden) — släppa gäcken lös se slå sig
lös under 2 slå — släppa ifrån sig (motsats: behålla) släppa ur händerna, släppa av; se ge ifrån sig under giva;



avstå från, avhända sig, uppge — släppa igenom låta passera; godkänna — släppa in 1 låta komma in, ge
tillträde, låta slippa in, ta(ga) emot, låsa upp 1. öppna dörren för, föra in 2 låta (luft) tränga in, ge fritt spelrum åt
3 ta(ga) in (kläder) — släppa inpå sig släppa (ngn) inpå livet 1. näsan, låta (ngn)
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komma sig för nära — släppa lös 1. loss 1 lösgöra ru, avkoppla ru, låta löpa, frisläppa ni, frigiva 1, befria 1 2 inte
längre hålla tillbaka 1. hejda, ge fritt lopp — släppa ned dra(ga) ned (gardin), låta glida 1. rutscha ned, fälla (ned)
— släppa på skruva på, dra(ga) på, öppna för — släppa taget (om) 1 se släppa 1 2 se ge upp 1 under giva,
kapitulera 2 — släppa till ställa till förfogande, erbjuda, (ut)lämna (till begagnande), upplåta; satsa, tillskjuta ru
1. påkosta ni 1. hålla med (material), bekosta, punga ut med — släppa till fiolerna få betala kalaset, se vidare
under fiol — släppa till skinnet få sitta emellan — slappa ur sig låta undslippa 1. undfalla sig, tanklöst 1.
oförsiktigt yttra 1. säga — släppa ut 1 frisläppa ni, låta gå på grönbete 2 sätta i omlopp, kasta ut 1. in (på
marknaden), föra ut (i marknaden), emittera (värdepapper); (om nyhet) låta slippa ut, läcka (ut) 3 lägga ut
(kläder) 4 (om rök) stöta 1. blåsa 1. pusta ut, (om gas, även) låta utströmma ni 1. rusa ut; tömma ut (i vattendrag);
avtappa ni (vatten) 5 (sjö.) sticka ut 1. fira på (kätting 1. tross), ge ut (På)

släpphänt 1 fumlig, 'klumpig', 'valhänt',

ovarsam, slarvig 2 släpphänt, eftergiven slät 1 (motsats: skrovlig, knölig) se jämn 1, tillplattad, utplattad,
(ut)slätad, utjämnad; (motsats: skrynklig) (ny)manglad, slätstruken, tillstruken, jämnstruken; orynkad; (om hår,
motsats: krusig, rufsig) (spik)rak, slätkammad, slickad; (motsats: luden, hårig) skägglös, glattrakad, slätrakad 2
o(be)arbe-tad, omönstrad; enkel, o(ut)smyckad; rät och slät, simpel 3 'jämnstruken', slätstruken 2, black, alldaglig
2 4 se dålig 2, svag(t betyg) 5 lismande, krypande, inställsam, smilande, 'len' — slätt inte absolut inte, inte alls,
se icke — göra en slät figur stå där som en nolla, se vidare under figur — rätt och slätt se helt enkelt under hel,
bara 1, helt sonika, rent — stå sig slätt (mot) stå sig dåligt (i jämförelse med), (få) stå tillbaka (för), komma på
skam släta se jämna 1, 'slipa', slätkamma, slätstryka, glätta; släthyvla, nivellera, (fackspr.) hyfsa — släta till
utsläta ni, stryka till; utplatta ni, pressa ut — släta över (söka) urskulda, stryka 1. släta över med hartassen,
bemantla, låta udda vara jämnt, lämna därhän, (söka) förringa 1. utsläta 1. bagatellisera, (för)mildra, lindra,
nedtysta ni, sockra på de beska pillerna slätkammad (bildl.) överdrivet vårdad, slickad; konventionell, korrekt,
schablonmässig, ordinär, 'slät', menlös slätstruken 1 jämnstruken, tillstruken, tillplattad, slät, planad 2 (bildl.)
(motsats: pregnant) banal, ointressant, intresselös, 'slät', 'urvattnad', 'färglös', fadd, flack, vanlig, intetsägande, se
medelmåttig, (ibl.) obegåvad
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slätt fält, plan, vidd, hed, mo, (prov.) fala; slättland, gräsmark, grässlätt, (ibl.) lågland, flackland, flacka, platå;
[stäpp, pampa(s), llano, prärie, savann, pusta, tundra]

slö 1 (motsats: vass) oslipad, oskarp, slö-eggad, trubbig 2 (motsats: vaken, pigg, rask) dåsig, sömnig, trött, duven,
håglös, 'dödbakad', (vard.) 'bakom', 'vissen', 'slak', gusten 3 (motsats: intensiv, energisk) kraftlös, slapp, energilös,
loj, sölig, dorsk, drönig, sengångaraktig, senfärdig, (vard.) såsig, lusig; se lat 1; jfr dum 1; oföretagsam, likgiltig,
blaserad; ointresserad, passiv, avtrubbad, apatisk, flegmatisk, letargisk, tungusisk, indolent, försoffad, förslöad,
för-fäad, vegetativ 4 sinnesslö, dement, imbecill, 'fånig'; senil 5 (om säd) ej utvecklad, ej grobar

slöa vila, se lata sig, dröna, jfr dåsa — slöas förslöas; (om egg) fördärvas slödder se 1 pack; [slöddret] populasen
slöfock (vard.) slömåns, slöbock, dröback, dönicke, döhök, döddansare, lätting, trög-måns, 'murmeldjur',
'hösäck', (prov. o. si.) drög, (prov., i Sydsv.) slöde slöhet håglöshet, slapphet, försoffning, själv-

uppgivelse, apati, letargi slöja 1 huvudbeklädnad, dok, mantilj, (sorg)-flor, gravo'r; (åld.) (brude)lin 2 (bildl.)
'dimma', 'töcken', 'sky'; dimflaga, jfr flaga; 'täcke', 'fö'rlåt', täckmantel, täckelse — breda i. draga 1. dra 1. kasta
en (barmhärtighetens) slöja över hölja 1. insvepa i dunkel, hålla tyst med, förbigå med tystnad, förtiga, dölja,
(över)skyla — draga 1. dra en tystnadens slöja över se förbigå 2 slör (sjö.) öppen vind, rum vind, vind akter

om tvärs, låringsvind; jfr medvind 1 slösa (motsats: spara, hushålla) misshushålla (med), ödsla, ha dålig hand



med pengar, inte spara 1. (kunna) hålla på slanten 1. slantarna, överskrida 1. leva över sina tillgångar, strö
(pengar) omkring sig, låta pengarna 1. slantarna rulla, kasta pengarna

1 sjön, depensera, jfr förslösa, slå på stort; (om tid, även) (för)spilla, prata bort, (prov.) försumma (tid på) —
slösande se överflödande, översvallande, jfr riklig — slösa bort se förslösa

slösaktig 1 (motsats: sparsam, snål) slösande, slösig, rundhänt, ödslande, jfr överdådig 1, alltför frikostig 1. flott,
oekonomisk, vårdslös 1. slarvig med pengar, extravagant, vidlyftig, (prov.) hösenflös, ösapösa

2 luxuös — leva slösaktigt leva högt, leva friskt undan

slöseri slösaktighet, misshushållning; extravagans, ymnighet; sus och dus, jfr lyx smack — inte ett smack (vard.)
inte ett dugg,

se ingenting smacka smälla med tungan 1. läpparna, smaska, suga (på); mana (på) (häst); (om djur) tjäcka —
smacka i sig jfr sluka 1 smak 1 smaksinne; smakorgan, smaknerv(er) 2 smakintryck, smakförnimmelse,
smakkva-alltefter smak—smickra

litet, smakverkan, smaksensation 3 välsmak, 'krydda', arom, bouquet, (vard.) piff 4 eftersmak; anstrykning, 'doft',
bismak, osmak 5 [smak för] intresse för, svaghet för, aptit på, längtan efter 6 urskillning, (odlat 1, fint 1. gott)
omdöme, (estetisk) omdömesförmåga, skönhetssinne 7 stil, konst- 1. litteraturriktning, genre, jfr 2 mod 2 8 (vard.
för) tur — alltefter smak alltefter tycke 1. behag — efter egen smak efter eget val 1. skön — falla ngn i smaken
se smaka 4, jfr passa 4 — fatta 1. få smak för 1. på få förkärlek för, fatta kärlek till, finna behag i, få lust 1.
böjelse för, få aptit på, få begär efter, bli pigg på, få blodad tand — ha smak för se uppskatta 2 — äta med god
smak äta med god 1. frisk aptit smaka 1 avsmaka ni, provsmaka, pröva, avprova; dricka 1. njuta (sprit); äta,
förtära, spisa; se smutta (på) 2 [smaka på] (teaterjargong) dra(ga) 1. 'suga' på (ett ord 1. en replik) 3 (få) pröva 1.
känna (på) 4 ha (en viss) smak, smaka gott, jfr gott 1 under god, tilltala (ngn 1. ngns smak 1. smaksinne), behaga,
vara (ngn) smaklig 1. angenäm, falla (ngn) i smaken 1. i tycket 1. på läppen, (vard.) smaka fågel, vara ngns likör
5 erinra om, ha (en) anstrykning av, ge intryck av, påminna om, komma en att tänka på 1. att misstänka, tyda på,
varsla om — kosta mer än det smakar vara dyr — smaka på1 göra 1. stifta bekantskap med, se erfara 2
smakdomare estetisk granskare, (konst- 1. litteraturkritiker, (konst)förståsigpåare smakfull (motsats: smaklös,
tarvlig) trevlig, vacker(t anordnad), tilltalande, estetisk, elegant, flott, stilfull, stilig, gentil; graciös,

sirlig; läcker, delikat, (inte vidare) smak-"g

smaklig 1 god, välsmakande, aptitlig, aptit-retande, fin (i smaken), läcker, kostlig, delikat, deliciös, frestande,
begärlig, (ibl.) vällagad, utsökt 2 (inte vidare) angenäm, behaglig, smakfull, förtjusande smaklös 1 utan (all)
smak, fadd 2 oskön, ful, oestetisk, simpel, grov, rå, bondsk, klumpig, stillös, tarvlig, vulgär, barbarisk, stötande,
osmaklig

smakprov smakbit, provstycke, provbit, exempel

smaksätta krydda, sätta piff på, (kok.) dofta 1. spetsa (med vin 1. likör) smal l (motsats: vid, bred) trång, snäv,
sni-pig(t ansikte) 2 (motsats: tjock, kraftig) späd, fin(lemmad), spenslig, gänglig, smäcker, rank, gracil,
(vidje)slank, trådsmal, jfr mager 1, (vard.) pirig, (psykol.) leptosom (kroppstyp); (om sak) tunn, hårfin, (fack-
spr.) klen, grann — den smala vägen försakelsens väg, se vidare under väg — (ngns) smala lycka se 1 tur —
smal sak enkel 1. ringa 1. lätt(aste) 1. simpel 1. obetydlig sak, (vard.) (en) lätt match, jfr småsak 2

smalna avta(ga) i tjocklek, krympa, sammandragas; se magra smalspårig (bildl. för) ensidig 2, inskränkt 3,

'enögd', jfr småskuren 2 smalända kortända, toppända, lillända smart skicklig (i affärer), duktig, företagsam,
habil, flink, rask, påpasslig o. effektiv, snabb o. hänsynslös, driven, (vard.) fullfjädrad, se slug 1, utspekulerad
smaska 1 daska, (vard.) tjafsa 2 slafsa, mumsa, snaska; smacka — smaska i sig äta glupskt, sörpla 1. sleva 1.
glufsa i sig, jfr sluka 1

smattra knattra, knittra, rassla, klappra, spraka, (om valthorn 1. motor) prutta, se dundra 1, skrälla; (om hagel 1.



regn) piska, trumma

smeka 1 stryka, karessera; (ibl. nära) klappa (om), vänslas (med), (vard.) kela (med), tafsa (på), (ibl.) sliska 2
(om vind) fläkta; (om vågor) slicka (stranden) 3 göra ett angenämt intryck (på gommen 1. örat), tilltala,
angenämt beröra — smekas kramas, vänslas, klappas, (vard.) 'kladda', (vulg.) tjalas, hångla — smeka ngns
fåfänga smickra 1. kittla ngns fåfänga, flattera smekning strykning, klapp, (åld.) karess, (ibl.) ömhetsbevis,
ömhetsbetygelse; [-[smekningar]-] {+[smek- ningar]+} smek smeksam öm, kärlig, kelen, kelig, kelsam, kelsjuk,
smeldysten, smeksjuk, smekfull smet 1 smörja, smuts, sörja, modd, (vard.) gegga(moja); salva, fett; klibb, massa,
röra, blandning 2 deg, (fackspr.) anslag (för tårt-botten)

smeta 1 [smeta på] bre(da) (smör) på, stryka 1. lägga 1. smörja på, kleta 1. klena 1. klina på, klistra på 2 smita av
1. ifrån sig, kladda, klibba, klabba, lämna märken, kleta av sig, smeta av sig, (om färg) smita; [smeta utmed 1. åt]
smita — smeta ned nedsmutsa ni, ställa till (sig), grisa ned (sig) smetig nersmetad, nersmord, oren, smutsig,
(prov., i Sydsv.) kläggig; seg, kladdig, klibbande, klibbig, oljig, flottig, smörjig, (vard.) geggig, (ibl.) degig,
grötig, slammig smicker inställsamt 1. fagert tal, överdrivet 1. falskt beröm, tomt 1. falskt (lov)prisande, lismeri,
frasmakeri, förljugna fraser, artigheter), komplimanger, jfr komplimang, kru-serligheter, överord, (alltför
mycket) blommor, 'rökelse', 'rökverk' smickra 1 inställsamt (o. överdrivet) berömma, hölja med (överdrivet 1.
falskt) beröm, över hövan rosa 1. prisa, (lov)prisa vitt och brett, sjunga ngns lov i höga toner, 'lovsjunga', tända
rökelse 1. rökverk för, strö blommor 1. rosor för (ngns fötter), löpa 1. springa med limstången för, svansa 1.
krusa för, (vilja) ställa sig in hos, säga (tomma 1. falska) artigheter 1. komplimanger, flattera, stryka (ngn)
medhårs; bre(da) på, förgylla (upp); (ibl. nära) lisma, fjäsa 1. fjäska för, smila, tala med hal tunga, vara söt 1.
mör i mun(nen), krypa för 2 fägna, fröjda;

(579smickra sig med—1 smula

kittla 1. smeka (ngns) fåfänga — smickra sig med (till)tro sig, inbilla sig, anse sig — smickrad förtjust,
charmerad, trakterad — smickrande 1 angenäm, välbehaglig, tilltalande, flatterande; (om röst) honungslen,
honungsljuv 2 fördelaktig 1. förskönande (bild)

smida 1 hamra till 1. ut, (be)arbeta 2 (om ränker 1. planer) tänka ut 1. upp, göra upp, 'spinna', jfr intrigera —
smida ihop (skämts.) se fabricera 3, (vard.) fundera ut, koka ihop, se 1 dikta 2 — smida medan järnet är varmt
ta(ga) tillfället i akt smidig 1 (fackspr. för) lätt smidbar, ej spröd 2 (motsats: stel, klumpig) böjlig, elastisk,
lättrörlig, mjuk i lederna, slank, vig, jfr spänstig 1, 'ledig' (i rörelser), graciös, (om gång) lätt, kattmjuk, kattlik,
mjukt glidande 3 (om tyg 1. trikå) mjuk, tänjbar, töjbar, följsam 4 lättarbetad, (lätt) formbar, plastisk,
(lätt)hanterlig 5 (bildl.) mjuk (anpassning 1. övergång); (om intelligens) snabb o. rörlig; (om person) taktfull,
förbindlig, chevaleresk; eftergiven, foglig, anpasslig, konsiliant, jfr resonabel 1; anpassbar, flexibel, smart, habil,
diplomatisk, förslagen, klipsk, slug, listig, hal, glatt, inställsam; (om språk) ledigt, följsamt — vara smidig 1
kunna vända ut och in på sig, vara en ormmänniska 2 inte ha stelnat, (lätt) kunna anpassa sig, kunna foga sig 1.
ackom-modera sig 1. rätta sig efter omständigheterna

smila 1 (små)le skälmskt 1. förledande 1. in-ställsamt 1. (ibl.) hånfullt, dra(ga) på smil-bandet, jfr skratta 2 le
falskt, göra sig söt, ögonhyckla, (si. för) ställa sig in; se lisma, jfr smickra 1 smilfink se lismare smilgrop
skrattgrop

smink 1 sminkstång; sminkning, pålagd färg, make-up, (vard.) målning, 'krigsmålning' 2 (bildl.) försköning,
färgläggning, falska prydnader, falskt I. bedrägligt sken, jfr simili 2

sminka pålägga iu smink; (bildl. för) maskera, förfalska — sminka sig anlägga mask 1. make-up, (teat.) grimera
sig, (vard.) måla sig, lägga make-up, maka 1. mejka sig, styra ut sig, 'spackla sig', anlägga 'krigsmålning',
'krigsmåla sig' — sminkad uppmålad; (bildl.) förfalskad, maskerad, oäkta, 'färglagd' smisk se stryk

smita (vard. för) 1 smyga sig bort, slinka bort 1. undan, avtroppa ru, 'avvika', absen-tera sig, göra sig osynlig, lista
sig ut 1. bort 1. ifrån 1. undan, laga sig i väg, gå sin väg, jfr avlägsna sig 2, rymma 2, undkomma, (und)fly,
skudda stoftet av fötterna; (vard.) 'försvinna', sjappa, skubba, sno sig, kila, '(av)dunsta', 'avtåga', 'drypa av',



'sticka' 2 slinka (förbi), slingra sig (från 1. undan), söka slippa ifrån, se skolka 3 (om färg) fälla, färga av sig,
smeta — smita åt sitta åt, sitta

(580

stramt, sitta åt som ett ålskinn 1. ett korvskinn, sluta (tätt) till 1. åt, strama, tränga

1 smitta (subst.) 1 sjukdomsöverföring, ned-smittning, inficiering; infektion; smittämne, miasm 2 (bildl.) skadlig
inverkan, påverkan, besmittelse, (andlig) farsot, 'feber', 'pest'

2 smitta (v.) 1 vara smittsam 1. i smittsamt stadium, nedsmitta id, angripa 3, överföra smitta på, infektera,
inficiera; besmitta 2 (bildl.) meddela sig 1. sprida sig till omgivningen, påverka — smittad behäftad, anstucken,
angripen, inpyrd — smittande

1 se smittosam 1 2 (om skratt) smittsamt, lockande, eggande

smittokälla 1. smittkälla smitt(o)härd, bacillhärd, bakteriehärd smittosam 1. smittsam 1 smitt(o)farlig,
smitt(o)förande, smitt(o)bärande, infektiös, (med.) kontagiös, (åld.) miasmatisk; (ibl.) bacillförande, virulent,
epidemisk 2 (bildl.) smittande, lockande smittospridare 1. smittspridare smitt(o)förare, smitt(o)bärare,
smitt(o)förmedlare, bacillbärare

smittrening desinfektion, sterilisering

1 smocka (subst.) 1 komocka, kopannkaka, klick, hög, ruka, 'kaka', 'plätt', jfr fläck 1

2 (knytnävs)slag, stjärnsmäll, sittopp, sin-kadus, 'gurka', näsknäpp, (ibl.) örfil, (si.) 'hallon', 'nystan', snyting, jfr
stryk

2 smocka (v.) — smocka till (vard. för) slå till 1, se under 2 slå — smocka upp 1. ihop (vard.) (hastigt) 'smälla
upp', se bygga 1, tota till

smolk (besvärande) smula, (sol)grand, dammkorn, stoft(korn), partikel, grums, smuts, fnugg, agnar, fnask —
smolk i mjölken smuts i mjölken; (det har kommit) en fnurra på tråden (mellan dem) smord se fraser under 2
smörja smuggel 1 smuggling, smuggleri(er), olovlig varuinförsel resp. varuutförsel 2 smuggel-vara, smuggelgods
smuggla 1 olagligen utföra 1. införa (förbjudet 1. tullpliktigt gods), (vard.) 'lura tullen', (åld.) lurendreja, (ibl.)
driva smyghandel med 2 smussla — smuggla undan se smussla undan, dölja, 2 gömma 1

1 smul (subst.) jfr 1 smula -— inte en 1. ett smul se ingenting, icke — varenda 1. vartenda smul alltsamman(s),
allt, rubb och stubb

2 smul (adj.) (sjö. för) lugn, stilla, (spegelblänk

1 smula (subst.) smådel, småbit, litet stycke, (små)partikel, smolk; brödsmula; matsmula, matbit, gudslån, (ibl.)
munsbit; [smulor] småsmulor, rester; [en smula] en klick 1. stump 1. nypa, ett korn 1. (litet) gryn, en bit, ett litet
stycke, en munfull (mat), en slump, en skärva, en flisa; en skvätt 1. tår, ett stänk; en bagatell, en småsak, se
under småsak 2; Iite(t) (grand 1. grann), föga, obetydligt, en obetydlighet, en aning 1. anstrykning 1. nyans 1.
hårsbredd 1. (hårs)-inte en smula—små-

mån, jfr antydan 2; tämligen, mer eller mindre, lätt (grånad) — inte en smula inte en 1. ett smul, inte ett dugg 1.
dyft 1. grand, se ingenting, icke 2 smula (v.) (fin)krossa, slå i små bitar, mala till stoft, 'grusa'; gryna (sig) —
smula sönder 1 se mala 1 2 (bildl.) se kritisera ned smulgråt se snålvarg

smulig lös, 'kort'; (sönder)smulad, grynig, kornig

smultronställe — livets smultronställe älsklingsställe, paradis (på jorden); ljuv upplevelse

smussel hemlighållande, hemlighetsmakeri, hymmel, oärlighet, (små)bedrägeri(er), skumraskaffärer, fusk,
taskspeleri, fuffens, kuckel, kukeliku, (vard.) fiffel, mygel smussla göra ngt (oärligt) i smyg, ha smussel för sig,
spinna ränker bakom ryggen på, intrigera; [smussla med] hymla, göra hokus-pokus med, manipulera 1. jonglera
1. fuska 1. fubbla 1. (vard.) fiffla 1. mygla med; 'tumma' på, kringgå — smussla sig lista sig, smyga sig —



smussla i i smyg stoppa i — smussla till i smyg sända i. skicka till, se sticka åt under 2 sticka — smussla undan
undanskaffa ni, undansmuggla ni, lista undan, un-danstoppa ni, undanstuva m, undansticka tu, lägga undan, 'sopa
under mattan', avlägsna 4, låta försvinna, 'trolla bort', bortblanda ni, borteskamotera ni, se dölja, 2 gömma,
undansnilla, se undanhålla — smussla ut omärkligt (lyckas) få ut, (i smyg) praktisera ut, smuggla ut smuts 1
orenhet, osnygghet, smutsfärdighet, snusk, jfr svineri 2 orenlighet, smörja, avskräde, sopor, skarn, slagg, (prov., i
Sydsv.) snavs; träck, (vard.) lort, (prov.) gorr, (i Sydsv.) mög; modd, sörja, smet, (i högre st.) söl, (ibl.) dy, gyttja,
ävja; (smuts)-fläck(ar), solk, grums, grumlighet, smolk (i mjölken), (ibl.) föroreningar — kasta smuts mot
(slunga) nedrigheter 1. grovheter 1. råheter 1. elakheter 1. oanständigheter 1. otillständigheter 1. glåpord mot, jfr
smutskasta

smutsa ned nedsmutsa 1 smutsa till, söla, nedsöla ni, smörja 1. smeta ned 1. till, snuska 1. sjaska ned, osnygga,
orena, (be)sudla, dra(ga) ned, förorena, solka, grumla, sudda 1. kladda 1. kleta 1. klena 1. såsa 1. sjabba ned,
(vard.) grisa 1. svina ned 1. till, lorta ner, skita ner 2 (bildl.) se vanhelga; (be)fläcka, neddra(ga) ni 1. trampa i
smutsen, sätta fläck på (ngn), smutskasta, nedsvärta ni, nedsätta, bakdanta

smutsgris (vard.) snusk(e)pelle, lortgris, smutspelle, smutslasse, Pelle snusk, smutsvarg, snusk(er), kladdmåns;
lortlolla, lort-maja, jfr slampa smutsig 1 oren, (för)orenad, besudlad, solkig, sjaskig, (ned)smutsad, (ned)sudlad,
(ned)-sölad, (ned- 1. till)solkad, nedfläckad, jfr fläckig 1, nedsmord, nedsmetad, smetig, kletig, smörjig, (vard.)
nedgrisad, nedlortad,

lortig, skitig, (prov., i Sydsv.) snavsig, kläg-gig; moddig, lerig, sörjig, dyig, solig; se ovårdad, sluskig, ruskig,
ruffig; orenlig, ohygienisk, malproper, smutsfärdig, snuskig, grisig, grisaktig, lortaktig; ostädad, odammad,
oskurad, otvättad, oborstad, (smuts)grå, (grå)daskig; sotig, (om fönsterruta) suddig, grumlig; [smutsigt arbete]
slabb- 1. sluggöra 2 (bildl.) skamlig, ovärdig, skändlig; omoralisk, lättfärdig, pornografisk, (ibl.) sinnlig, jfr
oanständig; lumpen, se 2 gemen 1 smutskasta kasta smuts mot (ngn), besudla, smutsa ned 2, smäda, låta (ngn)
löpa gatlopp, jfr förtala smutslitteratur se pornografi smutspress se sensationspress smutta läppja (på), smaka
(på), ta(ga) (sig) en (liten) klunk 1. några klunkar, dricka långsamt 1. i små klunkar, jfr 2 dricka 1 smycka se
pryda; skruda (sig) smycke l prydnad(s-föremål), prydnadssten, se juvel 1; [smycken] juveler, (ädel)stenar,
klenoder, pretiosa 1. preciösa, nipper, (billiga) bijouterier, (vard.) pycke; (ibl. nära) grannlåt, lull(ull), prunk,
pynt, bjäfs, stass 2 (bildl.) 'pärla', 'prydnad', 'skatt', 'klenod'; 'kuttersmycke' (ombord) — falska smycken se simili
2 smyg 1 fördjupning, insänkning, nisch; hörn, prång, vinkel, (undangömd) vrå, skrymsle 2 vinkelmått,
ställvinkel, geringsvinkel — i smyg se hemligen, i lönn(dom), lönnligt, i (all) stillhet 1. tysthet, i mjugg, på ngns
bak, förstulet, förstucket, omärkligt, oförmärkt; (köpa) under bordet 1. disken, på smygvägar, 'svart'; olovandes;
[göra ngt

1 smyg] se smussla

smyga 1 stryka, tassa, krypa, gå o. lura 1. snoka, (prov.) snika; (osedd) glida, lista sig (in 1. fram), (vard.) toffla 2
(oförmärkt) låta glida, sticka, smussla 3 (sjö. för) fästa, slå på — smyga sig gå tyst, smita (efter), tätt 1. mjukt
följa, stjäla sig (bort 1. till), slippa ut (ur), praktisera sig (in); sluta sig (tätt intill) — smyga sig bort se smita 1 —
smyga sig på försiktigt nalkas; se överfalla 1 — smygande tassande, glidande, lömsk, försiktig, förstucken,
dunkel, latent, lurande, försåtlig, kattlik, jfr hemlig 4; dov (oro) — smyga efter se förfölja 1 — smyga in se
insmyga

smyghandel olaglig handel, hemlig handel med förbjudna 1. ransonerade varor, handel under disken 1. bordet,
svartabörsaffärer, svartabörshandel, svart börs, (ibl.) smuggleri, smuggling, (åld.) lurendrejeri smyghål 1 hemligt
tillhåll, se 1 gömma 2

2 (bildl.) se kryphål 1

smygväg 1 lönnstig, lönnväg, dold 1. hemlig väg 1. stig 2 se krokväg 2 — gå smygvägar gå otillbörligt tillväga
små (plur. av) liten; småbarn, småttingar; [de små] småfolk, de stilla i landen, de behövande — små- mikro-,
mini-(bil); lille-putt- 1. miniatyr-(stat) — smått 1 (adj.) litet



(581i smått—smäkta

2 (adj.) {ha det smått 1. ha smått om det] knappt, inte för fett, fattigt, torftigt 3 (adv.) en smula, (något) lite(t),
något, nästan, halvt om halvt; (alltför) snålt (tilltagen) 4 (subst.) småsaker, varjehanda; jfr barn 1 — i smått
(börja) i små förhållanden; (sälja)

1 minut, se under 2 minut — så smått se småningom — leva i små omständigheter 1. villkor ha det fattigt

småaktig (motsats: storsint, liberal) alltför noga 1. sträng, kitslig, pedantisk, (vard.) petnoga, taskig; småsnål, snål
1, (vard.) gne-tig; småfuttig, futtig, småsinnad, småskuren 2 småbarn koltbarn, spädbarn, pyre, jfr barn 1, (vard.)
smågli; (i plur.) småfolk, (skämts.) småherrskap småbonde se småbrukare småborgerlig se kälkborgerlig
småbrukare småbonde, (mindre) jordbrukare, se bonde 1

småbröd (motsats: grovdoppa) (små)kakor, finbröd, bakverk, kaffebröd småfolk 1 folk av lägre samhällsklass,
enkelt folk, enkla människor; [småfolket] underklassen, de små, de ringa, de stilla i landet

2 (etnogr.) dvärgfolk 3 (mytol.) dvärgar, pysslingar, tomtar, nissar 4 småbarn

småfurste duodesfurste, dussinfurste småkoka se puttra 1 småle se le

småleende (ibl.) augurleende, augurlöje, jfr skratt

småmynt skiljemynt, växelmynt, 'växel', småpengar, (små)slant(ar), silver, koppar, (si.) 'grus'; löspengar, jfr
pengar småningom 1. så småningom efter hand, under hand, med tiden, med åren, lite(t) i sänder, så smått,
vartefter, undan för undan, successivt 1. successive, ett steg i sänder, steg för steg, stegvis, gradvis, bit för bit,
bitvis, droppvis, i etapper, etappvis, (vard.) pö om pö; så sakta, vad det lider, vad tiden lider, omärkligt; ganska
sent, efter mycket om och men, slutligen, till sist, i sinom tid, omsider; (ibl.) längre fram, när det passar; en annan
gång småplock småsaker, se plock, skräp 1; småsysslor, smågöra; se petgöra småregna se dugga 1

smårolig småkvick, smålustig, skämtsam, gemytlig

smårätter småvarmt, små mellanrätter småsak 1 liten (prydnads)sak, (vard.) pycke 2 enskildhet, se detalj;
obetydlighet, oväsentlighet, bagatell, petitess, lappri(sak), struntsak), futilitet; [en småsak] en smula, se under 1
smula; en ringa 1. obetydlig 1. lätt 1. smal sak, en barnlek, ett lekverk, (vard.) en lätt match; inte hela världen,
ingenting att tala om, ingenting (att fästa sig vid), ingen olycka skedd; (strida om) påvens skägg; en obetydlig
summa, spottstyver — småsaker (även) 1 smågrejor, pretiosa 1. preciösa, (vard.) (krims)krams, pyngel, krafs,
plotter 2 småt-terier, futiliteter, adia'fora; [inte småsaker]

inte småsmulor, (vard.) inte så bara, inte 'småpotatis' småsinnad 1. småsint lågsinnad, se 2 gemen 1, futtig,
småaktig, småskuren 2 småskratta se le

småskuren 1 finskuren, småttig, hackad 2 trång(bröstad), bornerad 1, 'småstilad', 'smalspårig'; kråkvinkelmässig,
kälkborgerlig; tarvlig, småaktig, småsinnad småsmula jfr 1 smula; [småsmulor] småbitar; bagateller, se under
bagatell — inga småsmulor inte lite(t), inte småsaker, (vard.) inte 'småpotatis'; se mycket 1 — inte gå av för
småsmulor inte gå av för hackor, se vidare under gå småsnål se knusslig

småstad liten (landsorts)stad, provinsstad,

(landsorts)håla, jfr avkrok småstadsaktig se provinsiell 1, kälkborgerlig småtrevlig se gemytlig, (vard.) puttrig,
pysslig smått se under små

småttingar småbarn, pyren, ungar, (vard.)

småglin, jfr barn 1 småväxt 1. småvuxen (motsats: reslig) liten till växten, se liten 2, kort(växt), pygmé-artad,
pygmeisk, förkrympt, stabbig, un-dersätsig; (om träd) nödväxt, nödvuxen smäcka slå (med handen), daska,
dänga, smälla, klaska — smäcka i (vard. för) ljuga i, se ljuga, slå i, (vard.) smälla 1. tratta i — smäcka ihop
(vard. för) hitta på 2 — smäcka till se slå till 1 under 2 slå — smäcka upp (vard. för) (hastigt) smocka upp, se
bygga 1 smäcker fin o. nätt, rank, spenslig smäckfull (vard. för) proppfull smäda skymfa, smutskasta, neddra(ga)



ni i smutsen, (ned)svärta, nedsätta, skända, bespotta, okväda, missfirma, (åld.) lasta, (särsk. polit.) häckla;
(äre)kränka, förolämpa, van-rykta, försmäda, jfr förtala, förgripa sig på, anfalla, håna, omtala nedsättande,
utbrista hj i 1. (över)hölja med smädelser 1. skymford, (vard.) skälla (på) smädare bespottare, hädare, begabbare,
för-talare, bakdantare, belackare, lastare, häcklare, (åld.) klaffare, en Tersi'tes, (ibl.) skandalskrivare, nidskrivare,
paskillant smädedikt smädevisa, smädevers, smädesång, nidvisa, niddikt, nidkväde, nidsång, nid-vers(er), (åld.)
nid smädelse 1 ärerörig 1. smädlig tillvitelse 1. beskyllning, kränkande tillmäle, smädeord, skymford, glåpord,
invektiv, infami1, (åld.) nid 2 smädande, (äre)kränkning, förolämpning, skymf, hädelse, (ibl.) hädande, grovt
förtal 3 (åld. för) försmädelse 4 [smädelser] smälek

smädeskrift skandalskrift, nidskrift, smutsblad, (äre)kränkande 1. ärerörande skrift, pamflett, paskill, diatrib,
libell smädlig 1 se skymflig, smädefull; (ibl.) blas-femisk, förgriplig, (åld.) last(e)lig(t tal) 2 försmädlig, neslig
smäkta brinna 1. förgås 1. (för)täras av längtan 1. saknad, sucka, längta (efter) — smäktande

(582smälek—smörjelse

svärmisk, trånande, trånfull, trånadsfull, trånsjuk, längtansfull, öm, jfr sentimental, ljuv, kärleksdrucken smälek
se skam 1, svår skymf, bitter förolämpning, förödmjukelse, (belackares) hån, smädelser, (lida) spe

1 smäll (-et) (vard. för) stryk

2 smäll (-en) 1 skräll, smatter, knall, krasch, detonation, (ibl. nära) dunk(ning), duns, oljud, buller, dån 2 klapp,
slag, släng, smäck (med flathanden), hård knuff, stöt; rapp, snärt, klatsch, (vard.) tryckare, 'ärta', skrälldus;
(boxn.) 'karamell' 3 [smällen] (få den rätta) farten 1. klämmen — slå två flugor i en smäll få två saker uträttade på
en gång, se vidare under 2 slå

smälla 1 slå, dänga, daska, smacka, se prygla

2 knäppa; 'trumma', klappra; knalla 1. klatscha 1. snärta (med piska); smacka

3 stå o. slå; glappa, skallra; smattra, knattra, skrälla, knalla, detonera, explodera; skjuta 4 (vard. för) bluffa, ljuga,
smacka — smällande (om huvudvärk) jfr våldsam — smälla av avfyra ni, avtrycka ni, avbränna ni; brinna av —
smälla i 1 (om dörr) slå igen, smälla igen, smälla

1 lås, jfr stänga 1 2 (vard. för) lura i, jfr under 1 lura — smälla i sig (vard. för) inplugga ni — smälla ihop 1 slå
ihop (med en smäll)

2 törnå ihop (med en smäll) 3 (vard. för) ljuga ihop 4 (vard.) (hastigt) smocka ihop, se bygga 1, tota ihop —
smälla lika högt (vard. för) vara lika mycket värt, vara likgiltigt — smälla till 1 se slå till 1 under 2 slå 2 göra slag
i saken, se under 2 slag

— smälla upp 1 (vard.) (hastigt) smocka upp, se bygga 1, tota till 1. ihop 2 klå upp, se prygla

smällkall bistert kall, sprängkall, svinkall, sträng, fimbul- 1. varga- (vinter), jfr 2 kall 1 smälta 1 bringa i flytande
form, stöpa 1. friska (bly), sintra, gjuta; nedsmälta ni, (fackspr.) försmälta; (upp)värma 1. upphetta ni (till
smältpunkten); upplösa m, upptina ni; (ibl. nära) skira (smör) 2 (om mat) uppta(ga), omsätta, assimilera,
digerera; (om kunskapsstoff 1. läst bok) fatta, förstå, tillgodogöra sig, tillägna sig 3 (vard. för) tåla, 'svälja',
komma över, övervinna, glömma (o. förlåta), försona sig med, finna sig i 4 (om tvål 1. socker) (upp)lösas,
upplösa ni sig; (om snö o. is) övergå i vatten, tina (upp), töa (bort), (prov.) lena på1, (ibl.) smälta ihop 5 (bildl.)
'upplösas', 'försvinna'; 'vekna', 'mjukna', 'uppmjukas'

— smält se flytande 2 — smältande ljuv, mild, trånande — smälta bort se minska 3, försvinna 3; flyta bort (i
tårar) — smälta ihop 1 hopsmälta, sammansmälta ni, legera 2 förena, inkorporera (med), integrera, (hand.)
fusionera 3 sammanfalla, uppgå ni i varandra, (språkv.) assimilera 4 bli färre, decimeras, se avtaga 2 — smälta in
i absorberas av, assimileras med, gå upp i

smärt 1 (om människa) smal (om livet),

slank, finlemmad, spädlemmad, spenslig, lång o. smal, (ibl. nära) långsmal, jfr mager 1 2 (om djur, växter, döda



föremål) smal, tunn, smäcker, rank, gracil

1 smärta (subst.) 1 lidande, plåga, pina, se

1 ont; värk, smärtförnimmelse, (med.) algesi; hugg, håll, jfr 1 stick 1, sveda, ömhet

2 (bildl.) se kval, ve, vånda, martyrium; bitterhet, förtret, jfr sorg 1, elände 1 — känna smärta jfr 2 lida 1

2 smärta (v.) 1 göra ont, plåga, pina, ömma, värka 2 (bildl.) trycka, gräma, bedröva, kvälja, uppröra, martera,
tortera, 'svida', 'sticka', 'sarga', 'skära' (ngn i hjärtat), komma ens hjärta att blöda

smärtsam 1 plågsam, plågofylld, svårartad (sjukdom), smärtfylld, smärtfull, smärtande, stickande, pinande, öm,
värkande 2 (bildl.) kvalfull, kvalfylld, svår, svårartad, pinsam, penibel, kännbar (förlust), tung (plikt), bitter
(besvikelse), blodig(t nederlag), sorgfylld, sorglig, ledsam, nedstämmande, upprivande, outhärdlig, olidlig, (åld.)
pinlig, (ibl.) grym

— vara smärtsam se svida, jfr 2 smärta; gå ngn djupt till sinnes

smör •— gå åt som smör (i solsken) ha en strykande åtgång, snabbt ta(ga) slut — inte för allt smör i Småland se
omöjligen — komma (sig) upp i smöret komma på grön kvist

smörgås sandwich, (vard.) 'sandvikare', 'landgång', macka, smeka, (prov., i Sydsv.) (smör)mat; [en smörgås] en
beta bröd, en enkel måltid, en bit mat; [smörgåsar] förning, torrskaffning smörgåsbord hors d'æuvre, (ibl. nära)
assietter, kallskuret, småvarmt smörj se stryk — ge smörj se prygla

1 smörja (subst.) 1 smörjmedel, fettämne; [fett, flott, talg, olja]; liniment; (bildl.) salva (på såret) 2 orenlighet,
(väg)smuts, slask, modd, smet, klabb, dy, sörja, mörja, (prov.) mölja 3 mischmasch, 'hackmat', 'lapskojs', 1 röra
2, skräp 1; otyg, (vard.) elände, djävulstyg; strunt, (vard.) jox; [rena rama smörjan] rappakalja, pekoral, struntprat
— prata smörja se svamla — sådant läder ska sådan smörja ha don efter person, se vidare under läder

2 smörja (v.) 1 bestryka (med fett), (in)olja, talga, insmörja ni, lappsalva, överstryka ni, översmeta ni, gnida 1.
stryka 1. smeta 1. kleta 1. klena 1. (prov.) klina (på) 2 inviga (till konung), (ibl.) kröna 3 se muta, jfr smickra 1

— ha väl smort munläder vara munvig, se vidare under munläder — som smort (vard.) som en olja, oljat, (gå) av
sig själv, utan gnissel, friktionsfritt, lätt 6 — smörja ihop (vard. för) joxa ihop; duka upp, ljuga ihop; få ihop,
hastigt 1. slarvigt skriva ihop —• smörja kråset festa, se vidare under 1 kras — smörja ned (illa) tilltyga, se
smutsa ned 1 — smörja upp se prygla

smörjelse 1 helig 1. invigd olja, salva 2 (vard. för) drickspengar, mutor — sista smörjeisen

(583smörjig—sned

1 (det katolska) sakramentet 2 (döds)-knäcken, dödsstöten; (vard. för) sista repetitionen 1. genomtragglingen 1.
preparationen

smörjig se smutsig 1; kladdig, kluddig snabb l (om rörelse) se hastig 1, rask, kvick, strid, rapid, snabbgående,
snabbseglande, (om exv. bil, vard.) rivig, artig; (tekn.) snällgående; (åld., bibi.) snäll; skyndsam, bevingad(e
steg), påskyndad, bråd, brådskande, se plötslig; (om fart) hög, hård, rasande, ilande; strykande (åtgång); blixt-
(intervju) 2 (om person) (lätt)rörlig, lätt på foten, snabbfotad, lättfotad, vingfotad; snabb 1. snar till handling,
snabb 1. (vard.) kvick i vändningarna, flyhänt, flink, rapp, fortfärdig, snarfärdig, färm, alert, expedit, habil, hurtig,
rutschig, (vard.) gesvind — snabbt (adv., även) se hastigt, fort, för (glatta 1. brinnande) livet, som ett jehu, som
en oljad blixt, som ett yrväder, som ett torrt skinn, (sprida sig) som en löpeld, (brinna) som fnöske, i maratonfart,
med stormsteg; flinkt, på löpande band, i tät följd, slag i slag, (gå) undan, (sjö.) (fira) villigt; (röra benen) som
lärkvingar, (gå) som att lappa vantar i månsken, (gå åt) som smör (i solsken), (skingras) som agnar för vinden,
(gripa tillfället) i flykten 1. i 'vingbenet', (vard.) fortare än kvickt, i ett nafs, på ett (litet) kick, på nolltid; i en
hastig 1. smal vändning, i en handvändning 1. snarvändning, hastigt och lustigt, i rappet, (vard.) i ett huj, som en
dans, se plötsligt — snabb i repliken se munvig, ordrapp, (ibl.) fintlig, fyndig snabbhet uppdriven takt, färmitet,
rapiditet snabbköp självbetjäningsbutik snabbtänkt (motsats: trögtänkt, dum) kvick-tänkt, snarfyndig, påpasslig,



kvick, rapp, uppfinningsrik, jfr vaken 2, intelligent snack (vard. för) löst prat, pladder, sladder; skvaller — slå sig
i snack med (prov. för) komma i samspråk med, börja prata med snagga se kortklippa — snaggad (motsats:
långhårig) snagghårig, korthårig, snagg-klippt, stubbad, stubbhårig, karréklippt, kortklippt, kort- 1. tättsnaggad,
snaggig snappa 1 nappa 1. hugga 1. nafsa (efter); hugga i luften, rappa (åt sig), (hastigt) rafsa (till sig) 2 kippa 1.
flämta 1. gapa (efter luft) — snappa bort lägga beslag 1. (vard.) 'vantarna' på, ta(ga) hand om, rycka till 1. åt sig,
snappa till 1. åt sig, (vard.) nappa till 1. åt sig, 'knipa', 'knycka', 'snyta', 'nypa', 'gripa', 'trolla bort', se stjäla 1, röva
bort — snappa upp 1 snappa till 1. åt sig, få tag i (under vägen), få fatt på 1. i, fånga, gripa (i flykten), infånga,
uppfånga, (lyckas) 'fiska upp', uppbringa, komma över (brev)

2 (råka) få höra 1. erfara 1. förspörja, iakttaga), lista 1. lura ut, 'komma över', (hem-ligen 1. förstulet) avlyssna,
utspionera ni, uppfatta, urskilja

snaps aptitsup, se sup

snar se hastig 1, kvick, rapp, rask, redo, (nära) 584

förestående, (åld.) snarlig; skyndsam, gen 1. gin; (alltför) tidig — snar till handling se snabb 2 — vara snar till
vrede ha lätt att bli arg, (vard.) ha kort stubin snara (löp)slinga, repslinga, ögla, löpknut, lasso; bindsle, (fackspr.)
betsel; garn, försåtlig anläggning), (fågel)dona, se 1 fälla 1 o. 2 snarfager snarvacker, tvålfager snarfyndig se
fyndig 1, rapp, snabbtänkt, snar-tänkt, kvicktänkt, (snar)rådig, rådsnabb, klipsk, se 2 pigg 1, jfr spirituell — vara
snarfyndig visa (stor) sinnesnärvaro snarka 1 (vard., skämts.) dra timmerstockar, (ibl.) snörvla, frusta 2 ta(ga) sig
en blund 1. lur, jfr sova 1

snarlik snarliknande, någotsånär 1. tämligen 1. rätt 1. bra lik, liknande, påminnande om, likartad, besläktad, släkt
med snarrådig snabb att finna utvägar, rådsnabb, se fyndig 1, resolut 1 snarstucken 1. snarsticken lättstött,
granntyckt, se retlig 2, sticken, 'ömskinnad', 'hudlös'; hetlevrad, 'het', brådsint, (vard.) med kort stubin snart innan
1. inom kort, i en nära framtid, inom den närmaste framtiden, i dagarna,

1 dessa dagar; fort, hastigt, utan dröjsmål 1. uppskov, strax, oförtövat, snarast möjligt, se snarast 1 nedan, så snart
1. fort som möjligt, snarligen,(åld.) snarligt, snarliga; rätt nu, när som helst, vid första lägliga tillfälle, endera
dagen — snart sagt nära nog, nära på, nästan, så gott som, hart när(a)

— snarare fastmera, fasthellre, (tvärtom) hellre — då, rättare sagt, förr, (ibl.) tvärtom

— snarast 1 se snart ovan, med det snaraste, (per) omgående 1. express 2 'närmast', egentligen, helst, (ibl.)
sannolikt, mest troligt

snask 1 se gotter 2 (moralisk) oren(lig)het, snaskighet, snusk(ighet), osnygghet, kladd, sörja snaska 1 stoppa i sig
1. äta (en massa) sötsaker, frossa på snask, sliska, äta mellan målen, jfr äta 1 2 mumsa, kalasa på 3 äta snaskigt 1.
slafsigt 1. som ett svin, smaska — snaska ner I. till (sig) se grisa ner 1. till (sig)

snaskig 1 orenlig, smutsig, kladdig, grisig, (vard.) lortig, slafsig 2 (bildl.) snuskig snatta småstjäla, se stjäla 1,
(ibl.) tulla, skatta

snatteri tillgrepp, mindre stöld

snattra 1 (om djur) kackla, tjattra, skvattra,

snarpa, snärpa, (ibl. nära) skrocka, kväka

2 (om person) pladdra, prata som en kvarn, se prata 2; (ibl.) skvallra

snava förlora fotfästet, stappla, snubbla, (ibl.) ta(ga) ett felsteg, stiga miste, falla, dråsa omkull, stupa, vackla,
halka, slinta, (prov., i Sydsv.) dratta — snava över bekanta påträffa hj 1. stöta ihop med bekanta var man än går
— snava över orden (i ivern) staka sig

sned 1 diagonal; sid(o)riktad, jfr skev 1, (prov.) skrå, (åld. o. prov.) skack; sluttande,snett—snoka

lutande; snedvuxen, snedvriden 2 (om blick) avundsjuk, oblid 3 (vard. för) berusad 1 — snett (adv., även) från



hörn till hörn; (sitta)

på sned(den); se galet under galen — komma på sned (bildl. för) råka illa ut, råka på glid — på sned snett,
(prov.) på skrå, på skrådden, (vard.) på tre kvart, på sniskan, på svaj; se avig 3 — se snett på se med sneda ögon
på, betrakta med sneda blickar, se på (ngn) med agg 1. avund ]. ovilja, bära 1. hysa 1. nära agg till 1. mot, hysa
ovilja mot, missunna, avundas, vara illvillig mot, vara förargad 1. förgrymmad över, inte kunna tåla, jfr ogilla 1
snedda 1 gå snett 1. diagonalt över, korsa 1. (över)tvära 1. skära på snedden 1. snett, skrädda (över); (ibl.) ta(ga)
en genväg, gena, gina 2 snedda av, avstuka ni, skära av på snedden, (fackspr.) gera (trä) snedden — på snedden
diagonalt, se snett under sned

snedsprång l sidosprång, språng 1. kast(ning) åt sidan 2 avsteg 1. avvikelse (från det rätta), se 1 fel 3; eskapad,
snedsteg från dygdens väg, hopp över skaklarna; (kärleks)äventyr snedvrida förvanska, vrida till, ändra till det
sämre, göra till en vrångbild, förrycka, förvrida, förvränga, (ibl.) förtyda, (vard.) (avsiktligt) vinkla — snedvriden
vanställd, vanskapt, sned 1; vrång, vilseledande, förryckt, se förvänd under förvända, underlig snegla kasta
sidoblickar 1. en förstulen 1. skygg blick, ge förstuckna ögonkast, titta under lugg; (ibl.) se med sneda 1. snikna
1. misstrogna ögon 1. blickar, blänga, skela, jfr se 1 — snegla efter sikta till, se eftersträva snes (prov. för)
samling sädeskärvar, (sädes)-

skyl, krake snibb 1 hörn, se 1 spets 1 2 se huvudduk,

gravo'r (i sorgdräkt) snickra — snickra ihop plita ihop, skriva ihop, sätta ihop, författa — snickra till tillverka
fabricera, 'yxa till', 'svarva till' snicksnack (vard. för) prat, struntprat snida se 1 skära 2, 1 rista 1, jfr skulptera
sniken (motsats: generös) vinningslysten, penningdyrkande, jfr snål, girig, traktande efter, begärlig på 1. efter,
fiken på 1. efter, ivrigt åtrående, jfr lysten snille 1 överlägsen 1. lysande begåvning, geni 1, skarpsinne,
skarpsynthet, djupsinne, djupsinnighet, snillegåvor, (snille)gnista(n), espri 2 överlägsen ande 1. själ, geni 2,
universalgeni

snilleblixt se infall 2, genialisk idé, se idé 5 snillrik se genial, skarpsinnig, överlägset begåvad; anderik,
(guda)benådad, inspirerad, idérik; luminös (idé) snipa 1 se roddbåt, forsbåt 2 (grädd)kanna,

(grädd)snäcka, såsskål snipig smal o. vass, se spetsig 1 snirkel 1 kroklinje, ringel, vindel, vindling; svängd linje,
(grann) släng, slinga, krok, krumelur, (fackspr.) sir (på bokstav) 2 (byggn.) snäcklinje, spiralornament,
utskärning, figur, sira't, krusidull 3 [snirklar]

(skriva utan) svulstiga 1. invecklade omskrivningar 1. stilprydnader snirklad 1 snirklande, snirklig 2 (byggn.)
överlastad 3 (om språk) invecklad, tillkrånglad, alltför sirlig, tillgjord, cirklad, krystad, kruse 'rlig, preciös snits
(vard. för) stil, stilfullhet, elegans;

(sätta) pli 1. (vard.) sprätt 1. piff (på) snitsig (vard. för) stilig, piffig snitt 1 (in)skärning, fördjupning, skår(a),
insnitt, ritsa, (fackspr.) incision, sektion; klipp(ning); inhuggning, (in)hugg, bläcka, spår, 'sår'; (lägga en)
skärningslinje 2 snittställe; snittyta, (sår)yta, skär(nings)yta 3 (tunt) utsnitt, (tunn) skiva, (histologiskt) preparat 4
bildsnitt, träsnitt(s-bild) 5 dräktsnitt, skärning (på kläder), fason, gestaltning, mönster, utformning, utförande 6
figur, hållning, skick, prägel 7 (typogr.) typsnitt, stil(form) 8 (bokh.) boksnitt, (jämnskuren) kant (på bunden
bok) — i snitt i genomsnitt, genomsnittligt snittbiommor lösa 1. avskurna blommor sno 1 hopvrida, tvinna,
hopfläta, 2 fläta, slå (rep); (tekn.) dreja 2 vinda, slingra, snurra, 2 linda 2; vrida (mustascherna)

3 cirkla, rotera, virvla (runt); (om ögon) vrida sig 1. fara hit och dit (i huvudet), svepa runt 4 hastigt svänga 1.
vända 1. snurra runt (på klacken) 5 (vard. för) (nervöst) fara av och an, fara 1. irra 1. flänga omkring 1. ikring, se
2 springa 1; nervöst 1. ivrigt leta, snoka 6 (si. för) 1 lura 2, stjäla 1, få tag i, gripa 1. ta(ga) (fast) — sno sig 1
vrida sig, kröka sig, ringla sig, vindia, vinda sig 2 vrida ihop sig, sno ihop sig, filta sig, sno in sig, trassla sig,
veckla in sig, snärja sig, (fiske.) tåga sig 3 slingra sig undan, klara sig, slingra sig 2

4 (vard. för) ha bråttom, se skynda sig, sjappa — sno tummarna sitta overksam, vara sysslolös, lata sig

snobb sprätt(hök), dandy, (mode)lejon, modenarr, modedocka, klädfåne, klädsnobb, (åld.) elegant, grilljanne;



(ibl. nära) (swing)-pjatt; salongshjälte, salongslejon, (bar)-charmör, societetsfjant, 'högdjur', petimäter, posör;
intelligenssnobb, highbrow, estet-(flabb), fjant, äckel, jfr narr 2, glop snobberi snobb(akt)ighet, snobbfasoner,
snobbmaner, snobbism, vräkighet, (ibl.) klasshögfärd, intellektuell högfärd snobbig sprättig, sprättaktig, alltför
fin 1. elegant 1. gentil, extravagant, hypermodern, jfr modern 2, stilig, snobbaktig, narraktig, inbilskt fåfäng,
flärdfull, (vard.) snobbistisk, snofsig, vräkig, 'jäsig', (ibl. nära) struntfin, struntförnäm snodd se snöre 1, dragband
(på gardin 1. kläder); se galon, (mil.) ägiljett; [snodder] snörm åkerier snofsig (vard. för) stilig, elegant, flott,
sprättig, snobbig snoka (vard. för) leta; rota, 'gräva', 'fiska' (efter), rumstera, (åld.) rafistulera (igenom);
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spana, speja, ivrigt se 1. titta i. kika 1. glutta (efter 1. i), påfluget syna 1. (efter)forska, (ibl.) spionera, kunskapa,
(prov.) nässja (i); ivrigt lukta, vädra, nosa, 'snusa', (prov., vard.) glöta; (jäg., om hund) stöva; (vard.) luska 1. sno
(omkring) — snoka i se blanda sig i — snoka igenom se granska, söka igenom — snoka reda 1. rätt på få nys
om, ta(ga) reda på, se under 1 reda — snoka upp söka uppleta ni, söka upp 1, (lyckas) spåra 1. vädra upp snopen
gäckad 1. sviken 1. bedragen i sina förhoppningar, missräknad, (ibl.) otillfredsställd; flat, handfallen, nedslagen,
moloken, obehagligt överraskad, lång i ansiktet, lång

1 synen, 'långnäst', 'långörad', slokörad, besviken, stukad, 'bräckt', (av)snoppad, (vard.) rumphuggen — bli
snopen stå där med lång näsa, stå där med sin tvättade hals, få lång näsa

snoppa skära 1. knipsa 1. bita av spetsen (på en cigarr); ta(ga) bort 1. nypa av blomfnas (från krusbär), (ibl. nära)
rensa; ta(ga) bort skarn från (ljus), putsa, 'snyta' — snoppa av bryskt 1. försmädligt avvisa 1. avspisa 1. avbryta,
täppa 1. stoppa till munnen på, slå (ngn) på fingrarna, bräcka av, stuka till, kväsa, platta till, förödmjuka, kvadda
(till), se snäsa av under 2 snäsa snorig osnuten; snuvig, förkyld snorlrig (vard. för) arrogant, (dum)dryg,
struntviktig, överlägsen, grötmyndig, nedlåtande, snäsig, (vard.) osnuten, snörpig, stroppig snorunge se glop
snorvalp se glop, slyngel snubbla se snava — snubblande nära bra 1. oerhört 1. väldigt nära, näst intill, nästan
rätt — snubbla på målet (prov. för) sluddra,

2 stamma 1

snubbor vidräkning, se ovett -— ge snubbor huta åt, snubba, gräla på, se gräla 2, se skälla ut under 2 skälla
snudda vid knappt (ens) komma åt 1. träffa, (lätt 1. svagt 1. ytligt) vidröra, nudda vid, stryka (tätt) utmed 1. förbi,
tuscha 1. toucha, touchera; (endast) i förbigående nämna, antyda, antydningsvis komma in på; (ibl.) gränsa tätt
(in)till, stöta intill

1 snugga (subst.) se 1 pipa 3

2 snugga (v.) (om hund) tigga mat (vid bordet); se snylta

1 snurra (subst.) 1 leksakssnurra, (prov.) topp, pirra; rotationsapparat, rotationsmaskin, gyro(skop), (typogr.)
slunga 2 (vard. för) utombordsmotor, (utombords)motor-båt, utbordare, (si.) 'baksmälla' 3 (bildl.) se virvel 1

2 snurra (v.) gå runt, rotera, (hastigt) svänga runt, svinga, (ibl.) piruettera; gå som en karusell 1. som
väderkvarnsvingar, virvla (runt 1. om); snabbt vrida 1. vända sig (om), kretsa (runt); (för)sätta i roterande rörelse
(kring sin axel), låta rotera; rulla, surra, dreja, sno, (ibl.) vira (om)
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snurrig (vard. för) 1 yr (i huvudet 1. (vard.)

1 skallen 1. i mössan); se virrig, 'borta'; flugig, (spritt) tokig, se galen 1 2 (smått) rusig, jfr berusad 1 3 smått
förargad 1. arg, på dåligt humör, misslynt

snusa 1 ta(ga) (sig) en pris, dra(ga) in I. upp (snus) i näsan; sniffa (narkotika) 2 insupa 1. dra(ga) in (doften 1.
lukten 1. vittringen av), vädra, lukta 1. nosa på 3 snoka, leta, luska, spionera 4 andas hörbart, (ibl.) väsa, fnysa,
snörvla 5 se sova 1 snusförnuftig förnumstig, småklok, småvis, småförståndig, jfr lillgammal; (ibl.) bond-
förståndig, truistisk



1 snusk 1 (illaluktande) oren(lig)het, smuts 1

2 ruttenhet, 'svinerier', jfr svineri, snuskig-het(er), jfr osedlighet

2 snusk 1. snusker se smutsgris

snuskig 1 se smutsig 7 2 se oanständig, osund 3 snusklitteratur se pornografi snuskpress se sensationspress
snustorr 1 torr (som fnöske), fnösktorr, förtorkad, uttorkad 2 (bildl.) fantasilös, (dödande) ledsam, urtråkig, (ibl.)
benhård snutfager snarvacker, tvålfager snuvig se förkyld, (vard.) snorig snyfta gråta krampaktigt, kvida, hulka,
(prov.) ulka snygg 1 renlig, ren, ordningsam, (väl)putsad, prydlig, se vårdad, uppfiffad 2 vacker, täck, nätt,
klädsam, stilfull, stilren, (vard. o. si.) skaplig, 'skarp', strong, just [sjysst], (prov.) fräck, jfr stilig 3 (iron.) (just)
'vacker', 'skön', 'ljus', 'fin', 'läcker', 'värd', bedrövlig; [det var just snyggt] det fattades bara, det var 'trevligt' 1.
'ljusblått' 1. 'månljust', jfr tablå 3

snygga — snygga sig snygga till 1. upp sig, göra sig snygg, sträcka upp sig, göra sig i ordning, rusta sig, fiffa
upp sig, göra toalett, tvätta o. kamma sig, ordna frisyren, borsta sig 1. håret, klä(da) om (sig), klä(da) sig fin,
byta, (vard.) rigga upp sig, stila upp sig, snofsa upp sig, (prov.) snika till sig — snygga till i. upp göra snyggt 1.
fint, städa, feja, putsa (upp), 'ge en make-up', rengöra ni, ansa, hyfsa till, ordna, (vard.) fiffa 1. piffa upp;
förbättra, retuschera, (vard., om manuskript) 'tvätta', 'frisera'; stoffera (exv. nött kant 1. knapphål) snylta
snyltgästa, parasitera, leva på andra(s bekostnad); vara (en) matfriare, snugga; jfr suga ut 2

snyltgäst parasit, snyltare, matfriare, tall-rik(s)slickare, nådehjon, inkräktare, inträngling, påhäng 2; snyltväxt,
snyltdjur snyta 1 putsa 1. torka näsan (på ngn) 2 putsa 1. snoppa (ljus) 3 (si. för) lura (av) ngn, bestjäla, snatta,
'hugga', se stjäla 1; gripa, få tag i, häkta, arrestera — det är inte snutet ur näsan det är inte gjort i en
handvändning, det går inte utan vidare 1. av sig själv

snyte 1 (zool.) långsmal nos 2 (vard. för) mun, ansikte, näsa, (vulg.) trut, snut, tryne, käftsnål—snöpa

snål 1 (motsats: givmild, frikostig, rundhänt, generös, flott, slösaktig) alltför ekonomisk, överdrivet sparsam,
gnidig, närig, om sig, kring sig, girig; återhållsam, njugg, knusslig, sparsam (med), ogen 1. ogin, nidsk, (prov.)
efterhållen, jfr småaktig, missunnsam 2 begärlig, sniken 3 (bildl.) knal, ringa, knapp(t tillmätt), otillräcklig, gles
4 (om vind) pinande, bitande, genomträngande, skarp, 'ettrig' — snålt (adv., även) kargt, fattigt, (alltför) knappt
(tilltagen), 'smått', i knappaste 1. nättaste 1. minsta laget snåla vara snål (på 1. med 1. efter), hålla (på), dra(ga) 1.
knappa in på (staten), knappa av på, inskränka sig, knussla, gnida, 'gnaga och skava', se på örena 1. styvrarna,
hålla alltför hårt om pungen 1. på slanten, räkna bitarna i munnen på (ngn), jfr spara 2 — snåla in på se minska 1
snålhet se girighet snåljåp 1. snåljåper se snålvarg snålskjuts — åka snålskjuts åka med gratis, lifta; (bildl. för)
(objuden) dra(ga) nytta (av ngt)

snålvarg gnidare, girigbuk, knusslare, smulgråt, mammonsträl, snåljåp(er), snålhans, snålmåns, snålhund,
snåljåpa snår busksnår, buskage, 'slingerskog', snärj, (prov.) snärje; risig småskog, underskog, snårskog, (prov., i
Sydsv.) kratt, se skog; (bildl.) virrvarr — vid (tolv- 1. ett- etc.) snåret (vard. för) vid (tolv- 1. ett)tiden, (vard.) vid
(tolv-1. ett)draget snårig snårfylld, snårrik, risig, snärjig, snärjande, buskig, tät, djungelartad, svårgenomtränglig,
ogenomtränglig, oframkomlig snäcka 1 snäckdjur, (ibl.) snigel; (snäck)hus, (snäck)skal; (ibl. nära) spiral(gång),
snäck-vindling, volut, öronmussla, (si. för) näsa

2 (grädd)snipa, (grädd)skål, (grädd)kanna

3 vikingasnäcka, skärgårdssnäcka, jfr segelbåt

snäll 1 se god 2, vänlig, godmodig, jfr rar 2, (vard.) bussig, bra; väluppfostrad, hjälpsam, tjänstvillig, lydig,
(folkl.) hederlig; foglig, sedig, (åld.) beskedlig; (ibl.) välmenande, välment; människovänlig, välgörande 2 (åld.,
bibi. för) snabb 3 hygglig, duktig, bra; [snälla] kära, bästa, söta, lilla, goda — snäll-snabb- — snällt (adv., även)
(du stannar) vackert (hemma) snärj 1 se snår 2 (vard. för) snärjigt 1. jäktigt 1. pressande arbete, jobb, slit, knog,
sjå, hets, jäkt snärja 1 fånga (i snara 1. med lasso), gillra 1. lägga (ut) en snara för, fjättra 2 insnärja ru, omsnärja
ni, omsling(r)a iu, slingra sig om, trassla ihop, inveckla 3; sno sig om, slynga sig om, vinda sig om, (ibl.) slingra



ihop I. samman, vira samman 3 (bildl.) lägga försåt för, 'fånga' (i sina garn), locka (ut) på hal is, sätta på det hala,
narra till motsägelser 1. tvetalan 1. förvirring; locka i fördärvet, (be)dåra, vilseföra, (vard.) vampa (en man), (ibl.)
överlista 4 (vard. för) knoga, jobba

20 — Ord tör ord

(hårt), ha det snärjigt, jäkta 1; (si. för) fika, ävlas — snärjande 1 se snårig 2 lömsk, försåtlig, kitslig snärjig 1
snårig, risig, svårframkomlig (terräng) 2 (vard. för) arbetsam, svårbemästrad, jobbig, jäktig snärt 1 pisksnärt 2
piskrapp, piskslag, klatsch, smäll 3 (slut)kläm, piff, (idrott.) sting 4 vasst ord, udd(ighet), se gliring

1 snärta (subst.) näbbig jänta, se 1 flicka 1, slyna

2 snärta (v.) 1 smälla med piskan 1. pisksnärten; klatscha (till), ge ett (pisk)rapp 1. en (svidande) pisksmäll 1.
pisksläng 2 ge en (svidande) snärt 1. gliring, pika

snärtig 1 snärtande (som ett piskrapp)

2 vass, skarp, 'spetsig', uddig, stingande, stickande, näbbig; klatschig, (vard.) piffig; klämmig, pigg 3 snabb,
'rivig', (vard.) ärtig (kärra)

1 snäsa (subst.) se tillrättavisning, uppsträck-ning, snubba, uppläxning

2 snäsa (v.) bemöta 1. svara 1. tilltala ohövligt 1. snäsigt, fara ut i skarpa ord (mot), hunsa till 1. upp, se skälla ut
under 2 skälla, (ibl.) hundsfottera — snäsa av snäsigt avfärda, 'bita av', 'klippa av', fräsa åt, bränna av, bita ifrån
sig, tysta (munnen på), se tysta (ned), snoppa av

snäsig snäsande, avspisande, avsnoppande, fräsig, frän, retlig, avig, brysk, ohövlig, 'kort', (vard.) snorkig snäv 1
(om kläder, motsats: vid) (för) trång, stram, (åt)stramande, alltför (tätt) åtsittande, åtsmitande, tättslutande, smal
1, (väl) knappt 1. snålt 1. nätt 1. njuggt tilltagen 1. tillskuren, (vard.) tight, 'tajt' 2 (friare o. bildl.) (allt)för
inskränkt 1. kringskuren; begränsad, ringa, otillräcklig; knapp, njugg, nätt; kortsynt, snävsynt, 'instängd'

3 (om svar, ton, mottagande, motsats: välvillig) tillknäppt, reserverad, stel, kallsinnig), högdragen, 'stram', kärv,
korthuggen), summarisk, avspisande, avvisande, onådig, ovänlig — snävt (adv., även) i underkant; kortsiktigt;
styvmoderligt (behandlad)

snö snöfall, snöby, snödriva, snömassor; snöflinga, snötäcke; (si. för) kokain — inte tala om den snö 1. snön som
föll i fjol inte tala om 1. riva upp det förgångna, se glömma 4 — smälta bort som snö för solen hastigt förbrukas
1. minska(s) 1. gå åt snöa vräka (ned), virvla 1. yra (igen), (bildl.) falla som flingor, singla, dala, drösa, dråsa
snöd (bibi. o. i högre st., om vinning 1. lust) fåfäng(lig), lumpen, usel, slem, eländig, ömklig, erbarmlig snöhydda
iglo(o)

snökåpa vitt överdragsplagg, skyddsförklädnad, (ibl.) anorak snömodd snöslask, snösörja snöpa 1 kastrera,
(genom ingrepp) sterilisera, utskära ru, 'skära', avköna, (i fackspr. o. vard.) gälla, (åld.) gilla, snäppa; kapunera
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(tupp), valacka (hingst) 2 (bildl. för) stympa, vanställa snöping eunuck, kastrat snöplig se bedrövlig 2, försmädlig
2, olycklig, skymflig, skändlig, föraktlig 1; (kort o. överlägset) avspisande, (avsked) på grått papper; [det var
snöpligt] det var snopet snöra dra(ga) (åt 1. till), knyta (till), fästa (ihop), spänna (till 1. igen 1. åt); snöra (in) i
korsett 1. tvångströja — snöra upp lossa

snöras snöskred, lavin

snöre 1 (bind)garn, segelgarn, tråd, tåt, simpelkort, dragband (på gardin 1. kläder), (snör)band, snodd, streck, jfr
lina, rep, sträng, kordong; (fiske.) (met)rev; (hund)-koppel; se skosnöre; (bokb.) bind 2 (vard. för)
gradbeteckning, distinktion(s-tecken), galon; [snören] besättning, snörmakerier snörliv se korsett

snörpa sy (ihop), dra(ga) till 1. (i)hop, rynka (ihop), tråckla (ihop), 'kasta'; snörpa till 1. åt, strama (åt); [snörpa
på] knipa ihop (munnen), nypa ihop (munnen); rynka på (näsan) snörrät se rak 1



snörvla snövla, tala i näsan, andas snörvlande; (ibl. nära) flåsa, fnysa, väsa, frusta, rossla, pusta, snarka, 'snusa'
snöskred lavin, snöras so se sugga, jfr gris 1

soaré aftonunderhållning, aftonföreställning,

aftonsamkväm, kabaré, jfr fest 2 sober [-å1-] se flärdfri, måttfull, nykter 3; strikt, (stilistiskt) sparsam 1.
återhållsam, vårdad, (väl)avvägd, klar o. besinningsfull social samhällelig, samhällstillvänd, sam-funds-
(förhållanden), samhälls- (ställning), medborgerlig(t anseende) — social- socio-socialgrupp samhällsgrupp,
samhällsklass, socialklass

socialisera 1 se förstatliga, ställa under samhällets kontroll 1. förvaltning, överföra i samhällets ägo; styra den
ekonomiska politiken mot välfärds- o. sysselsättningspolitik 2 (socialpsykol.) anpassa till samhället socialvård
(ibl.) socialhjälp, (förr:) fattigvård societet l [societeten] det högre sällskapslivet, stora världen, den fina 1.
förnäma världen, de högre samhällsklasserna, honoratiores, överklassen, samhällets spetsar, gräddan 1. blomman
av befolkningen, eliten, noblessen, aristokratien, the upper ten 2 vittert 1. vetenskapligt sällskap 1. samfund 1.
gille, (vitterhets)samhälle, akademi societetsreporter festreporter, galapeter sockel 1 fot(stycke), fotblock,
piedestal, postament, pelarfot, plint, murfot, (ibl.) underbyggnad, 3 bas 1 2 (lamp)hållare, fattning

socken kyrk(o)socken, pastorat, församling; [socknen] sockenmännen, sockenborna, församlingsborna socker 1
rörsocker, sackaros 2 sockerbit, bitsocker, strösocker 3 (vard. för) sockersjuka,
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diabetes 4 [mitt socker] min älskling, söta 1. kära vän, mitt sockergryn sockersöt tillgjort söt, sentimental, se
inställsam

sockra 1 [sockra på] strö socker på, översockra, sockerströ, (över)pudra med socker, söta 2 (bildl.) 'insockra',
'linda in', översläta iu, (för)mildra, försköna — sockrad (om röst) lismande, inställsam sodavatten se
mineralvatten soffa (trädgårds)bänk; schäslong, ottoman, (panel)divan, dyschatell 1. duchatel, (vard.) dyscha;
[kanapé, bergère; pinnsoffa, utdragssoffa, vilsoffa]; (vard. för) (femtio)låda öl

sofism sofisteri, avsiktligt felslut, spetsfundighet, skenargument, ordvrängning, hår-klyveri, ordklyveri,
advokatyr sofistikerad (överdrivet) spetsfundig, utspekulerad, utstuderad, sofistiskt 1. spetsfundigt förvrängd,
(för)konstlad, invecklad, krånglig; exklusivt 1. pretentiöst intellektuell

0. fördomsfri; förfinad, raffinerad, hyperkul-tiverad; blasé, blaserat likgiltig, desillusionerad, världsvan,
(överdrivet 1. låtsat) världsvis; (om uppfinning) avancerad

soignerad [soanje1- 1. -änje1-] (väl)vårdad,

välskött, prydlig, ren sol 1 [solen] solskivan; ljusbringaren, ljuskällan, (mytol.) Helios 2 solljus, solsken;
solvärme, solgass; [det är sol] det är soligt 1. varmt 3 (om person) glädjespridare, 'solstråle', lycka 4 centrum
(kring vilken allt rör sig), medelpunkt, mittpunkt — sol-

sola'r(isk), helio--gå upp som en sol och

ned som en pannkaka ha en kort glansperiod; bli till en västgötaklimax — hans sol är i dalande hans ställning
håller på att försvagas, det går utför med honom — intet nytt under solen allt upprepar sig, allting går igen —
kräva en plats i solen vilja ha en mer framskjuten 1. framträdande

1. gynnad ställning, göra anspråk på en särställning, kräva en välförtjänt 1. berättigad 1. förmånlig plats, inte
(längre) vilja dväljas i skuggan 1. på en undanskymd plats, vilja framträda på solsidan 1. på livets solsida —
skymma solen för skugga (ngn), stå i ljuset

sola sig solbada solbelyst se solig

solbränd solbrynt, brun(bränd), bronsfärgad, bronserad, bronsbrun, mörkhyad, brunhyllt, brunbarkad (hy), barkad
av solen, (ibl.) väderbiten; förtorkad (av solhetta) sold l besoldning, krigslön, betalning 1. ersättning åt lejd



krigsman 1. legoknekt, jfr lön 3 2 se tjänst 3 soldat (menig) krigsman, krigare, stridsman, (front)kämpe,
militär(person), man i ledet, värnpliktig, beväring(s-man), inkallad, rekryt, stamanställd, (vard. o. si.) (bond)-
basse, kronans karl, väre; (åld.) (krigs)-buss, värvad (karl), nummerkarl, (lego)-knekt, landsknekt; [soldater]
(motsats: befäl) man, män, menige (man), manskap,soldatesk—helt sonika

(krigs)folk, gemene man, (vard.) mannar, (ibl.) kanonmat soldatesk vild 1. tygellös soldathop, soldathord,
hoprafsat krigsfolk soldatyälde militärvälde, militärdiktatur solenn värdig, imposant, högstämd solennitet
högtidlighet, festlighet, festlig ceremoni

solgass solvärme, (sol)hetta, (sol)glöd, (sol)-bad, (sol)stek; [solgasset] (mitt i) solen solid 1 se 2 massiv, gedigen,
äkta; fast grundad, (grund)fast, grundmurad, stabil, bärkraftig, motståndskraftig, slitstark, jfr stark 5, bastant,
hållbar, hållfast; (om måltid) närande, mättande, riklig, dryg 2 (om person) se pålitlig, orubblig, 'rakryggad',
'helstöpt', aktningsvärd, respektabel, rättskaffens, rättrådig, präktig, jfr ärlig; (om kund 1. betalare) solvent, säker;
(om arbete 1. kunskaper) grundlig, rejäl; (om affär) sund, reell; (om ekonomi) god, stabil; (om upplysning 1.
uppgift) vederhäftig — vara solid

1 se hålla 6 2 (hand.) inge 1. åtnjuta förtroende, åtnjuta kredit

solidarisk 1 medansvarig, samhörig, samhörande; endräktig, enhällig, jfr överens

2 tillgiven, pålitlig (kamrat), jfr kollegial — vara solidarisk dela ljuvt och lett, (obrottsligt) hålla ihop med (ngn),
vara i förbund med

solidaritet 1 gemensam ansvarighet 2 sammanhållning, kamratskap, kamratanda, kotterianda, (ibl. nära) endräkt,
enighet, samdräkt, sämja soliditet massivitet; gedigenhet, pålitlighet,

(ekonomisk) vederhäftighet, solvens solig 1 solfylld, solrik, badande i sol, (sol)-klar, solbelyst, solljus; solvarm,
gassig, brännhet, glödhet, solskens- (dag) 2 (bildl.) strålande, (glittrande) glad, gladlynt, skinande, (ibl.) munter,
nyter solitär (adj.) ensamlevande, ensamstående,

isolerad solk se smuts 2 solka se smutsa ned 1 solkig se smutsig 1

solklar 1 molnfri (dag) 2 (bildl.) självfallen,

självklar, alldeles klar, oförtydbar solnedgång 1 (prov.) solbärgning, (prov. o. i högre st.) solfall 2 (bildl.) livets
afton solo 1 (subst.) (musik)stycke 1. (musik)parti för en röst 1. ett instrument, soloparti, solostycke, solospel 2
(adj. o. adv.) ensam, mol allena, utan sällskap, (skämts.) solokvist, (vard. för) ogift; (kortsp.) singel
solochvårman (vard.) solochvårare, (vard. för)

äktenskapssvindlare solsida — leva på livets solsida ha det bra — visa solsidan visa den glada sidan 1. en glad
uppsyn — växa upp på samhällets solsida växa upp i goda ekonomiska omständigheter

solur solvisare, solarium solvarv dag, dygn, år; (astr.) solcirkel, solcykel

solvens betalningsförmåga, (ekonomisk) vederhäftighet, (ibl.) soliditet solvent (motsats: insolvent, bankrutt)
likvid, kreditmässig, kreditvärdig, (ekonomiskt) vederhäftig, solid

1 som (pron.) vilken, (åld.) den (där)

2 som (konj. o. adv.) 1 då, när; rätt som, bäst (som) 2 se emedan 3 som om 4 se såsom, alldeles 1. så som, likt, i
stil med, à la; i likhet med, i stället för, i egenskap av 6 till exempel — just som i samma ögonblick som; precis
som; se vidare under 1 just — sitta som på nålar vara orolig, se vidare under nål

— som beställd [komma resp. sitta som beställd] se under beställa — som det regnadel (o) vad det regnade, hur
det regnade

— som en dans lätt, se vidare under dans — som en man se samfällt, enhälligt — som fallen från månen 1.
himmelen 1. skyarna se häpen — som hastigast i förbifarten, se vidare under hastig — som i måndags förra
måndagen — som ingenting utan svårighet, med lätthet, utan vidare, 'som ett intet' — som sig bör se 3 rätt 1;



(icke vara) så helt (med 1. mellan) — som störst resp. värst allra störst resp. värst — som sådan i och för sig, se
vidare under sådan — som tända ljus (sitta 1. stå) orörliga, se orörlig — vara 1. känna sig som fisken i vattnet
vara i sitt esse, se vidare under fisk — vara som barn

1 huset umgås förtroligt i familjen, vara hemmastadd, se vidare under barn — vara som ett barn inte kunna reda
sig på egen hand, jfr hjälplös, enfaldig 1

somatisk (motsats: psykisk) (om sjukdom)

kroppslig, kropps-; ej ärftlig somlig [somliga] en del, en part, några, en och annan, en eller annan, åtskilliga,
vissa, enstaka sommarlov se ferier

sommarnöje 1 sommarvistelse, lantvistelse

2 se landställe

somna 1 insomna ni, falla 1. sjunka i sömn 1. dvala, falla i slummer, slumra in 1. till, gripas 1. överraskas av
sömnen, nicka till, lura till, (vard.) 'slockna' (av), tuppa av, (prov., i Sydsv.) lura av, kafsa av, (sjö.) törnå in 2 se
domna 3 se dö 1 somnambul 1 (subst.) sömngångare, sömn-gångerska 2 (adj.) sömngångaraktig; instinktiv
(säkerhet) somt (åld., bibi. för) en del, somligt, något — i somt i vissa avseenden, i vissa 1. en del fall, i somliga
saker 1. punkter, delvis sona se gottgöra 2, gälda 2, försona 2, (om straff) avtjäna

sondera (bildl.) känna på pulsen, (ut)pröva, rannsaka, söka utröna, sc undersöka, (försiktigt) höra 1. känna sig för
om 1. ta(ga) reda på — sondera terrängen utforska omgivningen, undersöka förhållandena, efterhöra ru, höra sig
för 1. se hur landet ligger, känna sig för, skicka ut en trevare sonika — helt sonika se utan vidare, 2 direkt 2, helt
enkelt 1. ogenerat 1. simpelt, rätt och
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slätt, (vard.) rätt upp och ned; se resolut 2, hastigt och lustigt, (Ibl.) (helt) tvärt 1. lugnt sonor [-å'r] klar(t
ljudande), gäll, klangfull, klangrik, resonansfylld, (klart) klingande, väl hörbar, starkt ljudande, bröst- (klang)
sopa feja, rengöra ru, borsta (av), jfr städa; svepa, 'driva'; släpa på (golvet) — sopa bort 1. igen (bildl.) utplåna ni,
undanröja ni, undansopa ni, skaffa ur världen, låta försvinna, eliminera, avlägsna 4 — sopa rent

1 rensopa 2 (bildl.) göra rent hus (med), se under 2 ren — sopa rent för egen dörr rätta sina egna fel innan man
kritiserar andras, se till att man själv är felfri 1. oskyldig 1. fläckfri 1. har rent samvete 1. rena händer innan man
kritiserar andra, rentvå sig själv, inte kasta sten när man sitter i glashus — sopa under mattan (bildl. för) dölja,
undan-smussla ni, gömma undan, skyla över

sophög (sop)avstjälpningsplats, (sop)tipp, sopbacke, skräpbacke, avskrädeshög, (ibl.) komposthög); (bildl.)
kökkenmödding; (lägga på) sophylla(n) sopor skräp o. damm, (hus)avfall soppa 1 (åld. 1. prov.) supanmat;
[buljong, crème, puré, konsommé, potage, sluring]; (neds.) skvalp, blask, pjask, 'diskvatten'

2 (tekn.) avkok, dekokt, kyp, beta; (si. för) bensin 3 (bildl.) hopkok, blandning, 'brygd', 'sås', mölja, rappakalja,
smörja, 1 röra 2, oreda — han får själv äta upp den soppa han kokat åt sig han får själv stå för följderna — koka
soppa på en spik breda på, se vidare under 2 koka — supa den soppa man spottat i se ödmjuka sig

sordin (ton)dämpare, dämmare — lägga sordin på se dämpa sordinerad (av)dämpad, återhållen, tyst, försynt,
mild, blek o. förfinad sorg 1 (motsats: glädje, fröjd) bedrövelse, grämelse, bitterhet, malört (i glädjebägaren), 1
smärta 2, (själs)lidande, beklämning, vånda, bekymmer; gråt, tårar; sorgbundenhet, nedslagenhet, nedstämdhet,
vemod; se prövning 2, tragik, 'kalk', ledsamhet(er), missräkning(ar), vedervärdighet(er), elände 1 2 saknad (efter
en bortgången) 3 sorgdräkt, sorgkläder, (klä sig i) svart — efter sju sorger och åtta bedrövelser efter många
besvärligheter 1. vedermödor 1. om och men — till min sorg till min ledsnad 1. harm 1. förtret — vålla sorg se
bedröva sorgbunden se sorgsen

sorgebarn 1. sorgbarn smärtebarn, (den) förlorad^) son(en), tårarnas son, (poet.) smärtebarn, (ibl.) problembarn;
jfr olycksbarn sorgespel tragedi; drama sorgetåg se likfölje



sorgfri (motsats: sorgtyngd) bekymmerfri, bekymmerslös, lugn (o. glad), lätt om hjärtat 1. till sinnes, fridfull,
trygg(ad), lycklig, lättlynt, jfr sorglös sorgfällig (motsats: godtycklig, slarvig) se omsorgsfull, noggrann 2,
ingående, (ibl.
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nära) pedantisk, minutiös — sorgfälligt (adv., även) se noga 2 sorglig (motsats: glad, glädjande, fägnesam)
bedrövlig, föga uppbygglig (syn), dyster, lugu'ber, vemodig, (be)tryckt; dålig (nyhet), beklämmande,
förstämmande, nedslående, smärtsam, sorg(e)sam, ledsam 2, trist, tråkig, hjärtskärande, bitter, tung, kvalfull,
pinsam, tragisk, fatal, tröstlös; beklaglig, beklagansvärd, olycksalig, olycklig; jämmerlig, ömklig, ynklig;
misslyckad, ömkansvärd; elegisk, sentimental, tårdrypande — sorgligt nog jfr tyvärr — vara sorgligt (att) vara
skada (att), se under 1 skada sorglustig både ömklig o. löjlig, på en gång

glad o. sorglig, tragikomisk sorglös 1 (motsats: sorgtyngd) se sorgfri, lätt om hjärtat 2 (motsats: allvarlig,
ordentlig) bekymmerslös, obekymrad, barnslig, obetänksam, tanklös, lättsinnig, bohemisk; optimistisk,
sangvinisk, (i högre st.) grubbelfri; övermodig, vårdslös, nonchalant, oförsiktig — sorglös tillvaro en dans på
rosor

sorgsen (motsats: glad) se dyster 1, jfr ledsen 1, nedstämd, nedslagen, melankolisk, mjältsjuk, sorgmodig,
sorgbunden, (vard.) moloken; mollstämd, vemodig, elegisk, sorg(e)-sam

sork 1 (åker)råtta, mus 2 (prov. för) pojke sorl 1 porl(ande), (svagt) brus 1. svall, små-kluckande, skvalp(ande) 2
svagt buller, muller, oredigt brus av röster, förvirrat mummel, stim(mande), surr(ande), larm, gny sorla 1 porla,
moria, brusa 1. forsa 1. fräsa svagt; skvalpa, svalla, småklucka, 'gurgla', rissla, larma, susa 2 mumla, stimma, gny
sort se 1 slag-, (av rätta) ull(en) sortera ordna 1. indela 1. uppdela 1. fördela efter sorter, lägga var (sort) för sig,
upp-sortera ni, gruppera, klassificera, 'sikta', 'sålla'; gallra (flottningstimmer), klampa (virke 1. tegel), triera
(spannmål), (post.) 'ställa' (brev) — sortera sig (hand.) förse sig, lägga på lager, lagra, inköpa, hem-skaffa ni,
magasinera — sortera under lyda 1. höra 1. falla under, tillhöra, ingå i, sub-ordinera 1. tjäna 1. tjänstgöra under,
vara grupperad 1. klassificerad under — sortera ut avskilja, utvälja ni, utta(ga) ni; se gallra, göra sig av med, göra
sig kvitt; undansålla ni, kassera, vraka — vara sorterad (hand.) vara välförsedd 1. välsorterad sortering 1
sorterande, sorteringsarbete; upp-sortering, (alfabetisk) uppdelning, klassificering, (ibl.) disponering; (tekn.)
anrikning, silning (vid papperstillverkning) 2 (hand.) kvalité; uppsättning, se sortiment 2, jfr urval 2

sorti (motsats: entré) utträde (från scenen), exit; utgång, bortgång; avgång, försvinnande, avsked; (ibl. nära)
slutreplik, sortireplik

sortiment 1 se urval 2, (varu)prov, kollektion; sats 2 (välförsett 1. välsorterat) varulager,sot—få sparken

jfr 1 lager 1, (sorterat) varuförråd, sortering, (ibl.) varuslag (inom en viss bransch) sot 1 koldamm, (sotarsl.) fej,
(ibl. nära) (kol)stybb, kimrök, svärta 2 (bot.) (vete)-brand 3 (åld. för) sjukdom, lungsot, tuberkulos sota se böta 2

sötare skorstensfejare, (vard.) (sotar)murre,

(sotarsl.) knopare sotig 1 full med sot, nersotad, (sotarsl.) fejig; svärtad 1. svart av sot, sotfläckad, sot-fläckig 2
sotfärgad 3 (bot.) brandig, (vete) med sotax sotsäng (åld. för) dödsbädd sotti's dumt 1. enfaldigt yttrande, dumhet
2, groda 2; [sottiser] nonsens, (vard.) (prata) persilja

soulagera 1. sulagera [solasje1-] trösta, ge (ngn) ersättning (för), ersätta, hålla skadeslös souvenir 1. suvenir
minnessak, minnesgåva, (rese)minne

sova 1 vara 1. ligga försänkt 1. försjunken i sömn 1. slummer 1. (ibl.) dvala, vara insomnad 1. inslumrad, (inte
kunna) få sömn 1. en blund (i ögonen), slumra, dura, (vard.) vila (middag), ta(ga) (sig) en (tupp)lur, få sig en
blund, nicka till; ligga på sitt öra, sova på sitt rosenöra, sussa, 'snusa', dusa, lura, (barnspr.) nan(n)a, pömsa,
(vard.) slafa, slagga, tryna, nopa; jfr lägga sig 2; (om björn) ligga i dvala 1. vintersömn 1. ide 2 [sova hos] ligga
(över) hos, övernatta; ligga med (en flicka), ha samlag med 3 vila i jorden 1. i graven 1. under kullen, sova den
eviga sömnen 4 [gå och sova] dåsa, gå som en sovande, ingenting se 1. förstå, slöa — sova över se försova sig



sovel se pålägg 2, (prov. för) kött, fläsk, jfr mat

sovplats sängplats, liggplats, liggställe, viloplats, läger, säng 1, koj, brits, (mil.-sl.) 'tråg', 'kasse', ruff, (ibl.) logi
sovra 1 se gallra, utskilja ni; skilja fåren från getterna, skilja agnarna från vetet 2 (fack-spr.) skräda, separera —
sovrad se vårdad sovrum sängkammare, sovgemak, (i kloster)

dormitorium, (åld.) nattstuga spad sky 1. jus, sås, (kött)must, lag, lake, avkok, vätska; [spa(de)t| (vard. för)
vattnet, sjön, (vard.) p]urret spade skovel, (bröd)grissel 1. -grissla, (ibl. nära) skyffel, spackel, spatel

1 spak (subst.) stång, stör, stake, handtag, knagg (på styrhjul), styrpinne, roderpinne, lyftstång, hävstång,
reglerstång, styrstång

2 spak (adj.) 1 (motsats: ostyrig) se foglig, hanterlig, tämd, tam, kuschad, försagd, ödmjuk, 'mjuk', stillsam,
stillfärdig, stilla, lugn 2 (om vatten, motsats: strid, vild) lugnflytande — bli spak (även, vard.) ta(ga) till
bönboken — göra spak se kväsa

spaljé i spjälverk 1. ställning (till stöd för växter), galler(verk) 2 (bilda) 'häck' spalt l spaltat skinn 2
(siffer)kolumn, sifferrad; tidningsspalt; (typogr.) (icke ombru-

ten) spaltsats, (sättning i) förråd; [spalterna] (i) tidningarna, (i) pressen 3 (tekn. för) (reglerbar) springa, (ibl.)
bländare spalta klyva, spjälka, sönderdela i enklare beståndsdelar, uppdela m, avdela spana se speja, skärpa
blicken, spänna blicken (mot fjärran), (forskande) skåda 1. blicka; ha utkik, tjänstgöra som spanare, spionera,
tycka sig skönja 1. upptäcka 1. varsebli, få syn på; (ibl.) komma på spåren, ta(ga) upp spåren efter, spåra; [spana
efter] (med blicken) söka 1. forska efter, lura på, se 1 lura 1, efterspana spanare utkik, utsatt (vakt)post, rekog-
nos(c)ör; spejare, kunskapare, (utskickad) observatör, se spion spaning spanande, utkik, rekognos(c)ering,
orientering; spanings- 1. upptäckts-1. forskningsfärd, (på) jakt (efter) -— få spaning på få nys om — ha spaning
på (vard.) ha korn på spankulera se flanera

1 spann (-et) (bro)valv, (bro)båge, spänn-valv, valvbåge

2 spann (-et 1. -en) 1 (i Syd- o. Västsv., prov. för) (mjölk)flaska, hink, (bleck)kärl 2 (åld.

0. i Nordsv., prov. för) (mat- 1. matsäcks)-skrin

3 spann (-et) anspann, skjuts; [tandem, fyr-

1. sex- 1. åttaspann; hundspann] — gå i spann gå i par; (bildl.) samarbeta

spannmål se säd 2

spara 1 (motsats: använda) (för framtida bruk 1. behov 1. för visst ändamål) förvara 1. bevara 1. lägga av 1.
undan 1. åt sidan 1. åsido, låta ligga, avsätta, ha på lager 1. i förråd, ha 1. hålla i beredskap, hålla på (ngt för visst
ändamål), undanhålla ni, kvarhålla hj, reservera, ta(ga) undan, 'lägga på is','se 2 gömma 2 2 (motsats: slösa,
misshushålla) vara sparsam, handskas sparsamt (med), hushålla (med), ekonomisera (med), ta(ga) vara på, göra
besparingar 1. indragningar, gnida, jfr snåla, dra(ga) 1. knappa in på staten, hålla 1. se 1. vända på slanten 1. på
styvrarna, hålla 1. knipa (hårt) om pungen, dra(ga) åt svångremmen, ransonera, inskränka sig 3 (in)bespara,
inspara ni, vinna (tid); hålla inne (med), uppskjuta ni, vänta med 4 förskona, jfr skona 2, icke anstränga, låta
(ngn) slippa, (ibl.) vara aktsam 1. rädd om — spara sig 1 inte förta(ga) 1. anstränga sig över hövan, skona sig,
hushålla med krafterna, 'gå på sparlåga' 2 se bespara sig

— sparad gömd, kvar, stående, i reserv — inte spara på vara flott 1. frikostig 1. spen-dersam på 1. med, råga; inte
se på (besväret)

— inte spara på krutet gå hårt fram, se under hård — spara ihop lägga undan (pengar), samla

spark 1 'känga', (lömsk) åsnespark, (vard.) kick, (ibl.) lyckospark 2 sparkstötting, jfr släde — få sparken (vard.
för) få avsked, avskedas, fockas, relegeras — ge sparken
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(vard. för) ge avsked (på grått papper), se avskeda 2

sparka 1 måtta en spark åt 1. efter, sparka till, ge ngn en fot i ändan 1. i baken, ge en 'känga', (vard.) kicka, toffla
(till); (om häst) slå bakut 2 åka spark(stötting), skjutsa på sparkstötting 3 sprattla 1. spritta 1. hastigt svänga med
benen 4 (vard. för) avskeda 2 — sparkas sparka varann; (om häst) sparka bakut, slå (bakut) — sparka boll spela
(fot)boll, (vard.) sutta 1. fjutta (en) boU, kicka 1. lira (fot)boll, fota, 'skjuta' — sparka ut köra bort 1. ut, utesluta,
vräka 2 sparlakan se sängomhänge sparlakansläxa se ovett

sparlåga — hålla ngt på sparlåga (bi]dl. för)

hålla ngt på undantag 1. på lut sparsam 1 (motsats: slösaktig, extravagant; riklig) hushållsaktig, hushållsam, noga
med 1. rädd om slanten, ekonomisk, förståndig 1. försiktig (med pengar), klok 1. sträng (hushållare 1. ekonom),
återhållsam (med utgifter), njugghänt, se snål 1, (vard.) tavar-sam, härpensnärp, (ibl.) aktsam (med), varsam;
frugal, spartansk, tarvlig, enkel, ringa, karg, knapp, nätt, njugg, restriktiv, torftig, anspråkslös, indragen,
inskränkt, mager (skörd) 2 (motsats: talrik, vanlig, allmän) fåtalig, gles, tämligen sällsynt, jfr enstaka;
[sparsamma] se 1 få — leva sparsamt förstå att begränsa utgifterna, kunna hålla på slanten 1. på styvern, dra(ga)
in på staten, leva på indragningsstat, leva asketiskt — vara sparsamt med vara ont om, so under ond

spartansk 1 (motsats: luxuös) (nöd)torftig, ytterst anspråkslös, förnöjsam, se sparsam 1 2 (om livsföring)
härdande, sträng, stram spasm se kramp, (ibl.) ryck; [spasmer] krampryckningar, konvulsioner, grimaser
spasmodisk se krampaktig 1 spatiös 1 (typogr.) mellanslagen, spatierad,

gles 2 se rymlig spatsera se promenera 1, gå 1 spe se hån; nojs, (driva) gäck, (göra) narr 1. spektakel, (lida)
smälek, (ådraga sig) löje — på spe för att förlöjliga speaker [spi1-] utropare, 'härold'; talare; hallåman,
konferencié, programledare, kommentator

speceriaffär speceribod 1. -butik, viktualie-handel 1. -affär, diversehandel, kolonial-varuaffär, livsmedelsaffär,
(åld.) hökarbutik, hökeri(affär), hökarbod, kryddbod, kryddkramhandel, (vard.) 'magasin', 'bod' specerier
viktualier, livsmedel, kryddvaror, kolonialvaror, (åld.) hökar- 1. hökerivaror; kryddor

specerihandlare specerist, diversehandlare, detalj- 1. minuthandlare, (åld.) hökare, kryddkrämare, (si.) sillstrypare
special- särskild; speciell; extra; för särskilda

ändamål, sär-(behandla) specialgjord 'skräddarsydd'

(592

specialisera sig på särskilt ägna sig åt, slå sig

på

specialist (motsats: lekman, dilettant) se fackman, mästare, expert, sakkunnig; se auktoritet 5, kapacitet 3, jfr
förfaren under förfara

specialitet 1 särskild (yrkes)gren, särskilt fack, specialvetenskap, särområde 2 egendomlighet, egenhet, särdrag,
utmärkande drag 1. egenskap, karakteristikon 3 styrka, starka sida, force 4 speciell vara 1. produkt,
patentmedicin speciell (motsats: allmän, generell) särskild, bestämd, viss, specifik, (ibl.) esoterisk; synnerlig,
randig(a skäl); extraordinär, eminent, undantags-, exceptionell; special-, sär-(lagstiftning), punkt-(beskattning),
individuell; egenartad, (sär)egen, egendomlig, oefterhärmlig, utmärkande, karakteristisk; sällsam, ovanlig —
speciellt (adv., även) se särskilt, framför allt, bara 1 — något speciellt något visst specificera noga o. detaljerat
ånge 1. uppräkna

1. förteckna specifik 1 arttypisk, se speciell; särskilt tjänlig (till), särskilt tillhörig 2 (fys.) egentligt värme)
specifikation noggrann o. detaljerad förteckning 1. uppräkning, detaljuppgift, designa-tion

speciminera (genom utgivna skrifter) meritera

sig, kvalificera sig spedition befraktning, frakt, varutransport, varuforsling; transport- 1. fraktförmedling spefågel



skämtare, filur, odygdspåse, (en)

Ulspegel; gycklare, pajas 2 spegel 1 trymå, 'pigtittare', (ibl.) reflektor 2 spegelyta 3 avgränsat fält, (dörr)fyllning;
(jäg.) fläck (på lårens baksidor hos hjortdjur) 4 (åld. för) mönster, förebild, exempel, föredöme

spegelbild (trogen) avbild, återsken, reflex spegelfäkteri 1. spegelfäktning skenstrid, skuggstrid, skenfäktning,
skuggfäktning, ordstrid 1. ordväxling utan allvar, skenmanöver, undanflykter, förevändningar, knep, tomma ord,
fraser, (ibl.) sofismer; humbug, taskspeleri spegla återge bilden av, se återspegla, avspegla, reflektera 1; (ibl.)
(upp)visa — spegla sig 1 se sig i spegeln 2 te sig, visa sig, framträda, avspegla sig, speglas spegling 1 se reflex 1
2 (bildl. för) avbild, (ibl.) sinnebild; troget uttryck, noggrann återgivning speglosa se glåpord, jfr sarkasm speja
se spana, (vard. för) se, 'kika'; rekognoscera, kunskapa, spionera; [speja efter] leta 1. forska efter, hålla utkik efter
(ngn) 1. på (ngt), lura på, se 1 lura 1, spänna blicken (mot 1. utåt), söka utforska; [speja på] (spänt 1. kritiskt)
iakttaga 1, ha 1. hålla ett (vakande) öga på spejare se spanare, spion spektakel 1 (åld. för)
(teater)föreställning,göra spektakel av—spela in

teater, skådespel, spex 2 se oväsen, liv, vilda

uppträden 1. scener, uppståndelse, (vard.) 'cirkus', (ibl.) förvirring 3 förtret, förargelse, förarglighet, obehag,
olycka, elände; skandal, trassel 4 upptåg, skälmstycke, 'tillställning', skämt, fuffens, odygd, tokerier; begabberi,
nojs, 'skoj', (vard.) jippo 5 åtlöje, 'fågelskrämma', skrälle, åbäke — göra spektakel av göra (ngn) till ett spektakel,
se gyckla (med)

spektakulär verkningsfull, uppseendeväckande, sensationell

spekulant 1 anbudsgivare, reflektant, potentiell kund; [spekulanter] (många) om budet

2 börsjobbare, se jobbare 2, (börs)spelare

spekulation 1 tänkande, begrundan; funderingar), (löst) förmodande, förmodan, gissningfar), teori(er) 2
(vinst)beräkning, uträkning 3 affärstransaktion(er), spekulationsaffärer), (börs)spel, jobberi — på spekulation för
att spekulera, för att försöka (förtjäna pengar, i hopp om god vinst

spekulativ 1 fallen för (teoretiska) spekulationer 1. grubblerier, tänkande, tankfull, kontemplativ, begrundande,
fundersam, forskande, grubblande, reflekterande, eftertänksam, djupsinnig, 'filosofisk', inåtvänd, jfr teoretisk 2
beräknande

spekulera 1 tänka, fundera, grubbla, begrunda, meditera, filosofera, teoretisera; (söka) lura (ut), lista (ut), finna
(ut), räkna (ut) 2 [spekulera på] fundera på att köpa, reflektera på, vara spekulant på 3 göra (osäkra)
affärstransaktioner, göra (affärer) (i), spela (på börsen), (vard.) jobba 4 [spekulera på] (bildl. för) hoppas på,
räkna med, falka efter, aspirera på, ha i kikaren, beräkna, planera

1 spel hiss(verk), spelverk, block; [gångspel, vindspel, (ång)vinsch, handspel, ankarspel, bråspel] — röra på
spelet (vard. för) skynda sig

2 spel 1 spelning, musicerande, musik, låt, toner, klang(er) 2 musikaliskt spelsätt, spelteknik, föredragssätt,
föredrag, återgivning

3 (musik)instrument (i militärorkester), (militär) musikkår, orkester, musikmanskap, musikpersonal 4 munspel,
munharmonika; se dragspel 1 5 (zool.)lockspel,parningsspel,se parning 6 teaterstycke, skådespel 1 7 (scenisk)
framställning, uppträdande, (dramatiskt) spelsätt, utförande 1. utformning av en roll, aktion 8 idrottsspel, sport,
idrott; match, (i tennis) game 9 sällskapsspel, kortspel, dobbel, (ibl.) hasard, raffel; omgång, sittning; stick, trick
10 skiftning(ar), skimmer, strålbrytning(ar), ljusbrytning(ar), prismalek, glitter, spelande liv, rörlighet;
kastningar, växlingar; (ibl.) turer 11 föreställning, bluff, 'teater', intrigspel, intriger, se under intrig 1 12 se
spelrum — blanda sig i spelet blanda sig i leken, se ingripa 2, inskrida — draga 1. dra sig ur spelet se draga sig
undan 2 — driva rent 1. öppet spel (motsats: dölja) spe-

la med öppna kort, lägga papperen på bordet



— försätta 1. sätta ngn ur spel avstänga, utestänga, utesluta, utmanövrera, utklassa, avskära, oskadliggöra,
överspela — ge fritt spel åt ge full frihet åt — ge spelet förlorat se ge upp 1 under giva, kapitulera 2 — ha ett
l.sitt finger med i (spelet) vara delaktig i — ha sin hand med i (spelet) ha med att göra, vara inblandad i, vara
delaktig i — nu är spelet förlorat (vard.) nu är det klippt, se under 2 klippa — rent spel fair play, se vidare under
2 ren — röra på spelet röra på trumman; sätta i gång — spela ett högt spel sätta allt på ett kort, se vidare under 2
hög — stå på spel se gälla 4; riskeras — sätta ngn ur spel so försätta l. sälta ngn ur spel ovan — sätta på spel se
riskera; slå vad om, se under 3 vad — taga 1. ta hem spelet ta(ga) hem potten, vinna (spelet), segra — ur spel
(idrott., om boll) 'död' — ur spelet ur leken, se under lek, se passé

1 spela vinda, varpa, låta löpa (ut), vinscha

2 spela 1 musicera, (ut)öva 1. utföra 1. exekvera (musik); hantera 1. traktera (ett musikinstrument), sköta
(basfiolen), blåsa (flöjt), slå (på harpa), knäppa 1. fingra (på gitarr), 'leka' (på luta), kvintilera, gnida 1. fila (på
fiolen), ldinka 1. dunka (på piano); (vard. o. si.) bassa, 'klia' (gitarr 1. piano), lira, skåpa (dragspel); ta(ga)
spellektioner (för) 2 (om djur) skärra, gnissla, (om syrsa) knarra; (om fåglar) flöjta, jfr sjunga 2; (om koskällor)
klinga, (ibl.) pingla 3 (om ljus, rörelse, växling) skimra, skifta (o. leka), fladdra (o. flamma), glittra, blänka; (om
färg) förändras, changera; (om belysning) (snabbt) växla; (om ljuskägla) svepa, bestryka; (om vind) fara fram,
fläkta; (om segel 1. flagga) fladdra, 'slå', 'leva' 4 (bildl., om blick 1. lynne) 'glimta', 'glittra', 'flöda', 'leka', 'sprudla'
5 (om idrott, lekar, sällskapsspel) kasta (boll), (vard.) kicka 1. lira (fotboll); köra (en match); dobbla, raffla 6
uppföra 1. framföra 1. ge 1. presentera (en teaterpjäs), visa (en film); uppträda (på tiljan 1. scenen), agera;
(sceniskt) framställa 1. gestalta, återge, utföra 1. göra 1. uppbära (en roll), uppträda som, föreställa 7 utspela sig 8
låtsa(s), fingera, markera, se göra sig till under 2 göra, ställa sig (dum); låtsa sig vara, vilja gälla för, ge sig ut
för, utge sig för, (ibl.) förställa sig, förskapa sig, simulera — spelad skenbar, föregiven, antagen, (ibl.) falsk;
salvelsefull, se tillgjord

— spelande glittrande, (sol)gnistrande, strålande (glad), jfr sprudlande, rörlig 4 — inte spela ngn roll inte ha ngn
betydelse, se vidare under roll — spela ett dubbelspel uppträda tvetydigt, se vidare under dubbelspel — spela ett
högt spel sätta allt på ett kort, se vidare under 2 hög — spela falskt se under falsk — spela första fiolen
dominera, se vidare under fiol — spela in 1 (om vind) ha fritt spelrum, komma 1. strömma in 2 (om orsak)
medverka, inverka, spela en

(593spela krona och klave—1 spik

roll, ha sin betydelse, influera 3 (om musik' stycke) inöva ni, instudera ni, spela över 4 inspela m 1. intala ni (i
radio 1. på grammofonskiva), uppta(ga) m 1. inspela ni (på band), banda; se filma 1 5 (om pjäs 1. film) inbringa,
ge — spela krona och klave se singla slant — spela ngn ett puts 1. spratt se 1 lura 2 — spela om1 ta(ga) om,
spela 1. ta(ga) daka-po, repetera, bissera — spela rollen av uppträda som, se vidare under roll—spela sina kort
väl handla klokt, se vidare under lkort — spela under täcke med vara i hemligt samförstånd 1. maskopi med,
intrigera med —- spela upp 1 börja spela, intonera 2 ha uppspelning (för lärare), provspela, demonstrera 3
avspela ni (tonband) — spela ut 1 (kortsp. för) ha förhand, börja; lägga ut (ett kort 1. första kortet) 2 spela till
slut, sluta spelet 3 åberopa; egga, hetsa — spela över 1 spela på, öva; spela in 2 slå över, överdriva i sitt spel
spelare spelbroder, kortspelare, (vard.) spelorre, kortoxe; dobblare, hasardspelare, ha-sardör, börsspekulant, se
spekulant 2; äventyrare, lycksökare spelevink 1. spelevinker slarver, gynnare, (vard.) rackare, filur, 'gunstig
junker', 'ljus 1. fin pojke', lättsinnig krabat, skämtare, (pojk)spoling, odåga

spelman 1. speleman se musikant, (åld.) lekare, jfr trubadur 2 spelmark mark, jetong, fisch spelplan 1
bollspelsplan, fotbollsplan 2 (teaters) repertoar spelrum (tekn.) lekrum — fritt spelrum fritt spel, fritt utlopp, (ha)
fria händer — ge fritt spelrum åt släppa in, ge full frihet åt spelår säsong

spendera frikostigt ge ut, använda 1. nedlägga ni (pengar), anslå, offra, släppa till, göra av med (på ngn 1. ngt),
punga ut med, depensera, (åld.) kosta ut; bestå, (rundhänt) bjuda (på), kosta på, bekosta kalaset, undfägna 1.
traktera (med), regalera, ge till bästa; vara frikostig 1. flott 1. generös 1. givmild 1. gentil 1. spendersam, vara på
givmilt humör, slå på stort, (vard., åld.) ha spenderbyxorna på sig spendersam se frikostig



spene (bröst)vårta, (prov.) tiss(e), patt(e);

[spenar] juver; jfr bröst 2 spenslig fint byggd, finlemmad, späd(lem-mad), gänglig, slank, smal, mager, smärt,
gracil, smäcker, tunn, klen, jfr spinkig; (ibl.) spröd, svag, vek, bräcklig, eterisk

1 speta (subst.) (prov. för) 1 (trä)sticka, flisa; (strump)sticka 2 mager flicka 1. kvinna

2 speta (v.) l sträcka o. spänna (med spetor)

2 sticka 1. peka (rakt uppåt 1. utåt), spreta

3 kliva (som på styltor), gå med långa kliv, stega 4 klättra (upp)

1 spets 1 udd, (till)spetsad ände, pip, kanyl (på injektionsspruta); nabb(e), 'näsa', 'näbb', (prov.) (sko)snyta; brodd,
1 pigg, 'spjut'; (jäg.) tagg (på hjorthorn); (finger)blomma; gadd, (näs)tipp, 'nos'; bett (på pipskaft),
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(cigarr)snopp, (skid)brätle; flik, snibb; (sjö.) (ankar)fly, (ankar)pynt 2 se 1 topp; (tornspira, (ib), nära) krön, tinne,
tinnar 3 kulmen, höjdpunkt, toppunkt, maximum 4 spetsighet(er), uddighet, spydighet, udd', 'pik' 5 tillsats;
krydda, bouquet, brytning, (vard.) piff; (ibl.) råge; (extra) poäng'; pius (i betyget); (sätta) sprätt (på; 6 [-
[spetsarna]-] {+[spet- sarna]+} (även) de främsta 1. yttersta, honora-tiores, topparna, gräddan, eliten, noblessen,
notabiliteterna, (vard.) pamparna, (de stora) 'kanonerna' — bjuda (ngn) spetsen vända sig mot, se vidare under
bjuda — driva (ngt) till sin spets driva (ngt) till det yttersta 1. till de yttersta konsekvenserna 1. in absurdum,
tillspetsa ni (ett problem), pressa 3, (o)utrera, råga måttet, gå till ytterlighet, ställa saken på sin spets, jfr löpa
linan ut — gå i spetsen gå i täten, gå i första 1. i främsta ledet, gå före (alla andra), leda, anföra, visa vägen,
dirigera, spela första fiolen, hålla (yxan) i skaftet — ha på spets ha 'på kroken', ha chans till — stå i spetsen för
stå i toppen 1.

1 täten, sitta i ledningen för 1. bland de främsta 1. yppersta, leda, anföra 1; se förestå 2, handhava, styra 5 —
ställa saken på sin spets driva (ngt) till sin spets, se ovan — ställa sig 1. träda i spetsen för ta(ga) ledningen

2 spets spetsarbete; (ibl.) knyppelspets, frivolitet^), nätspets, (av silke) blond(er), gipyr; [spetsar] spetsmönster,
spetsverk, pynt

3 spets spetshund, lapphund, chow-chow spetsa 1 vässa (spetsen på), formera, slipa;

(sjö.) tafsa (tågända); puta 1. truta ut med 1. (ibl.) snörpa på (munnen) 2 fastspeta m, genomstinga, genomborra,
sätta på spett, sticka (spjut 1. spett 1. gaffel) i, spjuta, ljustra, harpunera (val) 3 tillsätta 1. krydda (med ngt
starkt), piffa upp, sätta smak på, sätta spets på, 'brodda' 4 [spetsa på] se bespetsa sig på — spetsad se spetsig 1 —
spetsa öronen spänt lyssna, se lystra spetsborgare se bracka 2 spetsbov se skurk

spetsfundig utspekulerad, dialektisk, skolastisk, hårklyvande, tvetydig; fintlig, knivig, alltför subtil, sofistisk, jfr
sofistikerad, advokatorisk, (ibl.) hårdragen, hårfin; tillkrånglad, raffinerad

spetsig 1 (motsats: avrundad, trubbig) uddig, (udd)vass, taggig; (till)spetsad, skarp, snipig, snibbig, avsmalnande;
toppig, kägelformad, konisk 2 (bildl.) epigrammatisk, spydig, kvick o. elak, maliciös, vass, uddig, bitande,
gaddig, snärtig, giftig, ironisk, satirisk, aristofansk, hånfull; (ibl. nära) amper, stickande

spett järnten, järnstång, (sjö.) slejs; stekspett,

(kok.) broche; stång, stör spex 1 parodiskt lustspel, (student)fars; parodi

2 dråpligt uppträde, lekfullt upptåg, skämt spicken råsaltad 1. salt (o. torkad 1. rökt)

1 spik (subst.) nagel; [nubb, stift, tännlikakoka soppa pä en spik—taga spjärn

(för möbler), nit, (hästsko)söm, dubb, brodd, dyckert] — koka soppa på en spik breda på, se vidare under 2 koka
— slå 1. träffa huvudet på spiken träffa det väsentliga, träffa den ömma punkten, säga del alldeles riktiga, träffa
i>rick 2 spik (adv.) tvär- (säker), se alldeles 2 spika 1 slå i (en) spik, slå 1. nagla (fast) 2 anslå (en akademisk



avhandling) 3 (om hackspett för) hacka (i bark) 4 se bestämma 1

— spikad (vard. för) 1 fastslagen, bestämd 2 fullsatt 3 (stå som) fastvuxen — spika fast (bildl.) se fastslå 2

spilkum se skål 1

spill avfall, avfallsprodukter, rester; avgång, svinn

spilla 1 (råka) hälla (ut), slå ut, skvätta, (vard.) drälla, skvalpa 1. skvimpa (över); utgjuta (blod) 2 (om tid, möda,
krafter) se förspilla, förslösa, (gagnlöst) offra 3, förnöta, nöta bort, försitta, försätta, förbruka, 'förstöra', sinka,
(prov., i Sydsv.) försumma (tid på) 3 ödelägga (människoliv) — det är spilld möda det är fåfängt — spilla på sig
slaska ner sig, kladda ner sig, såsa ned sig, söla ned sig, grisa ner 1. till sig — spilla sitt krut på döda hökar 1.
kråkor göra sig onödigt besvär, se vidare under 1 krut spillning 1 avfall 2 exkrementer, gödsel 1, (ko)mocka,
(ko)måka, (jäg.) lösning spillo — ge till spillo se tillspillogiva — gå till spillo gå förlorad 1 o. 2, bli till ingen
nytta, falla bland törnen, (vard.), 'ryka'; gå under 3, se duka under under 2 duka spillra spåna, skärva, stump,
brottstycke; (skingrad) rest, folkspillra, vrakspillra; [-[spillror]-] {+[spill- ror]+} lämningar, kvarlevor, vrakgods,
ras — i spillror i ruiner, i grus och spillror, i aska,

1 bitar, i stycken, i kras, itu, sönder, omkull — lägga i grus och spillror se ödelägga, härja 1, rasera

spilta avbalkat rum, avbalkning, bås spinkig smal o. mager, tunn o. smal, klent byggd, jfr spenslig, spetig,
spretig, (lång)-skranglig, (vard.) pirig; pinnig (möbel); (bildl.) 'tunn', 'urvattnad' spinna 1 sno till garn, (ibl. nära)
tvinna

2 smida (ränker 1. intriger); fantisera, prata; 'nysta' (på ett ämne), dra(ga) ut (på) 3 fiska med spinnspö 4 (om
katt) (belåtet) kurra 1. knorra; (om person) mysa, småtrivas, 'må'; (om motor) (små)brumma, surra 5 (fackspr.
för) rotera, snurra runt — spinna ihop (vard. för) fabulera ihop, fundera ut — spinna på (si. för) se på, kasta
lystna blickar på, vara intresserad av (ngn)

— spinna silke (för)tjäna pengar — spinna vidare på vidare utveckla (ett ämne)

spinnsida (motsats: svärdssida) se möderne 1 spion hemlig agent 1. kunskapare 1. utspa-nare, femtekolonnare,
(rysk) sågfilare, en Mata Hari, hemlig 1. förklädd iakttagare, jfr spanare, spejare, 'spårhund', jfr angivare, (ibl.)
kontaktman

spionage spion verksamhet, spiontjänst, spioneri, hemlig 1. olovlig underrättelseverksamhet 1. -tjänst, (ibl.)
informationsväsen spionera speja, spana, kunskapa, (vard.) ha långa öron, snoka, nosa, 'snusa'; bedriva olovlig
underrättelseverksamhet; [spionera på] bespeja, (i hemlighet 1. i smyg) iakttaga 1. lura på, se 1 lura 1 — spionera
ut söka utlista ni 1. utspeja ni, uppspåra ni, söka avlura ni ngn (hemligheter), lura 1. (vard.) luska ut

1 spira (subst.) 1 lång avkvistad (furu)stam, stamvirke, mast(spira); slana, (sjö. för) mindre rå I. bom, (ibl. nära)
rundvirke, rundhult, stång, påle 2 (torn)spets, kyrk-spira, tornspira 3 (bot. för) lång klase, långt o. glest ax 4
(härskar)stav, scepter 5 (bildl.) (härskar)makt, (herra)välde, styre, regering

2 spira (v.) växa, gro, frodas, knoppas — spira fram 1. upp 1 komma fram 1. upp, gå upp, skjuta fram 1. upp,
spricka fram, sticka fram 1. upp 2 (bildl.) se 2 gry — spirande framväxande, sakta mognande, begynnande

spiral 1 snäcklinje, skruvlinje, snäckgång, snäckform, korkskruv(s-form), vindling, vindel, bukt(er), knorr,
ringel, slinga, slynga, serpentin, snirkel, (rök)virvel, ring 2 (spiralfjäder, resår spiritism andeskådning,
andebesvärjelse, andelära, ockultism, parapsykologi spiritualitet kvickhet, espri, fyndighet spirituell kvick, rolig,
(små)lustig, lekande, sprudlande, 'gnistrande', (snar)fyndig, slagfärdig, uddig, anderik, (ibl.) livlig spirituösa [-0-]
rusdrycker, sprit(varor)

1 spis 1 spisel, kokspis, eldstad (för matlagning), härd, (åld.) äril, (sotarsl.) moj; jfr ugn; [öppen spis] cheminé 2
(typogr. för) svart fyrkant (i trycket)

2 spis 1 se mat 2 (andlig) näring



spisa 1 (åld. 1. prov. för) äta 1; jfr bespisa 2 (vard. för) andäktigt o. intensivt höra 1. lyssna till (musik) spjut 1
kastspjut; [javelin, assegaj, harpun;

banderilla] 2 tagg(ar), torn(ar), spets(ar) spjuver skämtare, filur, gycklare, gyckelmakare spjuveraktig se skälmsk

1 spjäla 1. spjäle (subst.) se ribba, (prov,) spole; tunn bräda 1. skiva, spån(a), (med.) skena

2 spjäla (v.) 1 spjälka, lägga spjälförband 1.

stödjande förband på, stödja 1. sträcka med spjälor, (med.) fixera 2 (om fisk) spänna ut (till torkning), spila, speta
spjälka 1 se 2 spjäla i 2 se klyva; (kem.) nedbryta, sönderdela (kemiska föreningar), kracka

spjäll ventil, choke (på förbränningsmotor) spjälverk (spjäl)häck; spjälgaller, se galler spjärn stöd, (fot)fäste,
motspjärn — taga 1. ta spjärn ta(ga) spjärntag 1. (ibl.) ryggstöd, bända

(595spjärna emot—för en spottstyver

spjärna emot 1. mot (motsats: ge efter) ta(ga) spjärn mot, ta(ga) spjärntag, hålla (e)mot, stämma (e)mot, sträva
(e)mot, streta (e)mot, bromsa, göra motstånd, kämpa (e)mot, sätta sig upp (e)mot, motsätta sig, göra front (e)mot,
rida spärr (mot), bjuda (ngn) spetsen, se tredskas, vara motspänstig 1. motsträvig, sätta sig på tväreii 1. på (bak)-
hasorna 1. bakbenen, 'stegra sig', 'slå bakut', motarbeta, värja sig — spjärna mot udden göra fruktlöst motstånd,
vara mot-vallskäring

spleen [-i-] levnadströtthet, liknöjd trötthet, missmod, jfr melankoli, likgiltighet 2, letargi splendid flott, lysande,
glänsande, ståtlig,

överdådig, superb, lukullisk (middag) splint 1 ytved, vitved, splintved 2 träflisor,

vedsplitter, stickor split se oenighet, jfr 1 strid 2 splitsa 1. splissa (sjö. för) hopfläta 1. sammanfläta (två
tågändar); (även bildl.) skarva ihop, foga ihop — splitsa sig (si. för) gifta sig splitt 1. splitter spiller, storm-,
alldeles 2 splitter 1 flisor, flis, stickor, splittror, (sten)-skärv(or) 2 (granat- 1. projektil)skärvor

1 splittra (subst.) se skärva, flisa, splint; [splittror] se splitter

2 splittra (v.) 1 slå i spillror 1. bitar 1. sönder, sönderdela, sönderfläka m, sönderflisa nJ, skärva, klyva,
genombryta tu, se krossa 1 2 (bildl.) se skingra 1, riva upp (en krigshär), söndra, (av)skilja, (ut)så tvedräkt;
plottra 1. slösa bort (sin tid) — splittra sig (bildl.) dela sig 1. plottra bort sig (på alltför många olika uppgifter) —
splittras springa sönder i skärvor 1. splittror, rämna, falla sönder, skärva — splittrad X (motsats: hel)
sönderslagen), i bitar; fragmentarisk, osammanhängande 2 se decentraliserad 3 (om person) okoncentrerad,
osamlad, disharmonisk, neurotisk, schizofren; [vara splittrad] låta tankarna löpa 4 delad, divergerande, skiljaktig,
olik

splittring 1 klyvning, spjälkning 2 se schism, 1 strid 2, fejd, (utså) split; delning, 'upplösning', 'språngning' 3 brist
på samling 1. enhet, disharmoni

1 spola 1 se skölja 1, bespola, pytsa vatten (över), (sjö.) natta (däck) 2 (vard. för) slopa, refusera, strunta i —
spolas upp kastas upp, flyta upp (på land) — spola ur urholka id, erodera — spola över överskölja hj, spruta över,
begjuta, (om vågor) bryta över, vräka över, (hota att) 'dränka'

2 spola vinda upp (garn på spolar), upplinda ni, upprulla ju, varpa (varptrådar)

spole 1 spolpipa, spolrulle, bobin, (ibl.) trådrulle, (väveritekn.) cops 2 skottspole, skyttel 3 (film)rulle 4 (prov.
för) (steg)pinne, (rund) spjäla (i räck), steg 5 (prov. för) spoling, se glop, slyngel spoliera se förstöra, rasera,
ödelägga; se förfuska

spoling se glop, slyngel
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sponsor [spån1-] (fackspr. för) underslödjare,



annonsör, finansiär, 'fadder' spontan 1 (motsats: betänksam) plötslig, omedelbar, oreflekterad, impulsiv,
instinktiv, oavsiktlig, omedveten, frivillig, (ibl.) intuitiv, oöverlagd, oövertänkt; se naturlig 2 2 (fackspr. för)
oförmedlad 3 (bot. för) självsådd — spontant (adv., även) självmant, opåmint, utan yttre påverkan, oprovocerat,
se frivilligt under 2 frivillig, (ibl.) ovillkorligt

spontaneitet 1. spontanitet omedelbarhet, ursprunglighet sporadisk (motsats: regelbunden) se enstaka,

tillfällig(t förekommande), gles, strö-(fall), jfr osammanhängande — sporadiskt (adv., även) här och där, då och
då, ryckvis, strövis, lokalt, på spridda ställen, tillfälligt sporra 1 ge (häst) sporrarna, hugga 1. sätta sporrarna i,
sporrhugga 2 se egga (upp), påverka, entusiasmera, ge ett 'piskrapp' 1. en (på)körare, sätta liv i 1. fart på, ge vind
i seglen, (ibl.) påskynda ni — sporrande se eggande

sporre (bildl.) se drivfjäder, eggelse(medel), stimulus, incitament, uppmuntran, tillskyn-delse — tjäna 1. förtjäna
1. vinna sina sporrar göra sig bemärkt 1. berömd, dra(ga) uppmärksamheten till sig, få renommé 1. rykte, få
ögonen riktade på sig; göra sina första lärospån sporrsträck — i sporrsträck i (full 1. pin) karriär, i fyrsprång, i
full galopp, i vild 1. rasande 1. svindlande fart, som ett jehu; i full fart, för lösa tyglar, skyndsam(mas)t sport
[plur. sporter 1. sportgrenar] 1 kroppsövningar, (ibl.) idrott, spel 2 (bildl.) se hobby, tilltag, 'specialitet' sportig
sportbetonad; käck sportstuga utflyktsstuga, byssja, (ibl.) sommarställe, jfr 1 villa spotsk trotsig, stursk,
nackstyv, stram, övermodig, föraktfull, hånfull, högdragen, fjär, sardonisk, stolt, impertinent, (vard.) mallig —
uppträda spotskt knycka på nacken, slå knut på nacken, stramna till, (vard.) sticka 1. sätta näsan i vädret, spanska
sig spott 1 saliv, dregel, snålvatten, (ibl.) fradga, skum; spottfläck, spottklump, (si.) (spottloska 2 se hån spotta l
blöta (på fingret), spotta ut, (vulg.) lorra, loska 2 (bildl., om sjö) skvätta, fräsa, frusa, stänka — inte spotta i glaset
vara svag för sprit, inte förakta spriten, gärna ta(ga) sig ett glas, se supa 2 — spotta i nävarna inte ge tappt, se
vidare under näve — spotta varann i ansiktet (vulg. för) lägga bort titlarna, se under titel — supa den soppa man
spottat i se ödmjuka sig spottstyver obetydlig summa, 'obetydlighet', 'småsak', bagatell, rampris, vrakpris,
underpris, slumppris, gottköpspris, extrapris, vänpris, rövarpris — för en spottstyver för rakt 1. nästan ingenting,
till fyndpris, se billigtspraka—springa efter

spraka 1 slå 1. kasta 1. slunga (ut) 1. sprätta gnistor 2 (om brasa) knastra, knistra, knittra; (om norrsken) gnistra,
flamma; fräsa (av ilska); (om kvickheter) 'gnistra'

— sprakande (om färger) lysande sprakfåle 1 yster 1. bångstyrig unghäst

2 galenpanna, galning, vildhjärna, vildbasare, byting, jfr brushuvud, våghals; (om flicka) vildkatt(a), yrhätta,
'yrväder'

sprallig (vard. för) upprymd, uppspelt, uppsluppen, yster, livlig, 'livad', skojfrisk, (vard.) hejig spratt se
skälmstycke 2, ofog — spela ngn ett

spratt se 1 lura 2 sprattla fäkta med armar o. ben, (ibl. nära) sparka, spritta, hoppa, (prov., i Sydsv.) spralla

sprej 1. spray [sprej] 1 sprej- 1. sprayflaska, tryckbehållare (för att spruta ut finfördelad vätska) 2 finfördelad
vätska spreja 1. spraya [spreja] bespruta med sprej spreta (om träd) speta, stelt sticka 1. peka 1. sträva uppåt 1.
utåt; (om hår) stå upp, stå åt alla håll och kanter, streta, stå på ända; skreva (med benen); [spreta med fingrarna]
spärra ut fingrarna

1 spricka (subst.) se 1 springa, rämna, ränna, (is)råk, (is)vak; (berg)skreva, klyft(a), förkastning, ravin, svalg,
släppa (i berg 1. malm), (geol.) sluka (i marken); repa, rispa, skåra, sköra (i virke); reva, jfr sår 1, nare (i huden),
(med.) raga'd, fissur, fraktur, (prov.) vårhacka (i händerna); bräcka, bräsch, brott, bristning, brista, ruptur 1.
ruptyr; läcka, otäthet; [sprickor] kracke-lering 1. krackelyr (i oljemålningsfernissa)

2 spricka (v.) 1 rämna, sköras, klyva sig, fläka sig, fläkas itu, spjälkas, gå sönder, gå hål på, brista 1, spräckas,
bräckas, sprängas, braka itu 1. sönder, springa (sönder 1. i luften), explodera 1, (vard.) krascha; (om söm 1. sår)
slippa upp, gå upp; (konst-hist.) krackelera 2 (vara nära att) förgås 1. gå åt 1. krepera 1. 'explodera' (av
nyfikenhet 1. avund), (vara nära att) krevera (av skratt)



3 (vard. för) gå bet, underkännas, kuggas; (om förhandlingar) stranda, se misslyckas 1

— sprucken spräckt, brusten; trasig; i dåligt skick; (om hud) narig; (om röst) skrålig, skrällig, kraxande, jfr hes
— spricka fram se spricka ut nedan; växa fram, skjuta fram, spira fram — spricka upp se brista 1, öppna sig —
spricka ut komma fram, spricka fram, springa ut, brista, lövas, gå i blom, slå ut, bryta fram 1. ut, öppna sig

sprida 1 utströ ni, försprida, fördela (över en stor yta), utbre(da) ni, bre(da), (ut)så, (fackspr.) dispergera; sprätta
(dynga); se skingra 1, utsprida ni, strö 1. kasta (omkring sig), kringströ ni, kringkasta ni; åtskilja ni;
decentralisera 2 (om smitta) överföra, överflytta; (om exv. trycksaker) se distribuera; (om nyheter 1. upplysning)
göra (allmännare) känd 1. bekant 1. tillgänglig, ge (stor) spridning 1. offentlighet åt, jfr

offentliggöra; (om skvaller) föra 1. bära omkring, vitt och brett omtala, sätta i omlopp, utbasun(er)a al,
utkolportera m, föra till torgs, (vard.) tuta ut; (om förfalskade 1. värdelösa mynt 1. sedlar) (söka) utprångla ni 3
utstråla ni (värme), 'kasta' (ljus), (om måne) gjuta (sitt ljus); injaga (skräck) — sprida sig 1 avlägsna sig från
varandra, gå åt olika håll, skingra sig, skingras; flyga (med vinden); (om färg) flyta ut; (fys.) bryta sig, divergera,
(om molekyler) diffundera; utbre(da) ni sig, förgrena sig, (ibl.) utstråla; vinna mark 1. terräng, öka(s), tillta(ga) 2
(om rykte) spridas, komma 1. läcka 1. sippra ut, cirkulera 3, gripa omkring sig, gå från man till man 1. från mun
till mun 3 [sprida sig till] fortplanta sig till, meddela sig till, gripa över till, genomsyra, smitta av sig, 'smitta'
(omgivningen) — spridd (även) 1 se enstaka, gles 1; [spridda] se diverse, 1 få; [spritt] på spridda ställen, här och
där 2 gängse, allmän, utbredd, vanlig, (vitt) förgrenad 3 (fys., motsats: samlad, konvergent) divergent, (om ljus)
diffus — sprida ljus över se belysa 2, förklara 2

spridning 1 kringspridning, utspridande; (fys.

0. kem.) fortplantning, (Ijus)diffusion, (färg)-dispersion 2 utbredning, (våldsam) framfart; fördelning 2, (ibl.
nära) omfattning — ge spridning åt ge publicitet, se sprida 2, införa 4

spring springande, fläng, (vard.) kattrakande, ränn(ande), rant(ande)

1 springa (subst.) se 1 spricka; (långsmal) öppning, glipa; myntöppning, (tekn.) spalt, (sjö.) nåt (i däck); (prov.)
glispa; slits, sprund

2 springa (v.) 1 löpa, (idrott.) sprinta, jogga; hastigt avlägsna sig, springa sin kos 1. sin väg, bruka benen, lägga
benen på ryggen 1. på nacken, låta benen gå som trumpinnar

1. som lärkvingar, ta(ga) till benen 1. till fötterna, hasta, ila, ränna (av), skynda 1. störta (i väg), ha brått(om) 1.
brådska, 2 rusa, skynda sig, se sträcka ut 2 under 2 sträcka, 'jaga', (vard. o. si.) flänga, 'gno', jala, kila, knata,
kuta, lubba, 'trava', lunka, luffa, lufsa, pinna, ranta, sjappa 1. schappa, sjava, skubba, 'sno', spurta, 'spänsta', fnatta
(i väg), raka 1. skala 1. kvista 1. barka 1. basa i väg 1. åstad, lägga 1. sätta av 1. i väg, bära av 1. i väg, (prov. si.)
kytta, skafta, skota; se 3 fly 1 2 se 2 hoppa — den springande punkten punctum saliens, (själva) knuten, se under
2 knut 5, (själva) kärnan, nyckeln till ngt, det viktiga 1. väsentliga, det avgörande, se under 2 avgörande — låta
sina sista slantar springa göra av med sina sista reserver, låta pengarna rulla — springa av 1 hoppa av, springa
ned 2 springa loss, plötsligt lossna 3 springa itu, brista (itu), gå av, gå sönder — 1 springa efter [spring'a efter] slå
sig ut för (flickor), se uppvakta 3 — 2 springa efter [springa efter] se hämta 1 — springa fram

(597springa för livet—spräckt

rusa fram, störta fram, skynda fram; skjuta ut i, framspringa (ur), kvälla fram — springa för livet springa allt vad
tygen håller, se vidare under liv — springa förbi se passera 1, distansera 1 — springa i höjden (om priser)
springa upp, skjuta i höjden, stiga, öka(s) — springa i luften se 2 spricka 1, explodera 1 — springa i väg 1 jfr 2
springa 1 ovan 2 (om tid) gå (alltför) fort, se förgå 1 — springa i ögonen påkalla (ngns) uppmärksamhet, vara
uppenbar, se framträda 2, frappera 1 — springa itu spräckas, bräckas, se springa av 3 ovan — springa läck börja
läcka — springa om se passera 1, distansera 1 — springa omkring springa hit och dit 1. av och an 1. som en
skottspole, fjanta omkring, fjäska 1 — springa sin kos 1. sin väg springa bort, jfr försvinna, avlägsna sig 2; se 2
fara 1; [springa sin kos från] se övergiva, jfr lämna 2 — springa sönder se gå sönder 1, 2 spricka 1, explodera 1



— springa upp 1 hoppa upp 1. fram 2 se kvälla fram 3 se uppkomma 1, öppna sig 1 — springa ut se spricka ut
under 2 spricka, se slå ut 7 under 2 slå; stå ut 1 — springa över till (sjö., om vind) slå om till, se slå om 2 under 2
slå springare 1 se häst 1 2 delfin springbrunn se fontän

springpojke (varu)bud, skickebud, cykelbud, springbud, (vard.) springgrabb, (spring)sjas 1. -schas, skubb;
(skämts.) gågosse; jfr passopp 1

sprint låsande dubb 1. nagel, bult, pinne, stift; tapp

sprinter kortdistanslöpare, snabblöpare sprit alkohol, metylalkohol, spirituösa, alkoholhaltiga) 1. sprithaltig(a) 1.
spirituös(a) 1. stark(a) dryck(er), brända och destillerade drycker, spritdryck(er), spritvaror, spiritus, rusdryck(er),
rusmedel, starkvaror, (nyttja 1. smaka) 'starkt', dryckesvaror, våtvaror, 'dryckjom', (skämts.) 'nektar', (vard. o.
prov., i Sydsv.) 'fylle', brännvin, avec (till kaffet); [smuggelsprit] (vard.) 'dunder', 'dynamit' — sprit- sprithaltig,
spirituös, alko-holhaltig — dricka sprit jfr supa sprita strila, (be)spruta, bestänka — sprita bönor 1. ärter fläka
bönbaljor 1. ärtskidor, avskilja ärter — sprita fjäder repa (av) 1. riva 1. slita bort fanet från vingpenna, noppa i.
plocka fjäder spritt spiller, storm-, se alldeles 2 spritta rycka (till), plötsligt fara upp, hoppa 1. haja till, 'skvätta',
'studsa', (vard.) kläcka (till); darra, dallra, skälva, ila, rysa (till), sprattla, sparka, (ibl.) rista — sprittande livlig,
livfull, full (av liv), munter, eggande, sprudlande, strålande sprudla 1 spruta fram 1. upp, se 2 spruta 2, frambryta
m i kaskader, framspringa ni, framvälla ni, brusa fram, porla, jfr skumma 1, flöda, rinna 2 (bildl.) stråla, spritta
— sprudlande (bildl.) överströmmande, översvallande, strålande, sprittande, glättig,
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uppspelt, kvick 3, spirituell; (ibl. nära) blixtrande, spelande sprund 1 propp, tapp, svicka, (ibl.) plugg 2 sprundhål,
tapphål, (svick)hål 3 (byx)julp 1. -gylf, smal öppning 1. springa, (ibl.) slits

1 spruta (subst.) duschapparat, vätskespri-dare, bevattningsapparat, irrigator; injektionsspruta, (vulg.) sil; pump;
(färg)pistol; sprej(apparat); rafräschissör; sprits — få en spruta få en injektion 1. insprutning, bli bedövad

2 spruta (v.) 1 bespruta, överspruta ni, bestänka, överstänka ni, bespola, överspola ni, (tekn. o. med.) spreja 1.
spraya, (ibl.) strila, sprita, duscha; utspy ni 1. utslunga ni (eld 1. gnistor) 2 kastas 1. slungas 1. frambryta ni i
strålar, komma i kaskader, häftigt bryta 1. kvälla 1. välla 1. springa fram, forsa, strömma, skvala, sprudla, frusa,
fräsa, yra, skumma — spruta in inspruta, injic(i)era; (tekn.) injektera

språk 1 meddelelsemedel, uttrycksmedel, tungomål, 'tunga', idiom, (vårt) modersmål; mål, se dialekt;
kotterispråk, jfr 1 slang, jargong 1; (språk)stil, språkart, uttryckssätt, språkbruk, tal, framställningssätt, (vard.)
klyk, snack 2 bibelspråk, bibelställe, bibelvers, tänkespråk, sentens, (ibl.) gyllene ord — ge 1. slå sig i språk med
ge sig i samspråk med, jfr samtal — hemligt språk rot-välska, (ibl.) månsing, (skolbarns) fikonspråk; krypto, kod
— komma ut med språket se sjunga ut språka se prata 1, tala 2 — språkas vid förtroligt samtala språkfel se 1
bock 5, (ibl.) barbarism språklig språkvetenskaplig, lingvistisk, filologisk; (ibl.) verbal språkman
språkvetenskapsman, lingvist, filolog

språkrör talesman, tolk, förespråkare, medium, förmedlare, företrädare, 'bärare', 'röst', jfr representant;
(press)organ, tidning språksam se pratsam, konversabel språksinne språkbegåvning, språköra, 'öra' 1. gehör (för),
språkkänsla, sinne 1. känsla för språkfliga finesser) språkvetenskap språkforskning, lingvistik, filologi språköra
se språksinne

språng 1 se 2 hopp 1; [krumsprång, snedsprång, bocksprång, luftsprång, saltomortal, kapriol] 2 springande, lopp,
'fart'; (ibl.) språngsats 3 (bildl.) hastig övergång, 'hopp', 'ryck', 'avstånd' 4 (fackspr. för) betäckning, parning 5
utsprång 6 spräng-värk, örsprång — stå på språng vara i färd att 1. stå i beredskap att 1. vara beredd 1. redo 1. stå
i begrepp att 1. vara nära att ge sig i väg — vara på språng vara ute (efter), vara i farten (efter), vara på jakt (efter)
spräcka 1 knäcka, slå in (fönster), bräcka, ha sönder, ramponera, se spränga I 2 (vard. för) kugga 2 3 (vard. för)
forcera 1. 'knäcka' (kod) — spräckt itu, sönderspräcklig—spåra

spräcklig melerad, (små)fläckig, (små)brokig, mångfärgad, (ibl. nära) ådrig, strimmig, flammig, (bokb.) sprängd,



marmorerad; (om häst) skäckig, apelkastad; prickig, tigrerad spränga 1 spränga i luften, torpedera, min-spränga,
(fackspr.) 'skjuta'; klyva, fläka (upp), bryta (upp), bända upp, forcera, genombryta ni, slå en bräsch i, slå in;
sönderspränga ni, med våld öppna, splittra, bryta lös, sönderslå m, spräcka; (jäg.) driva ut (grytdjur); rida 1. köra
(en häst) fördärvad, fördärva 2 sprängvärka 3 upplösa ni, söndra, sprida, skingra 1 4 rida i fullt språng, jaga
(fram) 5 (kok.) rimsalta — spränga sig ta(ga) i för hårt, arbeta sig fördärvad, arbeta ihjäl sig; äta sig proppmätt —
sprängas se 2 spricka 1, detonera — sprängd (även) 1 insprängd, (be)mängd, strimmig, fläckig 2 (kok.)
(lätt)saltad, rimsaltad — spränga banken vinna (spel)kasinots hela (dags)-kassa 1. allt det insatta, göra
spelbanken renons — spränga i väg rida i full karriär 1. fullt språng, galoppera åstad, (vard.) sätta av 1. i väg
sprängning explosion, kreva'd, brisa'd; bristning, splittring; upphävande; genombrott

1 sprätt klädsnobb, se snobb

2 sprätt [(sätta) sprätt (på)] (vard. för) piff, 'krydda', 'spets'; sprall, fart, rutsch, (vard.) snits; liv och lust, (vard.)
'kläm', 'snärt'; fason, (vard.) stuns

1 sprätta snobba, kråma sig, fjädra sig, stoltsera, briljera, göra sig viktig 1. bred, 'pösa', 'jäsa'

2 sprätta 1 sparka, krafsa, kasta 1. riva (om)kring 2 stänka (bläck); skvätta 3 bre(da) (ut), sprida (dynga) 4
plötsligt komma sprättande 1. skuttande 1. sättande, skutta (i väg)

3 sprätta — sprätta av bortta(ga) ni, lösgöra ni, frånskilja ni — sprätta upp 1 (med kniv) lossa i sömmen 2 se
öppna 1, skära upp (kuvert 1. bok), riva upp, rispa upp

spröd 1 bräcklig, se skör, lättbruten, (lätt) brytbar; mör, fräsig, knaprig 2 (spenslig o.) klen, späd, spinkig, tunn,
fin o. vek, ömtålig, fragil, (med.) astenisk, (ibl.) smäcker, gracil 3 (om hud) torr, mjäll 4 (om röst o. spel) svagt
klingande, (silver)klingande, fin o. svag S känslig, sensibel, (lätt) sårbar 6 blekt skimrande, fint o. lätt utpenslad,
skir spröt 1 spö, spjäla, stödkäpp, spröte, (prov.) språte, (ibl.) pinne, stav 2 (zool.) känselspröt, känselhorn,
(snigels) horn, antenn, palp, tentakel, trevare spurt (idrott, för) slutlopp, slutspurt, finish; ryck

spurta (idrott, för) öka hastigheten 1. driva upp farten vid slutloppet 1. slutspurten,

göra en sista kraftansträngning, sprinta; (vard. för) springa; göra ett ryck, (vard.) lägga in ett extra kol spy 1 se
kräkas 2 (om eld, gnistor, rök osv.) utspy ni, utkasta ni, utslunga ni, vräka fram 1.

ur sig, (ut)spruta, utgjuta ni, tömma (sin galla)

spydig elakt kvick, se spetsig 2, hånfull spyfluga giftig kritiker, illvillig 1. gallsjuk anmärkare, häcklare,
retsticka, 'giftblåsa' spå 1 förespå, förutspå, förutsäga (kommande ting), profetera, sia, på förhand tillkännage,
tippa, utforska framtiden, läsa i stjärnorna, ställa horoskop, 'lägga en stjärna'; (ibl.) kannstöpa 2 bebåda, varsla
om, förkunna, teckna sig till, utvisa, peka på; förmoda, (för)vänta, förutse, anta(ga), 'tänka sig'

spådom 1 siande, siarkonst, spådomskonst, profeterande, (fackspr.) mantik 2 förutsägelse, prognos, profetia,
siarord, horoskop, orakel; jfr förkunnelse spåkvinna teckentyderska, sierska, sibylla, orakel, en Kassandra,
(biblisk) profetissa, (fornnordisk) vala, (vard.) spågumma, spåkäring, klok gumma, (ibl.) kiromant, jfr häxa 1

spåman teckentydare, siare, (vard.) klok gubbe

spån 1. spåna (subst.) se flisa, splint, flitter, flarn, (pappers)avfall; [hyvelspån, filspån, sågspån]; stickspån, pärt;
strykspån, bryne spåna (v.) 1 (teat.) gå utanför rollen, improvisera 2 (typogr. för) arbeta som sättar-1.
tryckarbiträde 1. spåne, hjälpa till, förbereda; [spåna på] vara flera om 1. fördela 1. dela på (ett sätterijobb), sätta
(på) samma manuskript

spång 1 liten smal (gång)bro, (ibl.) planka, bräda 2 (åld. för) spänne, pannsmycke, diadem

spår 1 märke, avtryck, intryck, fotspår, (ibl.) fotsteg, (i högre st.) fjät, (jäg.) (spår)-stämpel, spårlöpa, (räv)slag,
(har)traj, löpa (i snö), vittringsspår 2 (järnvägs- 1. spår-vägs)skenor, skena, räl(s); [spåren] banan, linjen 3 (tekn.)
skår(a) (i skruvhuvud), räffla, ränna, not, nåt, (in)snitt, rand



4 lämning, rudiment; ärr; verkningar; [spår av] tecken på, drag av, prägel av

5 ledtråd, indicier — bära spår ay bära drag av, förråda 3 — föra på rätt spår leda i rätt riktning — gå i ngns spår
ta(ga) ngn till förebild — i de gamla spåren i de gamla gängorna 1. hjulspåren, i den gamla trallen, (följa) en
banad stig, jfr slentrian — i spåren i ngns kölvatten, se efter 1 — inte ett spår inte en skymt 1. tillstymmelse, se
ingenting — komma på spåret 1. på spåren spåra, uppdaga, upptäcka, få nys om — sätta ngn på spåret ge ngn en
impuls 1. en vägledning 1. anvisning — sätta spår stämpla; sätta sin prägel (på), påverka, ha (haft) inflytande på;
[sätta djupa spår] göra starkt intryck

spåra 1 (jäg. för) söka 1. finna spår(en) av (villebråd), följa ett spår, ta(ga) upp spår efter, uppspåra m, uppdriva
ni, söka, stöva (med luktsinnet) 2 lyckas följa ngn 1. ngns spår, komma på spåren, (ibl. nära) urskilja, uppspana;
se härleda; [söka spåra] efter-
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forska ni 3 skymta, ana, 'vädra', tycka sig märka, jfr märka 3, urskönja, tycka sig varsna, förnimma 1, upptäcka 3
4 gå upp 1. lägga upp ett (skid)spår — spåra upp (vard.) snoka 1. snusa upp, luska 1. snusa reda på, jfr uppspåra
—- spåra ur 1 (råka) komma ur spåret 2 råka på glid 1. på avvägar 1. på dekis, degenereras, bli avsigkommen,
förolyckas spårsinne väderkorn, 'näsa' spårvagn spårvagnståg, (vard. o. si.) (spår)-låda, trick, (si., i Sydsv.)
spåga(n), (skämts., ibl.) 'mustang' späck se fett; se fläsk

späcka 1 (kok.) pikera; (ibl.) 'krydda', 'tryffera' 2 (bildl.) fullpacka m, tätt förse med, (full)proppa, fylla —
späckad tätt besatt med, genomvävd (med), (vard. för) proppfull; välfylld, tät späd 1 nyfödd, outvecklad 2 smal,
tunn, liten, finbyggd, älvlik, sylfidisk; svag, kraftlös, bräcklig, ömtålig, spinkig, spenslig, (vard.) pirig 3 tidig,
nyutslagen, nyuppkommen, mjäll, 'grön' späda 1. (vard.) spä förtunna, försvaga, tunna 1. blanda ut, späda på 1.
upp 1. ut, (fackspr.) diluera; [späda med] uppblanda ni 1. blanda med, blanda in, iblanda ni, tillsätta ni, mänga 1.
(fackspr.) försätta med — späda 1. (vard.) spä på (även) påspäda, utspäda iu; öka (på), utöka ni, underblåsa,
ytterligare späda (ut); (vard. för) lägga till, överdriva

spädbarn baby, lindebarn, dibarn, bröstbarn,

spen(a)barn, småbarn, jfr barn 1 späka kuva (sina lustar), tämja (drifter), 'döda' (köttet), hålla nere, 'tukta', 'risa'
— späka sig plåga sig, fasta, jfr svälta 1 spänna 1 (motsats: slaka, slappa) sträcka, tänja (ut), speta (väv 1. skinn),
(tekn.) dra(ga) (en ledning), (sjö.) hala an, ansätta 2 (motsats: lossa) göra fast, fästa 1. dra(ga) till 1. åt (med
spännen), snöra (till 1. åt), häkta (ihop) 3 bygga 1. bilda 1. forma 1. slå (ett valv), slå (en bro över) 4 sitta trångt,
tränga, trycka, strama, vara snäv 5 (om blick) stint fästa, skärpa; (om uppmärksamhet) koncentrera; sätta till (alla
krafter) — spänna sig uppbjuda (alla) sina krafter, lägga manken till, anstränga sig — spänd 1 (motsats: lös, slak,
slapp) styv, stel 2, (sjö.) styvhalad, dörhalad 2 (om juver) mjölkstinn 3 (om uppmärksamhet) skärpt,
koncentrerad, högt uppdriven, intensiv, oavvänd, andlös; (om sinnen) på spänn; (om tystnad) ljudlös 4 ansträngd,
pressad, 'sammanbiten', hård, fast, hämmad 5 nervös, upphetsad, orolig, ängslig; [spänd på] förväntansfull,
otålig, ivrig att få veta, nyfiken 6 ovänskaplig(t förhållande) — spännande spänningsfylld, (spännings)lad-dad,
medryckande, fascinerande, fängslande, dramatisk, nervspännande, upphetsande, rafflande, thrilleraktig,
sensationell, sensa-tionsmättad, melodramatisk; (om person 1. sak) se intressant — spänna av 1 spänna lös 1.
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loss, ta(ga) av (sig) 2 spänna från (en häst) — spänna blicken (i 1. mot) spänt iaktta(ga), se vidare under blick —
spänna bågen för högt ha alltför stora anspråk 1. syften — spänna på sig omgjorda sig med — spänna upp 1
öppna o. bre(da) ut, slå upp (paraply), veckla ut; (om segel) hissa, (till)sätta 2 höja (stigbyglarna) 3 lösgöra m,
lösspänna ni, lossa på (bältet), släppa upp 4 fästa o. sträcka (tvättlina) 5 uppspärra ni — spänna ut 1 se spärra
upp, utvidga 2 blåsa upp 1. ut; spjäla (fisk till torkning), blocka ut (skor), pinna ut (handskar); (sjö.) göra ut
(segel) — spänna ögonen på 1. i spänna blicken i, intensivt 1. stint betrakta 1. iakttaga) — spänna öronen spänt
lyssna, se lystra — spänna över se omfatta 3 — stå på spänd fot vara ovän (med), se vidare under fot spänne
bygel, hälla, sölja, (spänn)buckla, bröstnål, bröstsmycke, brosch, agraff, (arkeol.) fibula, (åld.)spann, spång;



clip(s);lås,knäppe spänning 1 (åt)stramning, (fackspr.) tension; (tekn.) spännkraft, påkänning 2 (fys.) potential,
strömstyrka 3 spänt förhållande, oenighet, misstämning, konflikt 4 spänd förväntan, spänt intresse, nyfikenhet,
ivrig väntan; oro, vånda, dramatik, gastkramning 5 påfrestning, ansträngning, anspänning spännvidd l avstånd,
mellanrum 2 (bildl.) se

mått 3, räckvidd 2 spänst 1 kraft o. smidighet, (god) kondition, vigör, (vard.) råg i ryggen; svikt, elasticitet,
fjädring 2 livaktighet, energi, sting, vitalitet spänsta 1 vara spänstig 1. sportig, sporta, (upp)öva sin spänst 2 (vard.
för) anstränga sig, visa sig på styva linan, 'fjädra sig', jfr briljera

spänstfenomen (vard.) hurtbulle spänstig 1 (motsats: slapp) fjädrande, elastisk; kraftfull, kraftig, vig, rörlig,
smidig 2 2 (bildl., motsats: matt) livaktig, livlig, vital, uthållig, oförbränn(e)lig, oförslappad, energisk, manhaftig,
kavat, hurtig, 'duktig', i (god) trim, (vard.) hurtfrisk, klämmig, 'uppåt'; pigg o. rask, (kärn)frisk spänta tunt klyva,
spjälka, spinka, spinta, splinta, splittra, (prov.) spinga; fläka, avskilja

1 spärr 1 spärrinrättning, tillhållare (i låskista), pall, (spärr)klaff, spärrhake, spärregel, broms, stoppklack, säkring
2 spärranordning, avspärrning, avstängning; [spärrbom, spärrep, kordong, spärrkedja, spärridå, stoppbom,
vägspärr, spansk ryttare, stängsel, skrank, barriär, (rest) hinder, spärrmur, spärrlinje, (spärrad) gräns]; (mil.) se
spärr-eld 3 (bildl.) (inträdes)förbud; tidsgräns; (kredit)stopp; begränsning (i intagning vid universitet), (ibl.)
numerus clausus, blockad 4 (typogr. för) spärrad stil

2 spärr (åld.) lansbrytning, dust, ringränning — rida spärr (mot) (bildl.) spjärna (emot), se vidare under rida

spärra 1 avspärra ni, tillspärra, stänga (av 1. till), avskilja med spärr, sätta stopp 1. enspärrad—1 stadga

bom för, stoppa (trafiken genom 1. på), tillbomma iu, blockera, barrikadera, göra ofarbar 1. oframkomlig 1.
otrafikabel, lägga (oöverstigliga) hinder i vägen (för), jfr

hindra, svartlista, obstruera, förbjuda i. omöjliggöra 1. hindra tillträde till, hejda 1. hindra 1. hämma 1. avskära
(trafiken); skymma (bort) I. ta(ga) bort (utsikten) 2 (bankv. för) förbjuda utbetalningar på 1. från (konto 1.
bankbok) 3 (typogr. för) sätta med spärrad stil — spärrad 1 otillgänglig, stängd, sluten, låst, täppt, blockerad; (till
deltagarantalet) begränsad 1. maximerad (kurs); 'fastlåst' 1. 'infrusen' (valuta 1. fordran) 2 utspärrad, spretande 3
(typogr. för) gles (stil) — spärra av se avspärra, spärra 1 — spärra in 1 (motsats: försätta på fri fot) sätta (in) i bur
1. cell 1. fängelse 1. på mentalsjukhus, fängsla 1, instänga ni, bura in 2 innesluta, cernera, avspärra från (beröring
med) yttervärlden, låsa in, isolera — spärra upp uppspärra, öppna (vitt 1. på vid gavel), spänna upp 1. ut, utspärra
iu, (ut)vidga, (fys. o. med.) dila-tera — spärra upp munnen 1. käkarna se gapa — spärra ut 1 spreta isär med
(fingrarna), skreva med (benen), (om katt) spärra med (klorna) 2 se spärra upp 3 (typogr.) utglesa iu spärreld
spärr, artillerield, häftig kulspruteeld

spö 1 spröt, vidja, telning, raft (till taktäckning), smal käpp, (prov.) slya, språte 2 ridpiska, rotting, (bambu)rör 3
metspö 4 (troll)stav 5 prygel, (åld.) spöslitning, spöstraff, hudstrykning, hudflängning, kåkstrykning; gissling,
spörapp; (vard. för) stryk — slita spö spöas, agas, pryglas, gisslas, tuktas med spö, (åld.) kåkstrykas, hudstrykas,
risas — stå som spön i backen se under hällregna spöa se prygla

spöka 1 gå igen, visa sig som spöke 1. gast 1. ande 1. vålnad 2 gå och vanka (som en osalig ande); gå utklädd 1.
utspökad; uppdyka ni på nytt; [ständigt spöka för] se

förfölja 2 — spöka ut sig se pynta sig, gå löjligt klädd spökaktig se spöklik

spöke 1 se vålnad, dö(d)ing, dödning, (åld.) dödman, spökelse; skräckgestalt, (natt)-ramm; [spöken] (prov.)
skrymt, oknytt 2 töckengestalt, skuggestalt, spökbild, skräckbild, buse 3 åkerspöke, fågelskrämma 4 skråpuk,
'troil', 'trollpacka', 'häxa', megära, åbäke

spöklik spökaktig, spökartad, spökliknande, gastlik(nande), gengångaraktig, hemsk, förskräcklig, fruktansvärd,
horribel, kuslig, makaber, lugu'ber, overklig, fantastisk, sagolik, skugglik, drömlik, gravlik, (ibl.) skrämmande
spöpåle se skampåle spöregn se hällregn



spörja 1 se 2 fråga 2 förspörja, erfara 1,

lära känna, avhöra hj, iaktta(ga), märka, röna — spörjas visa sig, förljudas; [det spörjes] det låter, se under 1 låta
2, det säges, se under säga — spörja efter se förhöra sig om spörsmål se 1 fråga 3

stab se personal, följe 1; (mil.) se högkvarter 2 stabbig 1 kort o. tjock, satt, knubbig, under-sätsig, 'fyrkantig' 2
styvbent, stelbent o. osäker, stapplande, stultande 3 tjockflytande), stampig stabil (motsats: instabil, labil,
nyckfull, variabel) stadig, fast, stabel, i jämvikt; oförstörbar, motståndskraftig, oföränderlig, beständig,
bestående, beståndande, förblivande, varaktig, stadigvarande, konstant, 'solid', 'massiv', präktig, gedigen, 'sund',
trygg, säker, hållbar, hållfast, bärkraftig, pålitlig, bergfast — vara stabil inte (lätt) mista jämvikten; stå fast, vara
att lita på stabilisera stadga (sig), konsolidera; avväga stabilitet stadga, fasthet; varaktighet stack 1 se trave, jfr 1
hög 1, (ved)kase, kupa; (hö)vålm, såte, (halm)dös 2 rotfruktsstapel, stuka 3 myrstack 4 (prov. för) (under)kjol —
draga 1. dra sitt strå till stacken lämna sitt bidrag, se bidraga 1 stackare (människo)kryp, stackars barn; (har)palt;
gammalt skrälle, fattiglapp, ömklig 1. ynklig figur, arm djävul, stackars 1. hjälplös sate, syndare; strunt(karl),
skräpkarl, skräp (till karl), 'nolla', mjäker, mähä, våp, stympare, klåpare, dålmåns, kladd(er), (vard.) sjasker,
sjajas; vekling, pjosker, fleper, krake, skråe, (vard.) väse, syndapalt, krabbsaltare, 'kratta', 'krycka', pjalt, pjatt,
drullputt(e), se mes 3, tafs(er), tasker, hank, fant, fjant, slashas, slase, (åld.) usling — stackars beklagansvärd,
arm, hjälplös, ömklig, ömkansvärd, beklaglig, olycklig; oduglig, usel, eländig, ynklig, larvig, velig stackato
stackaterat, avhugget, hackigt, ryckigt, stötigt, stötvis

1 stad (i plur. stader) kant (på väv), list, egg, (sjö.) stada

2 stad ställe, tillflyktsort — i ngns stad och ställe å ngns vägnar — var i sin stad var och en på sin plats 1. på sitt
håll 1. i sin ort 1.

1 sin miljö 1. omgivning 1. krets, var och en för sig

3 stad (i plur. städer) tätort, (ibl.) kommun, (folkl.) köpstad, jfr huvudstad, storstad

stadd — vara stadd på se befinna sig 1 — vara

stadd vid kassa ha pengar stadfästa 1 ge gällande 1. laga kraft åt, legalisera, klubbfästa, klubba, fastställa, fastslå,
högtidligt bekräfta, besegla, konfirmera, sanktionera, auktorisera, ratificera, godkänna, (ibl.) stadga 2 (relig. för)
befästa, stärka, styrka stadfästelse bekräftelse, fastställande, konfirmation, laga kraft, ratificering, ratifikation;
stadfäst elsebrev 1 stadga (subst.) 1 se fasthet 1, hållning 3

2 (motsats: lättsinne) stadgad karaktär,
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(karaktärs)fasthet, respektabilitet, mogenhet, mognad, 'ryggrad'

2 stadga (subst., i plur. -or) statut, se förordning, föreskrift; [stadgar] bestämmelser, ordningsregler, lag,
bud(ord), befallning

3 stadga (v.) 1 stödja, stötta 2 (bildl.) grundfasta, befästa, stärka, konsolidera, stabilisera 3 se fastställa 2,
bestämma 1, fixera, lagstadga, (på)bjuda, kungöra, reglementera, tillkännage ru, (jur.) skilja, (ibl.) statuera,
stadfästa — stadga sig 1 bli stadig 1. fast, fixera sig, befästas, befästa sig, 'sätta sig' 2 (om person) bli stadgad,
mogna (till man), bli alltmer sansad, jfr rasa ut — stadgad 1 avgjord, fastställd, lagstadgad; (om tid) se

1 laga, utsatt, behörig, rätt(an), tillbörlig

2 (motsats: lättsinnig, flaxig) karaktärsfast, stadig 1. rangerad (karl), etablerad, lugn, pålitlig, omdömesgill,
sansad, mogen, ordentlig, respektabel, hygglig; ordnad(e förhållanden); gott (namn) — ha stadgat sig ha rasat ut,
ha trampat ut barnskorna, ha sått sin vildhavre, ha lekt rommen av sig

stadig 1 (om sak) se 1 fast 1, hällfast 1 2 (om person) grov, stark, robust, fast i köttet, knubbig, 'duktig', stöddig 3
(om mat 1. måltid) kraftig, bastant, stabil, närande, mäktig, ordentlig, rejäl, (vard.) mastig 4 (motsats: ombytlig,



nyckfull) se 1 fast S, bestående 1, varaktig, perpetuell; se stadgad 2 under 3 stadga — stadigt (adv., även) se
fortfarande, ständigt

stadigvarande se 1 fast 5, perpetuell stadion idrottsanläggning, idrottsplats stadium (utvecklings)skede, period;
fas, epok, etapp, 'trappsteg' 1. 'tröskel' (att passera); (tid)punkt; nivå, ställning; ståndpunkt — sista stadiet
slutstadiet, slutskedet, slutet, sista akten; [i sista stadiet] (ligga) på sitt yttersta 1. i själatåget stadsbud se bärare

stafett 1 (ridande) ilbud, kurir 2 budbärare, budbringare 3 stafettpinne, (åld.) budkavle

4 stafettlöpning

staffage [-a'sj] (konsth. för) (utfyllande) bifigurer, utfyllnad, biverk, accessoarer; (tjäna som) kuliss

stag 1 (sjö.) (stöttande) rep 1. stållina

2 (skeppsb.) järnsträva 3 stötta, stöd staga stötta, se stödja 3 — stagad (vard. för) berusad 1

stagnation stockning, avstannande, stillastående, stillestånd, stiltje ( i affärslivet), stopp, uppehåll, avbrott, (råka
in i) dödvatten 1. (i en) återvändsgränd, jfr kris stagnera 1 stå stilla, avstanna; inte ha ngt utlopp, försumpas 2
stocka sig, inte utvecklas, stanna (i utvecklingen), upphöra att växa, stanna i stöpet, stå 1. stanna i bakvatten, stå
och stampa på samma fläck, inte komma någon vart 1. ur fläcken 1. ur stället — stagnerande se 2 stillastående,
orörlig 1 staka — staka sig (hacka o. stamma o.) komma av sig, snubbla 1. snava på 1. över orden, vara osäker
(på), stappla, treva sig
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(fram), fastna (på), hänga upp sig (på), (vard.) 'köra fast'; ta(ga) 1. svara fel, gå bet, klicka, dabba sig 2 staka 1
framdriva ni (eka 1. punt) med stake

2 utstaka ni, utmärka ni (väg 1. stig 1. led 1. gränser) med störar 1. ruskor, (ibl.) buska (ut), ruska (ut) — staka ut
se sticka av 2 under 2 sticka

stake 1 stång, stör, smal stolpe, liten påle, spak, stav, käpp; krake, krakstör 2 ljusstake, ljushållare, bordslampa,
armatur 3 (vard. för) manslem staket (trä-1. järn)stängsel, inhägnad 1, spjäl-verk, galler(verk), pålverk, palissad,
skiljevägg, spjälor; skydd, räcke stallbroder se kamrat 1, like; [stallbröder] parhästar, dioskurer, konsorter —
vara stallbröder vara oskiljaktiga stalltips (bildl. för) förhandstips, insidesinfor-mation, initierade upplysningar,
förtrolig vink

stalp brant (tvär)stup, brant, avsats

1 stam (åld. o. prov. för) stäv, (för- 1. akter)-skepp; [framstam, akterstam, bakstam]

2 stam 1 trädstam, (ibl.) spira 2 (pelar)skaft

3 talong (i blankettblock 1. checkbok)

4 hopkopplade (järnvägs)vagnar, sätt, tågstam 5 släkte, släkt 1, 'hus'; folkgren, folkstam, folkgrupp, folkras,
människoras, folk; se härkomst 1, (åld., bibi.) säd 6 (om djur o. växter) (levande) bestånd, uppsättning,
(kreaturs)besättning, stock, ras 7 fast stab, kader, arbetsstyrka 8 (mil., åld. för) stamtrupp, indelt o. värvat
manskap 9 (språkv.) ordstam, rot; språkstam — stam-(till avd. 5) etnisk — av gamla stammen se gammaldags 1

stamanställd (motsats: värnpliktig) (mil. för) fast anställd, (anställd) på stat, värvad; (ss. subst.) yrkesmilitär; [de
stamanställda] stammen, kadern stamfader ättefader, anfader, (adlig) anherre; (ur)fader, (biblisk) patriark;
[stamfäder] förfäder, anor stamfrände stamförvant, (ibl.) landsman stamgäst fast kund, stamkund, habitué,
'inventarium'

1 stamma — stamma från se härstamma frän

2 stamma 1 hacka, stöta fram orden, häfta 1. famla på målet, stappla 1. snubbla på målet 1. på orden, tala
stackaterat 1. stötigt 1. hackigt, (ibl.) staka sig, lalla, sluddra 2 tala osammanhängande 1. ängsligt 1. upprört, söka



1. leta efter orden, (stå och) 'mena', dra(ga) på orden, inte vilja ut med språket, dra(ga) 1. sväva på målet

stammoder ättemoder, anmoder, urmoder

1 stamp (-et) stampande, (taktfast) trampande), hovslag

2 stamp (-en) 1 se stämpel 1 2 se stans 3 stampkolv, stampstock 4 stampverk, stampmaskin, stöt, kross(verk);
valkmaskin; pålkran, fallhammare, hejare, (gjuteritekn.) ramm; gatstöt, gatläggningsstamp, stensättarklub-ba,
jungfru, docka 5 (vard. för) pantbankstampa—starkt

1 stampa 1 trampa hårt 1. häftigt 1. tungt, klampa, (ibl. nära) klappra, dunka, dunsa; markera (takten) 2 (sjö., om
fartyg, för) gunga långskepps, 'sätta sig', duva (i motsjö) 3 [stå och stampa] trampa på stället, inte komma ur
fläcken 1. ur stället, inte komma ngn vart, 'sitta fast', stagnera 2 4 sönder -stampa ni, sönderkrossa ni, stöta, jfr
krossa 1; pressa ihop 1. samman, tillstampa ni, tilltrampa ni, valka, filta ihop; slå 1. prägla (mynt), stansa —
stampa (arméer) ur jorden framtrolla ni, se vidare under jord

2 stampa (vard. för) pantsätta

stamtavla genealogi, släktregister, släktförteckning, släktledning, släkttavla, stamträd, (adlig) antavla, anträd,
ättartavla, ättelängd, (åld.) ättartal; (särsk. om djur) se härkomst 1 stamtrupp kärntrupp, kader standar fana 1.
baner på (tvär)stång, ryttar-

fana, banderol(l), jfr fana standard 1 (erkänd) norm, måttstock, normaltyp, standardtyp, (riks)likare; klass, modell
1, mönster 1; rättesnöre 2 kvalitet, (moralisk) halt; levnadsstandard, levnadsvillkor, höjd, (hög 1. låg) nivå, plan
standardisera 1 normera, normalisera, systematisera, typifiera, (ibl. nära) rationalisera

2 likrikta, stöpa i en form, mekanisera, jfr nivellera 3 — standardiserad genomsnittlig, normal(iserad); (ibl.)
opersonlig

standert trekantig 1. tvåtungad flagga, befälstecken, vimpel stank vedervärdig lukt, os stanna 1 bli stående, göra
halt, avbryta färden 1. marschen, göra (ett kort) uppehåll, rasta, pausera, hålla, (jäg.) göra stånd, (mil.) fatta
post(o) 2 (om sak 1. person) dröja sig kvar, jfr dröja, bli kvar, förbli, hålla sig kvar, hålla stånd; (om person) se
vänta 1, sitta kvar, hålla sig (hemma 1. borta); uppehålla sig, fördröja sig; kvarleva ni, bo kvar, jfr slå sig ned 2
under 2 slå

3 se avstanna, sluta 4, upphöra 1; (sjö.) dreja 1. lägga bi; stagnera (i utvecklingen), fastna, (vard.) 'köra fast' 4
(kok.) se stelna 1 5 stoppa, slå stopp, bromsa, hålla in, se hejda 1, jfr hindra 3 — det har kommit för att stanna
det kommer att hålla i 1. stå sig, det har blivit en institution, det har blivit bestående; det har införlivats med
språket — gå 1. stanna i stöpet inte komma ngn vart, se vidare under gå — låt detta stanna oss emellan låt detta
få (för)bli oss emellan, låt det inte gå vidare, detta meddelas (dig) under tysthetslöfte — låta stanna vid låta bero
(vid), inte låta det gå vidare 1. längre (än till), nöja sig 1. nöjas (med) — stanna för bestämma sig för (ngt 1. för
att köpa ngt), (vard.) fastna för, (ibl. nära) ha förälskat sig i -— stanna i växten upphöra att växa, knyta sig —
stanna inför dröja vid, hejda sig inför, fundera över, begrunda; hänga upp sig på — stanna på papperet inte
komma till utförande, inte komma längre 1. ngn vart,

förbli ett projekt, inte kunna utföras 1. realiseras 1. förverkligas — stå 1. stanna i bakvatten stå stilla, se vidare
under bakvatten stans hålslagningsverktyg, (hål)stamp, dorn,

puns, stämpel, prägelform stansa slå hål i, hålslå, utskära ni med stans,

stämpla, prägla, stampa stapel 1 se trave, packe, lunta, bunt, pyramid; vedstapel, vedtrave, (ved)kast, stabbe,
(prov.) flo; (kolveds)res; (typogr.) stöt (papper 1. böcker); hop, 'hög', 'torn' 2 (sjö.) stapelbädd, avlöpningsbädd,
avlöpningsslä-de, slip 3 klockstapel, (italiensk) kampanil

4 (uppåt- 1. nedåtgående) streck (i bokstav)

5 stav (i diagram) — gå av stapeln se försiggå — löpa av stapeln lämna slipen 1. stapelbädden, sjösättas



stapla lägga upp i stapel 1. hög, (i)hopstapla m, uppstapla ni, trava (upp), stacka, klampa 1. lattra 1. (ibl.) ströa
(virke), (prov.) floa (ved); 'lägga på hög', lagra, hopa; packa (på), lassa (på) — stapla upp sig stocka sig, torna
upp sig, bilda en bröt stappla gå ostadigt 1. med stapplande 1. osäkra steg, stabba, jfr gå 1, vackla, ragla, vingla,
stulta, snava, snubbla, (ibl.) halta, linka — stappla på gravens brädd vara 1. känna sig ålderdomssvag, gå mot
livets slut — stappla på målet (prov. för) sluddra, 2 stamma 1 stark 1 (om levande väsen) se kraftig 1, stark-
lemmad, grovlemmad, atletisk, herkulisk 2 (om person) kry o. rask, frisk o. sund, arbetsför, 'duktig', spänstig,
motståndskraftig; (om hälsa) god, obruten, oförsvagad, järn- (hälsa) 3 (om personlighet) viljestark, karaktärsfast,
karaktärsstark, själsstark, tålig, oböjlig, okuvlig, mäktig, betydande, jfr kraftig 3, stål- 1. järn-(vilja), (si.)
'hårdkokt', strong, tuff 4 skicklig 1. duktig 1. styv (i), säker i sina stycken; stor (rökare) 5 (om sak) bärkraftig,
hållbar, seg, stadig, bastant, solid 1, slitstark, varaktig 6 (om exv. fästning) svårbetvingad, motståndskraftig,
säker, (klipp)fast, bergfast, ointaglig 7 kraftigt verkande, effektiv, effektfull, se kraftig 5, (vard.) sjusärdeles;
obändig, våldsam, vild, elementär; (om intresse) uthållig, oför-slappad, 'levande'; höggradig; (om aptit) god, stor;
(om skäl) (tungt) vägande; (om lovord) ampla; drastisk, (alltför) magstark, 'saftig'; (om kyla) hård, sträng, svår,
genomträngande, bister; (om värme) pressande, tryckande, tropisk; (om färg) lysande, livlig, 'het', skärande,
gräll; (om stämma) högljudd, kraftig, ljudlig, skallande, rungande, dundrande, ljungande, (be)dö-vande, jfr
öronbedövande, stentors(röst); (om lampa 1. belysning) ljuskraftig, (lys)-kraftig; (om smak o. lukt) utpräglad,
fyllig, mättad, koncentrerad, skarp, amper, frän, 'pepprad', lagrad (ost), svart (kaffe); (om vin) alkoholstark, tung;
(om föda) närande, mättande, (alltför) tung 8 (språkv.) tryck-stark, starktonig — starkt (adv., även) allvarligt,
intensivt, livligt, 'skarpt'; (mus.)
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forte (fortissimo) — stark nog i stånd till 1. att — stark sida (motsats: svaghet, akilles-häl) specialitet, force,
(ngns) 'sak', 1 styrka 3

— starka ord svordomar, se under svordom

— två man starkt två man högt, inalles två man, hela två man

starkvaror se sprit starrbliga se stirra, glo

start 1 igångsättning 2 uppbrott, avfärd 3 se början 4 startande, grundande, iscensättning

5 startplats, startlinje, utgångspunkt

6 (tekn.) startanordning, startapparat starta 1 börja ett lopp 2 ge startsignàl 3 (om

motor) sätta i gång, se under 1 gång, 'tända'; slå till motorn 4 bryta upp, komma i väg, sätta av, avgå 1, 2 avresa 5
se börja 1, bilda 2, grundlägga 2, iscensätta 2 6 öppnas, grundas

7 [starta med] ta(ga) (ngt) som 1. till utgångspunkt

startkapital grundplåt, begynnelsekapital startklar startberedd — vara startklar vara klar 1. redo (att börja), 'ligga i
startgroparna' stass se ståt, prakt, grannlåt 1; se 1 gala 1; (vard.) full 'rigg'

1 stat 1 (rätts)samhälle 2 statsterritorium, land, rike, välde, (stor)makt, (ibl.) nation 3 [staten] statsmakten,
statsmakterna, statsverket, det allmänna, kronan, Kungl. Maj:t

— stats- politisk — stat i staten maktägande klick 1. kotteri 1. parti 1. organisation i staten, (betydelsefull)
maktfaktor

2 stat 1 avlöningsordning, lönestat; överslag av inkomster o. utgifter, budget, finansplan 2 hushållsplan, plan för
utspisning 1. kosthåll

3 stat (åld. för) naturalön, lön in natura

4 stat — draga 1. dra in på staten inskränka sig, se vidare under draga — föra stat leva högt, föra stort hus, föra
ett dyrbart liv, representera, (åld.) stata



statare 1 (åld. för) jordbruksarbetare, lantarbetare 2 (vard. för) officer på stat station 1 bangård; stationshus,
(mindre) an-halt, (järnvägs- 1. buss)hållplats 2 (biologisk 1. meteorologisk) forskningsanstalt; försöksanstalt 3
arbetsplats, verksamhetsfält, förläggnings-plats) stationera se förlägga 2, jfr härbärgera — vara stationerad vara
1. ligga förlagd 1. garnisonerad, ha sin station 1. stationering 1. förläggning 1. placering 1. sitt kvarter 1. sin
arbetsplats, vara belägen, befinna sig stationsinspektor stationsföreståndare, stins stationsvagn se herrgårdsvagn
stationär (motsats: ambulerande; flyttbar, transportabel) se bofast, stillastående, jfr 1 fast 2

statisk (motsats: dynamisk) 1 oföränderlig, i jämvikt, i vila, orörlig, (stilla)stående 2 jämvikts- 1. balans-(organ)
statist figurant(ska), kompars, stum bifigur,

staffagefigur, jfr skådespelare statistisk siffermässig, tabellarisk stativ se ställning 5, (tekn.) pelare statlig statens,
kronans, statslig, statsägd,

(604

statsdriven, statsdirigerad, offentlig, publik, officiell, kunglig(t ämbetsverk), allmän 1. stats-(egendom), krono-
(gods) statsanslag statsunderstöd, statssubvention statsanställd statstjänsteman — vara statsanställd åtnjuta lön av
staten, äta kronans kaka statschef se regent

statsform statsskick, styrelseform, regeringsform, konstitution statskonst politik, diplomati statskupp se
omvälvning, revolution statsmakt [statsmakten 1. statsmakterna] staten, se under 1 stat 3 —- andra statsmakten
riksdagen — första statsmakten regeringen

— tredje statsmakten (tidnings)pressen statsman framstående politiker statsminister regeringschef; (om uti. förh.)

premiärminister, konseljpresident, ministerpresident, (österländsk) (stor)vesir 1. -visir statsråd 1 konungens
råd(givare), regering, konselj, ministär, kabinett, (turkisk) divan 2 statsrådssammanträde, regeringssammanträde,
konselj, (om uti. förh.) ministerråd, kabinettsmöte 3 regeringsmedlem, minister, konungens ansvarige rådgivare,
konselj- 1. (om uti. förh.) kabinettsledamot statsskick se statsform statsvälvning se omvälvning, revolution
statsöverhuvud se regent, konung statuarisk statyliknande, statyartad, skulptural, marmorsträng, marmorstel,
marmor-kall, (ibl.) bildskön, junonisk statuera stadga, påbjuda, föreskriva, dekretera — statuera exempel
fastställa 1. ge ett straff som varning för andra, straffa ngn till varning 1. varnagel för andra statur se
kroppsbyggnad

status tillstånd, ställning, läge; ekonomisk ställning, affärsställning; (socialt) anseende, samhällsställning —
status quo nuvarande förhållanden, oförändrat tillstånd, (låta förbli) som det nu är statut se 2 stadga; [statuter]
regler staty (bild)stod, jfr monument stav 1 (plur. -ar) se käpp, (biskops)kräkla; stake, stång; (troll)spö; pinne,
stafett; (glas-blåsar)puntel; stapel (i diagram); m ribba, jfr 2 list 2; (vard. för) stavhopp; (bildl.) stöd 2 (plur.
stäver) laggstav, lagg, kim(me), tunnstav — bryta staven över se fördöma 1 stava 1 bokstavera; 'skriva' 2 läsa
med möda, stava sig igenom — stava efter säga efter, ord för ord upprepa — stava för se förestava 1

— stava och lägga ihop dra(ga) sina slutsatser, lista ut ngt (genom att lägga det ena till det andra), läsa mellan
raderna

stavfel se 1 bock 5

stavning bokstavering, se ortografi

stavrim se allitteration

steg 1 fotsteg, (i högre st.) fjät 2 (fot)spår, fotavtryck 3 trappsteg, fotstöd 4 stegpinne, (prov.) spole 5 (bildl.)
åtgärd (i rätt riktning), mått och steg, (klokt) '(schack)drag'; tur(er) 6 (bildl.) grad, nivå, 'pinnhål' 7 (typogr.)hålla
jämna steg med—sterilisera

blindraaterial, utfyllnad — hålla jämna steg med gå i takt med, hålla lunken med, (kunna) följa med; kunna mäta
sig med, kunna tävla 1. konkurrera med, hålla takt med — steg för steg fot för foj,; se småningom — styra sina
steg mot bege sig till, styra 1. ställa kosan mot — taga 1. ta det avgörande steget göra slag i saken, se under 2



slag, kasta tärningen

— taga 1. ta första steget se börja 3 — taga 1. ta långa steg stiga, kliva — vidtaga 1. vidta lämpliga mått och steg
(för) se föranstalta, foga 1. träffa 1. vidta(ga) anstalter

stege 1 (järn)lejdare, (sotar)lejder; (ibl.) fallrepstrappa, repstege; (ibl.) trappstege 2 (vagns)häck steglös
kontinuerlig, (tekn.) analog stegra se öka 1, fördyra (priset) — stegra sig

1 (om häst) resa sig på bakbenen, 'gå i vädret', skygga, rygga tillbaka 2 (bildl.) sätta sig på tvären, opponera (sig),
spjärna emot; sätta nosen i vädret — stegras se stiga 3, växa 2 — stegrad uppdriven, uppskruvad

stegring 1 (motsats: minskning) ökning, stigning, (för)höjning, uppåtgående, uppgång, uppsving, uppdrivning,
skärpning, intensifiering, progressivitet, klimax; tilltagande, tillväxt, acceleration, crescendo; förbättring,
(pris)utveckling, (hand.) (valuta)apprecie-ring, hausse, boom 2 (upp)resning; motstånd stegvis se småningom;
trappstegsvis; gradu-ellt, (filos.) diskursivt

1 stek (sjö.) knop, knut

2 stek solstek, solgass

3 stek köttstek, fläskstek

steka 1 (kok., ibl.) rosta, grilla, halstra, bryna, fräsa upp, bräcka; baka, grädda, laga 2 (om sol) gassa, badda, basa,
bränna, brassa (på)

— steka sig sola sig, masa sig — nu är det kokta fläsket stekt (vard. för) det är hopplöst — stekta sparvar flyger
ingen i munnen man får ingenting utan ansträngning

stel 1 (motsats: böjlig) oplastisk; se styv, (för)stelnad, som förstenad, som huggen i sten, som en saltstod 1. staty,
(ibl.) katalep-tisk, se orörlig; stråk, jfr stelbent 1; ledbruten, domnad, känslolös, valen (av köld), stelfrusen, se
förfrusen under förfrysa; jfr

2 död 1 2 (motsats: ledig, smidig, livlig, tillgänglig) ovig, tafatt, klumpig, 'valhänt'; stram, spänd, gravitetisk, jfr
tillgjord; pa-noptikonartad; rak (i ryggen), kapprak, som om man hade svalt en eldgaffel; (om blick) stirrande,
frånvarande, glasartad, glasaktig; ofri, onaturlig, 'tvungen', 'bunden'; 'sluten', 'tillknäppt', 'inbunden', otillgänglig,
avmätt, sträv, okänslig, kall, avvisande, rigid; träaktig, 'torr', 'förbenad'; formell, strikt, ceremoniell, ceremoniös,
cirklad, (ibl.) kruserlig 3 (om sak) linjerak, geometrisk, stereotyp; akademisk, hieratisk (konststil); snäv,
konventionell, opersonlig, 'stelbent', stiliserad, schematisk, mekanisk

stelbent 1 styvbent, (ibl.) spattig; stra(c)k-bent, jfr stel 1 2 (bildl.) se stel 2 o. 3, slentrian-

mässig, byråkratisk, doktrinär, dogmatisk; (om prosa) styv, 'tungfotad' stelfrusen nerkyld, nerisad, se förfrusen
under

förfrysa, valen stelna 1 styvna; hårdna, (kok.) stanna, sätta sig, ysta sig, löpna, tjockna; (om blod) levra sig,
koagulera; fastna, fixera sig, frysa, stelfrysa; valna, förfrysa; förstenas, petrifie-ras; förlamas, (ibl.) domna;
stramna (till) 2 (i högre st. för) förstelna, förlama, paralysera, isa

sten 1 stengrund, urberg, berg(grund); natursten, mineral, stenart, bergart, stenmassa, (gruvtekn.) berg;
klippstycke, häll, (klipp)-block, knalle, kobbe, (sten)skärva; (vard.) bummel, bumling, knat, knoling, (åld.) knota;
(koll.) stensamling, stenhög, stenrös, stenhop, stenrammel, klapper; knaper, (prov.) knaber, skrävel, (i Sydsv.)
pödder; [makadam, skärv, singel] 2 mursten, tegelsten), byggnadssten, (ibl.) kväder 3 minnesmärke, minnessten,
gravsten, (grav)vård 4 ädelsten, juvel 1 5 fruktsten 6 (med.) stenbildning, avsöndring, konkrement; [gallsten,
njursten, urinsten]; testikel — bryta sten jfr 2 röja — en sten har fallit från mitt bröst en tyngd 1. börda har fallit
från mitt bröst, jag har blivit kvitt ett bekymmer — hugga i sten se dabba sig, misstaga sig — icke lämna sten på
sten se rasera — inte kasta sten när man sitter i glashus inte kritisera 1. racka ner på ngn för fel som man själv
inte är fri från, sopa rent för egen dörr — lägga sten på börda ytterligare förvärra ngt, göra pinan värre, göra ngt
tyngre 1. svårare för ngn, se förvärra saken stengods se lergods



stenhård 1 hård som sten 2 (bildl.) se benhård; (vard.) se tuff stenig 1 stenfylld, översållad med sten(ar), se
oländig 2 (bildl., om levnadsväg 1. bana) besvärlig, mödosam stenografi snabbskrift stenrös se gryt 1, (prov. 1.
fackspr.) skrävel stentorsröst dånande stark röst, dundrande stämma

stereo- (motsats: mono-) rymd-, djup-, med

rumslig 1. plastisk verkan stereotyp stereotypisk, ständigt lika 1. samma, alltid likadan, klichéartad, formelartad,
schablonmässig, slentrianmässig, stel(nad), 'gjuten i samma form', (alltför) enahanda, oföränderlig(t samma),
enformig, se stående 3 under stå, jfr banal steril 1 bakteriefri, aseptisk, desinficerad, kemiskt ren, steriliserad,
smitt(o)fri, infek-tionsfri 2 (biol.) avkönad, ofruktsam; ej fortplantningsduglig; (om ko) gall, (prov.) goll; (bot.,
motsats: fertil) icke fröalstrande 1. fröbildande 3 se ofruktbar 1, vegetationslös, torr, öde, ökenartad 4 (bildl.)
(ande)fattig, torftig, idélös, idétom, resultatlös, improduktiv, 'dödfödd' sterilisera 1 desinficera, kemiskt rena,
steril-behandla, smittrena, koka (operationsin-
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strument), pastörisera (mjölk) 2 göra ofruktbar 1. ofruktsam, beröva fortplantningsförmågan, snöpa 1 steward 1,
stewart 1. stuert [stjo'ard 1. -art 1. stu'ert] (sjö.) (salongs- 1. mäss)uppassare; hovmästare (på fartyg, i flygplan)

1 stick (subst.) 1 sting, styng, stygn, (in-sekts)bett; injektion; hugg 1. håll (i sidan), jfr 1 smärta 1 2 (kortsp. för)
(hemtagna) spel 3 stickord, 'tjuvnyp', jfr gliring — hålla stick hålla streck, se vidare under hålla — lämna i
sticket se övergiva, strandsätta, svika 3, gäcka 1

2 stick (subst.) kopparstick, se gravyr

3 stick (adv.) — stick i stäv mot rakt emot,

tvärt emot 1. tvärtemot, jfr tvärtom

1 sticka (subst.) 1 (trä)flisa, spillra, splittra, splitter, splint, pinne, liten käpp, (prov.) spinka, spåga, speta;
[stickor] spink, spint 2 tändsticka, (prov.) tändspeta, (åld.) stryksticka, (vard.) strilla 3 strumpsticka; räkne-sticka

2 sticka (v.) 1 stinga, såra, (om mygga) bita; ränna 1. jaga 1. sänka 1. driva 1. stöta (en kniv 1. värja i),
knivhugga, genomborra, jfr spetsa 2; skära (hål på); slakta (svin) (med kniv); skära (torv), avskära m 1. skära
(sparris), knipsa (av); (prov.) häva (hö); picka (knäckebröd) 2 (om sol) sticka hett, bränna 5, blända; (om smärta)
sticka till, rista, 'hugga', göra ont, svida (till), krypa 1. rysa (i ngn), pricka, (vard.) prilla; stickas, klia, pirra;
smärta, förarga 1, 'gadda' 3 stoppa 1. köra (handen i fickan) 4 (i fackspr.) (konsth.) grava, rista med (grav)stickel,
se

1 gravera; (kortsp.) trumfa 1. ta(ga) (över); (sjö.) sätta (båt i sjön); (sjö.) försiktigt fira 1. ge efter (på) 1. släcka
(på) 1. lossa (på) (tåg), se

2 fira 5 (vard. för) avlägsna sig 2, 3 fly 1, smita 1, skolka, gå 2, 2 rusa, (vard.) kvista (i väg 1. över till) — sticka
sig in lista sig in, slinka in — sticka sig undan dölja sig, gömma sig, 'göra sig osynlig', 'dunsta av' — stucken
(bildl.) se förnärmad, misslynt — vara hugget som stucket komma på ett ut, vara likgiltigt — varken hugget eller
stucket varken hackat eller målet, se under 2 hacka — stickande se olidlig; (om värme) brännande; (om kyla 1.
lukt) se skarp i; (om känsla) smärtsam, oroande, pinande, aggande; (om lukt)kvävande, amper, frän,strong;
(omljud) genomträngande, skärande, gäll; (om färg) gräll 1, (ibl. nära) ettrig; (om blick) elak, vass, (ibl.)
gnistrande; (om replik) stickig, spetsig, gaddig, snärtig — sticka av 1 avskära ni, avskilja ni, bortskära m 2
avsätta (med passare), utstaka ni, sticka ut, avgränsa, uppdela ni, markera 3 [sticka av mot] (skarpt) skilja sig
från, avvika från, bilda motsats 1. kontrast mot 1. till, skarpt avteckna sig mot, falla i ögonen, bjärt framträda,
svära mot — sticka eld på se antända — sticka emellan med slinka emellan med, se inskjuta 2 — sticka fram
sticka ut (ngt), räcka fram (ngt); komma fram, skjuta ut, skjuta fram 3, sträcka sig
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fram 1. ut, 'dyka fram', 'titta ut'; bli märkbar, (kunna) skönjas 1. förstås, skymta (fram), framträda 2, 2 gry —



sticka huvudet i busken söka gömma 1. dölja sig, se blunda för — sticka i brand sätta i brand — sticka

1 ögonen vara uppenbar, framträda 2, frappera 1, påkalla (ngns) uppmärksamhet, 'skrika', irritera, vara
uppseendeväckande 1. braskande, (ibl.) lysa (ngn) i ögonen — sticka in stoppa in, lägga in, träda in 1. på, införa
ni, (sjö.) skära in; skjuta in; stoppa 1. sticka undan; (om replik) se inskjuta 2; (vard. för) titta in (till ngn), som
hastigast besöka — sticka ned 1 föra ned 2 nedstöta ni, döda 1 3 fästa (söm 1. fåll) — sticka näsan i se blanda sig
i — sticka näsan i vädret (vard. för) brösta sig, se vidare under näsa — sticka svansen mellan benen moloken
drypa av, se kapitulera 2, jfr skämmas 2 — sticka till sjöss lätta ankar, se avsegla — sticka undan sticka in, se
smussla undan — sticka under stol med se dölja — sticka upp 1 sträcka upp

2 resa sig, skjuta upp, speta, (om hår) stå upp 3 spira (upp), sticka fram, skjuta fram, resa sig; komma upp 4
komma till synes, visa sig, komma i sikte, bli synlig 5 (om vinfat) avtappa, slå upp, öppna 1 6 (jäg.) stöta upp, få
upp 7 (vard. för) ta(ga) sig ton, visa sig morsk, morska sig, (vard.) vara uppkäftig, mopsa sig; trotsa, opponera
sig, ställa till bråk — sticka ut l se sticka fram ovan, speta ut; sträcka ut, räcka ut (tungan) 2 markera, se sticka av
ovan, se punktera 1 3 sticka till sjöss, se avsegla 4 (sjö.) se 2 fira — sticka åt i smyg ge 1. räcka, oförmärkt ge,
sticka till, smyga 1. smussla till 1. åt, oförmärkt släppa 1. trycka (en slant) i ngns hand — sticka över 1 (kortsp.
för) ta(ga) över 2 (vard. för) gål. kila 1. titta över (till)

3 sticka (v.) sömma 1. brodera 1. broschera (i guld), sy (täcken) stickling sättkvist, avläggare, skott, (sätt)-

planta, telning stickord 1 försmädlighet, spetsighet, sarkasm, gliring 2 (i register 1. katalog) uppslagsord, slagord
3 (teat.) stickreplik stickprov prov ur högen, slumpvis taget prov, (fackspr.) sampel; (ibl.) smakprov stickreplik
(teat.) stickord; avsidesreplik stickspår anslutande spår, bispår, blindspår

1 stift 1 biskopsdöme, biskopsstift, episkopat, dieces 1. dioeces 2 (om uti. förh. för) kloster

2 stift 1 se I spik, (metall- 1. trä)pligg, (ibl.) nagel; sprint, dubb, (ibl.) tapp, dorn, klämmer; häftstift 2 ritstift,
(grav)stickel, (rader)nål; (grammofon)nål; tändstift

stifta 1 skapa 1. (åld.) stikta (lag); ingå 1. sluta (fred) 2 instifta, (åld.) instikta, se inrätta 1, grundlägga; se vålla;
bilda (familj), inleda 1. göra 1. etablera 1. formera (bekantskap) stiftare se grundare

stiftelse 1 se anstalt, jfr konvalescenthem; (ibl.) (jungfru)stift 2 fond, se donation — from 1.mild stiftelse—stå
stilla

(åld.) mild stiftelse (enskild 1. privat) välgörenhets- 1. barmhärtighetsinrättning

stig gångstig, gång, smal (upp)trampad väg, (prov.) gadd; (även bildl.) led, kosa, bana, stråt

stiga 1 träda, kliva; stödja (på foten); trampa (på) 2 (motsats: falla, sjunka) höja sig, uppstiga ni, dyka upp, gå
upp, skjuta upp, tränga upp, stiga i höjden, gå till väders, fara upp, lätta, lyfta, lämna marken; 'resa sig', slutta
uppåt, välva sig; komma sig upp, stiga i graderna, tjäna sig upp, avancera, (ibl.) göra karriär, gå mot stjärnorna 3
(motsats: minska) vara i uppgående, öka(s) (i styrka 1. antal 1. värde), tillta(ga) ni, stegras, växa; svälla, (om pris)
springa i höjden, springa upp, åka upp, förbättras; (bankv.) uppjusteras — stigande uppåtgående, ökande,
tilltagande, växande, svällande, progressiv; ökad, överhandtagande — stiga av avstiga, gå 1. komma 1. hoppa av,
stiga ur, stiga ner (av), sitta 1. stå av (häst 1. cykel); gå i land, debarkera (från båt 1. flygplan) — stiga fram 1
träda fram, kliva fram, gå fram, stå fram, komma fram 2 uppträda, visa sig, falla i ögonen — stiga i höjden se
stiga 2 — stiga i land se landstiga — stiga in se 2 stiga på 1 —-stiga ned 1 bege sig ned, (ibl.) hoppa ned, klättra
ned; ta(ga) mark, landa 2 sänka sig (till ngns nivå), nedlåta sig — stiga och falla förändras, skifta, vackla,
fluktuera —

1 stiga på [sti'ga på] (råka) komma på; se beträda 1 — 2 stiga på [stiga på1] 1 komma in, stiga in, gå in, träda in,
kliva på, titta in

2 stiga upp i 1. på, gå upp i, hoppa på (en spårvagn), gå ombord på — stiga till gå till, uppnå, räkna, komma upp
till, uppgå till, belöpa sig till, (åld.) bestiga sig till — stiga upp 1 gå upp (i övre våningen) 2 lämna marken, se



stiga 2, stiga uppåt 1. mot himlen 1. upp i luften 1. vädret 3 resa sig (upp), resa på sig, komma på benen,-komma
upp, ta(ga) sig upp, stå upp, (vard.) pallra sig upp, speta upp; lämna sängen, (sjö.) törnå ut; (åld., bibi.) uppstå
(från de döda) 4 (om klippor) höja 1. resa sig (ur havet) 5 se 2 gry 6 (om misstanke) uppstå 1. uppkomma (hos 1.
inom ngn) — stiga upp på koturnen bli högtravande — stiga ur se stiga av — stiga åt huvudet berusa, se vidare
under huvud — stiga över 1 (om vatten) se gå över 2 2 beträda 3 gå utöver, överskrida; se överstiga 2

stigning 1 lutningsvinkel, lutning 2 backe, motlut, sluttning 3 se stegring 1

stil 1 se handstil 2 (typogr. för) (tryck)typer, alfabet, text, stilsort, stilsnitt, stiltyp

3 skrivövning, (skol)skrivning, tema; skriptum 4 framställning(s-sätt), uttryckssätt, (uttrycks)form, skrivsätt,
'penna'; språkbruk, språk(art), stilart; (tids-1. stil)prägel, särprägel, konststil, konstart, (konst)skola, konstriktning,
fason, snitt; (kläd)mod(e), (ny) look 5 skick, grace, värdighet, förfining, smak, elegans, (vard.) snits, piff;
korrekthet, stilfullhet — det är hennes vanliga stil det

är likt henne — gamla resp. nya stilen gamla resp. nya tideräkningen — gå i stor stil vara stort anlagd — hålla
stilen vara som man alltid varit, leva som man alltid levat, 'hålla sig rak', bibehålla sin livsstil 1. värdighet; (om
konstnär) måla (osv.) som man alltid målat (osv.), hålla sin linje, inte göra eftergifter, (opåverkad) fortsätta på
den inslagna banan — i den stilen i den vägen 1. genren, åt det hållet, så ungefär, (ngt) ditåt, (ngt) liknande — i
stil med à la, som stila upp sig (vard. för) hyfsa till sig, klä(da)

sig fin, snygga 1. sträcka upp sig stilblomma 1. stilblomster 1 onödigt ordprål, krusiduller, löjligt 1. överlastat
uttryck 2 se groda 2, floskel stilett [springkniv, dolk, kniv] stilfull stilren, vårdad, estetisk, formfulländad,
artistisk, konstnärlig, välberäknad, väl avvägd, sirlig, prydlig, se stilig stilig se stilfull, smakfull, elegant, gentil,
utsökt, chic, flott, parant, mondän, fin, grann, ståtlig, magnifik; (vard. o. si.) bräckig, bräck-full, bussig, fässjig 1.
färsig, klämmig, kucku-maffen(s), 'lyckad', piffig, sjangdåbel, sjucker, 'skarp', snajdig, snitsig, snofsig, 'snobbig',
'snygg', stunsig, svajig, tjusig, 'vass', fina q stilisera 1 se formulera 2 förenkla, schematisera, schematiskt återge
— stiliserad icke realistisk, stiliserande, typiserad, idealiserad, maniererad; stel, stelnad, linjesträng, stram

stilist språkkonstnär, stilkonstnär, (framstående) ordkonstnär, 'penna'; stilforskare, sti-listiker

stilistik stilforskning, stilvetenskap; (lärobok i) stillära, stilkonst

1 stilla 1 (motsats: mobil) (adj.) se orörlig, (ligga) för ankar 1. bi 2 (motsats: orolig, häftig, bråkig, stormig,
upprörd) (adj.) se 2 lugn 1, stillsam, stillfärdig, saktfärdig, regerlig; fridfull, fredlig, fridsam, saktmodig, blid,
mild, from, spak; tillbakadragen, anspråkslös, obemärkt, avskild; knappt märkbar (bris), 1 sakta 2, jämn;
stillastående; stillt (i luften); (hand.) flau 3 (motsats: bullrande, högljudd, stark, skrikig) (adj.) dämpad, lågmäld,
1 tyst 3, tystlåten 4 (ss. itj.) still, stå still(a), 2 håll, 2 hyss 5 (adv.) i stillhet, i lugn och ro, i fred (och ro); i tysthet,
i det tysta; varligt — hålla sig i. vara stilla 1 hålla sig i stillhet, vila, (ibl.) ligga till sängs 2 ligga orörlig, se stå
stilla nedan — hålla stilla vila; stoppa; (om båt) andöva; hålla (fingrarna) i styr — stå stilla 1. still 1 (motsats:
flytta sig, röra sig) hålla sig stilla, hålla, (jäg., om villebråd) trycka, tro; (även bildl.) stå och stampa på samma
ställe, stå på samma punkt, varken komma fram eller tillbaka, inte flytta sig från stället, inte komma ur fläcken 1.
ngn vart 1. någonstans, stagnera, stå 1. ha stannat i bakvatten, stå stilla i växten, stå i knut; [det står stilla för mig]
det står stilla i mitt huvud, jag kan inte tänka,
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jag vet varken ut eller in 2 (om maskin, motsats: arbeta, fungera) vila, stå 2; [fabriken står stilla] arbetet ligger
nere 2 stilla (v.) 1 sakta (farten), dämpa, lugna 2, avväpna, söva (samvetet) 2 släcka (törst), tillfredsställa
(hunger), lindra (smärtor) 3 ge foder åt (kreatur), (ut)fodra — stilla sig

1 se lugna sig 2 se gå över 5 — stillas (om vrede) sjunka till ro, 'sätta sig' — stillande smärtstillande; se lugnande

1 stillastående (subst.) se stagnation

2 stillastående (part. adj.) utan avlopp, stagnerande; oföränderlig, stilla, stagnerad; trög, (hand.) matt, flau;



stationär, statisk

stillatigande under tystnad, utan protest(er), utan prut, utan att opponera sig, jfr 1 tyst 5 stillestånd 1
vapenstillestånd, vapenvila, inställande av fientligheterna, eld upphör

2 driftsavbrott, (drifts)stopp, stagnation, uppehåll, jfr paus

stillhet orörlighet; tystnad, lugn, ro, vila, fred, frid(fullhet); tillbakadragenhet, obe-märkthet, ostördhet, (ibl.)
kontemplation, samling, andakt; stiltje (i affär) — begrava i stillhet 1 begrava (ngn) i tysthet (utan att påkalla
mera allmänt deltagande) 2 (bildl. för) överlämna (ngt obehagligt) åt glömskan, förtiga — i (all) stillhet obeaktat;
hemligen, i smyg

stillna (om vind) se bedarra

stillsam (motsats: bullersam, bråkig) se

lstilla 2 o. 3, 2 lugn 2 stillös stilvidrig, 'billig', se smaklös 2 stiltje 1 (sjö. för) vindstilla, lugn, stilla väder; stillt,
havsstilla, bleke 2 stillhet (i affärer), se stagnation

1 stim se 1 flock 1, mängd 1

2 stim se oväsen, jfr sorl 2

1 stimulans [-angs1 1. -ans1] (-en) eggelse, retelse, uppiggning, uppmuntran, sporre, tillskyndelse, drivfjäder,
impuls, incitament

2 stimulans [sti'-] (ett s.), stimulantier 1. sti-mulantia (plur.) uppiggande 1. (upp)livande 1. stärkande 1.
stimulerande medel, retmedel, stimulus, uppiggningsmedel, förfriskning, styrketår, 'uppiggare'; (hästsp.) doping

stimulera 1 öka verksamheten 1. energien 1. livaktigheten 1. livslusten 1. arbetslusten 1. arbetsförmågan, ge
stimulans, pigga upp, (ibl.) styrka; (si.) (sexuellt) kåta upp; uppliva id, excitera, ge (förnyad 1. ökad) spänst, 'ge
en körare', 'sätta liv i' 2 (bildl.) befrukta, väcka, se egga (upp), främja, underblåsa, jfr liva 1 — stimulerande
(motsats: nedslående, lugnande) uppiggande, uppfriskande, eggande, stärkande, livgivande stimulus [sti1-]
eggelse, retning; se 2 stimulans sting l se i stick 1 2 'hugg' 1. 'håll' (i sidan); (värme)slag, solsting, solstyng 3
(bildl.) 'tagg' (i hjärtat) 4 (idrott, för) kraft, snärt, spänst, slagkraft, 'sälta', 'gadd', (ibl.) högform, toppform 5 jfr
gliring stinga 1 se 2 sticka 1 2 (bildl.) pina, agga, gadda — inte veta vem man stungit haver inte tänka på vem
man har sårat 1. för-
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olämpat 1. retat (upp), inte ha gjort klart för sig vem man har att göra med, jfr missräkna sig 2

stingslig se granntyckt, rettig 2 stinka sprida stank, lukta illa 1. (vard.) pyton, osa, sticka i näsan, förpesta luften
— stinkande illaluktande, mefitisk, vämjelig, kväljande, kvalmig, osund stinn 1 (om människor o. djur) (med
magen 1. buken) full av mat o. dryck, proppmätt, bukig, bukstinn, utspänd, 'uppblåst', väderspänd, pösig 1,
plussig, korpulent 2 (om saker) välfylld (portmonnä), späckad (plånbok), fullproppad, proppfull, (vard.) smäck-
full — stint (adv.) med spänd blick, spänt, oavvänt, oavbrutet, stelt o. envist stirrande 1. fixerande stinta (prov.
för) 1 flicka 1 stipendium (penning)understöd, penninguppmuntran, penningbelöning; (ibl.) legat stipulation
(kontrakts)bestämmelse, villkor,

stadgande stipulera se bestämma 1

stirra stint 1. stelt 1. oavvänt se på 1. betrakta 1. iaktta(ga), spänna ögonen (i), envist fixera, sluka med blicken 1.
med ögonen, ha ögon på skaft, (starr)bliga, glo, blänga, jfr fåna 1; (ibl.) (sitta o.) uggla — stirrande (om blick)
stel, glasartad, stirrig, 'frånvarande'; tenn-knapps-(ögon) — stirra sig blind (på) låsa sig fast (vid), se vidare under
blind stirrig 1 se stirrande 2 (vard. för) nervös, virrig stjäla 1 (olovligt) tillgripa (annans egendom), (olovandes)
ta(ga), (små)snatta, undansnat-la ni, råna, röva, försnilla, snappa 1. roffa 1. (vard.) nappa åt 1. till sig, bortsnappa
iu, jfr plundra; lägga sig till med (andras ägodelar 1. idéer), orättmätigt tillskansa sig 1. tillägna sig, 'låna',



plagiera; tillvälla sig (makten); jfr bemäktiga sig 1; [stjäla ngt från ngn] bestjäla 1. 'beskatta' ngn; (vard. o. si.)
vara lång-fingrad 1. långfingrig, 'hugga' (sig 1. åt sig), kapa 1. korpa 1. klå 1. kara åt sig, 'knipa', 'knycka', nalla,
norpa, 'nypa', 'sno', 'snyta', strala, 'kamma' (in), palla (äpplen) 2 (kortsp.) maska — stjäla sig till smyga 1. lista sig
till, ta(ga) sig tid 1. tillfälle till, ta(ga) av sin arbetstid till — stjäla föreställningen dra till sig hela
uppmärksamheten stjälk 1 örtstam, örtskaft; [bladlös stjälk] stängel 2 frukt- 1. bär- 1. blad- 1. blomskaft stjälpa 1
välta (över ända 1. omkull 1. (i)kull), stöta 1. slå 1. störta 1. vräka 1. kasta omkull 1. (i)kull, kasta över ända,
vända upp och ned på, välva runt; tippa, kippa (över); luta (på) 2 falla 1. bära omkull, stupa, gå 1. kullra runt,
köra omkull 1. (i)kull, barka omkull, slå över ända, gå över ända 1. omkull 1. (i)kull, gå överstyr, kantra,
kapsejsa, (om fordon) (göra en) vurpa 3 (bildl.) komma 1. bringa på fall, bringa i fördärvet, störta i olycka,
ruinera, omintetgöra, förstöra 1, kullkasta 2, torpedera 2, omstörta — stjälpa av tippa, lasta av, lassa av, tömma
(ett lass), dumpa (av-fall i havet)—stjälpa i sig se 2 dricka 1,svälja 1stjärna—vara stolt

stjärna 1 himlakropp, fixstjärna, planet 2 (zool. för) bläs 2 3 (ordens)plaque, se orden 2; hänvisningstecken,
asterisk; kringla (på sporre), trissa 4 berömdhet, celebritet, stor konstnär(inna) 1. artist, förstaplans-skådespelare
1. -skådespelerska, filmstjärna, teaterstjärna, primadonna, diva, (film)star, (idrotts)ess, (tennis)mästare,
champion, idol

— stjärn- astro- astral, stellar(isk), siderisk (tid) — det står skrivet i stjärnorna det är (förut)bestämt av ödet, det
är förutsagt 1. förutspått, det är ödesbestämt; det vet man inte

— leva under knapphetens kalla stjärna leva i fattigdom 1. knapphet 1. under ekonomiskt tryckta förhållanden —
lägga en stjärna se spd (ngn) — vara född under en lycklig stjärna ha tur 1. framgång, ha lyckan med sig, vara
framgångsrik 1. lyckosam

stjärnbild stjärnkonstellation, stjärngrupp stjärnfall 1 stjärnskott, meteor 2 (skämts.

för) ordensregn stjärnkikare refraktor, (spegel)teleskop s tjärnsmäll slag i huvudet, knockout, (vard.)

smocka, sinkadus, snyting stjärt 1 gump, svans, stjärtfena, (orrhanes) lyra 2 se bakdel 2 3 (sjö. för) kort tågända
sto märr, jfr häst 1

1 stock (subst.) 1 timmerstock; bjälke, balk, bom, påle, post, stolpe, stötta; (ibl.) syll, stubbe, kubbe, block, klots,
kloss, rulle, kavle; [xylografistock; (typogr. för) träfot (för kliché); formblock, formstock, hattstock, perukstock;
(sjö.) roderstock, hj ärtstock; kungsaxel (i etageugn); (jäg.) giller-stock, fallstock, läm, klämmer, bram, se 1 fälla
1; skorstensstock; (åld.) gapstock, skampåle; fattigstock, penningbössa; vinstock, fröstock, kålstock, bananstock,
[-bananklase]-] {+banan- klase]+} 2 antal, numerär, kader, hög, hop, massa — sova som en stock sova lungt —
stå där som en stock stå där som ett (trä)-beläte — över stock och sten i oländig mark

2 stock (adv.) se alldeles 2

stocka sig 1 upphöra att rinna, hämmas, (ibl.) halvt (tiü)täppas; tjockna (i halsen), (om ord) fastna i halsen 2
samla sig 1. trängas ihop (på ett ställe), skocka sig, stagnera; (om timmer) råka i stockning, stapla upp sig, bilda
en bröt stockning 1 (blod)stas 2 (tillfälligt) uppehåll, avbrott, stagnation, stillastående, (trafik)-stopp — råka i
stockning se stocka sig stod bildstod, staty, skulptur; kolonn stoff 1 ämne, substans, 'gods', (ibl.) råämne,
(rå)material 2 tyg, material, (ibl.) textilier, vävnad(er) 3 materia 1. materie, (ibl.) grundämne, massa; anlag, se 1
gry 1 4 se material 1, föremål, innehåll, motiv stoffera styra ut, pryda, garnera; (om exv. nött kant 1. knapphål)
fålla upp (med små stygn), putsa upp, snygga upp stofil (vard. för) förtorkat original, gammal uv, kuf, 'mumie',
underlig prisse 1. individ, särling, enstöring, '(snus)mumrik', 'perukstock', jfr pedant, träbock, trögskalle,
dumskalle,

trindskalle, gubbstrutt, gubbstut, knarr, tvärvigg

stoft 1 damm, fint pulver, kringflygande partiklar, 'puder', 'mjöl', frömjöl, borrmjöl, smolk, fnugg, sot, (kol)stybb,
jfr fjun 2 färgstoff, färgstoft, färgämne, färg 3 stoftgrand, stoftkorn, fnyk, dammkorn; [ett stoft] ett intet, (en)
ringhet, ingenting 4 jordens mull; jord, grus (o. spillror) 5 (ngns) ben, se 1 lik — ligga 1. krypa 1. kräla i stoftet



för se ödmjuka sig — skudda stoftet av sina fötter försvinna, jfr 3 fly 1 — slicka stoftet kyssa marken, se
ödmjuka sig stofthydda 1. stoftshydda se kropp 1 stoftkorn stoftgrand, se grand 1 stoicism (sinnes)lugn, sinnesro,
(självbehärskning, känslokyla, kallsinnighet, kallblodighet, likgiltighet, apati stoisk se orubblig 2, 2 lugn i,
besinningsfull, 'filosofisk'

stoj se oväsen, (ibl.) hojt(ande) o. skratt(ande),

(vard.) tjohej stoja se 1 bråka 1, (vard.) tjimma, tjoa — stojande se bullersam, (vard.) flamsig stol 1 (ibl. nära)
säte, bänk, taburett; [karmstol, fåtölj, länstol, emma(stol); tron(stol)] 2 plats 1. medlemskap (i exv. akademi);
(professors)-värdighet, -ämbete — sticka under stol med se dölja stola [-å1-] 1 (kyrkl. för) axelband 2 lång o.

bred boa, cape stolgång 1 ändtarmsmynning, (med.) anus,

rectum 2 avföring stoll se gruvgång

stolla toka, tokstolla, (vard.) tossa, skrålla,

fjompa, gås, våp, (prov., i Sydsv.) tosa stolle tok(er), tokstolle, (vard.) tosing, toking, tokskalle, tokfan, tosse,
tasse, dårfink, töntring; täljetok, abderit, (prov.) tokbruse, tjoller; se dumbom; galning, galenpanna, vettvilling,
blindstyre, (ibl.) fjant(er), tölp stollig se fjollig, tokgalen, vanvettig, crazy stolpa (vard. för) gå, stega, kliva,
speta, klam-pa

stolpe 1 stödjepelare, (trä)pelare, (upp)-ståndare, stake, stötta, stång, stock, sträva, påle, pollare, avvisare;
hässjestolpe, hässje-stör, (prov.) gubbe; (dörr)-post; (si. för) ben, [stolpar] (gruvtekn.) (pit)props 2 (herald.)
mittfält 3 kort minnesanteckning, (nedskriven) (stödje)punkt (för minnet), (anteckning som) minnesstöd stolt
värdig, ädel, hög, nobel, ridderlig, ärofull; karlaktig, heroisk, (åld.) båld, stolts (jungfru); präktig, härlig, ståtlig,
rakryggad, rank (hållning), majestätisk, förnäm, pampig, flott, storslagen, grandios; självmedveten, självsäker, jfr
äregirig; se högdragen, högmodig, storordig, pösande, stor av 1. på sig, yverboren, stursk, styvnackad, styvsint,
myndig, spotsk, morsk, trotsig, (vard.) se kavat, snorkig, katig, 'spansk'; avvisande, fjär -— vara stolt ha en säker
känsla för sitt eget värde, bära huvudet högt, gå med högburet huvud, uppträda med svällande

(609vara stolt över—stora världen

kam, ha en stolt hållning, sätta näsan i vädret, 'sträcka på sig', yvas; vara reserverad. 2 — vara stolt över
berömma sig av, jfr skryta (med)

stolthet 1 se vördighet 1 2 högdragenhet, högfärd 3 prydnad, heder, ära, (största) sevärdhet, attraktion stoltsera
uppträda självsäkert 1. stolt 1. skrytsamt, yvas, skryta, hovera sig, (vard.) spanska sig, spänna vader, 'jäsa', (ibl.
nära) ståta, svassa, snobba; [stoltsera med] (även) göra ett stort nummer av, (vard.) 'flagga med'

stomme 1 ställ, ram, 'skelett', 'kärna', (hatt)-karka's; (tak)resning, taklag, röste, (takkonstruktion;
(byggnads)kropp, (skepps)-skrov; (radio- l.TV-apparats) chassi1; (vagns)-rede; (prov.) bål (på redskap); (ibl.)
hylsa, pipa, rör; råmaterial, ämne, (fackspr.) (tårt)anslag 2 se 2 grund 7, utkast, (ibl.) schema, system 3 basvaror (i
skafferi 1. frysbox) 4 (ekonomisk) 'ryggrad' 1. 'stöttepelare' 5 (manskaps- 1. befäls)kader stop 1 bägare, se 1 krus
2 plommonstop, (vard. för) styv hatt

1 stopp (subst.) 1 stockning (i avloppet), (sotarsl.) förtäppning 2 (trafik)hinder, spärr

3 halt, (vard.) (tvär)nit 4 (utan) uppehåll 1. paus 1. avbrott; (drifts)inställelse 5 stillastående, stillestånd,
stagnation 6 stopptecken, stoppsignal 7 se förbud 8 lagning, fyllning; propp — sen var det stopp (vard. för) sedan
var det ogörligt, (stört) omöjligt, (vard.) täfft — säga stopp se vägra — sätta stopp för se hejda 1, hindra,
förbjuda

2 stopp (adv.) absolut (omöjligt), pin (mätt), se alldeles 2

3 stopp (itj.) halt!, se 2 håll, här kommer ingen fram; passopp; nu får det vara nog; [stopp lite] nånå, sakta i
backarna, låt oss tänka (efter) först



1 stoppa 1 sätta stopp(ar) på, laga (hål 1. strumpor), (ibl.) konststoppa, lappa, (prov.) böta, jfr reparera 1 2 fylla
med (exv. dun), madrassera, vaddera, bolstra, uppstoppa iu; tillstoppa ni, igenstoppa ni, täppa (till) 3 ned-stoppa
ni (handen i fickan), sticka, 'lcöra'

4 lägga, packa, stuva, (ibl.) proppa; instoppa ni (bomull i öronen) — stoppa i (ngn ngt) låta (ngn) ta(ga) in (mat
1. medicin), få i, ge — stoppa i sig (vard. för) äta 1 — stoppa in föra in (ngt i 1. under ngt), lägga in (ved i
brasan); träda in; föra 1. tvinga in (ngn 1. ngt) i ett rum 1. en cell; inrangera (i viss kategori), sammanföra m —
stoppa in i 'mata' (maskin) — stoppa ned nedlägga ni; nedmylla ni — stoppa om väl innesluta (i kläder), ombona
m — stoppa pipan i säcken se foga sig i — stoppa på sig stoppa i fickan, ta(ga) hand om, håva åt sig — stoppa
till se täta — stoppa till munnen på (ngn) se tysta (ned), snoppa av — stoppa undan se smussla undan

2 stoppa 1 se hejda 1, hindra, spärra 1 2 se stanna 5, dröja 3; se upphöra 1, sluta 3 3 stå rycken, stå sig, hålla
stånd, hålla ut, orka

(610

4 förslå, räcka till — stoppa för (kunna) uthärda 1. tåla (en påfrestning) — stoppa mot (vard. för) gå upp emot
stoppdag stopptid, sista (leverans)dag (för

manuskript o. d.), (fackspr.) deadline stoppmätt se proppmätt

stoppning 1 lagning, lappning; strumpstopp-ning, konststoppning 2 stoppningsmaterial, fyllning, vaddering;
resårstoppning, möbelstoppning, se dyna; [tagel- 1. krollsplint- 1. fjäder- 1. dun- 1. kapock- 1. hö(stoppning)]
stor 1 (om storlek) inte liten, högrest, jfr storvuxen, reslig, kraftig 1, hel 1. gällande (karl), (vard. o. si.) 'grov',
stöddig, mastig; jättelik, kämpalik; (om omfång) vid(sträckt), bred, diger, voluminös, vidlyftig, skrymmande,
kraftig 2; rymlig, spatiös, (typogr., om bokstav, motsats: gemen) versal; (om rubrik) 'fet', (ibl.) flerspaltig; (om
antal) talrik, månghövdad (skara); betydlig, avsevärd, försvarlig, ospar(a)d (möda), ansenlig, ampel, väldig, jfr
kolossal, oerhörd 1, imponerande; riklig, rikhaltig (sortering); ekonomi- 1. familje-(förpackning); strykande
(åtgång); vittgående, omfattande, ingripande; förnämlig, storartad, storslagen; (om hastighet) god, hög; (om
lutning, tryck) stark; (om penningsumma) inte föraktlig, 'dryg', 'vacker'; (om olycka) förfärlig, förskräcklig, svår,
faslig; [något stort] (vard.) något i hästväg 2 (full)vuxen, 'gammal' 3 inte ringa, betydande, högt uppsatt, hög,
mäktig; ädel, storsinnad, storvulen, storstilad, framstående 4 stor av 1. på sig, (vard. för) högfärdig, skrytsam (av
sig), stursk, 'stram', (vard.) mallig, snorkig — stor- makro-, mega-, magnum-(butelj) — stort (adv., även) (titta)
storögt 1. förvånat; (tala) vitt och brett; storslaget (tänkt); (det hjälpte inte) särskilt bra 1. mycket; (idrott, för)
(leda) överlägset; (inte) just 1. mycket (bättre) — (både) stort och smått allt, se under all 4 — föra stort hus ha
stort umgängesliv, se vidare under föra — göra ett stort nummer av göra affär av — göra stora ögon bli
förvånad, häpna — i det (stora) hela på det hela (taget) — i stor skala i stor utsträckning, se vidare under 1 skala
— i stor stil i stor skala, se under 1 skala, jfr storartad, storslagen; [hans liv går i den stora stilen] han lever högt
— i stora drag i stort sett, schematiskt; (måla) med bred pensel — i stort sett i det (stora) hela, i stora drag,
praktiskt taget 1. sett, i allmänhet, i huvudsak; över huvud (taget), över lag, i gemen, som regel, generellt (taget)
— leva på stor fot se leva högt — slå på stort reda till ett dundrande kalas, bjuda flott 1. överdådigt, spendera,
(vard.) låta rullan gå, ösa med storsleven, visa framfötterna; vara 1. leva flott, se under 2 flott, extravagera, vara
överdådig 1. slösaktig, se slösa — stor publik fullt hus — stor toalett se 1 gala — stora ord se skryt; [bruka stora
ord] se skryta — stora världen societeten, se societet 1 — taga 1. ta emot ngn med stora famnen hjärtligt väl-vara
stor i maten—storvulen

komna — vara stor i maten äta mycket, ha en glupande aptit -— vara stor i mun 1. i munnen 1. i orden vara
skrytsam, skryta storartad härlig, praktfull, präktig, (stor)ståt-lig, förträfflig, ypperlig, utmärkt, utomordentlig,
utsökt, underbar, glänsande, lysande, strålande, splendid, superb, famös, minnesvärd; se storslagen, väldig,
kolossal, (prov., i Sydsv.) farlig; fenomenal, överväldigande, monumental, skulptural; förnämlig, briljant,
magnifik, pompös, överdådig, överlägsen, häpnadsväckande, imponerande, storstilad, ampel

storbelåten stormhelåten, stormförtjust, själaglad



storbokstav stor bokstav

stordåd minnesvärd bedrift, kraftprov, prestation, mirakel, under(verk), (åld.) (hjälte)dat storfinansen
storkapitalet, kapitalismen, plu-tokratin

storgubbe (vard. för) inflytelserik karl, (stor)-pamp, (stor)kaxe, storman, matador, potentat

storhet 1 anseende, berömmelse, glans, härlighet; betydelse, (personlig) resning, höghet; förtjänst;
makt(ställning), välde 2 (mat.) se dignitet 2, kvantitet, (i matematiskt uttryck) term 3 (om person) se storman,
berömdhet, ledande 1. tongivande man, koryfé, matador, magnat, potentat, notabilitet, 'ess', 'kanon' storhetstid
(motsats: förfallsperiod) storhetsperiod, stormaktstid, blomstringstid, guldålder, gyllene ålder 1. tid, glansperiod,
glanstid, glansår, glansdagar, välmaktsdagar storhetsvansinne se högfärdsgalenskap storkna mista andan, inte
kunna dra(ga) andan, kikna, (vara nära att) kvävas 1. förgås, (prov.) strågna, kvamna, köva sig storlek
storleksgrad, storleksordning, storleksklass, (stjärnors) magnitud, format, omfång, grovlek, mäktighet; vidd,
ytinnehåll, yta, areal; rymd, omfattning; numerär, se mängd 2; (krag)nummer, (om barnkläder) 'ålder'; (typogr.)
(typ)grad, kägel storligen 1. (åld.) storliga se högeligen storljugare lögnhals, (ibl.) mytoman storm 1 hård vind,
stormvind, stormby(ar), orkan, tornado, häxkittel, jfr 1 vind, (rusk)-väder, oväder, hårt 1. svårt väder, sjögång 2
(bildl.) 'störtskur', '(stört)våg', 'lavin'; ramaskri (av protester) 3 (mil. för) sista 1. avgörande angrepp, slutangrepp
(vid stormning), stormning(s-anfall), stormanfall 4 se cylinderhatt — gå 1. löpa till storms mot se anfalla 4,
angripa 2 — rida ut stormen se hålla stånd, härda ut 1 — storm i ett vattenglas storm i ett tvättfat, stora vågor i
en liten damm, mycket väsen för ingenting, 'beaucoup de bruit pour une omelette' — taga 1. ta med storm 1
(mil.) se storma 4, erövra 1; överrumpla, jfr överraska 1 2 (bildl. för) (snabbt) vinna ngns sympati 1. bifall 1.
kärlek, bedåra, erövra 3 storma 1 blåsa våldsamt, blåsa storm, gå vita

gäss på sjön 2 fara vilt fram, rasa, väsnas, bråka, stoja, galnas; skena 1. basa (i väg), komma störtande, rusa 1.
störtal. tränga (in) 3 brusa, dåna, larma 4 se anfalla 2, attackera, forcera, äntra (fiendefartyg), ta(ga) (fästning)
med storm; (bildl.) gå 1. löpa till storms mot, häftigt ansätta — stormande 1 se stormig 2 2 vild, lössläppt, häftigt
svallande, översvallande, 'brinnande', fanatisk, jublande, överväldigande, rasande, 'rykande', våldsam, hejdlös,
ohämmad, upprorisk, häftigt upprörd, bullersam, orgiastisk; (mus.) furioso — storma an rusa an, framstorma ni,
anfalla 2 — storma fram jaga fram, rusa fram, bryta fram, spränga an storman herreman, herre, aristokrat, storhet
3, (vard.) 'storgubbe', se 1 pamp; jätte, titan, he'ros

stormarknad storköp, storlager (med försäljning), snabbköpsvaruhus, allköp stormby 1 se storm 1, jfr 1 vind 2
(bildl.)

'störtsjö' 1. 'skur' (av ovett) stormförtjust stormbelåten, storbelåten, själaglad, själa(för)nöjd, se hänryckt — vara
stormförtjust inte veta till sig av glädje stormig 1 blåsig, stormfylld, stormdiger 2 (bildl. för) orolig, upprörd,
förvirrad, häftigt upprörd, våldsam, tumultuarisk, tygellös, utsvävande, vild, stormande, (ett liv) i sus och dus
stormil stormby, jfr 1 vind stormning stormanfall, se anfall 1 stormskydd lä

stormsteg — med stormsteg med sjumilasteg,

1 ilmarsch, snabbt

stormsvala (bildl. för) olycksförebud, olycks-

varsel stormvåg se anfall 1

storordig stortalig, stormunt, stormynt, skrävlande, braskande, skroderande, skrytsam, fräck, dryg, överlägsen,
(vard.) flabbig, viktig, jfr stolt — vara storordig gärna ta(ga) mun(nen) full, vilja flyta ovanpå storsinnad 1.
storsint (motsats: småaktig) se

högsint; högt strävande storskrytare se skrävlare storslagen stor, upplyftande, upphöjd, sublim, stolt, majestätisk,
mästerlig, grandios; märklig, (om utsikt) vidsträckt, 'mäktig'; imposant, pampig, orkestral; storstilad,
beundransvärd, storartad; kontinental; (vard.) (sju)dundrande, sjuhurrande, sjusär-deles, flott



storstad metropol, miljonstad, världsstad,

'stenöken' storstadsdiktning asfaltpoesi storstilad se storartad, storslagen storstrejk allmän strejk, generalstrejk
storstuga 1 boningshus 2 större (bonings)rum storverk ovanlig bedrift, (ngns) magnum opus,

se bragd, underverk storvilt 1 större villebråd, (ibl.) högvilt

2 (skämts, för) fint folk, nobless storvulen betydande, mäktig, imponerande,

kraftfull, kraftig, bålstor

(611storvuxen—strejk

storvuxen 1. storväxt målfyllig, se reslig story [stå'ri] berättelse, historia; handling (i

skådespel, bok) storätare se gourmand 2

storögd (bildl. för) förvånad, förundrad, undrande, med ögon på skaft straff bestraffning, avstraffning,
straffåtgärd, (jur.) poena; efterräkningar, räfst; (Guds) straffdom, hemsökelse, gissel, ne'mesis (divi-na),
fördömelse; plikt, böter; (vid) ansvar, (straff)påföljd, repressalier, retorsion; straffbestämmelse; tuktan, näpst,
korrektion; (idrott.) straffspark — få sitt straff få stenar i stället för bröd, så vind och skörda storm; som man
bäddar får man ligga, som man kokar får man supa, som man sår får man skörda — stå sitt straff (få) uthärda 1.
utstå sitt straff — till straff i 1. till gengäld straffa låta undergå straff, låta få sitt straff, utöva repressalier,
bestraffa, avstraffa, tillrättavisa, klämma efter, tukta, aga, näpsa, statuera exempel, (ibl.) gissla, risa; (ibl.)
hämnas, jfr hämna, beivra; (relig.) plåga straffanstalt fängelse, tukthus straffarbete tvångsarbete, se fängelse 1;
slavarbete

straffbar straffvärd, se brottslig, olaglig straffkoloni straffort, deportationsort strafflindring eftergift,
(straff)nedsättning strafflös se ostraffad straffpredikan se strafftal, jfr ovett straffri (åld., jur.) strafflös (enligt
strafflagens § 5:5), femfemma, straffriförklarad — vara straffri icke ha kunnat fällas till ansvar, slippa straff 1. att
bli straffad strafftal straffpredikan, vidräkning, filippik,

tillrättavisning, ovett straffvärd brottslig, skyldig, straffbar, se förkastlig

straffånge tukthusfånge, kedjefånge, (skämts.) 'burfågel', (åld.) fästningsfånge, jfr fånge, förbrytare

stram 1 (motsats: slapp, pösig) hårt spänd, åtstramad, åtdragen, styv, (tätt) åtsittande, trång, snäv 1 2 (om
hållning) fast, rak, uppstramad, militärisk, stolt; noggrann (hållning 1. givakt); se stel 2, orörlig, som förstenad,
som huggen i sten, (stå) som en saltstod 1. en staty 3 (bildl. för) (strängt) behärskad, strikt; spartansk (livsföring);
fast (börs); (stil)sträng, stiliserad, (ibl.) knapphändig) 4 se oböjlig, avmätt 2, avvisande, högdragen, frånstötande,
(vard.) stor av 1. på sig, 'spansk', mallig, snorkig, strong — vara stram sträcka på nacken, vara reserverad 2,
fjädra sig 2, borsta upp sig, (vard.) vara styv i korken

strama 1 (motsats: lossa) sträcka, spänna, strama till 1. ät 2 smita åt, sitta till 1. åt, sitta (åt) som ett korvskinn 1.
ålskinn, snäva, snörpa, klämma, skära in, 'genera'; spännas, sträckas, (prov.) stramma — strama till 1. åt dra(ga)
till 1. åt, strama, (sjö.) styv-hala 1. dörhala (tåg 1. talja) — strama upp sig inta(ga) en stram(are) hållning, räta
upp

ryggraden; uppträda morskt, bjuda trots, bjuda spetsen, sätta sig upp (e)mot; ta(ga) mod till sig, fatta mod,
bemanna sig, morska (upp) sig, ta(ga) sig samman, rycka upp sig, samla sig, (vard.) skärpa sig strand
(strand)brädd, (sjö)kant, (flod)bank, (älv)brink, (ibl.) nipa, (myr)lagg; (havs)-kust; strandlinje; badstrand,
sandstrand, plage

stranda 1 vräkas upp på strand 1. på land, sättas 1. gå 1. stöta 1. fastna på grund, (ibl.) grundstöta; se förlisa 2
(bildl.) se misslyckas 1 3 avbryta (förhandlingar), låta 1. få att stranda 1. köra fast strandgods se vrakgods 1
strandsätta lämna i sticket, sätta i (penning)-förlägenhet, sätta i knipa, sätta fast, lämna utan hjälp, övergiva, svika
3; se 1 lura 2 — strandsatt utan pengar, illa ute, lämnad ensam 1. åt sig själv 1. åt sitt öde strandvrak se vrakgods
1 strapats kroppsansträngning, kraftansträngning, ansträngning; [strapatser] (även) se besvär, jfr 1 möda;



'äventyr' stråte !g se fältherre, duglig krigare strategi1 härförarkonst, krigs(lednings)konst, jfr taktik;
(diplomatiska 1. väl genomtänkta) (strids)metoder 1. anfallsplaner 1. försvars-planer; tillvägagångssätt strategisk
taktisk, diplomatisk, klokt o. planmässigt beräknande, framsynt; (om vara) oumbärlig

strax 1. straxt 1 se genast 1 2 omedelbart 1. tätt 1. kort 1. alldeles 1. nära 1. näst (intill 1. bredvid) 3 omedelbart
då streber hänsynslös lycksökare, karriärmakare, karriärjägare, karriärist, arrivist, framåt-strävare, uppåtsträvare,
maktsträvare, 'levebrödspolitiker', struggler, opportunist, (vard.) gåpåare, 'klättrare', jfr uppkomling — vara en
streber sträva efter att (snabbt) komma fram 1. upp, ha vassa armbågar

streck 1 pennstreck, (penn)drag; strimma, rits(a), repa, skåra, rand, märke; linje, gräns(iinje); gradstreck,
(feber)grader; kom-passtreck; tankstreck, bindestreck, (typogr.) divis 2 malmstreck, malmgång, sträckning,
(malm)åder, gång 3 (kläd)lina, snöre 1, tåg; gradbeteckning, galon 4 (dumt) tilltag, se ofog — fult streck ful
kupp, illdåd, illbragd, ful manöver — hålla streck se hålla stick — streck i räkningen (stort) aber, (svår)
motgång, missräkning 2, 1 nederlag, olägenhet; [det var ett streck i räkningen] detta korsade mina planer, detta
rubbade mina cirklar — stryka ett streck över (ngt) tillintetgöra, korsa; låta udda vara jämnt, lämna åsido, stryka
över och gå vidare, glömma 4 strecka linjera; (tekn.) snittmarkera, (konsth.)

skraffera; strimma; pricka 1. stryka (för) streckare (vard.) understreckare, kulturartikel ('under strecket'),
kulturkrönika strejk arbetsinställelse, arbetsnedläggelse, konflikt, (liten) strejkunge

(612strejka—strikt

strejka 1 nedlägga ni 1. inställani arbetet, börja 1. sätta i gång 1. öppna 1. etablera strejk, gå i strejk 2 (motsats:
infinna sig) utebli, bli 1. hålla sig borta från, ej längre vara med (på), vägra (att) delta(ga) 3 (motsats: fungera,
göra tjänst) vara i olag, krångla 2

strejkbrytare (vard.) svartfot(ing), guling

stress (alltför stor) psykisk (o. fysisk) påfrestning, stark själsspänning, tryck, överansträngning

stressad jäktad, ansträngd, hårt pressad, överansträngd

streta 1 arbeta hårt, slita (en) hund, spänna sina krafter 1. muskler, se 2 sträva, ävlas, kånka (på 1. med), kneka
(sig fram), (prov.) gresa 2 se spreta — streta emot se spjärna emot

1 strid (subst.) 1 kamp, kämpalek, vapenskifte, (åld.) vapenlek, bardalek; (draga i) härnad 1. i fält; batalj,
drabbning, (fält)slag; fälttåg, kampanj; fäktning, engagemang, slaktning, träffning, renkonter, (åld.) aktion,
skärmytsling, handgemäng; se krig; (utan) svärdsslag; ofred, fejd, öppna fientligheter; nappatag, dust, brottning;
slagsmål, krake'1, kalabalik, tumult, (vard.) fajt; tvekamp, duell, envig; match, mellanhavande, 'affär' 2
stridighet(er), tvistighet(er), tvist(er), konflikt, kontrovers, divergens, jfr brytning '>; sammandrabbning,
'sammanstötning', 'kollision'; misshällighet(er), slitning(ar), splittring; oroligheter; meningsbrytning(ar),
(menings) skiljaktighet (er), (menings)motsätt-ning(ar); oenighet, söndring, missämja, disharmoni, osämja,
fiendskap; dispyt, bråk, gräl, käbbel, (vard.) gruff, 'knivkastning'; kiv, split, tvedräkt; träta; polemik, process, (i)
delo, (vard.) (i) klammeri 3 tävlan, tävling

strids- polemisk — avblåsa striden inställa fientligheterna — i strid mot ). med stridande mot, trots, tvärt emot 1.
tvärtemot, gentemot 2 — komma i strid med komma i konflikt med, råka ihop med, kollidera med — stå i strid
med strida mot, se strida 4, svära mot — öppna strid öppna eld, börja 1. inlåta sig i strid 1. fientligheter, leverera
batalj, se anfalla

2 strid (adj.) 1 (om vatten) häftigt rinnande 1. flytande, rikligt 1. ymnigt strömmande 1. flödande, starkt forsande,
skummande, mycket strömt; (om rörelse) se snabb 1; (om regn) se häftig 1, (ibl.) 'strömmande'; ymnig 2 (om
säd) fullkornig, välmatad; (om sand) storkornig, grov; (ibl.) tung, fullviktig 3 (om hår) rak o. sträv, spretande,
spretig, tätvuxen, (ibl.) stripig

strida 1 [strida med 1. mot] (motsats: sluta fred, förlikas, leva i fred) kämpa, kriga, föra strid, ta(ga) 1. gripa till



vapen 1. till svärd, vara i elden, sammandrabba ni, fäkta, (åld.) fejda, (ibl.) duellera, se slåss 1 under 2 slå; sträva
(med) 2 (motsats: enas) kivas, nappas, ta(ga)s med (varann), vara osams 1. oense, ligga i tvist 1. fejd 1. i delo
(med varandra), ligga i luven (på varandra), vara på krigsstigen, se tvista 3 [strida mot] (mot-

sats: understödja, hjälpa, befrämja) göra motstånd mot, föra vapen mot, bära avog sköld mot; tala emot, opponera
mot, söka gendriva, gå (e)mot, se bekämpa, motarbeta 4 [strida mot] (motsats: passa ihop, gå bra ihop,
överensstämma med) vara motsatt 1. stridig mot, stå i strid med, stå i motsats till, vara oförenlig med, bryta sig
mot, 'tala' emot, 'svära' emot, bryta av mot, disharmoniera, motsäga 5 [strida för] (motsats: motarbeta) verka för,
agitera för, se försvara, hävda 3 — strida om påvens skägg hänge sig åt ordklyveri, se vidare under påve stridbar
1 se krigsduglig 2 ständigt färdig till strid 1. att uppta(ga) stridshandsken, stridslysten, stridsglad, kampglad,
krigslysten, krigisk, militant, jfr stridig 1, polemisk(t lagd), aggressiv, trätgirig, motsägelselysten, utmanande

stridig 1 (motsats: fridsam) påstridig, oböjlig, stridslysten, fientlig, jfr stridbar 2; motspänstig, halsstarrig,
styvsint, genstörtig, jfr envis 1; stridsfylld, ofridsam 2 (motsats: samstämmig) strid 1. tvivel underkastad,
omstridd, omtvistad, omdebatterad, tvistig; [stridiga] sinsemellan stridande, motstridiga, motsägande, motsatta,
skiljaktiga, (grund)-olika, oförenliga, artskilda, väsensskilda — vara stridiga svära mot varandra, inte kunna gå
ihop, skära sig (mot varandra), utesluta varandra

stridigheter se 1 strid 2, misshällighet, oenighet stridsduglig se krigsduglig, operationsduglig stridsfråga se
stridsäpple

stridshandske — upptaga 1. uppta stridshandsken motta(ga) I. besvara utmaningen, ingå i svaromål

stridskrafter försvarskrafter, truppstyrkor, (härs)makt, vapen, krigsmakt stridslust stridsiver, stridsbegär,
kamplust stridslysten fejdlysten, blodtörstig, stridbar 2, oppositionell, påstridig, (ibl. nära) uppbrusande, grälsjuk
— vara stridslysten (ännu) inte ha stångat hornen av sig stridsman 1 se soldat, stridskämpe 2 se förkämpe

stridsmö (om fornnord. förh.) sköldmö, val-kyria; (om forngrek. förh.) amason stridsplats arena, slagfält,
krigsskådeplats, stridsterräng, tummelplats, (i högre st.) kampplats, valplats, vädjobana; (ibl.) box-ningsring,
brottarmatta, fäktningspist stridsrop härskri, krigsrop stridsvagn pansarvagn, tank stridsäpple tvistefrö, trätofrö,
tvisteäpple, tvistefråga, tvistepunkt, tvisteämne, omtvistad 1. omstridd 1. öppen fråga, stridsfråga, stridsämne,
erisäpple strigla vässa, skärpa, bryna strikt 1 (adj.) schematisk, skarpt avgränsad, strängt logisk, absolut
följdriktig, stram, rigi 'd, se 2 sträng 3, jfr rigorös; stramt elegant, (vard.) strong, se vårdad 2 (adv.) strikte; i
strängaste mening, noggrant, se noga 2

(613stril—få stryk

stril 1 (-et) fin skur, 'dusch',duggregn,jfr regn 1 2 (-en) (fin) stråle 3 (-en) sil (på vattenkanna); duschapparat,
duschhuvud, duschsil, spridare

strila 1 rinna 1. falla i fina strålar, fördela(s)

1 fina vattenstrålar, (ibl. nära) rissla; (ibl.) sippra 1. kvälla (fram); strilregna, se regna 1; (om ljus) strömma, sila 2
(be)spruta, bestänka, sprita, skölja, vattna med stril, (ibl.) duscha

strimla se remsa, strimma 1, slimsa; (bokb.) (pappers- 1. väv)fals; (tekn.) (tunn) sträng strimma 1 (långt fint)
streck, rand, åder, (ibl.) räffla, ådring; remsa, strimla, band; bläs (på hästmule); (Ijus)stråle, (svagt) sken; (sjö.)
(molnfri) klara (på himlen) 2 (bildl.) skymt, aning, glimt strimmig strimmad, tigrerad, marmorerad, flammig,
bandad, randig, (prov.) grimlig; ådrad, ådrig, jfr spräcklig stringens sträng följdriktighet, konsekvens, klarhet,
skärpa stringent bindande, strängt följdriktig, exakt,

2 sträng 3, klar 3

stripig (om hår) striphårig, spretande, spretig, spärrig, (ibl.) strid, oborstad, okammad, raggig, risig strof 1
(psalm)vers 2 kuplett, (vis)stump, (liten) visa, 'bit'; melodi; paschasa 1. pasjasa strong (vard. för) kavat, säker (i
korken), stursk, (vard.) 'stram', mallig, snorkig; duktig, (vard.) 'framåt', 'stark', tuff; sträng, korrekt, strikt; (om



fisklukt) skarp, stickande, genomträngande, frän stropp (bl. a.) 1 (band med) ögla; (sjö.) rack, länga; tågring 1.
hank (till åra) 2 se viktighets-makare, glop strosa (vard. för) ströva omkring utan mål, flanera, spankulera, (gå o.)
'driva', 'valla' struktur 1 (geol. för) bergarts inre beskaffenhet o. uppbyggnad, textur, (miner. o. metall.) gry;
täthet(s-grad), konsistens, (ibl. nära) fasthetsgrad; kornighet, grain 1. gräng 2 (ämnes) inre (upp)byggnad,
sammansättning, bildning, skapnad, morfologi 3 ytstruktur, mönster, (konsth.) faktur 4 kroppsbyggnad, statur 5
gestaltning, konstruktion, form, organisation, (ibl.) system strukturera ge viss struktur, forma; sammansätta,
utforma, ordna strumpa 1 (åld. o. prov.) hosa, sock; (ibl.) (ankel)socka, raggsocka 2 (i gaslampa) glödstrumpa,
auerstrumpa

1 strunt 1 (-en 1. -et) se småsak 2, strunt -sak(er), adia'fora, quantité négligeable, skräp 2, smörja, krafs,
'lapskojs', (vard.) pjask, nys; jfr struntprat 2 (ss. itj.) det gör ingenting, strunt(a) i det, skräp, äsch, asch, ba(h), sak
samma; (vard.) pytt(san) — det vore strunt det vore dåligt 1. klent (beställt) (om vi inte kunde klara problemet)
— prata strunt se svamla

2 strunt 1. strunter se stackare, nolla, mes 3, sjajas, (vard.) 'plätt', stropp, (vulg.) (skitstövel
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strunta i (vard. för) underlåta (att), låta bli, förbigå, lämna därhän, lämna obeaktad, lämna utan avseende, bortse
från, försumma, ignorera, låta falla, 'slänga', åsidosätta, eftersätta, nonchalera, negligera, överge, lämna åt sitt
öde, desav(o)uera, ta(ga) sin hand ifrån, (vard.) skippa, spola; inte ta(ga) notis om, inte bry sig (ett spår 1. ett
dugg 1. vard. ett skal) om, inte längre vilja veta av, inte ta(ga) hänsyn till, slå dövörat till, inte fästa sig vid, inte
fråga efter, rycka på axlarna åt, 'låtsa(s) som (om) det regnar', inte lägga två strån i kors för, räcka lång näsa åt,
behandla som luft 1. som ingenting, vara 1. förhålla sig passiv, vara likgiltig för, sätta sig över, slå bort, trotsa,
(vard.) ge (ngn) så många som flyger och far, ge (ngn) en god dag, ge på båten, ge djävulen 1. hin, ge (blanka)
fan 1. fasingen 1. rackarn 1. tusan 1. håken 1. katten 1. hundan 1. sjutton i, göra en konst i, 'blåsa på', skita i
struntförnäm löjligt högfärdig 1. högdragen, småfin, fin av sig, (vard.) fisförnäm, (vulg.) skitförnäm, skitviktig,
(prov., i Sydsv.) pernittig

struntprat (löst 1. dumt 1. fånigt) prat, kallpral, nonsens, rövarhistorier, 'fabler', (vad är del för) fåneri, dumheter,
galenskaper, tok. tokigheter, tokeri, fjolligheter, idiotsnack, orimligheter, absurditeter, (vard.) drav(el), trams,
hams, jams, bosch, boss, larv, rappa-kalja, gallimatias, (snick)snack, dilleri, vrö-vel, goja, nys, bludder, blair,
(prov.) blaj, skit(prat), 'dynga', 'guano', 'persilja', tjafs, skräp, smörja, pjoller, pladder, joller, jolt, jams, (prov., i
Sydsv.) slödder, slydder; tomt prat, se prat 2, munväder, prat i nattmössan; jfr svada, svammel, fagra ord,
klingklang, sammelsurium, sludder, (slidder)sladder, löst påstående 1. tal, jfr skvaller — komma med struntprat
se svamla struntsak 1 bagatell, småsak 2, (tvista 1. strida 1. gräla om) påvens skägg 2 se skräp 2 strupe (bl. a.)
hals, svalg — strup- guttural — fara 1. flyga i strupen på ta(ga) struptag på, se anfalla 3 — fara I. flyga i strupen
på varandra ryka ihop, jfr barka ihop under 2 barka klara strupen har(s)kla sig — sätta kniven på strupen (på
ngn) tvinga (ngn) under hot, ställa (ngn) mot väggen struphuvud adamsäpple

strutta (omkring) trippa, stulta, rulta, gä (med knyckiga rörelser), småspringa, kråma sig, skutta, ha spätt (i
benen) stryk ett kok stryk, smörj, prygel, hugg och slag, avbasning, (kropps)aga, smlsk, risbastu), dask, bas,
däng, en klatsch, (några) (käpp)rapp, bastonad, 'rotting', rammel, (åld.) stut, plagg(or), handplagg, fuktel, (sjö.,
åld.) tamp; (vard. o. si.) smäll, 'spö', pisk, påkolja, rammelbuljong, 'hyra', 'puckel', dalj, 'handpåläggning',
smocka, juling, (ibl.) 'överhalning', jfr örfil — ful som stryk anskrämligt ful — få stryk 1 bli slagen 1.
(upp)klådd, få 1. (åld.) slitage stryk—sträcka sig efter

spö, (få) smaka käppen 1. rottingen I. riset, få ändan 1. ryggen 1. huden full, få smäll 1. dask på fingrarna, få på
huden 1. (vard.) på pälsen 1. tafsen 1. nosen 1. nöten I. käften 1. nyllet 1. moppe 2 bli besegrad, lida nederlag —
ge stryk so prygla

stryka 1 föra (handen över), fara (med handen över), lätt överfara (med handen), smeka, (ibl.) (lätt) klappa; släta
(till), jämna; gnida, frottera, massera, skubba, skrubba, skrapa, rykta 2 glätta (med strykjärn), pressa (upp) 3



(fackspr. för) bestryka (med färg), måla 2, (ibl.) klena 4 bre(da) 1. smörja 1. smeta 1. kleta (smör) (på) 5 (om lie
1. rakkniv) bryna, strigla; dra(ga) 1. repa (eld på)

6 dra(ga) 1. rita (ett streck); strecka (för)

7 se stryka över 1, utesluta, utelämna, utmönstra hj, utrangera ni, (låta) avregistrera, avlägsna, utplåna ni,
bortta(ga) ni, gå fram med blåkrita(n), (ibl. nära) förkasta, kassera

8 svepa, fara (fram), dra(ga) (fram), driva, 2 blåsa 1; (om lågor) slicka (utefter) 9 tätt 1. nära följa (utmed
väggen), smyga, ströva, stryka omkring, (gå o.) loda, luffa, vandra 1. flacka 1. irra omkring, vagabondera 10
backa (med årorna), mynda; låta (häst) gå baklänges, rygga 11 se stryka med 1 — stryka av

1 bortstryka ni, dra(ga) av, skjuta av, borttaga) ni, avlägsna (aska); skava av, flå (huden av); repa (fröknoppar) 2
jämna (ett mått) 3 (med strykjärn) släta ut (veck) — stryka bort bortradera ni, bortsudda ni; avtorka ni — stryka
ett streck över (ngt) glömma, se vidare under streck — stryka flagg hala 1. fira ned flaggan; böja sig, falla till
föga, se kapitulera 1; (vard. för) lyfta på hatten, hälsa — stryka me'd (vard. för) 1 gå åt, gå förlorad, gå till spillo,
'ryka', 'stryka'; ha strykande åtgång, gå åt som smör (i solsken)

2 se dö 1 — stryka medhårs smickra, se vidare under medhårs — stryka ned se förkorta

— stryka på foten få ge vika, so foga sig 4

— stryka segel 1 se 3 reva 2 (bildl.) se kapitulera — stryka under 1 dra(ga) ett streck under, kursivera 2
demonstrera, använda (den pedagogiska) pekpinnen; se understryka 2

— stryka ut 1 utplåna ni, avlägsna (skrift), utradera [u, utsudda iu, stryka över, slopa 2 släta ut, jämna ut —
stryka ö'ver 1 se korsa 2, strecka över, stryka ut, jfr stryka 7 2 bestryka (med färg), anstryka — stryka över med
hartassen se släta över

strykande (om vind) svepande; (om aptit) se glupsk; (om åtgång) snabb, stor

strykare 1. stryker se luffare, lösdrivare, (ibl., neds.) tattare

strykpojke se syndabock

strykrädd se feg

stryktäck örfilstäck, fräck, jfr uppnosig, nosig; som ser ut att behöva stryk, som tigger stryk

strypa 1 kväva, strangulera, garrottera, jfr döda 1 2 (bildl.) strypa åt 1. till, avstänga m 1. minska (tillförseln);
göra slut 1. ände på, förkväva, kväva i lindan, omintetgöra, un-

dertrycka, vingklippa, klippa klorna på, (ibl.) stäcka, stävja strå 1 gräs(strå), halm; (vass)rör 2 hår(strå), skäggstrå,
borst — draga 1. dra det kortaste strået se förlora 2, (få) sitta emellan, misslyckas 2, se duka under under 2 duka
— draga 1. dra (det) längsta strået se vinna 1, få brorslotten — draga 1. dra sitt strå till stacken lämna sitt bidrag,
se bidraga 1 — ett strå vassare betydligt 1. ännu bättre 1. finare, betydligt mer framstående 1. värdefull 1. duktig,
överlägsen, bättre upp (än), (vard.) ett pinnhål högre — inte lägga två strån i kors icke bry sig om, se under 2 bry,
lata sig — inte lägga två strån i kors för inte anstränga sig det minsta för, göra ingenting för, strunta i

1 stråk 1 trafikerad gata 1. väg 1. led, sam-färdsled, färdled, färd(e)väg, stråkväg, all-farväg, 'stora vägen';
sträcka; (sjö.) (plåt)-gång 2 (fågel)sträck 3 svep, bälte, sträckning, (dim)band 4 pust, (kallt) luftdrag 1. vinddrag

2 stråk stråkdrag, stråktag stråkväg se 1 stråk 1, väg 1

stråla se 1 lysa 1, glänsa 1; utstråla, radiera — strålande 1 se lysande 2 under 1 lysa, tindrande, jfr glänsande 2
solljus, fin(t väder), vacker 3 präktig, utomordentlig, luminös (idé) 4 jublande, glittrande (glad); sprittande 1.
sprudlande 1. pärlande 1. solskens- (humör); (vacker) som en dag strålbrytning ljusbrytning, refraktion stråle 1
(ljus)knippe, ljusstråle, solstråle, ljuskägla, (åter)sken, (ut)strålning, glans 2 vät-skestråle, stril, dusch 3
utskjutande del (på exv. stjärna 1. snökristall) 4 skymt 1. glimt (av hopp)



strålglans gloria, nimbus, air; (minnets) förskönande skimmer strålkastare ljuskastare, sökarljus, projektor,
spotlight, (bil)lykta

stråt se väg 1, stig, kosa, 'bana', (i högre st.) ban

stråtrövare landsvägsrövare, se bandit sträck fågelsträck, (morkulls)drag, flykt, (ibl.) stråk — i ett sträck se
oavbrutet

1 sträcka (subst.) vägsträcka, vägstycke, väg-bit, (viss) (väglängd, avstånd, sträckning, distans, stråk, etapp, jfr
område 1, rad 1

2 sträcka (v.) 1 utsträcka ni (sina händer), räcka (ut) 2 dra(ga) åt, strama (åt), (ut)-spänna, se sträcka ut 1 nedan,
(fackspr.) räcka; försträcka (en sena) 3 hala, (sjö.) anhala, dörhala, styvhala (ett tåg) 4 sätta 1. spänna upp (till
torkning), speta 5 dra(ga) (ledning) 6 (om fåglar) flyga, dra(ga) (fram) — sträcka sig 1 utsträcka ni sig,
(ut)bre(da) m sig (till),gå 1. ledal. löpa (ända fram till), nå (till), fortlöpa 1. förlöpa (till); peka (mot) 2 ge med
sig, ge efter, töja sig, länga sig 3 sträcka ut sig, se sträcka på sig 1 nedan 4 [längre än till 75 kronor sträcker jag
mig inte] jag betalar upp till 1. högst 75 kronor -— sträcka sig efter sträcka ut armarna efter, söka nå;

(615sträcka sig över—strög

(bildl.) se eftersträva — sträcka sig över gå

över, omfatta, omspänna, omsluta, uppta(ga) (visst utrymme), 'mäta' — sträckas se strama 2 — sträcka fram se
sträcka ut 1 nedan, bjuda (handen) — sträcka gevär se kapitulera 1 — sträcka in (i) se föra in 1 — sträcka på sig
1 sträcka (ut) sig, resa (på) sig, räta upp sig, räta (ut) sig, sträcka på benen, mor(g)na sig, (ligga o.) dra(ga) sig 2
sträcka på nacken, brösta sig, fjädra sig, vara stolt 1. stram 1. högfärdig 1. (vard.) mallig, spanska sig — sträcka
segel se avsegla — sträcka till marken se slå ned 1 under 2 slå — sträcka upp 1 hålla upp, räcka upp, sticka upp,
sätta upp 2 moralisera, läxa upp, banna 1, se skälla ut under 2 skälla - sträcka upp sig göra sig fin, snygga (upp)
sig, klä(da) sig fin, (vard.) stila upp sig — sträcka ut

1 räcka ut 1. fram, hålla fram 1. ut, framsträcka ni, utbre(da) ni; räta ut, töja, tänja, sträcka, se förlänga 2 sätta
(full) fart, ligga på sträckbog, 'lägga ut', 'jaga', löpa, ta(ga) ut stegen, öka takten 1. farten, se 2 springa 1 —
sträcka ut sig lägga sig raklång, lägga sig 2; ligga o. vila, jfr 2 vila 1, sträcka sig, gona sig; se sträcka på sig 1
ovan — sträcka vapen inställa fientligheterna, se kapitulera 1

sträckbänk pin(o)bänk, tortyrbänk, prokrus-tesbädd — lägga på sträckbänken se tortera,

2 plåga

sträckning 1 (långsträckt) område, se 1 sträcka

2 töjning, tänjning, (ut)dragning, (med.) extension; muskelsträckning 3 (med.) sträckbehandling, traktion

1 sträng (subst.) 1 se snöre 1, jfr tråd, (sjö.) dukt 1. kardel (i tross); sena (på tennisracket); (tekn.) (tunn) strimla 2
bågsträng, fiolsträng 3 (lånt. för) smal rand, slåtter-1. hösträng, lieslag (hö 1. säd), (gräs- 1. sädes)skär 1. -skår 4
(bildl.) tåga', fiber', 'nerv' — alltid slå på samma sträng ständigt upprepa samma sak — anslå den rätta strängen
(bildl.) träffa den rätta tonen — ha många strängar på sin lyra ha mer än en färdighet, vara mångsidig — rör inte
på den strängen nämn inte det (ömtåliga) ämnet — slå på en viss sträng beröra ett visst ämne, jfr antyda 1

2 sträng (adj.) 1 hård, hårdhjärtad, omild, oblid, grym, brutal, rå, inkvisitorisk, tyrannisk, obeveklig, oböjlig,
skoningslös, oblidkelig, drakonisk, bister, barsk, amper, karsk, jfr myndig 3, (vard.) strong, (ibl. nära) kärv 2
nogräknad, noggrann 2, omutlig, bestämd, fordrande, anspråksfull, rigorös, ortodox, (ibl.) kinkig, kritisk,
småaktig

3 stringent, konsekvent, strikt, kategorisk, (i) bokstavlig 1. egentlig (mening 1. bemärkelse) 4 enkel, simpel,
osmyckad, 'klassisk', 'stram', allvarlig, allvarstung, seriös, hieratisk (konststil) 5 (om kyla) stark, kännbar,
genomträngande, bitande, bister, (järn)hård, narig, (smäll)kall, jfr svär 1; fimbul- 1. varga-(vinter) — strängt
(adv., även) strängeligen, utan nåd och
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barmhärtighet, hårdhänt 2, oeftergivligen 1. oeftergivligt, uttryckligen 1. uttryckligt, absolut 2 — strängt taget se
noga besett, egentligen 1 — vara sträng ha (sju) skinn på näsan, inte låta leka med sig, inte lägga fingrarna
emellan, fordra (blind) åtlydnad, inte bära svärdet förgäves strängeligen se strängt under 2 sträng, absolut 2 sträv
1 (motsats: glatt, mjäll) grov (o. stripig), borstig, orakad; ojämn 1. raspande 1. rivande (vid beröring), (ibl.)
skrovlig, knott-rig 2 (om röst) skarp, hård, skärande, skor-rande, klanglös 3 (om smakintryck, motsats: len) kärv,
amper, besk, (ibl.) hopdragande, adstringerande 4 (bildl., om person, uppträdande osv.) barsk, 'kantig', avvisande,
omild, vresig, frän, (ibl.) kylig o. till-knäppt; trumpen, tvär, butter, bister; 'ovänlig', torr o. stel, allvarssträng

1 sträva (subst.) strävstötta, strävstöd, strävpelare, snedstöd, (sned)bjälke, se 1 stötta

2 sträva (v.) arbeta ivrigt 1. ihållande, anstränga sig, uppbjuda 1. ta(ga) alla (sina) krafter i anspråk, spänna sina
krafter till det yttersta, ligga i (selen), lägga manken till, vara i elden, knoga, knega, knaggla sig (fram 1.
igenom), sega, streta, slita, gno, 'släpa', 'fäkta', plita, kämpa 1. strida (med), (prov., i Sydsv.) asa; göra sitt bästa
(för att), verkligen 1. på allvar försöka, vinnlägga sig om, (be)möda 1. vårda sig om, eftertrakta, lägga an (på),
vara 1. visa sig mån om, söka vinna 1. tillägna sig, se eftersträva; låta sig angeläget vara, bjuda till, göra sig
besvär 1. omak, besvära sig, omaka sig, nitälska (för), beflita sig (om), använda 1. nedlägga sin flit (på), (åld.)
göra sin flit; jfr försöka 1 — sträva emot se spjärna emot — sträva mot (om exv. bvggnadsverk) resa sig (mot
himlen)

strävan (efter) oförtrutet 1. träget 1. ivrigt 1. målmedvetet arbete, ansträngning, bemödande, möda, besvär,
bestyr, (i högre st.) id, sträv; slit, knog, kamp (för), (vard.) sjå,

jobb: ivrig önskan, diktan och traktan, ävlan, åstundan, jfr längtan; iver, uppsåt, aspiration, ambition; riktning,
rörelse, tendens

strävsam 1 se flitig 1, framåtsträvande, jfr driftig 2 se arbetsam 2, släpsam(t liv), (vard.) jobbig sZrävsamhet se
flit

1 strö (subst.) ströhalm, torvströ, boss

2 strö (v.) utströ ni, beströ 1. överströ ni 1. (över)sålla 1. beså (med), kringströ ru, ösa ut (pengar), (ibl.)
kringsprida ni, jfr sprida 1, (kok.) dofta (över), 'pudra' (med) — strödd (motsats: koncentrerad; allmän) se
enstaka, jlr spridd, gles; (ibl.) osystematisk —- strö omkring sig se sprida 1, slösa — strö salt i såren se förvärra
saken

ströbröd rivebröd, skorpmjöl strög (vard. för) promenadstråk, huvudgata, gågata, korso, (vard.) drag(et),
'snobbränna'strökund—stulta

strökund (motsats: stamkund) tillfällig 1. lös kund

ström 1 se vattendrag 2 strömfåra, lopp, streke 3 strömsättning, strömdrag 4 luftström; elektrisk ström, elström,
elektrisk kraft 1. energi, (filmsl.) 'mos' 5 (bildl.) flöde, svall, 'störtflod', 'flod', 'fors', 'kaskad', 'skur', (oavbruten) fil
1. rad 1. följd; ordström, svada

— driva 1. följa med strömmen tanklöst göra som alla andra, inte skilja sig från mängden, smälta in i hopen,
viljelöst anpassa sig efter omgivningen, vara osjälvständig — gå 1. simma mot strömmen handla stick i stäv mot
andra, vara som käringen mot strömmen, vara motvallskäring, vara envis 1. oppositionell, jfr envisas

strömbrytare omkastare, (kron)omkopplare,

(vard.) 'kontakt', 'knapp' strömdrag 1 se ström 2 kraftflöde strömkarlen forskarlen, näcken, bäckahästen strömma
1 rinna 1. falla i floder 1. strömmar, häftigt flyta, se rinna 1, pulsera (i ådrorna), forsa, flöda, 2 rasa; kvälla 1.
välla (fram) 2 komma i stora skaror 1. i en oavbruten ström; inströmma ni, tillströmma ni, 'flöda'

— strömmande se flödande — strömma in



1 rinna 1. flyta 1. flöda 1. falla 1. svepa in, komma 1. tränga in i floder 1. i massor, rusa in; ha fritt spelrum, spela
in 2 se inströmma 2 — strömma ned se falla 2, hällregna, (bildl.) 'hagia' — strömma till 1 flyta 1. rinna till med
stark fart 2 samla sig i stort antal, samlas, tillströmma — strömma ut 1 flyta 1. flöda 1. rinna ut, tränga ut;
avflyta; mynna (i), utfalla ni (i), kasta sig ut (i) 2 komma ut i stort antal 3 emanera (från)

strömning l strömrörelse 2 (åsikts)riktning,

rörelse, -ism; tendens ströskrift flygskrift, flygblad, småskrift, häfte, tillfällighetsverk, jfr 2 skrift 3 ströva vandra
1. färdas utan mål, vandra 1. färdas 1. flacka 1. stryka 1. ströva 1. irra 1. (vard.) 'dra' 1. strosa omkring, loda,
flanera strövtåg ströveri, kringströvande, vandringar), irrfärd, jfr 1 resa; plundringståg,

2 tåg 2, räd 1. raid — litterärt strövtåg vandring på litteraturens fält

stubba stympa, avhugga ni, förkorta, (vard.) rumphugga; stubbsvansa, kupera, anglisera (hästsvans); (om hår)
kortklippa, karré-klippa, snagga; (om träd o. buskar) tukta, klippa (av), kapa, beskära, skära av, toppa, (av)kvista,
hamla — stubbad se snaggad stubbe trädstubbe, (rot)stock stubbig (av)stubbad, kort o. styv, stubbhårig,
karréklippt, kortsnaggig, tättsnaggig, snaggad, stubbsvansad, (ibl.) tvärt avklippt, tvärklippt; (ibl.) stackig,
kortväxt stubin stubintråd, tändtråd, lunta stuck gipsmurbruk, gipsornament, stuckatur student se studerande,
(ibl.) 'kandidat'; (hist.)

(kringdrivande) vagant studentexamen (åld.) mogenhetsexamen, mogenhetsprövning, maturitetsexamen — av-

lägga studentexamen erövra vita mössan, bli student, (vard.) 'ta studenten'

studentikos burschikos, ungdomligt 1. studentaktigt uppsluppen, skojfrisk, levnadsglad, lössläppt, respektlös
studera 1 (söka) sätta sig in i, skaffa sig (säkrare) insikt i, bedriva forskningar (i), forska (i), (ibl.) slå sig på1;
läsa, hänga (näsan) över boken, (vard.) plugga 2 idka 1. bedriva studier, ägna sig åt studier, gå läsvägen 1. den
lärda vägen, vara studerande 1. student, ligga vid universitet I. högskola 1. akademi, läsa på
(universitets)examen, fackläsa 3 iakt-ta(ga), betrakta, söka utforska m, undersöka, syna, granska, nagelfara,
skaffa sig insyn 1. inblick (i), (ibl.) analysera, avlyssna — studerad 1 (bokligt) bildad, (bok)lärd, (ibl.)
akademiskt bildad, akademiker; (ibl.) beläst, boksynt 2 medveten, utstuderad, överlagd, beräknad studerande
student, studentska, vitmössa, akademisk medborgare, civis academicus, akademiker, högskolit, (liber) studiosus,
'kandidat'; skolelev, skolyngling, skolpojke, skolflicka

studie 1 (för)undersökning; se utkast; (konstnärligt) övningsarbete, övning(s-stycke), etyd 2 rollstudie 3 (mindre)
avhandling 1. essä

studio 1 (konstnärs) ateljé; filmateljé, (film)-inspelningsateljé; (radio)utsändningslokal 2 mindre teaterscen,
studiolokal, studioscen, (ibl.) (konstnärlig 1. intim) experiment- 1. försöksteater, avantgardeteater 3 (film- 1.
konst- 1. musik)studieförening, filmstudio studiosus se studerande, discipel, (åld.) djäkne studium (in)läsning,
(vard.) plugg(ning); (lärd 1. vetenskaplig) forskning; (vetenskaplig 1. noggrann) undersökning, granskning,
betraktande, iakttagande — studier 1 bokliga 1. akademiska studier; [ägna sig åt studier] gå läsvägen 2 förarbete,
förstudier studs återgående rörelse, studsning, rekyl,

rikoschett; studsförmåga studsa 1 ta(ga) studs, hoppa upp, guppa, åter-studsa lu, studsa tillbaka, (ibl.)
rikoschettera, gräsa, rekylera, återvända ni (till) 2 spritta till, rycka till, rygga (till 1. tillbaka), ta(ga) baksteg,
förskräckas, baxna, korsa sig (inför), haja till, häpna studsare 1 se gevär 2 bordstudsare, jfr 1 ur stuga 1
sommarstuga, villa, landställe, (skämts.) 'torp', jfr sportstuga; (finn)pörte, (åld.) stuva, jfr hus 1, hydda 2
vardagsrum, dagligstuga 3 [-stuga] (dräng)rum; (rak)-salong; (arbets)hem, (arbets)inrättning stuka 1 ömslå,
vricka 2 (om hatt) tillplatta ni; (tekn.) förtjocka ändarna på (ngt), nita; avtrubba ni; kröka, vika om, bocka 3
(bildl.) tillstuka n), (vard. för) tilltufsa m, sätta (ngn) på plats, klämma till, 'dräpa', (vard.) knorva, se kväsa,
förödmjuka, jfr kuva 1, snoppa av — stukad (bildl.) slokörad, snopen, moloken, (vard.) rumphuggen stulta gå
stapplande 1. vacklande o. lutad, gå
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osäkert, larva, vagga, linka, (ibl.) tulta, jfr gå 1

stum 1 (motsats: talför, språksam) mållös, förstummad, svarslös, 1 tyst 1; se ordkarg; (om begäran, nick)
outtalad, outsagd, ord-lös, ljudlös; (om bifall) se 1 tyst 4 2 oemottaglig 1. okänslig 1. 'döv' (för) 3 (motsats:
glapp) (fackspr. för) tätt slutande, dikt; (motsats: fjädrande, smidig) oföljsam, oelastisk — bli stum se
förstummas, inte kunna säga ngt, få munnen tilltäppt, 'få mjöl i mun'

— vara stum 1 sakna talförmåga, inte kunna frambringa ljud 2 inte ha mål i mun(nen), ha mist målet 1. målföret
3 inte ge efter, inte fjädra sig

stump sista bit, litet stycke, obetydlighet, (ibl. nära) spillra, fragment, brottstycke, en smula, jfr under 1 smula;
(bräd)lapp; ända, ände, tamp; (vard.) (cigarrett)fimp; (vard. för) visa, sång, melodi(stump), strof; (vard.)
(musik)snutt, knutte; [stumpar] (även) splitt-ved, klant, kapknubb stumpa se 1 flicka 1, älskling stund kort
tidrymd, se tid, skov; tillfälle(n) — en god stund länge, 'en (hel) evighet'

— en stund ett slag, ett tag, (vard.) ett ryck, ett spadtag, ett spass, ett kick; (sjö.) (sova) en törn — för stunden för
ögonblicket, (leva) för dagen, flyktigt — ha sina ljusa stunder ha sina goda ögonblick, ha sina optimistiska ryck
— hans stund hans dag (kommer); [hans stund är ännu icke kommen] hans tillfälle är ännu inte inne — hans
stunder är räknade han har inte långt kvar (att leva) — i den stunden se då 1 — i samma stund i samma
ögonblick, i detsamma, plötsligt — i sista stund i sista minuten, se under 1 minut; lägligt, se sent 3 under 2 sen
— när stunden är kommen när ögonblicket är inne — på stunden på mo-mangen, se genast 1 — sista stund
dödsstund, dödsögonblick, sista andedrag — stundens barn se ögonblickets barn

stunda komma, lida 1. lacka mot 1. till, se förestå 1, (vard.) dra(ga) ihop sig till, (i högre st.) dagas — stundande
se förestående 1 stundlig 1. (åld.) stundelig se ständig 1, (ibl.) idelig, upprepad — stundligen (adv.) dagligen och
stundligen, städse, ständigt, jämt stundom se ibland 1

stundtals stundvis, se ibland 1, jfr ryckvis

1 stup (subst.) 1 bergsbrant, klippbrant, tvärdjup, tvärbrant, se 1 brant 1, (prov.) (bergs)-hall 2 (skid)gupp

2 stup (adv.) se alldeles 2 — stup i ett (vard. för) i en ständig ström, utan (ett ögonblicks) uppehåll, se oavbrutet,
jfr ideligen

stupa 1 se falla 1, störta (till marken), (vard.) stupa 1. stå 1. falla på näsan, stå på huvudet, falla ihop 2 2 falla i
strid, dödas, förlora livet, lida 1. ljuta döden, omkomma (på slagfältet), bita i gräset, kläda blodig skjorta (för
fäderneslandet), (åld.) få sin bane 3 sänka sig plötsligt 1. skarpt 1. tvärbrant, slutta 1. luta brant 1. skarpt 4 luta 1.
stjälpa
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på, ställa 1. lägga på stup 1. på lut, lägga upp (för risbastu) 5 [stupa på en uppgift] misslyckas (med) 6 göra
konkurs — stupande se 2 brant — stupa omkull ramla 1. tumla omkull, se falla omkull stupfull 1. stup full
plakat, redlöst berusad,

dödfull, blixtfull stupid se dum 1, avtrubbad 1 stupstock se schavott

sturig (prov. för) tjurig, trumpen, tvär, sur-(mulen)

stursk 1 (motsats: botfärdig) uppstudsig, trotsig, gensträvig, trilsk(en), obstinat, oförskämd, (vard.) onoslig,
nosig, uppkäftig, näbbig 2 (motsats: blygsam) stolt, spotsk, översittaraktig, högdragen, högmodig, karsk, morsk,
(vard.) viktig, mallig, spansk stuss se bakdel 2

1 stut ung kastrerad tjur, oxe

2 stut (åld. för) aga, se stryk stuv se stuvbit

stuva 1 (sjö. för) lasta (in) 2 lägga in 1. ned, packa (in), stoppa in, trava (in) — stuva om 1 (sjö. för) lasta om,
lämpa (om), flytta 1. lägga om lasten, (sjö.) flänsa (last) 2 ändra, se omstuva — stuva undan se smussla undan



stuvare l stuveriarbetare, hamnarbetare, sjåare, 'koling' 2 (om arbetsgivare) skepps-stuvare

stuvbit stuv, sista biten (av tygstycke), slump, rest

stuvning ragu, såté

stycka 1 (om djurkroppar) hugga 1. skära i stycken, sönderstycka ni; sönderdela ni, klyva, hugga ned 1. upp,
(jäg.) partera; tranchera (vid bordet) 2 (om jord 1. mark) dela upp 1. fördela (i smärre delar), söndra, avskilja,
(ibl.) parcellera, utskifta ni i lotter, (lånt.) sticka av

stycke 1 avskuren 1. avbruten 1. avriven 1. avskild del, (små)bit, lapp, (tyg)sjok, (tyg)-längd, kupong, stuv(bit),
(tekn.) (pappers)-bana; (jord)lott, parcell; (ibl.) skiva; splittra, jfr skärva, spån(a); brottstycke, fragment, rest,
stump; munsbit, en smula, se under 1 smula 2 sammanhängande del, parti, område, fläck, plätt 3 avdelning,
passage 3, led, detalj, kapitel, artikel, moment 4 prosastycke, läsestycke; se skådespel 1; musikstycke,
komposition 2 5 exemplar, individ, (ibl.) enhet 6 (mil., åld. för) kanon, (artilleri-pjäs 7 (neds.) (käring)troll,
'trollpacka', se käring 2; (lättfärdig) slinka, slyna, se glädjeflicka — ett stycke av något av (en trollkarl)

— gå i stycken se gå sönder 1 — i det stycket i det avseendet — i ett stycke i ett svep, i ett stöp — nytt stycke ny
rad, (typogr.) utgång

— när det kommer till stycket när det kommer till kritan, se under 1 krita — per 1. pr styck stycket, styckevis,
för varje, per exemplar, per nummer, per man, se under 1 man — stycke väg (väg)sträcka, håll, bit, litet stycke

styckevis 1. styckvis 1 en efter en, i stycken;stygg—styv

per styck, se under stycke, i minut 2 stycke för stycke, bitvis stygg 1 se elak 1, ond 1, 2 gemen 1 2 se olydig 3
(åld. o. prov. för) ful, frånstötande, obehaglig, förarglig, otäck, vederstygglig, vidrig; ruskig; otrevlig, hemsk,
svårartad styggelse (bibi. o. i högre st. för) otäckhet, dålighet, skamlighet, vidrighet, vämjelig-het,
vederstygglighet; se lastbarhet, nidingsdåd, 1 fasa 2; (åld., bibi. för) vämjelse, smälek — förödelsens styggelse se
ödeläggelse, jfr förödelse

stygn 1 se 1 stick 1 2 nålstygn 1. -styng 1. -sting, näst

stympa 1 se 2 skada 3, lemlästa, massakrera, rådbråka, lägga i prokrustessäng, (ibl.) kastrera, snöpa; hugga 1.
skära 1. klippa 1. kapa av, förkorta, amputera; (om svans) stubba 2 (bildl.) förstöra, vanställa, minska, göra våld
på, beskära, (vard.) rumphugga — stympad (även) alltför kort, jfr 2 kort 3, avbruten; (kon) utan spets; skadad
stympare se fuskare, dilettant, charlatan, (vard.) sjajas, gröngöling, stackare; (politisk) kannstöpare; (om målare)
(färg)kluddare, (vard.) plankstrykare; (om skribent) bläck-suddare; söndagsjägare, söndagsfiskare styng se 1 stick
1

1 styr — hålla i styr se hålla efter 1; hålla stilla; få (ngn) att lyda, få (ngn) att dansa efter sin pipa, betvinga, tygla,
behärska, styra 6 — hålla sig i styr se behärska sig, styra sig, vara lugn, se under 2 lugn — hålla styr på se hålla
efter 1

2 styr — om styr 1. över styr se omstyr — sätta över styr förslösa, bortslösa iu

styra 1 sköta rodret, stå 1. sitta till rors, navigera, manövrera; sitta vid 1. sköta ratten, (vard.) ratta (bil), spaka
(flygplan) 2 (sjö.) styra kurs (mot), sätta kurs (på), hålla (mot 1. på), stäva (mot); löpa (in 1. ut), lägga (ut), ligga
(ut); vända stäven (mot); ställa 1. rikta stegen (mot); (bildl.) dirigera, leda 1. foga 1. lämpa 1. lotsa (i en viss
riktning), påverka, vinkla, (ibl.) manipulera (ngn) 3 (sjö.) lyda roder 1. rodret, ha styrfart, hålla kursen 4
bestämma, befalla, föra spiran, ha makten, ha herraväldet, ha husbondeväldet, härska 1, regera 1; se styra och
ställa 5 stå i spetsen för, förvalta, förestå, 2 leda 4, administrera, härska över, ha i sin hand, behärska, hålla i
trådarna 6 hålla i styr, hålla styr på, lägga band på, mästra, ha under kontroll, tygla, betvinga, tämja 2, få (ngn) att
dansa efter sin pipa, hålla i trådarna, dämpa, hålla inom behöriga gränser, lägga kapson på 7 (språkv, för)
(åt)följas av (exv. dativ) — styra sig hålla sig i styr 1. i schack 1. i skinnet, bärga sig, lägga band på sig, (inte
kunna) hålla sig (för skratt), hålla sig lugn, lugna sig, behärska sig, hålla sig inom marginalen, inte hoppa över



skaklarna — styrd (även) programmerad (undervisning) — styrande se ledande 1, härskande, rådande,
dominerande, regerande, central--de sty-
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rande regeringen, de höga (herrarna), de maktägande, de som makten haver, 'överheten', styrelsen, jfr under
styrelse 1 — styra kosan mot styra sina steg 1. sin färd mot, (vard.) vända näsan mot 1. åt, se 2 fara 1 — styra
med se bestyra — styra och ställa (med) se bestyra, ordna 3, 'stöka', (vard.) dona, 'rota' — styra om se ordna 3 —
styra om att laga att, se 2 laga 3, 2 låta 3 — styra sin tunga kunna behärska sig, se vidare under 2 tunga — styra
sina steg mot bege sig till, styra 1. ställa kosan mot — styra till1 ställa till, ställa det (så 1. så); ställa till oreda,
nedsmutsa iu, tillstöka n — styra till sig styra ut sig, jfr pynta sig — styra ut 1 förse (med), utrusta (med),
ekipera (med), iklä(da), klä(da)ut,rusta (med), skruda (sig) 2 pryda, utsmycka iu, utsira, (ut)stoffera, utpynta iu,
garnera (med), fiffa upp, sminka; (vard.) palta på, kluta på 1. ut, spöka ut, hänga på (sig), ställa till

(sig)

styre 1 roder, rorkult, styrinrättning, styrstång (på cykel) 2 se styrelse 1, 'spira' 3 styresman, härskare; [styret]
styrelsen, de styrande, de ledande styrelse 1 se förvaltning, ledning, (relig.) försyn, (åld.) styrsel, 'regemente';
administration, regim, styre, regering, (ibl.) exekutiv; (ibl.) styrelsesätt; [styrelsen] myndigheterna, höga
vederbörande, (ibl.) beslutsfattarna 2 (tillfällig) bestyrelse; presidium styresman se chef; administratör,
administratör; se regent, (åld.) hövitsman, jarl

1 styrka (subst.) 1 kroppsstyrka, kroppskrafter), se kraft 1; (bibi.) starkhet; stark 1. god fysik, livskraft, vigör,
energi; själsstyrka, mod 2 hållfasthet, oslitbarhet, motståndskraft, bärkraft, (ibl.) fasthet; (procent)halt, grad,
koncentration, intensitet 3 (ngns) starka 1. bästa sida, huvudegenskap, specialitet, force, specialbegåvning 4
krigsstyrka, (strids)krafter, krigsmakt, kontingent, detachement, piket; (fullt) pådrag

2 styrka (v.) 1 se stärka 1; ge större motståndskraft 1. livsmod 1. energi, (ibl.) stimulera, liva (upp), strama upp;
läska 1. vederkvicka 1. förfriska (sig); uppbygga, befästa (i tron), trösta, hugsvala, stödja, (ibl.) ge myndighet åt,
ge hjälp 1. stöd 2 se bekräfta 1, (ibl.) beediga, edfästa; (med intyg) ådagalägga 1. (be)visa 1. uppvisa iu, 'visa
papper på', (med exempel 1. citat) belägga

styrketår styrkedryck, förfriskning, (hjärt)-styrkare, sti'mulans, färdknäpp, tår på tand, se sup

styrning (bildl. för) dirigering, vinkling, (ibl.)

manipulering, manipulation styrsel 1 (åld. för) styrelse, ledning 2 styrning 3 hållning, pli, 'styr', håll, stadga,
balans, stadighet, 'ryggrad', behärskning; (ibl.) styvhet, styvnad, fasthet styv 1 oledad, se stel, ovig; stubbig(t hår);
(om krage) (hård)stärkt; (motsats: slak, sjö. för) sträckt, spänd, (sjö.) styvhalad,

619styvt—stå inne

dörhalad; (sjö. för) kraftig (vind) 2 (om jord, motsats: lättarbetad) svårbrukad, 'tung', hård(brukad); (om arbete,
motsats: lätt) ansträngande, tung, påfrestande, mödosam, svår, besvärlig; 'dryg' (mil) 3 stursk, sträng, 'stram',
hårdnackad; skicklig, dugande, kunnig, hemmastadd; (vard. o. si.) haj, 'slängd', 'skarp', strong, tuff, (bus)vass —
styvt (adv., även) (gott och) väl, (allra) minst, drygt — hålla styvt på hålla strängt 1. mycket på, se

1 hålla på, envisas, kräva 1 — styv i korken (vard. för) karsk, jfr säker 3 — visa sig på styva linan se briljera, jfr
skryta

styvbarn (bildl. för) missgynnad individ, askunge

styver slant, hacka, penning, skärv, (koppar)-öre, rött öre, vitten, skilling, sparad slant, sparslant, sparpenning —
hålla 1. vända på styvrarna inte ge ut ngt i onödan, snålt överväga sina utgifter, spara 2, jfr snåla styvhala (sjö.
för) sträcka, (sjö.) dörhala, ta(ga)

hem det lösa — styvhalad (sjö.) styv styvmoderlig njugg, ogynnsam, diskriminerande, orättvis — styvmoderligt
behandlad snävt behandlad, se vanlottad styvna se stelna 1; (med., om manslem) erigera styvnackad se styvsint,



envis 1 styvsint se envis 1, hårdnackad, karsk, styvnackad, stursk, stolt o. självständig 1. självgod, olydig, 'tvär'
stå 1. (åld.) stånda 1 (motsats: sitta, ligga, hänga) (för)bli stående, stå upprätt, stå upp, stå på sina ben; ha sin
plats, vara ställd 1-placerad, stå uppställd, vara (upp)rest; stå upp, (om hår) spreta (åt alla håll och kanter); vara
styv, (med., om manslem) erigera; (jäg., om hund) göra stånd, markera

2 (motsats: röra sig, vara i gång, fungera) stå stilla, stå fast 1. stadigt; vara 1. befinna sig i vila 1. viloläge; (om
maskin 1. ur) inte gå, ha stannat, 'strejka' 3 se förhålla sig 2 4 stå skrivet 1. tryckt, stå att läsa, stå 1. vara utmärkt
(på) l. upptagen (på) 1. medtagen 1. 1. införd (i), stå ointalad, nämnas, omtalas, återfinnas 5 (låta) stå kvar, stå i
fred 6 (om exv. bröllop) äga rum, pågå 1. vara 1. räcka (i så o. så lång tid) 7 posera 1. 'skylta' (som) — stå sig
(alltjämt) stå, finnas kvar, trotsa tiden, hävda sig, ha kommit för att stanna, se bestå, hålla stick 1. streck, klara
sig 1; [stå sig vid jämförelse] tåla jämförelse — stå sig i alla väder stå sig i alla skiften, vara beprövad 1. säker —
stå sig slätt (mot) stå sig dåligt (i jämförelse med), (få) stå tillbaka (för), komma på skam — stående 1
upprätt(stående), lodrät 2 reserverad, undanlagd, (vard.) 'vikt'; sparad, innestående 3 ständig, beständig, 1 fast,
stereotyp, (mer eller mindre regelbundet) återkommande, regelbunden, reguljär, konstant, permanent, standard-
(rätt) — bli stående se stanna, fastna 2, bli efter — på stående fot se oförberett, genast 1 — stående gods se rigg
1

det stod honom dyrt 1 det blev en dyr his-620

toria för honom 2 det fick han dyrt umgälla 1. sota 1. plikta för — det skall stå honom dyrt (även) det skall han få
igen 1. få (mycket) obehag för — det står 1. ligger i vida fältet det beror på (omständigheterna), saken är
oavgjord 1. oviss — det står inte för livet det brådskar inte — stå ansikte mot ansikte med stå omedelbart
framför, inför, mittför, mittemot — stå att finna befinna sig; kunna hittas 1. finnas — stå av (om ryttare) sitta av,
stiga av 1. ned från (hästen) — stå av sig slå av sig, bli duven 1. fadd 1. nattstånden, duvna — stå bakom (bildl.)
skydda , se vidare under bakom — stå bi 1 räcka till, förslå; fortfara, bestå 1, stå rycken; se tåla 1 2 bistå, se
hjälpa 1 — 1 stå efter [stå1 efter] se eftersträva — 2 stå efter [stå efter] vara underlägsen, stå tillbaka för, bli
förbigången; (låta ngt) försummas (för) — stå efter ngns argesta (åld. för) söka bereda ngns ofärd, söka bringa på
fall, trakta efter att skada — stå emot se motstå, jfr hålla sig 3 — stå fast (vid) vara trofast (i); bestå; se vidare
under 1 fast — stå fram 1 skjuta fram, skjuta ut, stå ut; resa sig 2 (jäg. för) löpa (fram), gå (fram) 3 (i högre st.
för) stiga fram, framträda [U,visa sig, uppträda 4se framstå—stå framme stå på bordet, stå inne, vara framsatt 1.
framdukad 1. intagen; inte vara undanställd 1. (undan)gömd, stå på parad, stå till allmänt påseende, exponeras,
utställas [U — stå främmande för vara oförenligt med; vara okunnig om; stå oförstående för; se vidare under 2
främmande — 1 stå för [stå1 för] 1 ansvara för, se ansvara 2, klä(da) skott för, jfr bekosta 2 se förestå 2,
handhava 3 se erkänna 4 utmärka; betyda 5 hålla stånd mot (fienden); tåla (en sup) — 2 stå för [stå fö'r] stå
(hindrande) i vägen för, stå framför, hindra 2, skymma 1 — stå för ngns räkning se under räkning — 1 stå i [stå1
i] se kosta 1

— 2 stå i [stå i1] (vard. för) bestyra, oavbrutet knoga, (ivrigt) syssla 1. arbeta 1. (vard.) jobba (med), 'hänga i';
jäkta, gå på — stå i bakvatten stå Stilla, se vidare under bakvatten

— stå i begrepp att se ämna, vara nära att, se under 1 nära — stå i förbindelse med kommunicera med, se vidare
under förbindelse — stå i gott 1. vänskapligt förhållande (till) stå på god fot (med) — stå i gunst favoriseras, se
vidare under gunst — stå i klass med stå på samma linje som, vara i linje med, vara jämställd med — stå i låga 1.
i lågor se brinna 1 — stå i mantal stå i särklass, se vidare under mantal — stå i medelpunkten stå i rampljuset 1.
blickfånget, stå i centrum för intresset — stå i ngns makt jfr kunna 2, orka

— stå i spetsen för anföra; förestå; se vidare under 1 spets — stå i tur vara närmast (i ordning), se vidare under 2
tur — stå i vägen se hindra 2, se vidare under väg — stå illa till boks vara beryktad 1. misshaglig — stå illa till
(med) inte hänga rätt ihop, vara galet; vara dåligt •— stå inne 1 stå under tak 1. inomhus, stå på stall 2 stå på
bordet 1.stå kvar—göra stånd

framme, vara framsatt 1. framdukad 1. intagen 3 se innestå —- stå kvar 1 (ännu 1. fortfarande) stå där, inte ha
avlägsnat sig 1. gått (sin väg), stå orörlig 1. på samma fläck, inte ha kommit ur fläcken, ha stannat; ännu existera,



fortfarande äga bestånd; hålla fast (vid), fortvara, 'hänga efter' 2 kvarstå, se återstå — stå lull stå för sig själv 1.
utan att (behöva) hålla i sig 1. utan stöd — stå modell se posera 1 — stå (ngn) fritt (att) vara (ngn) obetaget (att),
vara tillåtet 1. medgivet, vara (ngns) rättighet — stå ngn nära vara förtrolig med, vara nära vän 1. intim med, stå
ngns hjärta nära — stå ngn upp till halsen [det står mig upp till halsen] se under hals — stå om1 [det stod inte
länge om] det dröjde inte länge (förrän) — stå pall (för) (vard. för) stå rycken, stå emot, se klara sig 1, tåla 1 — 1
stå1 på behandlas med(viss medicin); hållas uppe med; gå på — 2 stå på11 vara före, se under 2 fore, vara å
färde, hända 1; [vad står på] vad blåser det för vind i dag 2 [det stod inte länge på] det dröjde inte länge (förrän)
— stå på sig se sköta sig (bra), hävda sig, visa sig duktig 1. modig 1. tapper ]. morsk, inte tappa taget 1. sugen 1.
humöret, förhärda sig, se härda ut 1; hålla (ngn) stången — stå på bar backe vara utfattig; stå utan tak över
huvudet — stå på egen botten 1. grund 1. på egna ben 1. fötter vara I. bli sin egen — stå på glänt stå ngt litet 1.
en smula öppen, stå halvöppen, glipa — stå på god fot (med) stå i vänskapligt förhållande (till), se vidare under
fot — stå på huvudet falla framstupa, stupa, se falla 1 — stå på lur se 1 lura 1 — stå på lut (bildl.) stå i reserv, stå
beredd; vara i görningen — stå på ngns sida vara med, se hålla med 2, gynna 2 — stå på näsan falla framstupa, se
vidare under näsa — stå på näsan för se ödmjuka sig — stå på parad f under parad — stå på pass vara redo, se
vidare under 3 pass — stå på post vakta, göra posttjänst, postera, 'posta' — stå på spel se gälla 4; riskeras — stå
på språng stå i begrepp att ge sig i Väg, se vidare under språng — stå på svaga fötter stå på lerfötter, se vidare
under svag — stå på säker grund känna sig säker, se vidare under 2 grund — stå på tillväxt (bildl.) (stå o.) växa
till sig, mogna — stå på tå för se fjäska 2 — stå på ända stå upprätt; (om hår) se spreta — stå risken utsätta sig
för 1. ta(ga) risken, riskera, ta(ga) ansvaret, stå sitt kast, se under 4 kast — stå rycken hålla stånd, se vidare under
ryck — stå samman se gå ihop 3, se stämma överens under 3 stämma — stå sitt kast bära följderna, se vidare
under 4 kast — 1 stå till [stå1 till] gå bra 1. illa ihop med, se gå ihop 3; (inte) vara möjligt 1. tänkbart 1. 'gå' (att)
—

2 stå till [stå till1] 1 [hur står det till] hur mår du, se under 1 må 1 2 se förhålla sig 2; [inte Stå rätt till] vara (ngt)
på tok, se vidare under

3 rätt; [få veta hur det står till] få ovett — stå till buds 1. förfogande stå att få, se vidare

under bud resp. förfogande — stå till disposition stå till buds — stå till halsen i vara överhopad av, se vidare
under hals — stå till svars för ansvara för, se ansvara 3; [låta stå till svars] se åtala — stå till tjänst stå till
förfogande, gå till handa, betjäna, expediera, assistera, (vard.) serva — stå tillbaka 1 åsidosättas, uppskjutas,
anstå 1 2 [(få) slå tillbaka för] vara underlägsen 1. sämre, stå efter, icke kunna mäta sig med, (få) ge vika, stå 1.
träda i skuggan för, (få) stå i skymundan, stå sig slätt 1. dåligt mol — stå under förmyndare vara omyndig — stå
under toffeln se under toffel — stå upp 1 (om t. ex. spik) skjuta upp, höja sig, (om hår) sticka upp 2 resa sig, stiga
upp, ställa sig upp, (åld.) uppstå (från de döda) — stå ut 1 stå fram, skjuta fram 1. ut, sticka ut, springa ut, puta
(ut); strömma ut 2 [stå ut med] se utstå, orka (med), uthärda 2, ha krafter 1. tålamod, bära sitt kors — stå utanför
(motsats: känna till, ha del i) stå 1. vara främmande för, inte vara insatt 1. invigd (i), inte ha ngt att göra med
(saken), stå utom (det hela), stå vid sidan av, vara okunnig (om), inte vara medlem (i) — stå vid makt alltjämt
gälla, fortleva

— stå vid sitt ord hålla ord, hålla sitt löfte, stå fast vid vad man sagt, vara ordhållig — stå väl hos stå i gunst hos,
se vidare under 2 väl — stå väl till boks vara (högt) värderad, vara väl anskriven, jfr värderad 2 — stå öppen se
under öppen — stå ö'ver 1 vara upphöjd över, ha en högre ställning l. rang än, överträffa 2 (om sak) so anstå 1 3
(om person) sitta över, avstå

ståhej se oväsen, uppståndelse, uppseende, liv (och rörelse), (vard.) cirkus', tjo och tjim, (si.) jippo

stål (bl. a.) stålföremål, (stål)verktyg, borrverktyg, borrstål, skärstål, svarvstål, bryn-stål, bryne; (i högre st. för)
svärd, rustning

— tåla kallt stål tåla kniven; fördra(ga) utmaningar 1. förolämpningar 1. oförrätter 1. övergrepp

stålsätta inge mod o. fasthet, härda, (för)-stärka, skärpa — stålsätta sig förhärda sig, bemanna sig — stålsatt se



oböjlig 2

stånd 1 skick, tillstånd, kondition 2 (vattennivå, läge, höjd 2 3 (med., om manslem) erektion 4 (jäg.) ståndort 5
växtindivid, planta

6 salustånd, bod, kiosk, sjapp, (ibl.) gatukök

7 (statsv.) civilstånd, (ibl.) levnadsställning 8 samhällsgrupp, (samhälls)klass, samhällslager, samhällsskikt,
samhällskategori, socialgrupp, (ibl.) kast; social ställning, samhällsställning 9 [ständerna] riksens ständer, de fyra
stånden, (stånds)riksdagen, (ståndsrepresentationen; jfr riksdag — fatta stånd fatta post(o), se under 3 post — få
1. bringa till stånd se åstadkomma 1, skapa, jfr förverkliga, se driva igenom 2 under 2 driva — gifta sig under sitt
stånd inte gifta sig ståndsmässigt, ingå en mesallians, 'gifta ner sig' — göra stånd 1 (om hund, jäg. för) stå stilla,
stanna o. skälla, ge ståndskall 2 (bildl.) stanna, dröja

(621hålla i stånd—ställa sig på ngns sida

— hålla i stånd hålla i gott stånd 1. skick, vidmakthålla, sköta väl om, vårda, hävda — hålla stånd göra motstånd,
se vidare undei hålla — i stånd i gott stånd 1. skick 1. lag 1. (god) ordning, i god kondition, i (god) trim, i
behörigt tillstånd, av god beskaffenhet, i hävd, välbehållen, sé oskadd — i stånd till 1. att duglig 1. stark nog, god
för, man för, kapabel — komma till stånd äga rum, gå av stapeln, försiggå, anordnas, åvägabringas,
åstadkommas; ingås, slutas, inledas; förverkligas, bli (av) — sätta i stånd 1 istånd-sätta, sätta i (gott) skick, sätta
på god fot 1. på fötter, återupprätta; upprusta ni, utrusta, trimma, laga (upp), reparera 1, restaurera, förbättra 2
[sätta ngn i stånd att] göra det möjligt för ngn att — sätta ur stånd göra oförmögen, se hindra 3, göra obrukbar 1.
(strids)oduglig, omintetgöra — ur stånd 1. urstånd se oförmögen 1 — vara i stånd (till 1. att) se orka, förmå 1,
förstå (att) ståndaktig karaktärsfast, rakryggad, jfr 1 fast 6, uthållig, orubblig, oböjlig, orygglig, konsekvent,
ihärdig, envis, styvsint, hårdnackad, obönhörlig; tapper; hållfast, beständig

ståndare upprättstående stöd, pinne, stång; plym

ståndpunkt (kultur)nivå, plats, position; hållning, attityd, inställning, ställningstagande, (taga) parti, (politisk)
'färg', (ibl.) synpunkt; stadium

ståndsmässig ståndsenlig, värdig, passande, lämplig, comme-il-faut stång stör, stake,spak,spira, sparre,stav,spett,
ten, slå, raft (till taktäckning), (prov.) förk; (lantmätar)latta; (lånt.) krake; påle, stolpe, ståndare, (flagg)mast,
bom, (gymn.) räck; stångbett, stångbetsel; (vagns)tistel; svängel; sittpinne, vagel; (fackspr. för) skälm (på
glasögonbåge); (vanilj)längd — hålla ngn stången (motsats: vika för) se motstå, vara ngn vuxen, stå på sig,
trotsa, 'klara' stånga buffa, stöta, knuffa till, skalla (i slagsmål) — stångas stånga (varandra); jfr slåss 1 under 2
slå — stånga hornen av sig se misslyckas 2, rasa ut

1 stånka (subst.) laggkärl, träkanna, dryckeskanna, bägare, 1 krus; (sotarsl. för) stålkvast

2 stånka (v.) andas tungt, pusta 2, töffa (som ett lokomotiv), jfr jämra (sig) 1; krysta sig

ståt pompös prakt, högtidlighet(er), prunkande), storståtlighet, festi'vitas, grandezza; (stor) stass 1. skrud, gala;
(med) pukor och trumpeter; [tom ståt] prål; jfr flärd 1 — föra ståt föra stat ståta prunka, trona, pråla, 'glänsa',
'lysa', bravera, hovera sig, yvas, braska, svassa, 'paradera', 'skylta', (vard.) 'svänga sig', stassa

ståthållare konungs 1. regents ställföreträdare;

guvernör; (tyrannisk) satrap ståtlig högväxt, storvuxen, reslig, grann, junonisk, praktfull, pompös, (vard.)
pampig; storartad, högstämd, ansenlig, (hej)dundran-

(622

de, präktig 1, grandios, splendid, representativ, elegant, stilig, gentil, flott, imponerande, (vard.) maffig stäcka 1
klippa vingarna på, vingklippa; kapa (hundsvans) 2 (bildl.) (för)kväva, (tvärt) göra slut på, stävja, hejda 1,
inhibera, omintetgöra, komma på skam 1, förlama 2, dämpa



1 städ smidesstäd, ambolt 1. ambult — komma mellan hammaren och städet komma i kläm,

1 knipa, se under 1 knipa

2 städ (vard. för) städerska, städhjälp, städfru städa ställa 1. göra i ordning, bringa ordning

0. reda i; damma (av), dammtorka, sopa; stöka, feja, pynta, rusta, se putsa 1, rengöra, snygga upp 1. till, röja av
1. upp 1. undan, hyfsa till, (prov., i Sydsv.) (nödtorftigt) rymma upp; (sjö.) klara av 1. efter (däcket) — städad se
hyfsad, vårdad

städerska städhjälp, städfru, städgumma, se hembiträde, hemhjälp, lokalvårdare, (vard.) städ

städja (åld. för) anta(ga) i sin tjänst, anställa 1

städning städningsarbete, rengöring, upprensning, upprymning städse se stundligen, se alltid 1, (ibl.) stadigt
städsla (åld. för) anta(ga) i sin tjänst, anställa 1

ställ 1 so ställning 5; staffli, (skulptörs) kava-lett; tallrikshäck, diskställ, 'fatstege'; not-ställ, pult; cykelställ;
(parkerings)stöd (på motorcykel); (typogr.) regal; (kniv)hållare, (kniv)lägg 2 (sjö., om segel 1. flaggor)
uppsättning, sats, uppsats; (om underkläder 1. arbetskläder) omgång, garnityr, sätt; blå-ställ, blåkläder, overall;
(olje)kläder; (si. för) uniform

ställa 1 placera, anbringa, sätta, (skämts.) 'parkera' 2 inrikta ni, ställa (klocka) rätt; (sjö.) trimma (segel); rätta
(efter), se under

2 rätta 3 3 [ställa med] styra och ställa med, ordna med, bestyra 4 rikta 1. styra (sina steg 1. kosan mot) 5 (om
fråga) framställa, (om problem) uppställa 6 (om säkerhet 1. borgen) lämna, förete 7 (in)sända 1. översända 1.
adressera (till) 8 styra till (det så), lämpa (så att) 9 få (ngn) att gå bet (på), göra svarslös, ställa mot väggen —
ställa sig 1 förhålla sig, handla, hålla sig (lugn 1. stilla); se uppföra sig 2 låtsa(s), 'spela', 'leka', göra sig (dum) 3
(visa sig) vara 1. bli (dyrt) 4 falla sig (svårt) 5 ta(ga) plats, fatta post(o) 6 resa sig upp — ställa sig bakom se
biträda 1 — ställa sig i bräschen för försvara, se vidare under bräsch — ställa sig 1. träda i spetsen för ta(ga)
ledningen — ställa sig in se göra sig till under 2 göra; (om hundar) vänslas, vifta med svansen, (prov.) fissla,
fessla; sc fjäska 2, vara inställsam, stryka ngn medhårs, kura (för

1. hos), innästla sig 2, insmickra sig, smickra, (söka) behaga, (mil.-si.) gnaga in sig, (vard. o. si.) 'smila', snacka
in sig, kila in sig, (skämts.) 'borsta ngn på ryggen' — ställa sig på ngns sida se hålla med 2, se hylla sigställa sig
till förfogande—intaga enskild ställning

till under 2 hylla — ställa sig till förfogande se erbjuda sig 2 — ställas inför konfronteras med, stöta på — bli
ställd bli förlägen, villrådig, rådlös, flat, brydd, svarslös, handfallen, hjälplös, bestört, perplex, 'slagen', (vard.)
paff; veta varken ut eller in, 'fastna', jfr komma av sig — ha det väl ställt vara välställd 1. välsituerad 1. rik 1.
välbärgad, ha det bra, sitta säkert 1. fast i sadeln — illa ställd se vanlottad, fattig 1 ställa av l ställa undan,
reservera, (vard.) 'vika' 2 avstänga ni, avkoppla ni — ställa bort ställa undan 1. (i)från sig 1. i skamvrån, sätta
undan 1. (i)från sig, ställa utom räckhåll 1. synhåll, flytta bort 1. undan — ställa det för sig ordna det (bra resp.
illa) för sig, leva i goda resp. dåliga förhållanden — ställa fram 1 föra 1. flytta 1. skjuta 1. sätta fram; duka fram
1. upp; lägga fram 1. ut, utställa, visa, skylta med, exponera, 'presentera' 2 jfr framställa — ställa för 1. inför rätta
lagfora, se vidare under 1 rätta — ställa i samband med förbinda med, se förbinda 2

— ställa i skamvrån 1 (om person) se skämma ut 2 (om sak) ställa undan, se kassera — ställa i skuggan se
fördunkla 3, överglänsa, undanskymma — ställa i utsikt se 1 lova 1, förespegla — ställa ihop se sammanställa —
ställa in 1 placera, insätta m, undanställa m; infoga ni 1. inpassa ru (i sammanhanget) 2 inrikta nJ, rikta, avpassa,
lämpa, justera, (mil.) tempera (projektil) 3 ge återbud om, slopa, avbeställa; se avlysa; se avbryta 3; upphöra
med, se upphöra 2, stoppa, avblåsa (strid 1. fientligheter) 4 se inställa 2 — ställa in sig på se bespetsa sig på —
ställa kosan mot styra sina steg 1. sin färd mot, (vard.) vända näsan mot 1. åt, se 2 fara 1 — ställa lika högt se
likställa — ställa (ngn) inför (ngt) ställa (ngn) ansikte mot ansikte med, konfrontera med



— ställa (ngn) mot väggen Ivinga (ngn) till ett avgörande 1. uttalande 1. svar, sätta kniven på strupen på (ngn) —
ställa (ngn) utanför ställa (ngn) vid sidan, sätta (ngn) ur funktion, (vard.) lägga (ngn) på hyllan, 'avpollettera',
sidsteppa - ställa om 1 se ändra; omkasta ni, invertera, sätta om 2 laga (att), se 2 laga 3, ordna 3, föranstalta,
bedriva (ngt så att) — ställa på framtiden uppskjutaru tills vidare, låta bero — ställa på huvudet vända upp och
ned på, se missuppfatta — ställa på prov se pröva 1 — ställa på sin spets driva (ngt) till sin spets, se under 1
spets — ställa samman se sammanställa — ställa sin plats till förfogande erbjuda sig att avgå, jfr avgå 2

— ställa till 1 se föranstalta, sätta i gång (med), se under 1 gång, anordna, tillrustam (bröllop); se vålla, bedriva,
anlägga (eldsvåda), åstadkomma 1. föra (oväsen), mucka (gräl) 2 stöka till, vålla oordning; illa tilltyga; styra till
1. ut (sig), grisa ner 1. till (sig) 3 se tillställa 2

— ställa till ansvar skylla på, se vidare under ansvar — ställa till besvär se besvära 1, 1 bråka 3, krångla 1 —
ställa till räkenskap åtala, se vidare under räkenskap — ställa till

rätta se ordna l, avhjälpa, dra(ga) kärran ur dyn — ställa till svars ställa till ansvar, åtala

— ställa undan ställa av 1. bort 1. (i)från sig, flytta bort 1. undan, sätta (i)från sig, 'göra av'; ställa in 1; se
reservera — ställa upp 1 ställa upprätt, resa (upp) 2 se ordna 1, rada upp, ställa på sin plats, placera, parkera;
montera (maskin); (mil.) ordna i formation 3 (om skrivelse) disponera; formulera; skriva (regler), göra upp (lista,
program); tänka ut 1. framlägga ni (en tes); framställa I. diktera (villkor); fastställa (regel) 4 mobilisera, försätta
på krigsfot, (ibl.) mönstra; inrätta 1. upprätta (en armé) 5 (låta) delta(ga) i tävling; kandidera; (vard. för) (lova att)
komma (med), vara med, delta(ga), infinna 1. inställa sig, anmäla sig som deltagare 6 se uppställa 2 — ställa upp
emot I. mot tävla med, möta — ställa upp sig ställa I. ordna sig på led, fylka sig, fylkas; [ställa upp sig på linje]
formera linje — ställa ut 1 sätta ut, flytta ut 2 skylla med, anbringa 1. framställa ni till allmänt beskådande,
förevisa 1, jfr 2 visa 1 3 so utställa 2 — vara lika illa ställda ro 1. sitta 1. vara i samma båt - vara ställt (med) vara
falt (med), so under 1 fatt

ställbar inställbar, omställbar, reglerbar

ställe 1 se plats 1 2 lokal, lokalitet 3 (sommarbostad, landställe; uppehållsort, boningsplats, (bibi.) stad; matställe,
näringsställe, restaurang 4 stycke (ur en bok), passus, passage, citat, beläggställe -— ha hjärtat på rätta stället
vara behjärtad, se vidare under hjärta — i ngns ställe å ngns vägnar; vice; i ngns läge 1. belägenhet 1.
predikament 1. ställning 1. omständigheter, i ngns kläder 1. skor 1. skinn; [i ditt ställe] om jag vore som du —i
stället för i utbyte mot, se vidare under ;

— oskyddat ställe blotta — på ort och ställe framme, se vidare under ort — på sina ställen se här och där under 2
här — på stället se genast 1; (hand.) loko — träda i (ngns) ställe inträda, ersätta, efterträda, avlösa 1

ställföreträdare ersättare, vikarie, avlösare, suppleant, god man, representant, substitut, (chefs) närmaste man, jfr
ombud; (ibl.) tillförordnad, t. f., vice; (ngns) alter ego

ställning 1 hållning, sätt att stå (1. sitta 1. ligga), attityd, pose 2 (mil. för) förmering, uppställning, (truppers 1. en
armés) fördelning över stridsfältet, position 2, (ibl.) befäst ställning; (intaga) försvarsställning 3 läge, belägenhet,
författning, tillstånd, kasus, status; affärsställning, förmögenhetsställning, finanser 2, (ekonomiska) villkor 4 plats
i samhället, levnadsställning, social ställning 1. position, befattning, värdighet, anseende 5 byggnadsställning,
ställ, stativ, stötta, stöd, fot, hylla, konsol, (fiske.) (tork)gist(a) (för nät) — fast ställning se fäste 1, position

— fatta 1. taga l.ta ställning fatta posto; fatta 1. inta(ga) en ståndpunkt, ta(ga) sitt parti, bestämma sig, (ibl.)
besvara — intaga resp. stå i enskild ställning ställa sig resp. stå i givakt, (ibl.) inta(ga) en stram hållning -

(323veta hur ställningen är—stängd

veta hur ställningen är känna tili sakläget, situationen, förhållandena, konjunkturerna, hur saken står 1. ter sig 1.
ligger till, hur ngns 'aktier' står, hur det förhåller sig 1. är fatt 1. är ställt 1. hänger ihop, vad man har att vänta 1.
befara, vad klockan är slagen, hur landet ligger



ställvis somligstans, somligstädes, se fläckvis

1 stämma (subst.) 1 se röst 1 2 utskrivet stämparti, 'noter' 3 orgelstämma, grupp av (orgel)pipor, (orgel)register
— ha säte och stämma ha rösträtt, se vidare under säte

2 stämma (subst.) församling, se sammanträde

3 stämma (v.) 1 ge rätta tonhöjden 1. en viss tonhöjd; bringa i samklang; balansera (mot varandra); göra (vekare)
till sinnes, göra (visst) intryck på, påverka 2 se stämma överens nedan; vara riktig, träffa in, (vard.) klaffa, hålla
stick 1. streck — stämd 1 sinnad, till sinnes, till mods, disponerad, (sympatiskt) inställd, livad 1, lagd, mottaglig
2 hållen (i viss färgton) — avogt stämd se fientlig — det stämmer det slår in, precis, just (så), just det, alldeles så,
ackurat så

— gynnsamt stämd se gunstig 1, (vara) intagen (för) — stämma in se 2 instämma; [stämma in på]
överensstämma hj med, jfr stämma överens nedan — stämma ned 1 stämma lägre, sänka (tonen) 2 göra mindre
skarp 1. gräll, stämma (färg) mildare, mildra 3 göra nedstämd 1. förstämd 1. dyster, bedröva, förstämma,
deprimera, se slå ned 2 under 2 slå, slå ned ngns mod, se under 1 mod 4 sätta ned 1. minska 1. slå av på 1. pruta
av på (anspråk 1. fordringar) — stämma ned tonen se ödmjuka sig — stämma upp 1 höja tonen (på instrument) 2
se uppstämma — stämma överens (motsats: divergera, motsäga varann, skorra 1. svära mot varann) stämma (bra)
(med), passa 1. träffa in på, passa ihop, stå (bra) samman (med), gå (bra) ihop 1. samman (med), harmoniera
(med), stå i samklang (med), rimma (sig med), hänga ihop (med), motsvara, korrespondera (med), (om ord i
olika språk) 'täcka', vara förenlig (med), vara i enlighet (med), likna, vara likalydande 1. identisk 1. analog (med),
kon-gruera; vara eniga 1. ense (om), samstämma (i), sammanstämma (i), sammanfalla, sammanträffa

4 stämma (v.) stämma 1. ställa 1. kalla 1. dra(ga) 1. föra inför domstol 1. (in)för rätta, se vidare under 1 rätta,
åtala, anklaga inför rätta, tingföra, lagfora, öppna process 1. rättegång mot, anhängiggöra åtal mot, väcka talan
mot; instämma 1. inkalla hj (som vittne)

— stämma möte avtala 1. komma överens om att mötas, bestämma 1. göra upp att mötas, kalla till sig

5 stämma (v.) 1 (om blodflöde) hämma, hejda, dämma, stoppa 2 (vid skidåkning) bromsa, göra en stämsväng —
bättre stämma i bäcken än i ån hejda redan i början, jfr förebygga, vara förutseende — stämma emot se spjärna
emot

1 stämning 1 känsloläge, sinnestillstånd, själsstämning, sinnesstämning, känslostämning, disposition, (god) anda,
atmosfär; inspiration, lyftning; 'dager', 'fläkt' 2 folkmening, folkvilja, opinion

2 stämning (laga) kallelse till domstol, käromål, anklagelse

stämningsfull stämningsfylld, stämningsmät-tad, högtidlig stämpel 1 stamp, stans, puns, sigill, signet, pitschaft,
(bokb.) filet 2 avtryck, intryck, (ibl.) plomb, blystämpel; (guld-1. silver)kon-troll, 'kattfot'; papperslösen,
expeditionslösen, charta sigijlata; fotavtryck (av djur), spår(stämpel) 3 prägel, (känne)tecken, insegel, märke,
karaktär, hallstämpel

1 stämpla 1 stansa, avstämpla, märka, makulera; stämpelbelägga 2 (jäg. för) (av)-sätta spår 3 (bildl.)
karakterisera 1. beteckna 1. känneteckna 1. utmärka 1. förklara (som), låta 'skylta' (som); sätta (sina) spår, kasta
skugga på, brännmärka 4 (vard. för) gå arbetslös, 'flagga'—stämplad (bildl.) 'märkt', 'präglad' — stämpla in 1
trycka in, inprägla hj 2 slå in 1. bonga (belopp)

2 stämpla smida planer (till ngns fördärv), umgås med (hemliga) planer, föreha onda anslag, sammansvärja sig
(mot), intrigera, (vard.) kuckla

1 stämpling 1 stämplingsarbete, skogsstämp-ling, utstämpling, bläckning; märkning, kontrollstämpling (av guld
o. silver), kontroll; avstämpling 1. makulering (av frimärken) 2 (tekn.) stamp; (tvär)stötta, (bergv.) förbyggnad,
förstämpling, stöttning (med props)

2 stämpling komplott, försåt; [stämplingar] onda anslag, ränker, sammansvärjning, ma-chinationer, (vard.)



kuckel — bedriva stämplingar se sammansvärja sig

ständig 1 (motsats: skiftande, avbruten) se beständig, fortfarande, oföränderlig, gång på gång upprepad 1.
återkommande, genomgående, stundlig, oupphörlig, (åld.) idke-lig, se ihållande, oavlåtlig, konstant , evinnerlig,
se oavbruten, kronisk, aldrig sinande, 'evig', 'outsläcklig' 2 (motsats: tillfällig) 'stående', permanent, perpetuell,
'obligatorisk' (bortförklaring) 3 (om besökare) 'flitig', 'trägen' — ständigt (adv., även) se jämt, stundligen,
dagligen, åter och åter, i helg och socken, år ut och år in, år efter år, i alla väder 1. skiften, oavlåtligt, alltjämt,
(allt) fortfarande, stadigt, konsekvent, i det oändliga, ideligen, alltid 1, jfr oavbrutet stänga 1 (motsats: öppna)
sluta, tillsluta ni, skjuta till, stänga till, (åld.) lycka, jfr läsa, regla, rigla; knäppa (ihop 1. igen 1. av); se avstänga
2, spärra 1, tillspärra hj, avspärra ru, av-skärani, bomma till 1. för 1. igen, barrikadera, blockera; (in)hägna,
stängsla; [stänga för] dämma (för), täppa till, täta 2 hindra, hämma 3 (motsats: öppnas) (om exv. utställning,
butik) 'slå igen' — stängd se sluten 1 under sluta, (stå) igen; avstängd — stänga av

(624stänga in—störa

1 strypa (spjället); avkoppla ra, ställa av, knäppa 1. vrida av (radion); se spärra 1

2 se avstänga — stänga in 1 inspärra ni, innestänga ra, innesluta ra, dämma, låsa in(ne) 2 omge, omsluta,
(in)hägna, (in)gärda, omgärda; avspärra, blockera, kringränna, cernera

stängel skalt, jfr stjälk

stängsel 1 se inhägnad 1, gärdesgård, pata, (prov.) hag, (prov., i Sydsv.) stänge, (ibl.) galler(verk); led, grind 2
avstängning, avbalkning, omhägnad, skrank, skiljevägg, bom 3 (bildl.) hinder, spärr stänk 1 skvättande, skvalp,
plask, dusch, dugg, dropp 2 se skvätt 3 [ett stänk] en fläkt, en smula, se under 1 smula stänka 1 regna smått,
dugga 1, jfr regna 1 2 skvimpa, skvalta, skvittra, sprätta, se plaska 1 3 överstänka ra, bestänka, fukta, (prov.)
dänka (tvättkläder) -— stänka ned se blöta ned under 2 blöta, bestänka, jfr fläcka stänkröst enstaka röst stäpp
grässlätt, jfr slätt

stärbhus (döds)bo, sorgehus, dödsbodelägare;

kvarlåtenskap

stärka 1 härda, stålsätta, ge kraft(er), nära, styrka, stödja, stadga; konsolidera, se förstärka; underblåsa; höja 1.
förbättra (moralen) 2 styvstärka, trubenisera — stärka sig styrka sig, läska sig, vederkvicka sig, liva upp sig,
rekreera sig — stärkande styrkande, härdande, (med.) roborerande; närande, kraftig, hälsosam, uppiggande,
förfriskande, uppfriskande, stimulerande, livgivande, animerande

1 stäv (i högre st. för) ordstäv, jfr sentens

2 stäv back, (skepps) förända, förstäv, akterända, akterstäv, akter, (ibl.) stam, (isbry-tar)ramm — gå över stäv 1.
överstäv gå

framåt — stick i stäv mot rakl emot, tvärtemot, jfr tvärtom

1 stäva (subst.) se bytta

2 stäva (v.) (sjö. för) vända förstäven mot, styra (kosan) mot, sätta 1. rikta kursen mot, styra kurs på, ligga an,
segla, resa

stävja se dämpa, hålla efter (utbredningen av), begränsa, tygla, omintetgöra, stäcka 2, avstyra, motverka, mota
stöd 1 stödjepunkt, underlag, underbyggnad, bas, grundval, postament, sockel, fot(stycke), stativ, konsol,
(byggn.) plint; (parkerings)-ställ (på motorcykel); (fot)fäste, spjärn; hållare, (byggn.) vederlag, 1 stötta; armstöd,
ryggstöd, karm 2 se hjälp 1, beskydd; (vinna) bifall 1. gillande; förståelse; stödjare, gynnare, hjälpare,
stöttepelare, stöttepinne, 'stav' 3 bestyrkan(de), belägg, fog, skäl, grund, hållpunkt, auktoritet, he'mul, bekräftelse,
motivering, rekommendation, bevis — ge sitt stöd åt stå bakom, uppmuntra, jfr stödja — med stöd av se enligt,
förmedelst stöda se stödja



stöddig 1. (prov.) studdig (vard. för) 1 (om person) grovt byggd, bred, 'stadig', bastant,

tjock; dryg, självsäker, tvärsäker 2 (om måltid) kraftig, mättsam stödja 1. stöda 1 ta(ga) stöd (av 1. mot) 2
uppehålla ni, uppbära ru, 3 palla under, spröta (ärter), störa (bönor); stabilisera, stadga, staga, stötta, sträva,
styva, sala (med bräder) 4 (om förslag) skänka (sitt) stöd åt, understödja, rekommendera, förorda, hylla sig till,
förena sig med, backa upp 5 ge skäl för, underbygga, motivera (med); göra sannolik, stärka, jfr bekräfta; intyga,
veri-fi(c)era, bestyrka 6 ge 1. skänka sitt stöd, verka för, främja, hjälpa 1, gynna, uppmuntra, (idrott.-sl.) backa
upp; se finansiera 7 befästa 1. styrka (i tron) — stödja sig vila (sig), luta sig, ligga, hänga (sig) (på); (mil.)
repliera

— stödja sig på (bildl.) grunda 1. basera 1. fota sig på, 'bygga' på, falla tillbaka på, (fackspr.) repliera på; komma
sig av, bero på, hänföra sig till; lita till 1. på; utgå från — stödjande understödjande 1. passiv (ledamot)

stödjare hjälpare, stöd, understödjare; bidragsgivare, gynnare, mecenat stödjepunkt stödpunkt, hållpunkt, stöd,
(min-

nes)stolpe, se 1 ankare 2; (mil.) se 3 bas 3 stök (stor)städning, (stor)rengöring; tillrustningar, rumstering, slit och
släp, fläng, (extra) sjå, (vard.) moj stöka se pyssla, 2 syssla (med), ordna med litet av varje, ställa i ordning,
'rusta', ställa till med (stor)städning 1. stök, städa, feja; rumstera, flänga — stöka med se bestyra — stöka till
ställa till oordning 1. oreda 1. röra, styra till, ställa till, skräpa till 1. ner, ostäda, derangera — stöka undan 1 städa
undan, plocka bort 1. undan 2 göra undan, sköta undan, göra ifrån sig, göra färdig, fullborda 1. avsluta, klara (av),
klarera, slutföra, 'expediera', utföra, verkställa, arbeta undan, få 1. göra slut på, få ur vägen, få ur händerna, skilja
sig från, överstöka; avfärda (ngt) stökig ostädad, tillstökad, ruskig, (vard.) ruffig, byssjig; osnygg, oordnad,
oordentlig, slarvig, upp och nedvänd; stöksam stöld 1 tjuveri, tjuvnad(s-brott), tillgrepp; (stöld)kupp, (si.) stöt;
snatteri, plundring, rån 2 se plagiat stöna se pusta 2, sucka tungt, kippa efter andan, ge sig, jämra (sig) 1 stöp 1
(is)sörja, snösörja, snöslask, klabb 2 (lånt.) sörpa — gå 1. stanna i stöpet inte komma ngn vart, se vidare under gå
— i ett stöp i ett stycke, helgjutet stöpa 1 gjuta, hälla, (ibl. nära) smälta 2 (om frö) blötlägga, blöta (upp),
vattlägga; göra sörpa 3 (om regn) störta 1. ösa 1. hälla (ned)

— stöpa ljus (för) se niga — stöpa om omskapa ni, ändra, ombilda, förvandla, skriva om

stör se stake 1, stång, käpp; (lånt.) krakstör,

krake, (prov.) snes störa se oroa, avbryta, falla i talet, uppehålla, inte låta vara 1. lämna i fred 1. ostörd, 'rubba',
förvilla, distrahera, göra intrång på, tränga sig på, komma mellan barken och
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trädet, komma olägligt, falla besvärligt, de-rangera, besvära 1, genera, (prov.) försumma; grumla, förta(ga); (ibl.)
söka hindra, störande ingripa, 'korsa' — störande se besvärande 1, ovälkommen — inte så det stör inte så att det
gör ngt, inte så att det generar störning se rubbning; (ibl.) incident; [-[störningar]-] {+[stör- ningar]+} oro,
virrvarr, oreda, derangering, villervalla, stockning, upplopp, tumult; (astr. o. fys.) perturbationer stört helt
(omöjligt), 'blankt', se alldeles 1 störta 1 kasta ned (hals över huvud), slunga, slå, knuffa, skuffa, vräka; välta 1.
stjälpa om 1. vända upp och ned på o. tömma, (ibl. nära) tippa, vippa; bringa (i olycka); bringa på fall, 'torpedera',
'spränga', kullkasta 2, omstörta, beröva (ngn hans) (makt)ställning, 'kasta (ngn) ur sadeln', undanröja ni,
detronisera, se avskeda 2 2 kasta sig (till marken), plumsa (i vattnet); falla (hals över huvud), tumla, dimpa,
sammanstörta, rasa 1, gå omkull 1, omstörtas; se stupa 1, ta(ga) överbalansen, förlora 1. mista 1. tappa balansen,
kullbyttera, (ibl.) digna, segna, signa, (vard.) falla 1. stå på näsan; (om flygplan) krascha, haverera, förolyckas 3
störta i väg (till), bege sig (till), springa (till), 2 rusa (i väg till), raka i väg (till), spränga i väg (till), ila (till) —
störta sig i kasta sig i, dyka ned i, ge sig i (vattnet) — störta sig på se kasta sig pä — störta sig över se kasta sig
på, anfalla 3 — störtas tvingas att avgå, mista sin ställning, falla 5, (vard.) falla 1. trilla av pinn — störtad fallen,
detroniserad — störta fram rusa fram, se 2 rusa, hoppa fram, storma fram, bryta fram — störta i fördärvet se
förgöra 1 — störta i sig dricka häftigt, se

2 dricka 1 — störta in a rusa in, häftigt strömma in, storma in, inbryta, (våldsamt 1. skummande) bryta sig väg in



(i) 2 se rasa 1, falla in, ramla, ge sig, störta samman 1. ihop, läggas 1. falla 1. störta i ruiner 1. i grus och spillror,
falla sönder, grusas, raseras, störta ned — störta ned 1 falla handlöst ned, rutscha ned, ramla ned, rusa ned; forsa
ned, strömma ned, 'stöpa', se hällregna, häftigt rinna ned; se störta in 2 2 knuffa ned, stöta ned — störta omkull 1.
ikull 1. kull 1 kasta omkull 1. (i)kull, se stjälpa 1 2 falla, stupa, segna ned, slås ned, (vard.) gå i golvet, golvas, gå
i däck, dimpa; störta i ruiner, rasa 1

3 se förstöra 1 — störta på se anfalla 3 — störta samman se störta in 2, rasa 1 — störta till marken se stupa 1 —
störta upp se fara upp 2 under 2 fara

störtflod 1 stormflod 2 (även bildl.) 'störtsjö',

'(stört)skur', 'ström', 'flod', 'syndaflod' störtregn se hällregn

störtsjö 1 svallvåg, brottsjö 2 (bildl.) 'våg', 'sjö', 'skur', 'kaskad', 'störtskur', störtflod 2 störtskur 1 se hällregn 2
(bildl.) 'storm', 'lavin',

se störtsjö 2, störtflod 2 stöt 1 se 2 slag 1, smäll, knuff, puff, skuff-(ning), dunk, (vard.) buff, (dansk) skalle, (få
en) 'skjuts', 'kyss'; (få in en) fullträff;

(med.) perkussion; (gevärs) rekyl; duns, törn,

knyck, skakning, (flyg.) kytt, (sjö.) hurt 2 (med stickvapen) anfall, sting, hugg, utfall (med värjan), parad 3
jordstöt, jordbävning 4 (vind)kast, svep, ryck, 'pust', 'tag'; (horn)signal, (horn)skall, fanfar 5 styng, 'hugg', 'sätt',
(med.) iktus; (avgörande) attack, bakslag, 'slag', 'knäck', (nerv)chock; (si. för) inbrott, (stöld)kupp, stöld 6 (första)
impuls, incitament, tillskyndelse, anledning, påstöt, framstöt 7 kyrkstöt, kyrkvaktare 8 mortelstöt, stötel, pistill;
se 2 stamp 4; (tekn.) stötyta; stötfog 9 (åld. för) större gruvöppning, (gruv)hål 10 (i fråga om böcker, tidningar,
papper) bunt, 'träff', stapel 1 — i stöten (en 1. flera) åt gången, i taget, per omgång, i sänder; (hela veckor) i
sträck, i följd

stöta 1 stöta till, skuffa, knuffa, puffa, (vard.) buffa, putta, dutta; boxa, stånga; bulta, dunka; hugga (mot botten 1.
stranden); knacka, (med.) perkutera; krossa, stöta sönder; sticka 1. driva in 1. ränna 1. köra 1. jaga (en kniv i
ngn); (jäg.) stöta upp (villebråd), jaga upp, driva upp, få upp, tvinga upp, resa (villebråd); blåsa (i lur) 2 gränsa
(intill), snudda (vid) 3 skumpa, 'stampa', skaka; (om gevär) rekylera 4 göra ett obehagligt intryck, verka 1. vara
obehaglig, illa beröra, väcka anstöt, bryta 1. svära mot god ton; såra (ngns känslor), misshaga, kränka 2,
förnärma, förarga, förtreta, reta, uppröra, chockera, stöta (ngn) för huvudet, komma på kant med, 'trampa (ngn)
på tårna 1. på en ömtålig tå 1. liktorn' — stöta sig göra sig illa, slå sig — stöta sig med komma i missämja 1.
ovänskap 1. på kant med 1. på spänd fot med, råka i harnesk mot, brouillera sig med — stöta sig på ta(ga) anstöt
av, bli sårad 1. förolämpad av, ta(ga) illa upp, jfr misstycka — stötas bort (av) reagera (mot); vämjas (vid), äcklas
(av) — stött 1 (om frukt) (stöt)skadad, nedfallen, nedblåst 2 se förnärmad, misslynt

— stötande 1 stötig, struttande 1. struttig (gång) 2 sårande, upprörande, smaklös, osmaklig, störande, simpel,
skandalös, förgriplig, oanständig; hård, kantig, oskön — stöta av se stöta bort; släppa (fjädrar 1. hår); stympa 1.
jämna (genom stötning), bryta av

— stöta bort (motsats: draga till sig, attrahera) stöta av, stöta tillbaka, stöta ifrån sig, stöta 1. skjuta undan,
repellera; avvisa, tillbakavisa, förskjuta •— stöta emot 1. mot l ta(ga) emot, ta(ga) i, slå (e)mot, köra 1. ränna 1.
törnå 1. komma (e)mot, köra (huvudet) i, ta(ga) törn, stöta ihop 1. samman (med), köra på, karambolera (med),
krocka, ramma, kollidera (med), stöta på, träffa, se stöta till 1 2 röna motgång, lida skada 1. förlust, missräkna sig
— stöta för huvudet se stöta 4 — stöta i (brunt) gå (över) 1. skifta i (brunt), närma sig, ha en viss anstrykning 1.
nyans av, visa en (svag) ton av — stöta ifrån (sjö.) bära av — stöta ihop stöta samman, sammandrabba ni,
kollidera 1, jfr stöta
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emot 1; gå ihop, gränsa (intill varann), förenas — stöta ihop med möta, råka, (överallt) snubbla över (bekanta),
träffa på, träffa 2, 2 stöta på — stöta intill närma sig; snudda vid, gränsa intill, stöta till — stöta ned 1 slå ned,



riva ned, stöta i golvet, se stöta omkull 2 sticka ned, se mörda — stöta och blöta se diskutera, se vidare under 2
blöta — stöta omkull stöta ned, slå ned, stjälpa, välta, omstörta, dra(ga) ned, raka ned 1. omkull, vicka omkull —
1 stöta på [stö'ta på] närma sig (till), röja — 2 stöta på [stöta på1] 1 stöta (e)mot, köra på, kollidera med, få
landkänning, stöta 1. gå på grund, (sjö.) sätta på 2 uppleva, komma på, finna, hitta, upptäcka, stöta ihop med,
möta 1 3 kontakta 4 [stöta på om] ge en vink om, påminna om, säga till om, låta höra av sig om — stöta på
motstånd röna mothugg, se vidare under motstånd —• stöta på patrull väcka misshag, se vidare under patrull —
stöta på svårigheter 1. hinder möta 1. råka ut för 1. ställas inför 1. konfronteras med svårigheter 1. hinder, möta
1. stöta på motstånd —- stöta samman se stöta ihop — stöta sönder se krossa 1, stöta, mosa, pulverisera 1.
pulvrisera, stampa, tugga, (ibl.) mala — stöta till11 stöta (e)mot, komma åt, knuffa till, (vard.) buffa, putta till,
köra till; riva ned 2 sluta sig till (de andra), ansluta sig till, jfr möta 2 3 hända, inträda, inträffa, tillstöta,
tillkomma — stöta tillbaka driva tillbaka, tillbakakastanj, repellera — stöta ut 1 knuffa ut, skjuta ut 2 (om rök)
släppa ut, blåsa ut, puffa ut 3 (om båt) löpa ut, gå ut, lägga (ut) från land, backa, lossa 4 se förvisa 1 5 se utstöta
stötesten 1. (åld.) stötosten förargelseklippa, irritationsmoment, förargelse, bekymmer. hinder 2, (ibl.) bryderi
stötfångare buffert, kofångare stötig skakande, skakig, guppig, skumpig, hoppig, ryckig, knyckig, hackig, stackig
(läsning), ojämn — stötigt (adv., även) stötvis, i stötar 1. ryck, stackato

1 stötta (subst.) sträva, bärande ställning, stödbjälke, bärbjälke, stödbalk, stöd(je)mur, (stödje)pelare, stolpe,
pitprops (i gruva), jfr stöd 1, (tekn.) stämp(ling), (sjö.) stag, (an-kar)be'ting

2 stötta (v.) 1 ge stadga 1. stadighet, göra stadig(are), se stödja 3, (tekn.) palla (under), stämpa 2 vara (ngn) till
stöd o. hjälp, vara (ngns) stöd, se hjälpa 1 3 (sjö. för) ge fastare kurs

stöttepinne (bildl.) (stötte)pelare, 'hörnpelare',

'hörnsten', (fast) 'klippa', pålitligt stöd, se stöd 2

stöttrupp stormtrupp, commandotrupp stötvis i stötar, so ryckvis; stackato stövla kliva, gå med stora steg, se gå 1
subjekt (neds. för) misstänkt 1. dålig 1. omöjlig person 1. individ 1. figur 1. persedel subjektiv (motsats:
objektiv) stämningsbeto-nad, känslomässig, personlig 3, enskild, personligt färgad, osaklig, jagisk, partisk

sublim upphöjd, högstämd, 'hög', storslagen, härlig, upphöjt skön, ädel, upplyftande, rörande, gripande,
anslående, förandligad, 'förklarad', gudalik, gudomlig, överjordisk, himmelsk, översinnlig sublimera förandliga,
höja till en högre sfär, förädla, rena, luttra subordination (motsats: insubordination, opposition) underordning,
underordnande, lydnad (mot överordnad), krigslydnad, krigstukt

subrett flicksnärta; kammarjungfru (i lustspel), kammarsnärta subsidier (regelbundet) (penning)understöd (från
en stat till en annan), stöd, hjälp, subvention

subskribera (på förhand) anteckna sig 1. binda sig för (som köpare), anmäla 1. teckna sig som subskribent 1.
deltagare, abonnera, prenumerera, förhandsbeställa; teckna bidrag — subskriberad (även) förhandslecknad, av
deltagarna betalad (måltid) substans 1 (filos.) [substansen] tingens väsen, (själva) väsendet 2 det väsentliga,
(huvud)-innehåil, huvudbeståndsdel; stoff, (grund)-ämne, materia, material, massa substantiell kraftig, stadig,
bastant, näringsrik, kärnfull; väsentlig; (filos.) verklig, gripbar, materiell, påtaglig, fast substitut 1 ersättare,
ställföreträdare 2 ersättning, surrogat subsumera inbegripa 1. sammanfatta (under ngt)

subtil (hår)fin, odefinierbar; alltför klyftig, spetsfundig; utstuderad; (ibl.) 'luftig', eterisk; (över)känslig, ömtålig,
sensibel, sensitiv subtrahera dra(ga) bort 1. ifrån 1. av, ta(ga) bort 1. ifrån, minska (med), reducera (med)
subvention (stats)bidrag, (stats)understöd; subsidier (stater emellan); bistånd, stöd, hjälp, understöd subversiv
omstörtande, 2 revolutionär succé 1. succés se framgång, triumf, seger, Viktoria; 'fullträff', (om bok) bestseller,
(om pjäs 1. film) kassapjäs, 'långkörare', 'paradhäst', (om melodi) örhänge, evergreen, hit, (vard.) panggrunka —
göra succé ha framgång, göra lycka, göra furor, slå an, gå bra; se segra

succession arvföljd, tronföljd successiv se fortlöpande — successivt (adv., även) stegvis, efter varandra, på
varandra, på vartannat, i följd, i tur och ordning, successive, gradvis, se småningom suck tungt andetag 1.
andedrag, jfr pust 2, (ibl.) sus



sucka dra(ga) en suck, pusta, stöna, (ibl.nära) klaga, jämra sig, kvida; tråna, smäkta; (om vinden) se susa 1;
våndas (under oket) — sucka efter se längta (efter)

1 sudd (-en) 1 (tork)lapp, (bomulls)tuss, (halm)tott; kompress, tampong 2 tröst-(napp), napp

2 sudd (-et) suddande, nattsudd, (natt)svir, (natt)ruckel, slarv, svirande, rucklande,
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rumlande, rummel, festande, (skämts.) 'nattövning'; se dryckenskap, utsvävningar, orgier, sus och dus, superi,
(ibl.) nattsol, söl(ande); kladd(ande), kludd(ande), kludderi, klotter; 'dimma', 'töcken' 3 sudd (-en) 1. sudder se
festprisse sudda 1 svärta (av 1. från sig), smutsa, plumpa 2 kludda, kladda, fuska i måleri, klottra 3 fara ö'ver,
torka 4 sluddra (på målet) 5 söla; se festa 1, leva i sus och dus, se under 2 sus — sudda bort 1 se sudda ut 2 se
förslösa — sudda ut sudda bort, stryka ut 1. bort, torka av 1. bort, bortradera ni, avlägsna, utplåna iu — suddas ut
blekna, förtona suddig 1 (ner)suddad, smutsig, sammanflytande, kluddig, kladdig; oskarp, oklar, otydlig, töcknig,
rökig, fördunklad, grumlig, diffus, blaskig, 'grå', 'svag', (halvt) utsuddad, konturlös; (om uttryckssätt även) utan
pregnans 1. fasta konturer, 'luddig' 2 (om uttal) sluddrande, sluddrig, grötig 3 (om begrepp, minne) dunkel, vag,
oredig, obestämd, 'dimmig' sufflera tjänstgöra som sufflör 1. sufflös, viska fö'r ngn hans roll; viska till, hjälpa
(ngn) på traven, lägga ordet 1. orden i mun(nen) på (ngn), jfr ingiva 3 sufflett regnskydd, kapell, (vagns)kur
suffragett (hist. för) ivrare för kvinnlig rösträtt, rösträttskvinna, (ibl. nära) blåstrumpa sug — tappa sugen (vard.
för) mista intresset, släppa taget, 'lägga av', se ge upp 1 under giva, förtvivla {om), mista all håg 1. lust att
fortsätta, inte (längre) orka (med), bli trött, tröttna (på) suga insuga ni, uppsuga ni, suga i 1. åt sig, dra(ga) in;
smacka (på); (vard. för) dammsuga; (teaterjargong för) dra(ga) ut (på) 1. smaka a'v 1. smaka (på en replik) —
suga sig fast (vid) fästa sig (vid); sluka (med blicken) — suga sig (fram 1. närmare) (idrott, för) minska avståndet
(till), ta(ga) in (på); sega sig, knega sig — suga sig in intränga ni

— sugen (på 1. efter) (vard. för) hungrig, törstig (på), lysten (efter), livad (för), begiven på; [vara sugen (efter)]
(vard. för) längta (efter) — sugande 1 se intensiv 2 (om exv. årtag) vägvinnande, 'drivande' 3 (om blick)
dragande, se lockande under 2 locka, simmig 3 4 (om exv. uppförsbacke) tröttande, mödosam, besvärlig — sjön
suger sjön 1. (sjöluften 1. (sjö)resan gör en hungrig 1. ger (frisk) aptit 1. matlust, sjön 'söker' — suga i1 (vard.
för) taga i 1, hugga i — suga i sig dia, dägga, dricka, sörpla i sig; dra(ga) upp, suga upp; insupa (vetande) —-
suga musten 1. märgen ur beröva (ngn) all kraft; utarma (ngt); se vidare under must — suga på ramarna ha det
ytterst knappt, se vidare under 2 ram

— suga upp uppsuga, suga i sig, suga till sig, uppta(ga), ta(ga) till 1. åt sig, dra(ga) till sig, absorbera, (med.)
resorbera; (ibl.) tillgodogöra sig — suga ut \ pumpa ut, dra(ga) ut, tömma, (fys.) evakuera 2 (om person) utsuga,
utnyttja, utarma, bringa till tiggar-
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staven, ta(ga) oskälig ränta av, 'brandskatta', 'åderlåta', 'mjölka', ha som 'mjölkko' 1. 'guldhöna', (vard.) 'skinna';
missbruka, exploatera, snylta (på); ta(ga) livskraften 1. orken ifrån, (vard.) göra 1. ta kål på; göra utmattad,
utmatta, utmärgla, tära på, suga blod; (om jord 1. sak, även) ta(ga) all kraft ur, utsätta för rovdrift, suga musten 1.
märgen ur, se vidare under must sugga so, (ung) gylta, jfr gris 1 suggerera inge, 'inblåsa'; (oförmärkt söka)
bibringa, 'diktera'; (hypnotiskt) påverka, (ibl. nära) hypnotisera; 'intala', (ibl.) egga, (vard.) sätta i (ngn ngt)
suggestibel (lätt) påverkbar, påverkningsbar,

(ytterst) mottaglig suggestion psykisk påverkan, (ibl.) masssuggestion, masspsykos; självsuggestion, (ibl. nära)
hypnos suggestiv suggererande, tankeväckande, fantasieggande, inspirerande, känsloväckande, starkt
påverkande, förledande, bestickande; se uttrycksfull sugning 'dragning', sug; hungerkänsla sujett [sysjett1]
medlem av teatertrupp, skådespelare, skådespelerska sukta (få) vara utan, 'suga på ramarna', 'svälta'; förgäves 1.
fåfängt åtrå, umbära, (få) försaka 1. avvara, få nöja sig med blotta åsynen av, få slicka sig om mun(nen) (efter),
(prov. för) sakna, (fåfängt) längta (efter) sulagera [solasje1-] so soulagera sulfatmassa sulfatcellulosa, trämassa,
pappersmassa, kraftmassa sulfitmassa sulfitcellulosa, trämassa, pappersmassa, (ibl.) konstsilkemassa sultan



muhammedansk härskare, jfr regent summa 1 additionsresultat, slutbelopp, slutsumma, totalbelopp; (motsats:
specificerad) klumpsumma 2 (penning)belopp, penningsumma, (köpe)skilling, siffra, (an)tal; [-[summor]-] {+
[sum- mor]+} (även) (stora) värden 3 sammanfattning, helhet, totalitet, kontenta, facit, 'huvudsumma'; inbegrepp;
[summan] det väsentliga 1. viktigaste, huvudinnehållet, (slutklämmen, (vard.) summan av kardemumman;
kvintessensen 4 se inalles, in summa, korl och gott summarisk 1 (motsats: utförlig) se kortfattad, jfr 2 kort,
knapphändig, sammandragen, sammanträngd, schematisk, överskådlig, (ibl.) ytlig, 'snäv' 2 (om straff) utan
föregående undersökning 1. dom och rannsakning — summariskt (adv., även) i koncentrat; rakt på sak, utan
(vidare) ceremonier, se utan vidare summera 1 hopsummera, hopräkna, addera; nedräkna ni 2 sammanfatta
(intryck); (jur.) kumulera (straff) sump 1 sumpmark, försumpning, sidlänt äng, jfr myr; grund vattensamling,
damm, pöl; [gå

1 sumpen] (vard. för) hamna i sjön 1. i plurret

2 fisksump, brunn; sumpbåt, sumpfartyg, (fiske)kvass 3 (kaffe)grums, bottensats

sumpa (vard. o. si. för) 1 tappa (bort), för-sumpig—surrogat

lora 2 försumma, gå miste om, försitta, (vard.) missa; fuska bort, förfuska sumpig se 2 sänk, sumpaktig,
kärraktig, träsk-artad, (ibl.) försumpad, dyig

1 sund (subst.) gatt, led, (smal) vattenväg 1. farled, (ibl.) nor, kanal

2 sund (adj.) 1 vid god hälsa, se frisk 1, livskraftig, stark 2 2 (om föda) enkel o. närande, hälsosam 3 (bildl., om
åsikter, kritik osv.) förnuftig, rimlig, hållbar 2, klarögd, obe-smittad, ofördärvad, oförvillad, 'nykter', naturlig,
normal, (ibl.) omdömesgill; (om motivering 1. bas) solid, bärkraftig, stabil; (ibl.) raklin(j)ig, rätlin(j)ig — sunt
förnuft bondförstånd, se vidare under förnuft — vid sunda vätskor (riktigt) klok, vid sina sinnens fulla bruk

sup glas brännvin, 'glas', snaps, styrketår, 'hjärtstyrkare', aptitretare, (vard., si. o. skämts.) nubbe, 'pärla', 'tår på
tand', (en liten) 'droppe', 'jamare', pilleknarkare, hutt, tuting, körare, 'dragnagel', 'tröstare', (en) 'djävul under
näsan', (en liten) 'jäkel', 'magborstare', 'geting', 'krök', 'klar', 'järn', en 'sexa' (brännvin), 'tagg', 'slät', 'knapp i
västen', pir, knaber, klämtare; (ibl.) färdknäpp, sängfösare, återställare, (åld.) tankeställare; [hela, halva, ters,
kvart, kvint, (lilla) manasse]; (ibl.) kallsup supa 1 ta supen, ta sig ett glas, snapsa, (vard., si. o. skämts.) fukta sin
aska, kröka (på) armen, 'klämta', tuta, trana, (ibl.) grogga 2 pimpla, pokulera, svira, svycka, rumla, nubba, sprita,
vara begiven på dryckenskap 1. starka drycker, anlita flaskan, inte förakta spriten, inte spotta i glaset, (gärna) se
1. titta för djupt i glaset 1. i flaskan, offra åt Bacchus, ta(ga) sig ett rus, gärna ta(ga) sig en tår på tand, förfriska
sig (väl mycket), dricka som en svamp, supa som en borstbindare, (vard.) hutta, nubba, 'borsta'; leva i sus och
dus, se 2 dricka, jfr festa 1; (ibl.) skåpsupa, smygsupa — supa den soppa man spottat i se ödmjuka sig supare se
drinkare

supbroder dryckesbroder, supkamrat, (ibl.)

sällskapsbroder, se drinkare supé aftonmål(tid), afton(vard), kväll(s-vard), kvällsmål(tid), kvällsmat, (vard.)
nattamat; kvällsbjudning, sexa, skiva, aftonsam-kväm, jfr bjudning super- över-; i hög grad, alltför, överdrivet;

mycket 1. utomordentligt stor, jätte-superb 1. syperb se utmärkt 1, splendid, magnifik, oförliknelig, överlägsen,
överdådig, härlig

superlativ de (allra) högsta (lovord), (rent)

översvallande, utomordentlig supermarket [sjo:pema!kiL] se stormarknad supig begiven på sprit 1. starka
drycker, hemfallen till dryckenskap, förfallen till superi, slav under dryckenskapslasten, omåttlig, jfr försupen
suppleant se ställföreträdare supplement 1 (kompletterande) tillägg, (ut-

fyllnad, bihang, appendix 2 tilläggs-1. fyll-nads- 1. komplementhäfte, supplementband, komplement 3 efterskrift,
(ibl.) notapparat supplera ifylla ru, utfylla m, tillägga, göra fullständig, (genom tillägg) fullständiga; göra tillägg
till, bifoga 1. utge ett tillägg till, ersätta vad som fattas, komplettera supplik böneskrift; ödmjuk anhållan 1.



bogäran, bönfallan, (nåde)ansökan supplikant (hjälp)sökande supponera (åld. för) anta(ga), förutsätta (som
bekant), förmoda, gissa, tro, mena, 'tänka sig'

supporter understödjare, gynnare, ivrig anhängare I. beundrare, påhejare; [-[supporter-nå]-] {+[supporter- nå]+}
'idrottens svans' supremati överhöghet, (politisk) maktställning, ledande ställning, herravälde, hegemoni; (ibl.)
överlägsenhet suput se drinkare

sur l (motsats: söt, basisk, alkalisk) osockrad, starkt syrlig, syrabemängd, (prov.) krisk, (ibl. nära) kärv, skarp;
citronsur, ättiksur; omogen 2 surnad, i jäsning, jäst, (ibl.) halvrutten, skämd, ankommen; (om mjölk) jfr gällen 3
(om ögon) rinnande, röd 4 (om mark) fuktig, vattensjuk, vattendränkt, sumpig, sänk; se våt, (ibl.) rå 5 (motsats:
belåten, fryntlig) surmulen, butter, tvär, ovänlig, frän, missnöjd, missbelåten, misslynt, vid dåligt lynne, på dåligt
humör, ur humör, på misshumör, ur gängorna, förargad, trumpen, (vard.) purken; morgonsur, 'härsken'; tjurig,
plutig, trulig, (prov.) truttig, sturig; grinig, gnällande, gnatig, knarrig, murrig, vresig, retlig, (vard.) putt(en), (si.)
syrak; kinkig, (ibl. nära) amper, (ibl.) (alltför) kritisk — bita i det sura äpplet finna sig i det oundvikliga, se
vidare under bita — den sure djävulen, se djävul — göra livet surt för göra livet svårt ]. obehagligt för, se
trakassera, gå hårt åt, se under hård — komma surt efter få obehagliga följder, se komma efter 3 — surt
förvärvad se dyrköpt — vara sur 1 (om person) (sitta o.) sura, trula, (vard.) 'glo ålskinn', jfr ledas 1 2 (om höna)
inte värpa surdeg (bildl. för) kraftkälla, jfr 1 salt [gammal surdeg] gamla vanor 1. föreställningar surkart se
tvärvigg

surmjölk fil(mjölk); tätmjölk, filbunke, yoghurt

surmulen se sur 5, misslynt, trumpen

surr 1 surrande (ljud), brummande, mun^an-de), (ibl.) sorl, stim 2 (vard. för) surrogat

1 surra 1 stimma, brumma, summa, 'skorra', (ibl.) 'sjunga', (prov.) dura; (om katt) spinna; (om rykten) svirra, gå;
(vard. för) prata 2 (åld. för) festa, svira

2 surra se 2 binda 1, fästa 1, säkra (med rep), veckla (om), (sjö. 1. tekn.) naja, rida (ihop)

surrogat ersättningsmedel, ersättningsvara, substitut, utblandningsmedel, (billig o.

dålig 1. svag) ersättning, nödfallsmedel, (vard.) 'surr'

(629surögd—svaja

surögd med rinnande 1. röda ögon, se rödögd

1 sus susning, susande, (ibl. nära) brus, suck(ande), mummel, viskning, prassel

2 sus — sus och dus rumlande, vällevnad; (i) nöjen o. utsvävningar — leva i sus och dus festa omåttligt, se festa
1, sudda, (ibl.) supa, sc leva högt, leva livets glada dagar, leva kräsliga, (åld.) leva bång, (vard.) 'leva lusen'; leva i
ständigt rus 1. ruckel, inte neka sig ngt, jfr 2 frossa 1

susa 1 brusa, vina, svischa, väsa, sorla, gny, 'sucka'; (ibl.) 'sjunga', (prov.) ljomma, lomma 2 hastigt flyga, köra,
åka, fara, rusa susen — göra susen (vard. för) ha 1. få avgörande verkan, göra verkan, ge resultat, få effekt,
(vard.) ta skruv, 'slå'; ge utslag, fälla utslaget, avgöra saken 1. frågan, spela en avgörande roll, göra slag i saken,
framtvinga ett avgörande, lösa svårigheterna, sätta kronan på verket 1. pricken över i, kröna verket; [det gjorde
susen] det kom att bli (det) avgörande 1. bestämmande, den spiken drog, (vard.) det var greppet direkt suspekt se
misstänkt under misstänka, mystisk 2,

opålitlig — suspekt individ ful fisk suspendera 1 (för viss tid) skilja (ngn) från tjänsten, (tillfälligt) försätta ur
tjänstgöring), jfr avskeda 2; (för viss tid) upphäva; uppskjuta, tills vidare lägga på hyllan, hålla inne med, låta
anstå 2 (tekn. för) uppslamma ni, dispergera sutenör (gatflickas) 'beskyddare', hallick, alfons, (ibl.) bordellvärd,
kopplare suvenir se souvenir

1 suverän (subst.) statschef 1. statsöverhuvud i en monarki, regerande 1. enväldig furste, (ibl.) självhärskare, se



härskare, herre 3, konung, regent

2 suverän (adj.) 1 (eg.) härskande, maktägande, självbestämmande, självrådande, autonom, diktatorisk; (fullt)
självständig, oberoende, oavhängig, fri 2 (friare o. bildl. för) ofelbar, överlägsen 1, fulländad, maktfullkomlig,
självrådig, 'sublim', godtycklig, egenmäktig — vara suverän sätta sig över (lag L skick och bruk)

suveränitet 1 (en stats) självständighet, oberoende, oavhängighet, självbestämmanderätt, frihet; (en stats 1. ett
folks 1. en regents) höghetsrätt(ighet), herravälde 2, makt 2, hegemoni, supremati; furstesuveränitet, envälde 2
(bildl.) överlägsenhet, maktfullkomlighet

svabb svabel, kvastborste, (golv)mopp svacka 1 fördjupning i marken, sänka, liten

dal 2 urgröpning, fördjupning svada ordflöde, (ord)svall, (ord)ström, ordrikedom, (tal)flöde, övermått av ord,
mångordighet, långrandighet, vidlyftighet, utgjutelser; jargong; flödande vältalighet, blomstrande 1. god
tal(e)gåva, talförhet, munvighet, rapp tunga, talträngdhet, pratsjuka, (meningslös) verbalism, (vard.) 'språklåda',
'pratkvarn', (vulg.) 'mundiarré';, ord-

(630

svammel, jfr svammel, struntprat, (ibl.) tirad, harang — ha svada vara munvig svag 1 (om person) kraftlös, klen,
medtagen, matt, utmattad, försvagad, knäsvag; föga motståndskraftig, ömtålig, 'skör', 'bräcklig', (med.) astenisk,
insufficient, (prov.) van-stark, (åld.) orask; veklig, förvekligad, maktlös, ynklig, sjåpig, klemig (mot), hjälplös,
värnlös, jordisk 2; utan energi, bruten, (ibl.) skröplig, krasslig, eländig, jfr sjuk 1, opasslig 2, (vard.) pirig, (ibl.)
slö, 'slak'; ålderdomssvag, senil, (ibl.) debil, velig, flepig, fjoskig 2 (friare o. bildl., om person) utan makt 1. kraft
1. styrka, eftergiven, efterlåten, vek, slapp, huttlande, lättledd, lös i köttet, 'flat',viljesvag, viljelös, (ibl.)
karaktärslös, hållningslös, principlös, ledlös 1. lealös, haltlös; underlägsen 3 (om is) tunn 4 (om vind 1. bris)
laber, moj, len, lindrig, mild 5 (om lampa 1. belysning) ljusfattig, ljussvag, skum 6 (om dryck) tunn, vattenaktig,
blaskig, skvalpig; (typogr. för) tunn(flytande) (fernissa) 7 (om färg) blek, bleklagd; oskarp, suddig, konturlös;
(om fotonegativ) flau 8 (om ost) omogen; (om cigarr 1. grogg) lätt 9 (om minne, kunskaper, karaktär) dålig, (om
hörsel, även) nedsatt 10 (om röst) matt, tunn, spröd, (ibl.) dämpad, beslöjad, låg, stilla 11 vacklande (hälsa);
obetydlig (likhet), knappt märkbar, ringa, föga, avlägsen 1. dunkel (aning); medelmåttig, 'fattig'; (idrott.-si.)
vemodig; (om betyg 1. kunskaper) underhaltig, 'slät', bristfällig; enkel (prestation); (om protest) 'lam' — svagt
(adv., även) (vard. för) dåligt, ynkligt; (mus.) piano, pianissimo — ha svag underbyggnad ha dåliga
förkunskaper, se vidare underbyggnad 3 — stå på svaga fötter stå på lerfötter, vara svagt grundad 1. underbyggd,
ha en svag ställning — svag för med en viss klockarkärlek för, begiven på, partisk; (vulg.) kåt på (ngt) — svag
punkt 1. sida sc svaghet 3, akilleshäl — svagt grundad se osäker 3 svaghet 1 (motsats; kraft, hälsa) kraftlöshet,
kraftnedsättning, avmattning, matt(ig)het, orkeslöshet, bräcklighet, skröplighet, svaghetstillstånd, ohälsa, klenhet,
vanmakt, krasslighet, hängsjuka, hankighet; skavank, (med.) insufficiens 2 (motsats: karaktärsstyrka) oförmåga,
klenmod, eftergivenhet, modfallenhet, vekhet, flathet, velighet, (ibl.) halvhet; slapphet, löshet, släpphänt-het,
blödighet, pjosk, osjälvständighet 3 (motsats: 'styrka', stark sida) sjuk 1. öm 1. svag 1. känslig punkt, svag sida,
(ett) minus, sårbar punkt, sårbarhet, 'öm tå', akilleshäl, blotta, brist, fel, defekt, ofullkomlighet, skötesynd,
'skuggsida' 4 [svaghet (för)] (motsats: motvilja) dragning (till), lust, benägenhet, mani, böjelse 2, förkärlek,
fäbless, intresse, (ha) ett gott öga (till), (ha) smak (för) svagsint se sinnesslö, vansinnig; (vard. för)

ytterst dum, urkorkad svaja 1 (sjö.) ligga på svaj, svänga för ankaret 2 se svänga 1, fladdrasvajig—svarslös

svajig 1 vajande (för vinden); vaggande 1. gungande (gång) 2 (vard. för) flott, stilig, (vard.) snitsig; 'djärv', (ibl.)
utmanande 1. överdrivet elegant 1. (vard.) vräkig sval 1 avkyld, frisk, svalkande, se 2 kall 1, kylig 1, (ibl.) luftig,
(ibl. nära) daggfrisk 2 (om känsla, applåd osv.) föga varm, platonisk, se 2 kall 2, kylig 2 — bli sval se svalna 1

svale 1 svalgång, (åld. för) balkong 2 (prov.,

1 Sydsv. för) förstuga, farstu, trappavsats; gång 1. korridor (inne i hus)

svalg 1 strupe, (med.) farynx, (prov.) gån; hals, gap 2 se lucka 3, avgrund 1, schakt 3 3 se frosseri 1, dryckenskap



1 svalka (subst.) uppfriskande kyla, kylighet, friskhet, avsvalkning

2 svalka (v.) svala, se avkyla, jfr 2 kyla, uppfriska ni; bereda svalka, lufta, fläkta; förfriska, läska, vederkvicka;
lugna, dämpa

svall 1 svallande, forsande, vågsvall, plaskande), skvalp(ande), dyning, böljegång, svallgång, svallvågor, (ibl.)
bränning, brottsjöfar), 'sjö', (sjö)hävning; sorl, brus 2 svall-is 3 ström, häftig rörelse, svallning; svallande lockar
1. bucklor; känslosvall, tonsvall; 'kaskad' 1. 'flöde' (av ord), jfr svada svalla gå högt, gå i vågor, häva sig, hävas,
stiga och falla, bölja, gå böljegång, välva sig, bryta sig, skvalpa, skumma, 'koka', 'jäsa', brusa, sorla, 'leka', spola,
forsa; (även bildl.) strömma, flöda, kvälla (fram), välla, svämma, svälla (an), pösa, bubbla, sprudla, sjuda,
flamma upp, vara i stark rörelse, vara häftigt upprörd — svallande 1 se lockig; se sid 1

2 se stormande 2 svallvåg se störtsjö

svalna 1 bli kall 1. kylig 1. sval, svala av, avkylas, kallna 2 (om känslor) bli kall 1. likgiltig (för), dämpas,
minskas, minska i styrka, avta(ga), slappna, 'lägga sig' — svalnad se 2 kall 1 svamla komma med struntprat,
prata 1. skriva vitt och brett utan sammanhang, utbre(da)ni sig, tala svulstigt o. oredigt 1. meningslöst, prata i
vädret 1. i luften 1. i nattmössan, fantisera, fabulera, fabla, 'yra', prata dumheter 1. strunt 1. smörja I. skräp I.
nonsens 1. (vard.) persilja 1. goja 1. guano 1. (vulg.) lort 1. skit, (vard.) vara ute och åka 1. segla 1. cykla; fåna,
tokas, (vard.) dilla, iarva sig, jämsä, bjäbba, babbla, 'bubbla', blarra, bladdra, bluddra, gagga, dravla, tjafsa, tjabb-
la, (prov.) tjollra, blaja, (i Sydsv.) tramsa, vrövla — svamlande se svamlig, omständlig svamlig (motsats: koncis,
klar, enkel) svamlande, mångordig, bombastisk, högtravande, 'yvig', floskulös, (vard.) tramsig; konturlös, löslig,
diffus, förvirrad 1 svammel ordkram, frasmakeri, fraser, se munväder, struntprat, meningslösheter, 'snömos',
'såpbubblor', (ibl.) 'tungomålstalande', röra; ordprål, svulst(ighet), floskler, deklamation, jfr svada svamp l
matsvamp, ätlig svamp 2 jästsvamp;

mögelsvamp; svampsjukdom, röta, skäggsvamp, fotsvamp 3 svampdjur, spongier 4 tvättsvamp, badsvamp,
cellulosasvamp, gummisvamp; järnsvamp, plati'nasvamp; stoppsvamp — dricka som en svamp (vard. för) dricka
mycket sprit — som svampar ur marken hastigt 1. snabbt (växa upp), som svampar efter regn svampig
svampaktig, svampartad, svamp-lik(nande), spongiös, mjuk o. våt, uppsvälld, pösig, p(l)ussig, lös, lucker, otät,
(ibl.) porös, murken svanesång avskedsdikt till livet o. diktningen, sista dikt(er), (en skalds 1. musikers) sista
verk, avskedssång, dödssång, avsked till sin lyra

svang — i svang i omlopp; se gängse 1, på modet, i ropet, se under rop — vara i svang vara i tagen, vara i gång,
se under 1 gång, jfr cirkulera 3

svans 1 (på djur, vard.) rumpa, (prov.) rompa; (om människor, skämts.) se bakdel 2 2 släp, följe, 'sladd', (ibl.)
medlöpare 3 (bokb., motsats: huvud) underdel (av bokrygg) — binda 1. knyta upp svansen på (bildl., vard. för) få
bukt med, dämpa övermodet hos, tukta, kväsa, lära att veta hut, ta självsvåldet ur — sticka svansen mellan benen
moloken drypa av, se kapitulera 2, jfr skämmas 2

svansa 1 vifta med 1. på svansen 2 uppvakta, se fjäska 2

svar besked, besvarande, genmäle, replik,

gensvar, (få) 'napp', (fackspr.) respons; (ibl.) ripost, parad; svarsskrivelse; (vid räkning) svar, facit, lösning,
'nyckel' — ge svar på tal svara på en fråga, inte bli svaret skyldig, ha mål i mun, ripostera, 'bita ifrån sig' —
nekande svar avböjande svar, (bleklagt) nej, (få) 'korgen', (vard.) nobb, tji — stå till svars för ansvara för, se
ansvara 3; [låta stå till svars] se åtala — ställa till svars ställa till ansvar, åtala svara 1 (motsats: fråga) ge (till)
svar, infalla, ripostera, yttra (sig) I. uttala sig med anledning av en fråga, ta(ga) ställning till; se genmäla, (ibl.) ge
mothugg, bita ifrån sig 2 (inför rätta) avge svaromål, besvara en anklagelse 3 (om föremål) ge 'svar', reagera för
påverkan — svara för se ansvara 2 — svara för sig själv stå sitt kast, se under 4 kast — svara mot se motsvara —
svara på (prov., i Sydsv.) svara till, se besvara 1; ge svar på tal — svara till passa till; motsvara, harmoniera med

svarande (motsats: kärande) svarandepart,



(den) åtalad(e) 1. tilltalad(e), jfr motpart svaromål (jur.) (svarandes 1. svarandeparts) yttrande 1. förklaring 1.
motbevisning 1. bemötande 1. vederläggning 1. gendrivande 1. genmäle 1. gensaga (till käromål), svarandetalan,
försvarstalan, (inlämna en) försvarsskrift; (inlåta sig på) försvar — ingå i svaromål försvara sig svarslös se stum
1, handfallen

(631svarsskrift—svimma

svarsskrift se genmäle, replik 1 svart 1 blåsvart, ebenholtsfärgad, kolsvart, becksvart, korpsvart, ramsvart,
nattsvart, sotsvart, neger-, mullfärgad, jordfärgad; svartaktig, svartklädd; mörk, svartmuskig; otvättad; stark(t
kaffe) 2 (om kväll 1. natt) (ner)mörk, beckmörk, kol(ande) mörk, dunkel, dyster, mulen 3 hemsk, 'mörk', 'dyster',
svårmodig (i själen), pessimistisk (syn), olycksdiger, sjuk (humor), (ibl.) svåruthärdlig, 'bitter'; ondskefull 1.
nedrig (gärning), 'ful' — svart börs olaglig marknad 1. handel, smyghandel, handel under bordet, skumraskaffärer
— svart får förlorat får, 'olycka', se rötägg, olycksbarn — svart magi ond(skefull) 1. skadegörande trolldom,
svartkonst — svart mässa häxsabbat, se vidare under 1 mässa — svart på vitt (förete) bevis, (få) skrivet —-svarta
döden digerdöden svartkonst 1 svart magi, se trolldom 2 (konsth.)

svartkonstmaner, mezzotint(o) svartlista föra upp på svart(a) lista(n), varna

för, stoppa, spärra, förbjuda, bojkotta svartmåla se misskreditera; se mörkt på, överdriva, måla fan 1. hin på
väggen svartna mörkna, fördunklas, fördystras, mulna, bli grått i grått, bli svart(are), (om eld) kolna — det
svartnar för ögonen ngn är nära att svimma, jfr svindla 1 svartsjuk misstänksamt 1. sjukligt vaksam, (sjukligt)
misstänksam, jalu, (vard.) svartis, sotis

svartsjukedrama (erotiskt) triangeldrama svartsyn pessimism, melankoli, negativism svarva (åld.) dreja —-
svarva till 1 forma till, fila till, avrunda 2 'svarva ihop', (vard. för) hitta på, ljuga ihop, 'dikta' svassa stoltsera,
hovera sig, kråma (sig), göra sig till; pråla, fjanta, (ibl.) ståta, (vard.) stassa — svassande svassig, svulstig,
högtravande

sweater [svett1-] överdragströja (med hög krage), yllesporttröja, se troja

1 sveda (subst.) svidande 1. brännande smärta, se 1 smärta 1, kläda — sveda och värk sc obehag 2

2 sveda (v.) 1 basa, bränna (på ytan), (kok.) flambera; ge brännsår 2 förbränna; svedja; (om frost) förfrysa

svek svikligt 1. bedrägligt förfarande, se bedrägeri 1, trolöshet, falskhet, illojalitet, Jakobskyss, Judaskyss;
illistighet, låghet, lömskhet, bakslughet, falska förespeglingar; förräderi, avfall, överlöperi, fanflykt; försåt,
ränker, (ana) oråd 1. argan list 1. en fälla svekfri utan svek, sveklös, trofast, redbar, lojal, rättrådig svekfull
försåtlig, lömsk, falsk 3, sviklig, ohederlig 1, ränkfull, intrigant, illistig, otrogen, machiavellisk sven 1 se yngling
2 se gesäll 3 (åld. för) tjänare 2 svenska modersmål(et), moderspråk(et) svep 1 sväng, (pensel)drag, stråk(tag),
tusch 1. touche, (pisk)släng, 2 stag 1; (år)tag; notvarp 2 (vard. för) bjudning — i ett svep

1 (motsats: i repriser) i en följd, i ett (enda) drag, i en klunk 2 se plötsligt

svepa 1 veckla, linda, vira, sno; (om lik) klä(da), iföra svepning 2 (om vind) blåsa hårt, stryka, ila, virvla, 'sopa',
(prov.) fyka; (om ljuskägla) 'spela'; (om moln) hastigt fara 1. dra(ga) 1. flyga 1. segla (fram); snabbt läsa
(igenom) 3 (vard. för) hastigt dricka, se 2 dricka 1, tömma (i ett drag) — svepande böljande, svängande; (om
gest) 'yvig' — svepa in 1 hölja (in), lägga in, sc linda in under 2 linda, veckla omkring (sig), hölja om (sig), bona
om (sig), bylta på (sig), pälsa på (sig) 2 komma svepande, strömma in 3 högtidligt 1. med svassande låter intåga
hj 1. inträda m 4 (om pengar) se håva in — svepa om sig (även) linda tätare om sig, (hastigt) kasta kring 1. på 1.
över 1. om sig, drapera sig (i) svepe (bot. för) hölje svepskäl se förevändning

svetsa (tekn.) välla — svetsa ihop se foga ihop svett svettande, svettning, svettavsöndring, jfr transpiration;
utdunstning; (om häst) löd-der — svett och möda se svårighet 2, 1 möda svettas 1 komma 1. råka i svettning,
transpi-rera; svettas ut; [svettas vid tanken på ngt] vara rädd för ngt, oroa sig inför ngt 2 arbeta hårt, slita, slava
svettig 1 varm, echaufferad, (vard.) svett; svettdrypande, fuktig, våt, klibbig; (om häst) skumbetäckt 2 (vard. för)
arbetsam, mödosam, knogig, besvärlig; svettdrivande, masig



svicka (trä)tapp (för tappningshålet i laggkärl), (trä)propp, plugg, sprund svida 1 'bränna', 'riva' (i halsen), 'bita' (i
skinnet), göra ont, värka, sticka (till)

2 (bildl. för) vara smärtsam, smärta, pina, plåga — svidande skarp, bitande, ettrig

svika 1 se bedraga 2, 1 lura 2 2 sc förråda 1, gäcka, göra besviken, frustrera 3 (motsats: stödja) prisge, överge,
uppge, lämna i sticket, strandsätta, (vard.) backa ur; missbruka (ngns förtroende) 4 (om minnet) slå fel, klicka,
mankera, (om krafter) tryta, (om tålamod) brista; jfr svikta 3 — svika fanan avfalla, sc vidare under fana — svika
förväntningarna inte motsvara förväntningarna, slå fel — svika sitt ord gå ifrån 1. frångå sitt ord, rvgga 1. bryta
1. inte stå vid sitt ord, inte hålla (sitt) "löfte 1. (sitt) ord, uraktlåta att 1. inte göra sin plikt 1. skyldighet sviklig
sveklig, svekfull, falsk 3, illojal, vilseledande, missledande, osann, lögnaktig svikt l fjädring, elasticitet,
spänst(ighet), sving, böjlighet, smidighet, mjukhet 2 fjädrande trampolin, sviktbräde, språngbräde svikta 1 ge
svikt 2 böja sig, bågna, bugna, fjädra, ge efter, vackla, 'gunga', (ibl.) guppa, digna 3 (bildl.) (börja) ge vika,
slappna, ge (med) sig, 'vackla', svika, (vard.) 'backa' svimma avsvimma ni, dåna (av), försänkas 1. sjunka 1. falla
i vanmakt 1. ihop, bli vanmäktig, förlora 1. mista medvetandet 1. san-
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sen, få ett svimningsanfall, 'domna' (av), (ibl.) segna ner 1. till marken, stupa, (vard.) dimpa, få dåndimpen, sjasa
av, tuppa av, falla 1. trilla av pinn, 'slockna' (av), 'bli borta', (prov., i Sydsv.) kafsa av svimning vanmakt,
maktlöshet, dåning, svimningsanfall, kollaps, (med.) synkope, (ibl.) blackout, (ibl. nära) träns svin 1 se gris 1 2
(bildl.) jfr smutsgris, kreatur 3; fyllbult, drinkare; vällusting, roué, (vard.) 'svinpäls', 'snuskhummer', 'ful gubbe'
— kasta pärlor för svin öda sina krafter på ovärdiga, se vidare under 1 pärla svinaktig 1 grisaktig, grisig, snuskig,
jfr oanständig 2 nedrig, gemen (otur), jfr oerhörd 2

svindel 1 se yrsel 2 svindleri(er), se bedrägeri 1, (affärs)skoj, humbug(s-affärer), humbugs-makeri, (ibl.)
charlatanen svindla 1 gripas av 1. känna 1. få svindel 1. yrsel, bli yr i huvudet, bli vimmelkantig, svartna (för
ögonen), hissna 2 humbuga, se

1 lura 2 svindlare se bedragare

svineri griseri, smutsighet, orenlighet, snusk-(ighet), smuts; osedligt leverne, oanständighet, svinaktighet,
osedlighet, lösaktighet, promiskuitet; vanskötsel; ofog, oskick, fult streck, skamlighet, gemenhet, nidingsdåd,
skändlighet, vidrighet svinga se svänga 2, slunga; snurra; flyga — svinga sig se höja sig 1 — svinga sig upp
(bildl. för) arbeta sig upp (till högre ställning), tjäna sig upp, komma sig upp, stiga (till), avancera (till), 'kravla
sig upp' svinn minskning i volym 1. vikt (genom avdunstning, läckage osv.), förlust(procent), jfr spill

svinna (hän) (om tid) se försvinna i — svunnen se förgången, framliden 2, förra, förutvarande, jfr ute 2 svira
sväva ut, (åld.) surra, se festa 1 svirvel 1 (fiske., åld. för) drag, spinnare

2 (fackspr.) lekare, lekande, svivel 3 (sjö. för) (vridbar) årtull

svit 1 följe, släp, uppvaktning, eskort, stab, omgivning, hovfolk, uppvaktande personal, kortege, (fornnordisk)
hird 2 sammanhängande rad 1. följd, led, räcka, kedja, serie, (vard.) radda; fil 1. rad av rum, (hotell)-våning;
(mus.) sekvens, rad 1. serie dansstycken 1. karaktärsstycken, partita, arrangemang av scenmusik 3 påföljd,
(ogynnsam) efterverkning, (ibl.) följdföreteelse; följdsjukdom — i svit (även) i följd, (mus.) attacca svordom ed.
kraftord, kraftuttryck, kötted, 'svärord'; [svordomar] starka 1. grova ord, förbannelser, grovheter, kraftigt 1.
mustigt språk, (ibl.) hädelse(r) svullen uppsvullen, uppsvälld, svälld, an-svälld, plussig, svullnad, bulen, bulnad,
tjock (tunga), fläsk- (läpp), (ibl.) svällande, pösande, uppöst; degig, (fackspr.) pastös svullnad se svulst 1, knöl 1
svulst 1 tumör, knöl, knuta, förhårdnad, växt,

polyp, abscess, utväxt, böld, cysta, (kräft)-sarkom, (ibl. nära) ansvällning, svullnad, bulnad, ganglie 1. ganglion,
myom, bula, kula, karbunkel; (veter.) ink 2 (bildl.) svulstig stil, bombasm, manierism, falskt patos, grannlåter,
tomma ord 1. fraser, ordsvammel, se svammel

svulstig se högtravande, uppstyltad, bombastisk, blommerant, floskulös, prålande, prå-lig, prunkande, alltför



blomstrande 1. blomsterrik, överlastad, ordrik, mångordig, svassande, braskande, 'yvig', hyperbolisk,
melodramatisk, (alltför) känslosam, patetisk, 'retorisk', deklamatorisk, falsk, 'ihålig', jfr till-gjord

svulten se hungrig 1 svunnen se under svinna (hän) svuren se under svära

svågerpolitik (otillbörligt) gynnande av egna

släktingar, gunstlingssystem, nepotism svångrem se bälte 1 — draga 1. dra åt svång-remmen dra(ga) åt
svältremmen, leva sparsammare, göra indragningar, minska på sina krav, snåla (med maten), späka sig, svälta
sig, banta; se spara 2 svår 1 (motsats: lätt, lindrig, mild, godartad, ofarlig, lättvindig) tung, prövosam, mödosam,
ansträngande, besvärlig, arbetsam 2, påfrestande, påkostande, (vard.) knegig, knivig, marig; tyngande, tryckande,
tungsam; (om kyla) stark, 2 sträng 5, (om väder, prov.) bös; grav, graverande; (om missräkning) 'djup', stor,
kapital; vansklig, törn-beströdd (bana), prekär, bekymmerfull, bekymmersam, brydsam, kritisk, komplicerad,
invecklad, intrikat, krånglig, betryckt, pinsam, 'mörk' 1. 'svart' (dag); plågsam, farlig, svårartad, elakartad,
'allvarlig', 'allvarsam', skarp (konkurrens), dunder-(miss); kännbar, (vard.) sjusärdeles, se smärtsam 2 2 grov 1.
hög 1. kraftig (sjö), grovt 1. tungt (artilleri) 3 (motsats: lätt att läsa 1. tyda 1. lära) svårfattlig, svårbegriplig,
svårförståelig, svårtolkad, svårtydd, svårlöst, 'dunkel', abstru's 4 (motsats: lätthanterlig, stillsam; medgörlig,
överseende) inte lätt att handskas med, svårhanterlig, vanartig, motsträvig, hårdagad, arg (fiende), (åld.) slem;
odräglig; se ofördragsam 5 [svår på] se begiven på; kinkig med — svårt (adv., även) se illa 2 — ha det svårt ha
det hett om öronen, inte (kunna) rosa marknaden; se fara illa under 2 fara — se ut som sju svåra år vara ful som
stryk svårartad se svår 1, (ytterst) allvarlig, (oin sjukdom 1. värk även) plågsam, häftig, intensiv

svårbegriplig svårfattlig, svårtillgänglig, ab-

stru's, (ibl.) esoterisk svårfjällad (bildl.) hårdfjällad, svår att komma

till rätta med, svårhanterlig svårframkomlig snärjig, se oländig svårhanterlig besvärlig, svårbemästrad, 'tungrodd',
'svårfjällad', bångstyrig, vanartig, svårskött, svår att få bukt på, inte (så) lätt
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att ta(ga)s med — vara svårhanterlig vren-skas

svårighet 1 problem, krux; [svårigheten] (den gordiska) 'knuten'; [känna till svårigheten] veta var skon klämmer 2
(motsats: lätthet) möda, vedermöda, (med) nöd och näppe, (med) svett och möda 3 (motsats: lättnad) se besvär,
bryderi, olägenhet, vansklighet, (ha sina) sidor, hinder, 'hake', 'blindskär'; förvecklingar, strapatser, vidrigheter,
vedervärdigheter, krångel, bråk, (vard.) trubbel, mackel; invändningar, se under invändning, betänkligheter 4
svårt 1. kinkigt läge, se 1 knipa, (obehagligt) predikament, (i) fördömelse, kris, nöd 2 — göra svårigheter se
krångla 1, 1 bråka 3 — ha svårigheter vara illa ute — med svårighet se knappt 1 under 2 knapp — möta 1. stöta
på svårigheter råka ut för 1. ställas inför 1. konfronteras med svårigheter, möta 1. stöta på motstånd — största
svårigheten (det är just) knuten, se under 2 knut 5 — utan svårighet se lätt 6, 2 flott 4, utan prickar, (gå igenom)
med pukor och trumpeter svårligen knappast, se knappt 2 under 2 knapp svårlöst se svår 3, segsliten, (ibl.) tvistig
svårmod fallenhet för grubblerier, melankoli, vemod, sorgsenhet, modstulenhet, blödsinne, jfr sinnessjukdom,
(ibl.) griller svårmodig (motsats: lätt till sinnes, gladlynt)

spleensjuk, se tungsint, dyster 1; elegisk svårskött tungarbetad, tungskött, 'tungrodd',

svårhanterlig svårsmält 1 (tekn.) med hög smältpunkt 1. smälttemperatur, jfr osmältbar 2 (om föda) hårdsmält,
tungsmält, tung, mäktig, kraftig, jfr osund 2, onjutbar 2 3 (bildl.) se invecklad; svårförståelig, svårbegriplig; [det
är [-svårsmält]-] {+svår- smält]+} jag har svårt att tillgodogöra mig 1. 'smälta' 1. förlåta 1. sentera 1. fördra(ga)
1. förlika mig med det svårsåld svårsäljbar, trögsåld — svårsåld vara (även, vard.) 'lagersuccé' svårtillgänglig 1
(om person) svår att komma nära 1. till tals med, otillgänglig 2 (om mark) svår att ta sig fram i, oländig 3 (om
resonemang o. dyl.) esoterisk, svårbegriplig svälja 1 svälja 1. få ned, äta, (hastigt) stjälpa i sig, se sluka 1, (med
svårighet) pina i sig; [svälja rök] dra(ga) halsbloss 2 (om tårar) hålla tillbaka, återhålla; (om lögner, oförrätter
osv.) under tystnad fördra(ga), (få) hålla till godo med, (få) tåla, (nödgas) 'smälta' 3 (vard., om ngt orimligt) se



godtaga, (vard.) 'slicka i sig', 'hoppa på' — svälja förtreten 1. det beska pillret se foga sig 4 svälla 1 vidgas,
utvidga sig, utvidgas, förstoras, bre(da) ut sig, 'växa', stiga, svälla upp, svälla ut (över alla bräddar), skrymma;
(om segel) spännas ut, rundas, runda sig; öka, ökas, expandera, höja sig, häva sig, pösa (upp), pysa, svalla,
bubbla, 'koka', 'sjuda', 'jäsa'; bukta sig, (skogsv., om trä) kasta sig, 'arbeta'; bli tjockare 1. tändare, (ibl.) svullna,
bulna, (sjukligt) tillta(ga) i omfång;
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ta(ga) allt större proportioner, kvälla (över), puta (ut), flyta (ut) 2 (kok.) komma att svälla, låta svälla 3 (bildl.)
fyllas (av stolthet), vara full 1. uppblåst (av högmod) — svälld se svullen, plussig — svällande se däst, svullen;
stigande; yppig, saftig 2 — kammen sväller ngn morskar sig, se under morska sig, yvas — svälla upp tjockna —
svälla ut buka ut, se öka 2 svält svår hunger, hungersnöd, umbäranden, (ibl.) uthungring, utsvältning;
undernäring, sträng 1. knapp diet, sträng fasta svälta 1 vara 1. gå hungrig 1. hungrande 1. utan mat, hungra 1,
sukta; ha föga 1. intet att leva av, lida brist 1. nöd, vara i avsaknad av det nödvändiga, (få) suga på ramarna; fasta,
ingenting äta 1. förtära, späka sig, icke (kunna 1. vilja) äta sig mätt, neka sig det nödvändigaste, spara 1. vara snål
på maten; lida hungersnöd 2 sätta på snålkost 1. knapp kost 1. indragning(s-stat), svältföda, inte unna maten, låta
hungra (ihjäl) 1. förgås av hunger — svälta sig föra 1. hålla diet, genomgå en svältkur 1. bantningskur, banta
svältföda se svälta 2 svältlön underbetalning, kulilön svämma se flöda — svämma över 1 stiga över (sina
bräddar), gå över, rinna över, flöda över, pösa över; strömma ut över, bli stående över (en yta), täcka med vatten
2 sätta under vatten 3 (bildl.) se översvämma 2 sväng 1 svängning, svängningsrörelse, sving, vändning, svep,
tur(er), gir, lov, krök, (i) krok, bukt, båge, båglinje, kurva, krumelur, släng 2 kort promenad, runda, vända, tur,
(ett) slag 1. tag 3 vägsväng, vägkrök, kurva, krökning 4 dans — i svängen (i) sällskapslivet, (i) (nöjes)virveln,
ute, (i) 'dansen'; (vara) modern 2 — komma 1. vara med i svängen komma 1. vara i farten, vara mycket ute i
sällskapslivet, se vara med 1 under 4 vara svänga 1 pendla, dingla, gunga, vagga, vicka, vricka (på höfterna),
vackla 1. vingla (hit och dit), röra sig av och an, dallra, vibrera, oscillera; se fladdra, svaja, vaja, piska; balansera
1. manövrera 1. sväva (mellan); se svänga runt, svänga om, jfr 2 snurra; (om vind) se slå om 2 under 2 slå; ändra
mening 1. åsikt, vända kappan efter vinden, se ändra sig 2; göra en sväng 1. krök 1. bukt, bukta, kröka, beskriva
en båge, (ibl.) väja; sväva 1. singla (i luften), (sjö.) hålla av, kränga, gira; vika av (från) 2 se slänga (med),
svinga, röra (på), fäkta (med armarna), vifta (med), sparka (med benen); (sjö.) drilla — svänga sig 1 svinga 1.
kasta 1. slänga sig (upp); svänga runt 1. om 1. virvla om (i dans), kretsa, dansa 2 (vard. för) umgås (bland), visa
sig (bland), roa sig 1. förlusta sig (bland), sällskapa (med), pläga umgänge (med) 3 se slingra sig 2, krumbukta
sig, krångla 1, bluffa, jfr ljuga — svänga sig med pråla 1. ståta 1. stoltsera 1. slå omkring sig med, excellera i;
röra sig med, förfoga över — svängd (motsats: rak) böjd, krökt, buktig, bågig, fyllig(asvänga av och an—syfte

former) — svänga av och an se kasta 4 — svänga in på se slå in på under 2 slå — svänga runt gå runt, snurra
(runt), gå som kvarnvingar, rotera, rulla; svänga sig 1. svänga om (i dans), virvla om, piruettera svängning sväng,
vändning, häftig rörelse, släng; (om)vridning, krängning, krök, gir, bukt, cirkel(rörelse), rotation, dallring,
vibrations-rörelse), oscillation(s-rörelse), amplitud; omsvängning svängom dans

svängrum se utrymme 2 — ge fritt svängrum

åt ge full frihet åt svära 1. svärja 1 gå ed (på), avlägga ed, beediga, edfästa, med ed bekräfta, ta(ga) på sin ed,
(kunna) lägga två fingrar på Bibeln (på), högtidligt bedyra 1. försäkra, lova (dyrt och heligt), ta(ga) (ngn 1. ngt)
till vittne (på), bestyrka; edligt förplikta sig 2 använda svordomar, vara ful 1. grov i mun(nen), förbanna, läsa ve
och förbannelse (över), utslunga eder, banna, dra(ga) till med en ed, häda; gräla (på), träta (på), 'dundra' 1.
domdera (mot) — svära sig fri värja sig med ed, se säga sig fri från — svuren avsvuren, avgjord, förklarad,
bestämd; oförsonlig, oblidkelig, öppen, dödlig, döds- (fiende) — svära bort sig svära falskt, begå mened — svära
mot (motsats: överensstämma, gå bra ihop med) sticka av mot, bryta sig mot, bryta (av) mot, kontrastera mot;
skarpt framträda mot, motsäga, tala mot, strida mot, stå i strid med, skära (sig) mot, stöta mot, avvika från, gå illa
ihop med, disharmoniera, skära sig, 'skrika', 'skorra'; [svära mot varandra] vara olika, förete olikheter — svära på
se försäkra 1, vara säker på, (vard.) (kunna) ge sig fan 1. fasingen 1. tusan 1. djävulen på — svära på magisterns



ord vara auktoritetsbunden svärd (hugg)värja, klinga, (åld.) pamp, dart.

glav(en), jfr sabel; vapen, 'stål', 'järn' svärdssida (motsats: spinnsida) se fäderne 1 svärdsskida balja, slida

svärja se svära — svärja fanan avlägga krigs-mannaed, se vidare under fana — svärja ngns fana hylla sig till, se
vidare under fana svärm 1 (bi)samhälle 2 se 1 flock 1, vimmel, mängd 1, 'kärve', 'skur', 'salva' svärma 1 (om
bisvärm) flyga ut; (om andra insekter) flyga i svärmar 2 myllra, vimla, stimma, flockas, stryka 1. driva omkring,
samlas som flugor 1. getingar kring en sockerbit 3 vara försjunken i svärmeri, fantisera 4 vänslas, 'kuttra' —
svärma för drömma om, sucka för, hänföras 1. entusiasmeras av, ha ett gott öga till, (ibl.) vurma för, se älska
svärmare (motsats: verklighetsmänniska, realist) se fantast, romantiker, svärm-ande, (ibl.) oförbätterlig idealist,
ideolog, entusiast

svärmeri 1 lätt 1. oskuldsfull 1. poetisk förälskelse, jfr kärlek 2, drömmeri, fantasi, poesi, hänförelse, förtjusning,
extas, 'rus',

(ibl.) mystik, fanatism 2 föremål(et) för ngns ömma känslor, dröm(flicka) se 1 flamma 2 svärmisk drömmande,
fördrömd, 'poetisk',

lyrisk, romantisk, romanesk, sagolik, platonisk (kärlek), (ibl.) överspänd, smäktande, alltför entusiastisk,
exalterad, fanatisk svärord se svordom svärson måg

svärta måla 1. betsa svart, svartfärga, tuscha, (tekn.) blacka; nedröka ni, nedsota ni, nedsmutsa iu; svärta av 1.
ifrån sig, sudda — svärta ned 1 nedsmutsa ni, fläcka 2 (motsats: idealisera) nedsvärta, dra(ga) ned, racka ned på,
se förtala, skända, förringa, kasta (en) skugga på, kompromettera sväva 1 glida 1. segla 1. singla 1. hålla sig fritt
svävande 1. flytande i luften, (om fågel) ryttia; flyga med frånslagen motor, (över en punkt) hovra; irra 1. flacka
(omkring); dala (ned); (ibl.) hänga fritt, 'simma', 'flyta' 2 röra sig lätt, knappt vidröra marken, 'dansa' (fram) 3 röra
sig (mellan), tveka, (ibl. nära) pendla, svänga; vila (över), (om fara) hota, lura, förestå 4 vara 1. befinna sig (i)
(oro 1. okunnighet) — sväva i fara vara nödställd, se hänga på ett hår — sväva i luften (bildl.) hänga i luften —
sväva i okunnighet om vara 1. stå främmande för, se under 2 främmande — sväva på målet tveka, se vidare
under 1 mål — sväva ut bre(da) ut sig, inte hålla sig till ämnet, avvika 1. göra utflykter (från ämnet) svävande
(part. adj.) osäker, obestämd, oklar, otydlig, vag, föga distinkt, dunkel, allmän, diffus, 'dimmig', 'luftig', inexakt,
'suddig', 'tänjbar', till intet förpliktande, orakelmässig, kringgående, förtäckt(a ordalag), 'vacklande', 'ostadig',
tvekande, (ibl.) labil; (om skuld) se ouppgjord sy utföra sömnad(s-arbete) 1. syarbete, söm-ma; [tråckla, kasta
(över), nästa, 'snörpa ihop', fålla, kanta, langettera]; brodera, handarbeta, sticka (figurer); förfärdiga (kläder),
laska (handskar), nåtla (skor), häfta (böcker); vara skräddare 1. sömmerska — sy fast se fästa 1 sybarit
vällevnadsman, (förvekligad) njutningsmänniska, g astronom sydvart se söderut

sydväst 1 sydvästvind 2 oljehatt, sjömanshatt, fiskarhatt, regnhatt, regnhuva syffisans 1. suffisans (motsats:
blygsamhet) se självgodhet

syffisant 1. suff i sant självgod, självtillräcklig,

högdragen, inbilsk, 'dryg' syfta (ofta fackspr.) måtta, sikta — syftande på se angående — syfta på se avse, peka
pä, häntyda på, vilja hän — syfta på I. till 1. åt sikta på, se 2 sikta 2, gälla -5, avse — syfta till 1. åt ha till syfte 1.
ändamål, inrikta sig på, lägga an på, eftersträva m, sträva mot 1. till, gå in för, (vard.) ha i kikaren; tendera till 1.
åt

syfte syftemål, sikte, avsikt 1, ändamål, plan, uppsåt, andemening, tendens

(635lyl—syndare

syl pryl, märlspik, (typogr.) ål; [sylar] (vard. för) grejor, (idrott, för) (göra) mål — inte få en syl i vädret inte
komma till orda, inte hinna med 1. kunna sticka in ett ord, inte få tillfälle att säga ngt, inte få ett ord med i laget,
vara tvungen att tiga sylfidisk späd, graciös, gracil, lätt, luftig, eterisk

syll 1 (byggn.) (liggande) bottenbjälke,



(bolster)stock 2 (järnvägs)sliper sylta — sylta in sig (vard. för) trassla in sig, inlåta sig (med), råka komma in i 1.
tillsammans (med), inveckla sig i (o. skaffa sig obehag)

symbol se sinnebild; (språkv.) bild symbolisera sinnebildligt föreställa, vara en (sinne)bild av, sinnebilda,
sinnebildliga, förebilda, beteckna, representera; framställa i symboler, åskådliggöra symbolisk 1 sinnebildlig,
förebildlig, förebildande, uttryckt i symbol(er), se bildlig; (dom) in effigie 1. in contumaciam 2 betecknande;
åskådlig symmetri (motsats: asymmetri) jämnmått, överensstämmelse (mellan delar av ett helt), regelbundenhet,
likformighet, harmoni, balans

symmetrisk se regelbunden 3 sympati (motsats: antipati) medkänsla, deltagande, välvillig förståelse, vänlighet,
genklang; böjelse för 1. dragning till ngn (likasinnad), (ibl.) tillgivenhet, goodwill, (fatta) tycke (för), (väcka)
intresse; överensstämmelse 1. likstämmighet 1. likstämdhet 1. samstämdhet (i tycken o. känslor), samkänsla,
samklang, affinitet, harmoni, gensvar, (ibl.) själsfrändskap sympatisera med tycka om, gå bra ihop med
sympatisk deltagande, förstående; tilltalande, (hjärte)vinnande, angenäm, behaglig, tilldragande, attraktiv,
älskvärd, trevlig, trivsam

sympatisör se anhängare symposion se dryckeslag

symposium bordssamtal (efter måltid); vetenskaplig sammankomst 1. överläggning, konferens, kongress,
samling föredrag (o. diskussioner); (åld. för) gästabud symtom 1. symptom yttring 1. kännemärke, kännetecken,
kriterium, indicium, sjukdomstecken, indikation(er), jfr tecken 2; förkänning, förebud, varsel, omen, (med.)
prodromer)

symtomatisk 1. symptomatisk se karakteristisk

— vara symtomatisk tyda på ngt gyn 1 synförmåga, synsinne, synskärpa 2 syn på saken, sätt att se,
betraktelsesätt, blick (på), mening 1, åsikt, uppfattning, inställning, attityd, aspekt 3 [synen] (vard. o. vulg. tör)
ansikte 4 anblick, åsyn,'skådespel','scen'; sceneri, företeelse 5 andesyn, spöksyn, gyckelbild, vision,
hallucination, drömsyn, fantasibild, uppenbarelse 1 6 syneförrättning, husesyn, värderingssyn, avsyning,
besiktning, visitation, mönstring — syn- visuell — bli

(636

lång i synen bli besviken 1. snopen 1. handfallen 1. bedrövad — det bär syn för sägen I. sägen anblicken
bekräftar ryktet, det ser man vid första anblicken 1. ögonkastet, det är uppenbart 1. iögon(en)fallande 1. tydligt 1.
påtagligt, det syns nog, det bekräftar utseendet, det vittnar allting om, utseendet talar för sig självt, det tyder
allting på — få syn på se märka 3, varsna, råka se, få öga på, få korn på, (vard. o. si.) få flukt på, 'pejla' — för
syns skull för (det yttre) skenets skull, pro forma, skenbart, för (blotta) utseendets skull, (bjuda ngn) med
armbågen — förvända synen på förvilla, kollra bort, se tjusa — komma till synes bli bekant, se vidare under
komma — mitt 1. rakt i synen (säga sin mening) rentut — till synes 1. tillsynes efter vad det ser ut till, såvitt man
kan se, efter allt att döma; utåt, se skenbart, liksom 2 syna (kritiskt) granska, avsyna, noga genomgå, mönstra,
noggrant undersöka, ta(ga) i skärskådande, (ibl. nära) slutkontrollera, (vard.) snoka synas 1 vara synlig, se visa
sig 1 under 2 visa, framkomma ni, framträda, ses, märkas, framgå, bära syn för sägen 1. sägen; stå i rampljuset 1.
blickfånget 1, centrum för intresset, (ibl.) skönjas 2 se förefalla 3 — synas till se visa sig 2 under 2 visa — vilja
synas ge sig sken av (att vara) synbar se synlig, (vara) framme; uppenbar, synbarlig, se påtaglig 2 — synbarligen
se påtagligen, uppenbarligen synd 1 [synden] det onda; det världsliga, 'världen' 2 last, syndigt leverne,
osedlighet, missgärning, förvillelse; se 2 brott, orätt, orättfärdighet, jfr 1 fel; jfr arvsynd, dödssynd; [synder]
(även) syndaregister, syndaskuld — tycka synd om förbarma sig över, varkunna sig över, ha medlidande med,
hysa deltagande för, beklaga, ömka, ymka, ömma för — vara synd vara orätt, se 1 orätt — vara synd (att) vara
skada (att), se under 1 skada — vara synd om göra ngn ont om, (vulg.) vara taskigt om; [det är synd om honom]
han är att beklaga synda begå synd, se 2 fela 1 — synda på nåden dra(ga) för stora växlar på framtiden,
missbruka ngns godhet 1. en favör 1. ett förtroende, medvetet göra 1. äta ngt förbjudet 1. skadligt; (ibl.) passa på
(tillfället 1. medan tider är)



syndabock (bibi. för) (synda)offer; (motsats: översittare) strykpojke, hackkyckling, hatkyckling, 'slagpåse', jfr
olycksbarn — bli syndabock få bära hundhuvudet, få umgälla för egna och andras förseelser, få sitta emellan, få
örfilarna syndaflod 1 stor översvämning, långvarigt regnande; se världsundergång 2 (bildl.) se störtflod 2, 'lavin'
syndapengar oskälig vinst syndare 1 syndfull 1. syndig människa, en som går den breda vägen 1. syndens väg,
(ett) syndens barn, (ett) världens barn,syndig—syssla (med)

syndaträl, gudsföraktare; delinkvent, (i högre st.) överträdare; [syndaren] den skyldige, brottsling 2 (vard. för)
stackare, krake, stackars usling, olycksfågel syndig syndfull, syndabelastad, skuldbelastad, född i 1. med synd,
dålig, ond(skefull), världslig, fördärvad, förvänd, lastbar; skuldmedveten; ogudaktig, gudlös, orättfärdig,
brottslig, köttslig, oren (blick); förtappad, fallen (kvinna); se skyldig 1 — syndigt (adv., även) otäckt, rent
otroligt, svinaktigt, fördärvat, oerhört (gott 1. kallt); se illa 1 syndikat handelssällskap, handelssammanslutning,
ring, (försäljnings)kartell, pool. konsortium, företagargrupp synfält blickfält, synkrets, blickfång synkrets se
horisont 2

synkron (motsats: diakronisk) samtidig, synkroniserad, synkronisk, simultan synkronisera göra samtidig, (i tiden)
samordna, (vard.) synka synlig 1 möjlig att se (med blotta ögat), lätt att se, synbar, sebar, iakttagbar, visibel,
blottad, (vara) framme, urskiljbar, skönjbar 2 märkbar, påvisbar, förnimbar, tydlig, klar, påtaglig,
iögon(en)fallande, (i högre st.) ögon-skenlig; markerad, frappant; (ha varit) sedd, (ibl.) närvarande — synligt
(adv., även) öppet, (in)för öppna dörrar — bli synlig kunna ses, träda i dagen, framträda 2 synnerhet — i (all)
synnerhet se särskilt, framför allt

synnerlig se speciell, utpräglad, (särskilt) viktig, märklig, märkvärdig, anmärkningsvärd, sällspord, sällsynt, (ibl.)
säregen; (vard.) (inte någon) vidare — synnerligen (adv.) se högeligen, särskilt, högt (förtjänt); se alltför 2,
alldeles 2 — samt och synnerligen samtliga; alltigenom; se vidare under samt synod (mindre) kyrkomöte,
koncilium; stiftsmöte, prästmöte

1 synonym (-et 1. -en) (motsats: homonym) (subst.) liktydigt ord, liktyding, utbytesord,

ersättning(s-ord), tvillingbegrepp; [-[ordgranne];-] {+[ordgran- ne];+} likvärdigt läkemedel

2 synonym (adj.) liktydig, likbetydande, med samma betydelse, av samma innebörd I. mening, ekvivalent

synops 1. synopsis översikt, överskådlig sammanställning, sammanfattning (av filminnehåll), (innehålls)resumé;
(ibl. nära) utkast, skiss

synpunkt ståndpunkt, utgångspunkt, synvinkel, 'infallsvinkel', sätt att se, betraktelsesätt, grundsyn, uppfattning,
aspekt — från den synpunkten ur den synvinkeln, i det avseendet, i så hänseende 1. avseende, i den dagern 1.
belysningen synrand se horisont 1 synsk se visionär 1

synskadad med nedsatt syn(förmåga); jfr blind

syntax satslära, ordfogningslära

syntes (motsats: analys) sammanställning,

sammanfattning till en enhet, koncentrat,

sammansättning, sammansmältning, förening till en enhet, (ibl.) enhet, helhet syntetisk 1 (motsats: analytisk)
sammanställande, sammanbindande, sammanfattande, sammansatt 2 (motsats: naturlig, natur-) se konstgjord,
syntet-, surrogat- 3 (filos., motsats: induktiv) deduktiv synvilla optisk villa; hallucination, gyckelbild, hägring,
fata morga'na, gyckelspel, illusion, bländverk; (konsth.) trompe l'oeil synvinkel se synpunkt syperb se superb

syra 1 surhet(s-grad), syrlighet, sur smak; sur vätska, surt ämne; fuktighetsgrad 1. -halt, fukt(ighet) i jorden, väta
2 (bildl.) se syrlighet

syrlig 1 se sur 1 2 (bildl.) sötsur(t leende), besk, frän

syrlighet surhet, syra, 'ättika' (i rösten), bitterhet, beskhet, fränhet, skärpa, kärvhet, misslynthet, grinighet,



vresighet, ovänlighet, gnatighet, knarrighet syskonskara syskonkrets, syskonring; (stor) barnkull

sysselsätta sätta i arbete, hålla sysselsatt 1. i verksamhet, ge (ngn) arbete 1. sysselsättning 1. fullt att göra 1.
syssla med, engagera, 'hålla (ngn) varm'; anlita, ha anställd 1. i sin tjänst; 'fängsla' (tankarna), uppta(ga),
absorbera; ta(ga) (ngns) tid i anspråk; ta(ga) hand om, roa, underhålla — sysselsätta sig (med) ta(ga) ngns tid i
anspråk, ägna sin uppmärksamhet åt, se 2 syssla (med), fördriva tiden (med), (inte veta vad man skall) hitta på —
sysselsatt med (motsats: sysslolös) i färd med, upptagen av. försjunken 1. fördjupad 1. försänkt 1. inbegripen i, i
fullt fläng med; (hålla ngn) 'varm' -— vara sysselsatt med vara i (fullt) arbete med, vara mitt uppe i, helt gå upp i
sysselsättning se 1 syssla

1 syssla (subst.) göromål, (daglig) gärning, tjänstgöring, arbete 2, sysselsättning, verksamhet, förehavande,
aktivitet(er), (vard.) 'göra', knog, jobb; åliggande, (arbetsuppgift, bestyr, förrättning, uppdrag, värv, funktion,
(hov)charge; bransch, 'fack'; affär, geschäft; yrke, profession, hantverk, (ibl.) hantering, näring; ämbete, tjänst,
befattning, plats, post, kall, anställning, (ibl.) beställning; levebröd, levnadsställning, levnadsbana

2 syssla (med) (v.) sysselsätta sig (med), hålla på (med), bestyra, (yrkesmässigt) ägna sig (åt), ha till yrke, ha
slagit sig på, hänge sig (åt), (ut)öva, sköta, (be)driva, idka, praktisera, arbeta (med), möda sig (med), ligga i
(med), stå i (med), söka tränga in (i), (ibl.) fördjupa sig (i); pyssla 1. (vard.) plita 1. plåstra 1. knoga 1. knåpa 1.
jobba 1. greja 1. dona 1. 'peta' 1. pilla 1. plocka 1. stöka I. kuckla (med); (ibl.) fuska (med 1. i); se 2 göra 2, hållas
(med), vara sysselsatt 1. i gång (med), vara i färd (med), vara upptagen (med 1. av); ha I. ta(ga) hand (om),
befatta sig (med), röra sig

(637syssling—sångare

(med), hantera; (inte) bekymra sig (om), (inte ha att) skaffa (med); (om tankar) kretsa (kring); (i tankarna) umgås
(med) syssling kusinbarn, syskonbarns barn, tre-

männing, (prov.) småkusin, nästkusin sysslolös (motsats: sysselsatt, upptagen, flitig) overksam, se ledig 2, jfr lat
1 — vara sysslolös göra ingenting, vila på sina lagrar, (sitta o.) rulla 1. sno tummarna, sitta med händerna 1.
armarna i kors, sitta med korslagda händer, lata sig, maska, ligga i ide, inte göra skäl för sig, (åld., bibi.) fåfäng
gå syssloman ombud, ombudsman, god man, fullmäktig, (social)kurator, tillsyningsman, övervakare

system 1 sammanhängande helhet, sammanhang, komplex, given ordning, (ibl.) organism 2 (systematisk)
sammanställning, systematisk översikt, ett (ordnat) helt, (ibi.) systematik, klassificering, klassifikation; (ibl. nära)
anordning, uppläggning, uppdelning, indelning, disposition 3 metod, utstakad 1. genomförd plan, 'taktik',
'politik'; planmässighet, ordning och reda; princip, procedur, 'apparat' 4 organisation, uppbyggnad, (ibl. nära)
konstruktion, stomme, struktur, 'byggnad' 5 tankebyggnad, lärobyggnad, lära, regler, 'skola' 6 [systemet] (vard.
för) systembolaget, vinmonopolet, utminute-ringslokalen, systembutiken — sätta i system se ordna 2,
systematisera systematisera sätta i system, planmässigt ordna, klassificera, inordna, uppdela, (ibl.) rationalisera,
normalisera systematisk (motsats: godtycklig, planlös, slumpartad) ordnad (till ett helt), genomförd, se metodisk,
planmässig, (ibl.) vetenskaplig syster 1 (vard.) syrra, 'syrsa' 2 sjuksyster, (sjuk)sköterska 3 medsyster,
medmänniska, (ibl.) nästa 4 klostersyster, nunna, trossyster systerdotter niece systerson nevö

1 så (subst.) (lagg)kärl, ho, 1 balja, kar, hink

2 så (v.) 1 utså 2 beså 3 (ut)sprida (tvedräkt), ingjuta (tvivel 1. misstro)

3 så 1 (adv.) på detta sätt, sålunda 1, sic; på samma sätt, likadant; i 1. till den grad; jfr därefter 1 2 (konj.) så att 3
(ss. itj.) [såå] hur, vad, nå, se så; håhå; se jaså, verkligen 2, 3 å — för så vitt 1. försåvitt se 1 om 1 — i så fall se
då 1 — och så vidare se med mera — si och så inte särskilt bra, se vidare under si — så att säga så till sägandes,
på sätt och vis, på sitt sätt, för att uttrycka sig så — så dags så tidigt, se vidare under dag — så där 1. sådär 1 på
det sättet 2 se ungefär — så gott som se nästan — så kallad föregiven, se vidare under kalla — så lagom inte så
mycket, förvisso icke — så långt 1 därhän, dit 2 så långt som, ända (till); så länge (som); så vitt, så mycket (som)
— så länge tills vidare; dittills; se vidare under länge — så mycket (vard.) vad (med) (fisk) — så mycket mer
som desto 1. dess mer som — så mycket mindre som med desto större skäl som, i synnerhet som, jfr
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emedan — så när se nästan; se vidare under sånär — så när som på se sånär som på, förutom 1 — så ofta som se
närhelst, jfr 1 när 1 — så pass 1. såpass (ungefär) så, 'så bra', så mycket — så småningom se småningom — så
snart som möjligt snarast, se snart — så till vida se såtillvida — så vida 1. såvida 1 se 1 om 1 2 se såvitt 2 — så
vitt om; i den mån som; se vidare såvitt — så väl — som så — som, se både — och — var så god se under 4 vara
— än si än så aldrig lika, se vidare under si — än så länge se hittills, ännu 1 sådan 1. (vard.) sån dylik, slik,
liknande, likartad, så 1. lika beskaffad, så fatt, så funtad, sådan här 1. där, av samma slag 1. sort 1. art, av den
sorten 1. beskaffenheten 1. naturen, homolog, (ibl.) maken (till); just 1. precis likadan, analog, identiskt samma;
(ss. itj.) vilken, vad för (en), hur(u-dan), (vard.) töcken, sicken (en) — sådant (ngt) ditåt, åt det hållet, i den stilen,
av det slaget — och mera sådant se med mera (i den stilen) — som sådan i och för sig, betraktad för sig, Isolerad,
i sig själv, eo ipso — sådant läder ska sådan smörja ha don efter person, se vidare under läder — under sådana
förhållanden I. omständigheter se därför 2, då 1 sådd såning, säde; utsådd säd, utsäde, utsådda frön; (ibl.) brodd
sådor skal av säd, kli sådär se sä där under 3 så såframt se 1 om 1

såg 1 [svanssåg, fogsvans, bågfil; kap] 2 sågverk

såga (vard. för) gnida 1. fila (på fiol) — såga av 1 avsåga, såga itu, kapa, skära av, (ibl.) fälla, kvista; ta(ga) av,
amputera 2 (vard. för) avbryta bekantskapen 1. umgänget med. 'klippa av' sågblad (såg)klinga såld se under sälja

således se alltså 2, därför 2, sålunda 2, i överensstämmelse 1. i enlighet därmed såll plåtsikt, grov sikt, se 1 sikt 1
sålla 1 sortera 1. rensa 1. rena med hjälp av såll, låta gå 1. passera genom såll, grovsikta, sila, (ibl.) rissla, harpa
(sand) 2 gallra, utrensa tu, utsortera ni, avskilja, sovra, skilja agnarna från vetet 3 strö, överströ ni sålunda 1 så, så
här, på så sätt, på det sättet 1. viset, på följande sätt, på detta sätt 1. vis, på sätt som följer, härigenom,
därigenom, dymedelst, härmed, med de orden 2 se alltså 2, således, därför, fördenskull, (ibl.) exempelvis, till
exempel sång 1 (fågel)kvitter, drill; sjungande; sångmetod, sångsätt, föredrag 2 vokalmusik, sångstycke, se 1
visa; [ballad, romans, lied, serenad, aria, air, canzon, madrigal]; (samisk) jojk; dikt, poem, ode, (högtidl. o. åld.)
kväde 3 diktkonst, 'dikt', skaldekonst, skaldegåva

sångare 1 (sång)konstnär, sångartist, vokalartist, vokalist; maestro; sångarbroder, körmedlem, korist; (vard.,
skämts.) 'sång-sångbar—sagd

fågel', 'sånglärka' 2 se skald, jfr trubadur 2 3 sångfågel

sångbar möjlig 1. lämpad att sjunga, lätt-

sjungen, kantabel, arioso, vokal, se melodisk, jfr klangfull sångbok visbok, vissamling sångmö sånggudinna;
musa, genius, inspirationskälla

sångspel sångpjäs, vådevill, operett, (komisk) opera, (lättare) musikdrama, jfr skådespel 1 sånär 1. så när se
nästan; [jag hade sånär 1. så när] jag höll på 1. var nära 1. frestad att — sånär 1. så när som på se förutom 1;
minskad med, minus, 'frånräknat' sår 1 sårnad, blodvite, blessyr, se skråma, skåra, snitt, (själv)spricka,
hudavskrapning, styng, bett, (med.) trauma, stigma; (kropps)-skada, (ibl.) skavank 2 (bildl.) hjärtesår, 'öppet 1.
ständigt blödande sår', jfr lidande 2, irritation(s-moment) — slicka sina sår (söka) ta(ga) igen sig, se vidare under
slicka — strö salt i såren se förvärra saken såra 1 ge 1. tillfoga sår, sarga, blessera, klösa, riva, skrapa (sig), sticka
(sig), jfr 2 skada 3, 1 skära 2 2 förgå sig mot, vålla (ngn) men, göra (ngn) förtret 1. förnär 1. ont 1. illa, beröra
illa, bedröva, kränka 2, stöta för huvudet, se stöta 4, 'trampa på tårna' — sårad 1 skadad, skadskjuten, blödande,
sargad, klöst, riven, illa tilltygad, jfr sårig 2 se förnärmad, upprörd — sårande förödmjukande, förnedrande,
skymflig, stötande 2, sedlig-hetssårande, oanständig, anstötlig; 'bitande', 'giftig', (för)smädlig, föraktfull,
oförskämd, ohövlig, grym sårbar (motsats: tjockhudad) (bildl. för) känslig, ömtålig, sensitiv, 'hudlös' — sårbar
punkt se svaghet 3, akilleshäl sårig se sårad 1, blodig, skorvig, sprucken,

hudlös, (sel)bruten sårskorpa ruva, ärr, (med.) krusta sås sky 1. jus; (sallad)dressing; spad, lag, marinad, lake såsa
(vard. för) dra(ga) benen efter sig, slöa, dåsa, dröna, slå dank, lata sig, söla, sinka; (ibl.) dröja — såsa ned 1.



(vard.) ner fläcka, smutsa ned, spilla på såsig 1 (om färg) obestämd, grumlig, (ibl.) hopflytande 2 (vard. för) slö,
dåsig, slapp, sölig, långsam såsom 1 som, à la, liksom 1 2 som om, liksom om 3 (så) till exempel, exempelvis 4 i
egenskap av, i kraft av 5 (ibl.) utformad som, i gestalt av

1 såt (subst.) se 2 fog

3 såt (adj.) (högst) förtrolig, tillgiven. hjärte(vän), hjärtans god (vän) såte liten (hö)stack, vålm 1. volm såté 1.
sauté stuvning, ragu såtillvida 1. så till vida i det avseendet, i så hänseende, vad det anbelangar, i den ut
sträckningen, så långt (att), i den mån (att), till den punkten (då), däri (att), för den delen, på så sätt (att), med den
reservatio-

nen (att), (ibl.) till en viss grad, i viss utsträckning

såvera 1. sauvera rädda, frälsa, 'klara' — såverad 1. sauverad oskadd; på grön kvist, I goda ekonomiska
omständigheter — såvera 1. sauvera apparanserna rädda skenet — vara såverad 1. sauverad ha sin existens 1.
ekonomi tryggad, ha sitt på det torra, vara på den säkra sidan, vara välbärgad såvida 1. så vida 1 se 1 om 1 2 se
såvitt 2 såvitt 1. så vitt 1 se 1 om 1 2 i den mån som, så mycket 1. långt 1. del 1. (efter) vad (jag vet), såvida 1. så
vida — såvitt man vet se förmodligen

såväl — som så — som, se både — och säck se påse, (vin)lägel, (fiske.) kil, 'kalv* — det har varit i säck innan
det kom i påse det har vederbörande inte själv funnit 1. hittat på, det är inte vederbörandes egen uppfinning, ngn
annan står (där) bakom, det härstammar från högre håll — gå i säck (om sol 1. måne) gå (ned) i moln — kläda 1.
klä sig i säck och aska iföra sig botgörar-dräkt, öppet göra bot och bättring — köpa grisen i säcken köpa ngt
obesett 1. utan kontroll — stoppa pipan i säcken se foga sig 4 säcka ihop (vard. för) sjunka ihop säckig löst
hängande, vid, påsig, säckformig, säcklik

säd 1 sädesslag, se gröda; jfr 1 brodd; (ibl. nära) sädesåker, sädesfält 2 sädeskorn, spannmål, cerealier; utsäde,
säde, sådd 3 sädesvätska, (med.) sperma 4 (åld., bibi. för) avkomma, barn, efterkommande, ättlingar; släkt, stam,
ätt, (av samma) blod; (ibl.) avföda, livsfrukt säga 1 si yttra, (åld.) mäla; fälla ett (1. några) ord, uttrycka (sig), i
ord uttrycka; uttala sig, (om)nämna, orda, låta undfalla 1. undslippa sig, (vard.) kläcka 1. släppa ur sig; förmäla,
anföra, återge, andra(ga), berätta, tillkännagiva 1, meddela 1; (ibl.) förklara, framlägga, uppgiva 1, yttra som sin
mening, betyga, (vard.) mena på; (som anförings-verb) svara, replikera, utbrista, invända, yppa, tycka 2 betyda,
innebära 3 överenskomma ni, enas om 4 bestämma, avgöra, (ha ngt att) säga till om; (om lag) bjuda, befalla 5
uppmana, tillsäga, be(dja), (ibl.) (an)mana 6 bjuda 1. ta(ga) (farväl); ge (återbud) — säga sig fri från inte ha ngn
skuld i, svära sig fri från; (ibl.) inte vilja ha ngt att göra med — säga sig självt vara självfallet; [det säger sig
självt] se naturligtvis — sägas [det säges 1. sägs] det berättas 1. påstås 1. förljudes 1. (för)spörjes 1. ryktas 1.
'förkunnas', det talas 1. pratas (vitt och brett) 1. det glunkas 1. skvallras 1. viskas (man och man emellan) om, det
går från man till man 1. från mun till mun, man vill veta, ett obestyrkt rykte 1. ryktet vill veta 1. vet omtala, ryktet
går (att), man meddelar, det heter 1. hets, det lär, se under 3 lara, det skall, enligt förljudande — sagd se bemälde,
se nämnd under nämna — inte (så) sagt inte så

(639uppriktigt sagt—sälg

säkert, inte givet, oavgjort, ovisst — uppriktigt sagt rent ut sagt, se vidare under uppriktig — sägande se talande
under tala — det vill säga dvs., det är uttytt, hoc est, nota bene, se nämligen — du sa något det var (så) sant, visst
ja, det har du rätt i — därmed vare icke sagt därav följer icke ovillkorligen

— ha att säga 1 ha (ngt) på hjärtat 2 se gälla 3 — hur sa se vafalls — inte säga lämna 1. låta vara osagt, förbigå
med tystnad — jag säger då det kan man tänka sig — låta sä ga sig 1 låta höra sig, kunna vara ngt att tänka på;
[det låter säga sig] det kan sägas 2 lyssna till skäl, ta(ga) ad notam

— råka säga [jag råkade säga] det undslapp mig, se under undslippa 2 — rättare sagt bättre 1. korrektare uttryckt,
snarare, noga 1. nogare taget — sanningen att säga se uppriktigt sagt — så att säga så till sägandes, se vidare
under 3 så — säg det vem vet, vem kan veta det — säga efter läsa (högt) efter; repetera, upprepa; vara ett
(osjälvständigt) eko av, eftersäga, imitera 1; (blint) säga ja och amen till (allting) — säga emot 1 (motsats: hålla



med, låta udda vara jämnt) komma med invändningar 1. inkast, bjäbba emot, käbbla emot, (vard.) gaffla emot;
agera motvallskäring, vara som käringen mot strömmen; invända mot, opponera (sig) mot, (ibl.) neka till,
förneka; polemisera med, se gendriva 2 se motsäga 2 — säga fel se försäga sig — säga före se diktera 1 — säga
ifrån tillkännage sin mening 1. önskan, säga ifrån på skärpen, sjunga ut, ge (klart) besked, förklara (bestämt),
säga till (rent ut), tala (rent) ut, se tala ut 3, slå näven i bordet, skriva ngn ngt på näsan — säga ifrån sig se
frånsäga sig — säga ja till se samtycka (till), bejaka — säga nej (till) se avsäga sig, avslå 3, neka — säga om1
ta(ga) om (en gång till), idissla 2 — säga sin hjärtans mening se tala ut 3 — säga till1 1 se säga ifrån, tata om 2 se
uppmana, befalla 1 3 ge besked, underrätta, meddela 4 jfr tillsäga 2 — säga upp X (om kontrakt) se upphäva 3 2
låta ngn sluta (en anställning), avskeda 2 — säga upp bekantskapen med inte vilja ha ngt att göra med (ngn) —
säga ut se sjunga ut — vad säger du är det sant, det menar du inte

sägen 1. sägn se legend 1, saga 1; tradition, (ibl.) rykte — det bär syn för sägen det är uppenbart, sc vidare under
syn

sägenomspunnen se legendarisk, jfr mytisk, jfr berömd under berömma

säker X (motsats: utsatt) riskfri, ofarlig, trygg, (be)tryggad, säkrad, säkerställd, etablerad, utom (all) fara, räddad,
frälst, (gå) klar; fredad, fridlyst, skyddad 2 (motsats: tvivelaktig, dubiös) tillförlitlig, pålitlig, vederhäftig, fullgod,
ordhållig, trovärdig, ovedersäglig, betrodd, rejäl; beprövad, aldrig svikande, betryggande, viss, oomkullrun-
k(e)lig, bergsäker, (vard.) bergis, spiksäker, 'bombsäker', bombis; 'vattentät'; 'guldkantat' (papper); (om lås)
dyrkfritt; håli-
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bar, hållfast, stadig, stabil, stark; ofelbar, avgjord, absolut, obestridlig, ostridig, (fackspr.) assertorisk; se given 3
under giva, upplagd, otvivelaktig, osviklig, ovillkorlig, oomtvistlig, odisputabel, väl bestyrkt 1. grundad, god,
gedigen, metodisk, redig, bevisad, grundmurad, garanterad 3 (motsats: besvärad, skygg, rädd, villrådig, förvirrad,
ängslig, ödmjuk) fast o. bestämd, lugn, 'trygg', förtröstansfull, tillitsfull, positiv, obekymrad, frimodig, frank,
otvungen, oberörd, orädd; rutinerad, auktoritativ; bestämd, beslutsam, resolut; (sadel)fast, tvärsäker, kategorisk,
självsäker, (vard.) säker 1. styv i korken, strong 4 (motsats: okunnig) (vara) kunnig 1. hemma 1. (väl) bevandrad
i, säker i sina stycken, se hemmastadd — säkert (adv., även) X med fast hand; med (största) säkerhet, med
visshet, fullt och fast; (sitta) fast (i sadeln), stadigt; ofelbart, som i en (liten) ask, som amen i kyrkan, (kunna) på
sina fem fingrar 2 (motsats: kanske) säkerligen, med all säkerhet, helt visst, utan tvekan, bestämt, (du har) allt
(rätt), (vard.) alla gånger, (ibl.) självfallet, sc otvivelaktigt; se förmodligen — inte (så) säkert inte (så) sagt

— känna sig säker känna fast mark under fötterna, sc under 1 fast — på den säkra sidan se räddad, såverad —
sitta säkert i sadeln sitta fast 1. säkert — stå på säker grund känna sig säker, sc vidare under 2 grund — vara
säker på säkert veta, vara övertygad 1. försäkrad 1. förvissad om, vara viss på, lita på, jfr försäkra 1, kunna
svär(j)a på, (vard.) slå sig i backen på, sätta sig på, ge sig på, 'la gift på', 'skriva upp', 'vara lugn för', ge sig fan 1.
tusan på — vara säker på sin sak X säkert veta, vara säker på 2 behärska sitt ämne, veta vad man talar om

säkerhet X trygghet, skydd 2, fasthet, visshet, förvissning, pålitlighet, punktlighet, ackuratess, (ibl. nära)
tillförsikt 2 stadga, säker hållning, aplomb, överlägsenhet, otvungenhet (i uppträdandet), självförtroende, elegans,
bestämdhet, skärpa, balans, mognad, auktoritet, abandon 3 gisslan; inteckning, hypotek, pant, borgen,
säkerhetshandling, (ibl. nära) garanti(er), (åld.) underpant — för säkerhets skull försiktigtvis, i alla händelser, jfr
likväl — i säkerhet välbehållen, i behåll, trygg, i säkert förvar — känna säkerhet känna fast mark under fötterna
säkerligen se säkert 2 säkerställa säkra, trygga; gardera (sig) säkra X surra (med rep) 2 säkerställa, trygga
(återtåget), garantera; hjälpa (ngn till ngt)

— säkra sig försäkra sig om, lyckas få, skaffa sig, gardera sig, täcka sig — säkrad se säker 1; räddad, (lyckligt) 'i
hamn', 'under tak'

säkring X säkerhetsanordning, säkerhetsspärr 1. -mekanism 1. -apparat, spärr(hake); (elektrisk) (säkerhets)propp
2 försiktighetsåtgärd, skydd sälg pil, videsälja—säng



sälja (motsats: köpa) (i affärsst. o. jur. st.) avyttra, föryttra, försälja, omsätta i pengar,

(åld.) avlåta, (vard.) kursa; (lyckas) bli av med, jfr göra sig av med under 2 göra, avhända sig, överlåta, sälja bort
1. undan, (ibl.) utprångla ni, pracka på; bortauktionera ni, slå bort, klubba, låta gå (för); utbjuda ni 1. erbjuda till
salu, salubjuda, (i högre st.) fal-bjuda; saluföra, saluhålla, tillhandahålla, föra, (ibl.) torgföra; göra (affärer) i,
schackra med, (si.) nasa; omsätta, avsätta, marknadsföra, (ibl.) utminutera, expediera — sälja sig prisge sig;
prostituera sig — såld (bildl.) sc förlorad, 'slut' — vara såld på ngt (vard. för) tycka mycket om ngt, vara
entusiastisk för ngt, vara pigg på I. livad för ngt — sälja ut se realisera 1, tömma (lagret) säljare se försäljare
säljar- försäljningssidan)

säljbar (motsats: svårsåld) avsättbar, avytt-ringsbar, avytterlig, (lätt) avsättlig, reali-liserbar, gångbar 2 — vara
säljbar gå 1. vara lätt att sälja 1. avyttra 1. avsätta, gå (i marknaden), gå (åt) som smör säljfrämjande åtgärder
sales promotion säll 1 se lycklig 4, salig, överlycklig, i sjunde himlen; avundsvärd; väl (den) 2 lycksalig,
förklarad, himmelsk 3 lindrigt berusad sälla sig till (an)sluta sig till, förena sig 1. förenas med, söka ngns
sällskap, söka sällskap med, slå sig ned bland, ta(ga) plats bland, blanda sig med, ge sig i lag med, slå sig ihop
med, (vard.) slå sig i slang med, (ibl.) foga sig till, gå med på, följa med sällan 1 (motsats: ofta) ngn enstaka 1.
sällsynt gång, tillfälligt(vis), (ibl.) blott undantagsvis, (vard.) (del är) långt mellan varven 2 (vard. för) ingalunda,
icke, knappast, näppeligen, visst inte, inte alls, å nej, aldrig sälle se karl, kurre — Iiderlig sälle se satyr,
vällusting — rolig sälle se pajas 2 — rå sälle se best 2, buse 2 — utsvävande sälle se rum-lare, vällusting — vild
sälle se krabat sällhet se 1 lycka 3

sällsam se underlig, 2 ny 6 — sällsamt nog se

underligt nog sällskap 1 lag, grupp, klick, cirkel, junta; anhang 1, anhängare, gäng, liga, följe; se 1 flock 1,
(vard.) bunkalag; (teater)trupp, ensemble 2 se förening 2, kår, (vittert) samhälle, (vetenskaplig) societet, akademi;
(åld. för) handelssällskap, bolag, syndikat 3 följeslagare, (be)ledsagare, sällskapsdam, du-enna, 'förkläde'; eskort;
kavaljer resp. dam, partner, moatjé; 'vän' resp. 'väninna', 'fästman' resp. 'fästmö', (si.) 'släp' 4 samvaro, umgänge
— göra sällskap med se följas åt, följa med 1, ledsaga 1, jfr uppvakta 1 — hålla (ngn) sällskap se sällskapa — i
sällskap se tillsammans 3, i släptåg — i sällskap med se bland, i lag med, (si.) i pol med — i stort sällskap se
massvis sällskapa hålla 1. göra (ngn) sällskap, vara tillsammans (med), samvara, umgås (med), pläga umgänge
(med), hålla ihop (med), (be)-

ledsaga, följa (med), gå i sällskap (med), (si.) ha släp (med), kila stadigt (med), svänga sig (bland); fördriva tiden
(med ngn), underhålla, konversera sällskaplig umgängsam, umgänglig, konver-sabel, sociabel, språksam,
pratsam o. (lätt) tillgänglig, lätt att vara tillsammans med, gemytlig, lättsam, underhållande, toujours

— vara sällskaplig trivas i sällskap, vara trevlig i sällskap, ha sällskapstalanger

sällskapsdam jfr förkläde 2 sällskapsresa gruppresa sällspord se sällsynt 1, fenomenal sällsynt 1 (adj.) se ovanlig,
sällspord, enastående, rar, sällan sedd 1. påträffad 1. inträffande, sparsamt förekommande, lätt räknad, 'sparsam',
'gles', makalös, exceptionell 2 (adv.) utomordentligt, oerhört, jfr mycket 4 sällsynthet se raritet, unikum,
undantag 1 sälta 1 salthalt, (ibl. nära) saltmättnad; saltångor, saltdoft, saltsmak 2 satir, 'skärpa', 'sting', 'udd', (ibl.
nära) 'krydda' sämja (motsats: misshällighet) se enighet, endräkt, endräktighet, samdräkt, samstämmighet, god
sammanhållning, samförstånd, gott förhållande 1. god förståelse sins emellan, lugn, harmoni, (ibl.) frid (o.
vänskap), (frid o.) försoning — i sämja se fredligt — leva i sämja stå på god fot (med) sämjas se samsas

sämre andra klassens 1. rangens, sekunda, underlägsen, kvasi-, halväkta: jfr dålig, sjuk 1

— bli sämre se försämras

sämst svagast; värst, ogynnsammast, vidrigast; [sämsta] sista 1. ringaste 1. yttersta (anbudet 1. utbudet) — i
sämsta 1. värsta fall i nödfall sända 1 se skicka 1; införpassa (i fängelse); kasta 1. slunga (ett skott efter) 2 (om
radio-o. TV-program) se sända ut 1, transmittera, (ibl.) överföra — sända efter se skicka efter — sända in se
skicka in; skjuta in — sända me'd medskicka ni, bifoga, innesluta, låta åtfölja



— sända ut 1 skicka ut; utfärda (meddelande); befordra genom radio, sända (radioprogram), radiera, (om TY-
program) televi-sera 2 se utsända 2

sändare (radio)sändarstation, radiosändare, (bärbar) walkie-talkie, avsändare sändebud 1 (åld., bibi. för)
budbärare, jfr bud 4 2 [diplomatiskt sändebud] gesant, ambassadör, envoyé, minister; diplomat, legat, (påvlig)
nuntie; troman, representant, (hemlig) emissarie 1. agent, jfr ombud sänder — i sänder omsänder, i taget, åt
gången, för varje gång, (särskilt) för sig — litet i sänder l i små portioner 2 se småningom

sändning 1 försändning 2 försändelse, gods, (varu)parti, (varu)post, last, (ibl.) transporter) 3 (av Gud givet)
uppdrag, kallelse 4 (radio-1. TV-) utsändning, (ibl.) överföring säng 1 bädd, (vilo)läger, brits, fållbänk, (skämts.)
paulun; liggplats, sovplats, (vard.) kvart, slaf, snarkofag 2 (trädgårds)land,

(641gå till sängs—på så sätt

(sparris)list, se 1 rabatt — gå till sängs inta(ga) sängen, se lägga sig 2 — ligga till sängs vara sängliggande, ligga
mellan lakan, ligga sjuk, (vard.) 'ligga för ankar' sängfösare (vard. för) sömndryck, ett glas

'starkt' till natten, loppsup sängkammare sovrum, sovgemak sängkofta bäddjacka, lisös sängomhänge sparlakan,
(säng)f örhänge, sänggardiner), bädd-draperi(er), kappa, paulun sängplats se sovplats

1 sänka (subst.) 1 fördjupning, (in)sänkning, dalsänka, dalgång, (geogr.) depression, (ibl.) svacka; hål, grav,
grop; (prov.) lägd(a), skona, hölja 2 (med.) sänkningsreaktion, blodsänka

2 sänka (v.) 1 nedfira ni, nedsläppa ni, nedflytta ru, nedslå ni, nedhissa ru; hålla ned; doppa; jaga 1. stöta (en kniv
i ngn); (sjö., om fartyg) låta gå till botten, bringa att sjunka, ge ett grundskott, ramma, borra 1. skjuta i sänk,
torpedera; dumpa (avfall i havet); fälla (ned), göra lägre 2 (om hastighet) sakta, se minska; stämma ned (tonen på
instrument); slå ned (anspråken); (om pris) slå av på, pressa ned, trycka, justera nedåt, baissa, (ibl.) pruta ned 1.
av på; försänka (i sorg); (om sjö) fördjupa, avsänka, avtappa ni — sänka sig 1 sjunka, gå ned, dala, komma ned,
småningom bli lägre, slutta, stupa 2 (om skymning) (ut)bre(da) sig (över), lägra sig; (om sömn) falla (över) 3
ställa sig på en lägre nivå, stiga ned, böja sig (ned); dyka ned 4 nedlåta sig (till), förnedra sig (till)

sänkning 1 se minskning 2 sänka, fördjupning

sär (prov. 1. i högre st. för) underlig

sär- fristående, avskild; speciell, egenartad;

special-(behandla) sära föra (benen) isär 1. åtskils, skilja (från varandra) särart se egenart

särbehandling 1 (exv. könsdiskriminering 2

apartheid, segregation särbestämmelse särskild bestämmelse, förbehåll, tillägg, (special)klausul, kodicill särdeles
1 (adv.) se särskilt, högeligen, extra, rikt (begåvad), (inte) alltför 2 (adj.) (vard. för) utmärkt, förträfflig, märklig,
ovanlig, (vard.) sjusärdeles, sjuhelsikes särdrag utmärkande 1. speciellt särskiljande 1. avvikande 1. (särskilt)
karakteristiskt drag 1. kännetecken, särmärke, igenkänningstecken, särskilt kännemärke 1. sym(p)tom,
karakteristikon, specialitet; särprägel, se originalitet 1 säregen bisarr, särpräglad, egen 3; typisk (för), individuell,
singul(j)är; (prov. 1. i högre st.) sär; makalös, speciell, synnerlig, ovanlig, överraskande säregenhet se
egendomlighet särklass — i särklass utöver det vanliga; klart, utan tvekan, absolut, definitivt, otvivelaktigt,
överlägset — stå i särklass stå i
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en klass för sig, vara mycket bättre resp. sämre än andra särla (motsats: bittida, arla) (åld. o. poet. för)

sent (om kvällen) särling egenartad människa, underlig kurre 1. figur, original, klassi'k, sonderling, 'krumelur',
underligt djur (i Vår Herres hage), underlig 1. främmande fågel, stofil, 'typ', mum-rik, hudik, (konstig) persedel,
konstig kropp, underlig uppenbarelse, egendomligt 'nummer'

särprägel egenartad prägel, särskilt kännetecken 1. kännemärke, särmärke, särdrag,



egenart, jfr egendomlighet särprägla känneteckna, särteckna — särpräglad originell, karakteristisk, annorlunda,
partikuljär, säregen särskild l skiljaktig, olik, egen(artad), differentierad 2 se speciell, enstaka 3 avskild, egen —
särskilt (adv., även) speciellt, synnerligen, synnerligt, i utpräglad 1. särskild grad, övervägande, enkom;
separa'tim; (inte) så värst, (vard.) (inte) värstens; (inte) över hövan, (inte) vidare; synnerligast, i (all) synnerhet,
isynnerhet, särdeles, (åld.) nam-neligen; inte minst, allra helst (som), framför allt, par préférence särskilja se
skilja 2, åtskilja, jfr sortera, (ibl.) uppställa för sig — särskiljande (språkv.) disjunktiv (konjunktion); diakritiskt
(tecken) särtryck fristående avtryck, särpublikation,

separat(tryck) säsong (motsats: mellansäsong) högsäsong, bästa 1. brådaste 1. 'värsta' tiden (för ngt), (rätt) tid för
ngt, (bet)kampanj; verksamhetstid, (spel)år; badsäsong, sejour säte 1 se bänk 1; sits (på möbel), (sjö.) toft (i
roddbåt), (rullande) slejd 2 säte och stämma, medlemskap, plats, 'stol' 3 se bakdel 2 4 huvudkvarter, residens,
bostad, hemvist; sätesgård; (jäg. för) (villebråds) viloplats, lega 5 plats, central, härd 3, huvudort (för),
utgångspunkt (för) — ha sitt säte (även) resi-dera (i) — ha säte och stämma ha rätt att delta(ga) i omröstning 1.
att rösta, ha rösträtt, vara medlem, tillhöra, inneha ett manda't säter se fäbod, jfr 1 bete

1 sätt 1 tillvägagångssätt, förfarande, förfaringssätt, (ibl.) teknik, (det är mina) tag; medel, form, vis, (ut)väg;
vana, metod 2 handlingssätt, beteende; hållning, ha'bitus, skick och fason, skick 3, pli, är 1. air, åthävor;
umgängessätt; savoir vivre, umgängesvett, folkvett — på allt sätt på alla sätt, i alla avseenden, i varje hänseende,
med alla till buds stående medel, på alla sätt och vis, efter alla konstens regler — på intet sätt se icke — på något
sätt på något vis, (vard.) på nåt vänster — på samma sätt se sammaledes, 3 sä 1 — på så sätt på detta sätt, på så
vis, på det (lilla) viset, på den leden, i så måtto, därigenom, (åld. o. i högre st.) dymedelst; se sålunda; under
sådana förhål-på sätt och vis—sätta ihop

landen I. förutsättningar; se jaså — på sätt och vis på visst sätt, på sitt sätt, i visst avseende 1. vissa avseenden, i
viss mån 1. utsträckning, till en del; från vissa synpunkter sett, så att säga

2 sätt stöt, ryck, ryckning

3 sätt 1 omgång, uppsättning, garnityr, ställ, set 2 (tåg)stam, tågsätt, vagnsätt

sätta 1 ge (sin bestämda) plats, placera; anvisa plats (vid bordet) 2 anbringa, ställa (på sin plats), lägga, göra av;
innesluta (inomparentes); utsätta ni(skiljetecken) 3 (om blommor i vas) anordna, arrangera, ordna med; fästa (i
håret); komponera (musik till) 4 hugga (sporren i); (sjö.) sticka (en båt i sjön) 5 (om växter) plantera, (ibl.)
planta, lägga (potatis) i jorden 6 (typogr.) uppsätta ni (text), handsätta, maskinsätta 7 (om märke, spår, fläck)
göra, avsätta, lämna, åstadkomma 8 (om pris) bestämma, fastställa, åsätta, utsätta ni 9 (om deg) göra,
iordningställa ni, tillblanda ni 10 (om kakelugn) uppmura ni, montera 11 hålla vad om (en femma); satsa 1. våga
(pengar på totalisator) 12 försätta (på fri fot); uppsätta ni (som villkor) 13 (vard. för) underkänna, kugga; sätta
fast — sätta sig 1 se slå sig ned 1 under 2 slå 2 (om byggnad 1. mark) sjunka (ihop), (ibl.) stadga sig; (kok. för)
anta(ga) fastare form, stelna; stillas, sjunka till ro 3 sjunka till botten, sjunka ned, avsätta sig; (om vätska) klarna
4 (sjö., om fartyg) stampa — sätta sig emot (motsats; följa, lyda) se motsätta sig, opponera (sig), göra front
(e)mot, 'bråka', morska sig — sätta sig fast fastna, se vidare under 1 fast — sätta sig i besittning av besätta, se
erövra 1; (ibl.) förskaffa sig — sätta sig i sinnet se föresätta sig — sätta sig in i ta(ga) del av, studera, förbereda
sig, göra sig hemmastadd i, göra sig förtrogen med, komma in i, orientera sig i, intränga m i, arbeta sig in i, få
grepp om, penetrera, gå till grunden med, jfr under 2 grund;se föreställa sig,göra klart för sig, finna sig i, förlika
sig med — sätta sig på (vard. för)

1 mästra, trycka ned (ngn) i skorna 2 [kunna sätta sig på] vara säker på — sätta sig på sina höga hästar (mot)
ta(ga) sig ton (mot), se vidare under häst — sätta sig på tvären spjärna emot, se vidare under tvär — sätta sig till
motvärn se värja sig under 2 värja — sätta sig upp emot vara uppstudsig mot, göra uppror mot, se trotsa 1,
frondera mot, strama upp sig mot, (vard.) mopsa sig — sätta sig över 1 inte uppmärksamma, strunta i, förakta,
överträda

2 ta(ga) det onda med det goda, se trösta sig



— sättas efter se förbigås

inte sätta sitt ljus under skäppan inte hålla sig i skymundan, se vidare under 1 ljus — sätta allt på ett bräde 1. kast
1. kort spela ett högt spel, se vidare under bräde — sätta an 1 ta(ga) itu med, intonera 2 jfr ansätta

— sätta av 1 hastigt bära av, skjuta ut, sätta i väg 1. åstad, ge sig av 1. i väg, starta, lägga i väg, (sjö.) lämna kaj;
Be

spränga i väg, skynda sig, 2 springa 1, 2 rusa, få fart på sig, få fart i benen, (vard.) skubba, sjappa 1. schappa; se
försvinna 2 2 släppa av, låta gå (av) 1. stiga av 3 jfr avsätta — sätta bo se bosätta sig — sätta den sidan till vara
på 1. (upp)visa det humöret, vilja, anstränga sig; vara envis 1. egensinnig 1. oböjlig, jfr tredskas

— sätta efter 1 placera 1. ställa efter, (fackspr.) postponera 2 gå efter, skynda efter, förfölja 1, söka bemäktiga
sig, eftersätta — sätta emot 1. mot sätta upp emot, hålla 1. våga emot, sätta an — sätta en ära i göra till en
hederssak, se vidare under 1 ära

— sätta ett kors i almanackan markera, se vidare under kors — sätta fart Sträcka Ut, se vidare under fart — sätta
fart på sätta liv i, se vidare under fart — sätta fason 1. pli 1. skick på göra folk av, se vidare under fason — sätta
fast 1 påmontera ni, se fästa 1 2 se angiva 4, (vard.) 'sätta', 'kugga' — sätta fingret på se peka på, slå ned på, 2
visa (på) — sätta fram 1 framflytta ni, ställa fram, bjuda (ngn en stol) 2 duka fram, servera — sätta före
förelägga, ålägga, ge till uppgift, föreskriva — sätta hjärtat i brand uppväcka varma känslor — sätta horn på
bedra(ga) sin man (med en annan), se vidare under horn — sätta hårt mot hårt betala med samma mynt, se vidare
under hård — sätta hämsko på se bromsa, kväsa, jfr hejda 3 — sätta i 1 sätta in 1. fast (i), placera i, anbringa i,
fästa (i), inpassa ni, besätta med 2 skarva (i), fastsy ni, sy i 3 (vard. för) inge, 1 lura 2, se lura i under 1 lura, (ibl.)
intala, suggerera (ngn till ngt)

— sätta i brand sticka i brand, se vidare under brand — sätta i fråga 1. ifråga 1 fråga sig, föra 1. bringa på tal 1. å
bane 1. på tapeten, framkastam, hemställa, föreslå, framkommam med, proponera 2 väcka 1. uttala tvivel om,
betvivla, vara i tvivelsmål om, skaka på huvudet åt, dryfta, diskutera, (ibl. nära) bestrida; [sättas i fråga] råda
delade meningar om, vara tu t al om, betvivlas, se komma i fråga 1 — sätta i gungning komma att vackla,
försätta i osäkerhetstillstånd — sätta i gång sätta i rörelse; påbörja m; ställa till (med); se vidare under 1 gång —
sätta i halsen sätta i galen strupe, sätta 1. råka få i vrångstrupen — sätta i med (vard. för) sätta i gång med,
igångsätta; ta(ga) itu med på allvar; so uppstämma — sätta i omlopp so sprida 2 — sätta i rörelse röra upp
(damm); sätta fart på 1. i, aktivera; omsätta (pengar)

— sätta i sig (vard. för) svälja, äta, inmundiga, so sluka 1, (vard.) plocka i sig, tratta i sig, gluffa i sig — sätta i
stånd reparera, se vidare under stånd — sätta i system se ordna 2, systematisera — sätta i verket förverkliga, se
vidare under verk — sätta i väg (vard. för) 2 springa 1, sätta av 1, 2 rusa, skynda sig, spränga i väg, få 1. ta(ga)
fart — sätta igenom genomdriva (sin vilja) — sätta ihop 1 se förena 1, sammansätta ni, få ihop, knippa ihop;
knåpa ihop, snickra till; ställa ihop 1. samman, para ihop, passa

(643sätta in—sättare

ihop, kombinera; montera; fabricera; utarbeta, ordna, laga 2 skriva ihop, jfr författa 3 hitta på, dikta ihop, duka
fram (historier), fantisera ihop 4 stifta ovänskap mellan (två personer) — sätta in 1 inbära ni, inflytta ni, inställa
ni, inlägga ni; sätta i, (ibl.) utvidga 1. förlänga med; fästa in, infoga ni, infatta m, inpassa, (tekn.) (in)posta
(sågblad); installera, inmontera; inrangera, inordna 2 se fängsla 1 3 (idrott, för) anbringa, rikta in, pricka in,
placera 4 inlämna till försäljning I. förvaring; sätta på bank, deponera, 'placera'; riskera, satsa 5 införa (i), inrycka
ni (i skrift), låta komma in 1. få plats (i tidning); infoga, inflicka 6 låta inträda (i), engagera, låta inskriva, välja,
nominera, utse, förordna, utnämna, bekläda med, installera; inviga, kröna 7 sätta i funktion, koppla in, ta(ga) i
bruk, börja använda; uppbjuda 1. sätta till (alla krafter), inrikta, ta(ga) i anspråk, tillgripa, mobilisera; (mil.)
skicka 1. sända fram 1. kasta in (trupper), sända i elden 8 [sätta ngn in i] orientera, göra ngn hemmastadd i, göra
(ngt) klart för ngn, meddela kunskap i, förklara, se undervisa 9 plötsligt 1. häftigt börja, so börja 4, inställa sig,
börja visa sig — sätta kniven på strupen (på ngn) tvinga(ngn) under hot, ställa (ngn) mot väggen — sätta



krokben (för) lägga försåt (för); kullkasta; se vidare under krokben — sätta kronan på verket sätta pricken över i-
et, se vidare under krona

— sätta kurs på Styra mot, se vidare under kurs — sätta lit i sätta fart på 1. i — sätta luntan till fänghålet 1.
krutdurken gå till aktion, se vidare under lunta — sätta myror i huvudet (på) se förbrylla, ge bryderi, bekymra 1,
oroa — sätta ned 1 sätta ifrån sig, ställa ifrån sig, placera på golvet 2 flytta ned (i källaren), flytta längre ned 3
plantera (i jorden) 4 (motsats: öka) se minska 1, inskränka; depreciera (värde) 5 stämma ned (humöret) 6 se
nedsätta — sätta (ngn) på det hala snärja, se vidare under hal — sätta ngn på en piedestal sätta ngn högt, se
vidare under piedestal — sätta (ngn) på plats se kväsa —

— sätta ngn ur spel försätta ngn ur spel, se vidare under 2 spel — sätta näsan i vädret brösta sig, se vidare under
näsa — sätta om 1 se omsätta 2 2 riva ned (kakelugn) o. sätta på nytt, riva upp (gata) o. stensätta 1. sten-lägga på
nytt, gräva upp o. flytta om; omplantera ni (växt), skola (planta); ställa om; svepa om — sätta p 1. punkt för se
förbjuda, hejda 1, hindra 3 — sätta pli på få 1. sätta fason på — sätta pricken över i se fullända 2

— sätta pris på lprissätta, bestämma pris på (en vara),fakturera 2 sätta värde på, jfr uppskatta 2 — sätta punkt se
sluta 3 — sätta på1 1 (fackspr.) ansätta; påmontera ni, åsätta, besätta 1. belägga 1. kanta med 2 kostymera, ikläda
1 3 sätta (grytan) på spisen 1. elden 4 trolla på (sjukdom) 5 grundstöta, stöta på (grund) 6 slå på 1. knäppa på
(radion), skruva på, koppla på — sätta på fri fot se frigiva 1 — sätta på fötter sätta i stånd — sätta

på krigsfot se mobilisera 1 — sätta på mellanhand sätta (ngn) i en obehaglig mellanställning, se vidare under
mellanhand — sätta på prov se pröva 1 — sätta på sig se kläda sig; ta(ga) på sig l. anta(ga) 1. anlägga (en viss
min) — sätta på spel se riskera; slå vad om, se under 3 vad — sätta samman se sätta ihop, förbinda 2, förena 1,
ordna 1 — sätta segel tillsätta ni segel, se avsegla — sätta sin heder i sätta en ära i, se under 1 ära — sätta sin lit
till se lita pä, hoppas (på) — sätta sitt hopp (till) se hoppas (på) — sätta sitt namn under se underteckna — sätta
skick på få 1. sätta fason på — sätta skräck i se skrämma — sätta spår stämpla, se vidare under spår — sätta
stopp för se hejda 1, hindra, förbjuda — sätta till 1 skarva 1. förlänga med, sätta in en skarvbit 2 tillfoga, vidfoga,
tillägga, lägga till, tillskriva ni 3 (om dryck) blanda i, försätta (med), påspäda m (med), spetsa med (ngt starkt) 4
(om pengar) offra, satsa 5 (om krafter) insätta m, (an)spänna 6 (sjö.) sätta 1. hissa 1. spänna upp 1. göra ut (segel)
7 [sätta till att] (vard. för) börja, sätta i gång, ta(ga) till att, ge sig till att 8 [sätta till med] hugga i med 9 se
tillsätta — sätta till livet mista 1. förlora 1. spilla livet, omkomma, jfr dö 1 — sätta till rätta se justera 2, 2 rätta 1
— sätta till världen se 2 föda 1 — sätta tro till tro på, se 2 tro 3, lyssna till, se lyssna 2, godtaga — sätta undan
ställa bort 1. undan 1. åt sidan, gömma; se reservera, (ibl.) fondera — sätta upp 1 ställa upp (på en hylla 1. på
vinden), sätta in (på plats), anbringa, hänga (upp); resa (patient i sängen) 2 bygga, uppresa m, uppföra ni 3
installera, montera (maskin), rigga, aptera; sträcka (till torkning); ordna 1. lägga upp 1. fästa upp 1. kamma upp
1. arrangera (håret) 4 grunda (affär), etablera; organisera (armé) 5 (teat.) regissera, iscensätta, insce-nera 6
(typogr.) (låta) sätta 7 hålla 1. slå vad (om) 8 upprätta (testamente), skriva, (låta) utskriva ni, formulera, avfatta,
bokföra; (låta) anteckna 1. uppta(ga) ni 1. föra upp (på lista) 9 visa i. anlägga (en min) 10 (om hastighet) se öka 1
11 sp hetsa (ngn mot ngn) 12 se börja (en väv) 13 visa (ett förvånat ansikte) — sätta ur funktion sätta ur kraft, se
upphäva 3 — sätta ut 1 kasta 1. lägga ut (nät); flytta ut, ställa ut, (ut)placera (en vakt) 2 (med. för) sluta 1.
upphöra med (medicin) 3 se utsätta — sätta värde på se uppskatta 2, högakta — sätta å sido se åsidosätta — sätta
åstad se skynda sig, sätta av 1 — sätta åt gå hårt åt, se under hård, ansätta 1, tvinga, 'känna (ngn) på pulsen', se
klämma efter under 2 klämma; gå åt 1. komma åt (ngn); (om nöd) tränga — sätta över 1 forsla över, färja över 2
gå 1. kliva 1. hoppa över (dike 1. hinder), ta(ga) ett skutt över; klättra över — sätta överstyr 1. över styr förslösa,
bortslösa ni sättare 1 handsättare, maskinsättare, typograf, (vard.) 'typ', (åld.) konstförvant

(644sättkvist—sönderfall

2 kakelugnssättare; potatissättare 3 sättare-kolv, laddstake, laddstock

sättkvist se stickling

säv bladvass, (kol)vass, vassrör, rö



sävlig se långsam 1, jfr 2 sen 2

1 socken (subst.) söckendag, vardag, arbetsdag

2 socken (adj.) (prov.) söcknig; vardagstråkig, enahanda, monoton, trist, se alldaglig 2

söckendag (motsats: helgdag) se vardag söderut 1. söder ut söderöver, sydvart, mot 1. åt söder, sydpå, med sydlig
riktning 1. kurs, i sydlig riktning; (sjö.) (styra) syd; nedåt i (landet), nere i (landet) söka 1 se leta, (efter)spana,
efterforska hj, söka uppspåra ni, efterlysa, speja, kunskapa, sondera, (vard.) rota, snoka; se sig om (efter), vara
ute efter, vara på jakt efter, (ibl.) anställa klappjakt på; se eftersträva; (jur.) lagsöka; (jäg., om hund) stöva, spåra,
vädra efter vilt; inlämna ni 1. inge ni ansökan (om), anmäla sig som sökande, ansöka, kandidera, speciminera 2
vara i färd med (att), försöka 1

3 (om luft) trötta, matta; [sjön söker] suger, ger aptit 1. matlust 4 besöka 1. anlita 1. uppsöka I. konsultera
(läkare), söka 1. besöka (osv.) läkare för en åkomma 5 mucka (gräl); hålla sig till (ngns sällskap) — söka sig 1 se
sig om efter 2 sippra (fram); (om rök) dra(ga) (ut) 3 pröva sig (fram) — söka sig in 1 pröva in 2 (sjö.) ta(ga) sig
in — sökt se tillgjord, långsökt, ansträngd, utstuderad, chargerad, pressad, sofistisk, sofistikerad, excentrisk; se
eftersökt — sökande famlande, jfr osäker — kaka söker maka lika söker lika, lika barn leker bäst söka igenom
(grundligt) leta 1. gå 1. rota 1. snoka igenom, undersöka, 'finkamnia' (terräng), rannsaka, visitera, 'muddra' (ngns
fickor), jfr granska — -söka reda på se söka upp 1, ta(ga) reda på, se under 1 reda — söka rätt på ta(ga) reda på,
se under 1 reda — söka sak med öppna tvist med, se vidare under sak — söka upp 1 söka 1. leta rätt 1. reda på,
leta upp, leta fram, snoka upp,nosa upp, uppspåra iu,få tag i l.på, slå efter (i bok 1. förteckning) 2 se besöka 1,
söka 1. anlita 1. konsultera (läkare); söka sig till, ta(ga) sin tillflykt till, sluta sig till — söka ut utse tu, välja 1.
utvälja ni (present); ta(ga) ut (spelare)

1 sökande letande, skallgång, klappjakt, 'jakt'; rcsearcli, se forskning 1

2 sökande aspirant, kandidat, supplikant

1 söl senfärdighet, sölande, söl(akt)ighet, långsamhet, dröjsmål, eftersläpning, sinkande), (prov.) drön; nattsol,
natt sudd, 2 sudd

2 söl sörja, vått o. smutsigt väglag, ävja, slask; smuts, orenlighet

1 söla vara långsam 1. senfärdig, inte komma ur fläcken, aldrig bli färdig, dra(ga) 1. släpa benen efter sig, (vard.)
masa, lusa, (si.) långrota, se lata sig; dröja (med), sinka (med), (avsiktligt) hala 1. dra(ga) ut på tiden (med),
förhala, fördröja, försinka, förnöta 1. (för)spilla tid (med 1. på)

2 söla — söla ned se smutsa ned 1, slaska 1. blöta ned (sig)

1 sölig se långsam 1, slö 3

2 sölig se smutsig i, jfr fläckig 1; se slaskig 1 sölja se spänne, ring, ögla

sölkorv sölare, drönare

1 söm (-met) nubb, stift, liten spik, se / spik, hästskosöm

2 söm ( men) 1 sömnad, syning, sömnadssätt, (ibl.) tråckling, fällning 2 hopsyning, se 2 fog, sydd 1. upphöjd
kant I. rand

sömma se sy

sömn slummer, blund, dvala 1, nick, lur, tupplur, vila; sömnförmåga — falla 1. sjunka i sömn se somna 1

sömnad syning, sömmande; sömnadsarbete, syarbete, se handarbete 2, söm, broderi, bro-dyr, tapisseri; sysaker,
sygrejor sömndrucken omtöcknad av sömn, ännu inte fullt vaken, se omornad, sömnig sömngivande 1
sömnbringande, se dövande, (med.) soporife'r, soporativ; rogivande, jfr lugnande 2 långtråkig, jfr ledsam 1
sömngångare somnambul, noktambul sömnig (motsats: utsövd, pigg) trött, sönin-tyngd, sömntung, sömndrucken,
omor(g)-nad, halvvaken, halvsovande, yrvaken, ny-mor(g)nad; sömnsjuk, letargisk, dåsig, matt, tung, försoffad,



slö, dorsk, håglös, indolent, (vard. o. si.) sussig, gäspig, lurig, trynig; långsam, söninaktig, sömngivande, drönak-
tig, drönig, likgiltig, liknöjd; (om lampa 1. ljus) svagt lysande sömnlös se vaken 1; (om natt) genomvakad —
vara sömnlös lida av sömnlöshet 1. (med.) insomnia sömntuta se sjusovare sömntyngd se sömnig söndag
sabbat(s-dag), helgdag, vilodag sönder söndrig, trasig, itu, i stycken, i bitar,

1 två delar, splittrad, (vard.) kaputt; skadad, ur funktion, defekt, skamfilad, skraltig, krossad, (slagen) i kras, i
spillror, (av)bruten, bräckt, spräckt, läck, demolerad, 'färdig' — falla sönder splittras, se vidare under falla — gå
sönder falla 1. springa itu, se vidare under gå

— ha sönder se spräcka 1, förstöra 1 — köra sönder göra ofarbar, se vidare under köra — riva sönder se förstöra
1, se vidare under riva

— slå sönder se krossa 1, förstöra 1, spränga 1 — smula sönder 1 se mala 1

2 (bildl.) se kritisera ned

sönderdela dela i (två 1.) flera delar, stycka, hacka 1. bryta sönder, beta (bröd); skilja från varandra, splittra,
spränga, spalta (upp), spjälka (upp), (upp)lösa, dissociera, desintegrera; analysera, dissekera, (kem. o. tekn.)
fraktionera, nedbryta ru, kracka sönderdelning delning, upplösning, desintegration, fragmentering, (kem.)
dissociation sönderfall uppdelning (i småpartiklar 1. grundbeståndsdelar), upplösning, desintegration; (kem.)
dissociation; fragmentering, vittring, isärgående, splittring, förfall, urartning

(645sönderslita—sövas

sönderslita se riva sönder, 1 sarga 1 — sönderslitas se slitas sönder; (bildl.) pinas, plågas söndertrasa se trasa
sönder under 2 trasa —

söndertrasad uppriven (i nerverna) söndra 1 (prov. för) slå 1. ha sönder, krossa

2 avskilja ni, skilja 1, avlägsna (från varann), dela, 'spränga'; (om jord) stycka 3 åstadkomma söndring 1.
oenighet, göra oense, utså split — söndrad se disharmonisk; [söndrade] oeniga

söndrig se sönder, (vard.) skrabbig söndring se oenighet, tvedräkt, schism, 1 strid 2; separatism, sekterism,
partikularism

1 sörja (subst.) 1 snösörja, issörja, klabb, sväll, stöp 2 (gat-1. väg)smuts, modd, slask, (ibl.) lervälling, lera,
gyttja, siam, dy, söl

3 smörja, mörja, röra, smet, kladd, 'gröt', slabb, snask, (vard.) gegga(moja), (prov.) mölja

2 sörja (v.) 1 vara ledsen 1. djupt bedrövad, vara nedbruten av sorg, känna sorg 1. smärta (över), vara sorgsen;
beklaga, gräma sig, bekymra sig, ångra; slå sig för sitt bröst, (bibi.) hänga sina harpor i pilträden 2 begråta (en
död), fälla tårar över, känna saknad (efter), sakna 3 ha sorg, bära sorgdräkt, vara sorgklädd, gå klädd i (sorg)dok
1, i svart, bära sorg efter, (åld.) klä(da) sig i säck och aska — sörja för 1 göra sig besvär 1. omak för, ha omsorg
1. omtanke 1. omvårdnad om, tillgodose, ha hand om, förvalta, ta(ga) hand om, omhulda, hjälpa, se ansvara
(för); se försörja 2 ordna (med), sköta om, se till, bli 1. vara man för, bestyra; förse med, skaffa

sörjande 1 (part. adj.) bedrövad 2 (ss. subst.

även) (de) efterlevande, (de) närmaste (anhöriga) sörjig se smutsig 1, slaskig 1 sörpla dricka hörbart, jfr 2 dricka
1; äta hörbart, jfr äta 1, (vard.) safta (i sig) söt l (motsats: sur, om vin: torr) sockersöt, (ibl.) sockerhaltig; sötaktig,
(ibl.) sliskig, klifsig, äcklig 2 (om mjölk) färsk, oskummad; (om vatten) icke salthaltig 3 (om doft) välluktande,
behaglig, ljuvlig 4 (om sömn) skön, angenäm 5 (motsats: ful) (små)-vacker, nätt, näpen, (i högre st.) täck, (åld.)
täckelig, (vard.) gullig, gulla 1. gulle, (prov., i Sydsv.) kär 6 (neds.) dockaktig, slickad, tvålfager, tvålvacker 7 se
inställsam, ansträngt ljuv 1. älskvärd, len 1. mör i mun, 'sirapssöt' 8 (var) (så) snäll 1. rar 1. hygglig 1. (så) vänlig;
[söta] (även) lilla, rara, bästa, älskade, kära sötaktig se söt 1

sötebrödsdagar goddagar, goda dagar, sorgfritt o. lättjefullt liv, lättingsliv, vällevnad sötma 1 söthet, söt smak 1.



doft 2 ljuv(lig)het, behag, vällust sötnos se raring sötsaker se gotter

sötsliskig 1 äckligt söt, se äcklig 2 (om person)

inställsam, sliskig sötsur bittersöt, syrlig(t leende) sötvatten färskvatten, (in)sjövatten, källvatten, dricksvatten
söva se bedöva 1; hypnotisera; vyssa 1. vyssja 1. lulla i sömn 1. till sömns, vagga i sömn, bringa till ro; insöva,
invagga; stilla 1. döva (samvetet) — sövas se domna
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tabbe (vard. för) blunder, jfr dumhet 2; (prov. för) tölp

tabbig (vard. för) dum, misslyckad, tokig tabell se förteckning, tablå, (siffer)översikt, grafisk framställning,
sammanställning, uppställning, diagram; (ibl.) kronologisk översikt; (tåg)tidtabell, (översikts)plan; tariff;
formulär; (astr.) efemerid tabellarisk i tabellform, grafisk, (ibl.) statistisk tabelras 1. table rase tabula rasa, rent
hus, rent bord, fullständig förödelse tabernakel 1 (bibi. för) (israeliternas) tälthelgedom (under ökenvandringen) 2
skyddstak (över altare 1. helgonbild) 3 frikyrkokapell, bön(e)hus, (ibl. nära) kyrka table d'höte [tabbeldå't]
(motsats: à la carte)

måltid till fast pris, meny tablett 1 se pastill, piller, (vitamin)pellet 2 kuvertunderlägg, liten duk tablå 1
översiktlig 1. grafisk framställning, (finans)plan, förteckning, jfr tabell 2 scen; 'levande tavla', bild 3 (ss. itj.)
pang, ridå, (det var) fatalt 1. 'snyggt' 1. 'trevligt', 'där satt man'

tabu se fridlyst, oantastbar, förbjuden, farlig 1. skadlig att nämna 1. beröra, jfr helig t vara tabu fcke få beröras 1.
användas 1. omtalas 1. nämnas taburett 1 barstol, (ibl. nära) pall, (åld.) kuller-stol 2 (statsrådsämbete,
statsrådsbefattning tack erkänsla; erkännsamhet, tacksamhet; tacksamhetsbevis, tacksamhetsbetygelse,
tacksägelse, tacktal — tack vare på grund av, med anledning av, med hjälp av, (endast) med

1 tacka (subst.) platt metallstycke, (rektangulär metall)platta, (tackjärns)block, klimp, (metall)klump, gös, göt(e),
gält, (silver- 1. guld)barr, (silver)plants

2 tacka (subst.) fårhona, honfår, (prov.) fåra, gimmra, sö(d), bägga

3 tacka (v.) säga tack, rikta ett tack till, hembära 1. rikta en tacksägelse till, framföra sina tacksägelser; hålla
tacktal, avtacka; yttra 1. betyga 1. visa sin tacksamhet — ha (ngn) att tacka för (ngt) vara (ngn) tack skyldig, stå i
tacksamhetsskuld till 1. hos (ngn); skylla, förskylla — ha sig själv att tacka själv vara skuld(en) till, vara vållande
till, ha vållat, bära skulden för — tacka för det se naturligtvis — tacka ja till se antaga 1 — tacka nej ge återbud,
ursäkta sig, avböja, avslå, avsäga sig, ge korgen, (si.) nobba

tackjärn gjutjärn; gös, göt(e) tackla 1 (sjö.) se rigga 1 2 (idrott, för) gå i närkamp, gå (motståndare) inpå livet,
angripa, anfalla, tränga 3 (fiske, för) sätta bete på (krokredskap), beta, agna 4 (vard. för) angripa (problem), ta itu
med — tackla av förlora hull o. hy, tyna av, '(för)vissna', (av)-magra, skrumpna, försvagas, förlora krafterna,
förfalla, gå utför, börja bli skral 1. krasslig, åldras, mista sin skönhet, deklinera tackling 1 (sjö.) tågvirke, rigg 1 2
(idrott, för)

angrepp, trängning tacknämlig tackvärd, värd (all) erkänsla, be-hjärtansvärd; välbehaglig, önskvärd, välkommen,
kärkommen, efterlängtad; (åld.) (gudi) behaglig tacksam 1 uppskattande, erkännsam, förbunden 2 givande, lätt
att göra ngt av, lönande — vara tacksam för vara glad 1. nöjd 1. belåten 1. tillfreds(ställd) (att), uppskatta 2; [han
kan vara tacksam (att)] han kan prisa sin lyckliga stjärna 1. sin himmelske fader 1. sin tur (att) tacksägelse se tack
tadel se kritik 2, förebråelse, ovett tadelsjuk klandersjuk, se kritisk 1 tadelvärd klandervärd, jfr förkastlig tadla se
klandra 1, 1 lasta, kritisera 2, 'nagga' ta!fatt si' fumlig, 'avig', valen, obehändig; förlägen, generad, 'enkel',
handfallen, stel', blyg, dum; våpig, (vard.) lepig, tåpig, flepig, tafflig, lafsig, vimsig, kryckig, 'blond'; löjlig,
onaturlig; illa (gjord), formlös tafatthet se förlägenhet 1, oskicklighet, tölpig-het

taffel l större (fest)bord; festmåltid, fest 2 2 taffelpiano, klaver(instrument) 3 (biljard-

bords)skiva -- häva taffeln resa sig från bordet, bryta upp 2



1 tafs (garn- I. hår)tofs; (fiske.) töm, tråd — få på tafsen (vard. för) f;i en uppslräckning 1. ovelt, få stryk ge på
tafsen (vard. för) prygla: ge en uppsträckning, se skälla ut under 2 skälla, kväsa

2 tafs 1. tafser tölp, tafatt person, stackare tafsa (vard. för) fingra (på), 'kladda' (på),

smeka, (prov.) taffla (på); peta (på), treva (på), famla (på) tafsig (vard. för) 1 se lafatt 2 (om tyg) tunn, sladdrig;
sliten 3 illa klädd, tarvlig 4 lölp-(akt)ig 5 hafsig tag 1 grepp, fattning; fäste, stöd, håll, hållhake; napp 2 [mina tag]
(vard. för) mitt

(647duktiga tag—taga avsked

(tillvägagångs)sätt, mina fasoner, (vard.) mina 'takter'; (ibl.) handlag 3 (taga en) dust, nappatag, omgång, (vard.)
(hårda) 'bandage' 4 (kvast)svep, sväng 5 [ett tag]

en (liten) stund, 'slag', 'sekund', (sova) en törn, (ibl.) ögonblick, (vard.) 'ryck', 'spadtag', spass, (gråta) en 'vers' —
duktiga tag (vard. för) mycket 3 — få tag i 1. på få fatt i 1. på, lyckas gripa 1. fånga, fatta, komma åt 1. över, jfr
skaffa 1, (lyckas) jaga upp, få reda på, se under 1 reda, anträffa, träffa, finna, (si.) sno; se söka upp 1 — gripa tag
i få fatt på 1. i; se hålla i 1, 2 knipa 1, hugga sig fast i, fatta (tag i), nappa, (vard.) greppa — ha tagen inne vara
van, kunna sin sak — hugga tag i se hugga fast — i ett tag på en gång, se under 3 gäng, (vard.) i ett nafs 1.
andedrag — i första taget i första hugget 1. rappet; i första hand — i tagen (komma 1. vara) i farten — i taget
(en) i sänder, omsänder, åt gången, i stöten; (två) på en gång — komma i tagen komma i gång, bli ivrig — släppa
taget (om) 1 se släppa 1 2 se ge upp 1 under giva, kapitulera 2

taga 1. (vard.) ta 1 (motsats: frigiva, lösgiva) gripa, fånga, få fast, arrestera, bortsnappa ra, (vulg.) 'snyta', 'knipa';
uppfånga ru, infånga ra; ta(ga) med sig, beslagta(ga), stjäla 1, (vard.) ta(ga) hand om, 'tulla' 2 (motsats: låta vara i
fred, lämna i fred) fatta (i armen), gripa tag (i), (vard.) greppa; peta 1. fingra 1. treva (på), (vard.) 'kladda' 1. tafsa
1. taffla (på); se taga bort; förgå sig mot, ha samlag med, (jur.) hävda, lägra 3 (motsats: avvisa) motta(ga),
anta(ga), acceptera, godta(ga), godkänna; utse, uppta(ga) (till kompanjon); begagna 1. resa med (tåget), välja
(flyget); gå (vägen genom skogen); förtära (gift); använda 1. nyttja (medicin) 4 (motsats: misslyckas, missa)
övervinna; inta(ga), erövra, besätta; se överväldiga 3; ta(ga) rätt, ta(ga) skruv, ha effekt, göra verkan, verka,
'bita', träffa 1; (kunna) umgås med (folk), sc behandla 9; avlägga (examen) 5 uppta(ga) (tid 1. plats), kräva,
fordra; innehålla, rymma 6 överta(ga) I. ta(ga) hand om (rodret); påta(ga) sig (ansvar 1. befälet); motta(ga) (i
arv); skaffa sig (ledigt); undergå (behandling), genomgå (en kur); utkräva (hämnd); mäta 1. (ibl.) kontrollera
(temperaturen); (om verktyg) vara vass, 'skära'; (om skruv) dra(ga); (vard. för) fotografera; lägga beslag på 1.
belägga (en plats); (relig.) anamma (mänsklig gestalt); (om pris) begära; motta(ga) (i sin vård); fatta, uppskatta;
anse (ngn för); (om fisk) nappa; köpa (på kredit); löpa 1. stå (risk); (prov. för) reda (till); (vard. för) berätta,
(vard.) 'dra' — taga 1. ta sig 1 (om person) bli bättre och bättre, se repa sig under 4 repa 2 (om växter) växa till,
gå till; (om eld) börja brinna, tilltaga) ra, öka(s) 3 sätta (allt starkare) fart, få 1. ta(ga) fart 1 4 skaffa sig (ledigt);
tillåta sig (friheter) 5 ta(ga) (en sup) — taga 1. ta sig an ta(ga) sig av (ngn), ta(ga) hand om, intres-
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sera sig för, ta(ga) i försvar, försvara, skydda, bistå, hjälpa, åta(ga) sig, söka främja, söka befordra, arbeta för,
bekymra sig för, understödja, omhulda — taga 1. ta sig av daga begå själomord — taga 1. ta sig det orådet före
begå den galenskapen 1. dumheten 1. orätten (att) — taga 1. ta sig fram 1 fortskaffa sig, hjälpa sig fram, finna 1.
bana sig väg, leta sig fram, komma fram, slinka in, lotsa sig fram, färdas; hitta, (ibl.) vägleda sig, (prov.) finna
fram 2 finna sig till rätta, reda sig, finna utvägar, klara sig (ekonomiskt) — taga 1. ta sig friheten (att) sc tillåta
sig 2 — taga 1. ta sig friheter (mot) sc förgå sig (mot), förgripa sig på — taga sig för 1. före se företaga (sig),
tillåta sig 2 — taga 1. ta sig för nära av låta gå sig till sinnes, ta(ga) illa vid sig, gräma sig — taga 1. ta sig förnär
låta gå sig till sinnes, se vidare under förnär

— taga 1. ta sig i akt se akta sig, vara försiktig, behärska sig — taga 1. ta sig illa ut sc misskläda — taga 1. ta sig
in (lyckas) komma in, intränga ra, tränga sig in, praktisera sig in, förpassa sig in, (ibl.) lista sig in — taga 1. ta sig
samman samla sig, ta(ga) sig i kragen, sansa sig, jfr rycka upp sig, (vard.) skärpa sig; behärska sig — taga 1. ta



sig till 1 slå sig på, se företaga (sig) 2 göra, bära sig åt, finna på, (iron.) behaga — taga 1. ta sig till vara (för) se
akta sig — taga I. ta sig ton uppträda övermodigt, sc vidare under ton — taga 1. ta sig ut sc förefalla 3; sc göra
sig 1 under 2 göra — taga 1. ta sig uttryck se yttra sig 3 — taga 1. ta sig vatten över huvudet sc förtaga sig —
tagas 1. tas för god sc gälla 2 — tagas 1. tas med 1 handskas med, ge sig i färd 1. i kast med, (inte lätt att) komma
till rätta med 2 strida med (varann), se strida 2, brottas, gräla 1 — tagen gripen, rörd, betagen, hänryckt; 'slagen',
upprörd, (upp)-skakad, uppskärrad; trött, utmattad; medtagen, moloken; upptingad; antagen, lånad

— de kan ta varann i hand de är lika goda kålsupare — noga 1. nogare taget närmare bestämt, rättare sagt,
egentligen 1 — på det hela (taget) i stort sett, sc vidare under hel — taga ad notam beakta, se vidare under ad —
taga 1. ta anstöt bli chockerad, se vidare under anstöt — taga 1. ta ansvaret stå risken, se vidare under ansvar —
taga 1. ta av 1 skära (av), meja (av) 2 ta(ga) undan, lägga av, reservera 3 (av)korta, skära bort 1. av, klippa bort 4
plocka av, röja av 1. bort, (ibl.) duka av 5 beröva, frånta(ga) 6 (kortsp.) kupera 7 se vika av 1 6 lyfta av, ta(ga)
bort 1. undan 9 se taga av sig 10 avskiljara, avlägsna, lösta(ga) ra, veckla av, skala av, (ibl.) flå (av) 11 plocka av,
ta(ga) ner, bryta av; kapa (av), amputera, såga av 12 se avtaga 2

— taga 1. ta av daga se döda 1 — taga 1. ta av sig ta(ga) av (kläderna), klä(da) av sig, dra-(ga) av sig (kläderna),
pälsa av sig, befria sig från (ytterplaggen), snöra av sig (skorna), spänna av sig (livrem 1. vapen) — ta(ga) 1. ta
avsked 1 säga farväl 1. adjö 2 se avgå 2taga avstånd från—taga itu med

— taga 1. ta avstånd från ogilla, se vidare under avstånd — taga 1. ta befattning med jfr befatta sig med — taga
1. ta bladet från munnen se tala ut 3 — taga 1. ta bort 1 se

föra bort, avlägsna (från sin plats), lägga bort 1. undan, bära bort 1. ut, ta(ga) undan 1. ut, bortskaffa ru, rycka lös
1. loss, ned-montera iu (från underlag), skaffa undan, rensa bort, sticka av, peta av, bryta (sigill), lösgöra tu,
bortklippa ru, avsprätta iu, ta(ga) av, bortoperera ru, amputera, bortslita m 2 ta(ga) ut 1. ur, utplåna ru 1. (bibi.)
utplana, utradera ru, putsa 1. fila av 3 'stryka', slopa, so eliminera, taga ifrån 4 hindra, spärra, beta(ga), förta(ga),
skymma — taga 1. ta del av ta(ga) kännedom om, so vidare under del — taga i. ta del i (ha att) göra med, so
vidare under del — taga 1. ta det avgörande steget göra slag i saken, se under 2 slag, kasta tärningen — taga I. ta
efter se imitera 1, härma — taga 1. ta emot 1. mot

1 avvärja, hejda 1. dämpa 1. mildra (en stöt)

2 hindra, vara till hinder(s), vara i vägen; stöta emot, skrapa emot, haka i 3 se bjuda emot, vara svårt 1. besvärligt
1. motbjudande, erbjuda svårigheter 4 släppa in (besökare). ta(ga)emot besök, ha mottagning,(gärna)'se' (gäster 1.
främmande), 'vara hemma', 'träffas'; bevilja audiens, ge företräde 5 hysa, rymma, (ibl.) ge tillflykt åt 6 möta,
välkomna, bemöta, behandla, uppträda emot 7 ta(ga) in (elever), ta(ga) i sin vård 8 se mottaga — taga 1. ta en
ända med förskräckelse sluta tråkigt 1. illa — taga 1. ta farväl säga 1. bjuda farväl, säga adjö — taga 1. ta fasta på
räkna med, se vidare under 2 fasta — taga 1. ta fatt på 1. i 1 se fatta 1, se taga fast 1 under 1 fast 2 se börja 1

— taga 1. ta fel se misstaga sig, missuppfatta, jfr dabba sig - taga 1. ta fram 1 draga 1. dra 1. plocka 1. leta fram 2
skaffa fram 1. inhämta (uppgifter) 3 utveckla (exv. bilmodell, läromedel) — taga 1. ta för givet förutsätta, so
vidare under giva — taga 1. ta för god i. för gott so godtaga — taga 1. ta för kontant tro pä, se 2 tro 3, godtaga —
taga 1. la fö'r sig 1 förse sig, tillgodose sig, servera sig, glupa åt sig, hugga för sig, rikta sig; utnyttja situationen,
skära pipor i vassen, ta(ga) ut sin rätt 2 göra heder åt anrättningarna, äta 1 3 förelägga sig 1. åta(ga) sig (en
uppgift) — taga 1. ta första steget se börja 3 — taga 1. ta gadden av 1. ur ngn kväsa, se vidare under gadd — taga
1. ta gift på (vard. för) vara säker på — ta Gud i hågen (vard. för) samla mod, lita på sin tur 1. sin lycka — taga
1. ta hand om omhändertaga), se vidare under hand — taga 1. ta hem 1 rekvirera hem, köpa hem; (ibl.) ta(ga) in,
importera, införa 2 (sjö., motsats: släcka, fira, sticka 1. ge ut på) vinda, hala in 1. hem, håva in — taga 1. ta hem
spelet ta(ga) hem potten, vinna (spelet), segra — taga 1. ta hänsyn till beakta; skona; se vidare under hänsyn —-
taga 1. ta i1 1 se anstränga

sig, slreta, (vard.) klämma i, suga i; överdriva; ingripa, gripa 1. ta(ga) till storsläggan, inte spara på krutet, hugga
i (på skärpen), yttra sig skarpt 2 (om vind) tillta(ga), friska i, blåsa upp (till storm); börja (på allvar 1. med ökad



styrka) 3 stöta emot — taga 1. ta i akt ta(ga) vara på, se akta pä 3

— taga 1. ta i anspråk anlita, se vidare under anspråk — taga 1. ta i besittning ockupera, se erövra 1, intaga 4 —
taga 1. ta i betraktande bese; se vidare under betraktande — taga 1. ta i bruk börja använda, se införa 4;
uppta(ga), exploatera —- taga 1. ta i förvar se förvara 1, fängsla 1 — taga 1. ta i håll med ta(ga) itu med, se
vidare under 1 håll — taga 1. ta l med hårdhandskarna ta(ga) itu på skärpen, se vidare under hårdhandskarna —
taga 1. ta i mät se utmäta 2

— taga 1. ta i upptuktelse skälla ut, se vidare under upptuktelse — taga 1. ta ifatt med se taga itu med — taga 1.
ta ifrån frånta(ga) ru, frånröva ru, beröva, frånrycka ru; skilja (ngn) från; avskilja ru, ta(ga) undan, taga bort;
dra(ga) (i)från, frånräkna nJ, subtrahera med

— taga 1. ta igen se återtaga 1; få in (pengar); arbeta in (förlorad tid); ta(ga) igen det förlorade, revanschera sig
— taga 1. ta igen sig se repa sig under t repa; 2 vila 1, koppla av 3, 'dra(ga) andan' —- taga 1. ta illa upp
misstycka, so vidare under illa — taga 1. ta illa vid sig bli obehagligt berörd, se vidare under illa

taga 1. ta in 1 flytta 1. hämta 1. bära 1. ställa I. lägga 1. föra in, springa ut efter, bringa 1. föra under Iak 1. i
förvar 1. i säkerhet, hiva 1. veva 1. langa in, köra in; (om gröda) jfr bärga 2; (sjö.) ta(ga) ned 1. hem, hala in, fira
ned, (om segel) beslå, reva, stryka, minska; (om kreatur) driva 1. mota 1. släppa in; inkomma iu med, ta(ga) med
sig in, insätta ru (på matbordet); beställa (in), beordra (in), importera, införa tu, inkalla ru, införskri-va; (sjö.)
inlasta iu, inta(ga) hj last av, föra ombord, förse sig med; kunna lasta 1. rymma, 'mäta'; uppta(ga)iu (som medlem
i), göra till medlem 1. ledamot av, invälja ru, motta(ga), ta(ga) emot, bevilja inträde i, lämna tillträde till,
högtidligen införa iu; göra till delägare 1. deltagare (i); inlägga iu på sjukhus; få in (en radiostation); låta
(tidningsartikel) ingå 1. inflyta, lämna plats för, inrycka iu, publicera, införa ru, trycka; [ta(ga) in vatten] se 2
läcka 1; [ta(ga) in kol] köla, bunkra 2 korta, lägga veck på,insnäva ni, sy in; ta(ga) ihop (maskor) 3 se förtjäna 1 4
(sjö. för) söka sig in (till), söka nödhamn; vika in (i 1. på en gata), slå in (på); bo, söka logi, slå sig ned (för
natten), logera, gästa, få husrum hos; (idrott.) närma sig, nalkas, suga sig fram (mot) 5 se intaga — taga 1. ta
intryck av (låta sig) påverkas av, se vidare under intryck — taga 1. ta itu med 1 gripa sig an med, angripa 1.
tackla (ett problem), gripa verket an, ge sig i lag 1. i kast med, åtgärda; se börja 1 2 säga till (ngn) på skärpen, ge
(ngn) en uppsträckning, läxa
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upp, gräla på, se gräla 2, tala allvar 1. förstånd med, ta(ga) ihop med, ta(ga) ifatt med, ta(ga) i håll med; gå till
rätta med, rannsaka — ta kål på tillintetgöra, se vidare under kål — taga 1. ta livet av se döda 1 — taga 1. ta
loven av gå om, se vidare under 3 lov — taga 1. ta med 1 [ta(ga) med sig] (motsats: lämna kvar) ha 1. föra 1. bära
med sig, medföra ni, medta(ga); rycka med sig, bortrycka ru, rycka lös 1. loss, föra bort, plocka med 1. åt sig,
plundra 2 (motsats: utesluta) medräkna ni, ta(ga) i betraktande 2, inbegripa, innesluta, innefatta, in(be)räkna,
inkludera; uppta(ga)m 1. insätta ni (på lista), se föra in 3 — taga 1. ta med i beräkningen ta(ga) i betraktande 2,
fästa avseende vid — taga 1. ta med i räkningen ta(ga) hänsyn till, se vidare under räkning — taga 1. ta med
storm storma; bedåra; se vidare under storm — taga 1. ta miste se misstaga sig — taga 1. ta mod till sig fatta
mod, se under 1 mod — taga 1. ta mot se taga emot — taga 1. ta mun 1. munnen full se skryta — taga 1. ta ned 1
plocka 1. lyfta 1. flytta ned; (fackspr.) nedmontera ni 2 (sjö.) hala ned 1. bärga (segel), låta (segel) löpa, ta(ga) in

3 anteckna, skriva upp, notera, stenografera

4 (vard.) 'riva ned', göra huvudyr 1. utom sig 5 (prov. o. vard. för) göra ned, kritisera ned — taga 1. ta notis om
uppmärksamma, se vidare under notis; [inte ta(ga) notis om] inte bry sig om, se vidare under notis -— taga 1. ta
ngn på orden ta(ga) fasta på vad ngn sagt, se vidare under ord — taga 1. ta (ngn) under sina vingars skugga se
beskydda, ta(ga) hand om — taga 1. ta ngt efter orden fatta ngt efter ordalydelsen, se vidare under ord — taga 1.
ta om se upprepa, göra om, (mus.) ge dakapo; repetera, rekapitulera, reproducera — taga 1. ta ombord se 2 lasta
1, (ibl.) skeppa — taga 1. ta ordet ur mun 1. munnen på ngn förekomma ngn (i det han ämnar säga) — taga 1. ta
parti för, taga 1. ta ngns parti se hålla med 2, gynna 2, försvara 2 — taga 1. ta plats sätta sig; skrymma; gå in



(vid); se vidare under plats — taga 1. ta på entreprenad lägga beslag på, se vidare under entreprenad — taga 1. ta
på kornet träffa huvudet på spiken, se vidare under korn — taga 1. ta på sig 1 klä(da) (på) sig, påta(ga) m,
dra(ga) pl sig (skor), påsätta ni, sätta på sig, iklä(da) sig, skruda sig, (vard.) rigga på sig; (hastigt) kasta på sig 2
anta(ga) 1. anlägga (en min) 3 lägga på sig, överta(ga), åtaga sig; ta(;ga) 1. bära skulden 1. ansvaret för; axla (en
börda); tillstå, medge, erkänna — taga 1. ta på sin lott se åtaga sig — taga 1. ta på sitt samvete ta(ga) ansvaret
för, se ansvara 2 — taga 1. ta reda på ta(ga) rätt på, se vidare under 1 reda — taga 1. ta seden dit man kommer se
foga 1. rätta sig efter omständigheterna — taga 1. ta sin hand ifrån lämna åt sitt öde, lämna 2, strunta i, övergiva
— ta sin mats ur skolan se draga sig undan 2 — taga 1.
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ta sitt förnuft till fånga besinna sig, se vidare under förnuft — taga 1. ta sitt parti fatta position, se vidare under
parti — taga 1. ta skadan igen hålla sig skadeslös, återvinna vad man förlorat, hämnas, se hämna — taga 1. ta
skeden i vackra handen 1. i vacker hand sätta ned sina anspråk, acceptera förhållandena, se foga sig 4, (ibl.) göra
det bästa möjliga — taga 1. ta skruv göra susen, se vidare under skruv — taga 1. ta skäl låta iala med sig, se
vidare under 2 skäl — taga 1. ta sönder ha 1. plocka sönder 1. itu, ta(ga) itu, nedmontera m, jfr förstöra 1 - taga 1.
ta tid 1 mäta tiden, beräkna tiden, (idrott.)

klocka, (radiosl.) 'tajma' 2 se dröja 1 .....

taga 1. ta till 1 (motsats: avtaga, minska, bedarra) se öka 2, ökas, stiga 3, utbreda m sig, (ibl.) förvärras 2 se
tilltaga 2 3 beräkna 4 ta(ga) till i överkant, överdriva; ta(ga) bra betalt 5 tillgripa ni, (börja) använda, anlita 2;
(vard.) dra(ga) till med (en lögn) 6 [taga till att] börja att, se börja 1 — taga 1. ta till bästa förfriska sig, smörja
kråset, se under 1 krås, festa — taga 1. ta till flykten se 3 fly 1 — taga 1. ta till fånga se gripa 1 — taga 1. ta till
nåder åter ta(ga) i sin gunst, (åter) visa sig välvilligt stämd mot — taga 1. ta till orda börja tala, se vidare under
ord

— taga 1. ta till sig 1 suga 1. dra(ga) åt sig, ta(ga) (fukt 1. röta), insuga ni, suga upp 2 ta(ga) (ett fosterbarn) i sin
vård, upp-ta(ga) (som eget), adoptera — taga 1. ta till vara se tillvarataga — taga 1. ta till äkta se gifta sig (med)
— taga 1. ta tillbaka se återtaga 1, annullera 1, frångå 2, jfr ångra sig 1 taga 1. ta tjuren vid hornen gå rakt på sak,
se vidare under tjur — taga 1. ta undan 1 ta(ga) bort, flytta 1. ställa undan, gömma; föra 1. ställa åt sidan, avskilja
ni, frånskilja m; räkna av, eliminera 2 ta(ga)av, reservera 3 se undanhålla 4 jfr undantaga 2

— taga 1. ta upp 1 plocka upp, samla upp, hämta upp, lyfta upp, bära upp, forsla upp, föra upp, dra(ga) upp, ta
med sig (flickor) hem 1. upp på rummet; bärga 1. dra(ga) 1. (prov.) nacka (nät) 2 jfr absorbera 1 3 gräva upp,
hacka upp, hugga upp (brandgata); odla (upp) (mark); skörda I. plocka (potatis); (an)lägga 1. bryta (ny väg) 4 slå
hål på, slå upp, öppna 2 5 lösa upp, lossa, ta(ga) isär; maska upp 6 korta av, lägga upp 7 inspela ni (på band 1.
film) 8 jfr anteckna, registrera, medtaga ni, sätta upp 9 insamla ni, inkassera ni, ta(ga) emot, uppbära ni, indriva
ni; göra (ett lån); pålägga HJ (nya skatter) 10 börja sjunga, uppstämma ru, intonera 11 börja behandla 1.
diskutera, bringa 1. föra på tal, väcka (en fråga) till liv, inlåta sig på 12 börja (använda), sätla i gång med; ägna
sig åt 1. intressera sig för; börja tillämpa 1. använda, tillägna sig; kasta sig in i (strid), inlåta sig på (tävlan); (åter)
ta(ga) itu med, återgå till 13 se upptaga — taga 1. ta upp sig bli starkare, se repa sig under 4 repa, ligga till sig —
taga 1. ta ut 1 avlägsna,taga ut sig—tala

dra(ga) ul, flytla ut, föra ut, gräva lit, lyfta ut, skjuta ut, taga bort 2 utvälja hj, söka ut, sortera ut; utse, detachera 3
analysera fram (satsdelar); fastställa (kurs med kompass); lista ut, 'bena ut', få fram (en melodi) 4 utnyttja 1.
uttömma (sina yttersta 1. sista krafter 1. kraftreserver) 5 hämta ut, kräva ut, indriva ru, lyfta (pengar); låta utfärda
(lysning, pass) 6 jfr utjämna (varandra) 7 öka 1. förlänga (stegen) — taga I. ta ut sig ta(ga) ut sina sista krafter,
anstränga sig till det yttersta, vara nära att kollabera 1. sjunka ihop 1. falla ihop — taga 1. ta vara på se
tillvarataga — taga 1. ta vid 1 se börja 4

2 se fortsätta 1 3 se företaga (sig) 1 — taga 1. ta vid sig ta(ga) illa vid sig, förfasa sig

— taga 1. ta vård om se sköta 1, ta(ga) hand om — taga 1- ta vägen gå, resa, se vidare under väg — taga 1. ta väl



upp (motsats: bli stött) tycka bra om, gilla, reagera positivt för

— taga 1. ta åt [vad tar det åt dig] hur är det fatt, vad kommer åt dig, vad är det med dig, (vart) bär (det) i väg —
taga 1. ta åt sig l tillskriva I. tillgodoräkna sig (äran), anamma 2 känna sig träffad 3 so suga upp

— taga 1. ta över 1 överta(ga) makten, tillträda ni 2 ta(ga) vid, fortsätta; jfr övertaga

3 (kortsp.) sticka (över) — taga 1. ta överbalansen förlora jämvikten, störta 2, välta — taga 1. ta överhand få
övertaget, se vidare under överhand

tagfatt 1. tafatt (leka) hök och duva, natthugg

tagg udd, pigg, brodd, pik, (ibl.) hulling; sporre, (ibl.) 'tand'; spänntorn, söljetorn. 'nål', 'spjut', torn, törne, borst;
spets 1. gren (på djurhorn), horn (på mina); (ibl.) 'sting' taggig taggbeväpnad, taggförsedd, (ibl.) tag-gad; spetsig,
stickande, skarp, spretig, uddig, (ibl.) törnig tajma 1. tima [taj-] tidsmässigt anpassa; ta tid (på); beräkna (tid),
tidsberäkna; välja tidpunkten för tajt se tig ht

tak 1 yttertak; överbyggnad; innertak, (ibl.) plafond, valv; taktäckning 2 takhimmel, so baldakin — bringa under
tak ta(ga) in, köra in — tak över huvudet si' härbärge — under tak 1 inne, inomhus, hemma; (åld.) (dö) under
sotad ås 2 (bildl. för) (lyckligt) 'i hamn', säkrad, räddad — utan tak över huvudet utan bostad, so husvill taka —
sätta i taka händer (jur. för) sätta i förvar hos opartisk person, sätta i borgensmans händer takkammare
(vinds)kupa, vindsvåning, vindsrum, vindskammare takkrön se takås

takskägg takbrätte, taksprång, (prov.) takofs, takyfs

1 takt l se rytm, tempo, fart, hastighet, (jämn) lunk 2 taktdel, (vers)fot 3 taktart

4 (motortekn.) slag 5 [takter] (ha) ruter (i sig); (vard. för) (annan) fart, (andra) tag, (andra) slängar — hålla takt
1. gå i takt

22 — Ord för ord

med hålla jämna steg med — slå takten markera takten, trumma takten (med fingrarna), (mus.) dirigera, anföra,
taktera 2 takt taktkänsla, belevenhet, levnadsvett, förfining, finess, känsla för det passande, taktfullhet,
finkänslighet, hänsyn(s-fullhet), urskillning, jugemang, grannlagenhet, pietet, diskretion, delikatess, savoir vivre,
omsikt taktfast regelbunden, rytmisk, disciplinerad, (som) efler metronom, (ibl.) taktsäker taktfull se finkänslig,
jfr hövlig, hovsam, smidig (i umgänget), jfr belevad, (ibl.) diplomatisk

taktik krigskonst, truppföring(s-konst 1. -lära), jfr strategi; se manöver; (företags) pol i ev; (ibl.) system,
uppläggning, förfarande taktlös odiplomatisk, obelevad, indiskret, närgången, klumpig o. ofinkänslig, bufflig,
buffelaktig, malplacerad, otidig, oförskämd, 'otrevlig', vanvördig, simpel, oanständig takvåning vindsvåning,
mansardvåning takås takkam, takkrön, ryggås, kroppås; (tak)nock

1 tal 1 (räkne)exempel, räkneuppgift, aritmetisk uppgift, (matematiskt) problem

2 sifferlal, siffra, summa — tal- numerisk — i runt tal avrundat, ungefärligt, ungefär, cirka — utan tal so otalig

2 tal 1 talförmåga, språkförmåga, uttrycksförmåga, muntlig framställning 2 sätt att tala, språk 1, mål, målföre,
tungomål; stämma, uttal, prononciation 3 se yttrande; uttryckssätt, framställning(s-sätt), talekonst, vältalighet;
(direkt 1. indirekt) anföring; (svara på) tilltal 4 prat, pladder, snack, palaver; (inget) resonemang 5 anförande,
föredrag, utläggning; (en) prata; harang, allokution; [högtidstal, oration, lovtal, pa-rentation, bordstal, skåltal] —
bli tal om bli fråga om, se komma i fråga 1 — bringa 1. föra på tal se framkasta 2, föra fram, bringa till tals,
bringa på tapeten, bringa å bane, (om)nämna, aktualisera, föra talet på, taga upp 11, sätta i fråga 1, dryfta — det
är inte tu tal om den saken därom är blott en mening, därom råder inte delade meningar, det råder inget tvivel om
den saken, därom kan man samsas, det kan inte betvivlas 1. ifrågasättas — fagert tal sc smicker, advokatyr —
falla i talet se avbryta 3 — ge svar på tal svara på en fråga, sc vidare under svar — hålla tal yttra sig, tala, orera
— i dagligt tal i vardagligt tal, i vardagstal, i talspråket, i vardagslag, vanligen — illvilligt 1. elakt tal so skvaller,
rykte 1 — komma på tal sc komma i fråga 1 — komma till tals med få ett samtal med, få byta ord med, träffa —



på tal om so apropå 3 — vara på tal vara aktuell, so aktuell 1, vara före

tala 1 ha talförmåga, ha mål i mun, kunna artikulera, (kunna) uttrycka sig; lägga sina ord; behärska (engelska) 2
samtala, resonera, rikta sina ord (till), konversera, utbyta tankar (med), byta ord med, (sam)språka,
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språkas vid; orda, orera, föra ordet, prata, (ibl.) 'mala', sagga 3 hålla tal 1. föredrag, föreläsa; yttra sig offentligt,
göra ett inlägg (i), högtidstala 4 ta'la 1. prata om, diskutera 1. prata (affärer) — talas vid so samtala, resonera —
talande se uttrycksfull, (mycket) sägande, meningsfull, belysande, (tystnad) som märks, 'vältalig', 'avslöjande',
typisk, signifikativ, mänskligt (dokument) — det talas om det säges, se under säga — det är som att tala till en
vägg han (osv.) lyssnar inte 1. tar inte reson, tala för döva öron, tala utan att det gör något intryck — höra talas
om se höra av — låta tala med sig ta(ga) skäl 1. reson, vara tillgänglig 1. medgörlig 1. resonabel — låta tala om
sig väcka intresse, ge anledning till 1. väcka uppmärksamhet, göra sig bemärkt — tala emot 1 höja sin röst mot 2
ligga (ngn) i fatet, tala till (ngns) nackdel, kunna invändas mot; vara stridande mot, se motsäga 2 — tala fritt ur
hjärtat se sjunga ut — tala för 1 tyda på, peka på, visa 2 se förorda, tala väl för, ivra för, 1 reklamera (för), höja
sin röst för, tala till förmån för, förfäkta, träda 1. gå in för, råda till, argumentera för, advocera för, understödja 3
föra ordet för, föra (ngns) talan; hålla tal för — tala för döva öron vädja förgäves, se vidare under döv — tala för
sig själv 1 prata för sig själv, mumla i skägget, 'tänka högt', (teat.) tala avsides 2 inte behöva förklaras, inte tarva
bevis, ligga i öppen dag 1. i sakens natur, bära syn för sägen 1. sägen, vara uppenbar; (om vara) inte behöva
(ngn) rekommendation 1. reklam — tala i gåtor se mystifiera — tala i yrsel se 2 yra 2 — tala illa om se förtala,
skvallra 1 — tala illa på ngns bak jfr förtala — tala in intala (i radio 1. på grammofon), se spela in 4 under 2
spela — tala om1 (motsats: dölja, förtiga) omtala, se berätta, bringa till ngns kännedom, framföra, tillkännage,
uppgiva 1, nämna 2, yppa, säga till, upplysa om, (vard.) skriva (ngn ngt) på näsan, sticka (ngn ngt) under näsan,
ro fram med, klämma 1. häva ur sig; se anförtro 2, jfr bikta 3; rapportera, ånge, frambäram skvaller, skvallra 1,
utbasun(er)am, torgföra, föra till torgs, sprida (rykten), förråda — tala till rätta få (ngn) att bättra sig, 6e vidare
under 1 rätta — tala till slut tala ut, se vidare under slut — tala tyst om tiga med, se vidare under 1 tyst — tala ur
skägget tala högt 1. tydligt, tala ut 2 — tala ut 1 (få) tala färdigt, (få) tala till punkt 1. till slut, resonera igenom 1.
färdigt, diskutera igenom 2 tala så det hörs, tala högt o. tydligt, tala ur skägget 3 (motsats: krumbukta sig) tala
rent ut, se sjunga ut, säga ifrån, lägga korten på bordet, inte sikta 1. skräda orden, lossa tungans band, ta(ga)
bladet från mun(nen), inte sticka under stol med (vad man menar 1. tänker), säga (ngn) ett sanningens ord, utan
omsvep säga sin hjärtans mening — tala väl för se tala för 2,

förorda — tala väl om jfr berömma — tala öppet se sjunga ut, förklara 1. säga rentut — veta vad man talar om
vara säker på sin sak, behärska sitt ämne talan (jur. för) rättsanspråk, rättskrav, käromål, svaromål; försvar (inför
rätta) — föra talan framställa rättsliga anspråk (mot), processa (mot), väcka åtal, åtala; vara representant 1.
ombud (för), representera, försvara, plädera (för); vara talesman (för), föra ordet (för) — inte ha ngn talan inte ha
rätt att yttra sig, inte ha yttranderätt, inte ha rätt till några anspråk, inte ha ngt att säga (till om) — väcka talan
mot se 4 stämma

talang se begåvning 2, förmåga 1 o. 2 talangfull rikt begåvad 1. utrustad, lovande, skicklig, habil,
virtuos(mässig), konsterfa-ren, konstförfaren, uppfinningsrik, rutinerad, jfr genial

tala'r (fotsid, veckad) ämbetsdräkt, kåpa, mantel, (ibl. nära) toga talare föredragshållare, föreläsare; vältalare,
ora'tor, retor; högtidstalare, festtalare; berättare, resonör (i pjäs 1. berättelse); (ibl.) konferencier, speaker talarstol
(talar)tribun, kateder, estrad, podium, plattform talegåva talfärdighet, talförmåga — ha god talegåva ha goda
utförsgåvor, ha gott utförande, ha god munreda, ha gott 1. välsmort munläder, vara talför 1. munvig talekonst 1.
talkonst talarkonst, vältalighet, retorik, elokvens talesman se förespråkare, representant, ombud, fullmäktig,
(ställ)företrädare, deputerad; 'organ', 'ambassadör', 'tolk', (ibl.) förmedlare (av), apologet talesätt 1 uttryckssätt,
(åld.) ordasätt 2 stående uttryck, vedertagen vändning, språkegenhet, vedertagen fras, (ibl.) schablon;
ordspråksliknande vändning, (ibl.) (ord)stäv; (bara) munväder talför (motsats: tystlåten, 'stum', kärv) talträngd,
munvig, pratsam, konversabel, underhållande, vältalig — vara talför ha mål i mun, kunna föra ordet talgdank se



1 ljus 3 — det går upp en talgdank för ngn det 1. ngt går upp för ngn, se under gå upp 2, det klarnar för ngn, se
under klarna 3 talisman se amulett, maskot tall fur(a), furuträd tallrik se fat 1; oblattallrik, pate'n tallös se otalig,
oerhörd 1

talman (riksdagskamrarnas) ordförande; förhandlingsledare talmi 1 skravelmässing, talmiguld 2 imitation, simili,
'kattguld' talrik manstark, mångtalig, månghövdad, (ibl.) fulltalig; stor, tät, ymnig, otalig, oerhörd 1; [talrika] ofta
förekommande, upprepade, frekventa, många, se under mången — talrikt (adv., även) livligt 1. väl (besökt), i
stort antal, i stora skaror, i stor mängd talspråk se umgängesspråk
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talträngd se talför, pratsjuk, lösmynt, jfr pratsam, skvallrig, sladdrig tam 1 (motsats: vild) tämd 1. tämjd, dome-
sticerad; dresserad, fredlig, undergiven, 2 spak 1, 'from', beskedlig, (om häst) sedig; docil 2 (bildl.) matt, 'färglös',
'blek', uddlös (kvickhet), flau; passiv

tambur förstuga, förstu, farstu, hall, kapprum, vestibul, entré, förrum, (restaurang)-garderob

tamburvaktmästare rockvaktmästare, (vard.) rockslusk, (skämts.) 'tamburmajor', Rock-ambole

tamp 1 (sjö. för) tågända, tågstump, repända, repstump, (tross)ända, sladd, tafs; spänn-tamp; (på registerkort)
flik, tabb; (prov. för) träklump, stockända 2 grovvuxen karl, lymmel — på sista tampen på 1. mot slutet tampas
(vard. för) kivas, se slåss 1 under 2 slå, brottas (med), kappas (med), rivalisera (med), konkurrera (med) tand 1
tuggredskap, tuggverktyg, (barnspr.) bissing, (si.) 'bete', 'gadd'; huggtand, (svin)-bete; [tänder] (även)
tanduppsättning, tandrad, tandgård, bett; jfr löständer 2 hjultand, kugg(e), pigg, torn, brodd, (harv)pinne, (prov.)
tinne (på räfsa), jfr 1 klo 1, (ibl. nära) tagg, sågtand, udd — tand- dental — bita ihop tänderna se behärska sig —
få blodad tand få smak för 1. på, se vidare under bloda — hålla tand för tunga hålla tyst (med ngt), se under 1
tyst, tiga, hålla sin tunga i styr, styra sin tunga, vara försiktig i sitt tal — skära tänder se vredgas — tand för tand
lika vedergällning, ge lika för 1. mot lika, jfr under

1 lika — tidens tand 'tiden', tidens nötande kraft 1. nötning 1. härjning(ar) 1. framfart, (bibi.) mott och mal, 'rost',
'mögel' — tår på tand (vard. för) sup — visa tänderna (bildl.) uppträda hotfullt, vara 1. bli aggressiv, morska sig,
hota 1 — väpnad 1. rustad till tänderna väl rustad, fullrustad, (väl) förberedd, välförberedd

tanda (ibl.) perforera — tandad hackig, naggad (i kanten), inskuren, uddig, flikig, sågtandad, sågat (blad);
krenelerad (mur) tandagnisslan (åld. för) gråt, se jämmer 1 tandem 1 (-et) spann av två dragare efter varandra,
tandemspann, enkelt spann, spannkörning 2 (-en) tvåmanscykel, jfr

2 cykel

tandläkare tanddoktor, odontolog, dentisl;

(skämts.) 'tandpetare', 'rotutdragare' tandröta (tand)karies, (vard.) 'hål i tänderna' tangentbord tangenter, knappar,
klaviatur,

(orgel)manual tangera se vidröra 1, nudda vid, 'bestryka'; ligga 1. stöta intill, gränsa till, vara på gränsen till; vara
nära, närma sig, i förbigående omnämna tanig (om person) lång o. smal o. mager, magerlagd, smal som en
gärdsgårdsstör 1. sticka, gänglig, spinkig, ynklig, tunn, förvuxen, (lång)skranglig; (om kött) senig, seg, trådig

1 tank (pansrad) stridsvagn, pansarvagn

2 tank se behållare; (vard. för) tankfartyg, tanker

tanka påfylla ni olja 1. bensin, bunkra tanke 1 tankeyttring, betraktelse, fundering, reflexion, spekulation, (få en)
idé 1. (ett) infall; (försjunka i) kontemplation, meditation, (i) distraktion, (vard.) (i) penséer

2 (enligt mitt) omdöme, se mening 1, övertygelse, förmodan, tro; (i ngns) tycke 1. ögon

3 vilja, idé, plan, mål, förslag, dessäng

4 tankeförmåga, tankekraft, tänkande — bringa på tanken se ingiva 3 — ha i tankarna ha i hågen, (ständigt)



tänka på, ha i åtanke, komma ihåg, avse 2 — i tanke att i avsikt att, i den avsikten, i det uppsåtet, med den
(bestämda) föresatsen att, i akt och mening att — komma ngn i tankarna komma för ngn, jfr föresväva —
komma på andra tankar se ändra sig 2 — komma på bättre tankar rätta sin uppfattning, rätta sig — med tanke på
med hänsyn till — vara i ens tankar se föresväva

tankediger djupsinnig, tänkvärd tankegång tankeföljd, tänkesätt, innehåll, idé, resonemang, slutledningskedja
tankeställare 1. tankställare 1 ngt att tänka på, varning, påminnelse, 'läxa'; erinran, tillrättavisning 2 (åld. för)
snaps, sup tankeutbyte se samtal tankeväckande se väckande, suggestiv tankeöverföring telepati tankfartyg
tankbåt, tanker, (vard.) tank tankfull försjunken 1. fördjupad 1. försänkt i tankar 1. grubblerier, (stå) i tankar,
eftersinnande, grubblande, reflekterande, spekulativ, kontemplaliv, meditativ, begrundande, inåtvänd, allvarlig;
fundersam, betänksam, eftertänksam tanklös se obetänksam, reflexionslös, tankspridd, oförsiktig, huvudlös,
vårdslös, (ibl. nära) försumlig, glömsk, slarvig; korttänkt, kortsynt, fåvitsk; se mekanisk 2 — tanklöst (adv.,
även) blint (gå med på), utan eftertanke

tankspridd (motsats: samlad, koncentrerad)

förströdd, splittrad, distraherad, disträ 1. distrait, (sinnes)frånvarande, själsfrånvarande, konfys, 'borta',
ouppmärksam, förvirrad, virrig, tanklös, glömsk tankspriddhet se distraktion 2 tant faster, moster; svärmor;
(vard. för) fru, fröken, kvinna, inackorderingsfru, (vulg. för) hustru

tantiem vinstandel, provision tantig (motsats: naturlig, osentimental, hurtig, frank) tantaktig, fruntimmersaktig;
pjollrig, pryd, sipp; joltig, småaktig tapet väggbeklädnad; [papperstapet, (vägg)-bonad, läderplastik, gobeläng]
— bringa på tapeten föra på tal, se föra fram 3, sätta i fråga, dryfta — komma 1. vara på tapeten bli 1. vara
föremål för överläggning 1. övervägande 1. diskussion, komma 1. vara på tal, pratas om, bli 1. vara aktuell, vara
1
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görningen, vara å färde, vara under avgörande, komma upp (till behandling), komma före, komma i förgrunden
(för intresset) tapisseri 1 se sömnad 2 se bonad tapp 1 propp, (trä)plugg; sprund, svicka; (sjö.) dyvika 2 (byggn.)
dymling, sprint, dorn, dubb; (motsats: slits) tränagel 3 gäng-tapp 4 underlag, 'docka'; axel(tapp), pivå 1. pivot,
'kam', (ibl.) stift 5 horn (på mina); (konsth.) droppe 6 (is)pigg, (is)nål 7 låskolv, regel 8 tuss 1. knippa 1. munfull
(hö), liten bunt, litet fång, lock (lin 1. ull), flock(a), molntapp

1 tappa tömma; hälla (av 1. på), fylla (på), slå (på); (vard. för) avlyssna (ngns telefon) — tappa av avtappa, tappa
ur, låta rinna av 1. ut, utsläppa ni, sänka (en sjö), uttorka ni

2 tappa se förlora 1; se släppa (i golvet), (vard.) drälla, dratta — tappas 'släppa', falla av, gå ur; se förkomma —
tappad se förlorad — tappa andan bli andfådd, se vidare under anda — tappa balansen kränga över, ta(ga) 1. göra
en överhalning, se falla 1, störta 2; bli desperat — tappa bort se förlora 1; förlägga, lägga bort; förlora ur sikte,
komma ifrån; förlora minnet av, glömma 1 — tappa bort sig förlora orienteringen, komma 1. gå vilse, förirra sig;
förlora sammanhanget, villa bort sig — tappa huvudet förlora besinningen, se vidare under huvud — tappa
koncepterna förlora fattningen, se vidare under koncept — tappa modet bli modlös, se vidare under 1 mod —
tappa sngen släppa taget, se vidare under sug — tappa tråden tappa den röda tråden, förlora sammanhanget,
komma av sig

tapper l (motsats: feg) se modig, oförskräckt, djärv 1, krigisk, (ibl.) stridsglad, kampglad 2 (motsats: slapp)
ståndaktig, uthållig, hjältemodig, heroisk, karsk, duktig — tappert (adv., även) (dricka 1. roa sig) duktigt,
ordentligt, så det förslår, (roa sig) 'kungligt' tapperhet mannamod, hjältemod, se 1 mod; ståndaktighet tapphål se
sprund 2

tappt — ge tappt dra(ga) sig tillbaka, cedera,

uppge försöket 1. motståndet, foga sig 4 tapto (motsats: revelj) (mil.) kvällssignal; läggdags

tariff prislista, priskurant, pristabell, varu-lista, (avgifts)tabell, lönetabell, (frakt- 1. tull)sats, skala, taxa, jfr 3 pris



tarva (åld. för) behöva 1, kräva 3 tarvlig 1 (motsats: flott, gentil, riklig) se enkel 4, torftig, påver, frugal,
spartansk, obetydlig, sparsam, 'mager', 'blygsam'

2 (motsats: smakfull, fin, förnämlig) osmyckad, simpel 1, grov 6, billig 4, dålig 3, fattig 2, sjaskig 3, (vard.)
ruffig, tjabbig, tafsig

3 (motsats: själsfin, finkänslig) okultiverad, Be småskuren 2, andefattig, simpel 6, ohederlig 1, 2 gemen 1, vulgär,
'lättköpt' 1. 'billig' (kvickhet), (prov., vard.) fnaskig

taskig (vard. för) ovillig, ogin, lumpen, små-
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aktig; okamratlig, ojust; fånig, (vard.) 'vissen', knasig taskspelare skojare, humbug(s-makare), bluff-makare,
charlatan, trollkarl, gycklare tass 1 fot; (björn)ram 2 (vard. för) hand; [tassarna] (bort med) fingrarna 1. (vard.)
klorna 3 (prov. för) varg, björn tassa 1 smyga (sig 1. omkring), trippa tyst 2 ta(ga) 1. klämma 1. 'kladda' 1. (vard.)
tafsa 1. taffla (på 1. med) tassel prassel, viskande; se tissel och tassel tassla se tissla och tassla tattare stryker,
rackare, fant, (häst)skojare tautologi 1. tavtologi (språkv, för) (onödig) upprepning 1. omsägning, dubbelsägning,
(vard.) kaka på kaka, tårta på tårta taverna 1. (åld.) tavern vinstuga, värdshus, se krog

tavla 1 griffeltavla, plån; platta, bräde, plåt; måltavla 2 (olje)målning, duk, konstverk,

bild, (si., ibl.) grej, (åld.) skilderi 3 (natur)-sceneri, scen, bild, anblick, panorama, vy, (härlig) utsikt; beskrivning,
'teckning' 4 (si. för) fel, misstag, blunder, dumhet, tabbe, miss — göra en tavla (si. för) dabba sig taxa åsätt 1.
fastställt pris 1. avgift, jfr 3 pris; föreskriven 1. överenskommen avgiftsberäkning, prisstadga, förteckning över
priser, tariff; prisklass taxera 1 fastställa pris på; åsätta taxa 2 kalkylera, se uppskatta 1, uppskattningsvis
bestämma (till), bonitera 3 skatta upp, beskatta

tax-free [täx-fri] shop butik för skattefria

varor, (numera:) exportbutik taxi taxibil, taxameterbil, (förr:) droskbil, droska

te — te sig se förefalla 3, framträda 2, se visa sig 4 under 2 visa, falla sig, gestalta sig, förhålla sig 2 team [ti'm]
grupp, (arbets)lag, gäng teamwork [ti'moö'k] grupparbete, (systematiskt) samarbete, lagarbete teater 1
teaterbyggnad, scen, Thali'atempel. skådebana, 'tiljan', 'de bräder som föreställer världen', (skämts.) (teater)lada,
(åld.) skådeplats; (ibl.) studio 2 (teaterföreställning, (åld.) spektakel 3 dramatisk repertoar 1. produktion,
dramatiskt författarskap, dramatisk 1. scenisk verksamhet, teaterverksamhet, skådespelarkonst, teaterkonst,
dramatisk 1. scenisk konst, dramatik, scenkonst, Thali'a, (ibl.) tespiskärran 4 (bildl.) 'spel', 'sken', pose,
förställning, oäkthet, 'komedi', gyckel(spel), hyckleri, narrspel, taskspeleri — teater- teatral, scenisk — spela
teater (bildl.) uppträda under mask 1. förklädnad, agera, posera, förställa sig, hyckla, simulera, affektera,
figurera, låtsa(s), skepa sig, sjåpa sig; [det spelar ingen teater] (vard. för) det spelar ingen roll teatereffekt
illusion; skrämskott teaterpjäs se skådespel 1

teatralisk (motsats: naturlig, okonstlad) skå-despelaraktig, teatermässig, teateraktig, (me-tecken—tempererad

lo)dramatisk, uppstyltad, högtravande, poserande, skrytsam, tillgjord; oäkta, 'påsmetad'; flärdfull, 'tom', 'ihålig'
tecken 1 se märke 1, kännetecken, karakteristiskt drag, signatur 2; kainsmärke, spår. verkningar 2 [tecken på]
symtom på. vittnesbörd om, yttring av, uttryck för. indicium på, indikation på, bevis på, (nåde)vedermäle, (åld.)
underpant på 3 [tecken till] antydan till, skymt av, tillstymmelse till, liknelse till 4 se förebud, tyda,
(himla)fenomen; (gynnsamma) auspicier 5 se bokstav 1 6 signal, vink, åtbörd, gest 7 (matematisk 1. samlande)
symbol, (sinne)bild, emblem, vårdtecken, insignier; samlingstecken, 'fälttecken', (bibi.) åminnelse; stjärnbild,
konstellation — inte ett tecken (till) se ingenting — tecken och under järtecken, mirakel, under(verk),
övernaturliga gärningar, (övernaturlig) uppenbarelse - vara ett tecken på se förråda 3 teckenspråk (ibl.)
åtbördsspråk; (dövas) handalfabet; åtbörder, gester; mimik, minspel teckentydare teckenskådare, siare, spåman.

augur, (österländsk) mager teckna 1 se rita; avbilda, porträttera 2 skriva (sitt namn), anteckna: lova (ett bidrag),



förbinda sig att köpa (aktier) 3 skildra, beskriva, framställa, karakterisera, 'måla'

4 meddela sig med tecken(språk), ge 1. göra (ett) tecken (åt 1. till), ge en vink, nicka, vinka, gestikulera;
signalera, semaforera

5 beteckna (med), ånge — teckna sig 1 etsa sig in (i minnet) 2 skriva sig, kalla sig, underteckna, skriva sitt namn
(på visst sätt) 3 avteckna sig, framstå — teckna sig för anmäla sig, skriva in sig; skriva på, anteckna sig för,
påtinga ni, abonnera, sub-skribera, prenumerera; garantera, borga — teckna sig till visa tecken till, se 1 lova 2,
luta åt — teckna sig till minnes se anteckna; lägga på minnet, komma ihåg — tecknad animerad (film) — teckna
av se rita av — teckna ned nedteckna, (an)notera, nedskriva ni, anteckna, fästa på papper, införa ni — teckna på
skriva på 1. under, underteckna, attestera, visera, (låta) stämpla teckna upp se anteckna, jfr uppteckna

teckning 1 skiss, utkast, croquis 1. kroki1, bild; (ibl.) ritning; mönster; illustration, figur, (vard.) 'gubbe' 2
skildring, beskrivning, framställning 3 teckningskonst, teckningskurs, teckningslektion 4 abonnemangsteckning,
'anteckning' tede'um tacksägelsegudstjänst; lovsång teg litet åkerstycke, åkerteg, se åker, gärde 1, (prov.) Iägd(a);
avgränsad jordremsa, jordstycke, jord, äga tegel tegelsten(ar), mursten, tegelpannor; murverk

tegelpanna taktegel, (tak)panna, tegel teint [täng] (ansikts)färg, hy teknik 1 teknisk vetenskap, ingenjörskonst,
mekanik 2 teknisk färdighet, yrkesfärdighet, handlag, rutin, grepp, (handa)skicklig-

liet; konstlära, konstfärdighet; (art av) utförande, (praktiskt) tillvägagångssätt, förfarande, (förfarings)sätt,
procedur, metod, maner, (konsth.) faktur teknikervälde se teknokrati teknisk 1 (ibl.) kemisk-teknisk, mekanisk

2 yrkesmässig — teknisk term fackterm, fackuttryck, yrkesterm; [tekniska termer] fackspråk, terminologi,
nomenklatur

teknokrati teknikervälde, ingenjörsvälde tele- telegraf-, telefon-; (ibl.) radio-, televisions-, radar-; fjärr-(objektiv)
telefon (telefon)apparat, (vard.) petmoj; (telefon)meddelande, (vänta) (telefon)på-ringning 1. (telefon)samtal
telefonera tala i telefon, sätta sig i (telefonförbindelse med, ringa, (vard.) pingla, vara 1. ha ngn på tråden
telefonhytt telefonkiosk, talhytt, (telefonautomat, 'bur' telegrafera telegrafiskt meddela, skicka telegram, (ibl.)
kabla, gnista; morsera teleologisk finalistisk, ändamålsbestämd telepati tankeläsning, tankeöverföring,
parapsykologi

teleprinter fj ärrskrivare, fjärrskrivmaskin, (vard.) printer

teleskop astronomisk kikare, stjärnkikare, refraktor

television TV, tv, teve, trådlös bildöverföring,

bildradio; etermedium telning 1 (ungt) skott (av träd), ungt (plan-terings)träd, planta 1, ympkvist, (ibl.) spö,
(prov.) sly; rotskott 2 se barn 1, arvinge tema 1 se ämne 3 2 (skriftlig) översättningsövning till främmande språk,
(åld. för) (skol)stil, (skol)skrivning, se uppsats 1

3 grundtanke, idé, sats, jfr handling 2

4 (mus. för) melodisk tanke, grundmelodi, grundmotiv, (led)motiv, melodi, tematik

tempel helgedom, Guds hus, (kristen) kyrka, 1 dom; (grekiskt 1. romerskt) panteon; (fornnordiskt) gudahus, hov,
vi; (judisk) synagoga; (muhammedansk) moské; (indisk) pagod

temperament 1 se sinnelag, lynne 1; personlig egenart, personlighet, individualitet 2 lidelsefullhet,
temperamentsfullhet, obändighet, hetsighet, liv(lighet), humör, 'glöd', 'eld', 'krut' — ha temperament ha hett blod,
vara uppbrusande 1. temperamentsfull 1. ivrig 1. passionerad temperamentsfull 1. temperamentfull livlig, häftig,
hetsig, våldsam, lidelsefull, eldig, passionerad, uppbrusande, 'vulkanisk' temperatur 1 (värme)grad, värme, hetta;
kroppsvärme; förhöjd temperatur, feber, (vard.) (taga) temp(en); temperaturförhållanden 2 (mus.) tempererad
(tonhöjds)stäm-ning, kompromiss-stämning temperera ge lämplig värmegrad, ge rätt temperatur, reglera
(värme); se avkyla 1; (om dryck) kylslå, värma; mildra, se 2 kyla 4 — tempererad ljum, (måttligt 1. lagom)
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varm, medelvarm, (om dryck) kylslagen; måttlig, lagom avpassad tempo (-t, -n; mus. i plur. även tempi) 1 se fart
2, tidmått, hastighet(s-grad), (tävlings)-

pace; se puls 2 2 avsnitt, moment, handgrepp, 'tag'

temporär (motsats: långvarig, kronisk, permanent) avsedd för viss tid, övergående, tillfällig 1 — temporärt (adv.,
även) se tills vidare

ten (metall)stav, smal stång, visare (på solur), pinne (i hästräfsa), skena, (prov.) tinne (på harv)

tendens strävan, syfte(mål), syftning, avsikt, intention, färgning, (under)mening, (ibl.) tidsanda;
utvecklingsriktning, riktning 3, underton (på börsen), (fackspr.) trend; ansats, benägenhet, böjelse 1 tendentiös
'färglagd', färgad av viss tendens, avsiktlig, partisk, 'skev', med utpräglat 1. tydligt syfte, med tydlig avsikt,
(avsiktligt) missvisande, (ibl.) propagandistisk tendera till syfta till, gå ut på, ha benägenhet för, luta mot 1. åt,
gränsa mot, peka åt 1. i riktning mot, utvecklas i riktning mot, visa ansatser 1. tecken till, närma sig, arta sig till,
likna sig till, se ut till, tyda på tentakel 1 känselspröt, antenn, palp, utskott (hos snäckor), hora (hos snigel) 2
fångst-arm (hos bläckfisk) — skicka ut sina tentakler (bildl. för) göra en trevare 1. sondering, känna sig för
tentamen muntlig prövning, prov, förhör, duvning, (mindre) duggning, dugga, (vard.) tenta

tentera 1 vara uppe 1. sitta i förhör 1. tentamen, förhöras, prövas, (vard.) tenta, gå upp 2 se förhöra teorem (mat.
för) geometrisk sats; (läro)sats teoretiker 1 systembyggare, tänkare, dogmatiker, metafysiker 2 (ibl.)
verklighetsfrämmande (o. opraktisk) person teoretisera 1 uppställa teorier, systematisera, schematisera 2 resonera
verklighetsfrämmande, kannstöpa, konstruera, spekulera teoretisk teori-, hypotetisk, tänkt, tankemässig,
konstruerad, abstrakt, spekulativ, principiell, formell, tänkbar, begreppsmässig, begreppslig, 'akademisk', boklig,
verklighetsfrämmande, opraktisk, skrivbordsmäs-sig, skrivbords-(produkt), 'torr', 'död', (ibl.) (enbart) yttre

teori vetenskaplig åsikt(s-byggnad) 1. lära 1. 'skola' 1. uppfattning, doktrin, 'filosofi', (politisk) ideologi, jfr
hypotes, tes, (tankekonstruktion, tankebyggnad; teoretisk undervisning; (verklighetsfrämmande) tankevärld —
teori- teoretisk terapeutisk terapi-, läke-, läkande, botande, (sjukdoms)behandlande, klinisk terapi vård,
(sjukdoms)behandling term (fack)uttryck, fackord, fackterm, teknisk term, benämning, beteckning; storhet (i
matematiskt uttryck); [termer] (ibl.) terminologi, nomenklatur
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termin 1 bestämd 1. utsatt tid, förfallotid, tidsgräns, (tids)frist 2 lästid, lästermin, studieperiod; (teaters)
speltermin

termina l (subst.) ändstation, slutpunkt (för

flygbuss); omlastningsstation terminologi benämningssystem, termsystem, fackspråk, facktermer, nomenklatur,
beteckningssätt, benämningssätt, (system av) fackbenämningar, (fack)ordskatt, språkbruk terrass 1 avsats, 'hylla',
utsprång, trappfor-mig sluttning 1. upphöjning; platt tak, takterrass, altan 2 (geol.) (berg)pall, ackumulations- 1.
erosionsterrass, (sand)bank terrassformig terrassformad, trapp(stegs)for-

mig, amfiteatralisk, i avsatser terrin (sopp)skål, bunke territorium se område 1

terror skräck, fasa; (politiska) våldsmetoder, förföljelse, förtryck, terrorism, skräckvälde, skräckregemente,
tyranni terrorisera kuva 1. behärska genom skräck-åtgärder, utöva skräckvälde över, utsätta för terror, kujonera,
förtrampa, våldföra sig på 1; injaga skräck hos terrorist våldshärskare, tyrann, sadist; (ibl.) kidnappare,
(flygplans)kapare terräng 1 obanad mark 2 ytbeskaffenhet, ytformer, markbeskaffenhet; jordyta; se område —
förlora 1. tappa terräng minska i utbredning, gå tillbaka, minskas, sladda 1. släntra efter — sondera terrängen
undersöka förhållandena, se vidare under sondera — vinna terräng utbre(da) ni sig, utbredas iu, få 1. vinna
(ökad) utbredning, sprida sig, gripa omkring sig, vinna mark, arbeta sig in, gå framåt, göra framsteg, få 1. ta(ga)
fart, öka, vinna insteg tes (läro)sats, påstående, postulat, (filos.)



grundsats; (tros)artikel, dogm, jfr teori tespiskärran (skämts, för) resande teatersällskap, teatergrupp, teater

1 test [te1- 1. tes11] (-en) hårtest, (hår)tofs, (hår)tott, tova, (hår)tuss, slinga, stripa

2 test [tes 't] (-et) (intelligens- 1. anlags)prov, lämplighetsprov, diagnostiskt prov

testa [tes1-] pröva 1. prova (genom test), undersöka

testamente 1 arvsförordnande, kvarlåten-skapsförordnande, testamentariskt förordnande, (ngns) sista 1. yttersta
vilja 2 (relig.) förbund, gamla 1. nya testamentet testimonium intyg, betyg, vitsord tëte-à-tëte se tätatät

teve 1 se television 2 teveapparat, TV, (vard.) dumburk

text 1 skriftalster; sammanhängande språkprov; (motsats: bilder, anmärkningar osv.) (en skrifts) egentliga
innehåll; grundtext, förlaga, 'källa'; fattning, version; (bild)-underskrift; karttext, (fackspr.) legend; inskrift;
bibelställe (som predikoämne), bibeltext, textord, evangelietext; ord (till en melodi), (opera)librett(o); läsestycke
2 (bok-trycks)stil, skrift, (typogr.) sats — gå vidarelägga ut texten—tidsfördriv

1 texten (vard. för) fortsätta 1 — lägga ut texten sc förklara 2, jfr undervisa, utbrodera

texta 1 pränta, skriva med tryckbokstäver

2 förse (film 1. TV-program) med (översatt) text 3 uttala textorden 1. texten tydligt

textilier manufaktur(varor), textilvaror, tyg-(er), vävnadsprodukter, bonader, vävnader, mattor o. gardiner,
möbeltyg(er), (ibl.) stoff

textman reklainredaklör texttolkning bibeltolkning, exegetik textur 1 vävnad; sammansättning, hopfogning 2
ytmönster, småmönstring, (geol.) struktur; pipbildning (hos ost) textuttal textning, artikulation thriller [tr-J
spännande 1. rafflande roman 1. film 1. skådespel, rysare tia'ral.(åld.) tiar 1 spetsig (orientalisk) huvudbonad 2
påvekrona, påvemössa 3 (ryskt) diadem, (ibl. nära) krona ticka picka, knäppa

tid 1 tidpunkt, ögonblick, stund, klockslag

2 tid(s)rymd, tidslängd, spatium; (tids)epok, period, tidevarv; [tiden] (ibl.) dåtiden; nutiden, vår tid 3 (språkv.)
tidsform, tempus 4 ledighet, tillfälle, lägenhet, rådrum, respit, andrum, frist 5 tidsläge, tidsförhållanden,
(tids)omständigheter, tidshändelser, kon-junktur(förhållanden), affärsläge, affärsutsikter — tids- lid(s)lig;
(språkv.) temporal — det är god tid del är gott om tid 1. tillräcklig tid 1. tids nog I. ingen brådska, ingen tid är
förliden 1. försutten 1. förspilld, klockan är bara barnet — det är hög tid det är (högt) på tiden, sent, i senaste
laget, i elfte timmen, så dags, se bråttom — draga 1. dra ut på tiden bli sent; ta(ga) lång tid, se dröja 1, jfr draga
ut 5 — dåliga 1. hårda 1. svåra tider se depression 2, nödår — fördriva tiden (med) få tiden att gå, se vidare
under fördriva — före sin tid se framsynt 1 — goda tider se högkonjunktur; godår — gyllene tid se guldålder —
göra 1. taga 1. ta sig god tid inte göra sig ngn brådska, (vard.) ta saken med ro — i behaglig tid i lämplig 1. läglig
1. tjänlig 1. fördelaktig 1. passande tid, se lägligt — i rattan tid just lagom, i rätta ögonblicket, i lagom 1. lämplig
1. läglig tid, lägligt, just då det behövdes, punktligt, precis, (exakt) på minuten 1. på sekunden — i sinom tid när
tiden är inne, i rätt tid, när tid blir, (så) småningom, till sist 1, framdeles — i tid och otid se jämt, vid de
olägligaste 1. olämpligaste tillfällen, (ibl.) till leda i 1. vid tidens fullbordan då (den rätta) tiden är I. var kommen
1. är inne 1. förhanden 1. mogen — komma i tid I. i tide vara punktlig, komma tillräckligt tidigt, i god tid — med
tiden allteftersom tiden går, med åren, under årens lopp, se småningom, framdeles — ont om tid se bråttom — på
senaste 1. sista tiden mot slutet, på sistone — på tiden (det är) hög tid, (så) dags — se tiden an bida sin tid,
förhålla sig avvaktande, tålmodigt vänta —

taga 1. ta tid 1 mäta tiden, beräkna tiden, (idrott.) klocka, (radiosl.) 'tajma' 2 se dröja 1 — tid efter annan flera 1.
upprepade gånger, gång efter gång; se ibland 1; periodvis; under tidernas lopp, efter hand — tiden är ute (idrott.)
det är full tid; det är för sent; [ngns tid är ute] klockan är slagen — tids nog tillräckligt tidigt, god tid — under
tiden tills vidare, se vidare under 2 under — ur tiden se 2 död 1 — vara efter sin tid vara otidsenlig 1.
gammalmodig, inte ha följt med i utvecklingen, ha stannat i utvecklingen — vid den tiden si' då 1 — vid samma



tid se samtidigt — vid (tolv- 1. ett- etc.) tiden (vard.) vid (tolv- 1. ett- etc.) draget 1. -snåret tidender (åld. för)
budskap, bud, meddelande^), nyhet(er), underrättelse(r), 'tidningar' tideräkning 1. tidräkning se kronologi; (ibl.)
kalender; jfr tidevarv tidevarv (tids)period, tid(s)rymd, tidsrum, (tids)skede, (tids)skifte, (tids)avsnitt, (tids)-ålder,
(tids)epok, fas, era 1. ära, tid tidig morgontidig (av sig), morgonfrisk, uppe med tuppen; (i sin) första (barndom);
i god tid, före (alla) andra; gammal, ålderdomlig; tidigt utvecklad, försigkommen, förtidig, bråd; (ibl.)
föräktenskaplig (förbindelse); (om exv. grönsaker) späd — tidigt 1. (åld.) tida (adv., även) i tidernas morgon,
från början; i ottan, bittida, i svinotta, (vara uppe) med solen 1. tuppen i. lärkan; (gå till sängs) med hönsen; på ett
tidigt stadium; [det är ännu tidigt] (vard.) klockan är bara barnet — för 1. alltför tidig (alltför) snar, skyndsam,
hastig tidigarelägga flytta tillbaka tidlös obestämbar till tiden, icke underkastad tidens 1. (tids)modets växlingar,
ständigt (lika) ung 1. ny 1. frisk 1. fräsch, icke nött av tidens tand, icke märkt 1. utan spår av liden(s framfart 1.
land), klassisk, jfr evig 1 tidning periodisk skrift 1. publikation, nyhetsblad, (dag)blad, (press)organ, pressalster,
språkrör, (vard.) (tidnings)blaska, 'drake', avisa, 'samtida'; (åld.) gazett 1. gasett; [veckotidning] se tidskrift;
[tidningar] (åld. för) underrättelser, se tidender; [-[tidningarna]-] {+[tid- ningarna]+} (även) (dags)pressen, (i)
spalterna tidningsman se journalist tidpunkt ögonblick, moment, tillfälle, klockslag, viss tid, so tid 1, (viss)
timme 1. minut, (visst) datum tidrymd 1. tidsrymd se tid 2, tidevarv, eon tidsanda tidsriktning, tidslynne, jfr anda
6, tidstendens, se tendens, tidsatmosfär, (tids)-mod(e)

tidsbegränsad se tillfällig 1; tidlig tidsenlig i enlighet med tidens krav, lämpad för tiden, enligt tidens 1.
tidevarvets bruk 1. fordran 1. behov 1. smak, modern, ändamålsenlig; tidstrogen, stiltrogen, stilenlig, stilriktig
tidsfrist se anstånd

tidsfördriv se förströelse; fritidssysselsättning, spel, lek, (ibl.) hobby
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tidskrift revy, journal, (vecko- 1. månads)-magasin, vecko- 1. månadstidning, vecko- 1.

månadsblad, kvartalsskrift, (ibl.) arkiv, jfr tidning

tidsnöd tidsbrist, kamp mot klockan

tidsriktning se tidsanda

tidsskede stadium, se tidevarv

tidsspillan 1. tidspillan (onyttig) tidsförlust,

tidsåtgång, tidsuppoffring, tidsutdräkt, försening, jfr dröjsmål 1 tidstrogen (motsats: anakronistisk) se tidsenlig,
tidstypisk

tidsutdräkt se tidsspillan, dröjsmål 1, (utan) omgång tidsålder se tidevarv

tidsödande tidsspillande, tidskrävande, sink-

sam, se långsam 2, dryg 3 tidtabell kommunikationstabell, tågtidtabell, turlista; tidsplan, (tids)schema tidtagarur
kronometer, stoppur tidtals se ibland 1, långa tider, periodvis tidvis se ibland 1

tiga vara tyst, hålla (sig) tyst, tiga stilla, moltiga, ha tystnat, inte svara 1. opponera sig, inte säga ett ord 1. ett ljud
1. (vard.) ett knyst 1. ett knäpp, inte knysta, iakt-ta(ga) tystnad, hålla tand för tunga, ingenting röja, styra 1. tygla
sin tunga, vara 'stum' 1. mållös 1. svarslös, inte ge ett ljud ifrån sig, (vard. o. vulg.) hålla mun(nen) 1. babblan 1.
snattran 1. klaffen 1. flabb(en) 1. käft(en) 1. truten 1. mugga(n) 1. (prov.) tytan, inte klyva näbb; jfr förstummas;
inte höras (av), inte göra väsen av sig — tiga ihjäl se förliga, nonchalera, ignorera, negligera, lämna obeaktad,
lämna ur räkningen; låta falla i glömska, lämna åt glömskan, hänga i tysthet — tiga med (motsats: yppa, röja,
utbasunera) hålla inne med, hålla tyst 1. (vard.) tätt med, tala tyst 1. sakta om, bevar a (en hemlighet), jfr förtiga
tigga bettla, begära allmosor, be(dja) om allmosor 1. en slant, gå med tiggarstaven, gå på tiggarstråt, gå på roten;
(si.) bomma, 'fäkta', vigga, gå på betsen, knacka dörr; (om hund) snugga; se besvärja 3, källa; gå med håven,
fiska efter (komplimanger), snåla 1. gnälla (sig till) — tigga för sin sjuka mor se hyckla tiggare bettlare; (ibl.



nära) lösdrivare, stackare; (ibl.) snyltgäst, parasit; jfr fattiglapp tight 'tajt', tätt åtsittande, snäv tik honhund, hynda

tilja golvtilja, bräde 1. bräda, (golv)planka; [tiljan] (även) (i högre st. för) scenen, se teater 1

till 1 (prep.) åt, mot, i riktning mot; för (en krona litern); (10) à (20); med avseende på 1. med hänsyn till (sitt
väsen); (i bokföring) an 2 (adv.) [(en) till] ytterligare (en), ännu (en), (en) mer bli till sig (vard. för) bli förskräckt
1. upprörd 1. ängslig 1. utom sig 1. desperat, mista fattningen, gå bet, förskräckas — det gör varken från eller till
1. till eller ifrån det betyder ingenting, se
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vidare under från — ge sig till tåls dämpa sin otålighet, se vidare under giva — gå till handa vara behjälplig med,
se vidare under gå — ha till godo ha att fordra, se vidare under god — hålla till godo (med) nöja sig (med), se
vidare under god — inte ha mycket till övers för inte ha ngn sympati för, inte tycka om, inte sätta värde på, inte
uppskatta, förakta, ogilla, (vard.) inte ge en spottstyver för — komma till del se tillfalla

— komma till godo tillfalla, se vidare under god — stå illa till boks vara beryktad 1. misshaglig — stå till buds
1. förfogande stå att få, se vidare under bud resp. förfogande — stå väl till boks vara (högt) värderad •— till dels
1. tilldels se delvis — till dess 1. tilldess (ända) tills — till en del se delvis, jfr dels — dels — till exempel
exempelvis, se vidare under exempel — till freds till lags, se vidare under fred -— till fullo 1. tillfullo fullt ut,
fullt och fast, väl, se helt och hållet o. helt under hel, alldeles 1 — till fyllest 1. tillfyllest tillräckligt, nog 1,
tillfredsställande; [vara till fyllest] se 2 räcka 4 — till gagnet (motsats: till namnet) se faktiskt 1 — till godo se
fraser under god — till handa 1. tillhanda 1 till reds, i beredskap 2 (på brev) lämnas personligen 1. genom bud, in
manu — till hands 1. tillhands till reds; i närheten; se vidare under hand — till hinders se hinderlig

— till namnet genom hörsägner; formellt; se vidare under namn —- till nöds i nödfall; nätt och jämnt, med knapp
nöd — till och med till på köpet, rentav; redan, blotta, bara, endast; självaste — till pass [komma rätt till pass,
komma väl 1. bra till pass, vara till pass] se under 5 pass — till på köpet 1. tillpåköpet till råga på allt, se vidare
under köp — till reds i beredskap, se vidare under reds — till rygga förliden, se vidare under rygg — till råga på
allt till på köpet, se vidare under 1 råga — till rätta [finna sig till rätta, föra till rätta, gå till rätta med, komma till
rätta (med), lägga till rätta, skaffa till rätta, ställa till rätta, tala till rätta] se under 1 rätta — till saken till
ordningen; (höra) hit 1. dit — till salu till försäljning, se vidare under salu — till sinnes se stämd 1 under 3
stämma; [lätt till sinnes] se obekymrad, sorgfri — till sist 1. tillsist slutligen, se vidare under sist — till slut se
slutligen, till sist 1 — till spillo förlorad, se vidare under spillo — till synes skenbart, se vidare under syn — till
viljes (vara) till lags, se under 2 lag, jfr tillmötesgå — till yttermera visso till vidare 1. ytterligare efterrättelse 1.
bekräftelse, dessutom, därtill kommer att — till äventyrs 1. tilläventyrs se kanske, händelsevis — till överlopps,
till övers 1. tillövers 1 se kvar 2 2 mer än nog, överflödig 1

tillaga se 2 laga 1, (ibl.) röra 1. vispa ihop, bereda

tillbaka 1. (vard.) tillbaks 1 bakåt, bakut, back; (fram och) åter, (vända) om 2 åter,tillbaka—tillfredsställelse

igen, i retur — tillbaka- åter-, gen- draga 1. dra sig tillbaka ebba undan; retirera; avlägsna sig; avstå; se vidare
under draga — gå tillbaka återvända; sacka efter; återgå (till); se vidare under gå — hålla tillbaka hejda;
betvinga; sc vidare under hålla — stå tillbaka uppskjutas; stå efter (för); sc vidare under stå tillbakabildning
återgång, regress, (biol.) reduktion, (med.) involution tillbakablick se återblick tillbakablickande retrospektiv
tillbakadragen 1 ensam, enslig, isolerad, hemlig 2 (motsats: aggressiv) blygsam, anspråkslös, försynt, hovsam,
stillsam, avmätt, blyg, försagd, reserverad, timid, retiré, återhållen, inbunden, osällskaplig, otillgänglig 2, jfr
kylig 2 — tillbakadraget (adv., även) avskilt, undan vimlet, stilla, i stillhet, i det tysta, i tysthet, (leva) i (ett)
elfenbenstorn

— vara tillbakadragen (även) hålla sig för sig själv, hålla sig i bakgrunden

tillbakagående på väg tillbaka, (stadd) på tillbakagång; (vara) på återfärd; (fackspr.) regressiv, retrograd
tillbakagång (motsats: framsteg, tillväxt, progress, förbättring, förkovran) tillbakagående, återgång, reträtt,



(fackspr.) regression), recession, degression; bakslag, steg bakåt 1. tillbaka, baksteg; försämring, nedgång 2,
avtagande, avblomstring, avmattning; degeneration, dekadans — vara på tillbakagång vara på återtåg, vara i
nedan, vara på retur; gå kräftgången, gå tillbaka, gå baklänges, gå mot förfall tillbakakomst se återkomst
tillbakasatt åsidosatt, förbigången, nedtryckt, ringaktad, orättvist 1. styvmoderligt behandlad — vara tillbakasatt
få stå tillbaka (för ngn 1. ngt), vara satt i skymundan tillbakaslå se slå tillbaka under 2 slå tillbakavisa ni
(motsats: mottaga) se avvisa 2, gendriva

tillbedja 1. tillbe sc dyrka, älska (o. beundra), (åld.) adorera — tillbedd sc omtyckt tillbedjare beundrare,
adoratör, friare, (uppvaktande) kavaljer, 1 vän 2 tillbehör förnödenheter, materiel, attribut, accessoarer,
utrustning, utstyrsel, (scen)-rekvisita, inventarier, utensilier, apparater, attiralj, don, agremanger; (ibl.) tillsatser,
garnityr

tillbjuda (åld. för) ge löfte om, erbjuda, lova

— tillbjuda sig (åld. för) ställa sig till förfogande

tillblivelse se skapelse 1, ursprung tillbringa framleva, fördriva 1. leva (sin tid),

jfr- vistas tillbringare bringare, jfr 1 krus tillbud 1 se anbud, förslag 1, proposition 1

2 ansats, försök, ansträngning, bemödande

3 olyckstillbud, mindre olycka, (eldsvåde)-unge, hotande händelse, (ibl.) incident

tillböjlig med anlag 1. läggning 1. böjelse (för), disponerad, benägen

tillbörlig se skälig 1, behörig, berättigad, vederbörlig, beskärd (del), skyldig, laga, (lag)-stadgad, legal, se
lämplig, passande 3 — vara tillbörligt höra till, passa, se tillkomma 5 tilldela anslå, bestå, överlämna åt, förse
med, sc giva 1 o. 4, (fackspr.) allokera (livsmedel); belöna med, tillerkänna, unna, förbehålla, tillskriva, tillmäta,
tillräkna, ägna, tilldöma, tillägga, applicera på; anvisa, fördela (roller) tilldels sc delvis tilldess (ända) tills

tilldraga se draga till — tilldraga sig se hända 1,

försiggå, bliva 4 - tilldragande behaglig, sympatisk, attraktiv, (vard.) tjusig, sc lockande under 2 locka, intressant,
begärlig, dragande, 'magnetisk', fascinerande, förtjusande 1, tilltalande, oemotståndlig tilldragelse se händelse 1,
märkligt tillfälle — lycklig tilldragelse födelse, födsel, nedkomst, barnsbörd

tilldöma (genom domslut) tillerkänna, tilldela; tillskriva (ngn ngt) tillerkänna se tilldela, giva 4; tillskriva (ngn

segern), attribuera; tilldöma tillfalla komma 1. falla på (ngns lott), gå till (ngn), komma (ngn) till del 1. till godo,
komma på (ngns) del, bli (ngn) tilldelad, tillerkännas, tillkomma, tillflyta, bli (ngns) tillhörighet, övergå ni till 1. i
(ngns) ägo, (jur.) hemfalla till tillfart tillfartsväg, anslutningsväg, förbindelseled

tillflykt tillhåll, fristad; utväg, resurs; värn — taga 1. ta sin tillflykt (tiU) fly (till), gå (till), uppsöka ni, retirera
(till), anlita 1, söka (sin) räddning (hos 1. genom), söka stöd 1. skydd 1. skjul (hos), söka en fristad, ty sig (till),
kasta sig i armarna (på), anförtro sig åt; se förskansa sig (bakom); falla tillbaka 1. tillbaks (på); fara (med lögn)
tillflyktsort se fristad, säkert tillhåll, (bibi.) stad tillflyta (bildl.) tillfalla, inflyta ru, komma till godo

tillflöde 1 tillströmning, tillrinning, tillopp

2 biflod, biflöde tillfoga 1 se lägga till, bifoga, utfylla ni med 2 se förorsaka, vålla — tillfoga (ngn) skada se 2
skada 3 tillfreds till freds, se under fred tillfredsställa 1 motsvara 1. (upp)fylla (ngns anspråk 1. krav 1.
förväntningar), tillfyllest-göra, fylla 1. täcka 1. tillgodose (behov); se gottgöra 1, satisfiera; övertyga, göra nöjd 1.
belåten 1. till lags, behaga, förnöja, fägna, glädja 2 stilla (hunger), mätta (begär efter ngt)

tillfredsställande nöjaktig, hjälplig, till fyllest, försvarlig, godtagbar, hygglig, fullmålig, fullgiltig, (fullt)
tillräcklig, fullt antaglig, betryggande, (ibl.) fägnande, fägnesam — vara fullt tillfredsställande hålla 1. fylla
måttet, uppfylla alla anspråk 1. förväntningar, lämna intet övrigt att önska tillfredsställelse belåtenhet, gillande 1,
nöje 1,
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glädje, 1 lycka 3 — finna tillfredsställelse (i) se njuta (av) tillfriskna se repa sig under 4 repa tillfrysa se frysa 1
— tillfrusen frusen, isbe-lagd

tillfullo se till fullo tillfyllest se till fyllest tillfångataga 1. tillfångata se gripa 1 tillfälle 1 se lidpunkt, stund(er) 2
passande 1. läglig tid 1. tidpunkt, gynnsam situation, ockasion; fritt fält 1. 'utrymme' (för gissningar) 3 tillräcklig
tid, lägenhet, möjlighet, chans, utväg 4 händelse, (märklig) tilldragelse, episod; situation, fall, kasus 5 se slump 1
— få tillfälle (att I. till) få anledning (att), komma åt — för tillfället för ögonblicket, 2 nu, provisoriskt — taga 1.
ta tillfället i akt ta(ga) vara på 1. gripa tillfället, vara påpasslig, hålla sig framme, passa (på) tillfället, gripa
ögonblicket i flykten, utnyttja situationen, smida medan järnet är varmt, knåda medan degen jäser, ta(ga)
chansen, (vard.) chansa — vid något tillfälle vid ngn tidpunkt; (aldrig 1. inte) någonsin 1. (vard.) nånsin — vid
tillfälle (ngn gång) då det faller sig lämpligt 1. passar (sig), (ngn gång) framöver, (ibl.) under hand tillfällig 1
kort(varig), kortlivad, flyktig, ögonblicklig, momentan, hastig(t övergående), kasuell, ockasionell, accidentell,
episodisk; (tids)begränsad, temporär, interimistisk, provisorisk, improviserad, (fackspr.) incident, (polit.,
erkännande) de facto; övergående, akut, dagsländelik, efemär; sporadisk, enstaka, udda 2 tillförordnad,
vikarierande, extra, adjungerad (ledamot) 3 se godtycklig 2, oväsentlig, 'påklistrad'; oavsiktlig, oförutsedd,
oväntad, oförutsebar — tillfälligt (adv., även) för tillfället 1. ögonblicket, just nu, tills vidare; ngn enstaka gång, i
förbigående, sällan, undantagsvis; slumpvis

tillfällighet se slump 1, jfr lyckträff, (filos.)

kontingens, accidens tillfälligtvis 1 för en kortare tid 2 se händelsevis

tillförlitlig autentisk, pålitlig; se sann 1; jfr hållbar 2; (om klocka) rättvisande, exakt tillförordna (tillfälligt) utse,
förordna 3 tillförsel försörjning; import; tillopp; tillgång;

påfyllning; transport tillförsikt se förtroende 1, 1 mod; visshet; (ibl. nära) lugn, säkerhet, hoppfullhet — inge
tillförsikt se lugna 2 tillförsäkra försäkra (ngn om ngt), lova, garantera, ansvara för, säkert 1. betryggande
förskaffa — tillförsäkra sig se försäkra sig om 1

tillgift se förlåtelse tillgiva se förlåta, ursäkta 1 tillgiven trofast, trogen, solidarisk; fäst(ad) vid, hängiven,
förbunden, vänfast; öm, kärleksfull, kärlig, (i högre st.) huld; förtrogen, såt(a vänner)
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tillgivenhet se vänskap, ömhet 2, jfr sympati, affektion, huldhet

tillgjord (motsats: naturlig, chosefri) tvungen, onaturlig, 'sökt'; besynnerlig, bisarr, konstlad, förkonstlad,
tillkonstlad, tillkonstrad, tillkrånglad, oäkta, antagen, förställd, 'spelad', låtsad, hycklad, manie(re)rad,
överdriven, forcerad, jfr överspänd, ansträngd, krystad', (upp)skruvad, 'stel', uppstyltad. svulstig, teatralisk,
poserande, preliös 1. preciös, siratlig 2, affekterad, kruserlig, salvelsefull, cirklad, pryd, jfr sjåpig, chosig 1.
sjåsig, (vard.) åmig; behagsjuk, inställsam, lismande, söt (i munnen), (ibl.) kokett. Jöjlig

tillgodo se fraser under god tillgodogöra sig 1 se begagna sig av, göra bruk av, (ha att) hämta, (ibl.) profitera 2
(uppfatta o.) tillägna sig (undervisningen), 'smälta' (mat 1. kunskaper), uppta(ga), absorbera, utvinna (ngt ur) 3
(hand.) tillgodoräkna sig

tillgodohavande utestående medel 1. pengar 1. lån; (ibl.) tillgångar; se fordran 2; (kassa)-behållning, saldo

tillgodoräkna sig räkna sig till godo 1 medräkna 2 ta(ga) åt sig (äran för); inregistrera (framgång) 3 debitera sig
tillgodose förse med, fylla, uppfylla; sörja för, tifivarata(ga) ni, tänka på, främja, hjälpa; betjäna; ta(ga) hänsyn
till, se på 1. till (sitt eget bästa); tillfredsställa ni (behov); möta (krav) — tillgodose sig (även) ta(ga) för sig, förse
sig tillgrepp se stöld 1, förskingring tillgripa 1 se 2 gripa till 1, 1 gripa till 2 se stjäla 1

tillgå 1 se gå till 4 2 [ha 1. finnas att tillgå] ha att tillgripa ni, ha 1. finnas till hands 1.

tillgänglig I. i reserv, kunna utnyttja(s) 1. använda(s) I. begagna(s), ha till förfogande, vara 1. finnas att få; kunna



rådfråga tillgång 1 se tillträde 1 2 se förråd, (riklig) förekomst; [tillgångar] (även) (behållen) förmögenhet,
tillgodohavanden, besparingar, behållning, aktiva, 1 kapital, värden, (pen-ning)medel, inkomster, resurser, fond,
(ibl.) potential; reserver, hjälpkällor, (vard.) mojänger 3 möjlighet att skaffa sig (ngt), tillförsel 4 god kraft att
tillgå, kraft att räkna med, förmåga, kapacitet; fördelaktigt tillskott, ackvisition, vinst, fördel, (ett) pius 1. fynd —
god tillgång se överflöd — ha tillgång till ha att tillgå, förfoga (över)

— leva efter tillgångarna lätta mun(nen) efter matsäcken — ringa tillgång se brist 1

— utan tillgångar se fattig 1, jfr pank — överskrida sina tillgångar se slösa

tillgänglig 1 åtkomlig, uppnåelig, nåbar; (om väg) framkomlig, farbar 2 öppen (för allmänheten) 3 till buds
stående, disponibel, ledig, vakant, till hands, inom räckhåll, befintlig (på sin plats); föreliggande, aktuell; likvid
(a medel) 4 lättillgänglig, (lätt)fattlig 5 lätt att bli bekant med, lätt att vara till-tillhanda—tillmötesgå

sammans med 1. att umgås med 1. att komma till tals med, umgängsam, sällskaplig, reso-nabel, lättsam, folklig,
(åld. 1. prov.) 'gemen'; meddelsam, konversabel, affa'bel, 'öppen', (psykol.) extravert 1. extrovert:
tillmötesgående, vänlig, toujours 6 mottaglig (för skäl) tillhanda se till handa

tillhandahålla hålla i beredskap, tillhanda-gå ru med, hålla tillgänglig, ställa till förfogande, erbjuda, (an)skaffa,
(ut)lämna, leverera, furnera, hålla 1. förse 1. utrusta med, sälja, satsa (kapital), dispensera (läkemedel)

tillhands 1. till hands till reds; i närheten; se

vidare under hand tillhopa se tillsammans 1, inalles

tillhygge (även bildl.) vapen, redskap (all

slå ngn med), verktyg, 'slagträ' tillhåll uppehållsplats, uppehållsort, vistelseort, hemvist, tillflykt(s-ort), smyghål,
gömställe, gömma, lya, hål, näste, skydd, (prov.) ly

tillhålla 1 se hålla till 1 2 se befalla 1, strängt uppmana

tillhöra 1 vara ngns egendom 1. tillhörighet 1. (egen) sak, vara i ngns ägo, ägas av, besittas av; (bibi., om
himmelriket) stå öppet för (barnen) 2 höra samman 1. till-samman(s) med, vara ett tillbehör till, hänga ihop med,
höra ihop med, vidlåda ru, sammanhänga m med, beröra, stå i sammanhang 1. samband med, ha avseende på;
vara en del av, vara att hänföra till, ingå i, inbegripas i 3 höra hemma i 1. bland, ha säte och stämma i, vara
medlem av 1. deltagare i, vara anställd vid, lyda 1. sortera under, räkna sig 1. räknas till, (ibl.) gå i flock och far-
nöte med 4 vara säregen 1. utmärkande 1. typisk för 5 (åld. o. i högre st. för) tillkomma, vara (ngns) plikt, åligga,
åvila, komma an på; jfr 2 höra till tillhörig ägd av

tillhörighet 1 se egendom 1; [tillhörigheter] ägodelar, jordiska ting, (jordiskt) gods, lösöre, (små)saker, effekter;
(vard.) grejor, pinaler, pick och pack, prylar, grunkor 2 samhörighet, hophörighet tillika 1 dessutom, därjämte,
härjämte, därtill, också, även(så), ävenledes, på köpet, desslikes, jämväl 2 | tillika med] i förening med,
tillsammans med, jämte tillintetgöra göra till intet, 'nedmeja', 'bortsopa' [U. kullkasta 2. fördärva, förtrampa,
förinta, omintetgöra, döda 2, avskära 2, oskadliggöra, rasera, nedgöra 1, förkväva, anni-hilera, (vard.) göra 1. la
kål på; stryka ett streck över — tillintetgjord (även) nedbruten, uppgiven, slagen till marken, totalt besegrad 1.
förstörd, tillplattad, 'klubbad' — tillintetgörande förkrossande, 'dräpande' tillit (motsats: misstro) se 1 hopp 1,
förtroende 1; (i) förlitan (på) — skänka tillit se lita på

tillitsfull förtröstansfull, förhoppningsfull, för-

troendefull, optimistisk, (åld.) tröst(e)lig, (vara) tröst; frimodig, frejdig, lugn, säker, trygg, sangvinisk —
tillitsfullt (adv., även) med förtroende, intet ont anande tilljubla jublande 1. under jubel hälsa 1. meddela (ngn
ngt), jfr 2 hylla 2, applådera tillkalla 1 se skicka efter 1, hämta 1, kalla till sig, rekvirera, alarmera, larma, vända
sig till 2 tillsätta, (ibl.) (med sig) adjungera tillknäppt 1 igenknäppt, hopknäppt, sammanknäppt 2 (bildl.)
hopbiten, sammanbiten, 'kärv', 'trubbig', svåråtkomlig, svårtillgänglig, otillgänglig 2, avmätt 2, (ibl.) förnäm, jfr
oåtkomlig, kylig 2; fåordig, fåmält, 1 tyst 1 tillkomma 1 se komma till 2 tillstöta ni 3 uppstå, bli aktuell, skapas,



'födas' 4 se tillfalla; [ngt tillkommer ngn] ngn blir delaktig av ngt 5 passa, anstå, vara tillbörligt för, hövas,
krävas, (icke) vidkomma ni 1. angå; ankomma ni på, åligga, åvila, (åld. o. i högre st.) tillhöra ni; [det tillkommer
ngn] ngn är skyldig 1. pliktig, det är ngns plikt 1. skyldighet 1. rättighet — tillkommande 1 (part. adj.) framtida,
kommande, blivande, (språkv.) futural; tillämnad 1. tilltänkt (brud 1. brudgum), in spe 2 (subst.) fästman, fästmö,
blivande make 1. maka — det tillkommande framtiden; evigheten tillkrånglad se krånglig 2, (om språk) se
snirklad 3

tillkämpa sig vinna genom kamp o. ansträngning, tilltvinga sig — tillkämpad dyrköpt; ansträngd, krampaktig
tillkänna 1. till känna [ge sig till känna] se under giva

tillkännagiva 1. tillkännage 1 offentligt uttala, göra veterligt 1. kunnigt, offentliggöra, bekantgöra ni, eklatera
(förlovning), signalera, kungöra, promulgera, pålysa; se förkunna 1, säga 1, yttra, utropa, (öppet) 'affischera',
utbasun(er)a ni, utkolportera ni, förklara, demonstrera, deklarera, (ibl.) dekretera, stadga, förständiga;
proklamera, meddela, underrätta, upplysa, anmäla, ånge, uppenbara, uppge, hävda, uttrycka, delge, 'annonsera',
avisera, noti-ficera, låta veta; beteckna, betyda, båda, jfr ådagalägga 2 (om min 1. tonfall) se förråda 3

tillkännagivande se meddelande, underrättelse, eklatering (av förlovning); cirkulär, anslag; deklaration, yttrande
tillmäle beskyllning, anklagelse; 'åsnespark',

smädelse(r), glåpord, jfr ovett tillmäta l dosera, uppmäta ni o. överlämna, tilldela 2 tillerkänna, tillskriva 3; se
avväga 4 — tillmätas (även) vara beskärd, komma på (ngns) lott tillmötesgå gå med på, bevilja, bifalla; vara
tjänstvillig mot (ngn), uppfylla (ngns) önskan, göra (ngn) till viljes, gå 1. komma (ngn) till mötes, bifalla kraven
från (ngn), foga sig (efter); se tillåta 1; se motsvara 3; förekomma (ngns önskningar), se förekomma 2

(661tillmötesgående—tillskyndelse

tillmötesgående l (motsats: ovänlig, frånstötande, besvärlig) (part. adj.) se förekommande, tjänstaktig, hjälpsam,
tillgänglig 5, välvillig 1, foglig, medgörlig 2 (subst.) hjälpsamhet, tjänstvillighet, förståelse, intresse, koncilians,
konsideration, kompromissanda; medgivande, (ibl.) överenskommelse; gunst, favör

tillnamn 1 se efternamn 2 se öknamn, vedernamn, nom de guerre, epitet tillnärmelsevis närmelsevis, så nära som
möjligt; ungefär(ligt), approximativt, något så när, någorlunda, nästan — inte tillnärmelsevis inte på långt när,
inte på lång(a) väg(ar), inte på långa tag, långtifrån, inte alls, jfr icke tillopp 1 (om källflöde) se tillflöde 1,
tillförsel, källa 2 tillströmning, samling (människor), (människo)uppbåd, rusning, rush, frekvens tillpass 1. till
pass se fraser under 5 pass tillplatta se platta till tillpåköpet till på köpet

tillra (om tårar) rinna (sakta), sippra, droppa,

rulla, falla (droppvis), trilla tillreda 1 göra i ordning, se 2 laga 1, koka 1. brygga (kaffe), blanda (sallad 1.
cocktail) 2 tillrusta lu, tillbereda, göra anstalter (för) 3 bereda (jorden), preparera, framställa; bädda (ett viloläger)
tillreds till reds tillrop se anrop 2

tillryggalägga 1 lägga bakom sig, 'avverka', passera, genomlöpa, fara, färdas, gå, åka, resa 2 (om tid) genomleva
tillråda se 2 råda, förorda, (ibl.) ordinera; jfr intala 1

tillrådlig se rådlig, lämplig, (med.) indicerad — tillrådligt (adv., även) inte ur vägen, (det) skadar inte

tillräcklig tillfyllest(görande), tillfredsställande, nöjaktig, fullmålig, antaglig, god nog, behörig, betryggande, full
(ersättning), fullgod, skälig — tillräckligt (adv., även) se nog 1; behörigen, väl — vara tillräckligt (även) räcka;
[nu får det vara tillräckligt] nu får ni sluta, nu kan det räcka, nu får ni sätta punkt, slut, och därmed basta, nu är
måttet rågat tillräkna tilldela, tillerkänna, tillskriva 3 — tillräkna som fel lägga till last, ställa (ngn) till ansvar för
tillräknelig (jur. för) ansvarig för sina handlingar, vid sina sinnens fulla bruk, fullt klok 1. normal tillrätta se
fraser under 1 rätta tillrättalägga ru 1 lägga i ordning, lägga (brutet ben) rätt 2 se förbereda 1, jfr ordna, anpassa,
jämna marken (för ngn), hjälpa (ngn med (ngt) 3 upphäva missförstånd (o. irritationer), klargöra ni, förklara;
beriktiga, se 2 rätta 4 bearbeta (text), lämpa, 'frisera' (manuskript); vinkla tillrättavisa se förebrå, läxa upp, banna
1, hålla en straffpredikan för, brännmärka, ge (ngn) påskrivet, gräla på, snubba, (vard.)
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tilltvåla ni, jfr förmana, (åld.) tilltala; (l>e)-straffa

tillrättavisning strafftal, straffpredikan, moralpredikan, moralkaka, anmärkning, förebråelse^1), rättelse,
reprimand; förmaning, minnesbeta, påminnelse, tankeställare, erinran, tillsägelse, (åld.) tilltal; varning, ad-
monition; upptuktelse, näpst, tadel, av-basning, skrapa, snäsa, uppsträckning,(vard.) (näs)knäpp, näsbränna,
bräcka, (si.) blåsning, skäll, jfr ovett tills (in)till dess (att) — tills vidare 1. tillsvidare (ännu) en tid framåt, (än) så
länge, preliminärt, under den närmaste tiden, ad interim, interimistiskt, tillfälligt, provisoriskt, för en tid, på
obestämd tid, temporärt, (ibl.) för ögonblicket, för närvarande tillsammans 1. tillsamman (motsats: separat, var
för sig) 1 se inalles, i klump, samlat, tillhopa, sammantaget, samfällt, (hopsummerat, ned- 1. sammanräknat; i
samägo; (hålla 1. binda 1. slå) ihop 1. samman 2 se gemensamt, med förenade krafter, hand i hand 3 i sällskap, i
följe, i flock och farnöte, (vard.) i kompis 4 [tillsammans med] i förbund med, i förening med', i förbindelse med,
i kompani med, i lag med, i samråd med, i gemenskap med, i samarbete med, tillika med, jämte tillsats 1 tillägg,
tillsättning, inblandning, (till ordstam) affix, augment; förlängning 2 inslag, komponent, beståndsdel, (i
drivmedel) additiv; krydda, 'spets', (ibl.) anstrykning tillse se se till tillsist till sist

tillskansa sig se bemäktiga sig 1, (orättmä tigt 1. med våld) tillägna sig 1. skaffa sig, stjäla 1, slå under sig,
tillvälla sig (makten), usurpera, appropriera tillskjuta se skjuta till

tillskott se bidrag, förstärkning 1, 1 pius 3, (ny)förvärv, komplettering, ackvisition, tillökning, tillägg, (vard.)
påbröd tillskrift (fackspr. för) dedikation, (författares)

personliga hälsning tillskriva 1 sända 1. skicka (ett) brev till, skriva (brev) till 2 göra skriftligt tillägg, se lägga till
3 3 tillräkna, göra ansvarig för, skylla på, skriva (ngt) på (ngns) konto 1. räkning; ha att tacka för, tillerkänna,
tilldela (äran), tillägga (ngn en egenskap), attri-buera, (åld.) tillägna; tillmäta 1. anse ha (visst värde); anse som
ngns verk — tillskriva sig (även) göra anspråk på, ta(ga) åt sig (äran)

tillskrynklad skrynklad, tillknölad, tilltufsad, skrynklig

tillskynda 1 komma skyndande, skynda till1 2 försöka förmå (ngn att göra ngt), driva på1, bringa, förorsaka,
förskaffa 3, rendera 2 tillskyndan se tillskyndelse, påverkan tillskyndelse tillskyndan, (upp)maning, uppmuntran,
övertalning, tillrådan, inrådan, intalan, anstiftan, föranstaltande, föran-tillsluta—tillträda

staltning, föranledande, förvållan(de), bemedling, uppslag, uppfordran, påtryckning, påstötning, 'stöt',
incitament, impuls, initiativ; uppvigling, provokation, eggelse, stimulans, 'sporre' tillsluta försluta (kärl 1.
kuvert), dra(ga) till

1. igen, se stänga 1; jfr 2 sluta till tillslutning 1 (fackspr.) ocklusion 2 se anslutning 1

tillspetsa ge udd 1. klimax, komma till 1. sätta 1. ställa på sin spets, avsiktligt överdriva (för effektens skull), ge
sting åt, göra dramatiskt laddad, förvärra, (ibl.) precisera — tillspetsad kritisk, problematisk, prekär, akut;
förvärrad, skärpt; dramatisk, 'laddad', 'komprimerad'; aforistisk tillspillogiva 1. tillspilloge ge till spillo, ge
förlorad, låta (ngt) gå förlorat, ge till pris, prisgiva, lägga för fäfot — tiilspillogiven förslösad, fåfäng 2; se
förlorad, uppgiven 1 tillströmma se strömma till tillströmning tillopp, sammanlopp, rush, frekvens, anslutning 1,
(ibl.) rekrytering, (prov.) sökning

tillstymmelse 1 första antydning(en) (av 1. till, exv. blomknopp), första början (till), ansats, (ibl.) embryo,
rudiment 2 aning, antydan, anstrykning, 'skymt', 'tecken', 'spår' — inte en tillstymmelse till se ingenting tillstyrka
(motsats: avstyrka) säga ja till, ge sitt bifall åt, bifalla, rekommendera ngt (till utförande etc.), förorda, tala för,
råda lill

tillstå se erkänna

tillstånd 1 (motsats: förbud) se samtycke, till-låtelse, godkännande, (åld.) förlov; licens, koncession (att bedriva
viss verksamhet), (tillstånds)bevis, fullmakt, (kyrkl.) venia; (bank)oktroj; löfte, rätt, rättighet, bemyndigande,



auktorisation, frihet, dispens, (åld.) orlov 2 skick, (gott 1. dåligt) stånd, status, befinnande, beskaffenhet;
belägenhet, författning, villkor, lott, förhållande, läge, ställning, situation, konjunktur(er), (kinkigt) predikament,
kasus 3 gestaltning, (i flytande) form 4 (persons) sätt att vara 1. uppträda 1. må, kondition, (idrott.) form — ge
tillstånd till se 1 lova 1, tillåta 1 — ha tillstånd att se 2 få 3 — i dåligt tillstånd illavulen, jfr eländig 2 — i gott
tillstånd väl konditionerad — i välsignat tillstånd se gravid

tillstädes på platsen, på ort och ställe — komma tillstädes komma dit, infinna sig, inställa sig, ankomma 1,
mötas, samlas; [ha kommit tillstädes] vara framme — vara tillstädes vara till hands, vara till finnandes, närvara,
vara närvarande tillstädja (åld. för) tillåta 1 tillställa 1 se ställa till (med), anställa 2 2 överbringa, överlämna 1,
ge, (över)sända, tillsända, tillskicka ni, skicka, (post.) beställa (brev 1. paket) tillställning 1 sr fest 2, bjudning,
(vard.) hippa,

kolifej, jippo 2 (vard. för) (snygg) 'historia', 'spektakel', påhitt 1, elände 1 tillstöta se möta 3, stöta till 3, komma
emellan 3 — tillstötande 1 inträdande, inträffande 2 angränsande (rum) tillsvidare se tills vidare

tillsyn se uppsikt, service — ha 1. hålla tillsyn

1. tillsynen över se sköta, jfr hålla efter 1 tillsynes till synes, se under syn tillsäga i se säga till, befalla 1, jfr säga
5

2 (åld. för) meddela 1. bevilja (syndernas förlåtelse), se 1 lova 1

tillsägelse 1 (efter) anmodan, (på) kallelse 1. bud; uppdrag, uppmaning, uppfordran, förmaning, befallning,
åläggande, kommando, order, föreskrift 2 förebråelse, reprimand, tillrättavisning, varning 3 tillsätta 1 se sätta till
2 (motsats: avsätta, entlediga) se anställa 1, utnämna, förordna, utse, tillkalla, välja, (ibl.) konstituera, designera

3 (om post) besätta, förse med innehavare

4 nedsätta ni (kommitté)

tilltag se försök 2, företag 1, (olämpligt 1. obetänksamt 1. vilt) påhitt, oöverlagt steg, ofog, upptåg

tilltaga 1. (vard.) tillta 1 se taga till 2 (om månen) vara i tilltagande 1. ny tilltagande (motsats: avtagande) 1 (part.
adj.)

se stigande 2 (subst.) se tillväxt tilltagsen 1 se driftig, resolut 1, initiativrik, frejdig, avancerad, entreprenant,
(vard.) framåt 2 småfräck, (alltför) djärv, framfusig, ogenerad, hutlös, näsvis, (prov.) tyken tilltal 1 tal, yttrande,
allokution, invokation, jfr anrop 2 2 anklagelse, åtal 3 (åld. för) tillrättavisning, ovett, 'skrapa' tilltala 1 säga I.
rikta 1. yttra några ord till, (börja) tala till, (hän)vända sig till, rikta sig till, adressera sig till, apostrofera,
harangera; (till)fråga; (ibl.) antasta, (vard.) ryka på 2 kalla, nämna, titulera 3 se behaga, roa, passa 4 4 se åtala 5
(åld. för) tillrättavisa — tilltalad (även) misstänkt, anklagad, åtalad, svarande — tilltalande (motsats:
frånstötande, antipatisk, smaklös) se lockande under 2 locka, tilldragande, bestickande, trivsam, (hjärte)vinnande,
sympatisk, (prov., i Sydsv.) godhällig, (åld.) täckelig; behaglig 2, smakfull, god, aptitlig, anslående, förnämlig, jfr
smickrande tilltrasslad 1 se ruggig 3, derangerad; (sjö., om tåg 1. kätting) oklar 2 (motsats: redig) se invecklad,
krånglig 2, förvirrad 1

1 tilltro (motsats: tvivel, skepsis) (subst.) tro (på), förtroende (till), (ibl. nära) tillit 1. lit (till), förlitande (på),
tillförsikt — ha 1. hysa tilltro till se lita på — vinna tilltro bli trodd

2 tilltro (v.) tro (ngn) om (ngt), tro (ngn) vara duglig 1. kapabel att göra (ngt) — tilltro sig se inbilla sig

tillträda 1 (om egendom 1. arv) ta(ga) i besittning, inträda i, överta(ga) 2 (om befattning 1. tjänst) anta(ga)s,
inträda i tjänsten, la(ga) över, si' börja 1, börja utöva,

(663tillträdande—tilländalupen

installeras 3 (i högre st. för) instämma i, biträda (beslut) 4 se träda titi 1 under 2 träda — tillträdande (mil.)
pågående (vakt) tillträde 1 rättighet 1. tillstånd att gå in, rätt att inträda, inträde, tillgång, entré, introduktion,



access 2 ingång, (vard.) insläpp 3 tillträdande, besittningstagande, (e)mot-tagande, (makt)övertagande, anträde,
installation — få tillträde se komma in 2 — ha tillträde få komma in tilltufsad se medfaren, derangerad tilltvinga
sig tvinga till sig, tillkämpa sig, kämpa sig fram till, propsa sig till, framtvinga, (ibl.) tillvinna sig tilltvåla (vard.)
se tvåla till tilltyga iu [illa tilltyga] 1 fara ovarsamt fram med (kläder), se fara illa med under 2 fara, gå hårt åt, se
under hård, fördärva, förstöra, ställa till, smörja ned, bringa i oordning, knyckla till, rufsa till 2 behandla (sina
kamrater) illa, se misshandla, (vard.) göra slarvsylta av, tilltufsa ju, tilltvåla ru — till-tygad [illa tilltygad]
skamfilad, i dåligt skick, illa medfaren; massakrerad tilltänkt påtänkt, planerad, avsedd (för); blivande 1.
tillkommande (brud 1. brudgum), (hustru) in spe tillvarataga 1. tillvarata 1 (motsats: slarva bort) ta(ga) hand om,
ta(ga) till vara, ta(ga) vara på, väl förvara 1. bevara, bärga, inte låta förkomma, jfr 2 gömma 2, noga akta, passa,
sköta (om), vårda, vara rädd om, skydda, vakta 2 (motsats: försumma) utnyttja, begagna, väl använda, iakttaga 2

3 (motsats: förslösa) inte låta gå till spillo, ta(ga) reda på, hushålla med, spara, 'rädda'

4 företräda 1. tillgodose ru 1. omhänder-ha(va) ru 1. bevaka (ngns intressen)

tillvaro se existens 1, livsvillkor, (åld.) tillvarelse, (ha sin) varelse; värld, se liv 1 tillverka förfärdiga, frambringa,
framställa, framalstra, utföra, göra, åstadkomma, fabricera, (ut)arbeta, få fram, producera, (vard.) snickra ihop,
dona; bereda, förarbeta, dreja (lerkärl), slå 1. mynta (mynt), knyta (mattor), sy (kläder), sy upp (en kollektion
kläder); blåsa (glas), jfr forma tillverkare se fabrikant

tillverkning 1 se fabrikation, beredning 1; (om vin, ibl.) årgång; (ibl.) avverkning 2 se fabrikat

tillvinna sig (lyckas) förvärva 1. skaffa, förskaffa sig, vinna (åt sig), (med våld) tilltvinga sig tillvita se beskylla
(för) 1, förebrå tillvitelse se anklagelse 1

tillvägabringa se åstadkomma 1, (lyckas) ordna tillvägagångssätt se förfarande, beteende, manipulation, system,
'strategi', 'politik', jfr väg 5 tillvälla sig med våld 1. orättmätigt förskaffa sig, bemäktiga sig 1, erövra, tillskansa
sig, stjäla 1 tillväxa se växa till

tillväxt tilltagande, stegring 1, framsteg, progression, tillökning, förökning, accession,

växt 4, (om växter) fortkomst — stå på tillväxt (bildl.) (stå o.) växa till sig, mogna tillåta 1 (motsats: förbjuda) ge
lov 1. tillstånd 1. (sin) tillåtelse 1. (sitt) bifall till, bevilja, samtycka till, sanktionera, (åld.) tillstädja; bifalla, inte
ha ngt emot, tillmötesgå ru 1. villfara (en begäran), finna sig i, gå med på, låta (passera), överse med, se genom
fingrarna med, tolerera, underkasta sig, blunda för, tåla, (inte kunna) lida I. rå med; [tillåter ni att] (även) törs jag
(be, besvära) 2 (motsats: hindra) möjliggöra iu, medge — tillåta sig 1 (motsats: neka sig) unna sig, kosta på sig 2
ta(ga) sig (vissa friheter), ta(ga) sig friheten (att), finna för gott, behaga, ta(ga) sig för(e) (att), vara nog förmäten
1. oförsynt 1. djärv (att), djärvas, (för)drista sig, våga, understå sig — tillåtet medgivet, (ngn) obetagel tillåtelse
se tillstånd 1, samtycke, (åld.) till-

städjan, tillstädjelse, jfr gunst tillåtlig lovlig; tillåten; (ibl.) ursäktlig, försvarlig, tolerabel, tillständig tillägg 1
(motsats: avdrag) ökning, tillskott, pius, förlängning; tillsats, komplement, (utfyllnad, pålägg, påslag, (vard.)
påbröd; (fackspr.) augment, additament 2 ifyllnad, inskott, (språkv.) suppletion I. (ibl.) inter-polation 3
kompletterande bestämmelse 1. anmärkning, addendum I. addenda, supplement; (ibl.) bihang, bilaga, appendix,
anmärkningar, noter; efterskrift, postskriptum, P.S., (tilläggs)klausul, särbestämmelse, ko-dicill (i kontrakt I.
testamente) tillläggs- extra-(premie) tillägga 1 se lägga till 2 (om egenskap) se tillskriva 3 3 tilldela, ge som gåva
1. i belöning, förläna, anslå åt, tilldöma tillägna 1 dedicera 2 (åld.) tillägga, tillskriva — tillägna sig 1 lära sig
behärska 1. förstå, tillgodogöra sig 2, 'smälta', assimilera, absorbera, se lära sig 1 under 2 lära, inhämta, insupa
(med modersmjölken), ta(ga) upp (en gammal idé), (ibl.) attrapera 2 se skaffa sig, hämta 2, bemäktiga sig 1,
stjäla 1, appropriera (jordegendom) 3 lägga sig till med 1. anla(ga) (ovanor) - söka tillägna sig ha ett gott öga till,
kasta sina ögon 1. ögonen på tillägnan 1 dedikation, tillskrift, påskrift; (litt.-hist., ibl.) envoi 2 tillgodogörande,
tillägnande, tillägnelse, anammande, (orättmätig) annexion 1. annektion tillämna se planera 2

tillämpa (praktiskt) använda, genomföra 1. omsätta (i praktiken 1. praktiska livet), praktisera, utöva, utnyttja, ha
Ila (höga priser); [tillämpa på] lämpa på, applicera på, anlägga (viss måttstock 1. norm); (ibl.) låta gälla,



upprätthålla tillämplig (praktiskt) användbar, lillämpbar,

vederbörlig, gångbar, relevant tillämpning användning, bruk, användbarhet,

giltighet, praxis, applikation, adap(ta)tion tilländalupen förliden, förfluten, förgången, tiiländagången, slut, 'ute'

(664tittarna—titt och tätt

tillärna se planera 2

tilläventyrs 1. till äventyrs se kanske, händelsevis

tillöka utöka w, göra tillägg till, (ibl.) komplettera, förstora tillönska se önska 4

tillövers 1. till övers 1 se kvar 2 2 mer än nog, överflödig 1

1 tima (åld. o. i högre st. för) hända, ske, inträffa, äga rum, tilldra(ga) sig, förekomma

2 tima [taj-] se lajma

timbre [täng'ber] 1 klang(färg), nyans 2 färgton

timid undfallande, eftergiven, foglig, 'mjuk'; blyg, blygsam, försynt, försagd, tillbakadragen, skygg timlig
(motsats: evig) se dödlig 1, förgänglig; (motsats: andlig) sinnlig, materiell, världslig, kroppslig, (relig.) lekamlig
— det timliga (motsats: det andliga) jorden, det jordiska, jordelivet, detta livet timme 1. (poet., åld. o. prov.)
timma 1 (vid en sen) tidpunkt, (på bestämt) klockslag 2 (avgörande) stund 3 lektion(s-timme), skoltimme,
lästimme, undervisningstimme timmer(trä)stockar, stockvirke, (grövre) rundvirke, (byggnads)virke,
skepps(byggnads)-virke, trä, träslag, (ibl.) flottgods timmerhuggare skogsarbetare, skogshuggare,

skogskarl, huggare timmerstock — dra timmerstockar (vard.,

skämts, för) snarka timra se bygga 1

timtals i timtal, timvis, i (flera) timmar, limmar igenom, timme efter timme

1 tina (subst.) 1 (lagg)kärl, drittel, liten tunna, träkar, träbytta, jfr bytta; matask, (litet) träskrin 2 (fiske.) (ål)kupa,
mjärde

2 tina (v.) 1 se smälta (bort), uppmjukas iu 2 komma att smälta — tina upp 1 (motsats: frysa) upptina, värma upp,
lena upp; smälta; (om is) gå upp; [det tinar upp] (det) töar 1. (prov.) lenar (på1) 2 (bildl., motsats: stelna till) bli
mindre tillknäppt, bli mera tillgänglig, bevekas, bli gladare 1. vänligare 1. öppnare, 'vakna'; frigöras, 'lossna' 3
(bildl.) göra mindre tillknäppt 1. mera tillgänglig, göra gladare 1. vänligare 1. öppnare

tindra se glänsa 1, glittra, blossa 1; (om ögon) lysa som stjärnor — tindrande blinkande; strålande; (ibl.)
gnistrande 1. blixtrande (arg)

1 ting 1 livlöst föremål, se sak i, kropp,objekt; (filos.) entitet; [skapat ting] (bibi.) kreatur 2 omständighet,
förhållande, fenomen

2 ting 1 (jur. för) rättegångssammanträcle, möte, session; jfr domstol 1 2 större möte 1. sammankomst 3 jfr
riksdag

tinga upptingaiu, beställa, abonnera 1. prenumerera på, göra 1. träffa avtal om, avtala (om); leja, engagera; so
reservera — tingad se upptingad — tinga bort sig lova bort sig — tinga på påtinga, i förväg tinga 1. beställa,
förutbeställa; (an)teckna sig för; i förväg leja

tingeltangel 1 enklare varieté 1. kabaré 2 marknadsgyckel, tivolifröjd, tarvlig förlustelse 3 enkel dans- o.
förströelsemusik, klingklang, (vard.) tjo och tjim tingest se sak 1, inrättning 2 tingsrätt (numera för) rådhusrätt,
häradsrätt;

jfr domstol 1 tinne 1 (byggn.) tand (i krenelering) 2 (prov. för) tand (på räfsa), ten (på harv) 3 (poet. för)
bergstopp, se 1 topp 4 [tinnar] (nå lyckans) höjd(er), högsta punkt, höjdpunkt



1 tipp avsmalnande ände, spets, topp, udd

2 tipp 1 avstjälpningsplats; (ibl. nära) slagghög, varphög 2 tippanordning, avstämningsanordning

1 tippa 1 stjälpa ut, tömma, dumpa (avfall i havet) 2 stjälpa omkull 3 vicka (på) 4 si- stjälpa 1, störta 1

2 tippa delta(ga) i tippning, spela på tips; gissa, spå 1: slå vad (om), sc under 3 vad; jfr tipsa

tips 1 gissning (om hur ngt skall utfalla), (ibl.) förutsägelse 2 vadhållning vid tävling, tippning(s-tävling),
tippningsomgång, tipp-

ningsföretag 3 anvisning, vink, uppslag, recept', god idé, (förtrolig) upplysning: iinderhandsuppgift tipsa (vard.
för) (i förtroende) lämna råd 1. upplysningar, upplysa, varsko, ge en vink om 1. anvisning på tiptop av högsta
klass, toppklassig, utsökt, utmärkt, finfin, perfekt, makalös, fulländad; i bästa skick: fullständig, komplett; (hög)-
modern

tirad utgjutelse, harang, (ordrik) ramsa,

svada; [tirader] fraser, ordsvall tissel och tassel 1 mummel, mumlande, viskningar, viskande, förstulet 1. hemligt
prat, hemlighetsmakeri 2 (små)skvaller, förtal, sladder, rykte tissla och tassla 1 (sam)tala lågt o. förtroligt, viska
hemlighetsfullt, jfr 3 viska, prata 1 2 tala illa om, skvallra, (hemligen) förtala 1. ånge (andra) 3 (om fåglar) sisa,
kvittra svagt

titan se jätte; storman, övermänniska, obändig

gigant 1. revolutionär, himlastormare titanisk jättelik, gigantisk, enorm; övermänsklig, himlastormande titel 1
hedersbenämning, rangbeteckning, yrkesbeteckning, (åld.) karaktär, (ibl.) titulatur; beteckning, epitet 2 (idrott.)
mästerskapstitel, (ibl. nära) mästerskap 3 (bok- 1. pjäs- 1. film)namn, överskrift, rubrik 4 (fackspr. för) bok,
artikel — lägga bort 1. (vard.) kasta 1. slänga titlarna dricka brorskål 1. duskål, bli du (och bror) (med), förbrödra
sig (med), (åld.) proponera, (vulg.) 'spotta varann i ansiktet 1. i synen' titelbortläggning förbrödring, duskål
titelroll huvudroll, hjälteroll titt 1 snabb blick 1 2 sc inblick 1 3 beskådande,

skärskådande 4 avstickare, (kort) besök titt och tätt titt och ofta, ibland 1, ideligen, ofta, (prov., i Sydsv.) titt

(665titta—tjuta

titta kasta ett öga 1. en blick på, se 1, (ibl.) glo, stirra, 'gapa', (si.) tira — titta efter se undersöka, jfr se efter —
titta fram blicka fram, synas, visa sig, dyka upp, framträda — titta för djupt i glaset dricka för mycket, ta(ga) sig
för mycket till bästa, ta(ga) sig ett rus, supa sig full — titta förgäves efter se sig om efter, se vidare under
förgäves — titta

1 kors se skela 1 — titta i månen efter förgäves söka, se vidare under måne — titta in 1 kasta en blick in 2 gå in,
stiga in, stiga på, se besöka 1, 'titta över', (vard.) sticka näsan (någonstädes), sticka in näsan 1. nosen, (prov., i
Sydsv.) titta inom 3 lysa in — titta ngn i korten se genomskåda — titt'a på (som hastigast) se på, se 1 se på 1,
(prov., vard.) korna på — titta till se se till 2, besöka 1 — titta under lugg snegla, se vidare under lugg — titta
upp 1 lyfta blicken

2 visa sig, 'dyka upp' 3 komma upp o. hälsa på, besöka — titta ut 1 se ut 2 komma till synes, visa sig, se sticka
fram under 2 sticka

3 komma ut o. hälsa på, besöka (ngn på landet) — titta över 1 (som hastigast) se igenom 1. över (läxan), läsa
över, ögna igenom; inspektera 2 besöka, se titta in 2

tittare 1 TV-tittare 2 sextittare, voyeur titulatur (en persons alla) titlar, rangbeteckning

titulera tilltala med titel, se kalla 1; inte vara

du med, nia titulär (endast) till namnet, nominell tivoli nöjesplats, (ambulerande) nöjesfält,

(ibl.) tingeltangel tjafsa (vard. för) prata strunt, svamla, (vard.) tramsa; bära sig larvigt åt; (vard.) tjabbla, (prov.)



tjabba tjalla (si. för) skvallra, angiva 4 tjallare (si. för) angivare

tjata se kälta; (ibl.) klanka (på) — tjata om'

se upprepa, idissla 2 tjatig 1 (om person) gnällig, gnatig, käxig, (vard.) tjabbig, tragglig, tramsig, saggig 2 (om
sak 1. arbete) enformig, enahanda, (lång)tråkig, tröttsam, (vard., i Sydsv.) tradig; se omständlig tjatter 1 (om
person) pladder, se prat 2 2 (om

djur) snatter, skvätter tjattra 1 (om person) pladdra, se prata 2 2 (om djur) kraxa, 'skratta', snattra 1, tjäcka, tjittra

tjock 1 (om person) se korpulent, jfr däst, kort o. satt, stabbig, (vard.) plufsig 2 (om sak) omfångsrik, grov, bukig,
bullig; kraftig, mäktig, (om ögonbryn) buskig, (prov.) lummig; (om klädesplagg) präktig, varm 3 (om tunga)
belagd, svullen 4 trögflytande, tjockflytande, halvfast, (om sås) simmig, (om gröt) stampig, (om massa) degig;
(konsth.) pasto's, pastö's; se grumlig 1 5 (om rök 1. dimma) tät, (om luft) dimmig, instängd, kvalmig, tung, rökig
6 (om mörker) svårgenomtränglig, ogenomtränglig, kompakt, massiv, 'egyptisk' 7 (om röst) oklar, grötig,
klanglös 8 (si. för) otrevlig(t), dum(t),

(666

fånig(t) — tjockt (adv., även) (vard. för) (må) illa, tjyvtjockt — bli tjockare se svälla 1 — tjock om huvudet
(vard.) tjockskallig, jfr dum 1 — tjocka släkten närmaste släkten, nära släktingar tjocka (sjö. för) dimma 1

tjockflytande trögflytande, med tjock konsistens, simmig, viskö's, stabbig tjockhudad 1 tjoclchudig 2 (bildl.,
motsats: ömtålig, sårbar, hudlös) oöm, oemottaglig, okänslig, (för)härdad, 'barkad', 'garvad,' (ibl.) känslolös, hård
tjockis (vard. för) klumpeduns, luns, (köttklump, tungviktare, tjocking, 'bulle', 'burk', 'isterbuk', 'köttberg',
'fettklump', 'fetknopp'; (om kvinna, även) rulta, trulsa, madus(k)a, maggedusa, lunsa, flunsa, 'fläsk-venus',
'köttmagasin' tjocklek mått, mäktighet, storlek, omfång, grovlek, omkrets, bredd, vidd, diameter, genomskärning;
(typogr.) (typkropps) kägel tjockna 1 (om person) tjockna till, se 2 fetma 2 (om sak) bli tjockare, tillväxa iu ;
svälla upp, bulla upp sig 3 (om dimma) tätna 4 (om himmel) bli molnig, mörkna, svartna 5 [svaret tjocknade i
halsen på honom] det stockade sig 1. klumpade sig i halsen på honom tjuder se bindsle

tjudra binda, (fast)kedja, fängsla, fjättra tjur (ren)sarv — taga 1. ta tjuren vid hornen

oförskräckt ta(ga) itu med 1. gripa sig an med svårigheterna; gå rakt på sak; oförskräckt ingripa 1. angripa ].
ta(ga) upp striden med (ngn), gå bröstgänges til] väga, se anfalla 2 tjura sätta sig på tvären, vägra att vara med;
hänga läpp, trula, (vard.) sura, (prov.) stura, (ibl.) moltiga

tjurfäktaretoreador,torero, matador, pikador,

espada, banderillero tjurig l se envis 1, monoman, (prov.) sturig

2 surmulen, se sur 5 tjurskallig se envis 1

tjusa se bedåra, gripa 3, intaga 7, 'fånga', fresta, göra starkt intryck på, lägga för sina fötter, förvrida huvudet på,
förvända synen på, slå blå dunster i ögonen på — tjusande se fascinerande, trolsk, magisk, frestande, målerisk,
pittoresk, brokig, paradisisk, romantisk, glamo(u)rös, förtjusande 1 tjusig (vard. för) flott, stilig, vacker;
charmerande, charmfull 1. (vard.) charmig, bedårande, förtjusande, förtrollande, underbar, fascinerande,
tilldragande, (ibl.) glamo(u)rös; angenäm, trevlig, skön tjuskraft dragningskraft, attraktion(s-kraft), trollmakt,
charm, eggelse, retelse, tjusning, glamour, 'det', (ibl.) sex appeal tjusning 1 trollmakt, charm, retelse, (ibl. nära)
dragningskraft 2 förtrollning, förhäx-ning, betagenhet 3 ljuvlighet, behag tjut se skrik, rop 1, jämmer 1, skrån 1,
oväsen, gråt, (vindens) brus, rytande, ylande, vissling

tjuta se skrika 1, skria, vråla, ryta, gny, ulva,tjuta med ulvarna—tjänstvillig

yla, (prov., vard.) hyla; rårna, böla, (om hjort) bröla; 'skälla', 'gala'; (om storm, även) vina, vissla, 'låta', dåna,
kny; se gråta

— tjuta med ulvarna hålla god min (i elakt spel), se vidare under ulv



tjuv 1 inbrottstjuv; (butiks-, tåg-)råtta; se vidare rövare 2 ljustjuv, (ljus)brand, snopp, (ljus)skarn, (prov.) sköre 3
vildskott (på rosenbuske), tjuvslcott — som en tjuv om natten se oförmodat, hemligen tjuvaktig (vard.) tjuvig, se
ohederlig 1 tjuveri se stöld 1

tjuvgömmare tjuvgodsgömmare, (jur.) hälare,

(vulg.-sl.) läggare tjuvläsa läsa olovandes; smygläsa, läsa över ngns axel, snegla i (grannens tidning); gra-tisläsa
tjuvnad so stöld 1

tjuvpojke se rackare 1, slyngel, skälm 2

tjuvspråk se förbrytarspråk

tjuvstreck se illbragd, jfr skälmstycke 1, tjuv-

pojksstreck, skämt, se ofog tjuvtryck olagligt avtryck, pirattryck, piratupplaga

tjäll 1 (åld., bibi. för) tält 2 (åld. 1. skämts, för) anspråkslös hydda 1. koja, ringa hus 1. hem 1. boning, stuga,
'torp', jfr bostad 2 tjäna 1 vara anställd (hos), ha anställning (hos), vara i tjänst (hos), vara tjänare 1. hembiträde 1.
hjälpreda (hos), arbeta (hos), (vard.) jobba (hos) 2 vara behjälplig, stå till tjähst, bistå ni; passa upp, betjäna 1; gå
(ngns) ärenden, vara (ngns) handgångne man, (inte vilja) vara dräng åt (ngn) 3 ha i lön 1. inkomst, se förtjäna 1 4
[tjäna som] tjänstgöra som, göra tjänst som,fungera som, verka som, bilda, (kunna) användas som, nyttjas som,
(få) duga som, få passera för — tjäna sig upp arbeta sig upp, ha 1. vinna framgång, komma till äreställning 1.
hög(a) post(er), stiga (i graderna), svinga sig upp, komma sig upp, avancera, göra karriär, gå mot stjärnorna,
komma på grön kvist — det tjänar ingenting till det är hopplöst, det tjänar till intet, det är ett otacksamt göra, det
är ingen idé, det lönar sig inte, det är lönlöst, det är till ingen nytta, del länder icke till ngn nytta, det är ett slag i
luften, det är som att tala för döva öron 1. att kasta pärlor för svin, det är att spilla sitt krut förgäves, spilla krut på
döda hökar 1. kråkor 1. sparvar 1. höns, ge kaviar åt bönder — ha tjänat ut ha gjort sitt, vara uttjänt 1. utsliten —
inte vara tjänt med inte vara betjänt med 1. av, se under betjäna

— tjäna kronan ligga inkallad, se vidare under krona — tjäna sina sporrar dra(ga) uppmärksamheten till sig, se
vidare under sporre — tjäna till 1 vara nyttigt 1. bra för, gagna 1, hjälpa 4, (vard.) (inte) vara ngn framtid 2 ha till
uppgift (att), fylla ett (visst) ändamål — tjäna under arbeta under (ngns färla 1. ledning), se sortera under

tjänare 1 (trogen) arbetare, (bibi.) arbetare i vingården 1. i Herrens vingård; underordnad,

underlydande 2 se betjänt, (vard.) tjänande

ande, tjänsteande; karl, dräng, (åld.) (tjänstehjon, (ibl.) legohjon, domestik; ordon-nans, (om indiska förh.) boy;
(om äldre förh.) page, (följe)sven, vapendragare, väpnare; (i plur.) se tjänstefolk 3 (lydigt 1. villigt) 'redskap',
'slav', ngns handgångne man 4 (vard. för) goddag, adjö, (vard.) hej(san) — kyrkans tjänare se präst tjänarinna se
hembiträde

tjänis (vard. för) goddag — vara tjänis (med) (vard. för) vara god vän (med), stå på god fot (med)

tjänlig se lämplig, ändamålsenlig; fördelaktig, förmånlig, gynnsam, gagnelig; (ibl.) nyttig, (till)rådlig; behaglig
(tid) — det var tjänligt åt dig (vard. för) det var rätt 1. lagom åt dig

tjänst 1 hjälp, handräckning; 'handtag'; [tjänster] (erbjuda sina) bona officia 2 se tjänstgöring, 1 syssla, funktion 1,
plats 4, ämbetsutövning, kall, ämbete, (hov)charge 3 krigstjänst, (hist.) leding 1. ledung, (mil.) kommendering,
besoldning, sold, (sjö.) hyra; (bil)-service 4 (till) fromma (för) — göra tjänst (som) göra nytta 1. gagn 1. bruk
(som), se tjänstgöra 3; [göra tjänster] hjälpa till — i tjänst i funktion, se tjänstgörande 1 — i tjänsten å tjänstens
1. ämbetets vägnar, ex officio, officiellt — obesatt tjänst vakans — stå till tjänst stå till förfogande, gå till handa,
betjäna, expediera, assistera, (vard.) serva — taga 1. ta i sin tjänst so anställa 1 — ur tjänst försatt ur tjänstgöring,
(diplomat) i disponibilitet, inaktiv, pensionerad, eme'ritus tjänstaktig se tjänstvillig, tillmötesgående, förbindlig,
hygglig, snäll, (alltid) redo, jfr nitisk, (ibl.) beskäftig, (folkl.) hederlig tjänstefolk 1. tjänstfolk tjänare, (tjänste)-
personal, betjäning, husfolk, husets 1. gårdens folk, tjänarstab, tjänarskara, anställda, underlydande,



underhavande, underordnade; jfr hembiträde tjänsteman se ämbetsman; befattningshavare,

(ibl.) anställd, (vard.) manschettarbetare tjänsterum arbetsrum, kontor, expedition tjänstgöra 1 vara anställd (vid
1. som), lyda 1. sortera (under) 2 vara i tjänstgöring, ha jour, arbeta 1, uppvakta (vid hovet), (sjö.) ha vakt(en) 1.
törn, (kyrkl.) officiera 3 [tjänstgöra som] göra tjänst som, tjäna 4, fungera 1, fylla posten som, vara placerad 1.
förordnad 1. konstituerad som, uppehålla tjänst som, vikariera som tjänstgörande 1 (part. adj.) i aktiv tjänst,
tjänstförrättande, fungerande, vaktha-vande, jourhavande, (mil.) daghavande; uppvaktande (hovman); aktiv 2
(subst.) dag-(under)officer; tjänst(e)förrättande präst, officiant; tjänsteförrättare, funktionär tjänstgöring
verksamhet, tjänst, funktion 1, 1 syssla, (mil.) kommendering, (mil. o. i officiell st.) (ha) jour 1. dag, pass
tjänstledig se ledig 2

tjänstvillig hjälpsam, förekommande, upp-

(667tjärn—med två tomma händer

märksam, snäll, tillmötesgående, villig,

tjänstaktig, beredvillig, (Ibl.) beställsam, beskäftig, fjäskig, servil, jfr nitisk tjärn liten (skogs)sjö, (ibl.) göl,
(prov.) flo

(på högmosse) toalett 1 toalettrum, påklädningsrum, omklädningsrum 2 tvättrum, (ibl.) damrum; toalettstol, wc-
stol; (vatten)klosett, WC, avträde, bekvämlighetsinrättning, (vard.) toa, dass, klo(sis), (hemlig)hus, (vulg.)
mugg(en), burk(en), schadis, skithus; (mil.) latrin; (åld.) preve't; kabinett, pissoar, urinoar 3 klädsel; (kvinno)-
dräkt, (elegantare) klänning, rob(e), modeskapelse, kreation; [stor toalett] se 1 gala 1 4 (tvättning o.) påklädning
5 (åld. för) spegelbyrå, toalettbord — göra toalett tvätta o. klä(da) (på) sig, klä(da) om sig, snygga upp sig, göra
sig i ordning, ordna sig, putsa sig tobak (vard.) rökverk, (si.) 'frön', 'gryn', knaster

tobaksaffär tobakist, tobakshandel, cigarraffär

tocka (på) sig (vard. för) flytta (på) sig, maka (på) sig

toffel 1. toffla morgonsko, innesko, hemmasko, slipper(s), mockasin, sockasin, (prov.) ladda, slöfsa;
(halm)socka; (prov., i Sydsv., för) trä-toffel, träsko; jfr 1 sko 1 — stå under toffeln vara (en) kujonerad 1.
kuschad 1. undergiven 1. spak (äkta man), vara sin hustrus man, vara en toffelhjälte toffelhjälte se mes 3

tofs (klotrund) pompong, (åld.) kvast; se 1 flock 4, toll; hårtofs, vippa, (zool.) hjälm, fjädertofs, 'skägg', tafs; (si.
för) infanterist, infanteriexercis, manöver toft roddarbänk, sittbräde 1. säte (i båt) tok 1 toker, driftkucku, fantast,
(vard.) ur-fåne, dårfink, blair, tosing, (prov., i Sydsv.) tosse, se stolle, dumbom, jfr pajas 2 2 se tokeri 1 — inte
tok, nej tok, tok heller absolut inte, inte alls, inte på villkor, nej inte, å kors (så galet) — på tok 1 se galet under
galen, illa 5 2 alldeles (för mycket), (blott) alltför, bort i tok; [gå på tok] gå tokigt 1. avigt 1. i putten, misslyckas
1; [vara på tok] inte stå rätt till, inte hänga rätt ihop, stå illa till toka se stolla, våp

tokas 1 vara uppsluppen, glamma, väsnas muntert; bära sig dumt 1. fånigt åt, (ibl.) prata tok 2 (ibl.) stollas,
fjollas, galnas, skalkas

tokenskap 1 se sinnessjukdom 2 tokigt infall, tokeri 2; tokprat 3 förryckt beteende, 'vansinnig' handling, dårskap
tokeri 1 tokigt 1. narraktigt tal, tok, dårfin-keri, se struntprat 2 tokerier, tokiga upptåg 1. puts 1. infall, narrstreck,
skälmstycke, U1-spegel- 1. Eulenspiegelupptåg, rackartyg, tokenskap, tokighet, tokrolighet, dårskaper),
galenskap(er), oförnuft, vanvett, dumhet(er), stollighet(er), stolleri, (vard.) fjolleri

(668

tokig 1 icke (fullt) tillräknelig, rubbad till förståndet, sinnesförvirrad, vettvillig, bind-galen, sinnessjuk, vansinnig
2 2 se fjollig, dum, (vard.) prillig, knasig, knäpp(ig), gaggig, 'spattig', hispig, nipprig, (hel)ding, tabbig 3 befängd,
galen, se förvänd under förvända 4 snurrig, vimmelkantig, (vard.) vimsig (i plymen) 5 tokrolig, lustig,
uppsluppen, dårfinkig, crazy 6 [tokig i] (vard. för) förälskad i, stormförtjust i, se kär 1, galen i, se galen fi 7
(vard. för) oriktig — bli tokig (vard.) få spätt, få spader — gå tokigt se misslyckas 1 - inte så tokigt inte illa, se



under illa fi, bra 6 — vara tokig i 1. efter tycka mycket om; vara lysten efter, vara begiven på tokrolig se rolig 1,
festlig 2 tokstolle se stolle, dumbom tolerabel uthärdlig, dräglig, fördragbar; till-låtlig

tolerans 1 se fördragsamhet 2 (tekn. för) tillåten mått variation, största tillåtna avvikelse (från nominellt värde 1.
mått), (ibl.) glapprum

tolerant 1 (motsats: fanatisk) se fördomsfri, mänsklig 3, jfr fördragsam 2 (fackspr. för) fördragande, (vind)härdig
tolerera se tåla 2, finna sig i

tolk l muntlig översättare, translator, (särsk. mus.) interpret; (österländsk) dragoma'n: (bibel)exegot, uttydare,
uttolkare 2 språkrör, medium; talesman tolka 1 översätta, återge, omskriva 2 göra reda för, förklara 2, utlägga ru,
uttolka, (ut)-tyda, exegetisera, interpretera, explicera 3 (upp)fatta, utläsa, 'förstå' 4 se tyda, dechiffrera 5 ge
uttryck 1. ord ål, uttrycka, göra sig till tolk för, framställa tolkning 1 översättning 2 förklaring, utläggning,
(ut)tydning, 'nyckel', (fackspr.) interpretation, explikation, (bibel)exeges, jfr kommentar 3 uppfattning 4 läsart,
'läsning', version

1 tom [-å-] (subst.) (bok)band, volym 1. del (av bokverk)

2 tom (adj.) 1 ofylld, tömd, urdrucken, ut-drucken; läns(pumpad), 'bottenskrapad', 'renskrapad', 'renrakad'; (sjö.)
(gå 1. segla)

1 barlast 1. i ballast, på lätten; urgröpt, urholkad; obebodd, outhyrd, omöblerad, 'bar'; (om stad 1. gata) 'utdöd',
'död', se 2 öde; (om plats) ledig, vakant, icke upptagen, obesatt, icke belagd, fri; (om sida) blank, vit; [tom på] i
saknad av, utan, renons på

2 (bildl.) händelselös, meningslös, intig, innehållslös, trist 2; (om blick) se uttryckslös; tanketom, idétom,
'urblåst'; värdelös, ihålig 4, 'tunn'; ytlig, flack, löslig, banal, jolmig; grundlös, ogrundad, verklighetsfrämmande;
fager(t löfte), oäkta, teatralisk, flärdfull — det är tomt efter ngn jag saknar ngn — känna sig tom i huvudet ha
svårt för att tänka klart, vara utan idéer o. uppslag — med två tomma händer (börja sin bana) utan pengar 1.
tillgångar 1. utfattig 1. utan ett öre, (stå där)tala för tomnia väggar—torgföra

tomhänt 1. barskrapad, (starta) från scratch — tala för tomma väggar tala för tomt hus, tala utan att ngn hör på —
tomt prat se skvaller

tombola lotteri, tombolahjul, lyckohjul; (tekn. för) betongblandare tomhet 1 se tomrum 2 se flärd 1 3 se
ödslighet,

jtr ensamhet tomhänt med (två) tomma händer, blott och bar, utblottad, se fattig 1; (återvända) med oförrättat
ärende tomrum se lucka 3, hål 1, mellanrum 2; tomhet, vakuum; (efterlämna en) känsla av saknad

tomt äga, mark, område, grund tomte (goa)nisse, hustomte, gårdsrå; pyssling, tomtenisse, tomtebisse,
tomtegubbe; jfr 1 gnom

ton 1 klang, ljud; (mus.) anslag, spel 2 klangfärg, nyans 1, färg, kolorit 3 betoning, eftertryck, (huvud)accent 4
tonfall, stämning, anda, prägel, karaktär — anslå en hög ton uppträda högdraget, vara högdragen — god ton bruk,
etikett, skick och fason, umgängesvett, takt och ton, fint sätt, gott uppträdande, hyfs, folkvett, belevenhet, savoir
vivre, dekorum, konvenans, det passande — hålla tonen sjunga rent; (om instrument) hålla stämningen —
stämma ned tonen >e ödmjuka sig — taga 1. ta en annan ton se ändra sig 2 — taga 1. ta sig ton uppträda kaxigt o.
självsäkert, vara övermodig 1. högdragen, sturskas, (vard.) mopsa sig, malla (upp) sig, 'sticka upp' tona 1 se
ljuda, 2 klinga, 2 ringa 2 ge viss (färg)ton, låta genomgå tonbad, jfr färga 1 3 se dämpa (ned) tonfall 1 (språkv.)
musikalisk accent, into-iiation, (ibl.) språkmedlodi 2 ton, klang 3 longång(ar)

tongivande ledande, dominerande, härskande, inflytelserik, auktoritativ; se ledare 1 — vara tongivande spela
första fiolen, (vilja) flyta ovanpå tonlös 1 se klanglös 2 obetonad, trycksvag;

(språkv.) perspirerad tonnage tontal, (fartygs) lastutrymme, lastförmåga, lastdryghet, dräktighet, bärighet,
(fartygs)kapacitet; (antal) båtar 1. fartyg, flotta



tonsill (hals)körtel, (öron- resp. hals)mandel tonsättare komponist, (äldre:) kompositör;

tonkonstnär tonvikt se accent 1; se eftertryck 1; se tyngdpunkt — ge tonvikt åt se accentuera — lägga tonvikt på
framhäva, särskilt understryka 1. intressera sig för 1. eftersträva ni tonåren [tånn1-] åldern 13 till 19 år,
pubertetsåldern, puberteten, adolescensen, slyngel-åren, slynåren, (ibl.) ungdomsåren, ungdomen

tonåring [tånn1-] (ibl.) ungdom: (om flicka) backfisch

topografi 1 ortsbeskrivning, terrängbeskrivning, (geografisk) detaljbeskrivning 2 (geo-

grafisk) beskaffenhet, terrängförhållanden, terräng

1 topp (subst.) höjdpunkt, toppunkt, klimax, kulmen, kulminationspunkt, zenit; spets, tinne, krön, 'huvud',
(bergs)höjd, klint, klätt, pik, 'hjässa', 'kalott', hjässpunkt, (prov.) kull; (träd)krona, (gran)skate; fingerspets, tipp,
(finger)blomma; sockertopp, kon, kägla; (våg)kam; (prov. för) snurra; (mat.) (kurvas) vertex; [topparna] de
främsta 1. ledande 1. yppersta, ledningen, 'spetsarna', 'högsta hönsen', (vard.) pamparna, jfr elit topp- försklassig;
högsta (möjliga); ytterst, liyper-(modern); rekord-(siffra); (idrott.) ypperlig 1. (vard.) kanon-(form) — från topp
till tå från huvud till fot, från hjässan till fotabjället, uppifrån o. (ända) ned, helt och hållet, alltigenom — i toppen
(ligga) i täten — på toppen på högsta nivå, i toppklass — stå på toppen räknas bland de främsta — toppen (vard.
för) mycket bra 1. roligt, utmärkt, fantastiskt

2 topp (itj.) låt gå, (vard.) kör till, kör för det, kyss till, kör i vind (sa Blomster); slå till, accepteras, det tummar
vi på, överenskommet, avgjort

3 topp (adv.) — topp tunnor rasande blixtrande arg, fly förbannad

toppa 1 topphugga, kapa toppen av 2 stå överst (i statistiken), stå överst på (lista), kröna — toppa sig skjuta i
höjden toppformig äggformad, konisk, pyramidfor-

mad, pyramidformig toppnivå på toppnivå (polit.) på högsta nivå, topp-(möte), möte (osv.) mellan statschefer I.
regeringschefer topprida bemöta övermodigt, behandla som en feg stackare 1. cn hund, förtrampa, trycka ner,
kujonera, trakassera, mobba, dirigera egenmäktigt, kommendera', köra med 2, trampa under fötterna toppunkt se
1 topp

torde tör, kan nog, bör, lär, skall, månde; behagade (intaga platserna): [han torde vara] (även) ban är nog tordön
se 1 åska, buller 1 tordönsstämma stentorsröst torftig se enkel 4, fattig 1, 2 knapp 1, obetydlig 2, mager 3, påver,
kärv (natur 1. landskap), (vard.) fjuttig; liten, eländig, tarvlig 1; ordfattig(t språk), innehållslös, andefattig —
torftigt (adv., även) (leva) indraget 1. spartanskt — ha det torftigt ha det knalt, smått, inte för fett, illa 4 torftighet
se fattigdom, elände 1, nöd 3 torg (öppen) plats, marknadsplats, salutorg, basar, (italiensk) piazza, forum
(romanum) — föra till torgs 1 torgföra, saluföra 2 öppet tala om 1. förkunna 1. framläggani (en åsikt), bekantgöra
ni, yppa, 'torgföra', skvallra 1, skryta med, se under skryta, briljera med; bära till torgs, 'skylta' med, se skylta 3
torgföra 1 se sälja 2 föra till torgs 2, tala om, utlämna 2, utlämna ni till allmänt beskådande, prisge åt
offentligheten

(669tork—trafik

tork hårtork, torkapparat, fön

1 torka (subst.) l torrväder, torr väderlek; vattenbrist, torrperiod; torrt klimat 2 torrhet, brist på fantasi 1. känsla,
intresselöshet, tråkighet, sterilitet

2 torka (v.) 1 hänga ut 1. upp till tork(ning); läska (gevärslopp); rosta (skorpor) 2 se torka av nedan 3 hänga uppe
till tork(ning), lufttorka, soltorka 4 se förtorka 5 (vard. för) (sitta o.) törsta, (sitta o.) ha tråkigt — torka av
avtorka, torka (ren), torka 1. gnida 1. stryka 1. sudda bort, fara över med en trasa 1. duk, damma (av),
dammtorka, rengöra ru, svabba, gnida ren 1. blank, tvätta (av), polera, putsa — torka ihop krympa, skrumpna,
torka in, mumifieras — torka in

1 torka fast; torka ihop; förminskas 1. försvinna genom torkning, (med.) mumifieras



2 se gå om intet — torka tårar stilla tåreflöde, hejda gråt; trösta, lindra kval, skänka tröst; [torka sina tårar] (bildl.
för) sluta upp att vara ledsen — torka ut 1 uttorka, torrlägga, avtappa iu, dika, dränera 2 bli torr, torka upp, se
förtorka

ltorn tornbyggnad; (torn)spira; [vakttorn,utsiktstorn, porttorn, pylo'n; vattentorn; kyrktorn, klocktorn, kampanil,
(ibl.) minaret; fia'1; (åld. för) fångtorn, fängelse; lagertorn, silo; (sjö.) pansrad däcksbyggnad, stridstorn, styrtorn,
kanontorn, fast torn]; se 1 hög 1 2 torn se tagg

torna upp sig hopa sig (i högar), stapla upp sig; bilda (timmer)brötar 1. bråtar; (om hinder) resa sig; (till)växa,
ökas, tillta(ga) tornado större tromb, virvelvind tornering ringränning, riddarspel, tornej, tornerspel, kämpalek,
ridderlig vapenlek, ryttarlek, dust, dyst, karusell; jfr tävling tornister 1 foderpåse (för häst) 2 proviantväska,
ränsel tornspira se 1 spira 2

torp (mindre) arrendegård, torplägenhet; torparstuga, torpstuga, (skämts, för) stuga, sommarställe,
sommarbostad, 'tjäll' torpedera 1 skjuta (fartyg) i sänk, spränga i luften, 2 sänka 1 2 (bildl.) omintetgöra, 'grusa';
förhindra; bekämpa; förstöra, likvidera, kasta över ända, lägga torped under arken, kullkasta, 'stjälpa', 'störta' torr
1 (motsats: fuktig, våt; sänk) fuktfri, fnösketorr, (prov.) torrfängd; torrlänt; torrlagd; regnfattig, regnlös; uttorkad,
sträv (i halsen); (gå) torrskodd 2 (motsats: färsk, frisk) förtorkad, saftlös, vissen, vissnad, mumifierad,
pergamentartad, skrumpen; torkad (fisk) 3 (motsats: fet) se skrumpen, skinntorr, se mager 1 4 (om visky)
oblandad, ren, 'naken' 5 (motsats: levande, livlig, färgrik, mustig) saklig, formell, 'kylig'; snustorr, knastertorr,
katalogmässig, andefattig, skolmässig, uttryckslös, livlös, karg, 'färglös', 'blodfattig', träaktig, träig, fantasilös,
opoetisk, prosaisk, korthuggen, kärv (humor), ledsam, trist, tråkig, stel, steril

(670

6 (mus.) klanglös, spröd — ha sitt på det torra ha sitt säkrat, ha kommit på grön kvist, vara såverad — hålla ihop
i vått och torrt hålla ihop i nöd och lust, i motgång som medgång, i ljuvt och lett, i alla livets skiften, i alla väder,
troget, vara oskiljaktiga — hålla krutet torrt vara på sin vakt, vara beredd att försvara sig — inte vara torr bakom
öronen inte vara fullvuxen, vara bara barnet, vara en gröngöling, inte ha trampat ut barnskorna, vara omogen 3
torrlägga i gräva ut, uttorka ni, avtappa ni, avdika, dika (ut), avvattna, dränera 2 införa spritförbud i torso bildstod
1. (figur)skulptur utan huvud, armar o. ben; (ibl.) bål; stympat 1. ofullbordat konstverk tortera pina, plåga, kvälja,
lägga på pinbänken 1. sträckbänken, stegla, lyncha, martera, jfr prygla, misshandla 1 tortyr pina, lidande, kval,
plåga, (våldsam) smärta, vånda, tantalikval, 'skärseld', marter, martyrium, misshandel, pennalism, hugg och slag,
prygel, gissling, rådbråkning, stegling; (ibl.) tredje graden torva 1 (gräs)tuva, (gräs)svål 2 se 1 täppa;

eget hem, hembygd, (den egna) jord(en) tota till 1. ihop (vard.) knåpa till 1. ihop,

snickra till 1. ihop, (lyckas) få ihop total (motsats: partiell) se fullständig 1 -

total- helhets-----totalt (adv., även) se helt

under hel, alldeles 1 totalbelopp sammanlagt belopp, samlad summa, totalsumma, (slut)summa, summa
summarum; [totalbeloppet] det hela totalitet helhet, allhet, enhet; [totalitetenj (även) det hela

totalitär diktatorisk, autokratisk, diktaturstat)

totem stamsymbol, fetisch

tott (hår)lock, (hår)tofs, test, tafs, tuss, se

1 sudd 1 toucha, touche se tuscha, tusch

1 tova (subst.) tofs, flock, knippe, test

2 tova (v.) — tova sig filt(r)a sig, fläta (ihop) sig, bilda tovor, dela sig i tovor — tova ihop sig se trassla ihop sig

tovig se ruggig, lurvig 1, luden, buskig 2, hop-tovad, (om hår) oordnat, ovårdat, rufsigt, testigt; (om tall) marig,
mar-(tall) trad 1. trade [träd] handelsväg, resrutt,



(trafik)led, se väg 1 tradition 1 gammal plägsed, se sed 2 tradering, (jur. för) överlåtelse av besittningsrätt 3
arvsägen, historia, gammal 1. urminnes hävd, folkminne, folksägen traditionell nedärvd, hävdvunnen, fäderne-
ärvd, (sed)vanlig, traditionsenlig, invand, inrotad, bruklig, övlig, gängse, allmänt gällande 1. rådande,
vedertagen, förhärskande, (ur)gammal, 'klassisk'; konservativ, ortodox (jude), konventionell trafik 1 (sam)färdsel,
kommunikation; passage (genom 1. till); post-, telefon- 1. telegramut-växling; fordonsström, trafikvimmel; kom-
trafikabel—transferera

mande och gående, rörelse, fart 2 handel, affärer, (vard.) ruljangs(en); föraktligt I. olagligt näringsfång,
(ljusskygg) verksamhet trafikabel se farbar trafikant se resande 1

trafikera befara, använda som färdväg, begagna som trafikled, ombesörja samfärdseln på; färdas på; genomresa
ru, beresa, (ibl.) frekventera, besöka trafikled se samfärdsled, väg 1, trad(e), genom

fart, farled trafikskola körskola, bilskola tragedi 1 sorgespel, sorg(e)drama, jfr skådespel 1 2 sorglig händelse,
olyckligt öde, 'drama', lidande, jfr olycka traggla 1. tragga (vard. för) 1 ideligen upprepa, 'tröska' (om1), 'tugga'
(om1), käxa, tjata, kälta, gnata 2 knoga; plugga (in); läsa knaggligt tragik sorg(lighet), olycka, (olycks)öde
tragikomisk se sorglustig tragisk 1 sorgespelsaktig 2 se sorglig, gripande trailer [trej-] 1 släpvagn (till lastbil 1.
buss), släp; husvagn 2 avsnitt ur kommande långfilm, lockfilm, 'glimtare' trakassera utsätta (ngn) för obehag,
vara kitslig mot, ansätta, chikanera, trakta efter att skada (ngn), söka bringa på fall, bereda (ngns) ofärd, (åld.) stå
efter (ngns) argesta; förtreta, gå hårt 1. illa åt, 'förfölja', (vard.) hun(d)sa; skaffa (ngn) besvär på halsen, oroa,
okväda, ofreda, antasta, (vard.) tråka, liva; retas med, pika, topprida, skämma ut, jfr 1 bråka 3, söka försätta (ngn)
i bryderi 1. förlägenhet 1. trångmål, göra del hett (om öronen) för, göra det I. livet surt för trakasserier förföljelse,
förolämpningar, provokationer, kitslighet(er), 'ledsamheter', bråk, obehag trakt (om)nejd, ängd, bygd, omgivning,
grannskap, närhet, 'kant'; [trakten] (vard.) (här i) krokarna; (åld.) landamäre; landsända, landskap, ort, se område
1; himmelsstreck trakta efter se eftertrakta, eftersträva traktamente kostpengar, dagpengar; (ibl.)

förplägning, förplägnad traktan traktande, längtan, jfr strävan {efter), ambition

traktat 1 fördrag (mellan stater), överenskommelse, avtal, kontrakt, pakt, konvention, (hist.) recess 2 (religiös)
småskrift 1. avhandling, propagandaskrift traktatsenlig avtalsenlig, överenskommen,

uppgjord, kontrakterad traktera l [traktera med] ge (till bästa), ge (ngn ngt) till livs, bjuda på, (und)fägna, bespisa,
förpläga, utspisa, duka upp, bulla upp, servera, pläga, spendera, (sjö.) hönsa; underhålla med (en rolig historia) 2
se behandla, spela (ett instrument) — traktera illa fara illa med — traktera med ovett se banna 1 — vara trakterad
av tycka om, tilltalas av, uppskatta 2, lockas av, vara svag för, vara förtjust i, känna sig smickrad av traktering 1
se förplägnad, mat 2 hanterande

traktör (åld. för) värdshusvärd, källarmästare

1 trall se 1 visa, (ibl.) refräng, omkväde — gamla trallen 'gamla visan' (omigen), (vard.) ruljangsen, se slentrian

2 trall spjälgaller, se galler

1 tralla (subst.) handtralla, skjutkärra, platåvagn, magasinsvagn, plattformsvagn, (järnvägs)dressin, ralla, (ibl.)
löpvagn; jfr kärra

2 tralla (v.) småsjunga, 'kvittra', jfr sjunga 1 tramp 1 trampfartyg, lastfartyg; trampflygplan 2 (om eng. o. amerik,
förh. för) lösdri-vare

1 trampa 1. tramp (subst.) tramp anordning, trampinrättning, pedal, trampbräde, fotbräde, fotsteg

2 trampa (v.) gå (tungt), vandra, kliva, stövla, stappla, stulta, pulsa (i snö), klampa,

stampa; (ibl.) tåga; (åld.) trå(da); pressa (vin); sätta foten (på), stiga (på), träda (på); trycka (ned); cykla — inte
ha trampat ut barnskorna inte vara fullvuxen, se vidare under barnskor — trampa i klaveret se dabba sig, stöta på
patrull — trampa ned se rasera; (bildl.) se förtrampa, kuva 1 — trampa ngn på tårna (bildl. för) träffa ngn på hans
ömmaste punkt, förnärma 1. såra ngn, stöta på patrull, vålla ngn avbräck — trampa sönder se krossa 1 — trampa



under fötterna se förtrampa, kränka 1 — trampa upp bana(gångväg) trampkvarn (bildl.) 'ekorrhjul', enahanda 2
trampolin språngbräde, satsbräde, svikt

1 trams (vard. för) struntprat, meningslösheter, (vard.) slidder; krångel

2 trams 1. tramser (vard.) tramsbyxa, opålitlig pratmakare; krångelmakare

tramsa (vard. för) prata (meningslöst) hit och dit, pladdra, sladdra; krångla, bråka, (vard.) tjafsa

tramsig (vard. för) oredig 1. osammanhängande i sitt tal, larvig, velig, fånig; svamlig,

mångordig, tjatig, (vard.) tradig; (prov. för) flamsig trance se träns

tranchera stycka, dela, skära för (stekskivor 1. fågel) vid bordet trankil lugn, oberörd; obekymrad, sorglös träns 1.
trance dvallikt tillstånd, se dvala 1, hypnos, extas träns- på andra sidan (om) transaktion uppgörelse, (affärs)avtal,
avslut, köp, (finans)operation, 'manöver'; affär(er), mellanhavande, (ibl.) manipulation transcendent (motsats:
immanent) översinnlig, andlig, höjd över timligheten, himmelsk, överjordisk, eterisk, metafysisk, immateriell,
(ibl.) transcendental transfer [träns1-1. fä'r] 1 (hand.) transferering, överföring av tillgång (i ett lands valuta till
ett annat lands valuta) 2 (idrott.) överlåtelse av professionell fotbollsspelare, klubbyte 3 transport (av
passagerare) från station (1. flygplats) till hotell (1. omvänt) transferera överföra (valuta)

(371transformera—trekant

transformera omforma, omvandla, omgestalta, ombilda, förvandla

transfusion (blod)överföring; intravenös (dropp)infusion, 'dropp' transit se träns ito

träns'ito genomförsel, transit, transitering; transitohandel — transito- genomgående, genomgångs-(frakt)
transkription 1 (språkv, för) omskrivning, translitteration, ljudskrift, fonetisk skrift

2 (mus. för) bearbetning (för annat 1. andra instrument)

translator (auktoriserad) översättare, tolk transmittera överföra, (över)sända; överlåta transparent genomskinlig,
genomsynlig, genomlysande transpiration (biol. för) (vatten)avdunstning; (fysiol, för) (ut)svettning,
(hud)utdunstning, jfr svett

transpirera se svettas 1; utdunsta transplantera (bildl. för) överflytta ru (till ny omgivning), 'omplantera' m; (med.
för) överföra (hud, organ) transponera (mus. för) överflytta 1. överföra (musikstycke) till annan tonart 1. sättning
transport 1 se frakt 1, överfart, fortskaffning, sändning, körsla, (ibl.) skeppning, flottning; utsändning, leverans 2
(hand. för) överföring av summa, överförd 1. transporterad summa 3 (skriftlig) överlåtelse, överflyttning,
endossement 4 (tjänste)förflyttning transportabel (motsats: stationär, fast) se flyttbar 1, portativ transportera 1 se
frakta, befordra 1 2 (hand. för) (över)föra (från en sida till annan)

3 (hand. för) överlåta på annan, endossera (växel) 4 (om tjänsteman) förflytta, överflytta ni, omplacera ru

transumt utdrag ur (skriftlig) handling, extrakt

transversal tvärgående, tvärställd, trans-versell

1 trappa 1. (vard.) trapp (subst.) (trappuppgång, trapphus; (farstu)bro

2 trappa (v.) — trappa av 1. ned se deskalera — trappa upp se eskalera

trappsteg 1 steg, avsats 2 stadium, grad, 'nivå', 'pinnhål'

1 trasa (subst.) (tyg)lapp, klut, skynke, (ibl.) binda, bindel; flik, slamsa, (prov.) läse, filla; [trasor] se paltor, lump
1 — ha en trasa i byken vara delaktig i — känna sig som en trasa vara utmattad

2 trasa (v.) — trasa sönder se riva sönder, förstöra 1, upprispa iu, uppfransa ru; se kritisera ned

trasgrann simpel o. prålig, billig o. vulgär, smaklös, 'skrikig' trasig (motsats: hel) se sönder, fördärvad, förstörd,
utsliten, sönderbruten, brusten, sprucken; bristfällig, sönderriven, sargad, naggad (i kanten); fransig, jfr



luggsliten, sluskig, höljd 1. klädd i trasor 1. lumpor; slarvig, (vard.) lumpig, skrabbig, paltig, pjaltig, (prov.) lasig

(672

traska se gå 1, jfr 2 loda, lunka, raska, (ibl.)

tåga, (prov.) travellera trassel 1 avfallsgarn, (bomulls)avfall, tilltrasslat garn, trasselsudd, (en riktig) 'härva',
'nystan' 2 trassliga 1. krångliga förhållanden, krångel, oreda, bråk 3, fel, mankemang, missöde, klämma, knipa,
trassligheter, komplikationer, förvecklingar, sammelsurium, ka-rambolage, (en) fnurra på tråden, 'gnissel', (vard.)
'elände', klammeri, trubbel, klatter, sjabbel, strul, (si.) tjäll på linjen trassla ställa till oreda, se krångla 1, 1 bråka 3
— trassla sig in se krångla sig in — trassla ihop sig filta 1. filtra sig, tova ihop sig, fläta ihop sig, slingra sig
samman, fnurra sig, veckla in sig (i varandra), slingra sig om varandra; knorra ihop sig, knollra sig, knyta (ihop)
sig — trassla in se trassla till, inveckla 3, göra invecklad — trassla in sig snärja in sig, inveckla iu sig, (vard.)
sylta in sig, (ibl.) låsa fast sig — trassla till rufsa till; krångla till 1. bort, trassla in, ställa till oreda I. förvirring,
förveckla, derangera, göra (ngt) (mer) besvärligt 1. invecklat, inveckla 2, 'fördunkla', (vard.) strula — trassla till
sig trassla (i)hop sig, filta I. filtra ihop sig, fläta hop sig, haka (upp) sig, låsa sig', (vard.) tjorva till sig: bli
krånglig(t) 1. trasslig(t), köra ihop sig; [det har trasslat till sig] det har kommit en fnurra på tråden (mellan dem)
trasslig (motsats: redig) hopsnärjd; se invecklad, krånglig 2, oordnad, svåröverskådlig, förvirrande

trauma sår, organskada; psykisk påfrestning, chock, häftig sorg 1. skräck, chockskada, (ibl. nära) komplex trav
— hjälpa på traven hjälpa att komma i gång, egga, driva på, mana på, påskynda ru, sufflera

1 trava gå i trav, gå 1, 2 springa 1

2 trava lägga 1. sätta i trave, stapla, famna (ved), stuva (in)

trave hög, stack, stapel 1; (sädes)skyl, (prov.)

rök; (vard. för) mängd 1 travers 1 (mil. för) tvärvall (i skyttevärn) 2 (tekn. för) tvärbalk, tvärbjälke; (järnv. för)
tvärspår I. snedspår (på bangård) travestera (skämtsamt) omforma 1. förvränga, skapa en komisk vrångbild av
(en allvarlig dikt), (ibl.) parafrasera, jfr parodiera tredimensionell stereoskopisk (bild 1. film),

djup-(film), stereofonisk (musik) tredje — tredje graden misshandel 1. tortyr under (polis)förhör — tredje man
utomstående (person); part 1. deltagare i — tredje statsmakten pressen — tredje världen utvecklingsländerna
tredsk se motsträvig, Irilsk, obstinat: jfr olydig tredskas (motsats: taga reson, låta tala med sig) envisas, slå
dövörat till (för), trilskas, trotsa, konstra, krångla 1, 1 bråka 3, frondera, revoltera, reagera, opponera, protestera,
vägra, se spjärna emot trekant se triangeltremulera—trivsam

tremulera skälva på tonen, darra, dallra; (om toner) rulla

trend (fackspr. för) huvudriktning i en (ekonomisk) utveckling, (utvecklings)riktning, tendens (i en utveckling),
utveckling, underton (på börsen) treva se famla; söka 1. leta (efter); fingra, känna 1. ta(ga) 1. peta 1. (vard.) tafsa
på, (prov.) tjåva; vidröra 1, palpera — treva sig fram känna sig för, försiktigt leta sig fram, pröva sig fram, staka
sig fram trevande se famlande, osäker 3, fumlig, avvaktande, försiktig, 'valhänt' trevare 1 (zool. för) känseltråd,
(känsel)spröt, tentakel, antenn 2 (bildl.) försiktig 1. diskret undersökning (av möjligheter), sondering; försiktig 1.
prövande framstöt, försök (att känna sig för), 'försöksballong', blänkare, (ibl.) förslag, (ibl. nära) förebud treven
(hem)trevlig, trivsam, gemytlig, angenäm; (ibl. nära) idyllisk trevlig sc behaglig 2, hygglig 1, sympatisk,
gemytlig, toujours, (åld.) lustelig; sc hemtrevlig, treven, smakfull, rar 2, (vard.) pysslig, käck, skojig, kul, lattjo,
laban, toppen(-), ball, mysig, tjusig; sc förtjusande 1, glädjande, glad, lyckad, fängslande; (iron.) 'snygg', 'ljus' —
trevligt (iron. i utrop) (just) 'snyggt', ljusblått, månljust; tablå, pang — ha trevligt sc roa sig, (vard.) ha sig
trevnad nöje, behag, hemtrevnad, komfort, trivsel, (prov.) hygge triangel tresidig figur, tresiding, trehörning,
trekant

triangeldrama kärleksdrama (mellan tre partner), svartsjukedrama, 'gruppsex' mellan tre personer

triangulär tresidig, trehörnig, trekantig, tri-



angelformig tribun upphöjd plats, läktare, estrad, scen 1, talarplats, talarstol

tribut 1 se skatt 3, avgift, (skänka) bidrag 2 (hyllnings)gåva, erkänsla, hyllning

trick listigt påhitt, se knep 1, (konst)grepp, konststycke, 'schackdrag', fult tilltag; bluff, (si.) båg

tricksa göra konster, manipulera 1. mixtra (med); (i fotboll) dribbla, leka; (idrott.) överlista I. 'snuva' en
motståndare genom tricks

1 trilla (subst.) 1 fyrhjulig (fjäder)vagn 2 trissa, litet hjul

2 trilla (v.) rulla (piller); (vard. för) 2 rulla 1,

falla 1; (vard.) dimpa; (om tårar) tillra; tränga (ur ögonhålorna); (om ord) forsa — trilla av pinn (vard. för) bli
alldeles handfallen, se svimma, dö 1 — trilla dit (vard. o.

si. för) bli underkänd, kuggas; råka i klistret, inte klara sig, (vard.) inte klara biffen, (ibl.) förlora; sc bli fast 4
under 1 fast trilsk 1. trilsken sc envis 1, hårdnackad, egensinnig, obändig, stursk 1, tredsk(ande), olydig, (om
häst) vrensk trilskas sc tredskas, sätta sig på tvären trim fullgott 1. funktionsdugligt skick, god

(tävlings)foi •m, kondition — i trim i god trim, vältränad, spänstig, i toppform; (om maskin o. dyl.) i (gott) stånd,
i (bästa) skick, som inte krånglar, (väl)justerad, (vältrimmad, felfri

trimma göra i ordning, göra startklar, sätta i stånd, iståndsätta, sätta i bättre skick, se om, justera (motor),
finputsa, provköra; träna, (upp)öva sorgfälligt, drilla, sätta i (god) form: (sjö.) ställa (segel), lämpa (last I. kol)

trind sc knubbig, fyllig 1, korpulent, 2 rund 1

0. 3; (bot.) cylindrisk, kavelformig

tripp liten resa, nöjesresa, se 1 resa, utflykt trippa tassa, gå med lätta steg 1. tillgjort

1 trissa (subst.) rulle, hjul, (liten) trilla; (på skidstav) kringla, tryga, truga; (på sporre) stjärna; cylinder, rund
skiva (i block), (sjö.) brass; (ishockey)puck; (vard. för) orden 2 — dra på trissor (vard.) (ä,) hål!

1 mig; dra åt helvete

2 trissa (v.) — trissa upp öka, uppdriva (U, pressa upp, driva i höjden, skärpa, stegra, fördyra; höja (till skyarna),
haussa (upp), matcha fram

trist 1 se dyster, ledsen 1, lugu'ber, duskig

2 se sorglig, ledsam, enformig, långtråkig, deprimerande, glädjefattig, glädjelös, (glädje)-tom, 'grådaskig',
duskig, 'sollös', 'torr'; socken, (prov.) söcknig

tristess 1 sc ledsamhet 1, tråkighet 2 beklämd-het, sorgsenhet, melankoli, (ibl. nära) förtvivlan

triumf segertåg, segerparad, triumftåg; segerglädje, (seger)jubel, lysande framgång, seger; jubel, (skade)glädje,
revansch — bäras i triumf bäras i gullstol 1. på mängdens armar

1. på händerna 1. under (seger)jubel — fira triumfer ha lysande framgångar, vinna segrar, triumfera, nå mycket
högt

triumfera 1 fira triumfer 1. segerfest, seger-jubla, jubla; vara överlägsen 1. övermodig 1. skadeglad, ta(ga)
revansch 2 få överhanden, segra — triumferande segervisst 1.skadeglatt o. självbelåtet (leende), segerstolt,
triumfatorisk — inte triumfera för tidigt inte ropa hej förrän man är över bäcken trivas (motsats: ledas, vantrivas)
arta sig, frodas, blomstra, florera, växa, gå bra; vara tillfreds 1. belåten, känna sig (som) hemma, vara i sitt esse,
vara som fisken i vattnet, vara i sitt rätta element, finna sig väl 1. förträffligt, må (bra), må som en pärla i guld,
må som en prins (i en bagarbod), njuta, känna sig väl till mods, (vard.) ha ångan uppe — trivas med finna behag
i; gärna umgås med, gå (bra) ihop med (ngn); [trivas med varandraj (kunna) samsas trivial sc alldaglig 2,
gammal, simpel 6, banal,



andefattig, poesifattig, poesilös, ledsam 1 trivialitet alldaglighet, platthet; utnött talesätt, 'kliché', banalitet,
plattityd, allmänsanning, truism, Polichinells hemlighet trivsam se hygglig, hemtrevlig, behaglig 2,

(673trivsel—trolsk

treven, underhållande, rolig, jovial(isk), sympatisk, charmfull

trivsel välbefinnande; trevnad

1 tro (subst.) 1 trosåskådning, religion 1, credo; religiös övertygelse, religiositet; åskådning, ideologi 2 (motsats:
misstro, tvivel, skepsis) tillit, förtroende, tilltro (till), tillförsikt, förtröstan, lit, (åld.) huld 3 mening, förmenande,
föreställning, tanke, uppfattning 2, förmodan, antagande, övertygelse, förvissning, försanthållande, förhoppning,
(ibl.) misstanke 4 (svära ngn) trofasthet 1. trohet — tros- konfessionell, religiös — blind tro fanatism;
auktoritetstro, kolartro, tro som försätter berg, (naiv) barnatro — i god tro godtroget, bona fide, utan att ana oråd
1. svek 1. argan list, uppriktigt, utan misstanke 1. biavsikter; (vara) övertygad om riktigheten av (ngt) — tro och
loven trohet, givet ord; [på tro och loven] på min ära, på hedersord — sätta tro till tro på, se 2 tro 3, lyssna till, se
lyssna 2, godtaga — uppsäga ngn tro och lydnad lösa sig från sin trohetsplikt, återta(ga) sitt trohetslöfte

2 tro (v.) 1 ha en (fast) religiös övertygelse, vara stark i sin tro 2 se förmoda, antaga 2, ha för sig, luta åt (den
åsikten), ha fått i sitt huvud, (för)mena, anse, hålla före, hålla för sant, tycka; [tro ngn om ngt] tilltro ngn ngt,
vänta sig av ngn, anse ngn

1 stånd till ngt 3 [tro på] sätta (till)tro till, ha tillit till, betrakta som sann 1. vederhäftig, skänka tilltro, ta(ga) för
kontant, ta(ga) fasta på, förutsätta, anta(ga); so godtaga, (vard.) hoppa på1, gå på1; ansluta sig till, ty sig till,
acceptera (en åskådning 1. lära); ta(ga) ngn pä orden, lita på, (ibl.) svära på magisterns ord 4 (du kan inte) ana 1.
föreställa dig 5 (jäg. för) ligga orörlig, hålla sig 1. stå stilla, 'trycka' - tro sig inbilla sig, smickra sig med — tro
de't (prov. för) månne det, nej verkligen

troende (part. adj.) 1 rättrogen, konfessions-bunden 2 andligt sinnad, kristen, religiös, frireligiös, frälst, omvänd,
pånyttfödd, väckt, pietistisk 3 (ss. subst.) läsare, (vard.) fri-mickel

trofast huld och trogen, se trogen 1, kollegial, obrottslig, minnesgod

trofasthet se trohet 1

trofé segertecken, jakttrofé, 'fjäder i hatten'; krigsbyte, jfr byte 2

trogen 1 trofast, hängiven, tillgiven, vänfast, god (vän), (åld.) huld; pålitlig, tillförlitlig,

svekfri, ordhållig, lojal, jfr plikttrogen, flitig 1; ståndaktig, beständig; troende, fast i tron

2 trogen mot originalet, riktig, noggrann, bokstavlig 2, ordagrann; adekvat, följsam, kongenial; (om porträtt) lik;
verklighetstrogen, verklighetsnära, realistisk 1, sann; tidstrogen, autentisk (dräkt) 3 i överensstämmelse med (sin
vana) — troget (adv., även) (följa ngn) som en skugga 1. en hund 1. i vått och torrt, i nöd och lust

trohet 1 trofasthet, pålitlighet, huldhet, ordhållighet, samvetsgrannhet, lojalitet, tro och loven; beständighet,
ståndaktighet, orubblighet 2 trohet mot originalet, (exakt) likhet, full motsvarighet, överensstämmelse trohetsed
(tro- och) huldhetsed, hyllningsed, faned

trohjärtad se godtrogen, öppenhjärtig, oskrymtad, uppriktig o. tillitsfull, ärlig, förtroendefull, harmlös, kritiklös
trolig rimlig, trovärdig, se möjlig 2, sannolik — troligen (adv.) se förmodligen — hålla för troligt se antaga 2 —
söka göra ngt troligt försöka få (ngn) att tro ngt troligtvis se förmodligen

troll 1 bergtroll, jätte, (mytol.) turs; rå, dvärg, monstrum, spöke, trollpacka, häxa, (ibl.) vampyr; (i plur.) trolltyg,
(prov.) oknylt 2 elak människa, odjur (i människohamn); so käring 3 (vard. o. skämts, för) (liten) rusti-bus(s),
odygdspåse trolla utföra trollkonster; bedriva trolldom I. signerier 1. häxeri, (prov.) kuckla, (om forn-nord. förh.)
sejda — trolla bort låta försvinna, smussla undan, borteskamotera [U, snappa bort — trolla fram överraskande
framkalla ni, frammana ni; (plötsligt) skaffa (fram) 1. åstadkomma; stampa (arméer) ur jorden — trolla ngn sjuk



sätta på ngn en sjukdom, 'låsa' trollbinda fängsla', attrahera, bergta(ga), förhäxa, tjusa, fascinera, bedåra; (ibl.
nära) hålla bunden, hämma; lamslå, förlama trolldom häxeri, häxkonster, magi, (ande)be-svärjelse(r), signeri,
svartkonst, nekromanti, trollkonster, trolleri, trolltyg, trollslag, (fornnordisk) sejd; jfr förtrollning, förhäxning,
otyg, fanslyg; taskspeleri, eskamotage; troll-medel

trolleri se trolldom, jfr feeri; trolldomskonst-(er), hokuspokus, konststycke(n), underverk, (vard.) kuckel
trollformel besvärjelse, (ibl.) abrakadabra,

hokuspokus (filiokus) trollkarl 1 svartkonstnär, häxmästare; ande-framkallare, andeskådare, (ande)besvärjare,
exorcist; (fornnord.) sej dkarl, sej dare;(samisk) nåjd; visman, medicinman, (nordasiatisk) schama'n, voodoo,
magiker, mager, fakir, ormtjusare 2 trollkonstnär, trolleriprofessor, trollare, illusionist, taskspelare, jfr gycklare 3
överdängare, virtuos trollkonst 1 [trollkonster] se trolldom 2 illusionsnummer, trick — det är ingen trollkonst det
är inget konststycke, det är ingen konst

trollkvinna se häxa 1, signerska

trollslag trolleri, jfr trolldom — som genom

ett trollslag se plötsligt trolltyg 1 övernaturliga väsen; troil, (prov.) oknytt, skrömt 2 förgörning, trollskap,
spökeri, trolldom trolova sig se förlova sig

trolsk felik, hänförande, sagolik 1, förtrollande, (för)tjusande, magisk, mystisk 1, overklig

(674trolös—trumpen

trolös se falsk 3, opålitlig, otrogen — vara

trolös mot se bedraga 4 tromb 1 (virvlande) skydrag, virvelvind

2 (med. för) blodpropp

tron 1 tronstol 2 (bildl. för) (konunga)makt, regentskap 3 (vard. för) nattkärl, potta — bestiga tronen ta(ga)
regeringsmakten, tillträda regeringen — sitta på tronen regera, (inne)ha konungamakten trona sitta på sin tron,
sitta uppställd 1. uppspetad, jfr sitta 1, bre(da) (ut) sig, 'prima'; ha sin plats (på), vara placerad (på), vara uppställd
(på), ståta, jfr paradera 2 tronavsägelse abdikation tronföljare efterföljare 1. efterträdare på tronen, kronprins, jfr
efterträdare; (skämts, för) son tronföljd àrvsföljd, succession tronhimmel baldakin, tak, takhimmel troninkräktare
usurpator tronpretendent tronkrävare, (kron)pretendent, kungsämne

trop [-å-] (språkv, för) bildligt uttryck(s-

-sätt), (poetisk) bild tropisk se het 1, (om värme) stark, 'tryckande' tropp 1 (mil.) se trupp 1 2 se 1 flock 2, (gym-

nastik)grupp troppa av (mil., åld. för) avmarschera ni troppvis, avtåga ni; avlägsna sig en efter en, (be)ge sig
åstad 1. i väg, se gå 2, smita 1 trosfrände trosförvant, medbröder 1. medsyster (i tron), (ibl.) meningsfrände
trosivrare fanatiker, selot troskyldig se godtrogen, öppenhjärtig, oskyldig 2, naiv

trosor (korta dam)benkläder, korta herr-kalsonger

1 tross 1 (åld. för) träng(avdelning), samling militärfordon; underhållsförband; |trossen] de sista, eftersläntrarna 2
se packning 2

3 onödigt påhäng, pack, följe — hela trossen (vard. för) allt, se under all 4

2 tross låg, fånglina, se rep, (ibl.) förtöjning trossats trosartikel, fastslagen sanning, lärosats

trosvittne bekännare; blodsvittne, martyr trotjänare se faktotum, trogen arbetare i vingården 1. i Herrens vingård;
[han är en verklig trotjänare] han är gammal i gården

1 trots (subst.) trotsighet, tredska, trilska, trilskhet, genstridighet, genstörtighet, motsträvighet, (hårdnackat)
motstånd, stursk-het, motsägelselusta, oppositionslusta, uppstudsighet, olydnad, ohörsamhet, insubordination,
envishet, halsstarrighet, självrådighet, egensinne, styvsinthet, hårdnacken-het, omedgörlighet, istadighet,



svårhanterlighet, motspänstighet, tjurighet, tjurskal-lighet, oresonlighet, övermod — bjuda trots se trotsa 1,
strama 1. morska upp sig — i trots av oaktat, ehuru — på (rent) trots på (pin) kiv, (vulg.) på rent djävulskap

2 trots (prep.) i trots av, (tvärt)emot, i strid mot 1. med, oaktat, oavsett, oansett, (ibl.)

oberoende av — trots allt se likväl —- trots att se ehuru trotsa 1 bjuda trots, handla mot (ngns) vilja, göra (ngn)
emot, bjuda (ngn) spetsen, vara trotsig, visa trots 1. uppstudsighet, morska sig; motslå ni, spjärna (e)mot, handla
stick i stäv mot, bryta mot, sätta hårt mot hårt, sätta sig upp (e)mot, göra front (e)mot, rida spärr mot, sc Iredskas,
(vard.) 'sticka upp' 2 inte akta på, inte låtsa(s) om, se strunta i 3 hålla stånd (mot), hålla (ngn 1. ngt) stången,
uthärda, (modigt) möta (faran) 4 gäcka, komma (ngt) på skam 5 [trotsa på] övermodigt pocka på 6 uppfordra
(vem som helst att göra det bättre) — trotsa all beskrivning vara obeskrivlig(t dålig osv.) — trotsa tiden sc stå sig
trotsig se hårdnackad, stursk 1, spotsk, utmanande, oppositionell, övermodig, obändig, motsträvig, trilsk(en),
tredsk, tvär, vanvör-dig, impertinent trotsålder se slyngelår trottoar gångbana

trovärdig 1 (motsats: otillförlitlig) se ärlig, pålitlig, säker 2 2 (motsats: vidunderlig) se antaglig, trolig,
övertygande trubadur 1 (hist.) medeltida provensalsk kärleksskald 2 kärlekspoet, kärlekssångare, jfr skald;
kringvandrande spel(e)man, gatu-sångare, lutsångare, gitarrsångare trubbel (vard. för) krångel, svårigheter,
besvärligheter), obehagligheter, trassel; bråk trubbig 1 (motsats: spetsig, vass, formerad, slipad) oskarp,
(av)rundad, avtrubbad; slö, grov 2 (bildl. för) butter, trumpen, 'kärv', 'kort', tyst o. sluten, 'tillknäppt', tvär 2 truga
(enträget söka) förmå 1. övertala, (åld.) persvadera; sc nödga, ligga över, pressa, se krusa 2 — truga på1 sc
tvinga på — truga sig på1 tränga sig på1 truism självklart påstående, självklarhet, platthet, plattityd, banal o.
självklar 1. till leda omtuggad sanning, jfr kliché 2 trulig se trumpen, sur 6

trulsig 1 (om person) sc klumpig 1, lunsig 1, otymplig 1 2 (om sak) påsig, illasittande, lunsig 2

trumf (bildl.) fördel 1. kraftigt medel 1. argument (i beredskap), övertag, 'trumf på hand'

trumfa — trumfa i lära (in), inplugga m 1. slå 1. traggla i (ngn ngt), inpränta, inskärpa — trumfa igenom se driva
igenom 2 under 2 driva

1 trumma (subst.) 1 (om negerförh.) tamtam; (ibl. nära) puka, tamburin 2 cylinder, rör, kanal, gång, kulvert,
ränna, brunn, (sten)-kista; (hiss)schakt; (strömmings)låda — slå på trumman (för) göra propaganda (för), se 1
reklamera (för), haussa upp

2 trumma (v.) 1 slå på trumma, traktera trumman; dunka, bulta, knacka, (om hackspett) picka, slå (takten) 2 (om
regn) se smattra — trumma ihop 1. samman sammankalla ni, samla, båda ihop 1. samman

trumpen sc misslynt, (sur)mulen, butter,
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fnurrig, se knarrig, sur ö, nedstämd, tungsint, osällskaplig, ovänlig, tjurig, truttig, plutig, trulig, (ibl.) trulsig; jfr
inbunden trupp 1 manskap, meniga; (trupp)avdelning, militär-1. truppstyrka, kontingent, kommando,
detachement, patrull, tropp, (trupp)en-het, förband, kår, (romersk) kohort; (tjänstgöra vid) truppförband;
[trupper] (även) krigsfolk, garnison, 1 här 1, krigsmakt, (slrids)krafter, vapenmakt 2 klunga, so 1 flock 2 3
(teater)sällskap, ensemble trupprevy förbimarsch, defilering, se revy 1 trust monopolistisk affärssammanslutning,
koncern, monopol, (ibl. nära) konsortium, jfr kartell 2

trut (vulg. för) mun 1 — hålla truten hålla käften, vara tyst, tiga — vara stor i truten vara storordig 1. skrytsam,
jfr skryta

truta puta, skjuta fram läpparna, spetsa

munnen, pluta (med munnen) tryck 1 press, tyngd, pression, (om gas) ten-sion; betoning, tonvikt, tryckstyrka,
accent; kraft, energi, kläm 2 påfrestning, påverkan, inverkan, inflytande; (ibl.) stress; (skatte)-börda; 'mara' 3
påtryckning, tvång 4 typografi; tryckalster, bok, trycksak — tryck-(språkv.) expiratorisk 1. dynamisk (accent) —
utöva tryck på nödga, tvinga, pressa trycka 1 pressa, tynga; klämma, spänna, sluta tätt till, sitta åt (för hårt), ligga



till, ligga (e)mot, ligga på, tränga: krama 2 betunga, tynga 2, 2 smärta 3(typogr.) ta(ga) in i press, presslägga, låta
gå i tryck; offentliggöra, införa, (låta) publicera 1. utge, ge ut av 1. från trycket 4 (jäg. för) gömma sig, ligga
hopkurad o. orörlig, hålla sig stilla, (jäg.) tro 5 (si. för) hålla sig undan, skolka, (si.) maska 6 (om pris) nedpressa
ru, sänka — tryckas ned (av) träda i bakgrunden (för), komma i skuggan (av); domineras (av) — tryckt 1
(typogr.) färdigtryckt, uttryckt 2 nedtryckt, betryckt, sorglig, dyster 2, olustig; dålig(a) (tider); [tryckt
sinnesstämning] so missmod — tryckande 1 tung, betungande, svår, hård, beklämmande 2 påträngande (behov),
trängande (nöd) 3 kvalmig, kvav, dov, kvävande, åskdiger, besvärande 1. stark 1. pressande 1. tropisk (värme),
obehaglig — trycka av 1 avfyra, skjuta (av), avlossa, smälla av 2 ta(ga) (ett) avtryck av 3 (låta) trycka om, (vard.)
saxa (ur annan tidning); göra avdrag (för korrektur 1. etsning); eftertrycka, göra pirat- 1. tjuvtryck, reproducera,
plagiera — trycka fram fram-krysta ni, se krysta 3 — trycka ihop hoptrycka, trycka samman, klämma I. knipa
ihop (läpparna); packa, komprimera; kondensera; förkorta trycka in 1 klämma in, pressa in, tränga in, driva in;
buckla till; slå in 1. krossa (fönster) 2 trycka 1. göra ett märke i, stämpla in — trycka ned böja ned, pressa (ned),
tvinga ned; nedtrampa ni; överväldiga, trycka 1. tynga till jorden, betunga, belasta; kuva, topprida, (vard.) kvadda
till — trycka på 1 ligga på, pressa
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på, utöva tryck (på) 2 se framhålla 2 — trycka till sitt bröst krama, (om)famna tryckeri tryckerianstalt,
boktryckeri, bok-tryckarverkstad, officin, tryckarfirma, tryckeriföretag, tryckerirörelse, litografisk anstalt
tryckfrihet pressfrihet

trygg se obekymrad, tillitsfull, säker 3, själv

medveten, ostörd, 2 lugn 4, skyddad, ombonad 2, jfr pålitlig - tryggt (adv., även) so förvisso, saklöst trygga so
betrygga, skydda, gardera, säkerställa, säkra (återtåget); freda (sitt samvete); hålla (ngn) skadeslös (för förlust),
(ekonomiskt) försörja — trygga sig till ty sig till, söka skydd 1. stöd hos, lita (sig) till, anförtro sig åt, hålla sig
till, hylla sig till — tryggad so säker 1, skyddad trygghet se säkerhet 1, skydd 2, garanti, fri lejd; se 1 lugn 2
tryne 1 so nos 2 so näsa 1 3 (vulg. för) mun 1

4 (vard. för) ansikte tryta (motsats: förslå, räcka till) so fattas 1, brista 2, sina 3, (hålla på att) ta(ga) slut, (om
krafter) svika, sjunga på sista versen, vara på upphällningen tråckla nästa, snörpa

tråd sytråd, (tråd)ända, (silkes)gut; garn, snöre 1; fiber, tåga, sträng; (fiske.) tafs — den röda tråden ledmotivet, se
vidare under röd — det har kommit en fnurra på tråden det har hakat upp sig (mellan dem), se vidare under
fnurra — draga 1. dra 1. rycka i trådarna leda, 'dirigera' (utan att själv synas) — få 1. ha ngn på tråden (vard. för)
tala med ngn i telefon — hålla i trådarna vara den ledande, styra, 'dirigera', hålla trådarna i sin hand — hänga på
en tråd (vard. för) vara nära att, se under 1 nära — inte ha en torr tråd på kroppen vara genomvåt — inte ha en
tråd på kroppen vara (pin) naken — livet hängde på en tråd ngn svävade i yttersta fara — lätt på tråden se
lättfärdig — tappa tråden tappa den röda tråden, förlora sammanhanget, komma av sig — vara på tråden 1 vara
på tapeten, se aktuell 1 2 (vard. för) vara i telefon, telefonera, ringa tråda 1. (poet.) trå (åld. för) trampa, vandra,
beträda, stiga (på) — tråda dansen so dansa 1 trådrätt snörrätt, (spik)rakt trådsliten se luggsliten, (ibl. nära)
fransig tråg 1 matho, se ho, holk, (murbruks)back. (prov., i Sydsv.) bör, jfr kar 2 daltråg, dalgång, dalsänka,
'bassäng', (geol.) bäcken, synklinal, synkli'n tråka 1 (sitta o.) ha tråkigt, ledas 2 (vard. för) (genom kvickheter) få
(ngn) svarslös; driva med (ngn), besvära, reta(s), genera, trakassera, chikanera 3 trötta (ut), göra (ngn) utled

tråkig 1 (motsats: pigg, munter, glad) se ledsam 1, trög, tungusisk, 'dödbakad' 2 (motsats: intressant) se
långtråkig, långrandig, ointressant, händelsefattig, händelselös, enahanda, monoton, stereotyp, fantasilös, träig,ha
det tråkigt ställt—träffa

träaktig, 'lam', själlös, intressedödande,

mördande 2, (vard.) kass 3 (motsats: glädjande) se sorglig: (det var) beklagligt; obehaglig, oangenäm, otacksam,
besvärlig, förarglig, icke önskvärd (följd), penibel; *< krånglig 1 4 (motsats: ovanlig, frapperande) se alldaglig 2
— ha det tråkigt ställt ha det illa (ställt för sig), ha det besvärligt — ha tråkigt se ledas 1 — tråkigt nog se tyvärr



vara tråkigt (att) vara skada, se under

1 skada

tråkighet ledsnad, ledsamhet, tristess, enahanda; 'torka'; se elände 1, motgång, otrevnad, bråk, förtretlighet,
obehag; [-[tråkigheter]-] {+[tråkig- heter]+} se besvär 2, förtrel 2, tråk tråkmåns döddansare, tungus, 'träbock',
(vard.) dönicke, döhök, 'snusgubbe', snus-mumrik, surpuppa, torrboll, torris tråna se längta (efter) — tråna bort
tyna bort, se tyna av — tråna efter kasta sina blickar på

trånad se längtan

trånande se längtansfull, nostalgisk; simmig (blick)

trång 1 (motsats: stor, rymlig, bred, vid) (alltför) liten, smal 1; svårframkomlig; knapp, snäv 1; trångbodd, kyffig
2 (om person 1. inställning) se småskuren 2, inskränkt, bornerad, filiströs, ensidig, begränsad — trångt (adv.,
även) ont om plats 1. saligheten - sitta trångt 1 sitta tätt 1. på varandra, se trånga 1 2 (bildl.) ha en osäker I. otrygg
ställning, ha ekonomiska svårigheter, ha det (ekonomiskt) besvärligt 1. svårt, sitta illa till, vara skuldsalt — vara
trång se sitta ål 1 trångbodd till trängsel fylld, överbefolkad vara trångbodd lia dåligt utrymme, ha en för liten (o.
trång) bostad trångbröstad (motsats: vidsynt) se intolerant, fördomsfull, trångsint, illiberal, ensidig, 'enkelriktad',
bornerad 1, bigotl trångmål betryck, svårt läge, svårbemästrad situation, nödläge, dilemma, se 1 knipa,
förlägenhet 2 -- vara i trångmål sitta illa till, vara i knipa, se under 1 knipa trångsint se trångbröstad, intolerant,
bornerad 1 trångsynt (motsats: vidsynt, liberal) se inskränkt 3

trä trävaror; bräder, plank, virkessortiment,

se timmer; träverk; (ibl.) vedträ träaktig 1 träartad, träig, vedartad, hård

2 (bildl. för) tråkig, enformig, dum, inskränkt; trög, kärv, stel, tafatt, klumpig; fåordig, tyst(låten),
temperamentslös, inbunden, 'torr', 'livlös'

träck spinning, gödsel; (åld. för) avföring, tarv, (vard.) skit; (prov. för) smuts, (prov.) gorr

träd — inte växa på trän inte stå att finna var

som helst, se vidare under växa

1 träda (subst.) trädesåker, trädesgärde, trä-desjord, linda; jfr träde

2 träda (v.) stiga, gå, skrida, komma; trampa (i ngns fotspår) — träda emellan se hjäl-

pa 2; intervenera, gå emellan, bilägga tvist — träda emot komma 1. gå (ngn) till mötes — träda fram 1 träda i
förgrunden, inträda ni, (i högre st.) träda an, (åld.) stå fram; (ibl.) inställa sig; (jur.) företräda 2 se framträda 2

— träda fram med frambära -— träda i bakgrunden (för) komma i skuggan (av), se vidare under bakgrund —
träda i besittning (av ngt) ta(ga) (ngt) i besittning — träda i bräschen för försvara, se vidare under bräsch

— träda i dagen se framträda 2, bli bekant, se under 2 bekant, bli synlig -— träda i förbindelse med associera sig
med, se vidare under förbindelse — träda i förgrunden träda fram i första ledet, se vidare under förgrund — träda
i kraft gå 1. träda i verkställighet, bli gällande — träda i likvidation avveckla affärerna — träda i (ngns) ställe
inträda, ersätta, efterträda, avlösa 1 — träda i skuggan för komma i skymundan, se vidare under

1 skugga — träda i spetsen för ställa sig i spetsen för, ta(ga) ledningen — träda i tjänst börja sin tjänstgöring,
börja en anställning — träda in 1 se 2 stiga på 1, 'tåga' in 2 se 2 inträda 2 — träda ngn 1. ngns rätt för nära 1. för
när göra intrång i ngns rättighet — träda ngn nära komma ngn nära, se under 1 nära — träda till 1 överta(ga)
ansvaret, komma till hjälp, rycka in, bistå

2 se tillträda — träda tillbaka se draga sig tillbaka, avgå 2, falla undan 3

3 träda 1. trä (v.) sticka; anbringa (pärlor på en tråd), rada upp; stoppa — träda 1. trä in föra in, sticka in, (sjö.)
skära in -— träda 1. trä på 1 (om tråd) föra in (i nålsöga), dra(ga) igenom, sätta fast tråd på (nål); (om pärlor)



träda upp (på snöre); (om mask) agna på 2 (om klädesplagg) dra(ga) på (sig)

träde — ligga i träde 1. i träda ligga för fäfot, ligga nere, vanvårdas, få förfalla, vara lämnad vind för våg, ligga 1.
vara obrukad 1. oanvänd 1. onyttig 1. utan avkastning

trädgård (trädgårds)anläggning, (åld.) örtagård, lustgård, (prov.) hage, (i Sydsv.) have, jli- 1 täppa

träff 1 (motsats: bom) se fullträff; (fäktn.) touché 2 (vard. för) avtalat möte, kärleksmöte; sammankomst,
uppslutning 3 jfr lyckträff

träffa 1 (motsats: bomma, missa) ramma, råka, nå, komma fram till, slå an, stöta emot, karambolera med, (i
biljard) (från sidan) taschera 1. tascha; 'bränna' (med boll); skjuta prick, (vard.) pricka; bli 1. få en fullträff; gissa
(rätt), träffa den ömma punkten, träffa det väsentliga, få effekt, 'gå in', 'gå hem', 'ta(ga) skruv', 'ta' 2 sammanträffa
ni med, stöta ihop med, råka; vara tillsammans med, umgås med 1; se besöka 1, komma i förbindelse I. beröring
1. kontakt med, komma till tals med, komma i slang med; se anträffa, möta 1 3 träffsäkert återge 1. uttrycka 1.
avbilda 1. skildra, ta(ga) fasta på, få tag i, finna, hitta, träffa 1. ta(ga) på
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kornet, attrappera 4 (i högre st.) se drabba 5 besluta sig för (ett val) — träffas 1 (om sak) beröra varann, gå ihop,
förenas 2 (om person) ses, jfr mötas; se umgås; [träffas A.?] är A. inne, kan jag få tala med A. 3 (kunna 1. bruka)
förekomma — träffas av se drabbas av — som träffad av blixten se knalt och fall

— träffa anstalter 1. anordningar se föranstalta, bestyra, se vidare under anstalt — träffa avtal ingå avtal, se
komma överens 2 — träffa huvudet på spiken träffa prick, se vidare under 1 spik — träffa in se förverkligas —
träffa in på se stämma överens under 3 stämma — träffa prick träffa det rätta, se vidare under prick — träffa på
se anträffa, finna 1; möta, 'uppleva'

träffande riktig, lämplig, passande, pregnant, adekvat; se slående under 2 slå, på kornet, karakteristisk, lyckad,
lyckligt funnen, väl-funnen, fyndig, träffsäker, frappant, (om svar) kvick, uddig, epigrammatisk, 'dräpande',
'bitande' träffning sammanstötning, (åld.) aktion, se 1 strid 1

träffsäker 1 pricksäker, säker 1. stadig på handen 2 (bildl.) se träffande, täckande, skarpsynt, exakt trägen se flitig
1, ambitiös, enträgen, uthållig,

omsorgsfull, idelig, oavbruten träig se träaktig; (om matvara) hårdtuggad,

saftlös, 'trådig' träkärl jfr laggkärl; (trä)bunke, back träl se slav träla se slava träldom se slaveri

trälig (prov., bildl. för) besvärlig; enformig,

trist, långtråkig träna förbereda, utbilda, öva (in), plugga (in), öva upp, trimma, duva, härda; träna sig, öva sig (i),
ligga i träning: (jäg.) jaga in, jfr dressera — tränad vältränad, i form 1. slag 1. (god) kondition; upplärd, skolad,
uppövad, inövad, kunnig (i), erfaren (i), välutbildad (i), skicklig (i), driven tränare (idrotts)instruktör, coach
tränga 1 vara trång, sitta trångt, smita åt, trycka, klämma, spänna 2 driva, pressa, trycka, ansätta, tvinga; puffa åt
sidan, knuffa, skuffa; (med våld) bana sig väg, jfr tränga fram; genskjuta, (si.) tackla 3 ansätta, sätta åt 4 (prov.
för) (nödvändigt) behöva 1

— tränga sig fram arbeta sig fram, arm-båga sig fram, knuffa sig fram, knuffas, bana sig väg, (hänsynslöst)
skaffa sig plats, pressa sig fram, hålla sig framme — tränga sig igenom se bryta igenom 1 — tränga sig in göra
intrång; komma emellan, bana sig väg in, armbåga 1. kila 1. krångla 1. knuffa 1. ta(ga) sig in 1. fram, praktisera
sig in, tränga sig på — tränga sig mellan gå emellan, komma 1. tränga sig mellan barken och trädet, störa det
goda förhållandet mellan (närstående) — tränga sig på se ansätta 1, bestorma (med böner); tvinga sig på, störa,
vara efterhängsen 1. påträngande I. när-

gången, våldgästa; (om tanke) ovillkorligen inställa sig, uppfylla ngns sinne — trängas 1 knuffas, buffas,
armbåga sig fram, skuffas; klämmas (ihop) 2 se vimla, flocka sig — trängd pressad, ansatt, utsatt — trängande
tvingande, nödvändig, oavvislig, hotande, tryckande 1. yttersta (nöd), påträngande (behov), viktig, pressant, se



brådskande under

2 brådska — tränga fram framtränga; plöja sig väg (genom), se bryta fram, bryta igenom 1, (om rök) slå ut;
tvinga sig fram, (söka) ta(ga) sig fram; (ibl.) hinna 1. nå fram — tränga igenom 1 komma igenom, pressa sig
igenom, gå fram genom, spränga sig genom, genomborra ni; genombryta ru; sila igenom, sippra (fram) igenom,
(prov., i Sydsv.) träcka, se bryta igenom 1; tränga in i, blanda 1. förena sig med, fylla, mätta, genomsyra,
impregnera, infiltrera, gå genom märg och ben; (om doft) slå in 2 (om ord o. konstruktioner) vinna burskap,
segra, slå igenom 3 (med tankarna) penetrera, fatta, jfr genomskåda 4 se genomtränga 2 — tränga ihop se tränga
samman — tränga ihop sig packa (ihop) sig, skocka sig, samsas om utrymmet — tränga in 1 skjuta in, tvinga in,
pressa in, trycka in, knuffa in, klämma in 2 gå 1. komma in, rusa in, pressa 1. borra 1. arbeta sig in 1. ned (i),
skära 1. äta sig in (i huden); strömma in, blåsa in, 'slå in', suga (sig) in, jfr tränga igenom 1

3 färdas allt längre in, bryta (sig) in, tränga fram, praktisera sig in, bryskt 1. fräckt 1. med våld skaffa sig tillträde,
intränga, infalla nt (i), invadera, storma, rycka 1. tåga in (i), intåga nt, göra intrång (på 1. i); inkräkta (på), vinna
insteg, innästla ni sig 4 [tränga in i] undersöka, gå till grunden med, gå på djupet med, fördjupa sig i, sätta sig
(väl) in i, tränga till botten i, göra en inbrytning i, leva sig in i, försänka sig i, ingående syssla med, på allvar
ta(ga) itu med, göra sig väl bekant 1. hemmastadd 1. förtrogen med, penetrera — tränga på 1 pressa på, (idrott.)
pressa; trycka 1. skjuta 1. knuffa på 2 vara påträngande, truga sig pä 3 (om tanke) uppfylla ngns sinne — tränga
samman tränga ihop, köra 1. packa ihop, pressa in, skriva ihop 1. samman, förtäta, koncentrera 1; kon cist
framställa 1. återge, sammanfatta — tränga till (prov. för) (nödvändigt) behöva 1— tränga tillbaka tränga 1.
tvinga bakåt, driva tillbaka, hejda, hindra (från att behålla sin ställning 1. från att utbreda 1. utveckla sig),
borttränga ni — tränga undan 1 knuffa 1. skjuta 1. skjutsa 1. vräka 1. fösa undan, skjuta åt sidan; (fys.) deplacera
2 se undantränga 2 — tränga ut 1 sippra ut, komma fram, strömma ut 2 se undantränga 2

trängsel folkträngsel, (folk)massa, se vimmel, kaos 2

träning (systematisk) övning, uppövning, utbildning, förberedelse

träns 1 flätat snöre, snodd, snörmakeri(er).

(guld)galon, lullull 2 (kast)söm 3 (sydd) hank 4 (hästsp.) (huvudlag o.) betsel

(678träsk—tugga

träsk 1 se myr, dy 2 2 (prov. tör) (in)sjö

3 (bildl.) 'moras', 'kloak', 'gungfly' träskalle so dumbom träskartad se sumpig

1 träta (subst.) se gräl 1, ordväxling, 1 strid 2

2 träta (v.) byta 1. skifta 1. växla ord, inlåta sig i ordväxling med, trätas, se tvista, kivas — träta på se skälla ut
under 2 skälla, svära över, gräla 1. tjata 1. gnata 1. kälta på

trätgirig se grälsjuk, retlig, stingslig, irritabel.

oppositionell, polemisk trätofrö se stridsäpple

trög 1 (om person, motsats: livlig, rörlig, snabbtänkt) långsam av sig, se långsam 1, 'bekväm' (av sig), 'sömnig';
overksam, passiv, oföretagsam, indolent, flegmatisk, letargisk, tungusisk, dorsk; ovillig, försumlig (betalare);
oläraktig, so dum 1; olustig, förtyngd, däst, tung, se klumpig 2; okänslig, slö, se slapp 3; (bildl., även om sak)
'tungkörd', 'tungrodd', 'hårdflörtad': matt, (hand.) 'stillastående' 2 (motsats: lös: lättflytande) hård (måge);
trögflytande, so seg 3 tröggående, trögkörd, kärv — ha trögt före i portgången ha svårt att komma

1 gång, se vidare under portgång — trögt liv se förstoppning — vara trög 1 (om person) vara svår att sätta i
rörelse, gå 1. röra sig tungt o. långsamt, vara långsam (av sig)

2 (om sak, även) gå på skruvar 1. på trissor trögflytande se tjockflytande

tröghet se lättja, indolens, (fackspr.) inertia.



(prov.) drön trögmåns (vard.) trögis, trögbock, trögelin, slöfock, sömn tuta, (prov.) drög tröja kofta,
(dam)jumper, pullover, slipover,

olle, gens(are), sweater, cardigan, jacka tröska om ideligen upprepa, traggla om tröskel på tröskeln till vid
ingången till, i

1. vid början av tröst 1 uppmuntran, konsolation, vederkvickelse, förtröstan, lindring, lisa, lättnad, stöd, hjälp,
s(o)ulagemang, (åld. o. i högre st.) hugsvalelse, hugsvalan, hugnad, 'läkedom', 'balsam' (på såren) 2 (tröst)napp,
'sudd'

3 (ss. adj., poet. o. åld. för) (var) lugn, förtröstansfull, frimodig - söka sin tröst i hålla sig till, hålla till godo med,
nöja sig med; dränka sin sorg i (glaset) — tröst för ett tigerhjärta klen tröst, liten uppmuntran (vid besvikelse)

trösta (in)ge (ngn) tröst o. tillförsikt, torka tårarna på, lätta sinnet på, (åld. o. i högre st.) hugsvala, hugna; stärka,
styrka, lindra,

lisa, lägga plåster på såret', lägga 1. gjuta balsam på såren, vederkvicka, förljuva, uppmuntra, s(o)ulagera, (ibl.)
lugna, (vard.) kasta I. slänga till ngn ett (kött- t. fläsk)ben: (åld. för) förlita sig (på), förtrösta (på) trösta sig stilla
sin sorg, (söka) finna tröst: ge sig tillfreds, sätta sig över, övervinna sin sorg: söka tröst (hos) trösterik 1. tröstrik
so hugnesam: (del är) uppmuntrande I. skönt (alt)

tröstlös l (om person) omöjlig alt trösta, so förkrossad, otröstlig 2 (om sak) omöjlig att reda upp, so hopplös,
ohjälplig, sorglig trött 1 sömnig, utvakad, sömndrucken, omor-nad, dödstrött, jfr utmattad, matt, slö, dåsig,
duven, slapp, gäspig, 'tagen', (vard.) 'avsågad'; ansträngd; kraftlös 2 [trött på] (motsats: glad åt, intresserad)
uttröttad på, (ut)led, (ut)ledsen, uttråkad, blaserad, mätt. färdig alt ge upp, 'nöjd' med, (prov., i Sydsv.) ked

trötta uttrötta ni, möda, se anstränga, 2 matta 1, se 2 plåga, pina (ut), tråka (ut), (vard.) schacka — tröttas se
tröttna — trötta ut sig se anstränga sig, förtaga sig tröttande (motsats: intressant, uppiggande, intresseväckande)
utmattande, mattsam, se tröttsam, besvärlig 1, ledsam 1, (ibl. nära) besvärande tröttkörd so utmattad

tröttna bli trött 1. sömnig, (för)tröttas, (ut)-mattas, slappna, (vard.) tappa orken 1. sugen, ta(ga) 'slut'; bli utledsen
1. led 1. uttråkad (på), ledsna (på) tröttsam se tröttande, besvärlig 1, enformig, långrandig, enerverande, odräglig,
tjatig 2, intressedödande

tu två — de unga tu det unga paret, de nyför-lovade 1. nygifta — det är inte tu tal om den saken därom är blott
en mening, därom råder inte delade meningar, det råder inget tvivel om den saken, därom kan man samsas, det
kan inte betvivlas 1. ifrågasättas — ett tu tre se plötsligt — på tu man hand

1 enrum, mellan fyra ögon, so enskilt, jfr rendezvous

tub ledningsrör, se 2 rör 1; (lång)kikare, teleskop; cylindrisk behållare, kapsel, hylsa, cylindriskt fodral 1. etui 1.
emballage tubba förleda, se 2 locka 2, 1 lura 3, nödga, muta

tuberkulos tuberlcelsjukdom, tbc; [bröstlidande, bröstsjukdom, lungtuberkulos, lungsot, (med.) ftis(is), (åld.)
tärsot, (tvin)sot] tuberkulos tuberkulossmittad, tuberkelsjuk, (med., ibl.) skrofulos; [bröstsvag, bröstklen,
bröstsjuk, lungsiktig, lungsjuk, (åld.) [-tvin-sjuk]-] {+tvin- sjuk]+} tudela se halvera 2

tuff (vard. för) 1 fräck, hänsynslös, hård o. säker, känslokall, förhärdad, rå, brutal, hårdkokt', frän', (vard.)
'stenhård' 2 djärv, orädd, viril: bra, utmärkt: (vard.) klämmig, 'skarp', 'vass', 'strong' tuffing (vard.) so hårding.
(skolsl.) beatnik tufsa till (vard. för) 1 bringa i oordning, tilltyga, rufsa till, skrynkla till, derangera

2 ta(ga) i upptuktelse, ge en läxa, 'ruska om', (vard.) tilltvåla ni, 'stuka'; fara ovarsamt fram med, gå hårt åt, se
under hård, misshandla — tilltufsad se medfaren

1 tugga (subst.) (muns)bit, (en) beta (bröd), (en) matbit, (en) smakbit, (ibl.) (en) munfull, (zool.) (ugglans)
spyboll

2 tugga (v.) knapra, mumsa, (vard.) mugga;



(679tugga om—styra sin tunga

krossa 1. mala sönder (mellan tänderna) — tugga om 1 (om kor) se idissla 1 2 (bildl. för) ideligen upprepa,
traggla om, se idissla 2 tukt sedlig ordning, sedligt skick, se dygd, anständighet 2, moral 1, ordentlighet, pli,
disciplin 1, respekt, fostran, korrektion; jfr tuktan — hålla i tukt se hålla efter 1, se klämma efter under 2 klämma
tukta 1 ta(ga) i upptuktelse, näpsa, aga, (be)straffa, jfr prygla, (om äldre förh.) kastigera, späka, gissla, risa; (ibl.)
strängt tillrättavisa; hålla i tukt och lydnad, hålla efter, kuva 1, kväsa 2 (om träd 1. buskar) beskära, klippa,
(av)kvista, stubba, topp-hugga, toppa, hamla; (om sten) (slät)hugga, mejsla; (om yta) slipa, putsa tuktan
upptuktelse, näpst, räfst, avbasning, aga, jfr stryk; sträng fostran, tukt; hem-sökelse tukthus se fängelse tull se
ärtull

tulla 1 erlägga 1. betala tull; förtulla 2 (vard. för) (olovligt) ta(ga), snatta, vittja, '(be)-skatta', 'plundra', 'muddra'
tullman tulltjänsteman, (åld.) tullnär, (bibi. o. skämts.) publikan, (vard.) tullare, (tull)-snok; [tullförvaltare,
kammarskrivare, tull-kontrollör, tulluppsyningsman] tullmur tullbarriär, (ibl. nära) tullhinder, tullskrankor

1 tulta (subst.) (vard. för) liten flicka

2 tulta (v.) (om småbarn) gå osäkert o. vacklande, stappla; (ibl.) stulta

tumla falla (ned 1. omkull), drumla 1. (vard.) dråsa (omkull), gå 1. barka (omkull), störta, komma snubblande 1.
vacklande 1. farande (emot ngn), stupa, ragla, rasa, kullra, 2 rulla 1, välta (över ända); se jonglera — tumla sig
vältra sig, rulla sig, rulla runt, kasta sig runt — tumla om (även) 1 vältra (sig) om, (ibl.) kullbyttera; se leka 1;
(om tankar) virvla omkring 2 brottas

1 tumlare liten bägare (utan handtag o. fot), dryckeskärl

2 tumlare 1 tandval, (ibl. nära) delfin 2 tumlett, tamduva

tumma (skogsv.) (in)mäta (virke) — tumma på 1 känna 1. fingra 1. peta på, 'kladda' på, nypa i; nöta 1. slita på 2
flytta 1. rubba 1. rucka på, jämka 1. ändra (en smula) på, smussla med, fuska med 3 lova, se komma överens 2

tumme tumfinger, (barnspr.) tummetott, tummeliten — bita sig i tummen (vard. för)

ta(ga) fel, räkna fel, misstaga sig, misslyckas 2 — ha tumme med (ngn) (vard. för) ha hand med, ha 'håll' på, stå
1. hålla sig väl med, stå på god fot med, kunna 'ta', ha medhåll hos, (si.) vara bundis 1. tummis med — hålla
tummarna för ngn (vard. för) vara med ngn i tankarna, (intensivt) tänka på ngn 1. önska ngn framgång o. lycka
— hålla tummen på ögat på ngn vaka över ngn, ha hållhake på ngn, hålla ngn i styr,

hälla efter 1 — rulla 1. sno tummarna sitta overksam, vara sysslolös, lata sig

tummel tumlande; strid(s-larm); tumult, trängsel, virrvarr, vimmel, vilt leverne, oväsen

tumregel (bildl. för) enkel minnesregel, universalregel, (ibl.) hållpunkt, riktmärke tumskruv — sätta tumskruvar
på (bildl. för) tvinga genom ho t, pressa (ngn) för at i uppnå ngt

tumult se oväsen, upplopp 1, folkupplopp, förvirring, villervalla, kaos, oro(ligheter), tummel, 'polsk riksdag', 1
strid 1 tumultuarisk larmande, bullrande, oordnad, förvirrad, kaotisk, stormig 2, upploppsarlad, upprorisk

tumör se svulst 1, (med.) neoplasma, adeno'm tundra arktisk fjällhed

tung 1 (motsats: lätt) (vard.) mastig; (sjö., om ankare) svår; (prov.) dräktig; massiv,

bastant, kompakt, 'tät'; (om jord) 'styv'; (om ax) välmatad, strid, fullkornig; (om moln) regndiger; (om kanon 1.
artilleri) med stor kaliber, grov 2 (motsats: lätthanterlig, lättgående; lättsmält; lättläst) åbäkig, otymplig, klumpig,
ohanterlig; trög, trög-körd, 'tungrodd'; (om föda) se svårsmält 2; däst, uppkörd (i magen); (om vin) kraftig,
(alkohol)stark; tung- 1. trög- 1. svårläst 3 (om luft, motsats: 'hög', tunn) tjock, disig, dimmig, kvalmig, åskdiger,
'tryckande' 4 (motsats: lindrig, lätt) se arbetsam 2, (vard.) jobbig, tungsam 5 'tyngande', betungande,
förkrossande, svår (att uthärda), sorglig, prövosam, odräglig, 'bitter', kännbar 6 (motsats: pigg, vaken) dåsig,
olustig, jfr sömnig 7 (motsats: lättlynt, glad, munter) se dyster 2, jfr tungsint 8 viktig (fråga), betydelsefull,



avgörande, tungt vägande — tungt (adv., även) (sova) djupt, som en sten 1. stock, som ett golf barn; (andas)
mödosamt 1. djupt o. hörbart — tungt vägande stark(a skäl) — vara tungt se kosta pä 2 — väga tungt ha en viss
betydelse

1 tunga se börda 2, tryckande pålaga, (jur.) onus, besvär, (åld.) last; vidrigheter, tråk, slit och släp, prövningar,
hemsökelser, vedervärdigheter, besvärligheter — bära dagens tunga och hetta dra(ga) tyngsta lasset, so vidare 1
möda

2 tunga 1 smakorgan 2 se språk 1 3 visare (på våg); plös; (mus.) klaff, rörtunga, rörblad; udd, flik, tabb (på
registerkort) 4 sjötunga 5 landtunga, näs 2 — bita sig i tungan hejda sig — ha en kvick 1. rapp 1. rörlig tunga
vara munvig — ha ngt på tungan ha ngt på läppen, vara nära att påminna sig, fara efter; [jag har ngt på tungan]
det föresvävar mig, se under föresväva — halka över tungan [det halkade över tungan på mig] det undslapp mig,
se under undslippa 2 — hålla tand för tunga hålla tyst (med ngt), se vidare under tand — hålla tungan rätt i mun
vara försiktig — styra sin tunga hålla tungan i styr, tala försiktigt, inte säga allt vad som

(680vara tungan på vågen—tussa

faller en in, kunna behärska sig, hålla tyst, s* under 1 tyst — vara tungan på vågen vara utslagsgivande, äga 1. ha
utslagsrösten, fälla utslaget, äga 1. ha den avgörande rösten tungfotad (bildl. för) otymplig, drullig, drum-

lig, jfr tungrodd tungomål se språk 1, 2 tal 2 tungrodd (bildl. för) opraktisk, svårhanterlig, osmidig, klumpig,
besvärlig 1, tungför, 'tungfotad', ovig, orörlig, överorganiserad; (om t. ex. våning) obekväm, tungarbetad, svår-
skölt; trögläst, trög 1, trögkörd, trögtänkt, se maklig, långsam 1 tungsinne se melankoli, 'lappsjuka', (sjö.)

'plåtsjuka'; blödsinne tungsint svårmodig, modstulen, betryckt, dyster 1, grubblande, grubbelsjuk, melankolisk,
hypokondrisk, 'lappsjuk', (med.) depressiv; jfr grubblare tungus se enstöring, tråkmäns tungviktare 1
tungviktsboxare, tungvikls-

brottare 2 se koloss 1 tunn 1 florstunn, silkestunn, lövtunn; (tunn)-sliten, trådsliten; luftig, fluffig, fibrös;
genomskinlig, transparent; flack, grund; (om is) nattgammal, bräcklig, skör, svag 2 (Iråd)fin, nålfin, smäcker,
smal, spinkig, pvrig, (fackspr.) grann, (om timmer) undermåls 3 bräcklig, ömtålig, klen, späd, spröd, skör,
eterisk, skral, knivsmal, mager 1 4 se gles 1, spridd, karg 5 (om luft, motsats: tung) förtunnad, lätt, 'hög'; (om
röst) gäll, pipig, svag 6 tunnflytande, lättflytande, (fackspr.) svag (fernissa); vattnig, urvattnad, klar, utspädd,
blaskig, fadd 7 ytlig, innehållslös, 'mager', 2 tom 2

1 tunna (subst.) 1 fat, liggare, fastage, ankare 1. ankar, kutting, (fackspr.) stycke, (ibl.) pipa, oxhuvud; tina,
(smör)drittel, laggkärl, kagge, fjärding; (fiske.) (färsk-vattens)dunk; (gruvtekn. för) hisskorg 2 sjömärke,
(tunn)boj — hoppa i galen tunna begå en blunder, misstaga sig, råka illa ut, 'bränna sig på fingrarna', få sitta
emellan

2 tunna (v.) förtunna — tunna av glesna, minska, avta(ga) i antal — tunna ur (om hår) effilera, fjäderklippa —
tunna ut se späda, försvaga

tunnel underjordisk gång, (gång)kulvert tunnelbana underjordisk järnväg 1. spårväg, T-bana, stadsbana, (om eng.
förh.) under-ground, (om amerik, förh.) subway, (om franska förh.) métro tunnsliten se luggsliten

tunnsådd sparsådd, se gles 1, enstaka, ovanlig; [tunnsådda] se 1 få — vara tunnsått (med) vara ont om, se under
ond tupé (uppkammad) pannlugg, (ibl. nära) liten peruk

tupera kamma (håret) mothårs, burra upp, rugga upp

tupp (åld.) hane, (prov.) tocke — få en tupp (i halsen) (om röst) slå över, förlora kontrollen över rösten

tuppa av (vard., skämts, för) svimma; ofrivilligt somna, jfr dö 1 tupplur (vard. för) (middags)lur, siesta, kort
slummer, blund, jfr sömn

1 tur lyckträff, lycklig slump, (lycklig) tillfällighet; oväntad 1. oförtjänt framgång, ren tur, (rent) under, mirakel,
änglavakt; en guds lycka, (vard.) ngns smala 1. enkla lycka, jfr 1 lycka 2, (vard. o. si.) bondtur, stormtur, svintur,



flax, 'röta', 'smak' — ha tur vara lyckosam, ha 'medvind', vara född under en lycklig stjärna 1. med segerhuva,
vara en Aladdin

2 tur 1 omgång, parti, rond, ordning; slag,

kast, drag; (tåg)lägenhet 2 [turer] svängar, steg, krumbukter; (ibl.) spel, finter 3 se utflykt, promenad, 1 runda, 1
resa — i tur och ordning successivt, den ene efter den andre, se växelvis — stå i tur vara närmast (i ordning),
vara den näste 1. nästkommande, stå högst uppe på väntelistan, stå främst i kön, 'ha bollen', (idrott.) vara inne —
tur och retur fram och åter, fram och tillbaka; (tur- och) returbiljett tura om turas om, byta om, se byta 3, växla
(om), omväxla, skifta om, varva, (sjö.) törnå (med varandra); göra ngt i tur och ordning turism turistväsen

turist (lust)resande, resenär, tillfällig besökare,

främling turlista se tidtabell turné rundresa, se 1 resa

turnera 1 resa på turné 2 vända 1. vrida på (ngt), ge (ngt) en viss vändning; spirituellt formulera 1. utforma (ett
svar) turnering 1 tävlan, tävling 2 formulering, vändning

tursam lyckosam, turlig, (vard.) turig turvis se växelvis, den ene efter den andre,

efter varandra 1. vartannat, i följd tusan fanken, fasingen, lusingen, jäkeln, katten, fadren, sjutton; (en sån)
rackare 1. sate; jfr fraser under fan —- en tusan till karl en driftig 1. rivande 1. förbaskat duktig karl, en huggare,
en baddare — ge sig tusan på sc svära på, jfr vara säker på; bestämma sig för, föresätta sig — ge tusan i se
nonchalera, strunta i, negligera tusch 1. touche (mus. för) anslag, sätt att slå an tonerna; orkesterhyllning,
hyllnings-toner, (orkester)fanfar; (konsth. för) sätt att måla, penselföring, färganläggning; 'färgklick', (vard.) piff;
(lätt) anstrykning 1. beröring, antydan 2 tuscha 1. toucha lätt vidröra, snudda vid,

lätt skrapa tusenkonstnär mångsysslare, universalgeni tusentals i tusental, i tusenden, tusenvis, tusen sinom tusen,
oräkneliga, otaliga, massor 1. mängder av tus 'kulum lugn o. lantlig fristad, se landställe tuss (ull)tott, (hår)test,
bomullssudd, se

1 sudd 1, papperstuss, (ibl.) boll tussa se hetsa 1

(681tuta—tvivel

1 tuta (subst.) l fingertuta, (ibl.) handsk-finger 2 signalhorn

2 tuta (v.) 1 blåsa (i horn), trumpeta, låta; signalera (med signalhorn), ropa 1. skrika (ngt i öronen på ngn) 2 (si.
för) supa 1 — tuta i1 (vard. för) inbilla, se lura i under 1 lura — tuta ut utbasun(er)a ni, utsprida ni

tutta på (vard. för) antända

tuttifrutti blandad fruktkompott; fruktsallad

tuva (liten) gräsbeväxt upphöjning, jordhög,

(liten) (jord)kulle, rugge TV, tv se television, teve 2 tvedräkt (motsats: endräkt) söndring, stridiga meningar, se
oenighet, schism, partisinne, 1 strid 2, (mytol.) Eris tveeggad dubbelsidig, ambivalent, på gott och

ont; se tvetydig 1 tvegifte bigami, dubbeläktenskap tvehågsen tveksam, se vankelmodig, ambivalent (inställning)
— vara tvehågsen se tveka, undra 3 tvehågsenhet se tvekan, vacklan 2 tveka inte kunna bestämma sig, vara
tveksam 1. tvehågsen 1. villrådig 1. oviss 1. osäker 1. obeslutsam 1. i tvivelsmål 1. i beråd om (hur man ska
förhålla sig), fundera fram och tillbaka 1. hit och dit, överväga, väga för och emot, (stå o.) 'väga' (mellan), 'sväva'
(mellan), stå söm åsnan 1. som Buridans åsna mellan hötapparna, veta varken ut eller in, 'vackla'; betänka sig,
dra(ga) i betänkande, hejda sig, hesitera, (ibl.) skygga (inför), (utan att) blinka; (stå o.) skruva sig, (stå o.) 'mena',
dra(ga) på, huttia; dröja, töva — inte tveka inte dra(ga) sig för, inte vika tillbaka för, inte rygga tillbaka för
tvekamp envig(es-kamp), (om fornnord. förh.)

holmgång, jfr 1 strid 1 tvekan ovisshet, obeslutsamhet, villrådighet, tvivelrådighet, tvekande, tveksamhet,
tvehågsenhet, hesitation, osäkerhet, vacklan, förlägenhet, vankelmod, ambivalens, beråd, (ibl. nära) tövan —-



efter mycken tvekan efter många om och men —• utan tvekan utan att tveka, utan betänkande 1. betänkligheter 1.
dröjsmål 1. skrupler, tveklöst, resolut 2; klart, definitivt, i särklass (bäst I. sämst) tvekluven 1 tvåkluven 2 sc
ambivalent tveklös helhjärtad, beslutsam, bestämd 2, övertygad — tveklöst (adv., även) utan tvekan,
otvivelaktigt, absolut 2 tveksam tvekande, villrådig, tvehågsen, rådlös, tvivelsam, obeslutsam, vankelmodig,
osäker 2, odeciderad, fundersam, dröjande: problematisk — vara tveksam ha svårt alt bestämma 1. besluta sig,
stå i valet och "kvalet, tveka

tvetalan tvetalighet, dubbelhet, motsägelser;

se lögn tvetungad se falsk 3

tvetydig 1 (motsats: entydig) mångtydig, med dubbelmening, dubbeltydig, 'dubbelbottnad', 'tveeggad',
'dubbeltungad', dunkel, gåtfull, spetsfundig, underfundig, orakelmässig; oviss, osäker, svårbestämbar 2 (mot-

sats: korrekt) misstänkt, tvivelaktig, betänklig, problematisk, opålitlig, dubiös, suspekt, obskur 1. obskyr,
'ljusskygg', 'skum', 'grumlig' (källa); mindre passande, se oanständig

tvetydighet spetsfundighet; dubbeltydigt 1. 'tveeggat' 1. ironiskt yttrande, slipprighet, oanständighet; ekivok
anspelning I. ordlek

tvi se fy

tvina tyna, falna — tvina bort se förtvina, jfr tyna av

tvinga 1 förmå, sätta åt, utöva tryck på, 'sätta kniven på strupen' (på ngn), 'sätta tumskruvar' på (ngn), nödga,
driva, pressa, truga, pina (i1 ngn), nödsaka, förplikta, bjuda 2 hålla tillbaka, betvinga, undertrycka — tvinga sig
på tränga sig på, påtvinga nil. påtruga ni (ngn) sitt sällskap, våldgästa — tvinga sig till se tilltvinga sig — tvingas
vara 1, bli tvungen, måste, få lov att, icke kunna annat än — tvungen 1 tvingad, nödgad, nödd (och tvungen),
nödsakad, (så illa) piskad, nödtvungen, nödvändig, obligatorisk, tvångsmässig, ofrivillig, hänvisad (till att),
förplikt(ig)ad, pliktig, föranlåten, skyldig 2 2 (styv o.) stel, ofri, avmätt, hämmad, onaturlig, konstlad, krystad,
(ibl.) krampaktig, sardonisk, tillgjord, förlägen 1; hårdragen, formell — tvunget (adv., även) (prov. för)
nödvändigt(vis), ovillkorligen — se sig tvungen att se måste — tvingande se bjudande 2, pressande, trängande,
(jur.) kom-pulsiv; övermäktig, oemotståndlig, jfr kraftig ö — tvinga av se avtvinga — tvinga fram se framtvinga
— tvinga in tränga 1. pressa I. stoppa 1. trycka in — tvinga på tvinga att ta(ga) emot, påtruga ni, diktera (villkor),
påtrycka (ngn sin åsikt), (ibl.) indoktrinera, (vard.) pracka på, purra på; påbörda, besvära (med), pressa (ngn) till
tvinna sno (ihop), rulla, fläta, (ibl. nära) spinna (in)

tvist se 1 strid 2; mellanhavande; rättstvist, rättssak, mål; se ordväxling — bilägga en tvist skipa rättvisa — råka
i tvist börja tvista 1. gräla (med), råka ihop (om) tvista kämpa, slåss, ligga i luven på varann, gnabbas, bråka,
(vard.) gruffa, se gräla 1: klyva ord, jfr munhuggas: träla, vara osams 1. oeniga, kivas, slitas (om), (börja) komma
ihop sig, ligga i fejd (med), vara på krigsfot, vara i delo (om), nappas, jfr strida, processa, debattera, disputera,
polemisera — tvista om påvens skägg hänge sig åt ordklyveri, se vidare under påve tvistefråga se stridsäpple
tvistefrö se stridsäpple

tvistig se diskutabel, stridig 2, omstridd; (ibl.)

kinkig, svårlöst tvistighet se 1 strid 2

tvivel (motsats: övertygelse, tro på, tilltro till) ovisshet, osäkerhet, tvivelsmål, dubier, skrupler, betänkligheter,
misstänksamhet, farhågor, misstanke, misstro; jfr otro 2, an-fäktelser — det lider intet tvivel (att) det

(682utan tvivel—tvätta

är klart (att), se under klar, det slår inte fel, se slå fel 4 under 2 slå — utan tvivel se otvivelaktigt; jfr förmodligen
tvivelaktig 1 tvivelsam, osäker, oviss 2, obestämd, apokryfisk, hypotetisk, problematisk, mindre tillförlitlig, föga
trovärdig, föga övertygande, oklar, oavgjord, dubiös, diskutabel, omstridd 2 se oanständig, tvetydig 2, skamfilat
(rykte), blandat (sällskap) 3 (motsats: hederlig) opålitlig, se misstänkt under misstänka, mystisk, 'skum',



halvdan(n), (vard.) lahittlaha; betänklig, vansklig, 'ömtålig' — vara tvivelaktigt stå 1. ligga i vida fältet, vara
frågan om, böra lämnas därhän; inte vara så helt (med) tvivelrådig villrådig, oviss tvivelsjuk se misstrogen
tvivelsjuka se skepsis

tvivelsmål se tvivel — draga 1. dra i tvivelsmål se betvivla — inte vara i tvivelsmål (om) inte tveka, inte sätta i
fråga, inte (längre) vara oviss (om), veta bestämt tvivelsutan helt säkert, se otvivelaktigt; jfr förmodligen

tvivla vara oviss (om sanningen), ha sina

misstankar 1. dubier; vara svag i tron, vackla i tron — tvivla på (motsats: lita på) se betvivla — tvivlande se
misstrogen tvivlare kritisk 1. misstrogen person, skeptiker, (en) tvivlande Tomas tvungen se under tvinga

1 två (v.) (åld. för) tvätta 1, rentvå 1 — två sina händer frisäga sig från 1. frånsäga 1. avsäga sig allt ansvar, inte
vilja ha med saken att göra, förklara sig fri 1. frita(ga) sig från skuld

2 två (räkneord) tvenne, ett par; tu — det ska vi bli två om det får du inte bestämma ensam, där vill jag ha ett ord
med i laget, det går jag inte med på, det sätter jag mig emot, det ska jag nog sätta p för — inte lägga två strån i
kors icke bry sig om, se under 2 bry, lata sig — komma 1. råka mellan två eldar komma i kläm, se vidare under
eld

tvåla — tvåla in gnida in (med tvål 1. tvål-lödder), såptvätta — tvåla till (vard. för) tillrättavisa, (vard.) tufsa till
2, se skälla ut under 2 skälla, tilltyga 2, prygla tvålfager snutfager, snarfager, snutvacker, banalt 1. sötsliskigt
vacker tvång se press 1, våld 2, förtryck, slaveri, tyranni, pression; (med) makt; 'ole', 'band', bojor', 'tvångströja';
bundenhet, tvingande omständighet, nödvändighet, obligatorium, nödtvång, tvångsmål; ofrånkomligt krav, 1
plikt; (ibl.) köptvång — tvångs- obligatorisk — under tvång (handla) utan egen vilja, utan eget inflytande
tvångsfri se 2 frivillig; naturlig 2 tvångsföreställning tvångstanke, fix idé tvär 1 (motsats: avrundad, mjuk,
spetsig; långsam) avhuggen, rätvinklig, skarp, häftig, abrupt; brant 1. lodrät (stigning), stupande (brant); rakt
'avskuren' 1. 'avhuggen'; oförmedlad, oförmodad, häftig 1 2 (motsats:

välvillig) ovänlig, avvisande, ondsint, butter, sträv, 'kantig', 'tvärhuggen', 'trubbig', 'kort', korthuggen, snäsig,
burdus, rettig 2; se barsk, vresig 1, (prov.) tyken, sturig; ogen, ogin, motig, omedgörlig, 'avig', motsträvig,
styvsint, trotsig, kort om huvudet — tvärt (adv., även) se genast 1, plötsligt, helt sonika; mitt (av), rakt 1. tvärs
(över) — på tvären 1 tvärs, tvärsöver 2 se avig 3 — sätta sig på tvären sätta sig tvärs 1. rakt över (ngt) 1. i rät
vinkel (mot); opponera (sig), motsätta sig, ställa sig hindrande, spjärna emot; obstruera; (av envishet) ränna 1.
köra huvudet i 1. mot väggen, tjura, trilskas

tvärarg (vard.) tvärilsken, blixtförbannad 1. blixt förbannad

tvärbrant (adj.) häftigt stupande 1. stigande, lodrät, vertikal, brådstupande, brådstupa, (ibl.) stalpig tvärdjup
(subst.) (tvär)brant, avgrundsdjup, stup

tvärdrag korsdrag

tvärmätt plötsligt 1. alldeles 1. fullkomligt mätt, propp-1. stopp-1. skrovmätt tvärs på tvären, mitt 1. rakt 1. tvärt
(emot 1.

över), vinkelrätt (över) — tvärs igenom 1. tvärsigenom rakt igenom, tvärs 1. rakt över tvärsnitt 1 se genomsnitt 1,
(bot.) diagram, sektion; tvärgenomskärning; genomskärningsyta 2 översikt, koncentrat tvärsäker 1 alldeles 1.
absolut säker, pinsäker, bergsäker, (vard.) spiksäker, bombsäker, (si.) bergis; doktrinär, dogmatisk, kategorisk,
övertygad, förvissad 2 alltför säker, självsäker, överlägsen 2, påstridig, (ibl.) do-cerande

tvärt emot 1. tvärtemot 1 stick i stäv mot, i direkt motsats till, i strid med, (göra 1. tycka) tvärtom 1. tvärt om
tvärtom 1. tvärt om helt om, tvärsom; omvänt, vice versa, raka motsatsen, rakt motsatt, på rakt 1. diametralt
motsatt sätt, med ombytta roller; långt därifrån, (åld.) bort det, (ibl. nära) inte alls; snarare, förr, fastmer, däremot,
å andra sidan, fasthellre — göra tvärtom handla som käringen mot strömmen 1. som en motvallskäring, handla
tvärt emot 1. stick i stäv mot order 1. sunt förnuft, vara motstridig tvärvigg brumbjörn, 'björn', grobian, bit-varg,



'surkart', vresig 1. knarrig 1. sur (gammal) herre 1. gubbe, knarr, jfr stofil tvärvändning 1 vändning 'på en
femöring'; lappkast (på skidor); (klumpig) kovändning 2 plötslig vändning 1. förändring tvätt 1 tvättning,
rengöring, tvagning; byk, bykning, vask 2 tvättkläder, bykkläder, smutsvätt, smutskläder 3 tvättinrättning tvätta 1
avlägsna smuts, göra ren, (vard.) vaska, (åld.) två, löga, (ofta poet.) tvaga; rensa, skölja, schamponera (håret);
spola (av), diska, skura, badda; ha stortvätt, byka, laka o. koka i lut, intvåla ni, tvål- 1. såptvätta, rengöra m,
putsa, (ibl.) borsta,

23 — Ord för ord

683tvätta sig—tygla

skrubba, (sjö.) svabla; blaska (upp), torka (av 1. upp); (fackspr.) däcka (socker) 2 (bildl., om manuskript 1.
artikel, för) bearbeta, tillrättalägga ni, förbättra, snygga till 1. upp, jfr censurera — tvätta sig (även) göra toalett,
(om djur) slicka sig — tvätta ren se rentvå tvättfat handfat tvättklämma se klädnypa tvättlina tvättstreck,
klädstreck tvättstuga (prov.) tvätthus, brygghus tvättställ lavoar, kommod, (ibl.) handfat,

tvättfat, (för underlivet) bidé tvättäkta 1 tvätthärdig; färgäkla 2 (bildl.) se 1 äkta 3, ren, fullblodig; (ibl. nära)
övertygad (kommunist)

1 ty 1 (konj.) (vard.) för, se nämligen, (åld.) förty, ity att 2 (pron.) därmed (åtföljande) — i ty fall (åld. för) i
sådant fall, i detta fall, se dä 1

2 ty (v.) (prov., åld. för) betyda, förslå, räcka till, (prov.) tya — ty 1. (prov.) tya sig till ty till, sluta sig till, söka
sig till (för att få tröst 1. hjälp), söka skydd hos, söka 1. ta(ga) sin tillflykt till, trygga sig till, hålla sig till, söka
ngns vänskap; förena sig med, hylla, lita på, tro på, 'hålla i hand'; se 1 gripa till, ta(ga) i anspråk, lita till

3 ty 1. tya (v.) (prov. för) a orka, förmå 2 förslå, se 2 ty

tycka 1 ha en viss föreställning (om ngt), vara av en viss åsikt, ha sin (egen) 1. en

bestämd åsikt, ha den uppfattningen 1. inställningen, ha en känsla 1. ett intryck av, anse, (för)mena, hålla för(e),
(ibl.) uppleva; inbilla sig, förmoda, känna (på sig), ha för sig, gissa, (vard.) mena på1; tänka, tro, finna (ngt vara)
2 önska, vilja, behaga, finna för gott; [om 1. när du tycker] om 1. när du har 1. får lust 3 (anföringsverb) säga,
replikera — tyckas se förefalla 3 — tycka sig 1 betrakta sig som 2 tro sig — tycka illa om hysa motvilja mot 1.
för, (prov.) inte lika, se ogilla 1, 2 avsky —- tycka illa vara se ogilla 1, misstycka —- tycka mer om se föredraga
3 — tycka om se uppskatta 2, bry sig om, finna behag 1. nöje i, gilla, ha tycke 1. förkärlek 1. sympati 1. (en viss)
klockarkärlek för, gutera 1. goutera, ha smak för, vara förtjust i, vara glad i 1. åt 1. över, vara svag för, ha ett gott
öga till, gärna se, vara trakterad av, (vard.) vara såld på; (inte) kunna med, (inte) ha ngt till övers för, (prov.) lika;
fästa sig vid, vara fäst(ad) vid, hålla av, känna sig tilltalad av, sympatisera med, hysa böjelse 1. kärlek för, vara
kär 1. förälskad i, älska, (högt) värdera, svärma för —- tycka synd om förbarma sig över, se vidare under synd
tycke 1 se mening 1 2 se böjelse 2, förkärlek, jfr' svärmeri; se godtycke 1, (efter ngns) sinne, (efter eget) huvud,
(efter) behag 3 likhet, släkttycke; prägel, anstrykning, anklang, karaktär 4 behag, charm, sex appeal, 'det' —-falla
i tycket se smaka 4 — il. efter mitt

tycke i min tanke, i min tro, enligt min mening 1

tyckmycken se kinkig 2, grätten, granntyckt tyda 1 begripa, förstå, (upp)fatta, läsa (svårläst handstil), uttyda,
dechiffrera, lösa, (ibl.) gissa sig till 2 se förklara 2, tolka — tyda på se ut som (om), tala om 1. för, göra
sannolikt, ge skäl att tro 1. vänta, tyckas (be)visa, beteckna, utvisa, markera, bära syn för sägen 1. sägen, peka i
riktning mot, ge en vink om, tendera till, 'smaka', antyda 2, häntyda på, förebåda, bebåda, förkunna, teckna (sig)
till, lova, båda om, hänvisa till, ånge, (om min 1. röst) tillkännage, se förråda 3 tydlig lätt att se I. uppfatta 1.
förnimma 1. inse 1. förstå, klar, (vard.) klar(t) som dagen 1. som korvspad; påfallande, påtaglig, (i högre st.)
ögonskenlig, se uppenbar, otvetydig, otvivelaktig, ovedersäglig; (om handstil) redig, läsbar, (lätt)läslig, lättläst;
(om uttal) vårdad, ren, distinkt, välartikulerad, markerad, grammatikalisk; (om röst) ljudlig, kraftig; överskådlig,
koncis, enkel; (lätt)fattlig, lättförståelig; utpräglad, markant, deciderad, uttrycklig, kategorisk, skarp, (ibl.)



entydig, exakt, bestämd; konkret, levande (minne 1. intryck), (stå) livslevande (för ngn) —-tydligt (adv., även)
nogsamt, (åld.) klarligen, granneligen, (vard. o. prov.) grant; (tala) ur skägget — göra tydlig tydliggöra, göra
förståelig 1. begriplig, förklara, klarlägga, förtydliga, åskådliggöra ru tydligen tydligtvis, uppenbarligen,
förmodligen, av 1. efter allt att döma, såvitt man kan se, skenbarligen, synbarligen, påtagligen tydning se
tolkning, klarläggande, lösning,

dechiffrering, upplösning av chiffer tyfon 1 luftvirvel, se virvelvind 2 » ljudsignalanordning, larmapparat, siren,
'hesa Fredrik'

tyg 1 väv, vävnad, textilier, material, stoff 2; manufakturer, manufakturvaror 2 (åld. för) saker, don(ingar); (prov.
för) bagage, reseffekter 3 (åld. för) krigsmateriel —• allt vad tygen håller i full fart, med full kraft tyga — tyga
till gå illa åt, se tilllyga tygel 1 (ibl. nära) töm 2 band, hämsko, skranka — ge fria tyglar åt inte lägga band på,
låta (ngn) göra som han vill, släppa mer lös, ge (ännu) större frihet, ge full frihet åt, ge obegränsad rörelsefrihet,
ge fritt lopp (åt) — hålla i tygeln se hålla efter 1 — taga 1. ta tyglarna (bildl.) ta(ga) tömmarna, ta(ga) ledningen
1. bestämmanderätten 1. husbondeväldet, ta(ga) kommandot 1. herraväldet, (över)ta(ga) makten 1. spiran 1.
(stats)rodret tygellös so otyglad, indisciplinerad, ohejdad, (ibl.) ohämmad; lastbar, orgiastisk, utsvävande 2; se
upprörd; fanatisk, bestialisk; se regellös 2; se uppsluppen tyghus se arsenal

tygla se styra 6, tämja, betvinga, stävja, hejda,

(be)mästra, ta(ga) makten 1. herraväldet över, (lyckas) få håll på, lägga en hållhake på, sakta, mildra, 'kväva',
'vingklippa'

(684tyken—tystnad

tyken (prov. för) påflugen, nyfiken, närgången, framfusig, fräck, uppkäftig; dum, otrevlig, (ibl.) tvär, vresig
tykobrahedag se olycksdag tyll se 1 flor

tyna småningom avta(ga), småningom förlora krafterna, försvagas; lysa matt, se flämta 2 — tyna av (gå och)
hanka, tyna 1. tråna 1. vissna bort, tvina, förtvina, atro-fiera(s), krympa, magra, utmärglas, falla av, avtäras,
tackla av, försmäkta, dö bort, uttömmas, (av)mattas, domna, 'slockna' -tyna bort se tyna av, förtorka, avla(ga) i
växt-1. livskraft

tynga 1 vara 1. kännas tung, ligga tungt på, trycka (genom sin tyngd), väga tungt 2 plåga, vara (ngn) en börda,
pressa, 'trycka', kvälja, genera, oroa, ängsla, bedröva, bekymra, beklämma 3 betunga, belasta, (p)åvi-la —
tyngande betungande, svår, tung tyngd 1 tyngdkraft 2 tung kropp 1. massa, vikt, klump, (ibl.) hejare,
fallhammare; (klock)lod; (fiske.) sänke 3 (bildl.) 'börda', 'sten', (extra) påhäng, belastning; (stilens) klumpighet,
omständlighet; (med) eftertryck, (med) allvar 1. auktoritet; (språkets) kraft, verkningsfullhet 4 pondus, makt,
(ibl.) kraf t

tyngdpunkt (bildl. för) (största) vikt, huvudvikt, tonvikt, betoning, eftertryck, emfas,

(huvud)betydelse; centrum, 'kärna'; [-[tyngdpunkten]-] {+[tyngd- punkten]+} (även, ibl.) det väsentliga, det mest
vägande; den fasta punkten, axeln typ 1 bokstavstyp (på skrivmaskin 1. sätt-maskin), bokstav, (typogr.)
(typ)matris, trycktyp, stil, (typogr.-sl.) 'pinne'; (vard. för) typograf 2 [typen för] urtyp, representant, mönster,
förebild 3 exemplar, slag, sort, genre, kategori, variant; (fartygs)cert; [typen ... | till exempel 4 (vard. för) figur,
person, (otrevlig 1. underlig) individ I. personage, kurre, särling typisk se betecknande, karakteristisk, utpräglad,
representativ; allmängiltig, genomsnittlig, normal, (ibl.) klassisk; avslöjande, talande, åskådlig

typograf sättare, (bok)tryckare, (åld.) konst-förvant, (vard.) 'typ'

typografi boktryckarkonst; typografiskt utförande 1. utseende, konstnärlig o. teknisk utformning (av trycksak),
komposition, tryck, layout typografisk tryckteknisk, typografi-, (ibl.) tryckeri-, tryck-; (ibl.) boktryckar-tyrann
våldshärskare, envåldsherre, autokrat, (grym) härskare, självhärskare, diktator, envåldshärskare, förtryckare,
despot, imperator, satra'p, terrorist, 'bödel', 'gissel', 'vilddjur'; (skämts, för) kommunfullmäktig tyranni maktvälde,
våldsregemente, despotism, terror, brutalitet, grymhet, översitteri, pennalism



tyrannisera behandla grymt 1. egenmäktigt 1. hänsynslöst, se dominera 1, förtrampa, förtrycka, kujonera,
våldföra sig på 1

tyrannisk se despotisk 2, härsklysten, enväldig, diktatorisk, egenmäktig, grym 1, 2 sträng 1, brutal

1 tyst (adj.) 1 (motsats: pratsam) tigande, mållös, 'stum', 'enstavig'; tillknäppt, föga meddelsam, inåtvänd,
inbunden, tystlåten, hemlighetsfull 1 2 (motsats: högljudd, bullersam, livlig) lågmäld, som icke talar ur skägget;
som icke gör mycket väsen av sig, stillsam, lugn o. stilla, tyst som muren, tyst som en mus 3 (motsats: ljudlig,
bullrande) bullerfri, ljudlös, sakta, dämpad, stilla, sordinerad, kattlik; moltyst, dödstyst, dödsstilla 4 (motsats:
högt uttalad) ohörbar, knappt hörbar, ordlös, (tankar) ulan ord, outtalad, stum(t bifall), underförstådd,
tillbakahållen, hemlig; [det har varit tyst (om hans bok)] ingenting har skrivits, ingen diskussion 1. publicitet 1.
recension har förekommit 5 (motsa*s: öppet, offentligt) (adv.)

1 tysthet, obemärkt, i mjugg, stillatigande, i hemlighet — hålla tyst hålla mun, hålla tand för tunga, styra sin
tunga, hålla sin tunga i styr, (vulg.) hålla käft(en); [hålla tyst med] se tiga med, förtiga, kasta en
(barmhärtighetens) slöja över — i det tysta stilla o. tillbakadraget (utan att väcka uppseende), utan att det
kommer ut (till allmänheten), utan att det basuneras ut — tala tyst om tala sakta om, vara försiktig med, tiga med,
inte göra ngn affär av, inte låtsas om

2tyst(itj.) 1 var tystl, tig!, 2 hyss, tystnadl, silentium!, pstl 2 (vard.) [lyst, nu har jag det!] väntal, pass på!, stopp!

tysta (ned) bringa att tiga, bringa till tystnad, få (ngn) tyst 1. att tystna, nedtysta; täppa 1. stoppa till munnen på,
tysta munnen på, sätta munlås 1. munkorg på, lägga munkavle? på, ålägga (ngn) tystnad, inskränka
yttrandefriheten, 'mörklägga', 'förstumma', (ibl.) hyssja (ned 1. på); dämpa, (för)kväva, lugna, stilla; göra slut på,
få att upphöra; mörda, undanröja; ta(ga) gadden av 1. ur, avfärda, 'dräpa av', 'klubba ned', se snäsa av under 2
snäsa

tysthet se tystnad 1 — begrava i tysthet begrava (ngn) i stillhet; (bildl. för) förtiga — hänga i tysthet se tiga ihjäl,
negligera, ignorera — i all tysthet se hemligen, i smyg, utan att väcka uppseende, utan ceremonier, stilla,
obemärkt, i det tysta, tillbakadraget

tystlåten (motsats: talför, språksam, meddelsam, frågvis, bullersam) förtegen, tyst (av sig), stilla, lågmäld,
fåordig, otillgänglig 2, inbunden, sluten, reserverad, förbehållsam, jfr hemlighetsfull 1, sfinxartad, återhållsam,
diskret — vara tystlåten inte göra mycket väsen av sig, tiga på sju språk, vara tyst som Egyptens präster, tiga som
en trappist

tystna se förstummas; upphöra (att ljuda), förklinga

tystnad 1 (subst.) tysthet, ljudlöshet, stillhet; förtegenhet, tystlåtenhet, hemlighållande, sekretess; tystnadssignal
2(itj.) håll tyst!, se

2 tyst 1 — draga 1. dra en tystnadens slöja över

(685förbigå med tystnad—täckning

se förbigå 2 — förbigå med tystnad inte yttra sig om, inte låtsa(s) om, jfr förbigå 2 — under tystnad se
stillatigande

tyvärr dess värre 1. dessvärre, olyckligtvis, ledsamt 1. olyckligt 1. otursamt 1. oturligt 1. tråkigt nog, till all
olycka, dumt nog, skam till sägandes, jfr uppriktigt sagt, beklagligtvis, beklagligt nog, beklagligen, till min
ledsnad 1. sorg, sorgligt nog, (vard.) gunås; gudi klagat

tå — stå på tå för se fjäska 2 — trampa ngn på tårna (bildl. för) träffa ngn på hans

ömmaste punkt, förnärma 1. såra ngn, stöta 4, stöta på patrull, vålla ngn avbräck

1 tåg se lina, rep; tågvirke; [(sjö.) gaj, lårding, tross, förtöjning, brok (för surrning), skot, pärt, varp (för halning),
länga (kring fat)]



2 tåg 1 järnvägståg; tågsätt; spårvagnståg 2 fälttåg, krigståg, plundringståg, väpnat 1. fientligt infall, strövtåg, räd
1. raid, marsch, vandring, övergång, expedition 3 procession, kortege, följe, (marscherande) skara, karavan,
kavalkad; [festtåg; sorgetåg, liktåg]

1 tåga (subst.) 1 fiber, tråd, sträng, nerv, sena 2 gott gry 1. stoff 1. 'virke'; uthållighet, seghet

2 tåga (v.) vandra, marschera, gå (i procession), defilera (förbi), dra(ga) 1. fara (fram), träda 1. tränga (in), rycka
(mot); (friare:) trampa, traska

tågtidtabell se tidtabell

tåla 1 hålla ut 1. stå ut med, utstå, uthärda ni,

tåla vid, orka med, rå med, (kunna) bära, (vard.) klara (av); se motstå, stå rycken för, (vard.) stå (pall) för, stoppa
för, stå följen sup); bestå, stå bi, stå rycken; vara utsatt för, vara underkastad, uppleva, hemsökas av, dra(ga)s
med 2 ha fördrag med, tåla vid, (inte) kunna med, lida, fördra(ga), hålla till godo med, överse med, tolerera,
underkasta sig, 'smälta', 'svälja', jfr foga sig i, böja sig för, nöja sig med, ge sig till tåls med, förstå (skämt) 3 se
tillåta, blunda för; förtjäna (att tänka på) — tåla sig ge sig till tåls, finna sig (i) — det tål att tänka på det fordrar
1. förtjänar övervägande 1. betänketid, det behöver sannerligen tänkas igenom, det kan man inte avgöra i en
handvändning — illa tåld se misshaglig — inte tåla ogilla, tycka illa om, bli arg över, avvisa, inte tillåta — inte
tåla uppskov inte kunna uppskjutas — tåla att gott kunna (upprepas); [tåla att diskutera] tarva, behöva, fordra,
kräva — tåla att se på stå sig för kritiska blickar; vara vacker — tåla kallt stål tåla kniven; fördra(ga) utmaningar
1. förolämpningar 1. oförrätter 1. övergrepp — tåla vid 1 se tåla 1 o. 2 2 be-höva(s), inte må illa av tålamod 1
tålighet; tålmodighet, uthållighet 2 (ha) fördragsamhet (med), fördrag, överseende, tolerans, resignation
tålamodsprövande tålamodsfrestande, prövande, tröttsam, irriterande, enerverande tålig 1 tålmodig, tålsam,
uthållig, undergiven,

fördragsam, längmodig, resignerad, (ibl.) behärskad 2 (om sak) (slit)stark, motståndskraftig; (om växt) härdig
tålmodig se tålig 1

tåls — ge sig till tåls dämpa sin otålighet, stoppa (ngt) i tålamodspåsen, finna sig (i), bärga sig, tåla sig, beväpna
sig med tålamod, ge sig till freds, se under fred, lugna sig, vänta 1 tår dryck, drink, aperitif, jfr sup; droppe,
skvätt; [tårar] gråt, tåreflod, tåreflöde; jämmer, sorg — gråta sina modiga tårar gråta bittert 1. hejdlöst — ha nära
till tårarna vara gråtmild — tår på tand (vard. för) sup — utgjuta tårar fälla tårar, se gråta tåra sig tåras, fyllas av
1. med tårar, rinna,

vätska sig, 'vattnas'; fukta sig, fuktas tårdrypande se sentimental tårmild se gråtmild, sentimental tårta fyllt
bakverk, kaka, gateau, patisseri — tårta på tårta onödig upprepning, för mycket av det goda, (språkv.) pleonasm,
tautologi 1. tavtologi

tåt se snöre 1; snörända, trådända; sträng i rep 1. tåg

täck ( i högre st. för) behaglig, behagfull, intagande, vinnande, graciös, älsklig, förtjusande, vacker, ljuv, 'söt',
näpen, nätt,

kokett, (åld.) täckelig; leende 1. idyllisk (natur) —- det täcka könet det kvinnliga 1. svaga (könet), (åld.) könet
täcka 1 lägga tak på (ett hus), belägga (med); hänga för (med), skydda, betäcka 1, hölja, överdraga med, 2
gömma 1, maskera 2; (endast delvis) överlappa 2 (om kostnader) se betala, (om förlust) se ersätta 1, (om ord i
olika språk) stämma överens (med), motsvara, ersätta 2 3 (om behov 1. krav) se motsvara 3; (exv. ämnesområde)
omfatta, omspänna 4 (om återtåg) säkerställa 5 (idrott.) täcka upp, bevaka motståndare, markera —- täcka sig
(bildl.) skaffa sig skydd, säkra sig — täckt betäckt, överbyggd, övertäckt; (be)målad, övermålad; överdragen;
överlupen, se bevuxen täckande 1 sluten, tät 2 kongenial, träffsäker, se adekvat

täckas (åld. för) behaga 3; se nedlåta sig (till) täcke 1 sängtäcke, (ibl.) filt, rya, vepa, (dun)bolster, (lapsk) rana;
(prov. för) (säng)överkast; paradtäcke, schabrak; täckel-se, hölje, 'matta', överdrag 2 2 (bildl.) se täckmantel —
spela under täcke med vara i hemligt samförstånd 1. maskopi med, i hemlighet samarbeta 1. göra upp planer 1.



ha förbindelser med, intrigera med täckelse se förhänge, slöja 2, täcke, 'skal', (täck)mantel täckmantel
förklädnad, camouflage; (under) larv 1. 'slöja' 1. 'dok' 1. 'täcke' 1. (åld.) skalkeskjul, se förevändning täcknamn
fingerat namn, pseudonym; (ibl.)

kodord — med täcknamnet se alias täckning (hand. för) (penning)medel till likvidering (av ngt),
betalningsmedel; likvida medel (på checkkonto); ersättning, gott-

(686utan täckning—tära på

görelse; täckningsköp, täckningsaffär —-utan täckning utan 1. som saknar underlag 1. grund 1. hemul 1.
motsvarighet (i verkligheten), jfr värdelös

1 tälja bearbeta (med kniv 1. yxa), yxa (till), bila, spinka, slöjda, se 1 skära 2

2 tälja (åld. för) 1 uppräkna ni, se räkna 2 2 se berätta

tält (bibi.) tabernakel; (lapp)kåta, (asiatisk) jurt(a), (åld.) tjäll

tälta slå upp tält, se kampera, slå sig ned tämja 1 göra tam, göra hemvan 1. hemtam, göra till husdjur,
domesticera; rida in, köra in, disciplinera, domptera, dressera 2 göra spak, se betvinga, tygla, styra 6, dämpa
tämlig någorlunda stor 1. bra 1. god; försvarlig, skälig, avsevärd — tämligen (adv.) måttligt, en smula, mer eller
mindre (misslyckad); (ibl.) nästan, närapå, ungefär; riktigt, någorlunda, lite väl, lite för mycket tända 1 se
antända; fatta 1. ta(ga) eld, börja brinna; (ibl.) starta; tända belysningen, knäppa på1 (ljuset); åstadkomma
detonation 1. sprängning, initiera; (om dynamit) detonera, sprängas 2 hänföra, entusiasmera, 'elektrisera';
framkalla 1. uppväcka (passion); se egga (upp), elda 2 3 [det tänder] (vard. för) jag (han osv.) förstår 1. fattar
(galoppen), det klarnar, det går upp (ett ljus) (för mig osv.) 4 (si. för) bli narkotikaberusad; (om injektion) börja
verka — tändande so eggande, väckande — som tända ljus (sitta 1. stå) orörliga, se orörlig — tän'da på (vard.
för) reagera för 1. på; bli entusiastisk för, bli förtjust 1. förälskad i, förälska sig i — tända på1 sätta luntan till
fänghålet 1. krutdurken; se antända —- tända upp 1 göra upp (eld) 2 se upptända 2

tänja se töja, (fackspr.) räcka, (ibl.) sträcka,

spänna — tänja ut se förlänga tänjbar 1 töjbar, plastisk, elastisk, seg, håll-fast 2 (bildl. för) mångtydig, obestämd,
svävande, vag; rymligt (samvete); kautschukparagraf) tänka 1 ha tankeförmåga; utföra tankearbete, göra sina
reflexioner, resonera, låta hjärnan arbeta; se grubbla, fundera 2 (inte kunna) ana, tänka sig 3 se mena 2, tycka,
tro, (ibl.) misstänka 4 lia i sinnet, ämna, (ibl.) vilja, hoppas

— tänka sig ha 1. hysa (sina) tankar 1. funderingar 1. åsikter 1. sin mening, se antaga 2, föreställa sig, jfr förutse,
förstå 2; drömma sig (tillbaka); ämna 1. bege sig; [tänka sigl] så konstigt 1. märkligt 1. lustigt, vad egendomligt,
så dumt, nej — tänka sig för (motsats: rusa i väg) se betänka sig 1, besinna sig, behärska sig, vara försiktig, väga
sina ord på guldvåg, jfr tveka

— tänka sig in i se föreställa sig — tänkas (även) vara möjlig 1. tänkbar; [det kan tänkas] det kan hända — tänkt
(motsats: konkret, åskådlig) se abstrakt, teoretisk, overklig, underförstådd — kan man tänka sig jag säger då det,
tänk (bara) — komma (ngn) att tänka på se smaka 5; [jag kom att tänka

på] det föll mig in — tänk kan man tänka sig, nej män, kära någon, kära hjärtan(d)es,

herregud, kors, så lustigt 1. konstigt 1. hemskt — tänk då se jaså — tänka efter

eftertänka, besinna, begrunda 1, eftersinna, övertänka ni, överväga 1, fundera, beräkna 2, betänka sig 1, (noga)
tänka på, (vard.) gnugga geniknölarna, (ibl. nära) genomtänka ni; (ibl.) söka dra(ga) sig till minnes 1. komma
ihåg 1. erinra sig — tänka högt tala för sig själv — tänka igenom genomtänka, (grundligt) övertänka ni, överväga
1; förbereda, se gå igenom 5 — tänka illa om se förtänka — tänka på (motsats: glömma, förbise) i tankarna
syssla 1. sysselsätta sig med, ha (ngt) i tankarna 1. i hågen, se fundera 2. fara efter under 2 fara, (komma att) få
(ngt) i tankarna, (få ngt att) 'bita i' 1. 'tugga på', (oavlåtligt) 'ruva' på, behålla i sikte, tänka efter; med tankarna
omfatta, ha i åtanke, komma ihåg, se till, ge akt på, ägna en tanke åt; (bara) intressera sig för (nöjen); (vard., ibl.)



hålla tummarna för (ngn); se betänka 2, (inte) bekymra sig om; (med glädje) emotse 1; se planera 2, (vard.) ha i
kikaren; [vad tänker du på] (även) vad avser 1. menar du — tänka ut uttänka, utarbeta ni, utspekulera tu, ställa
upp (en tes), komma underfund med, utforska, anlägga 3, hitta på 2, smida (planer), (vard.) kläcka ut (idéer), jfr
producera 2 — tänka över se tänka efter, tänka igenom, begrunda 1, överväga 1 tänkande se filosofisk, djupsinnig
tänkare se filosof 1, teoretiker 1 tänkbar se möjlig 2

tänkespråk se sentens, (kärnfullt) 'språk', ord på vägen

tänkesätt tankegång, idé, idévärld, sätt att se

(på saken), uppfattning, mening, åsikt, åskådning, (allmän 1. utbredd) opinion tänkvärd se väckande,
betydelsefull, intressant, minnesvärd, anmärkningsvärd, beaktansvärd

1 täppa (subst.) liten (inhägnad) åkerlapp 1. ängslapp 1. jordlapp, (jord)plätt, (åker)-lott, kolonilott, (jord)fläck,
torva, (litet) gärde, (prov.) lycka; (trädgårds)land, liten trädgård — vara (ensam) herre på täppan ha
bestämmanderätten, se vidare under herre

2 täppa (v.) 1 se täppa till nedan 2 spärra (av)

täppt tillproppad, igenstoppad, 'igenkorkad'; täppt i näsan, snuvig — täppa till stoppa till 1. igen, tillsluta ni,
täppa igen, dämma till, lägga 1. sätta 1. mura igen, fylla, täta; hålla för 1. igen, stänga (för) — täppa till munnen
på (ngn) se tysta (ned), snoppa av tära 1 [tära på] gnaga, fräta, 'äta sig in' (i), angripa, agga; gå illa åt 2 njuta (av),
se ala 1, 2 dricka 1 — täras falla av, bli avtärd 1. mager o. härjad; plågas, pinas, förgås, kväljas, se försmäkta —-
tärd se avtärd, mager 1, asketisk, förgrämd (av sorg), jfr sjuk 1 —- tära på anfräta, förstöra 1, förtära 2, leva upp;
nagga i kanten, småningom förbruka 1. ta(ga) avl.(för)minska(kapitalet); ta(ga)

(687tärna—törnå emot

på (ngns krafter), (ut)matta, utsuga ni, försvaga, nöta på, nöta ut tärna (poet. för) 1 flicka 1, (åld. för) jungfru 1;
brudtärna; (åld. för) kammarjungfru tärning kub, hexaeder —- tärningen är kastad beslutet är fattat 1.
oåterkalleligt, avgörandet har fallit, saken är avgjord, det avgörande steget är taget, alea jacta est, han har gått
över Rubicon, han har tagit sitt parti, han har bränt sina skepp, han har rivit alla broar bakom sig, det gives ingen
återgång 1. återvändo

1 tät (motsats: kö, eftertrupp) (subst.) förtrupp, tätavdelning, avantgarde; [täten] de främsta, de ledande —- i
täten se först 1, (ligga) i toppen; [gå i täten] gå förut 1. framför 1. fore 1. i ledningen 1. i spetsen, vara bland de
främsta, visa väg(en)

2 tät (adj.) 1 (motsats: porös, lös, grov) fast, hård, finkornig (bergart), ogenomtränglig, solid, hållfast, sintrad,
förtätad; finmaskig 2 (motsats: otät, sprucken, gisten) tilltäppt, vattentät, regntät, lufttät, sprickfri, dragfri,
hermetisk, impregnerad 3 (motsats: gles) täckande, se sluten 2 under sluta; 'buskig', lummig, yvig; tjock, snårig,
svårgenomtränglig, tättstående, tätt packad, sammanträngd i (motsats: sällsynt) ofta förekommande 1.
återkommande, talrika 1. ideliga 1. upprepade (besök), ymnig, intensiv; (i) snabb (följd) 5 (motsats: fattig) (vard.
för) rik 1 — tätt (adv., även) 1 nära (intill), (sjö.) se 2 dikt; hack i häl (efter), tätt intill 1. inpå 1. nära (intill)
varandra, man vid man, i slutna led, trångt, (stå) som packade sillar, som i en sardinlåda, skuldra vid skuldra, sida
vid sida 2 se ofta — inte hålla tätt läcka, rinna, släppa ut 1. igenom en vätska, låta rinna ut; (vard. för) inte kunna
hålla sitt vatten, inte kunna hålla sig, blöta; (vard. för) inte kunna hålla tyst 1. tiga (med), yppa — sluta tätt till se
sitta åt 1 — titt och tätt se under titt

täta göra vattentät, (sjö.) dikta, kalfatra, driva, skalka (luckor); kitta, fylla igen (fogarna), stoppa 1. täppa till,
packa, mura igen, korka 1. proppa till 1. igen, bona om, klistra (fönster); göra lufttät tätatät 1. téte-à-tëte
(förtroligt) möte 1. samtal på tu man hand 1. mellan fyra ögon, (vard.) kuttrasju, se rendezvous tätort tättbebyggd
ort, se samhälle 2 tävla kappas, mäta sina krafter, söka övervinna 1. överbjuda 1. överträffa 1. 'slå', göra ngn
segern 1. äran 1. rangen stridig, kämpa, slitas 1. nappas 1. kivas (om), konkurrera, rivalisera — tävla med mäta
sig med, ta(ga) upp kampen med, hålla jämna steg med; ställa upp (e)mot, möta (i en match) tävlan se tävling;



rivalskap, konkurrens — kunna upptaga IU 1. uppta tävlan med kunna jämföras 1. mäta sig med, vara jämbördig
med, vara lika god som, stå sig vid sidan av (ngn)

tävling (med)tävlan, pristävlan, jfr konkurrens; 688

(tävlings)kamp, kraftmätning, strid, match, turnering, kappkörning, (ibl.) (bil)rally,

rodeo; kappridning, (kapp)löpning, (större) meeting; kappsimning, kapprodd, regatta; tävlingslek, jfr tornering
tävlingsbana se kapplöpningsbana; (åld.) väd-jobana

tö se blidväder, klabb, snösmältning (i solsken), dagsmeja

töa övergå i vatten, smälta; tina (upp); [det töar] det är töväder, det slaskar 1. är slaskigt, snön smälter, (prov.) det
lenar på1 töcken 1 se dimma; stoftmoln 2 (bildl.) se mörker 3

töcknig töckenhölj d, se dimmig, molnig;

knappt skönjbar, beslöjad, skum, nebulös töja tänja, utsträcka ni, (för)länga, dra(ga) ut, (ut)vidga, blocka (ut)
(skor) — töja sig se ge efter 3 under giva, giva sig i töjbar se tänjbar, elastisk tölp se slyngel, drummel, (vard.)
basse, tafs, (prov.) tabbe, drög, (ibl.) stolle tölpaktig ovig, otymplig, fumlig; lunsig, plump, tölpig, bondaktig,
bondsk, ohyfsad, oartig, 'otrevlig', (vard.) bufflig, tafsig töm 1 (ibl. nära) tygel; (fiske, för) tafs 2 (zool.)
skäggtöm, munspröt — hålla hårt på tömmen hålla igen — låta gå för lösa tömmar ge fritt lopp — taga 1. ta
tömmarna ta(ga) tyglarna, se under tygel tömma se 2 länsa, torrlägga, pumpa ur, ösa (båt); suga ut, evakuera,
utrymma ni; göra rent hus (med), se under 2 ren, bottenskrapa; röja av 1. ur; hälla ut, slå ur 1. ut, tappa (av 1. ur),
(med.) katetrisera (urinblåsan); släppa (ut) (i vattendrag); tippa (sopor), stjälpa av, skaka (ur); göra slut på, sälja
ut, göra över med; dricka upp, se dricka ur under 2 dricka, störta 1. svepa i sig, (vard.) 'hyfsa' (glaset), 'knäcka'
(en butelj); förbruka, uttömma ni; hälla 1. fylla 1. slå (i 1. på) — tömma kalken tömma malörtsbägaren, se vidare
under kalk töntig (prov., vard. för) fjantig, fjollig; dum,

enfaldig, bortkommen; fumlig, tafatt tör se torde

töras se 2 våga 1 — törs jag (be) får jag lov att, får jag, får jag vara ofin 1. närgången nog att, vågar jag, tillåter ni
att (jag ber) törn 1 knuff, stöt, (vard.) 'kyss'; påfrestning, knäck, motgång, nederlag, 'släng', 'dust', (ibl.)
sammanstötning, kollision 2 (sjö., om tross, för) varv, omvridning, (sjö.) slag, rundtörn, kink, (ibl. nära) knut 3
(sjö. för) vakt, arbetsskift, pass; (sova en) stund 1. (ett) tag — ha törn (sjö. för) stå på utkik 1. på post, ha vakten,
tjänstgöra — taga 1. ta törn dämpa 1. mildra 1. bära av stöten (då båt lägger till), (med båtshake) hindra (båt) att
stöta emot, hålla emot 1. (i)från, (sjö.) bära av; se törnå emot törnå — törnå emot 1. mot stöta 1. ränna (e)mot,
stöta på grund, segla på1, köra på1, ramma, kollidera med, ta(ga) törn mot, köra huvudet (e)mot, (ibl.) springa
(e)mot —törnå ihop 1. samman—töväder

törnå ihop 1. samman stöta ihop, kollidera, braka 1. smälla ihop, karambolera — törnå in (sjö. för) gå från
vakt(en), få frivakt, gå

under däck; gå till kojs, se lägga sig 2; se somna 1; (vard. för) gå in — törnå ut (sjö. för) gå till sitt arbete, gå i
arbete, gå på1 törnbeströdd se besvärlig 1, svår 1 törne 1 (törn)tagg, pigg, torn 2 se törnros-buske

törnrosbuske törnbuske, törnsnår, lörne, (ibl.)

nyponbuske törst 1 törstkänsla, törstighet, behov att dricka; dryckesbegär, spritbehov 2 se begär

törsta 1 vara törstig, känna törst; lida 1.

plågas 1. försmäkta av törst; behöva dricka 2 känna längtan 1. 'hunger' efter, jfr längta (efter)

törstig torr i halsen, uttorkad, förtorkad, för-smäktande, sugen (på 1. efter); begiven på sprit tös se 1 flicka 1 töva
se dröia 2

tövan dröjsmål, väntan —- utan tövan genast,

omedelbart töväder se blidväder



(689 u

udd 1 se 1 spets 1, ände, yttersta del, 'tunga'; 'land' (på frimärke) 2 skärpa, tillspetsning; poäng, spydighet, se pik
2 — bryta udden av neutralisera, ta(ga) gadden av, göra ofarlig, kupera (sjukdomsanfall), mildra, moderera, jfr
lindra — spjärna mot udden sätta sig till motvärn, värja sig, göra fruktlöst motstånd, vara motvallskäring udda
utan make, ensam, enstaka; övertalig, rest-, se omaka 2; (vara) femte hjulet under vagnen; (ibl.) överflödig 1.
ovanlig, tillfällig — låta udda vara jämnt ha överseende med, överse med, låta vara, finna sig (i), låta bero, se
genom fingrarna med, låta passera utan anmärkning, inte säga emot, låta saken falla, inte bry sig om saken mera,
inte vara kinkig, inte bry sig om att bråka om (ngt), låtsa om intet, icke bry sig om, se under 2 bry

udde nabb(e), tånge, skate, (yttersta) pynt, kap, förberg, promontorium; halvö, landtunga, näs

uddig 1 (motsats: hel) försedd med uddar, ud-dad, flikig, taggig, tandad, naggad 2 (motsats: trubbig) vass, spetsig
3 (om svar 1.

kritik) bitande', dräpande', 'skarp', vass', snärlig, gaddig, slående, träffande, kvick, spirituell; välformulerad,
tillspetsad, epi-grammatisk uddlös utan skärpa 1. udd 1. poäng, osaltad 1. tam' (kvickhet)

1 uggla (subst.) — ana ugglor i mossen bli misstrogen — det är ugglor i mossen jag anar oråd, se under oråd

2 uggla (v.) sitta uppe (om natten), vaka; ha det trist; (sitta o.) stirra tyst, 'ruva'; isolera sig

ugn kakelugn, kamin: spis; eldstad, härd, ässja, (bessemer)konverter; (värme)panna; (tork)kölna, (tork)galt;
masugn; fyr(en) uka's (eg.) kejserlig rysk förordning; (skämts.

för) påbud, förordning u-land se utvecklingsland ull ylle; ludd — av samma ull se likadan 1 ullig ullhårig,
luddig, raggig; krullig, mjuk

o. lockig (som ull) ulltott se tuss ulster se ytterrock

ultimatum oeftergivligt krav, ofrånkomligt

villkor, sista ord 1. chans, oåterkalleligen sista anbud 1. villkor, hot, krav ultra 1 (adv.) ytterligt (gående) 2
(oböjligt adj.) ytterliggående 3 (subst.) ytterlighets-

man — non pius ultra oöverträfflig, se vidare under non ultramarin himmelsblå, azurfärgad ulv se varg 1 — tjuta
med ulvarna 1. vargarna

instämma med 1. hålla med 1. sälla sig till

belackarna, delta i det allmänna skallet 1.

1 kritiken, hålla god min (i elakt spel) ulv i fårakläder se hycklare, jfr skenhelig

umbära se undvara, jfr sakna 1 umbäranden se brist 1, fattigdom, nöd 3, svält umbärlig (motsats: oersättlig) se
överflödig 1, oviktig

umgås vara 1. komma tillsammans, träffas, sällskapa, bruka besöka 1. hälsa på varandra, idka umgänge(s-liv) 1.
samliv; (veta att) skicka sig, uppträda, röra sig (i societeten), ha sin gång, bruka vara gäst (hos), pläga umgänge,
(vard.) svänga sig (bland) — umgås med 1 träffa, vara lierad med, pläga umgänge med, fraternisera med,
(be)blanda sig med, 'hänga ihop' med, (få) 'frottera sig' mot, omge sig med 2 (kunna) behandla 1. 'la(ga)' (folk);
(om exv. vapen) handskas med, hantera 3 (i tankarna) sysselsätta sig med, syssla med, vara upptagen av,
överväga; [umgås med planer på] fundera på, planera, hysa 1. välva 1. 'leka med' planer umgälla se betala 4, böta
2, (få) lida för, (få) ångra, (vard.) (få) 'äta upp'; (få) betalt (för gammal ost), få sju för tu — det kommer han att få
umgälla det kommer att ligga honom i fatet umgänge 1 (personlig) samvaro, (inom grupp, fackspr.) interaktion;
beröring, förbindelse, gemenskap, sammanlevnad, (åld.) umgängelse, (ibl.) samfärdsel; sätt att umgås, (ibl.)
'kontakt' 2 umgänges- 1. sällskapsliv; (i) sällskap, (i) lag 3 folk man umgås med, bekantskapskrets 4 intimt 1.
sexuellt umgänge, könsumgänge, könsakt, samlag umgängesspråk (vårdat) samtalsspråk, vardagsspråk, talspråk
umgängsam lätt att umgås med, tillgänglig 6 undan 1 (adv.) ur vägen, se bort 1, borta 2



2 (adv.) (gå) raskt, snabbt undan, med fart 3 (prep.) (draga sig 1. fly) (bort) från — göra undan se stöka undan —
hålla sig undan undandra(ga) sig, se vidare under hålla — komma undan se undkomma, försvinna 3 — lagga
undan gömma; reservera; se vidare under lägga — undan för undan se småningom, det ena efter det andra, i
oavbruten gång; se ryckvis

(690undanbedja sig—underbar

undanbedja sig 1. undanbe sig be att få slippa, avböja 3, hålla 1. anse sig för god för (ngt 1. att göra ngt), betacka
sig (för) undandraga 1. (vard.) undandra beröva, från-ta(ga), ta(ga) ifrån, beta(ga), undanhålla; avvända (ngns
uppmärksamhet) — undandraga sig 1 se draga sig undan 2, undvika, hålla sig undan från, skygga för, (ibl.) sky;
värja sig för, avhålla sig från, skolka från, smita från (sina plikter), söka slingra sig undan I. ifrån, dagtinga,
kringgå, hålla 1. anse sig för god (för ngt 1. att göra ngt) 2 ligga utanför (ngns vetskap) undanflykt se
förevändning; [undanflykter] krumbukter, slingerkrokar, slingerbultar, (vard.) kringel(i)krokar — göra
undanflykter huttia, se slingra sig 2 undangjord avslutad, färdig, klar, avklarad, expedierad, överstånden,
överstökad, (vard.) kirrad, fixad undangömd avskild — undangömt (adv.,

även) avsides undanhålla ni ta(ga) undan, innehålla ni, kvarhålla ni, undandra(ga), beta(ga), förhålla, vägra att
utbetala ni 1. utlämna ni, inte ge ifrån sig, neka 1. förvägra (ngn ngt), spara 1; inte ge (ngn) tillgång till 1. insyn i,
inte yppa för, undertrycka, underlåta att redovisa, undangömma ni, (undan)dölja, smussla undan, orättmätigt
behålla 1. ha tillskansat sig, lura (ngn på ngt); (för)dölja, förhemliga, hymla, förborga, hemlighålla — undanhålla
sig se hälla sig undan undanlagd se reserverad 1; i reserv undanmanöver 1 (för att hindra kollision:) försök att
väja, stvrning åt sidan, gir 2 (bildl., ibl.) fint undanröja 1 se röja undan under 2 röja 2 röja 1. skaffa ur vägen,
undanskaffa ni, bortskaffa ni, avlägsna 4; avhjälpa, göra slut på, eliminera, slopa, (kanslispr. för) upphäva; lätta
(bekymmer); störta, detronisera; oskadliggöra, göra sig' kvitt, tysta, mörda, döda, likvidera undanskaffa se skaffa
undan undanskymma hindra att ngt syns, skymma 1; (över)skyla, maskera, dölja, hölja, gömma; ställa i skuggan;
hemlighålla ni, camouflera; blanda bort — undanskymd avsides (belägen), avskild, avlägsen, undangömd,
obemärkt, enslig, gudsförgäten; föga framträdande, förbisedd, obetydlig, blygsam, ringa, andraplans-(roll),
anspråkslös, tillbakadragen

undansmuggla se smuggla undan undansmussla se smussla undan undansticka se smussla undan — undansticka

sig dölja sig, gömma sig, 'göra sig osynlig', 'dunsta av' undanställa se ställa undan undanstöka se stöka undan
undantag 1 avvikelse (från det regelmässiga), oregelbundenhet, anomali, abnormitet, säregenhet, sällsynthet,
undantagsfall, särfall, exceptionellt fall, avart, raritet, (ibl.)

unikum, rara avis; förbehåll, inskränkning, reservation; dispens 2 (jur.) födoråd; (hålla ngt på) 'sparlåga' —
undantags- speciell — leva på undantag (även) leva indraget — med undantag av se förutom 1 undantaga 1.
undanta 1 frånskilja, se taga undan 2 utesluta, ej medta(ga), göra ett undantag (för), icke tänka på 1. ha i åtanke,
lämna ur räkningen, lämna obeaktad, frånräkna undantagandes se förutom 1 undantagsfall undantagsföreteelse,
undantagsförhållande, ovanlig 1. exceptionell händelse, isolerat fall, undantag 1 undantagslös utan undantag,
undantagsfri, genomgående, fullkomlig, enstämmig — undantagslöst (adv., även) alltid, absolut, obetingat

undantagsvis i undantagsfall, i exceptionella fall, för en gångs skull, för ovanlighetens skull, exceptionellt, sällan,
som undantag, mot reglerna undantränga 1 se tränga undan 1 2 inta(ga) ngns plats, ersätta, slå ur brädet, slå (ut),
(vard.) bräda; gå om, besegra, konkurrera ut 1. ihjäl, tränga ut, 'äta ut', (vard.) 'peta'

1 under (subst.) se underverk, 1 tur — det är ett (rent) under det är märkligt 1. oförklarligt, det är ett rent trolleri
— ett under till 1. av ett vidunder 1. en bjässe till 1. av — under över alla under jfr underligt nog

2 under (prep.) 1 lägre än, nedanför (ngt annat), nedom, inunder 2 (om tid) under loppet av, genom; (stanna) över
(natten) 3 mindre än, understigande 4 (adv.) (stå) efter (ngn på lista), undertill, nedtill, längre 1. längst ned,
därunder, härunder —

under- sub---anse under sin värdighet hålla



I. anse sig för god för, se förakta — gifta sig under sitt stånd inte gifta sig ståndsmässigt, ingå en mesallians —
under all kritik icke värd ngn granskning 1. bedömning, erbarmlig — under alla förhållanden 1. omständigheter
hur det än må vara 1. bli, med all(t) gevalt, se likväl, i alla fall, (stå sig) i alla väder — under bar 1. öppen
himmel se utomhus — under det att se medan, 1 när 1; bäst som — under förutsättning att se 1 om 1 — under
hand enskilt; så småningom; se vidare under hand — under inga förhållanden 1. omständigheter se icke, aldrig 1
— under isen förfallen, se vidare under is — under sådana förhållanden 1. omständigheter se därför 2, då 1 —
under tak se under tak — under tiden härunder, därunder, så länge, tills vidare, medan (vi väntar)

underavdelning del (av ngt större), underart, underfamilj, undersläkte, grupp, (biol.) provins; filial, gren, annex;
kapitel, paragraf, klausul, passus, moment, 'punkt' underbar 1 se utmärkt 1, storartad, storslagen, rekordartad,
fabulös, sagolik 2; romantisk, förtjusande 3, jfr vacker, (vard.) tjusig, störtskön; himmelsk, härlig 2 2 högst
ovanlig, märkvärdig, märklig, sällsam, för-

(691underbarn—underj ordisk

underlig, oförklarlig, sensationell, fantastisk, 'gudomlig', underfull, mirakulös, mystisk 1 underbarn brådmoget
barn, brådmogen konstnär, se fenomen 3 underbetyg icke godkänt betyg, underkänt — få underbetyg se kuggas
— ge underbetyg se kugga 2

underbjuda gå under (i pris), krypa under,

missbjuda, ge underbud underblåsa w (upp)egga, 'sporra', 'uppelda', (söka) påverka, 'pådriva' ru, 'uppmuntra',
animera, stimulera, ge 'fart' 1. 'näring' åt, 'nära', stärka, 'spä(da) på', uppamma, ge vind i seglen åt, komma att
flamma upp, öka, förstora, (vard.) 'kasta på en knubbe till'

underbygga lägga en god 1. fast 1. säker grund för, göra mera sannolik 1. rimlig, motivera,

belägga, stödja, styrka, ge grund(val) för — väl 1. illa underbyggd (om teori) väl 1. illa grundad

underbyggnad 1 grundläggning, grundval, grundmur, fundament, stomme, bas, stöd, (ibl.) fot, sockel 2 (järnv.)
banvall 3 (bildl. för) förkunskaper, förbildning, utbildning, förberedelse, (kunskaps)grund, 'skola', 'bakgrund';
(ibl. nära) förstadium, underlag; (samhälles) infrastruktur 4 (sakna) beviskraf-tig motivering underbyxor se
kalsonger; (dam)trosor underdrift (motsats: överdrift, hyperbol) understatement, undervärdering, bagatelli-sering,
(avsiktligt) försiktigt 1. alltföi» blygsamt uttryck(s-sätt), (språkv.) li'totes (1. [-tå'-])

underdånig se ödmjuk; undersåtlig, vördsam, (åld.) lydaktig; se inställsam, slavisk 2, krypande 2

underfund — komma underfund med lära sig inse, komma på det klara med, få reda på,

upptäcka 2, erhålla 1. få kännedom om, få klart för sig, få (ngt) begrepp om, finna 1. räkna 1. tänka ut, lyckas
lösa 1. utlista, utspana ru, avslöja, lista ut, lyckas la(ga) reda på 1. få veta, (vard.) (inte) bli klok på, (ibl.)
dechiffrera; ta(ga)s ur villfarelsen, förstå 1, märka 3, erfara, lära sig, genomskåda; [ngn kommer underfund med
ngt] det går upp (ett ljus) för ngn, fjällen 1. täckelset faller från ngns ögon, ögonen öppnas (för ngt); (om person)
lära känna underfundig se beräknande, dubbelbottnad 3, 2 djup fi, illmarig, fiffig, full med antydningar 1.
anspelningar underförstådd (menad men) icke (klart) utsagd, tyst överenskommen, halvkväden, tänkt, utelämnad,
tyst (förbehåll); att förstå av sammanhanget, implici't; medräknad — underförstått (adv., även) mellan raderna;
nämligen, sci'licet, impli'cite undergiven se resignerad, foglig, tålig 1, ödmjuk, lydig, slavisk 2 undergräva (även
bildl.) underminera, urholka, 'luckra upp'; rubba, försvaga, hota,

angripa, skada, förstöra, ödelägga, derange-ra — undergrävd (även) bruten (hälsa) undergå vara föremål för,
underkastas, underkasta sig, genomgå ru, utsättas för, (få) känna på', genomlida; avlägga 1. bestå (tentamen),
avtjäna ru (straff) undergång 1 fördärv, fall, förfall, ofärd, katastrof, (bli ngns) olycka 1. öde, ruin, slut,
förgängelse, förstörelse, förstöring, kollaps, sammanstörtande, sammanstörtning, sammanfall, sammanbrott,
tillintetgörelse, förintelse, ödeläggelse, utplåning, upplösning, likvidering 2 skeppsbrott, grundstötning,
förlisning, (total)haveri 3 vägundergång, väg-passage, vägport, gångtunnel, skenfri korsning



underhaltig (motsats: duglig, god, förstklassig, prima; bildl. för) bristfällig, dålig, jämmerlig 2, värdelös,
mindervärd, sekunda, låg-(klassig), undermålig, (genom)usel, 'rutten' underhand under hand

underhandla se förhandla, negociera 1. negotie-ra

underhandlare ombud, representant, fullmäktig, delegat, (mil.) parlamentär underhandling köpslående, (vard. o.
fackspr.)

'mangling', se överläggning 2, konferens underhandsupplysning förtrolig 1. intern upplysning, insideskunskap,
insidc information underhavande (motsats: överordnad, arbetsgivare, husbonde) underlydande, underordnad,
tjänstefolk, (ibl.) torpare, dagsverkare underhuggare (vard. o. neds. för) subaltern; underordnad (tjänsteman),
hantlangare, 'kontorsslav'; småskuren byråkrat, medelmåtta, 'Himmelstoss'; otrevlig person, grov-huggare,
grobian, underklassare underhåll 1 uppehälle, försörjning, (dagligt) bröd; se förplägnad; hjälp, bidrag,
subvention, underhållsbidrag, (penning)understöd, subsidier, apanage 2 vidmakthållande, iståndhållande, skötsel,
vård, reparation underhålla 1 upprätthålla 1. uppehålla (förbindelse 1. kontakt) 2 sköta, vårda, se om, hålla vid
makt 1. i stånd 1. i gott skick 1. vid liv, bevara, ge näring åt (rykte); jfr reparera 1, konservera 1 3 sörja för (ngns)
uppehälle, ge underhåll åt, föda, dra(ga) fram, se försörja, finansiera 4 sällskapa, konversera, traktera (med en
rolig historia), roa

underhållande talför, sällskaplig, trivsam, angenäm, charmant, nöjsam, rolig, muntrande, roande, se intressant,
fängslande underhållning 1 vidmakthållande, skötsel, underhåll 2 se förströelse, målro (vid matbordet) 3
(nöjes)tillställning, kabaré, soaré underifrån se nedifrån

underjorden jordens innandöme; avgrunden, se dödsriket, Orkus, Hades, Tar 'tarus, tarta ren, Hels rike, (bibi.)
Abaddon; helvetet, se under helvete 1 underjordisk 1 tartarisk, stygisk 2 se hemlig 1, illegal

(692underkant—underrätta sig om

underkant nederkant, nederdel, (kjortel)fåll —

1 underkant se knappt 3 under 2 knapp underkasta låta undergå, utsätta för, göra till

föremål för, underställa (kontroll) — underkasta sig 1 åta(ga) sig (ngt besvärligt), pröva på1, känna på1, utsätta
sig 1. utsättas för, gå med på, vara med om, nedlåta sig (att), genomgå 1. avlägga (tentamen) 2 ställa sig i
beroende av, rätta sig efter, lyda, tåla, stå ut med, utstå, (undergivet) försona sig med, låta ske, tillåta; böja sig,
foga sig i, se foga sig 4, uppge ru motståndet, böja nacken under oket, se kapitulera 1, ödmjuka sig — vara
underkastad vara föremål för (tvivel), vara utsatt för, undergå, vara hemfallen åt 1. under, (jur.) förfalla lill; se

2 lida 1, (behöva) tåla 1

underkastelse (själv)uppgivelse, resignation, kapitulation; lydnad, undergivenhet, (fullständigt) överlämnande
underklass se proletariat underkläder underplagg, intima plagg, gånglinne, dessouer, negligé underkunnig se
underrättad — göra sig under-kunnig om göra sig underrättad om — vara underkunnig om känna Lill, veta, ha
reda på underkuva göra underdånig, förslava, 'knäcka', undertrycka 1, kuva, betvinga, för-trampa, underlägga sig
underkänna (motsats: godkänna, godtaga) förklara (ngt vara) otillfredsställande 1. undermålig(t) 1. oriktig(t),
ogilla, förkasta, fördöma, utdöma in, rata, vraka, kassera, refusera, desav(o)uera; förklara ogill, jäva; ge bakläxa,
kugga 2; inkompetensförklara, (ibl.) avvisa underkänd otillräcklig;

(hästsp.) orent (trav) — underkänt (även) dåligt (betyg), underbetyg, (betyget) C, improba'tur — få underkänt se
kuggas — giva 1. ge underkänt se kugga 2 underlag 1 se 2 grund 2, 3 bas 1, (fackspr.) substrat; underlägg, lager,
botten, 'bädd', (byggn.) plint, (tekn.) (under)bäddning, (underlags)platla, dyna, bricka, kudde, (axel)tapp,
stödlager, stöd; (järnv.) ballast; bärbjälke, bärbalk; (kanon)lavett, lavettage; (skulptörs) kavalett; (inom
trädgårdsskötsel för) grundstam (för inympning); fäste (för färg, puder) 2 utgångspunkt, material, 2 grund 7,
(saklig I. historisk) bakgrund, förankring

underlig besynnerlig, egendomlig, förunderlig, förundransvärd, o(sed)vanlig, sär(egen), särpräglad, särartad,



partikuljär, bisarr, unik, egen(artad), apart, exceptionell, märkvärdig, märklig, sällsam, onaturlig, monstruös,
grotesk, barock, (vard.) kufisk; 'främmande', ny o. ovanlig, originell, förbluffande, påfallande, överraskande,
förbryllande, iögon-(en)fallande, excentrisk, överspänd, onormal, abnorm, 'rubbad', 'snedvriden', förvänd,
förryckt, oberäknelig, befängd, kuriös, konstig, 'konstbesynnerlig', 'konstifik', 'snurrig', (vard.) tosig, löjlig,
otrolig 1, jfr gåtfull, mystisk — underligt nog egendomligt I. eget

I. sällsamt 1. besynnerligt 1. märkvärdigt 1. märkligt nog, så underligt det kan låta, mot (all) förmodan, mira'bile
dictu — underliga föreställningar se griller

underlydande 1 (motsats: överordnad) (part. adj.) underordnad, underställd, anställd;

(om gård osv.) tillhörande, tillydande 2 (motsats: egendomsägare; husbonde, herre) (subst.) se underhavande,
tjänstefolk, tjänstehjon, vasall; [de underlydande] (även) de anställda, (skämts.) 'fotfolket' underlåta (att) icke bry
sig om, se under 2 bry, strunta i, avhålla sig från, (inte kunna) undgå (att), försumma 2 Underlätelse 1.
underlåtenhet uraktlåtenhet,

försummelse underläge (bildl. för) (komma 1. råka i en)

sämre position underlägga sig bemäktiga sig, göra sig till herre över, inta(ga), erövra, slå under sig, annektera,
underkuva underlägsen (motsats: jäm(n)god) svag(are); ringare, sämre, ej så meriterad; lågtstående,
mindervärd(ig) — vara underlägsen ligga 1. ha kommit i lä underlätta se lätta 4, hjälpa 2 underminera 1 (mil.)
anlägga mingångar 2 urholka iu, urgröpa id, angripa 4 3 (bildl.) se undergräva, (ibl.) luckra upp, fräta sönder,
upplösa

undermineringsarbete sabotage, femtekolonn-verksamhet, partisanverksamhet, 'mullvadsarbete'

undermålig 1 (motsats: bra, fin, prima, duktig)

se underhaltig, dålig 2, ovärdig, halv 2, som det går tretton på dussinet av, dussin-fröman), (vard.) inte över sig,
kass 2 se imbecill

undernärd se utsvulten, (sexuellt) otillfredsställd underordna låta komma i andra hand, (fackspr.) subsumera
(under ngt annat); ställa (ngn) i rang efter ngn annan, göra (ngn)

beroende av 1. ansvarig inför ngn annan, (mil.) underställa underordna sig foga sig i ngns ledning 1. efter ngns
beslut, se foga sig 4; rätta sig efter — underordnad (part. adj.) l oviktig, oväsentlig, likgiltig, ringa, obetydlig,
sekundär, accessorisk 2 (motsats: överordnad, förnäm, hög) so underlydande 1, lydnadspliktig (under), i lägre
ställning 1. rang, lägre, subordinerad; avhängig (av), beroende (av); [de underordnade] de anställda, tjänstefolket,
folket, (ibl.) tjänstemännen, (skämts.) 'fotfolket', (neds.) underhuggarna

underpant (åld. för) (synlig) bekräftelse; bevis,

tecken, 'prov'; (ibl. nära) symbol underpris vrakpris, rampris, dumpingpris, vanpris — sälja till underpris
realisera, ut-försälja, bortslumpa ru; dumpa underrede underdel; (på bil) chassi' underrätta se meddela 1,
tillkännagiva 1, tala om för, upplysa, orientera, hålla à jour med, (i förväg) varsko; träda i förbindelse med —
underrätta sig om se 2 fråga — underrättad

(693göra sig underrättad om—undervisning

(väl) inne 1. insatt i, initierad, (väl) informerad, underkunnig — göra sig underrättad

om ta(ga) reda på, ta(ga) del av, inhämta upplysningar om, skaffa sig vetskap om, efterhöra ni, förfråga sig, 2
fråga, göra sig underkunnig om, (åld.) göra sig kunnig om

— hålla ngn underrättad förse ngn med upplysningar, hålla ngn à jour — illa underrättad se okunnig 1

underrättelse se meddelande, besked 3, tillkännagivande, nyhet(er), (åld.) tidender, tidning; redogörelse, depesch,
notis, notifiering, avi

— få underrättelse (om) se erfara 1, få höra av



underskatta ej till fullo uppskatta 1. inse ngts värde 1. förtjänst, se misskänna, jfr ringakta, nedvärdera underskott
budgetbrist, kassabrist, se brist 2,

(vard.) 'ebb' (i kassan); knapphet, otillräcklighet

underskrida se understiga

underskrift 1 underteckning, se namnteckning; kvittering 2 bildtext (under illustration) underskriva se skriva
under, underteckna underslev (jur. för) förskingring, försnillning,

förfalskning underst längst ned, nederst understatement [-stejt1-] se underdrift understicka undangömma ra (från
redovisning), hemligen undanhålla understiga vara mindre (värd) än, icke uppgå ra till, underskrida, gå under
understreckare se streckare understryka 1 se stryka under 1 2 (bildl.) se framhålla 2; ge eftertryck åt, göra affär
av understucken (om barn) av andra föräldrar än de uppgivna, jfr oäkta 2; (om skrift 1. konstverk) förfalskad,
falsk, apokryfisk understundom ho ibland 1 understå sig vara nog förmäten 1. djärv (att), ge sig till (att), se 2
våga 1, jfr tillåta sig 2 underställa 1 se hänskjuta 1 2 lämna 1. inge till prövning 1. avgörande av; underkasta
(kontroll) 3 (mil. för) ställa under befäl av, underordna

understöd penninghjälp, gratial, bidrag, underhåll, apanage, anslag, subvention, subsidier, (ibl.) socialbidrag;
gåva; bistånd, hjälp, stöd, handräckning, 'handtag' understödja 1 se hjälpa 1, bistå, ge bistånd, lämna understöd åt,
bevilja medel 1. lån till, subventionera 2 stå bakom, tala för 2, stödja 4, gynna 3, främja, uppmuntra 2, befordra,
ta(ga) sig an, biträda, ansluta sig till

undersåte se medborgare

undersåtlig trogen o. lojal mot överheten,

underdånig, (ibl.) servil, krypande undersätsig starkt byggd, robust, kort(vuxen) men bred, bredlagd, bredaxlad,
axelbred, skulderbred, atletisk, småväxt, massiv, stadig, se satt

undersöka se pröva 1, anställa efterforskningar, efterforska ni, (söka) utforska 1. utröna 1. ta(ga) reda på, skaffa
sig 1. ta(ga) känne-

dom om, (ibl.) utspeja, efterspana ni; närmare se på, skärskåda, syna, kontrollera, granska, göra en översyn av,
examinera, sondera (terräng), (sjö., ibl.) överhala; (av)prova, probera, (kritiskt) analysera, gå till botten 1.
grunden med, tränga in i, penetrera, 'dissekera', (tillsammans) dryfta 1. 'ventilera'; höra sig för 1. se hur landet
ligger, göra sig underrättad om, inhämta underrättelser om, se I. titta 1. höra 1. känna efter; genomleta tu,
rekognoscera, 'finkamina'; visitera, (si.) 'muddra' undersökning prövning, prov, efterforskning, recherche,
studium, jfr forskning; granskning, (växt)examinering, besiktning, besiktigande, kontroll t, inspektion,
mönstring, genomgång, genomsyn, eftersyn, översyn, (sjö.) överhalning; (kem.) analys, (med.) sondering,
observation, auskultering; (kropps)visitation, visitering; förhör, scru-tinium; vetenskapligt arbete, uppsats, studie,
avhandling

underteckna skriva (sitt namn) under, skriva på1, förse med sin namnteckning, sätta sitt namn 1. sin signatur
under, underskriva, påteckna ni, signera, (ibl.) kontrasignera, (polit., provisoriskt, med initialer) parafera —
undertecknad författaren, den som skriver dessa rader, signaturen, jag underton (bildl. för) 1 biton, (svag)
grundton, genomgående drag, (ibl.) underström 2 (hand., på börsen) tendens, trend undertrycka 1 tvinga till
lydnad, underkuva, kuva, förtrampa 2 göra våld på, betvinga, dämpa, hejda 3, hindra 3, kupera (sjukdomsanfall),
undanhålla, 'kväva', 'mörklägga' (sanningen), förtiga — undertryckt se dämpad underutvecklad lågtstående,
primitiv, efterbliven —- underutvecklat land (numera:) utvecklingsland underverk övernaturlig händelse, under,
mirakel, fenomen, trolleri, (i högre st.) underting; järtecken, (åld., bibi.) tecken och under, stora tecken; stordåd,
(enastående) storverk, utomordentlig prestation, (åld., bibi.) (göra) stora gärningar undervisa meddela 1. bestrida
undervisning, bibringa kunskaper 1. lärdom, läsa med (ngn), ge (privat)lektioner, vara lärare, föreläsa; orera,
docera, lägga ut texten; (teol.) katekisera, bereda (ngn för konfirmation); leda ngns studier, hjälpa (ngn) med
läxor 1. studier, handleda, vägleda, informera, utbilda, skola, upplysa (om), införa 1. inviga 1. introducera 1.



initiera 1. orientera i, sätta (ngn) in i, lära ut, göra förtrogen med, göra hemmastadd i, instruera, lära; (ibl.)
indoktrinera; jfr dressera — undervisande (även, ofta neds.) docerande, skolmästaraktig (ton), pedagogisk,
magistral, didaktisk undervisning meddelande av kunskaper, handledning, vägledning, lärarverksamhet; (ge)
lektioner; upplysning, information, instruktion; [undervisningen] läsningen, 'skolan' —

(694undervisnings--ungefär

undervisnings- utbildnings-, skol-, pedagogisk

undervisningsanstalt se 1 skola 1, utbildningsanstalt

undervisningsväsen skolväsen undervärdera (bildl.) underskatta, alltför lätt avfärda, förringa, bagatellisera, ta(ga)
för lätt på

underårig 1 (adj.) se minderårig 2 (ss. subst., idrott.) junior undfalla 'halka ur' (ngn); falla ur minnet på (ngn) —
låta undfalla sig oavsiktligt yttra,

råka yttra, fälla (ett yttrande), låta undslippa sig

undfallande (motsats: karaktärsfast, envis, på-stridig, trotsig) undfallen, se eftergiven, foglig, medgörlig,
försonlig, opportunistisk, flat 3, (alltför) 'mjuk', 'mjukryggad' (mot överordnade) — vara undfallande (mot) huttia
(med), jfr foga sig 4 undfallen se undfallande undfly se 3 fly 3, 3 sky, undvika, jfr smita l undflykt se
förevändning undfå (i högre st. för) få, bekomma, ta(ga) del av, motta(ga) ru, vederfaras; (fackspr.) koncipiera
(idé) undfägna bjuda på mat o. dryck, se förpläga, bespisa, traktera 1, regalera, välfägna — undfägna sig (med)
se åta 1 — undfägna med duka 1. bulla upp, duka fram, förse med undfägnad mat o. dryck åt gäster, se förpläg-
nad, (i högre st.) fägnad undgå 1 undgå ngns uppmärksamhet, förbigå, 'gå förbi', 'halka förbi'; [det undgick mig]
jag märkte 1. uppmärksammade 1. hörde 1. såg det inte, jag gav inte akt på det; [ingenting undgår honom] han
märker (hör osv.) aili 2 gå ur händerna, gäcka; undfly, lyckas gå ur vägen för; ej bli utsatt för, se slippa,
undkomma, bli befriad 1. bli förskonad från, undandra(ga) sig 3 (inte kunna) underlåta (att), undvika (att), (inte
kunna) undertrycka, (icke kunna) annat än, (åld.) (inte kunna) fela (att) — det kan inte undgås (att) det slår inte
fel (att), se slå fel 4 under 2 slå, del är oundvikligt undkomma undslippa, undgå, lista sig bort 1. undan, slippa lös
I. loss, undfly, se rymma 2, jfr smita 1, komma 1. slippa ifrån 1. undan (med blotta förskräckelsen), komma 1.
slippa helskinnad 1. oskadd undan, rädda sig (undan), räddas, (för)skonas, klara sig 3, gå fri, slinka undan,
krångla sig undan, slingra sig ifrån 1. undan, (prov., i Sydsv.) begå sig, (vard.) gå klar undra 1 vilja veta, vara
nyfiken på, fråga sig 2 se betvivla 3 vara tvehågsen, begrunda, eftersinna, fundera, överväga, grubbla 4 (ibl.)
förvåna sig, förundra sig, förundras, göra stora ögon (åt) 5 (som anföringsverb:) fråga, spörja — undrande
förvånad, häpen, grubblande, frågande, tvivlande — det undras mig 1 jag tror 2 det tvivlar jag på 3 jag undrar,
jag skulle vilja veta — undra på att det

är (ganska 1. alldeles) klart all, det är 1. var inte konstigt alt undran nyfikenhet, ovisshet: förbryllelse; förundran,
förvåning, häpnad, uppseende undre se nedre den undre världen de

asocialas o. förbrytarnas värld undseende se överseende, skonsamhet, mildhet; se hänsyn, försyn 2 - ha
undseende med se skona 1

undskylla sig urskulda sig, ursäkta sig undskyllan ursäkt, förevändning undslippa 1 se undkomma, jfr rymma 2,
slippa undan, se slippa 2 [det undslapp mig] jag råkade säga, det slapp 1. slank 1. halkade ur mig, det halkade
över tungan (på mig) — låta undslippa sig låta undfalla sig, tanklöst 1. oförsiktigt råka yttra 1. säga, låta (ett ord)
falla, 'släppa ur sig' undsätta komma till undsättning, bistå, hjälpa 1, rädda 1 undsättning se hjälp 1, förstärkning,
räddning undvara avvara, vara av med, vara utan, vara ngt förutan, hjälpa 1. bärga 1. klara 1. reda sig utan,
umbära, försaka, avstå från — kunna undvara (även) inte oundgängligen behöva

undvika gå ur vägen för, vika undan för, hålla (sig) undan för, hålla sig borta från, listigt kringgå, försöka att inte
träffa; genera sig för, dra(ga) sig för, halka förbi 1. över; se 3 fly 3, undfly, komma (i)från, slippa undan, slingra
sig undan; akta sig för, vakta sig för, ta(ga) sig till vara 1. i akt för, (vard.) passa sig för; parera (en stöt), (ibl.)



förekomma, förebygga; avhålla sig från, hålla sig från, avstå från, 3 sky; uraktlåta, underlåta, undgå, låta bli (att),
värja sig för — undvikande 'svävande', kringgående, evasi'v, evasorisk, eluderande; indirekt — svara undvikande
inte svara rent ut, inte ge klart besked, söka slingra 1. krångla sig undan ung ungdomlig, ungdomsfrisk; grön,
omogen 3

— ung- neo--evigt ung tidlös, oförbränn(e)-

lig

ungdom 1 uppväxtår, ungdomsår, ungdomstid, (fackspr.) adolescens; livets vår; tonår,

ynglingaår, ungflicksår, flicktid 2 ung människa, (ibl.) tonåring, jfr yngling, 1 flicka 1; ungt folk, unga
människor, ungherrskap; [ungdomen] det unga 1. uppväxande släktet; [den svenska ungdomen] del unga Sverige
3 ungdomlighet — gyllene ungdom jeunesse dorée, se vidare under gyllene ungdomlig ung (till sinnes),
ungdomsfrisk, (väl)bibehållen, vital, oförbränn(e)ligt ung; gossaktig, pojkaktig, flickaktig; fräsch (hy); (ibl.)
barnslig, juvenil, gymnasial, studentikos

unge 1 (om djur) avkomma; [(hund)valp, kattunge 1. (prov.) källing, föl(unge), kalv, lamm, (gris)kulting, killing
1. kid, kyckling, gåsunge 1. gässling, ankunge 1. älling, sälunge 1. kut, (fisk)yngel, gli] 2 (om människor)
barnunge, småbarn, se barn 1 ungefär (motsats: precis, exakt) se ungefärligen,

(695på ett ungefär—uppbringa

omkring, cirka, vid pass, så där (en), uppskattningsvis, grovt räknat, på en höft, tillnärmelsevis, låt oss säga, eller
så (omkring), eller däromkring, ett (tjugo)tal, en (tio, tolv stycken), bortåt, uppemot, bortemot, inemot, uppåt,
närmare, vid (tolv- 1. ett)-tiden 1. (vard.) -draget 1. -snåret; nära (på), mer eller mindre, (ibl.) tämligen, nästan —
på ett ungefär på måfå, på en slump, på en höft, ungefärligen — så ungefär (ngt) ditåt 1. i den stilen; så pass
ungefärlig (motsats: exakt, punktlig) se approximativ, 'grov' (beräkning), enbart uppskattad, fri (översättning),
'rund' (summa) — ungefärligen (adv.) se ungefär, på ett ungefär, i runt tal, storleksordning, approximativt;
förslagsvis, gissningsvis, på måfå ungkarl ogift man, ensam(stående) herre, ungherre, (skämts.) löshäst ungmö se
jungfru 1

1 uniform (subst.) ämbetsdräkt, tjänstedräkt, livré, jfr dräkt 1, (full) stass; (mil.) mundering, (vard. o. si.)
kommiss(lump), kronans kläder 1. röck 1. lump, paltor, ställ, svid(ing)

2 uniform (adj.) se likformig, enhetlig, standardiserad, nivellerad; 6e enformig, enahanda 1

uniformera 1 klä(da) i uniform, förse med

uniform 2 göra likformig 1. lika 1. enhetlig, förenhetliga, likrikta, standardisera, nivelle-ra, normalisera —
uniformerad uniformsklädd

uniformitet likformighet, enhetlighet, överensstämmelse uni'k ensam i sitt slag, engångs-(företeelse), ytterst
ovanlig, enda, se enastående, utomordentlig, makalös, (vard.) sjusärdeles u nikum föremål som bara finns i ett
exemplar, det enda i sitt slag, unik företeelse; absolut undantag; [ett unikum] sällsynthet, enastående företeelse,
engångsföreteelse, ngt mycket sällsynt 1. enastående 1. utan motstycke

unilateral (motsats: bilateral, multilateral) se ensidig 1 union se förbund

unison se enstämmig, gemensam, församlings-

(sång), all- (sång) universalmedel (bote)medel mot allt, panacé, universalbotemedel, universalläkemedel,
universalmedicin

universell se allmän 2, universal, allsidig, allmängiltig, all(t)omfattande, världsomfattande, världsomspännande,
världsvid, världs-; mondial, global universitet akademi, alma mäter, (ibl.) högskola; lärdomssäte, lärosäte
universum se världsalltet, världsbyggnaden, makrokosmos, skapelsen, himmel och jord, (världs)rymden

unken (motsats: frisk, luftig) ovädrad, se instängd 2; fuktig, däven; möglig; (om matvaror) lätt skämd; (bildl.)



moraliskt anfrätt, (ibl.) andligt stillastående unna 1 förunna, låta (ngn) behålla (ngt); [jag
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unnar dig detta] jag ser med glädje att du får (1. fått) det, jag gläder mig åt det för din skull, jag har inte något
emot det 2 se skänka, tilldela, bevilja, benåda (med) —-unna sig tillåta sig, kosta på sig, (ibl. nära) förbehålla sig
—- väl unnat 1. (vard.) unt (väl)förtjänt; håll till godo, se under god uns — inte ett uns inte ett grand 1. spår 1.
jota, se ingenting up to date [dejt] fullt modern 2, aktuell 1 upp — det är upp till er det bestämmer 1. avgör ni
själv, det är er (en)sak —- upp med huvudet upp med hakan, tappa inte modet, seså, friskt mod —• upp och ned
med huvudet nedåt; se upp och nedvänd; se avig 1 —- upp och nedvänd 1. uppochnedvänd 1. (vard.)
uppochnervänd kullstjälpt, upp och ned; stökig, skräpig; se bakvänd 2; se förvirrad 1, omtumlad, 'omskakad' —•
upp och nedvänt (adv., även) huller om buller, i största oordning — upp över öronen våldsamt (förälskad 1.
skuldsatt), jfr oerhört —• vara ngn upp i dagen vara alldeles lik ngn, vara en avbild av ngn — vända upp och ned
på ställa på huvudet, se vidare under 2 vända uppamma 1 amma upp; uppfostra ni 2 (bildl. för) ge upphov till, ge
näring åt, nära, uppväcka ni, fostra, uppelda ni, underblåsa ni upparbeta se förbättra, utvidga; (om förmåga 1.

talang) kultivera uppassa se passa upp

uppassare se kypare, betjänt; (sjö. o. flyg.) steward, (sjö.) mässpojke; (hotell)pickolo; (mil.) (officers)-kalfaktor
uppasserska serveringsflicka, serveringshjälp, 'fröken', servitris, (skämts.) Hebe, (vulg.) subba, (åld.)
värdshusflicka, skänkmamsell, (krog)nymf; (akter)städerska (ombord); ste-wardess

uppassning servering, betjäning, uppvaktning, passning, service

uppbjuda 1 bjuda upp 1. uppfordra 1. invitera (till dans) 2 (om kropps- 1. själskrafter) samla, (an)spänna,
mobilisera, uppbringa, anstränga — uppbjuda alla krafter spänna sig, anstränga sig (till det yttersta), sätta in alla
(sina) krafter, sträva (efter) uppblanda se blanda, blanda upp uppblomstra se växa 2, frodas 1 uppblossa 1 se
blossa upp 2 se uppkomma 1 uppblossande jfr häftig 2 uppblåst 1 uppumpad, fylld med luft; väderspänd,
sprickfärdig, stinn, p(l)ussig, uppöst 2 se högfärdig, högmodig, storordig, pompös, övermaga, 'grötmyndig',
(vard.) 'viktig' —• vara uppblåst se yvas uppbragt se upprörd, harmsen, förbittrad, förargad, arg 1, ond 2, 'het',
'galen' uppbringa 1 ta(ga) i besittning, kapa, ta(ga) som (god) pris, infånga, lägga beslag på, uppsnappa,
beslagtaga, bemäktiga sig 1 2 skaffa (fram), få ihop, prestera, uppdriva 2; samla 1. uppbjuda 1. uppbåda ni (alla
sina kropps- 1. själskrafter) 3 (om hastighet) öka, stegra, driva uppuppbrott—uppenbar

uppbrott start, avresa, avfärd, avmarsch, av-tåg, (av)flyttning; avsked(s-tagande), (vard.) (tänka på) 'refrängen'
uppbrusande se hetlevrad, hetsig 3, temperamentsfull, (ibl.) stridslysten uppburen uppskattad, högt skattad, aktad,
värderad, eftersökt, omtyckt, populär, firad uppbygga 1 se bygga upp 2 verka upplyftande 1. lärorik, upplyfta,
styrka, hugsvala, luttra; ge ngn ngt till livs uppbyggelse religiös lyftning, väckelse, hug-

svalelse, vederkvickelse, luttring uppbygglig upplyftande, väckande, inspirerande, anderik, andlig, (moraliskt)
värdefull 1. god 1. bra (bok), moralisk; (kulturellt) givande, uppfostrande — föga uppbygglig (syn) olustig,
sorglig, motbjudande, tröstlös, avskräckande uppbyggnad 1 byggnad, konstruktion, struktur, sammansättning,
skapnad 2 byggande, byggenskap 3 förhöjning, upphöjning, upp-' höjt parti

uppbåd 1 uppbådande, uppbådning, mönstring, utskrivning, mobilisering, (stort polis)-pådrag 2 samling, hop,
stor skara, massa, tillopp (av folk) 3 (kraft)prestation, (mass)-utveckling

uppbåda 1 inkalla 1. sammankalla 1. samla (manskap), kalla till 1. under vapen, mobilisera; skicka bud efter
(hjälp) 2 se uppbringa 2

uppbära 1 (om pengar) erhålla, motta(ga) iu, 'lyfta', (kanslispr.) tillgodonjuta; inkassera ru, indriva W, uppta(ga)
ni 2 (om klander resp. beröm) vara föremål för; få, åtnjuta 3 bära

upp, tjäna som underlag 1. stöd för, ge stadga åt, bilda ryggrad åt, utföra 1. spela (roll); se vidare bära 2

uppbörd inkassering, indrivning; uppbördsstämma



uppdaga se upptäcka 2, uppenbara, förråda 2 uppdela se dela upp

uppdikta fantisera ihop, se 1 dikta 2 -— uppdiktad påhittad, hopfantiserad, hopljugen, fritt uppfunnen,
uppkonstruerad, 'gjord', (om en historia) 'lavet', gripen 1. tagen ur luften, sagolik, inbillad, fiktiv, osannfärdig,
felaktig, falsk 4 uppdrag 1 göromål, värv, manda't; förelagt arbete, uppgift, (ibl.) syssla; beställning; ärende,
uträttning, engagemang, bud, kommission; fullmakt, åliggande, bemyndigande; tjänst, funktion, mission,
kall(else), (Guds) sändning 2 anmodan, uppmaning, tillsägelse 1. befallning (att utföra ngt) 3 (hand.) order

— ge i uppdrag uppdra(ga) åt, se uppdraga 3

— på ngns uppdrag för ngns räkning uppdraga 1. uppdra 1 se draga upp 2 se producera 1 3 ge i uppdrag, ge i
(arbets)uppgift, befullmäktiga, anförtro (åt), ombetro, överlämna (åt), överlåta (åt), låta, befalla, ålägga,
anbefalla, anvisa — uppdraga 1. uppdra åt (även) anmoda, beordra, (om)bedja

uppdragsgivare huvudman, principal, kom-mittent; beställare; kund

uppdriva 1 se driva upp 1 under 2 driva 2 skaffa, åvägabringa, uppbringa ni, uppmobilisera ru, komma över,
åstadkomma, (inte stå att) få, få fatt 1. tag i, leta upp, finna, anskaffa, köpa — uppdriven (även) (högt) utvecklad,
högtstående uppe I. (vard. o. poet.) oppe 1 på en högre belägen plats, uppepå, upptill; norrut (i landet) 2 ej
sängliggande, uppstigen, på benen, på fötter; (hålla sig) flytande — vara uppe 1 ha stigit upp, ha lämnat sängen;
ha lämnat sjukbädden, gå uppe, hålla sig uppe, vistas uppe, vara (re)konvalescent

2 (om solen) ha gått upp, stå högt uppe på himlen, lysa 3 tentera (i), förhöras (i), examineras (i) 4 vara före, se
under 2 före

uppegga se egga (upp), sätta (sinnena) i brand, excitera, inspirera (till), driva på 1. reta (ngn) till motstånd 1.
olydnad — uppeggad (vulg., sexuellt) kåt —- uppeggande so provocerande, jfr eggande uppehåll 1 avbrott, paus,
halt, anstånd, andrum, frist, vila, vilostund, (tids)avstånd, intervall, 'mellanakt', mellanskov, (ibl.) interregnum;
(jäg.) tappt (i stövardrev); stillestånd, stockning (i trafiken), stopp, stagnation 2 vistelse(tid), sejour, besök,
närvaro, (ibl.) härvaro, därvaro 3 se uppehållsväder — göra uppehåll se stanna 1 — utan uppehåll se oavbrutet,
(åld. för) utan återvändo

uppehålla 1 hålla uppe 1. upp 1. vid makt 1. liv, underhålla, upprätthålla, ombesörja, vidmakthålla, hålla i gång,
hålla tillsammans, bibehålla, bevara 2 (om tjänst 1. befattning) tillfälligt fylla, bestrida, se handhava; [uppehålla
tjänsten] tjänstgöra 1. vikariera (för) 3 fördröja, sinka, störa, låta (ngn) vänta, hejda, mota, stoppa, förhala, se
hindra 1, uppta(ga) ngns tid, ta(ga) ngns tid i anspråk — uppehålla sig 1 vistas, dväljas, hålla sig, hålla till, hålla
hus, husera, ha sitt tillhåll, befinna sig, bo, residera, hållas, finnas, vara, existera, (åld., bibi.) ha sin varelse;
stanna, dröja, vänta; ha sin gång, kampera; [uppehålla sig i] gästa (ett land) 2 existera (på), leva (på), se leva 2

3 dröja (vid), fästa sig (vid) uppehållsort se vistelseort; se adress 1 uppehållsväder uppehåll, torrväder, regnfri 1.

regnlös tid, vackert (väder), torkväder uppehälle livsuppehälle, näring, föda, brödföda, mat; utkomst, försörjning,
levebröd, (dagligt) bröd, (det dagliga) brödstycket, näringsfång, (vard.) födkrok; förtjänst; bärgning, existens,
livets nödtorft, mat o. husrum, (fritt) vivre, levnads(om)kostnader uppelda ni 1 bränna (upp), elda (upp) 2 elda
brasor, uppvärma ni 3 (bildl.) se egga (upp), elda 2, elda upp 3, sätta (sinnena) i brand, inspirera, uppamma ni,
fanatisera — uppeldad (bildl. för) lidelsefull, het, passionerad uppemot se ungefär

uppenbar skönjbar, synbar(lig), märkbar, avgjord, omisskänn(e)lig, oförtäckt, otve-
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tydig, bevislig, oomtvistlig, obestridlig, ovedersäglig, ren och skär (lögn), tydlig, se påfallande, utpräglad,
oskrymtad, handgriplig, (lätt)genomskådlig, 'genomskinlig'; (himmels)skriande, skenbarlig, (i högre st.)
ögonskenlig; eklatant, evident, flagrant; obeslöjad, ohöljd, öppen, 'naken'; självfallen, (sol)klar, klar som dagen 1.
(vard.) som korvspad, 'upplagd'; notorisk, (fackspr.) manifest — bli uppenbar bli bekant, se under 2 bekant —
vara uppenbar ligga i öppen dag, ligga i sakens natur, falla 1. sticka 1. springa i ögonen, frappera, tala för sig



själv, bära syn för sägen 1. sägen uppenbara visa, (åld.) te; tillkännage ni, förtälja, lägga i dagen, bringa 1. föra
fram 1. föra upp i dagen 1. i (dags)ljuset, framdraga) ni, öppna ngns ögon (för), ådagalägga, förråda 2, avslöja 2,
manifestera, uppdaga, göra känd — uppenbara sig bli synlig, (plötsligt) 'dimpa ner', se framträda 2; avspegla sig
(i); gå igen (som spöke 1. vålnad), på övernaturligt sätt visa sig 1. dyka upp 1. uppträda — uppenbaras (även) bli
bekant, se under 2 bekant uppenbarelse 1 vision, syn 5, revelation, (bibi.) apokalyps; överjordiskt skön anblick,
drömsyn, dröm, hägring, hallucination 2 (övernaturligt) meddelande, varsel, (bibi.) tecken (och under), Guds
finger; (ibl.) profetia 3 manifestation, yttring, utslag; inkarnation 4 andeuppenbarelse, vålnad 5 [märklig
uppenbarelse] skepnad, person, (ngns) yttre; (förtjusande) varelse 1. företeelse, se särling, 'figur' uppenbarligen
utan (all) fråga, av 1. efter allt att döma, tydligen, påtagligen 1. påtagligt, skenbarligen, synbarligen, ju uppfart 1
uppfärd, uppresa 2 uppfartsväg,

(ibl.) uppfartsramp uppfatta 1 se förnimma 1, lägga märke till, märka, uppmärksamma, upptäcka, uppsnappa ni 2
se förstå 1, inse, identifiera, (ibl.) tillgodogöra sig 3 tolka, (ut)tyda, betrakta (som); bedöma, uppleva, se (på) —
uppfattat (sjö.) ajaj

uppfattning 1 se förnimmelse 2 åsikt, begrepp, föreställning, tänkesätt, (ha ett visst) intryck (av), mening 1, sätt
att se, förmenande, 'tro', övertygelse, 'filosofi' 3 tydning, tolkning, interpretation, (fackspr.) konception 4 [god
uppfattning] förstånd, omdöme 1, blick (för); (efter eget) sinne — bilda sig en uppfattning om se föreställa sig
uppfinna utexperimentera ni, konstruera, skapa, tillskapa; finna på, hitta på, tänka ut, fabla

uppfinnare upphovsman, konstruktör, skapare, 'fader', (ibl.) innovatör uppfinning (ny)konstruktion, ny metod,
nyskapelse, (in)novation, invention, (ibl.) patent; påhitt, idé, påfund, knep, trick uppfinningsrik påhittig,
förslagen, skarpsinnig, initiativrik, idérik, fantasifull, fantasi-
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rik, uppslagsrik, (prov.) gäten; se fiffig, fyndig 1

uppflamma se flamma upp under 2 flamma uppflytta se flytta upp

uppflyttning flyttning (till högre klass), befordran 2

uppfordra 1 uppbefordra ni, transportera 1. dra(ga) 1. hämta 1. forsla 1. hala 1. hissa 1. lyfta 1. pumpa upp 2 se
uppmana, befalla 1, begära 1

uppfordran se uppmaning, bud, signal, anrop,

appell, jfr utmaning uppfostra fostra, uppföda ni, uppamma ni, 'dra(ga) upp'; sätta fason 1. pli på, göra folk av,
hyfsa, civilisera, kultivera, disciplinera; dana, bilda, skola, utbilda, vägleda; se dressera —- uppfostrad se
ouppfostrad, väluppfostrad; (strängt) hållen uppfostran fostran, edukation, (till)hyfsning, drill; fint 1. gott sätt,
levnadsvett, be-levenhet, bildning, kultur, 'vett och vetande, hut och hållning'; se skolning; skolbildning,
vägledning, handledning; (djur)dressyr uppfostrande pedagogisk uppfostrare fostrare, se lärare uppfriska se friska
upp 1 — uppfriskad avkyld; utvilad — uppfriskande (av)kylande, frisk 3, 2 kall 1; vederkvickande,
stimulerande, uppiggande, upplivande, balsamisk; se hälsosam uppfylla 1 (motsats: tömma) se 2 fylla 1,
genomtränga, impregnera; helt ta(ga) i anspråk, genomströmmani 2 (motsats: försumma) se fullgöra, förverkliga,
infria, vill-fara, tillfredsställa, tillmötesgå, motsvara —-uppfyllas gripas, fyllas, påverkas; se förverkligas —
uppfylld 1 se full 1 2 se besjälad (av) — låta sig uppfyllas av se hängiva sig åt uppfyllelse fullbordan,
verkställighet, förverkligande — gå i uppfyllelse se förverkligas uppfånga ni 1 gripa tag i 2 (lyckas) höra 1.
uppfatta (svagt ljud), avlyssna, uppsnappa ni; (lyckas) få en glimt av; (om radio) 'ta-(ga)' 1. få in (utlandet)
uppföda 1 ge näring 1. mat åt, nära, göda upp, lägga på' (ungdjur), (ibl.) producera 2 (upp)-fostra, 'dra(ga) upp'
uppföljning fullföljande, fortsättning 1. vidare

utveckling (genom nya åtgärder) uppför 1. (åld.) uppföre uppefter, uppåt, nedifrån (och) upp uppföra 1 anteckna,
bokföra, se föra upp 2 (om teaterpjäs) spela, framföra, ge, presentera, låta gå över tiljan, (vard.) köra (film 1.
skådespel); (på nytt) ta(ga) upp — uppföra sig bete sig, skicka sig, föra sig, uppträda, sköta sig, arta sig (väl), ha



umgängesvett; förhålla sig, bära sig åt, handla, ställa sig, gå tillväga, ta(ga) sig till, gå fram, fara fram, (vard. o.
prov.) ha sig; hålla sig (lugn); agera (som) — uppföra sig mot se bemöta 2 uppförande 1 (vara under)
(upp)byggnad 1. konstruktion, resning 2 (teater)föreställning, framförande 3 se beteende, uppträdande
2,uppförsbacke—upphöjdhet

skick 3, (goda) seder, handel och vandel, (åld.) folor uppförsbacke motlut, stigning uppgift 1 se meddelande 1,
anvisning, rapport; lista, förteckning, specifikation, inventarium, deklaration; [uppgifter] (även) (tekniska) data 2
åliggande, tjänst, syssla, göra, yrke, befattning, värv, arbetsuppgift, arbete, bestyr, ärende, uppdrag, åtagande,
plikt, (militär) order; funktion, 'roll', lott (i livet), livsuppgift, mission, kall, bestämmelse; (med) ändamål 1. syfte
3 pensum, läxa, beting, (räkne)exempel, (matematiskt) problem, (ibl.) fråga — enligt uppgift enligt förljudande
— göra 1. taga 1. ta till sin uppgift se föresåtta sig — ha till uppgift tjäna till, vara bestämd till uppgiva 1. uppge
1 se säga 1, berätta, meddela 1, anmäla 1, nämna, omtala hj, räkna upp 2, göra gällande, hävda, påstå, förebringa,
framdra(ga)ni, vittna; fastslå ni, fastställa, notera, deklarera; utpeka ni 2 se ge upp under giva, gå ifrån 3 (om
ljud) se ge ifrån sig 2 under giva — uppgiven 1 medtagen, kraftlös, 'urlakad', 'förbi', 'förstörd', 'slut', perdu, 'under
isen', tillintetgjord, tillspillogiven 2 förtvivlad, hopplös, resignerad, (ibl.) över-siggiven, utom sig — uppgiva 1.
uppge andan se dö 1

uppgivelse uppgivenhet, förtvivlan, hopplöshet, modlöshet, viljelöshet, slapphet, resignation, underkastelse
uppgå i se gå upp i, sammansmälta med, bli en del av, fusioneras med; nedsjunka ni i, gräva ned sig i —
uppgående gryende — uppgå till gå upp till, belöpa sig till, lyda på, 'räkna', (ut)göra, omfatta, stiga till, komma
upp till, kosta 1 uppgående — vara i uppgående vara i stigande, hålla på att stiga, vara på väg upp uppgång 1
trappuppgång, trappa, entré 2 framåtskridande, utveckling, förkovran, framsteg, förbättring, uppsving; ökning,
stegring, crescendo; hausse uppgöra se göra upp under 2 göra — uppgjord (på förhand) iscensatt 1. arrangerad,
beramad; traktatsenlig

uppgörelse 1 slag i saken, arrangemang, ordnande, förlikning, försoning, biläggning, hopjämkning, förklaring,
sammanjämkning, utjämning, kompromiss, dagtingan, skiljedom, ackord, se fördrag 1 2 uppträde, kontrovers,
'scen', gräl, kraftmätning, vidräkning, jfr process 2 3 avräkning, likvidation, likvidering, reglering, klarering,
slutlikvid, sluträkning, slutuppgörelse, räkenskap(ens dag), se betalning, (affärs)transaktion, köpslut, avslut, se
affär 2 4 [uppgörelse med] kritik, angrepp, 'domedag' upphetsa ni förarga 1. irritera 1. uppreta ni 1. uppröra 1.
uppskärra ru (sig); hetsa upp, se hetsa 2, egga (upp), utmana, bringa känslorna i svallning, 'upptända', sätta
(sinnena) i brand, (vulg., sexuellt) kåta upp; väcka ond 1. ont blod, fanatisera, uppvigla, jfr elda 2 —

upphetsad se upprörd, hel 4, ecliaufferad, uppriven, nervös, ilsken 1, ond 2; (sexuellt:) (vard.) kåt —
upphetsande 1 (om dryck 1. drog) hetsande, (be)rusande, livande, stimulerande, hetsig 1, retande, (fackspr.) ex-
citerande 2 (om tal 1. skrift) se eggande, uppviglande, provocerande, provokatorisk, agitatorisk, brand-(tal),
upprorisk, rebellisk, hatfull, fanatisk; skakande, alarmerande, upprivande, jfr spännande upphetsning irritation,
oro, alteration, (fackspr.) excitation; uppjagat tillstånd, sinnesrörelse, yra, känslosvall, upprördhet, (råka i)
'uppror'; harm, raseri, vrede, desperation, 1 hetta 2; hets, agitation upphetta se värma, (ibl.) pastörisera (mjölk) —
upphettad se het, röd (i ansiktet) upphinna se hinna upp under 2 hinna upphjälpa se hjälpa upp

upphov 1 se början; härstamning, härkomst,

uppkomst, skapelse, urkälla; (första) orsak, 'tändande gnista', 'rof, 'frö' 2 tillskyndelse, uppslag, impuls 3 se
upphovsman; faderskap — ge upphov till se föranleda, förorsaka, alstra, uppamma 2 — ge upphov åt se
frambringa 1 upphovsman initiativtagare, tillställare, anstiftare, anläggare, skapare 2, tillskyndare, grundläggare,
huvudman, (primus) motor, mästare, jfr föregångsman, upphov, 'fader' 1. 'pappa' (till ngt), (ibl.) förslagsställare;
författare, auktor upphovsrätt se copyright

upphällning — vara på upphällningen vara nästan slut, hålla på att ta slut, sjunga på sista versen, vara 'ebb' (i
kassan), tryta; vara på retur, vara fallfärdig, 'ligga i själatåget'

upphäva 1 (om ljud) uppge, låta höra, se ge ifrån sig 2 under giva, utbrista ni 1. utbryta ni i, slå till 2 häva, göra



slut på, upplösa, slå upp (förlovning), avbryta,upphöra ni med, avlägsna, avskaffa, fördriva, eliminera, utplåna ni,
(kanslispr.) undanröja 3 sätta ur kraft 1. funktion, förklara 1. göra kraftlös 1. ogiltig, ogilla, annullera, återkalla,
avlysa, uppsäga m, bryta, riva upp (beslut), kon-tramandera (en tidigare order), suspendera, (jur.) preskribera,
abrogera (lag); indra-(ga) ni, mortifiera, slopa, likvidera; kontra-diktoriskt motsäga, negera, utjämna ni,
neutralisera — upphäva verkan av se motverka 2

upphöja 1 lyfta upp, jfr höja 2 2 göra (till lag, till adelsman) 3 se 2 lova 4 (motsats: degradera) se befordra 3 —
upphöjd 1 hög, högtstående, högsinnad, högsint, ädel, nobel, värdig; storslagen, mäktig, 'majestätisk', magistral,
överlägsen, skön, sublim, högstämd, förklarad, olympisk, ideell, ideal, platonisk 2 drivet (silver), relief- —
upphöjd över se höjd över under höja, orubblig, seren; höjd över världen(s småskurenhet), storlinjig upphöjdhet
sublimitet
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upphöra 1 (motsats: fortgå) inte längre existera, (av)stanna, sluta 4, tilländalöpa ni, nedläggas ni, 'stoppa'; (om
exv. värk) försvinna, förgå, gå över, gå om; förstummas, domna (bort), 'avsomna' ni; (om dimma) skingra sig,
skingras, lätta, glida bort, 'gå bort'; (om storm) dra(ga) förbi, gå förbi, bedarra; utgå ni, förlora sin giltighet, utlöpa
ru; 'sina' 2 [upphöra med] höra upp med, hålla upp med, sluta (upp) med, (med.) sätta ut (medicin); inställa ru,
nedlägga ni (driften), (definitivt) 'slänga' 1. 'kasta', (vard.) droppa; avbryta, lägga av 1. bort, (upp)häva, bryta
med, hålla inne med, koppla av från, se avstå 1 upphörande se slut 1

uppifrån (motsats: nedifrån, i grodperspektiv) ovanifrån, från ovan, (åld. o. bibi.) ovanefter; från luften (sedd), i
fågelperspektiv; från högre ort, från högre myndigheter; överlägset, föraktfullt, nedlåtande, von oben — uppifrån
och (ända) ned från ovan till nedan, från huvud till fot, från topp till tå, från hjässan till fotabjället, alltigenom,
helt (igenom) uppigga se pigga upp — uppiggande se uppfriskande, stimulerande, inspirerande, angenäm,
behaglig, 'skojig' uppjagad 1 (om person, om fantasi) se jäktad, nervös (oro), upptänd, exalterad; se uppskrämd,
(vard.) skärrad 2 (om tempo) uppdriven, rasande, hektisk uppkalla 1 ge namn åt, se kalla 1 2 se kalla upp 3 se
framkalla 1 — uppkallad 1 med namn (efter) (ngn) 2 (känna sig) kallad 1. (upp)ma-nad 1. uppfordrad uppkasta se
kasta upp 2; framställa, jfr framkasta 2

uppkastning kräkning; spya uppknäppt (motsats: tillknäppt) (vard., bildl. för) glad, uppsluppen, uppspelt,
ohämmad, lössläppt

uppkok (bildl. för) (osjälvständig) bearbetning 1. sammanarbetning, (lätt) omstuvning, (ibl.) hopkok

uppkomling man utan anor, en som kommit sig upp (från ringa ställning), self-made man, sin egen lyckas smed,
nykomling (i societeten), homo novus, parveny1, nouveau

riche, gulasch(baron), nyrik, (vard.) bracka, knodd, halvherre, jfr streber uppkomma 1 tillkomma ni, födas,
skapas, alstras, bildas, bli, danas, avsätta sig; utbryta ni, se börja i, uppstå, framspringa ni, uppspringa ru, (om idé
o. dyl.) 'födas', rinna upp, 'dyka upp'; uppblossa m, upplåga m, uppspira ni, komma upp, uppväxa ni, framställa
sig, inställa sig, (om misstanke) stiga upp (hos 1. inom ngn), framkomma ni, yppa sig; (om hinder) 'möta', 'resa
sig' (i ens väg); utveckla sig, bli följden 1. resultatet, följa (av), framgå, utgå ni 2 se komma upp uppkomst
tillkomst, alstring; födelse, början,

ursprung, upphov 1, (naturv.) gene's uppkonstruerad se konstruerad, uppdiktad, falsk 4
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uppkäftig 1. oppkäftig (vard. för) impertinent,

oförskämd, stursk 1, nosig, (prov.) tyken uppköp inköp, upphandling, proviantering uppköpa se köpa upp

upplag 1 upplagsställe, upplagsplats 2 se

förråd, 1 lager 1, depå 3 (rik) tillgång, fonder

upplaga 1 utgåva, edition, tryckning 2 gestalt, version



upplagd 1 böjd, livad, benägen, på humör, disponerad, fallen (för), sugen (på), hågad 1 2 i (god) form 1.
kondition, i vigör, i toppform, i topptrim, inspirerad, (vard.) på bettet 3 säker, uppenbar, 'genomskinlig' 4 (om
krigsfartyg) 'i malpåse' — det är upplagt det är 'bäddat' 1. 'dukat' (för), vi (osv.) har det som i en (liten) ask
uppland (motsats: kustland) bakland, inland, omland, (en sjöstads in i landet belägna) handelsområde

uppleva 1 erfara, vara med om, övervara, genomlöpa ni, underkastas, (få) känna på1 1. tåla 1. lida, uthärda,
utsättas för, (få) bevittna, möta, stöta på1, råka ut för 2 stifta bekantskap med, träffa på, möta, lära känna och få
(djupa) intryck av, insupa atmosfären hos 3 hinna få se, uppnå (sin 65-årsdag) 4 känna (för), reagera (in)för,
tycka, bedöma, (upp)fatta, se (på) — upplevd 1 självupplevd, sedd 1. bevittnad i verkligheten, (verkligen)
inträffad 2 inspirerad, 'sann' upplevelse erfarenhet, äventyr, öde(n), händelse, tilldragelse, evenemang; (kärleks)-
historia

upplinda se linda upp under 2 linda uppliva se liva upp, stimulera, (fackspr.) exci-tera; se roa; styrka, återuppliva,
väcka 2, (åter)uppväcka, förnya, (ibl.) föryngra; återkalla (i sitt minne 1. till liv), återskänka ru livet —
upplivande se väckande, uppfriskande, rolig 1

upplopp 1 (gatu)oroligheter, störningar, bråk, (gatu)slagsmål, krake'1, tumult, kalabalik, kravaller, uppror 1 2
(idrott, för) slutspurt, slutstrid, slutkamp, finish; upploppssida, slutsträcka, raksträcka uppluckra se luckra (upp)
upplyftande uppbygglig, inspirerande, sublim, vederkvickande, lyftande, befriande, storslagen, värdefull upplysa
1 se belysa 1; genomstråla ni 2 se underrätta, tillkännagiva 1, varsko 3 se undervisa upplysande informativ,
informatorisk; se instruktiv, belysande upplysning 1 (motsats: mörker) ljus, lyse, illu-mination, illuminering;
(konkr.) belysning 2 se meddelande, tips, 'vink', hänvisning (vart man skall vända sig), (få) kännedom; not,
kommentar 3 (bibringande av) kunskaper, insikter, bildning, undervisning, vägledning, rådgivning, handledning
upplyst 1 se 2 ljus 1 2 se kunnig, kultiverad, vidsynt, frigjord, fördomsfri, emanciperad, civiliseradupplåta—
uppoffrande

upplåta 1 (åld. för) öppna 1 2 låta (ngn) få 1. använda 1. begagna, ställa till (ngns) förfogande, göra tillgänglig
(för allmänheten), erbjuda, (över)lämna, anförtro, släppa till, överlåta (till ngns nyttjande), låta utnyttja I. ta(ga) i
anspråk, lämna tillträde till, utarrendera ni, bortarrendera ni, uthyra ni, (ibl.) anvisa upplägga se lägga upp —
upplagd se ovan uppläggning 1 lagring, magasinering 2 plan, metod, system, anläggning, disposition, planering,
taktik, strategi 3 (håruppsättning, frisyr, kamning, koaffyr uppläsa se läsa upp, deklamera 1 uppläsning se
föredrag 2

upplösa 1 se lösa; reda (håret) 2 avsluta, upphäva 2 3 (om folkmassa) skingra,

spränga' 4 upptina m, mjuka upp, 'smälta'; nedbryta ni, angripa, 'fräta' på, 'förtära', söndra, (ibl.) underminera';
skilja i sina beståndsdelar, (kem.) sönderdela, desintegrera, fraktionera, (mat.) uppdela ni; (språkv.) analysera 5
försvaga 1. uppluckra ni 1. bringa oreda i (disciplinen), bringa i oordning, desorganisera —- upplösa sig övergå
(i, t. ex. skratt); förtona (sig); (om socker) 'smälta'; (om folkmassa) se skiljas 1 — upplösas gå isär, falla 1. vittra
sönder, förvittra, (ibl.) mista formen; lösa sig, (om socker) 'smälta'; förflyktigas, förgasas; (om folkmassa) se
skiljas 1; se försvinna 3 — upplöst i gråt 1. tårar alldeles förgråten, badande i tårar upplösning 1 sönderdelning,
desintegration 2 skingring (av folkmassa) 3 se utfall 3, (litt.-hist.) katastrof 4 oordning, oreda, förslappning,
anarki, laglöshet, dekadans, demoralisation, desorganisation, upplösningstillstånd, kaos, förintelse, undergång 1,
sönderfall

upplösningstillstånd förruttnelse — i upplösningstillstånd utom sig, uttröttad, överansträngd, 'förbi'; varm,
(glödande) het uppmana be(dja), ombe(dja), anvisa, kalla, inbjuda, invitera, anmana, uppfordra, anmoda, lägga
(ngn) på hjärtat, tillhålla, förmana, tillsäga ni, anbefalla, besvärja, vädja till (ngn) att, mana 1, nödga; söka
övertala, uppmuntra, 2 råda; [uppmana till] (ibl.) förkunna

uppmaning maning, anmodan, anmaning, tillsägelse, uppfordran, påstötning, påminnelse, befallning, order; råd,
vädjan; (på) uppdrag 1. inrådan 1. begäran 1. anfordran; maningsrop uppmjuka se mjuka upp — uppmjukad jfr
mjuk 1



uppmuntra 1 (motsats: göra modfälld, dekou-ragera) muntra upp, liva upp, uppegga ni, sätta liv i, ge ny håg 1.
lust, inge (levnads)-mod 1. kurage 1. tillförsikt 1. förhoppningar 1. arbetsglädje, jfr roa 2 (motsats: avråda,
avskräcka, varna) uppmana, underblåsa ni, ge sitt stöd åt, (under)stödja, främja, animera, inspirera (till) 3 vårda
sig om, beskydda uppmuntran 1 uppmuntring, se erkännande 3,

tröst 1 2 stimulans, eggelse, maning, 'sporre'

3 beskydd

uppmärksam 1 se påpasslig, aktgivande, iakttagande, observant, vaksam, på helspänn, koncentrerad, andäktig,
omsorgsfull, (ibl.) försiktig, (åld.) aktsam 2 se förekommande, omtänksam, hänsynsfull, chevaleresk —
uppmärksamt (adv., även) grundligt, noga; skarpt, intensivt — göra (ngn) uppmärksam på se påpeka, varsko —
vara uppmärksam ha ögonen med sig, hålla ögonen 1. (vard.) korpgluggarna öppna, ge noga akt, hänga vid ngns
läppar uppmärksamhet 1 påpasslighet, vaksamhet, aktgivning, aktgivenhet, vakenhet, obser-vans, försiktighet,
lystring, kringsynthet, omsikt, (ibl.) argusögon; villigt öra, gehör 2 se hyllning, erkänsla 1, intresse 3 3 (väcka)
uppseende; (vara föremål för folks) blickar

4 se artighet 1, hänsyn, (ibl.) fjäsk — draga 1. dra uppmärksamheten till sig se ge sig till känna under giva, bli
uppmärksammad, tjäna 1. vinna sina sporrar, se under sporre; (ibl.) stjäla föreställningen — fästa 1. rikta
uppmärksamheten på se framdraga 2, påpeka — fästa uppmärksamheten vid fästa vikt vid, ta(ga) hänsyn till —
rikta sin uppmärksamhet mot 1. på se iakttaga 1, kasta sina blickar på —- skänka 1. ägna uppmärksamhet åt se
uppmärksamma — väcka uppmärksamhet låta tala om sig, se falla i god jord

uppmärksamma 1 beakta, ta(ga) notis om, uppfatta, se, få syn på, iakttaga 1, skänka 1. ägna uppmärksamhet åt,
ha sin uppmärksamhet riktad på, skänka intresse, ihågkomma ni, fästa sig vid, fästa avseende vid 2 visa artighet
mot, vara förekommande mot — uppmärksammad se bemärkt 1 under bemärka — bli uppmärksammad 1
dra(ga) uppmärksamheten till sig, få ögonen riktade på sig, träda i förgrunden 2 [bli uppmärksammad på] bli
uppmärksamgjord på uppmäta se mäta upp, (lantmät.) reva (jord), (sjö.) logga (hastighet) uppnosig (vard. för)
oartig, fräck, vanvördig, bjäbbig, näsvis, impertinent, stursk, 'viktig', (ibl.) stryktäck, (vard.) nosig, uppkäftig
uppnå se 2 fä 1, ernå, lyckas åstadkomma, komma upp till, stiga till; [uppnå 65 år] bli 65 år gammal, uppleva sin
65-årsdag uppnåelig nåbar, upphinnelig, möjlig, tillgänglig, genomförbar, realiserbar uppochnedvänd se under
upp uppodla 1 se odla upp 1 2 (bildl.) höja, förbättra, förfina, förädla, utveckla, utbilda, kultivera; skärpa
uppoffra bringa som offer, offra, (med saknad 1. under försakelser) avstå från, försaka — uppoffra sig underkasta
sig arbete 1. besvär 1. försakelser, jfr offra sig (för) uppoffrande hängiven, tjänstvillig, hjälpsam, altruistisk,
offervillig, ädel(modig), oegennyttig, osjälvisk, självförglömmande, försakande, jfr resignerad

(701uppoffring—upprörande

uppoffring se försakelse; se ädelmod upprada se rada (upp)

uppreklamera göra överdriven reklam (för),

haussa, se 1 reklamera (för) upprensa se rensa upp

upprepa börja om (igen) från början, gen-ta(ga), säga 1. sjunga 1. spela om, läsa om, läsa upp igen, göra 1. ta(ga)
om (igen), repetera, (mus.) bissera, (psykol.) perseverera, (språkv.) reduplicera; förnya, (med., om recept) iterera;
(ideligen) återkomma till, alltid slå på samma sträng, tjata om, (vard.) komma igen (med), dra(ga) om, se idissla
2; göra efter, återupprepa, säga efter, eka — upprepad (motsats: enstaka) ofta förekommande, frekvent;
[upprepade] ytterligare en 1. några, flera (på varandra följande), (be)ständiga, ideliga 1. (åld.) stundliga, täta
(besök), enträgna, många, se under mången, flera gånger inträffade 1. observerade, på nytt förefintlig(a) —
upprepade gånger gång på gång, om och om igen, gång efter annan upprepning repris, omtagning, omsägning,
dakapo; (med., om recept) iteration; repetition, repetering, (språkv.) tautologi 1. tavtologi, (ibl.) pleonasm
uppresa sig 1 se resa sig 5 under 3 resa 2 (bildl.) känna häftig motvilja, göra motstånd, reagera skarpt, 'revoltera'
uppretad se arg 1, förbittrad, förargad uppriktig se öppen 8, öppenhjärtig, oförbehållsam, hederlig 1, verklig, 1
äkta 3, jfr sann 2, verkligen menad, 'osminkad', innerlig, varm, allvarlig, (min) hjärtans (mening), oförställd,



frispråkig — uppriktigt (adv., även) av hjärtans grund 1. lust, av hjärtat, av allt hjärta; med varm hand, gärna,
efter bästa samvete — uppriktigt sagt rent ut sagt, ärligt talat, sanningen att säga, om vi nu skall hålla oss
(strängt) till sanningen, för att (nu) tala öppet (o. ärligt) 1. utan omsvep, om jag nu ska säga min mening, handen
på hjärtat, oss emellan, reverenser talat, för att gå rakt på sak, skam till sägandes, se egentligen 2, jfr tyvärr —
vara uppriktig vara sig själv; ha rent mjöl i påsen 1. skäppan, mena vad man säger, kalla 1. nämna var sak vid
dess rätta namn upprinna se rinna upp

upprinnelse se ursprung, orsak, början; första idén (till) 1. tanken (på) (ngt), 'uppränning' uppriva se riva upp,
uppskaka — uppriven obalanserad, exalterad, disharmonisk, nervös; upprörd, upphetsad, 'uppsliten', skakad,
förtvivlad, översiggiven, chockerad — upprivande uppslitande, ansträngande, (nerv)-påfrestande, uppskakande,
upphetsande, se hemsk 1

upprop 1 namnuppläsning, närvarokontroll, (jur.) pårop 2 se anrop 1, appell 2 3 offentlig uppmaning (till
allmänheten), se meddelande 2, proklamation 4 salubjudande (vid auktion) uppropa se ropa upp
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uppror 1 (folk)resning, folkupplopp se upplopp 1, frond, revolt, myteri (ombord), revolution, insurrektion 2
(bildl.) (råka i) våldsam oro 1. upprördhet 1. upphetsning 1. sinnesrörelse; (om havet) (i) raseri upprorisk se 2
revolutionär, rebellisk, upphetsande 2, uppstudsig, gensträvig, trotsig, tredsk, oppositionell, auktoritetsfientlig;
orolig, stormande, tumultuarisk; jfr upprorsman upprorsman upprorsmakare, upprorsstiftare, (folk)uppviglare,
oro(s)stiftare, 1 revolutionär, rebell, myterist (ombord), insurgent, barrikadhjälte, (om hist. förh.) kommunard,
snapphane; [upprorsmän] upprorselement, (de) upproriska upprulla se rulla upp under 2 rulla upprusta se rusta
upp under 1 rusta uppryckning 1 se befordran 2 2 (bildl.) upp-ruskning, omruskning, uppskakning; skärpning

upprymd 1 glad, glättig, munter, skojfrisk, uppsluppen, exalterad, (sjukligt:) hypoman, manisk, euforisk; festlig
(stämning); uppiggad, (upp)livad, uppskojad, (vard.) uppgas-kad, gaskig, i gasen 2 påverkad av starka drycker, i
gasen, berusad 1, i hatten, 'glad' uppräkna se räkna upp

uppränning 1 (väveritekn.) varp 2 upprinnelse, första början; idé, uppslag, (ibl.) utkast, plan

upprätt 1 (adj.) rak, kapprak, (rakt) upprättstående; antikva(stil) 2 (adv.) rakt uppsträckt, käpprätt, som tända ljus;
på rätt köl, rakt upp upprätta 1 se grundlägga; ställa upp (en armé) 2 (om testamente) uppsätta tu 3 ge upprättelse,
förbättra, sätta på fötter, upphjälpa, iu, rehabilitera, jfr försona 1 upprättelse gottgörelse (för liden oförrätt 1.
skymf 1. förtal), återupprättelse, satisfaktion, rehabilitering, rehabilitation, ärerädd-ning, ehrenrettung, hämnd,
revansch — få upprättelse (även) bli rentvådd från orättvisa beskyllningar upprätthålla hålla vid makt 1. liv,
vidmakthålla, hävda, behålla, bevara, fortsätta med, alltjämt tillämpa; underhålla, vårda; uppehålla 1. sköta (en
tjänst); hålla (trafik) i gång

uppröra 1 se röra upp under 2 röra 2 uppväcka iu medlidande 1. avsky 1. bitterhet 1.

harm 1. vrede, förtreta, förarga, förfära, upphetsa ni — upprörd upphetsad, utom sig, (i)från sig, till sig,
uppbragt, ursinnig, rasande, se ond 2; (upp)skakad, förnärmad, djupt sårad, gripen (av medkänsla), uppskärrad,
uppriven, altererad, (fackspr.) agiterad; oroad, bragt ur fattningen 1. jämvikten, 'tagen', chockerad, skandaliserad,
bestört; orolig, tygellös, 'stormig', (om debatt) 'inflammerad'; anarkisk, skickelsediger; 'gropig' 1. 'hög' (sjö) —
upprörande harm-lig, harmfull, skandalös, himmelsskriande, förfärlig, rafflande, skakande, gripande,uppsats—
vara uppstigen

hemsk 1, jfr oerhörd 2, uppskakande, hjärtskärande; stötande, skändlig, shocking uppsats 1 skoluppsats, svensk
skrivning, skriftligt prov, kria, (åld.) tema, skriptum; skrift, studie, essä 1. essay, (ibl.) (vetenskaplig)
undersökning, avhandling; artikel, beskrivning 2 ställ, servis; bordsuppsats, syr-tut, toalettuppsats, rökuppsats,
garnityr uppseende 1 sensation, furor(e); (väcka) häpnad, undran; buller, oväsen, ståhej, rabalder,
uppmärksamhet, uppståndelse, alarm; anstöt, skandal, förargelse 2 se uppsikt — väcka uppseende (även) bli
allmänt samtalsämne, bli till en visa (i hela staden) uppseendeväckande se anmärkningsvärd, iögon(en)fallande,
eklatant; effektfull, överraskande, förvånande, slående, häpnadsväckande, förbluffande, epokgörande,



spektakulär; märklig, apart; braskande, överdriven, (o)utrerad; chockerande, demonstrativ, ostentativ,
utmanande, oerhörd, pikant, sensationell, sensationsmättad, (vard.) pang-(nyhet), topp-(grunka); skandalös —
vara uppseendeväckande sticka i ögonen, göra väsen av sig uppsegling — vara under uppsegling hålla på

att uppstå, se förestå 1 uppsikt uppsyn, uppseende, (över)inseende, kontroll, tillsyn, eftersyn, övervakning, vakt,
bevakning; försorg, omsorg, omvårdnad, vård, skötsel —- ha 1. hålla 1. utöva uppsikt över hålla utkik 1. ett
(vakande) öga på, övervaka, vakta 1, jfr klämma efter under

2 klämma — ha under sin uppsikt se handhava — öva (sträng) uppsikt över se hålla efter 1

uppsjö se överflöd; jfr mängd 1 uppskaka uppröra ni, uppriva ni (ngns känslor) — uppskakad se upprörd, utom
sig — uppskakande själsskakande, se gripande, skakande, upprivande, upprörande, ångest-full

uppskatta 1 beräkna, bedöma, värdera, värdesätta, (upp)taxera, approximera, appreciera,

anse (värd), anslå (till), skatta, (mat., ibl.) extrapolera; gissa, (vard.) höfta; mäta 1. gradera 1. bestämma (värdet
av), åsätta visst värde, (hand.) evalvera 2 (fullt) inse 1. förstå (värdet av), överskåda (betydelsen av); akta, sätta
(stort) värde på, värdera, värdesätta, fästa (stor) vikt vid, vara tacksam för, prisa 1. skatta sig lycklig (att), hålla
(ngn) räkning för, respektera, hålla (styvt) på, skatta (högt), sätta (ngn) högt, ha en hög tanke om, tycka om,
sentera, ha förståelse 1. sinne I. smak för, vara trakterad av, estimera, (folkl.) exmera, (hög)akta, gilla, jfr njuta
(av) — uppskattad 1 väl sedd 1. anskriven 1. ackrediterad 1. (prov.) liden, omtyckt, uppburen, guterad, se ärad
under

3 ära 2 ungefärlig, approximativ — uppskattande förståelsefull", förstående; tacksam, erkännsam; positiv (kritik)

uppskattning 1 värdering, värdesättning, beräkning, taxering, evaluering 1. evalvering,

skattning 2 gillande, erkänsla, (hög) tanke, anseende 3 (mat.) nännevärde, approximation

uppskattningsvis enligt beräkning 1. uppskattning, ungefärligt, se ungefär uppskjuta se skjuta upp 3 —
uppskjutas se

anstå 1, (få) ligga över — uppskjutas ad Calendas graecas aldrig bli av uppskov dröjsmål; betänketid, anstånd,
rådrum; ajournering, bordläggning, uppskjutande — utan uppskov se genast 1 uppskruvad (bildl.) 1 stegrad, höjd
2 forcerad,

ansträngd, pressad, onaturlig, uppstyltad uppskrämma se skrämma upp — uppskrämd uppjagad, uppskärrad,
alarmerad, förskrämd, förskräckt, skrämd, rädd, hjärt-ängslig, ängslig, bestört uppskära se skära upp under 1
skära; (åld., bibi. för) skörda uppskärra upphetsa ni, skrämma (upp) — uppskärrad se upprörd, exalterad, nervös,
uppskrämd uppskörta se skörta upp, pungslå uppslag 1 plan, idé, konception, impuls, incitament, uppränning,
uppslagsända, upphov, tips, 'nyckel' 1. klaven (till); tillskyn-delse, initiativ; (ibl.) utgångspunkt, jfr utkast 2
uppvikning (på byxor 1. ärmar), slag 3 två motstående (bok- 1. tidnings)sidor, upplägg, folio (i räkenskapsbok) 4
(i ordbok) artikel, (ibl.) uppslagsord — få uppslaget till se koncipiera 2 — ge uppslaget till se ingiva 3 uppslagen
se under uppslå uppslagsbok uppslagsverk, handbok, referensbok, sakordbok, (konversations)lexikon, real-
lexikon, (real)encyklopedi, universallexikon uppslagsrik idérik, initiativrik, uppfinningsrik uppslitande slitsam;
(psykiskt) påfrestande uppsliten (bildl. för) 'uppriven', 'förstörd' uppsluka 1 sluka (upp) 2 uppta(ga) (i sig),
absorbera — uppslukad av (bildl. för) helt fördjupad 1. försjunken i uppsluppen lustig, skojig, pigg, livad,
skämtsam, studentikos, burschikos, burlesk, uppspelt, upprymd 1, (vard.) uppknäppt; obehärskad, lössläppt,
tygellös, orgiastisk, bac-kantisk, backanalisk, dionysisk, (vard.) sprallig, (alldeles) 'vild', 'tokig', övermodig, yr 2,
yster, bångstyrig; (om stämning, även) 'hög', animerad uppslutning se anslutning 1, (fackspr.) respons uppslå se
slå upp under 2 sid — uppslagen (om flaska) uppkorkad, öppnad, öppen; (om dryck) upphälld, ihälld; (om
rockkrage) uppvikt; (om solfjäder) utslagen; (om förlovning) bruten uppsnappa se snappa upp uppspana ni
(genom spaning) leta 1. ta(ga) reda

på, jfr spåra; utspeja, (ibl.) utspionera ni uppspelt se uppsluppen



uppspåra ni se spåra 1, finna 1, söka upp 1,

upptäcka uppspärra so spärra upp

uppstiga se stiga upp — vara uppstigen ha lämnat sängen, vara uppe

(703uppstigning—upptuktelse

uppstigning uppåtstigande, upp(åt)färd,

(bergs)bestigning; luftfärd, himmelsfärd uppsträcka se sträcka upp under 2 sträcka — uppsträckt (vard.) finklädd,
i högtidsstass 1. gala, galaklädd, i stor toalett, utstyrd, uppfiffad; (stå) på parad uppsträckning skarp
tillrättavisning, anmärkning, skrapa, åthutning, snäsa, utskällning, ovett — ge en uppsträckning åt se banna 1
uppstudsig se olydig, motsträvig, näsvis, stursk 1, egensinnig, upprorisk; [vara uppstudsig mot] (även) sätta sig
upp mot uppstyltad se tillgjord, högtravande, teatralisk, salvelsefull; (alltför) grammatikalisk uppstå 1 se
uppkomma 1, börja i; (bibi. för) (låta) framträda 1. uppträda 2 (åld. för) stå upp (från de döda) uppståndelse 1
överraskning, se oro 1, villervalla, 1 yra 2, panik, uppseende 1, 'liv', 'spektakel', (vard.) hallå 2 uppståndelse från
de döda, (Jesu) uppstigande ur graven, re-surrektion

uppställa 1 se ställa upp 2 komma fram med, framställa 1. resa (krav); uppföra ni (bland) — uppställa villkor
göra förbehåll uppställning se anordning 1, formation, (trupp)formering, kolonn; (ibl.) parkering; tabell,
(ekonomisk) tablå, lista, förteckning; formulering uppstämma ru höja (ett rop), utbringa (ett leve); uppta(ga) ni,
börja sjunga 1. kväda, intonera, sätta i med, klämma i med uppsuga se suga upp

uppsving stegring, ökning, framsteg, snabb

utveckling, expansion, (upp]blomstring, boom, högkonjunktur; (i) uppåtgående uppsvullen se svullen, plussig,
påsig(a ögonlock)

uppsyn 1 se min 2 se uppsikt uppsyningsman tillsyn(ing)sman, bevakare,

kontrollant, inspektör, inspekto'r uppsåt se avsikt, syfte, strävan — utan (ont)

uppsåt se oavsiktligt uppsåtlig se avsiktlig uppsäga se säga upp

uppsända 1 sända 1. skicka 1. släppa upp 2 rikta (en bön) uppsättning 1 se omgång 2; årgång, årsklass, 'kull' 2
iscensättning, regi, dekor(ationer)

0. dräkter 3 samling, kollektion, sats, serie, lager, sortiment, sortering, (vard.) 'batteri', 'laddning'; (tand)rad;
(kreaturs)besättning, (djur)bestånd; (om djur 1. personer) 'stall'; (bil)park 4 (mil.) servis; (bergv.) sättning

1. beskickning (av masugn) 5 sammansättning, montering, montage, installation 6 avfattning (av skrivelse)

uppsöka se söka upp

upptaga 1. uppta 1 se taga upp 2 (om fukt 1. föda) ta(ga) åt sig, absorbera 1, 'smälta', (fysiol.) assimilera 3 (om
barn) ta(ga) i sin vård, ta(ga) till sig, (ibl.) adoptera 4 an-ta(ga) 1. motta(ga) ni (som medarbetare), invälja ni
(som medlem), inskriva ni, inta(ga) ni, inlemma ni, enrollera (i medlemsförteckning),
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introducera (på riddarhuset) 5 associera 1. införliva (med), inrangera 1. inregistrera (bland) 6 (om utrymme 1. tid)
kräva, fordra, ta(ga) i anspråk, sträcka sig över, binda, fylla (ut), 'uppsluka'; lägga beslag på (ngns tid), uppehålla,
(ibl.) fördröja; (om arbete) se fängsla 3; (om sittplats, tidning osv.) ockupera, besätta; (om lista) omfatta,
innehålla 7 uppfatta, 'tolka', motta(ga) m 1. hälsa (med gillande 1. ogillande); [upptaga väl resp. illa] gilla resp.
ogilla, tycka bra resp. illa om — upptagas av komma med i, inväljas ru i, bli medlem av; beläggas med
(patienter); försjunka i, (helt) gå upp i — upptagen 1 (motsats: ledig, fri) uthyrd, upptingad, (på förhand)
disponerad, abonnerad, fullsatt, besatt, belagd, (vara) reserverad 1. (vard.) 'vikt' 2 (motsats: tillgänglig) bunden,
indisponibel, intresserad 1. engagerad (på annat håll) 3 sysselsatt, inbegripen, fördjupad, försjunken, försänkt;
överlupen av arbete, mycket anlitad 4 uppförd 1. införd (på lista 1. räkning) — vara upptagen (med 1. av) se 2



syssla (med), ha mycket om sig, inte ha tid, ha många järn i elden, (vard.) stå till halsen (i arbete); ha besök, sitta
i telefon 1. sammanträde; umgås (med planer) upptakt se början, förspel 3 uppteckna se anteckna; skriftligt
återge; kodifiera

uppteckning upptecknande; nedskrift, version upptill 1. opptill ovan(till), uppevid, (där) uppe; (ibl.) överst, på
den övre delen; i

övre kanten, i toppen upptina se tina upp under 2 tina upptingad (på)tingad, (förut)beställd, bortlovad, uthyrd,
abonnerad, utarrenderad, redan bortlovad 1. tagen, upptagen 1 upptrampad se banad under 2 bana upptrappa ni se
eskalera upptrissa se trissa upp under 2 trissa uppträda 1 se visa sig under 2 visa, synas, stiga fram 1. upp, stå
fram, (ibl.) ingripa (mot), framträda 2; (om smärtor) ge sig till känna, inställa sig, 'anmäla sig' 2 so uppföra sig 3
medverka, agera, spela 1. sjunga 1. dansa 4 [uppträda som] fungera som, spela rollen av, anta(ga) 1. iklä(da) sig
ngns gestalt, föreställa, framställa, figurera som, ge sig ut för att vara — uppträda i 1 (om kläder) se bära 3 2 röra
sig i, umgås i —• uppträda mot ingripa ni mot, reagera mot, jfr beivra, se bemöta 2 uppträdande 1 framträdande,
förekomst, uppdykande, (astr.) apparition 2 uppförande, beteende, handlande, handlingssätt, tillvägagångssätt,
agerande, hållning, 'sätt', väsen, seder, skick, fasoner, (god) ton, pli, låter, maner 3 aktion, spel; (mil.) taktik
uppträde stormig uppgörelse, hetsig ordväxling, gräl, träta, (familj e)scen, bråk, gruff, krake '1, slagsmål,
intermezzo, rabalder, kalabalik, 'spektakel' upptuktelse skarp tillrättavisning, ovett, tuktan — taga 1. ta i
upptuktelse ge (ngn) en tillrätta-upptåg—ur stånd

visning 1. en åthutning 1. en skopa ovett, tukta 1, so skälla ut under 2 skälla, hålla räfst-och rättarting med,
(vard.) ta(ga) (ngn)

1 kragen, tilltufsa ni

upptåg (barnsliga 1. pojkaktiga 1. dumma) tilltag, påfund, fukter, ofog, skälmstycke 2, spektakel 4, gyckel,
skämt, 'komedi', skoj 2; galenskaper, dårskaper; fest, (vilda) saturna-lier

upptäcka 1 påträffa ni, 2 stöta på 2, märka 3, varsebli ni, observera, få ögonen på, varsna, skönja, urskilja 2 få
kännedom om, få reda på, få nys om, uppdaga, få upp ögonen för, få korn på, komma underfund, med, komma på
det klara med, konstatera, övertyga sig om, förslå 1, genomskåda 3 påvisa förekomsten av, finna vägen (till),
ta(ga) 1. leta reda på, spåra, uppspåra ni, utröna, finna 'nyckeln' till, komma på spåret 1. på spåren, detektera;
(ibl.) fastställa; 'lukta sig till', nosa upp, vädra upp, (vard.) luska ut upptäckare utforskare, forskningsresande,

upptäcktsresande upptäckt rön, fynd, avslöjande, (ibl.) iakttagelse, observation upptända 1 tända upp, göra upp
(eld) 2 framkalla, (upp)väcka, få 1. komma (hat 1. kärlek) att flamma upp, upphetsa, elda 2, egga (upp) —
upptänd glödande', 'uppeldad', uppjagad, entusiastisk, ivrig, (prov.) itänd upptänklig upptänkbar, se möjlig 2 —
allt upptänkligt allt som tänkas kan, allt möjligt, allt mellan himmel och jord, de mest skiftande ting, oerhört
mycket uppvakna 1 se vakna 2 (bildl.) so vakna upp 2 uppvakta 1 passa upp, betjäna, tjänstgöra (vid hovet);
(åt)följa, ledsaga, göra sällskap med, göra les honneurs, 'stå på tå för' 2 göra uppvaktning för, göra sig påmind,
delta(ga) i 1. sända deputation till, avlägga (hövlighets)visit hos, antichambrera, besöka, liälsa på, 'hemsöka';
lyckönska, ihågkomma m; bringa sin hyllning, hylla, hedra 3 göra sig till för, ställa sig in hos, 'buga' 1. 'krypa' 1.
svansa !. fjäsa för, fjäska för, göra (ngn) sin kur, slå (sig ut) för, slå sina lovar kring, springa efter (flickor), (i
mängd) omkretsa ni, omsvärma; lägga an på, fria 1. (åld.) gilja till (en dams ynnest), kurtisera, (vard.) kuckla,
kura (för); se flörta, kasta sina blickar på, flitigt sällslcapa med uppvaktande (subst.) adjutant (hos kunglig
person)

uppvaktning 1 uppassning; hovtjänstgöring

2 uppvaktande person(er), följe, svit, eskort, stab 3 gratulation, hyllning, artighetsbevis, hedersbevisning; kur,
kurtis 4 (officiellt) besök 1, hövlighetsvisit

uppvigla förleda till uppror 1. till motstånd, sätta upp (ngn) mot (ngn), uppresa, upp-agitera ni, se upphetsa —
uppviglande upphetsande, provocerande, agitatorisk uppviglare agitator, hetspropagandist, demagog, provokatör,
upprorsman uppvisa 1 visa upp, lägga upp, framföra ni,



framvisa ni, se förevisa 1, 2 visa 1, låta se, bjuda på, prestera, manifestera, ådagalägga 2 påvisa, bevisa, avslöja 3
vara behäftad med, förete, ha, innehålla uppvisning 1 uppvisande, företeende 2 se förevisning, utställning 3
(offentlig) visning, (trupp)revy, (trupp)parad, (ibl.) skådespel, paradnummer uppväcka 1 se väcka 1 2 väcka till
liv, ge nytt liv, låta uppstå (från de döda) 3 so framkalla 2, alstra, väcka 2, 'väcka till liv', uppamma ni, uppliva
uppväga 1 se väga upp 1 2 väga lika mot, avbalansera, bilda motvikt mot, motväga, ersätta, gå upp (e)mot, gälla
(som), utfylla ra, utjämna ni, balansera, kompensera, gottgöra, neutralisera, motsvara, kunna mäta sig med, kunna
ställas vid sidan av, vara lika bra 1. värdefull som (ngt annat); motverka, ta-(ga) ut (varandra) uppvärma se
värma; elda upp; jfr elda 1 uppvärmning uppkok(ning); eldning uppväxa so växa upp uppväxtår se barndom 1,
ungdom 1 uppå se på 1

uppåt 1 (motsats: nedför) (prep.) uppför,

(upp) utmed, upp längs (efter), uppefter, (upp) mot, mot — till 2 (motsats: nedåt) (adv.) (i riktning) upp, i
höjdriktningen, i 1. mot höjden, allt högre; från kusten, mot strömmens riktning; norrut, uppe (i landet), i inlandet
3 (prep.) (om antal) inemot, uppemot, bortåt, närmare, nästan 4 (pred. adj.) (vard. för) glad, på (gott) humör, i
strålande form, optimistisk; uppåtsträvande, 'framåt'; spänstig — uppåt väggarna befängt, se galet under galen —
vara uppåt (även) vara glad (osv.), 'ha ångan uppe' uppåtgående se stigande; framgångsrik; (i) uppsving

uppåtsträvande se framåtsträvande, driftig, äregirig, 'uppåt' — vara uppåtsträvande ha högtflygande planer
uppöva träna, skärpa (blicken), öva

1 ur (subst.) klocka, kronometer; [pendyl, (bord)-studsare]; (vard. o. si.) dinka, karbana, karbis, rova, skorpa

2 ur (subst., åld. för) yrväder, (åld. o. prov.) urväder; yrsnö — i ur och skur i alla väder, (vard.) om det så också
regnar småspik

3 ur l (prep.) ut från, ut av, utur 2 (adv.) bort, loss, (rinna) ut — ur- 1 ursprungs-, ursprunglig, stam- 2 grund-,
genom-, jätte-, ärke-, hyper-, enastående, ytterst; blixt 1. fly (förbannad), tvär-(arg) — ur bruk bortlagd,
föråldrad, jfr gammal 3, utrangerad — ur 1. av egen fatabur ur eget förråd, se vidare under fatabur — ur form
opasslig, se vidare under form — nr funktion i olag, trasig, sönder — ur gängorna se sur 5, desperat 1, opasslig
2, översiggiven —• ur hand i mun (leva) för dagen, se vidare und-^r hand — ur jämvikt se desperat 1 — ur lag i
olag — ur spel (idrott., om boll) 'död' — ur stånd 1. urstånd se oförmögen 1 — ur
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vägen se bort 2; [det vore inte ur vägen[ det vore bra, se vidare under väg; [gå ur vägen (för)] stiga åt sidan, se gå
undan 1; se undgå 2, undvika — ur världen borta, se vidare under värld; [skaffa ur världen] göra slut på uraktlåta
se försumma 2 urarta utvecklas 1. förändras till det sämre, försämras, förfalla, sjunka, deklinera, vanartas,
vansläktas, iförvildas, degenerera, (vard.) deka ner sig urba'n 1 världsvan, belevad, fin o. förekommande,
förbindlig, älskvärd, artig, förekommande, förfinad, verserad, 'polerad' 2 storstadsmässig, (storstads-urbanisering
urbanism, förvandling till tätort 1. stad(s-bygd); flykt från landsbygden urbild (tänkt) grundform, urgestalt, urtyp,
arketyp, prototyp; (filos, för) idé, inkarnation; förebild, mönster, modell, ideal, föredöme

urblekt blekt, bleknad, gul(nad), blek 2, avfärgad, urfälld, urtvättad, black(ig), grå-daskig, changerad, sjaskig, jfr
vissen //(bildl., om fras) 'sliten' urbota 1 (jur. för) (brott) som ej kan sonas med böter 2 (bildl.) oförbätterlig,
ohjälplig, oefterrättlig, 'omöjlig', kapital urgammal mycket gammal, lastgammal, gammal som gatan,
sekelgammal, uråldrig, forn-åldrig, antediluviansk, från arilds tid, från kung Orres tid, utgammal, 'antik', 'fossil',
jfr urmodig, gammal

urgera hålla på (en åsikt), ivrigt framhålla, framhärda i, driva (en sats), hävda, kräva 1 urgröpt urholkad, urgrävd,
underminerad, insänkt, skålformad, konkav, tom; infallen, mager (i ansiktet) urholka ni gräva uti. ur, göra ihålig,
urgröpa ni, göra en fördjupning i, skåla, insänka, underminera, undergräva urholkning fördjupning, insänkning,
(^hålighet, hål, (med.) (kon)kavitet, kavern; (ibl.) (hål)käl; [nisch, grotta, jättegryta, berggryta, älvicvarn| urinera
se pissa urinoar se pissoar



urinvånare 1. urinnevånare inföding; (i plur.)

ortsbefolkning, autoktoner, aborigines urkund källskrift, skriftlig 'källa', (åld.) tidebok, se dokument, jfr original
1; [urkunder] (även) urkundssamling, arkivalier, arkiv, diplomatarium urkälla ursprung(s-källa), upphov,
upprinnelse urladda sig (bildl.) se explodera 2, rasa 3 urladdning 1 utbrott, utlösning, eruption, kreva'd, brisa'd,
detonation 2 raseriutbrott urlakad 1 se urvattnad 1, urtvättad, bykt 2 (vard. för) uppgiven (av trötthet), utmattad,
jfr avtärd urlasta se lasta av 1 under 2 lasta urminnes — sedan urminnes tider av gammalt,

sedan forntiden urmodig uråldrig, urgammal, gammal 3 urna förvaringskärl, se kruka 1, (ibl.) vas, gravurna,
askurna, valurna

urpremiär allra första uppförande, urupp-förande

urringad (motsats: höghalsad) ringad, låg-halsad, barhalsad, dekolleterad, öppen

ursinne se förbittring, våldsam vrede, desperation

ursinnig 1 (topp tunnor) rasande, utom sig (av vrede), 'galen', upprörd, ond 2, (vulg.) etterförbannad; rabiat,
frenetisk, 'gnistrande' 2 (om hastighet) se vild 6, våldsam — ursinnigt (adv., även) kolossalt, fördömt, fördärvat,
(som) besatt; (mus.) furioso urskilja l (ur)skönja, (knappast kunna) se, få syn på, sikta, uppsnappa ni, upptäcka,
förnimma 1 2 avskilja, särskilja, urplocka ni, separera, utmönstra ni, diskriminera urskillning se omdöme 1,
förstånd 1, bondförstånd, 2 takt, smak 6, känslighet, finess — utan urskillning kritiklöst urskog snårvegetation,
djungel urskulda se ursäkta 1, släta 1. stryka över (med hartassen), överskyla, undskylla, rättfärdiga, söka göra
gott igen, försvara, värja, rentvå

urskönja (svagt) urskilja 1, spåra 3 ursprung uppkomst, tillblivelse, skapelse; 'frö', embryo, upprinnelse, början,
begynnelse, utgångspunkt, (ur)källa, (fackspr.) ge'nesis, (naturv.) gene's; härkomst, extraktion, härstamning,
'vagga', (fackspr.) proveniens, descendens; släkt, 'blod' — ursprungs- genetisk — ha sitt ursprung i se bygga på 2
— leda sitt ursprung från se härstamma från; härleda sig från ursprunglig 1 orörd, naturlig, naturfrisk, 'källfrisk',
nativ, okonstlad, naiv, omedelbar, outvecklad, medfödd, genuin, autentisk, oblandad, essentiell, enkel, elementär,
primitiv, originell 1 2 förstahands-, primär, först(a), ur-, grund-, original-, egentlig — ursprungligen (adv.) i
första början, längst tillbaka, vid sitt (första) framträdande, se först 2; i och för sig, egentligen ursprunglighet se
originalitet 1, primitivitet;

omedelbarhet, spontaneitet urspåra se spåra ur — urspårad avsigkommen, misslyckad, på dekis, förolyckad,
förlorad; förförd, vilseförd urstånd 1. ur stånd se oförmögen 2 urståndsätta sätta ur stånd — urståndsatt so
oförmögen 1, förhindrad (att göra ngt) ursvensk genomsvensk, helsvensk, typiskt svensk

ursäkt 1 se förlåtelse 2 försvar (för begånget fel), bevekelsegrund, förevändning, bortför-klaring; (laga) förfall
ursäkta 1 (v.) se förlåta, ha överseende med, tillgiva, (åld.) ursaka; se urskulda, förmildra, rättfärdiga, rehabilitera
2 (itj.) ber om förlåtelse 1. tillgift 1. ursäkt, förlåt, pardon, med förlov (sagt), sit venia verbo, (åld. 1. skämts.)
med respekt till sägandes, (vard.) hoppsan; se vafalls — ursäkta sig 1 be om ursäkt 1. förlåtelse 1. överseende 2
be att få avstå, tacka nej, jfr avböja 3 3 komma med

(706ursäktlig—utarma

undanflykter; [ursäkta sig med] urskulda 1.

undskylla 1. (åld.) ursaka sig med, förebära som ursäkt, anföra som skäl 1. förmildrande omständighet(er), skylla
på ursäktlig se förlåtlig, (ibl.) tillåtlig urtag hack, skåra, jack, hål; (snickeritekn.)

lask; (sjö.) kip urtid jfr hedenhös; [urtiden] se forntiden urtyp ursprunglig typ, grundtyp, ursprunglig 1. äldsta
grundform 1. (ut)gestaltning, förebild

urusel genomusel, förfallen, under all kritik,

se usel, jämmerlig 2, jfr dålig 3 urval 1 utväljande, val, selektion, utsortering, axplock(ning), 'bukett', stickprov,
sainpel, utdrag, excerpter 2 det utvalda, se elit; representation, sortering, jfr sortiment 1, provkollektion, se



kollektion; valda stycken, dikturval, florilegium, urplock, utplock — urvals- selektiv urvattnad 1 utvattnad,
urlakad, blötlagd, vatt(en)lagd, genomdränkt, vattnig, uppmjukad, blaskig, daskig, tunn, smaklös, fadd 2 (bildl.,
motsats: pregnant) färglös, blek(siktig), blodfattig, spinkig, uttryckslös, kraftlös, slätstruken, sliten (fras) urväxt
1. urvuxen för liten, knapp uråldrig se urgammal

usans [usang's, ysang's] handelsbruk, kutym usch se fy

usel 1 (motsats: kraftig, blomstrande, frisk) se 2 arm, ynklig 2, eländig, sjuk 1 2 (motsats: god, aktningsvärd)
mindervärdig, förtappad, fördärvad, syndig, 'rutten', 2 gemen 1, föraktlig 1, lumpen 1 3 (motsats: god, bra,
tillfredsställande, nöjaktig, i gott stånd) se dålig, nedsatt, försvagad, jämmerlig, er-barmlig, otillräcklig, fattig 2,
urusel, värdelös, (vard.) 'botten', kass; fallfärdig, förfallen, bedrövlig, (vard.) pjaskig; fult 1. ruskigt (väder) —
uselt (adv., även) se illa 4, (ha det) illa ställt 1. (vard.) pjaltigt nselhet se elände; se ondska 1 usling brottsling,
förrädare, se skurk, lymmel, rackare 1, kanalje, kräk 2, missfoster, fattiglapp, (arm) syndare, (åld. för) eländig 1.
olycklig stackare, (bibi.) en skamfläck usurpator (tron)inkräktare, illegitim tronpretendent

usurpera (orättmätigt 1. med våld 1. list) bemäktiga sig

ut 1 (i riktning) från 1. ur, bort, hemifrån; fram, ned 2 (tala) till punkt, slut, färdigt —

ut i luften (säga ngt) utan att avse ngn speciell, se vidare under luft — ut och in 1 se avig 1 2 (känna till ngt)
fullkomligt 1. i grund — veta varken ut eller in vara rådlös, veta varken höger eller vänster, vara osäker, tveka

utagera slutföra, slutbehandla, avsluta, avföra från dagordningen — utagerad ut- 1. slut- 1.

genomdiskuterad 1. -debatterad, 'överspelad', överstånden, ur världen utan 1 (prep.) förutan, i avsaknad av, i brist
på, renons på 2 (adv.) se utanpå 1 —

bli utan se förlora 1, inte få ngt, ingenting få, stå tomhänt 1. med tomma händer, bli utan

andel, bli lottlös, (vard.) kamma noll, få dra veven — det är inte utan (att) det kan inte nekas (att), se sannolikt —
utan (all) fråga se otvivelaktigt — utan (all) måtta utan hejd 1. gräns, se hejdlös, gränslös — utan anledning se i
onödan — utan krus se resolut 2, 2 direkt 2

— utan motsägelse se ojämförligt — utan och innan ut- och invändigt, fullständigt, grundligt — utan prut utan
gensägelse, se vidare under prut — utan tak över huvudet utan bostad, se husvill — utan tvekan utan betänkande,
se vidare under tvekan — utan tvivel se otvivelaktigt; jfr förmodligen — utan vidare som ingenting, som om
ingenting hade hänt, som om det ingenting betydde; utan att tänka sig för, oförmodat, 2 direkt 2, helt sonika, helt
enkelt, (vard.) utan vidare spisning, se resolut 2; (helt) summariskt, hastigt och lustigt, jfr genast 1; utan risk,
saklöst; utan all fråga — utan återvändo se definitivt, se vidare under återvändo — vara utan se sakna 1, jfr
undvara, (kunna ha och) mista, (få) sukta

utanför framför (dörren), (där) ute, utomhus, i det fria; (inte ha varit) utom (dörren); (sjö.) på höjden av
(Gibraltar); (bildl.) (gå) utöver

— ligga utanför undandra(ga) sig (ngns vetskap) — stå utanför vara främmande för, se vidare under stå — ställa
(ngn) utanför 'av-pollettera', se vidare under ställa

utanförstående (motsats: initierad) oinvigd, ovidkommande, utomstående, främmande, främling, outsider,
isolerad — vara utanförstående icke tillhöra de inre kretsarna

utanordna se anslå 3, anvisa 4, (ge order om att) utbetala, tillgodoskriva hj, tillgodofö-ra nj

utanordning utbetalningsanvisning

utanpå 1 utan, på utsidan (av), på yttersidan, utvändigt, utvärtes, till det yttre 2 ovanpå 1. på (allt annat), (ut)över
(detta) — gå utanpå se överglänsa

utanskrift 1 påskrift, adress 2 (vard. för) utseende, yttre, exteriör

utantill utan bok 1. text, utan att (behöva) se i boken, ur minnet, flytande 4 — kunna utantill memorera, kunna



läsa upp som ett rinnande vatten, (ibl.) minnas, ihågkomma hj; [det där kan jag utantill] har jag hört hundra
gånger (så visst som en)

utarbeta 1 uppgöra nJ, färdigställa, sammanställa hj, komponera, uttänka ru, sätta ihop, (vard.) 'koka ihop' (ett
förslag); formulera, utforma, avfatta, författa, skriva (ihop), producera, redigera 2 (väl) bearbeta 1. genomarbeta,
tillverka, förfärdiga, framkon-struera ni, framarbeta ru, förarbeta, elaborera

— utarbetad 1 författad o. utgiven (av), se färdig 1 2 i detalj utförd 1. genomförd 1. utformad 3 se utmattad,
utsliten 2, skröplig 1, överansträngd, utkörd, 'knäckt'

utarma suga musten 1. märgen ur, utsuga ru, exploatera, utblotta, ruinera, (vard.)'skinna';
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göra renons på, utplundra, blottställa, ta(ga) brödet ur mun(nen) på, bringa till tiggarstaven, proletarisera,
pauperisera — utarmad se utfattig utarrendera se arrendera utbasunera 1. utbasuna iu (motsats: behålla för sig
själv, tiga med) utropa ni, utskrika ni, utpuffa m, stöta i basun för, puffa för, reklamera för, propagera för;
utsprida, sprida 2, tillkännagiva (för hela världen), högljutt 1. vitt och brett förkunna, tala om för (Gud och) hela
världen, tuta ut, trumpeta ut, 'predika', skriva ngn ngt på näsan, (vard.) hojta om, gasta om utbedja 1. utbe sig be
ngn om ngt, anhålla om (en ynnest 1. förmån), begära, anmoda ngn om 1. att

utbetala lämna ut (pengar), 6e betala 1, gälda 1, utanordna

utbilda 1 se undervisa, bereda, förkovra, uppfostra, lära upp, öva, träna, exercera, dressera 2 utveckla, forma,
prägla, bilda; uppodla ru, förbättra: (språkv, för) närmare bestämma, utvidga — utbildad (full)vuxen,
(full)mogen; skolad; utlärd, fullärd, utexaminerad, färdig; fullgod, kultiverad, (väl) rustad; (fullt) utvecklad
(lunginflammation) utbildning skolning, handledning, träning, drill, exercis; (skolunderbyggnad, bildning,
(upp)odling, kultur, (ibl.) utdaning utbildningsanstalt skola, bildningsanstalt, undervisningsanstalt, högre
läroanstalt; [seminarium, högskola, universitet, akademi, institut, konservatorium] utbjuda ni erbjuda till
försäljning 1. uthyrning, offerera, utannonsera ru, kolportera; locka 1. reklamera med; erbjuda (sina tjänster) —
utbjuda till salu salubjuda, saluhålla, saluföra, torgföra, (i högre st.) falbjuda utblick utsikt, utsyn; (bildl. för)
överblick utblommad se vissen 1, passé utblottad renons, tomhänt, nödlidande, medellös, se utfattig, (ibl.) blott
och bar utbreda 1 se breda ut, sprida 1 2 'kasta' 1. 'gjuta' (skimmer över) 3 göra (en lära) bekant, (ut)sprida,
(relig.) förkunna, missionera för; (söka) propagera för — utbreda sig se breda ut sig — utbreda sig över 1 (om
exv. dimma) se lägga sig 3 2 utförligt behandla (oväsentliga detaljer) — utbredd 1 utslagen; flat 2 allmän,
generell, gängse, vanlig, spridd, omfattande, (vitt) förgrenad, extensiv — vara utbredd ha utbrett ni sig, härska 2
utbredning utbredande; omfattning, utsträckning, förekomst, spridning, expansion, trans-gression, prevalens,
(ibl.) utbredningsområde; (våldsam) framfart; omfång, vidd, volym utbringa höja 1. uppstämma (ett leve), föreslå
1. proponera (en skål) utbrista ni yttra, infalla, utbryta ru, säga 1, utropa 2—utbrista mise fara ut 2 under 2 fara,
bryta ut 2, upphäva 1 utbrodera ni (bildl.) utsmycka, utstoffera, skönmåla, utsira, 'förgylla', utlägga, lägga
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lit texten, överdriva, breda på, göra vidlyftiga utläggningar, prata vitt och brett om utbrott urladdning, explosion,
(vulkanisk) eruption, utlösning; (vredes)utgjutelse, (vre-des)yttring, utfall, uppträde, (häfligt) anfall utbryta 1 se
bryta ut 2, börfa 4, uppkomma 1, börja uppträda 1. rasa 2 se utbrista, utropa 2 — utbryta ru i se fara ut 2 under 2
fara, upphäva 1

utbränd (bildl.) 'slocknad', se slut 2 — vara utbränd ha bränt sitt ljus i bägge ändar, ha levat 1. arbetat alltför
intensivt

utbud (hand.) (köpe)anbud, köperbjudande,

utbjudande (till försäljning) utbyggnad 1 utbygge, utskjutande del av byggnad; [burspråk, karna'p; svalgång,
balkong, altan; absid] 2 (bildl.) utvidgning utbyta se byta 2; [utbyta mot ngt nytt] ersätta, remplacera utbyte 1
utväxling, ombyte, skifte, (fackspr.) kommutalion 2 avkastning, behållning, utdelning, valuta, resultat, vinst 1 —



i utbyte (få ngt) som lack 1. som ersättning, i 1. till gengäld — i utbyte mot se i stället för utbörding i. (vard.)
utböling person från annan ort 1. krets 1. miljö 1. som inte hör till sällskapet, utomstående, utsockning, främling
utdebatterad slutdebalterad, genomdebatte-

rad, utdiskuterad, avslutad utdela 1 se fördela 1. distribuera, utlämna 1

2 se avkasta 2

utdelning 1 fördelning, utbärning, distribution, spridning; utportionerande 2 utdelningssumma, överskott, vinst,
utbyte, avkastning, vinstandel, dividend 3 (ordens)-regn — ge i utdelning se avkasta 2 utdrag brottstycke,
fragment, avsnitt, del, parti, stickprov, excerpt, transumt, extrakt, (i) urval, (ibl.) citat utdraga 1. utdra se draga ut
— utdragen 1 öppen, öppnad, (stå) framskjuten 2 se avlång

3 se ihållande, uttänjd, långsläpig, segsliten, långrandig, jfr lång 3 o. 4, omständlig; se långsam 2

utdriva se driva ut under 2 driva utdunsta 1 avgå i gasform 2 avsöndra i gasform, avge (ånga); transpirera 3 (om
hemlighet) se dunsta ut 1 utdö utslockna ru, gå ut; (om ljud) dö bort utdöd (om stad 1. gata) tom (på liv),
folktom;

ej (längre) i bruk, 'död' utdöma ni 1 fastställa], bestämma genom dom 2 se kassera, underkänna, (sjö.)
kondemnera (fartyg)

ute 1 (där) utanför, se utomhus; icke hemma 1. inne, icke i 1. på sitt rum, (äta) på restaurang, (vara mycket) med i
sällskapslivet 1. 'i svängen'; icke på sitt kontor, (ut)gången, borta 2; i öppen 1. rum sjö, (ute) på öppna havet; (om
rykte) ute på stån, 2 bekant 1 2 (om tid) tilländalupen, tilländagången, ut-lupen, förrunnen, förfluten, utgången,
förbi, slut, (ibl.) svunnen, (för)gången; (om hopp, även) försvunnet 3 utsatt (för) 4 (vard. för) omodern — ligga
ute med ha lånat (ut), setiden är ute—utförligt

vidare under ligga — tiden är ute (idrott.) det är full tid; det är för sent; [ngns tid är ute] klockan är slagen —
tidigt ute brådmo-gen, (ett) underbarn — vara illa ute ha svårigheter, se vidare under illa — vara ute efter vara på
språng efter, se söka 1 — vara ute för se råka ut för — vara ute i ogjort väder vara ute i Otid, se vidare under
ogjord — vara ute med (ngn) vara förbi 1. slut med; [det är ute med ngn] ngn är förlorad, det är hopplöst

utebliva 1. utebli l (motsats: inträffa) svika, klicka, 'strejka', se slå fel 2 under 2 slå; uraktlåtas, försummas, brista,
inställas 2 (motsats: infinna sig, inställa sig, komma, övervara) se försumma 1, skolka; se avstå 1 utefter se längs,
efter 1 uteliv 1 restaurangliv 2 friluftsliv utelämna ni (motsats: medtaga, omnämna) gå över, förbigå 2, utesluta 3,
stryka, bortkasta ni (ändelse), (språkv.) elidera; uraktlåta 1. underlåta att ta(ga) med, indra(ga) ni. (ute)glömma
utensilier tillbehör, redskap, verktyg(s-utrust-ning), rekvisita, (vard.) grejor utesluta 1 se förvisa 1, utstöta ni,
stryka ur rullorna, jaga ut, skilja från kurs 1. tjänst, utspärra (från studier), beröva medlemskap, 'avsöndra',
avstänga, (vard.) sparka ut, 'peta', focka; utmönstra m, avpollettera, expediera, exkommunicera, exkludera, lock-
outa 2 (motsats: bevilja inträde) förbjuda tillträde, hålla utanför, utestänga ru, (för)-sätta ur spel, diskvalificera,
(si.) 'diska' 3 avföra 1. avskriva (ur räkenskaperna), icke la(ga) med, hoppa över, se utelämna: eliminera 4 vara
oförenlig med, icke harmoniera (med), icke gå ihop, göra omöjlig 1. onödig; [utesluta varandra] vara stridiga
uteslutande se bara 1, helt; ensam-(rätt) utestå ej ha (in)betalats, vara obetald, restera — utestående se ouppgjord
— ha pengar utestående ha pengar utlånade 1. att fordra utestänga iu hindra (att deltaga), vägra inträde 1.
tillträde, portförbjuda, hålla utanför 1. borta, 'frysa ut', utesluta, avstänga, utspärra (från studier), exkludera,
diskvalificera

utexaminerad med avgångsexamen 1. avgångsbetyg; fullt utbildad, färdigutbildad utfall 1 attack, anfall, angrepp,
stöt, offensiv, framstöt; (hånfull 1. hätsk) diatrib 2 (flods) utlopp, utfall, utflöde 3 resultat, utgång, upplösning 4
bortfall utfalla 1 få (en viss) utgång, utveckla sig, lyckas (bra), sluta, slå (väl) ut, barka av, avgöras 2 förfalla till
betalning 3 se falla ut utfara fara ut (i smädelser), se fara ut 2 under 2 fara

utfattig urfattig, bragt till tiggarstaven, på ruinens brant, ruinerad, insolvent, se 2 bankrutt, konkursmässig,
utarmad, utblottad, blottställd, barskrapad, fattig som en kyrkråtta 1. skåpråtta 1. lus 1. en (liten) räv i skogen,



(vard.) lusfattig, (lus)pank, black,

(åld.) rotfattig, jfr fattig 1 vara utfattig ha sett bättre dagar, ha kommit på obestånd 1. på kneken, stå på bar
backe, vara på fallrepet 1. under isen, (åld.) ha kommit på roten, gå på (fattig)roten, (vard.) inte (ens) ha skjortan
1. linnet på kroppen utflykt utfärd, lustresa, lusttur, lustfärd, tripp, (nöjes)tur, (skärgårds)kryssning, se

1 resa, promenad 1, picknick, exkursion; sidoutflykt, avstickare; se irrfärd

utflyttning (tvångs)förflyUning, ut lokalisering utflöde utfall, utlopp

utfodra 1 (om kreatur) se 1 fodra 2 (skämts, för) utspisa (folk)

utfordra 1 se utmana 2 2 se kräva 2 — utfordrande se utmanande utforma ge slutgiltig form åt, gestalta, se
formulera, jfr forma, strukturera, sammanställa ni, (vard.) snitsa till utformning se form 3; gestaltning; (av ljud)

artikulation; (mus.) faktur utforska ni se undersöka; ta(ga) reda på, se uiulcr 1 reda, utreda ni, kartlägga; (söka 1.
lyckas) utgrunda 1. utrannsaka 1. utspana, utspionera ni, jfr tänka ut utfryst avvisad 1. utestängd (genom kyligt
bemötande), isolerad, 'bojkottad', jfr bojkotta

utfr&ga se fråga ut under 2 fråga, förhöra utfylla se fylla ut under 2 fylla

utfyllnad fyllnadsgods, staffage, ersättning,

komplement utfärd se utflykt, 1 resa utfärda 1 låta (skrivelse) utgå ra, utsända ni, expediera, (kanslispr.) avge,
avlåta, (om antagen lag) promulgera; låta utskriva ra 1. avfatta, (om värdehandling) utställa 2 påbjuda, (jur.)
meddela, jfr offentliggöra utfästa bestämma, försäkra, (ut)lova — utfäs-ta sig erbjuda sig, (för)binda sig,
förplikt(ig)a sig, avge ett bindande löfte (att göra ngt), åta(ga) sig, lova, 'förklara' utfästelse åtagen förpliktelse,
(bindande) löfte, förbindelse, garanti, (åld.) obligation utför 1. utföre 1 se nedåt 1, 'bakut', 'baklänges'

2 (bildl.) (gå) allt sämre — på väg utför i utförsbacken, på glid

utföra 1 (motsats: införa) se föra ut 2 se bestyra; se tillverka; föredra(ga) (sång 1. musik), avsjunga, exekvera,
spela 1. framställa 1. uppbära (en roll), framföra (ett ärende); utöva, verkställa, effektuera, åtgärda, genomföra
(en plan), förverkliga, stöka undan 2, fullborda 1; (om våldsdåd) se föröva; (närmare) utveckla 3 föra ut (belopp)
i slutkolumn (vid bokföring) — utförd (i detalj) utarbetad, utformad; färdig, klar, (efter) välförrättat (arbete)
utförbar se möjlig 1

utförlig (motsats: sammandragen, summarisk, koncentrerad) detaljerad, detaljrik, ut-penslad, omständlig, jfr
ingående 2, elaborerad, lång, noggrann, omsorgsfullt utarbetad, fullständig, uttömmande, vidlyftig 1 — utförligt
(adv., även) se noga 2
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ntförsbacke nedförsbacke, sluttning, utförs-löpa, lutning, utförslut, (ibl.) slänt — i utförsbacken (bildl.) på
utförsplanet, på fallrepet, på glid, på retur — vara i utförsbacken hålla på att förfalla; [han är i [-utförsbacken]-]
{+ut- försbacken]+} det går utför för honom utförsel se export; avskeppning utförsälja se realisera 1; sälja (i
detaljhandel) utgallra se gallra

utgift (penning)utlägg, pålaga, anslag, utlaga, (åld.) depens, (jur.) gravation; jfr betalning; [utgifter] (även)
(om)kostnader, avbrän-ningar, expenser, umgälder utgiva 1. utge 1 se ge ut under giva 2 (relig. för) offra (sin
enfödde Son) 3 (kanslispr. för) betala 1 4 (oriktigt) omtala som, framställa som, påstå vara, (falskeligen)
presentera som — utgiva 1. utge sig för se ge sig ut för under giva

utgivare 1 redaktör, (ibl.) e'ditor 2 utfärdare, utställare

utgivning utgivande (från trycket), publicering; redaktion utgjuta 1 se gjuta 2 utösa (sin vrede) 3 avbörda (sig),
avleverera, avlämna — utgjuta sig 1 utlåta 1. yttra sig vitt och brett (över); utgjuta sin vrede 1, sin galla (över),
tömma sin vrede(s skålar) (över), se rasa 3 2 [utgjuta sig för] bikta sig för, meddela sig med, lätta samvetet för,
ösa ur sig för, tala om sina bekymmer för, jfr anförtro sig åt — utgjuta blod spilla blod, låta blod flyta — utgjuta



sitt blod (för) se blöda, offra sig (för) — utgjuta tårar fälla tårar, se gråta utgjutelse 1 utgjutande (av blod) 2
(oftast i plur.) omständligt o. mångordigt klagomål, (känslo)expektoration, deklamation, ordflöde, svada,
tirad(er); (vredes)utbrott utgjutning vätskeansamling, (med.) exsuda't, transsuda't; blodutgjutning, blåmärke,
blod-utådring

utgå 1 [utgå ur] se gä ut 2 2 (om kallelse 1. avgift) se gå ut i; tryckas, publiceras 3 uteslutas, bortfalla ni, falla ut,
se gå ut 6 i [utgå från] komma I. avgå 1. starta från; härstamma 1. härröra 1. emanera från, framgå 1. framspringa
1. uppkomma ur, bygga 1. stödja sig 1. baseras på 5 [utgå från] se förutsätta 1, förvänta; ta(ga) till utgångspunkt
för, anknyta vid 6 (om tid 1. giltighet) gå till ända, sluta, upphöra 1, förfalla, förlora sin giltighet; (om ränta) löpa
(från); [utgå till] (om understöd) komma (ngn) till godo — utgå med seger avgå med seger, jfr segra

utgång 1 (vid sitt) utträde, sorti; (vara på) utgående 2 väg ut, öppning, utsläpp, (ibl.) dörr, port 3 slut (på tidsfrist)
4 (slutresultat, slut 1, konsekvens, utslag, verkan 5 (kortsp.) omgång spel, visst antal tagna stick 6 (typogr. för)
(blank del av) utgångsrad — utgångs- begynnelse-, ursprungs-, start-, initial-, från början utgången 1 (motsats:
inne, hemma) se borta 2, ute 1 2 (om sko) uttrampad, nedkippad, ned-

(710

hasad 3 inte längre i handeln, som inte längre tillverkas, slut (hos fabriken 1. förläggaren), se utsåld 4 (om tid)
tiiländalupen, utlupen, ute, slut 5 utslocknad, utdöd utgångspunkt 1 startpunkt, startplats, startlinje), bas(linje),
(utgångs)station; (mil.) replipunkt, operationsbas(is), högkvarter

2 se början, uppslag(s-ända); se härd 3 3 anknytningspunkt, hållpunkt; nollpunkt, fast punkt, arkimedespunkt 4
förutsättning, antagande, premiss, grundval, grund, 'bakgrund', bas(is), underlag, princip, synpunkt — taga 1. ta
till utgångspunkt utgå ni från, anknyta till 1. vid; starta 1. börja 1. inleda med

utgåva (bok)edition, upplaga, tryckning utgöra 1 uppgå ni till, belöpa sig på 1. till, uppvisa som balans 1.
slutsumma, 'räkna'; ge (till resultat), 'bli', 'göra' 2 vara, bilda, dana, innebära, representera, konstituera

3 (kanslispr. för) betala 1 — utgöras av (även) se omfatta 3

uthungrad se utsvulten

uthus (motsats: boningshus, manbyggnad, huvudbyggnad, corps-de-logi) ekonomibyggnad; [bod, lada, loge, stall,
ladugård, skjul, lagerlokal, (ibl.) vedbod, källare] uthyrning (hand., ibl.) leasing uthållig oförtmten, idog, 'seg',
tålig, tålmodig, energisk, envis 1, trägen, (prov.) efterhållen; ståndaktig, oförbrännlig 2, härdig, motståndskraftig,
(konditions)stark, spänstig, senig, oöm

uthärda 1 « härda ut 1 2 kunna fördra(ga), lida, 'bära', genomlida, (få) underkasta sig, (få) röna, pröva (på1), tåla,
rå med, utstå, stå ut med; hålla ut, ha tålamod, ge sig till tåls uti se i

utifrån 1 (prep.) (ut) från, ur; med utgångspunkt från, utgående från; med hänsyn till, på grundval av, efter 2
(motsats: inifrån, hemifrån) (adv.) från utsidan, från en plats utomhus; från stora världen, från utlandet utilistisk
(motsats: idealistisk) nyttobetonad,

pragmatisk, krass utjämna 1 so jämna ut 1, jfr jämna 1 2 upphäva, utplåna ni (skillnader), överbrygga
(motsättningar), ta(ga) ut (varandra), motverka, neutralisera, avbalansera, avrunda ru, (fackspr.) kompensera,
uppväga 2 3 (hand. för) balansera, saidera; avsluta (ett konto), (slut)betala (en skuld), kvitta; gottgöra, ersätta;
cleara; (idrott.) kvittera; (mus.) egalisera 4 bilägga (stridigheter); se mildra — utjämnad se slät 1 utkant 1
(ytter)kant, (ytter)rand, bryn; gräns, (åld.) landamäre; rågång 2 ytterområde, gränsområde, förort, periferi, se
avkrok utkast första utformning 1. försök, förberedande avfattning 1. formulering 1. konstruktion, förarbete,
grundritning, koncept, kladd, skiss, croquis 1. kroki1, konturteckning, (för)-studie, (ibl.) uppränning, dessäng,
kartong;utkik—utmynna

grunddrag, konturer, stomme, skelett', disposition, layout; förlaga, (film)synops(is); projekt, jfr uppslag 1:
schema utkik 1 (på) spaning 2 (ha) utsikt (över) 3 (sjö. för) utkiksplats, utkikspost, spaningsplats,



observationsplats, kikut 4 (sjö. för) utkiksman, spanare, vakt — hålla utkik (efter ngn I. på ngt) spana 1. speja
(efter), observera

utklassa 1 vara överlägsen, överlägset besegra, slå ut, (för)sätta ur spel, överglänsa 2 se utrangera

utkläcka nJ 1 ruva ut, ligga ut 2 (bildl.) utfundera ru, komma på1 utkläda se kläda ut — utklädd förklädd,
kostymerad, utspökad, maskerad, utpyntad utkomma utges, komma i bokhandeln, se

komma ut 2 — vara utkommen se föreligga utkomst se uppehälle utköra 1. utkåra se välja

utkristallisera sig 1. utkristalliseras 1 bilda

kristaller, utfällas HJ 1. avskiljas i kristallform 2 (bildl.) anta(ga) en fast o. klar form, ta(ga) sig ett klart o. tydligt
uttryck, utveckla sig till, bli klar utkräva se kräva 2, 2 reklamera utkörd (vard., bildl. för) tröttkörd, utarbetad,

utmattad, nedgången, 'slut' utled se 6 led 1

utlevad gammal, överårig, senil, (si.) gaggig, jfr skröplig 1; levnadstrött, blaserad, utbränd, förfallen, fördärvad,
förstörd utlista se lista ut under 2 lista utlopp 1 mynning, öppning; (flods) utflöde, avflöde, utfall, (åld.) os, (ibl.)
delta 2 (bildl.) genombrott, utlösning, urladdning; avlopp (för), uttryck (åt), (fritt) spelrum — ge utlopp åt ge
(sina känslor) luft, lufta (känslor), låta (dåligt humör) komma till utbrott, (psykol.) avreagera, se uttömma 2 —
taga 1. ta sig utlopp (i) se bryta ut 2 utlova se 1 lova 1

utlysa (offentligt) utsätta 1. påbjuda, kungöra, offentligt förkunna 1. tillkännage, pålysa, anmäla; meddela tid o.
plats för (tävling, sammanträde), inbjuda till 1. (utannonsera (en tävlan) utlåta sig yttra sig, uttala sig, avge
utlåtande 1. omdöme; utgjuta sig (vitt och brett); fara ut (i)

utlåtande (officiellt) betänkande 2, (sakkunnigt) uttalande, (offentligt 1. officiellt) yttrande, skrivelse, jfr utslag 3;
sakkunnigs omdöme, (jur.) responsum utlägg se utgift

utlägga se lägga ut 4; förklara 2, tolka, utbrodera

utläggning 1 redogörelse, kommentar; uttolkning 2 placering utlämna 1 (motsats: behålla) utdela m, lämna (ifrån
sig), överantvarda, (i högre st.) ant-varda; framlämna hj, tillhandahålla ni, (post.) beställa (brev 1. paket),
distribuera 2 (motsats: skydda, behålla för sig själv) lämna utan skydd, överlämna (ngn åt ngn), (jur.)

extradera; utlämna ni åt offentligheten, utställa ni till allmänt beskådande, blottlägga, blottställa, blotta, 'torgföra',
yppa, ge offentlighet åt, prisge, jfr förråda utländsk se 2 främmande 1 utlärd fullärd, (ut)examinerad,
(färdig)utbil-dad, färdig (med sina studier 1. sin utbildning), yrkesutbildad, (hel- 1. full)befaren (sjöman)

utläsa l uttala; läsa 2 sluta sig till, (ut)tolka, (ut)tyda

utlöpa 1 se löpa ut 2 [utlöpa i] avslutas med (en spets) 3 (om vattendrag) utfalla ru (i), (ut)mynna (i) — utlupen
(om tid) tilländagången, se ute 2, slut 2; försutten

utlösa 1 so lösa ut 2 sätta i gång (larm), föranleda (bombfällning), frigöra (bomb) 3 (kem.) eluera 4 framkalla
(skratt) utlösning 1 utbrott, utlopp, urladdning, (ge

sig) luft 2 (sexuell) orgasm utmagrad se avtärd, mager 1 utmana 1 inbjuda 1. söka locka 1. förmå 1. tvinga (ngn)
till strid 1. duell, kasta (strids)-handsken (åt) 2 (genom sitt uppträdande) verka irriterande, väcka irritation 1.
kritik 1. upphetsning, chockera, utfordra, trotsa, reta, egga, pika, provocera, finna 1. söka sak med, uppträda
oförsiktigt 1. dumdristigt, visa förakt för, visa trots mot, upphetsa; fresta (ödet) — utmanande provokatorisk,
trotsig, fräck, utfordrande, anspråksfull, arrogant, (gå) bröstgänges (tillväga), (ibl.) polemisk, so stridbar 2,
aggressiv 2; alltför uppseendeväckande, demonstrativ, ostenta-tiv, so gräll 1, iögon(en)fallande, påfallande,
chockerande, oanständig utmaning inbjudan 1. uppfordran (till strid 1. duell), provokation, (ibl.) krigsförklaring,
(hist.) fejdebrev; förolämpning — antaga 1. anta utmaningen uppta(ga) ni (den kastade) handsken

utmanövrera m avlägsna, intrigera ut, se peta 4, (genom list) (för)sätta (ngn) ur spelet, överlista, omintetgöra ru
ngns planer 1. inflytande



utmatta trötta, uttrötta ru, försvaga, suga ut 2, suga märgen 1. musten ur, ta(ga) gadden av 1. ur ngn, förslappa,
överanstränga, uttömma ni (alla) ngns krafter, 'knäcka', 'förlama', lamslå, nöta på krafterna, utsuga ru, (vard.)
schacka — utmattad medtagen, utarbetad, utsläpad, utsliten, utpinad, utjäktad, (vard.) 'utpumpad', 'utkörd',
'slutkörd', 'tröttkörd', 'urlakad', 'urkramad' (som en citron), ut-sjasad, 'tagen', 'kaputt', 'förbi' (av trötthet), 'slut',
perdu, dödstrött, (bibi. o. åld.) maktlös; kraftlös, eländig, matt, slapp, (vard.) 'slak', schack och matt, schack(matt)
utmed 1 se längs, (åld.) bredvid 2 invid, nära utminutera ni sälja 1. utlämna ru i småpartier, sälja i minut, idka
minuthandel; försälja (alkohol) till avhämtning; distribuera; mäta upp

utmynna ru 1 se mynna 2 (bildl.) se resultera i

(711utmåla—utplånas

utmåla ra (livfullt) beskriva, skildra, framställa, (ibl.) karikera, utbrodera; se förespegla; [utmåla för sig]
föreställa sig

utmärglad ytterst mager 1, hålkindad, bara

skinn och ben utmärka 1 hedra, bevärdiga, gynna, 'fira', bevisa ynnest 2 beteckna, markera, (av)sätta märke vid,
sätta 1. rita ett kors i almanackan, ånge, (ut)visa, stämpla, utstaka ra, pricka, 'öronmärka' 3 karakterisera,
känneteckna, gå som en röd tråd igenom; betyda, stå för — utmärka sig se hedra sig, briljera, göra sig bemärkt
utmärkande se karakteristisk, framträdande utmärkelse 1 hedersbevisning 2 hederstecken, utmärkelsetecken,
distinktion, orden, medalj utmärkt 1 (part. adj.) fin, (naggande) god, fullgod, ypperlig, förnäm, charmant,
förmånlig, förträfflig, förtjänstfull, beundransvärd, briljant, blomstrande, 'kunglig', excellent, mästerlig,
glänsande 2, se lysande 2 under 1 lysa, se berömd under berömma, (åld.) ansenlig, dråplig, gäv; utomordentlig,
exem-plarisk, förebildlig, mönstergill, tiptop, hög (kvalité), prima, makalös, oöverträffad, fullkomlig, superb;
duktig, dugande, enastående, storartad; läcker, överdådig; se förtjusande 3, underbar 1, jfr vacker 5; OK 1. okay,
(vard. o. si.) särdeles, bussig, fässjig 1. färsig, hyvens, klämmig, kul, 'skarp', 'skaplig', tuff, alla tiders, 'jätte',
pang-(bild, grunka), (prov.) fräck 2 (adv.) se gott 1 under god, förträffligt, bravo, bravissimo, med glans, flott,
gentilt, galant, friskt, (vard.) finemang, vajert, toppen, malle; (passa) som hand i handske, som fisken i vattnet;
(alldeles) rasande utmäta 1 uppmäta ra, fastställa dimensioner 2 (jur.) fastställa (straff); ta(ga) i beslag 1. i mät,
(ut)panta utmätning beslag, exekution utmönstra se avlägsna 4, gallra, kassera, utesluta 1 — utmönstrad (även)
avlagd utnyttja (motsats: försumma, försitta, låta gå sig ur händerna) orättmätigt dra(ga) nytta 1. fördel 1. vinst
av, begagna sig av, använda, ta(ga) i anspråk, tillvarata(ga) ra, ta(ga) vara på, nyttiggöra, låta komma till nytta;
otillbörligt begagna sig av, slå mynt av, leva högt på, ockra 1. snylta på, profitera av 1. på, dra(ga) växlar på,
missbruka, utsätta för rovdrift, brandskatta, se exploatera — utnyttja situationen ta(ga) för sig, sko sig, åka
snålskjuts, skära pipor i vassen, fiska i grumligt vatten

utnämna officiellt utse, kalla, välja, kreera, nominera, kora, utropa, förordna (till vikarie), (åld.) nämna, dubba 1.
slå (till riddare); anställa, tillsätta, insätta ra utnöta Be nöta — utnött 1 se sliten 1 under slita, utsliten 1, jfr
luggsliten 2 'utsliten', se slentrianmässig, alldaglig, vardaglig, uttryckslös, trivial, 'gammal' utom 1 se förutom;
(allt) annat än; blott icke, bara inte 2 utanför; över (all kritik) — utom

all fara på den säkra sidan, se säker 1 —

utom sig till sig, ifrån sig, våldsamt upprörd, uppskakad, hjärtängslig, förtvivlad, över-siggiven, (ibl.) uppgiven;
skräckslagen, bestört, desperat 1, rosenrasande, jfr galen 3; 'vild' (av glädje), i extas — vara utom sig ha mist all
besinning, ha kommit ur jämvikten, ha råkat ur gängorna, inte veta till sig, inte kunna behärska sig 1. sin sorg 1.
vrede, vara i upplösningstillstånd, ha tappat huvudet 1. koncepterna, vara bragt ur fattningen

utomhus (där) ute, (ute) i det fria, i fria 1.

friska luften, under bar 1. öppen 1. fri himmel, frilufts-; (växa) på kalljord utomlands se utrikes 2

utomordentlig (motsats: obetydlig, medelmåttig; ordinär, normal) se framstående 2, utmärkt 1, beundransvärd,
märkvärdig, virtuos, osedvanlig, exceptionell, enastående,



alldeles särskild, unik, extraordinär, (ibl.) sällsynt; ojämförlig, obeskrivlig, strålande, superlativ, gnistrande
(intelligens), oerhörd, förunderlig, idealisk, överdådig, överlägsen, superfin, (vard.) världsbäst; förtjusande 3;
gyllene (regel); ytterst viktig — utomordentligt (adv., även) särdeles, sällsynt, verkligt, extra, se högeligen; (må)
förträffligt, (trivas) som fisken i vattnet utomstående 1 (part. adj.) se utanförstående, obehörig, profan; (känna sig
som) en sparv

1 tranedans(en) 1. en Saul bland profeterna

2 (subst.) tredje man, utbörding I. (vard.) utböling

utomäktenskaplig illegitim, 'naturlig' (son), (barn) på sidolinjen

utopi idealsamhälle, idealstat, ouppnåeligt (samhälls)ideal, drömt lyckoland, fantasiland, landet Ingenstans;
drömd lycksalighet, outförbart hugskott 1. reformförslag, (outförbar) framtidsdröm, dröm (som inte kan
förverkligas), önskedröm, illusion, jfr 1 ideal utopisk overklig, outförbar, omöjlig att förverkliga, utopi-utpeka ra
1 förevisa, demonstrera; (om skylt 1. vägvisare) utvisa 2 se peka på, påpeka 3 [utpeka som] ånge 1. beteckna
som (gärningsman 1. upphovsman) 4 anvisa, framhäva, poängtera 5 se nominera, jfr välja utpinad 1. (vard.)
utpint förpinad 1. förpint, genompinad, sliten, plågad, torterad; orkeslös, sr utmattad; uttråkad; (om jord) utsugen,
alltför utnyttjad, steril; jfr fattig 1 utplundra råna, bestjäla, beröva (ngn) allt, utarma

utplåna se avlägsna 4, sopa bort 1. igen, borttaga) ra (så att inga spår kvarlämnas), stryka över, effacera;
fullständigt tillintetgöra 1. undanröja ni, föröda, rasera; (om verkan)

se upphäva 2; (om skillnader) utjämna; (om egenheter) nivellera; (om synd 1. skuld) avtvå, (bibi.) avplåna,
avplana — utplånas (även) se försvinna 3; se slockna 2, gå ut fi; gå ur hågen, falla 1. sjunka i glömska, glömmas
av

(712utportionera—utsikt

utportionera se portionera ut utpost (mil.) förpost, framskjuten (observationspost, (framskjuten) (operations)bas
1. stödjepunkt, framskjutet försvar; (bildl.) (kulturens yttersta) representant (i norr) utpressa se pressa ut;
avpressa, pungslå utpressare se ockrare, blodsugare, utpinare, prejare, roffare, skinnare, vampyr utpressning se
ocker, utsugning, uppskörtning, plundring utprångla se prångla ut

utpräglad se tydlig, framträdande, se avgjord under avgöra, uppenbar, typisk, karakteristisk, uttrycksfull,
personifierad 2, genuin, skarp (kontrast), (ibl.) (o)utrerad, renodlad utpumpad (vard. för) utmattad utpyntad
utsirad, se utstyrd utrangera [-sje1] se kassera, gallra, utklassa, ta(ga) ur bruk (som mindervärdig) — utrangerad
(även) avlagd utrannsaka rannsaka till grunden, utforska,

efterforska, undersöka, utreda, utröna utreda ni 1 klargöra, utgrunda, klarlägga, förtydliga, åskådliggöra ni,
(närmare) förklara 1. utveckla 1. redogöra för, analysera, (fackspr.) interpretera 2 undersöka, utforska ni,
utrannsaka, bereda (ärende), gå till botten 1. till grunden med, bringa klarhet i, komma till rätta med 2, lösa 1.
'knäcka' (problem), klara upp, 'rulla upp', 'nysta upp', 'bena' upp 1. ut 3 [reda ut] bringa ordning i (garnhärva),
ordna

utredning 1 klargörande, klarläggande, uppklarande, prövning, analys; undersökning 2 betänkande,
(sakkunnig)utlåtande, so redogörelse 3 utrectningskommitté 4 (mil. för) (soldats personliga) utrustning; (sjö. för)
konsumtionsvaror utrensa hj avlägsna, utgallra ni utrera 1. outrera se överdriva, driva (ngt) till sin ytterlighet,
driva (ngt) till sin spets, se under 1 spets — utrerad 1. outrerad långtgående, ytterlig(gående), överdriven,
hårdragen, (ibl.) utpräglad, originell utrikes 1 (adj.) utländsk 2 (adv.) utomlands, till 1. i främmande land, till 1. i
utlandet, i förskingringen; se 2 främmande 1 utrikeshandel handelsutbyte (med andra länder), export och import,
in- och utförsel utrop rop, (an)skri, vrål, hojt(ande), exklama-

tion, (språkv.) utropsord, interjektion utropa 1 so ropa ut 2 ropa, skrika till', utbrista ni, utbryta ni 3 kungöra, se
tillkännagiva 1 4 [utropa till] utse, kora, utnämna, kreera, förklara (som), proklamera utrota förkväva, förgöra,
rycka upp med rötterna, bekämpa (ogräs), exstirpera, avlägsna 4, göra rent hus (med), so under 2 ren, föröda,



fullständigt tillintetgöra 1. förstöra, ödelägga, likvidera, exterminera, döda 2 utrusta iståndsätta ni, iordningställa
ni, bereda (för visst syfte), inreda, (prov.) bo, se 1 rusta 2; (sjö.) tackla, rigga; beväpna, (mil.) armera, (för strid)
bevära; [utrusta med] ge (fullmakt), skänka, välsigna med, benåda

med, begåva med; so förse 1, styra lit 1, (be)kläda, (vard.) 'rigga' (upp) — illa utrustad se vanlottad — rikt
utrustad so talangfull — vara utrustad med se 2 äga utrustning 1 förnödenheter, tillbehör, materiel, utensilier,
attiralj, apparatur; (tekn.) armatur, armeringsjärn, ankare; (mil.) (soldats personliga) utredning, mundering, (si.)
grej(et); packning, bagage 2 utrustande, inredning, utstyrsel, (ibl. nära) beväpning, armering, bestyckning
utrymma se tömma; (mil.) uppge (fästning), se evakuera 2, lämna 2 utrymme 1 lokal(itet), förrådsrum 2 (motsats:
platsbrist) rum, plats, svängrum, armbågsrum 3 tillfälle (för gissningar) 4 (bildl.) område — ge fritt utrymme ge
full frihet åt uträkna räkna över, se räkna ut, förstå 1 uträkning beräkning, räkneoperation, kalkyl, överslag;
avsikt, kombination, plan, spekulation, 'politik', (spelt.) dessäng; (det är) klokt 1. fördelaktigt 1. god beräkning
(att köpa dyrt); (det är) ingen idé 1. vinst, ingenting att vinna uträtta 1 se bestyra, genomföra, prestera,

åstadkomma 2 ombesörja 1. gå (ärenden) utröna få veta, so fastställa 1, konstatera,

upptäcka 3, jfr undersöka utsaga 1. utsago se påstående 1, framställning 1, utlåtande, uppgift, förmälan,
förmenande, intyg, vittnesmål, vittnesbörd — enligt utsago enligt förljudande utsatt 1 utplacerad; utskrivet
(namn) 2 (om tid) fastställd, bestämd, avtalad, stadgad, given, beramad 3 blottställd, blottad, exponerad,
oskyddad, öppen (stad); trängd, farlig, hotad, riskabel — bli utsatt för (motsats: undgå) se utsättas för, falla offer
för, bli underkastad, erfara, möta 3, råka ut för, bli mål för, se 5 mål 3, råka i ngns klor 1. händer 1. våld, (råka)
komma mellan hammaren 1. släggan och städet — bli utsatt för allas blickar komma i blickfånget, stå i
rampljuset

utse (motsats: avsätta) se välja, utta(ga) ra

(spelare), designera, 'öronmärka', (ut)nämna, utropa (till), nominera (kandidat), förordna, anställa, anta(ga),
tillsätta, (tillfälligt) tillförordna

1 utseende (ut)korande, val

2 utseende yttre, exteriör, gestalt, figur,

skapnad, apparition, konfiguration, (ny) look, (åld.) apparanser, (skämts.) (synas på) 'utanskriften' 1. gången och
pannan; uppsyn, (ansikts)uttryck, min, är 1. air, drag, fysionomi, (få ett nytt) 'ansikte'; prägel — döma efter
utseendet döma efter skenet, döma hunden efter håren — för utseendets skull för syns skull — ge utseende av ge
sken 1. illusion 1. (åld.) anseende av — ha utseende av synas, förefalla 3 utsikt 1 överblick (över en trakt 1. ett
landskap), (ut)blick, åsyn, vy, 'tavla', (åld.) prospekt, (ibl.) panorama, perspektiv, rymd, sikt; (hålla) utkik 2 se 1
hopp 1, möjlighet 2;

(713ha goda utsikter—utstå

[utsikter] förutsättningar, auspicier, framtidsutsikter, konjunkturer; (väderleks)pro-gnos — ha goda utsikter vara
på (god) väg att — ha utsikt sn vetta (åt) — ställa i utsikt sc 1 lova 1, förespegla utsiktslös se hopplös utsira se
pryda

utsjasad 1. utschasad (vard. för) utmattad utskott 1 utskjutande parti, förlängning, utväxt 1, (med.) exostos,
(zool.) 'hjälm', (snigels) 'horn', (snäckas) tentakel 2 kommitté, kommission, nämnd, (förberedande) delegation 1.
deputation, (ibl.) beredning 3 utskottsvara, (utgallrad) sämre 1. sekunda 1. skadad 1. defekt 1. värdelös 1.
kasserad vara, kassationsexemplar, se skräp 1, jfr

1 kram 4 skarn, drägg, odjur 2

utskriva 1 se skriva ut 1 2 infordra, rekvirera, (hand.) beordra; pålägga ru (skatter); (mil.) uppbåda, inkalla till
krigstjänst 3 avföra från lista utskylder se skatt 3 utskällning se ovett, uppsträckning utskänkning 1 spritservering
2 utskänknings-



ställe, skänkrum, jfr värdshus utskära 1 snitta, se skära ut under 1 skära

2 se snöpa 1

utslag 1 hudutslag; [(med.) exante'm; blemma, pustel, kvissla, blåsa, finne, karbunkel, revorm, eksem, (bält)ros,
skorv, fnassel] 2 [utslag av] yttring av, uttryck för, tecken på, exempel på, vittnesbörd om, bevis på, sym(p)tom
på, uppenbarelse av, manifestation av, resultat av, foster av, följd av, funktion av 3 dom(slut), skiljedom,
åläggande; avgörande, besked, beslut, resolution, utlåtande, utgång 4 (idrott, för) första slag 1. kast 5 (tekn. för)
järntappning 6 överslag (på våg); (visares) rörelse, reaktion — fälla utslag vara tungan på vågen, se under 2
tunga, göra slag i saken, se under 2 slag — fälla utslaget i se avgöra 1 — ge utslag reagera utslagen (om hår)
upplöst, fritt hängande — bli utslagen bli besegrad, (vard.) bli knockad, 'gå i däck'; bli undanträngd 1.
utkonkurrerad utslagsgivande se 2 avgörande utslagsröst — ha utslagsrösten äga 1. ha den avgörande rösten, ha
avgörandet i sin hand, vara den avgörande 1. utslagsgivande, (kunna) diktera beslutet, bestämma utgången, vara
tungan på vågen utsliten 1 se sliten 1 under slita, illa (med)-faren, förbrukad, (ut)nött, uttjänt, ned-kippad,
nedtrampad, murken, (om grammofonskiva) utspelad, sönderspelad; se oduglig, (prov.) taskig; [vara utsliten] ha
tjänat ut 2 se utmattad, orkeslös, skröplig, utlevad, lastgammal, skral, skraltig, (vard.) skrabbig, skrällig;
utarbetad 3 3 aildaglig, vardaglig, uttröskad, slentrianmässig, intetsägande, trivial

utslunga 1 se slunga ut 1 under 2 slunga 2 framkasta, utfara ni i, utbrista m i, utösa ru, (vard.) vräka 1. ösa 1.
häva ur sig; obetänksamt I.
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obehärskat yttra, dra till med (en svordom)

utsläpp 1 utgång, dörr 2 (tekn.) öppning (för

t. ex. avlopp) 3 utsläppning, (ut)tömning utsmycka 1 förse med prydnader, pryda upp, pryda 2 se utbrodera

utsmyckning se dekoration, utstyrsel, dekor, (fackspr.) sir (på bokstav), (mus., konsth.) figuration, (mus.) fioritu'r
utsortera se sortera ut

utspekulerad noggrant beräknad 1. planlagd,

se utstuderad utspel 1 (spelt.) förhand, första kort 2 (bildl.

för) oväntat förslag — ha utspelet ha bollen utspela sig 1. utspelas se försiggå utspinna sig sc utveckla sig 2
utspisa se bespisa

utspisning matande, utfodring; servering 1, förplägnad

utsprida ge spridning åt, lära ut, föra vidare, utbasunera, sprida, förkunna 1, offentliggöra — utspridas se komma
ut 3

1 utsprång uthopp, språng

2 utsprång framskjutande 1. utskjutande del, utbuktning, utbyggnad, burspråk; regntak, skärmtak; klipputsprång,
(klipp)avsats, terrass; (tekn.) kam; (med.) se utväxt 1

utspäda 1. (vard.) utspä se späda

utspänna se spänna ut — utspänd 1 uppspänd,

uppfälld 2 stinn utspärra 1 sc spärra ut, spärra upp 2 (från

studier) avstänga, utestänga, avvisa utstaka 1 bestämma o. utmärka (gränslinjer 1. vägsträckor), dra(ga) (en
gräns), se 2 staka 2, sc sticka av 2 under 2 sticka 2 (bildl.) göra upp (en plan), bestämma grundlinjerna för, dra-
(ga) upp riktlinjerna för, planlägga utstråla förgrena sig, sprida sig; radiera; avge (värme); (bildl.) stråla av
utsträcka 1 se sträcka ut 1 under 2 sträcka, förlänga 2 öka, utvidga (krediten) — utsträcka sig till gå så långt som
(till att), (även) innefatta 1. omfatta 1. inkludera — ligga utsträckt ligga raklång utsträckning 1 sc omfång, längd,



grad 1 2 förlängning, prolongation 3 uttänjning, (med.) extension — i stor utsträckning i stor skala, sc under 1
skala utströ se sprida 1, 2 strö utströmma se strömma ut utstuderad medveten, utspekulerad, listigt uttänkt,
raffinerad, (vard.) raffig, (ibl.) sofistikerad, subtil, infam, inpiskad, jfr slug 1; (ibl.) genomreflekterad utstyra sc
styra ut — utstyrd klädd (i), (utpyntad, (vard.) utspökad; uppfiffad, ulstofferad, grann, elegant, sprättig utstyrsel
utsmyckning, garnering, prydnad, dekoration 1; uppsättning, iscensättning, (teat. för) dräkter 1. kostymer o.
dekorationer); rekvisita, sc apparat 2; tillbehör, utrustning, ekipering, mundering, påklädsel, kläder, (ibl.)
förklädnad; (del av) hemgift utstå stå ut med, orka, 2 lida 1, tåla, genomleva, (få) känna på1, (prov., i Sydsv.)
(inteutstående—uttryckligen

kunna) nära sig; jfr stå ut 2; avtjäna HJ (straff) — utstående framskjutande, utskjutande,

överskjutande, framspringande, kupig, glos-(ögon)

utställa 1 se ställa ut, förevisa 1, jfr 2 visa 1

2 (om värdehandlingar) skriva ut, utfärda 1, dra(ga) 1. trassera (en check) — utställd (även, om kjol I. byxor)
utsvängd (nertill)

utställning exponering 1. (före)visning 1. uppvisning 1. presentation 1. demonstration (av varor 1. djur),
exposition, (vard.) expo, (ibl.) show; (höst)salong; (varu)mässa; (ibl.) skyltning; utställningslokal utstöta 1
förskjuta, lysa i bann, förvisa 1, utesluta 1 2 bortkasta ni (ändelse), (språkv.) elidera 3 låta höra, utslunga m, se ge
ifrån sig 2 under giva, frampressa ni, stöta fram 4 se stöta ut — utstött 1 (part. adj.) utkastad i världen, biltog 2
(ss. subst.) se paria, jfr olycksbarn utsuga se suga ut 2, utmatta, utarma utsugare ockrare, roffare, parasit utsvulten
se hungrig 1, uthungrad, förhungrad, undernärd, mager 1, eländig 2, jämmerlig 2, svältfödd, (se ut) som om man
ätit upp nådåret för räven: (sexuellt) otillfredsställd utsvängd (om kjol) kloekad; (om kjol 1. byxor) utställd

utsvävande 1 vidlyftig, långtgående 2 vild, stormig, tygellös, omättlig, 'vidlyftig', äventyrlig, hållningslös,
lättfärdig, njutnings-lysten, bohemisk, extravagant, vällustig, liderlig, sedeslös, jfr lastbar utsvävning avvikelse
(från ämnet); se överdrift; [utsvävningar] liderligt levnadssätt, lättsinnigheter, lättsinne, eskapader, ruckel, sudd,
orgier, débaucher, excesser, extravaganser, saturnalier, (ibl.) svart mässa, (åld.) skörlevnad, överdåd 1 utså se 2
så

utsåld slutsåld, slut, utgången, bortslumpad, (slut)realiserad; fullsatt (hus 1. salong); (om båt, flyg, tåg)
fulltecknad, fullbokad — utsålt (även) fullt hus, lapp på luckan, 'röd lykta'

utsända 1 se sända ut 1 2 alstra (gnistor), frambringa 1. avge (ljud), ge upphov till, (bot. för) avsätta

utsändning befordran, sändning; utskickande,

distribution utsändningslokal se studio 1 utsätta 1 se sätta ut 2 (motsats: skydda) blottställa, prisge, göra till
föremål (för anmärkningar), underkasta; exponera (för ljus)

3 se fastställa 2, angiva 1, berama, fixera, utlysa — utsätta sig för blotta sig för, exponera sig för; dra(ga)
(olycka) över sig, underkasta sig, åsamka sig, stå 1. löpa (risk), ge sig (fara) i våld — utsättas för bli utsatt för,
genomgå ni, underkastas, undergå, (få) uppleva, ådra(ga) sig, drabbas av, få vidkännas, hemfalla åt, 2 lida 1,
möta 3, uthärda, (kunna) tåla — utsatt se ovan — utsätta för fara se riskera

utsöka 1 se söka ut 2 (jur. för) indriva (fordran)

24 — Ord för ord

utsökt utomordentligt fin, präktig, förträfflig, förtjusande, utomordentlig, ypperlig, storartad, oskattbar,
förstklassig, prima, tip-top; utvald, exklusiv, förnäm(lig); förfinad, kultiverad, stilig, elegant; härlig, kostlig,
kräslig, läcker, smaklig, delikat, raffinerad, (vard.) piffig; lukullisk, superb, deliciös, exkvisi't

utsöndra avskilja ni, frånskilja ni, (fysiol.) av-

söndra utsöndring se sekretion utsövd fullsövd, utvilad uttag 1 utskärning, insnitt 2 öppning; (elektr.) strömuttag



3 (hand. för) lyftning (av inne-stående medel), uttagning 4 (hand. för) successiv leverans, delleverans uttaga se
taga ut

uttal se diktion 2, prononciation, artikulation, (ibl.) betoning, accent, accentuering

uttala 1 utläsa ni, utsäga, bilda (vissl ljud), (språkv.) artikulera, prononcera 2 ge till känna, tillkännage, uttrycka,
yttra, nämna 2 3 fälla (dom över), inlägga (protest), avge (ett omdöme), framföra (en önskan) — uttala sig yttra
sin mening, framföra sin åsikt, utlåta sig, göra ett uttalande, avge utlåtande, ge ett omdöme, kommentera, (ibl.)
behandla; vittna (om) — uttala sig mot se avstyrka — uttalad jfr utpräglad, otvivelaktig, markerad, prononcerad,
uttrycklig, bestämd uttalande (sakkunnigs) utlåtande, utsaga, förklaring, deklaration, (neds.) utlåtelse, (ibl.)
resolution, votum; inlägg, påstående uttjatad (vard.) omtjatad, ideligen omtuggad, urtröskad, uttröskad, till
övermått 1. leda behandlad; utledsen på ngns tjat uttjänt 1. uttjänad kasserad, utrangerad, utdömd; utarbetad,
avdankad, se utsliten 1 uttolka se tolka 2 uttorka se torka ut under 2 torka uttryck 1 ord, ordalydelse, ordalag,
(åld.) ordasätt; fras, vändning, talesätt, uttryckssätt, formel, term 2 gärd (av tacksamhet), (tacksamhets)betygelse,
yttring, sym(p)tom, tecken, sinnebild, symbol, beteckning, utslag, (typisk) exponent (för), bevis (på) 3 se min,
glimt (i ögat) 4 (spela med) känsla 1. inlevelse — ge uttryck åt få fram, se uttrycka, avslöja (sina känslor), 'vädra'
(sin ilska), ge utlopp åt 1. leva ut (känslor) — taga 1. ta sig uttryck sc yttra sig 3 uttrycka tillkännage, yttra;
betyga, göra sig till tolk för, tolka, ge uttryck åt, ge utlopp åt, uttala, framföra; se formulera, klä(da) (sina tankar i
ord); återge, 'avspegla', 'träffa', (i ord) verbalisera; beteckna, förkroppsliga, åskådliggöra — uttrycka sig lägga
sina ord, ge ord åt sina tankar, formulera sina tankar i ord, tata, säga, yttra sig, fatta sig (kort) uttrycklig distinkt,
tydlig, otvetydig, given, avgjord, formlig, direkt, positiv, ovillkorlig, explici't — uttryckligen I. uttryckligt (adv.)
klart, i tydliga ordalag, bestämt, stränge-

715uttrycksfull—utväxla

ligen, strängt, bokstavligen 1. bokstavligt, verba'liter, (åld.) namneligen uttrycksfull själfull, 'levande', suggestiv,
expressiv, se talande under tala, åskådlig, plastisk, 'yvig' (gest); utpräglad, karakteristisk, emfatisk, pregnant,
fulltonig, märgfull, kärnfull, mustig, målande', 'färgrik', pittoresk, drastisk

uttryckslös intetsägande, betydelselös, opersonlig, karaktärslös, märglös, menlös, 'urvattnad', 'utspädd', 'utnött',
'sliten', banal, trivial, schablonmässig, matt, 'torr', slapp, entonig, monoton; (om blick) 'tom', 'slocknad', livlös,
själlös, 'död', 'frånvarande' uttråkad utpinad, trött 1. led 1. utled(sen) (på ngt)

utträda ur (bildl.) utgå ur, se gå ut 2, lämna 2, avgå 2

uttröskad (vard.) se uttjatad, banal uttrötta se trötta — uttröttad 1 jfr utmattad

2 [uttröttad på] se trött 2 uttyda se tyda 1, tolka 2

uttänjd (bildl. för) utdragen, långdragen,

alltför vidlyftig, alltför lång (o. tråkig) uttänka se tänka ut

uttömma 1 tömma ut, se tömma, låta rinna ut 2 (om ilska) utgjuta ru, utösa iu, utspy ru, ge utlopp åt 3 ta(ga) ut
(sina yttersta 1. sisla krafter), se förslösa 4 grundligt 1. slutgiltigt behandla (ett ämne) — uttömma sin vrede 1.
sin vredes skålar se rasa 3, se skälla ut under

2 skälla

uttömmande fyllig, slutgiltig, definitiv, se utförlig, fullständig 1, grundlig 1

utvald 1 väld, utkorad, (känna sig) kallad; 'handplockad'; [den utvalde] den rätte 2 invigd, sluten (krets) 3 extra, se
utsökt utvandra utflytta ru, emigrera utveckla 1 utvidga (ett företag), upparbeta; utbilda, uppöva iu (anlag 1.
själsförmögenheter), dana (karaktären), förbättra, odla, uppodla iu, bearbeta; bringa till mognad 1. fulländning;
ta(ga) fram (exv. bilmodell, läromedel); öva (upp), dressera; driva upp (en affär) 2 (om maskin) prestera,
åstadkomma, utföra; alstra (temperatur, kraft), producera; nedlägga ni (energi); (om känslor 1. kraft) visa,
demonstrera, ådagalägga iu, lägga i dagen, låta framträda 3 (om plan 1. idé) framställa, klargöra ni, utreda ru;



(genom nya åtgärder) följa upp; behandla 1. avhandla (ett ämne), spinna på (ett tema); förklara, analysera,
förtydliga; (filos.) se deducera 4 se veckla ut 1 — utveckla sig 1 förkovra sig, göra framsteg, arta sig 2 utvecklas;
avlöpa, förlöpa, utspinna sig, utfalla 1, fortskrida 1

3 bilda sig, forma sig, växa (upp till); gro, knoppas, grönska, växa, skjuta fart, florera

4 uppstå, uppkomma — utvecklad hög, klassisk; färdig, färdigbildad, mogen 1, försigkommen, välutbildad
(fysik), tränad 1. uppövad (kropp); skarp (syn 1. hörsel); (fullt) utbildad (lunginflammation); (högt) uppdriven 1.
utvecklad, höggradig — utvecklande uppfostrande, berikande
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utveckling se förlopp 2, följd; förändring, övergång, process; se framsteg, stegring, uppgång, rörelse framåt 1.
uppåt, evolution,

(till)växt; (industriell) innovation; fram-tagning (av exv. bilmodell, läromedel); se bildning 2; (fackspr.) ge'nesis,
(naturv.) ge-ne's; (kraft)uppbåd; [full utveckling] se mognad

utvecklingsland (motsats: industriland, i-land) u-land, (tidigare:) underutvecklat land; [-[utvecklingsländerna]-]
{+[ut- vecklingsländerna]+} tredje världen utvecklingslära härstamningslära, ärftlighets-teori, evolutionsteori,
descendensteori, darwinism; fylogene's, ontogene's utvecklingsstörning utvecklingshämning, psykisk
efterblivenhet, försenad intelligensutveckling, debilitet, (starkare:) imbecillitet, (svår) idioti, (ibl.) kretinism,
mongolism utverka (efter begäran 1. bön) erhålla, lyckas få 1. skaffa (sig), åstadkomma, åvägabringa, (upp)nå

utvidga vidga, bredda, utspänna ni, uttänja ru, uttöja ni, dra(ga) ut, spärra upp 1. ut, (fackspr.) rymma upp (hål i
metall),brotscha, (med.) dilatera; utbygga iu, upparbeta ru, förstora 1, öka 1, utveckla (ett företag); utsträcka ru
(krediten); (språkv.) utbilda — utvidga sig bli bredare 1. vidare 1. längre 1. rymligare, vidga sig, tillta(ga) ni i
omfång, ansvälla, se svälla 1, expandera, (fackspr.) propagera, (ibl.) öppna sig utvidgning förstoring,
förtjockning, vulst; vidgning, (fys. o. med.) dilatation; utökning, utbredning, expansion, 'utbyggnad' utvikning se
avvikelse (från ämnet) utvilad utsövd, fullsövd, pigg, (klar)vaken,

uppfriskad, återställd, rekreerad utvinna (fackspr. för) erhålla (metall ur malm), få ut (ämne ur råvara), (i högre
st.) fram-vinna

utvisa 1 se visa ut under 2 visa 2 ådagalägga ni, ge vid handen, se 2 visa 3 ånge, utmärka, beteckna, markera,
tillkännage iu, indikera, röja, antyda; (om skylt 1. vägvisare) utpeka m utvisning se förvisning

utväg 1 [på utvägen] på väg ut 1. bort, vid utgåendet, vid sin sorti 2 (bildl. för) sätt, 'väg', 'bakdörr', kryphål;
lösning, möjlighet, (annat) alternativ, (inte veta ngn levande) råd, tillflykt, medel, resurs, hjälp(medel),
hjälpkälla, bot; eventualitet, chans, tillfälle; förevändning — sista 1. yttersta utväg sista resurs, 'halmstrå',
'räddningsplanka' utvälja se välja — utvald se ovan utvändig (belägen) på utsidan 1. utanpå,

2 yttre 2; ytlig 1 utvärdering (statistiskt) fastställande av värdet (av försök), evaluering, kontroll (av
undervisningsresultat), bedömning 1. värdering (av elevprestationer) utvärtes 1 (adj.) utvändig, yttre, extern 2

(adv.) på utsidan (av kroppen), utanpå utväxla ru 1 (ut)byta, skifta 2 uppehålla (post- 1. telefon)trafik 3 (tekn.)
överföra o. transformera (energi)utväxt—uvertyr

utväxt 1 utsprång, utskott, (ibl.) knota; (med.) prominens, protuberans, process; se knöl 1, svulst 1 2 (bildl. för)
(skadlig) överdrift utåt 1 (längre) ut i, åt det yttre 1. utsidan,

1 riktning (ut) mot, utåttill, (styra) sjövart

2 till synes; för utomstående

utåtvänd (motsats: inåtvänd, introvert) vänd utåt, utåtriktad; (bildl. för) öppen, lättillgänglig, extravert 1.
(tidigare) extrovert utöka ni se förlänga, (ut)vidga, bygga ut 1. på, bredda, 'spä(da) på', jfr öka 1; berika, rikta
utösa 1 se ösa ut 1 2 ge luft 1. utlopp åt (sitt dåliga humör), (ut)gjuta 1. uttömma ni (sin vrede 1. galla), utslunga



ni (förbannelser)

utöva tillämpa, verkställa, föröva, 2 syssla (med), förvalta, handhava, (upprätt)hålla (disciplin), föra 1. ha
(befälet); vara i besittning av o. göra bruk av — utöva effekt (på)

se inverka (pä) utövare anhängare, handhavare, (bibi.) (ordens) görare utöver 1 längre än 2 (ingenting) utom 1.
mer än 3 se förutom 2, framför 3, hyper- 4 (bildl. för) (gå) utanpå 1. utanför 1. på andra sidan om

uvertyr i. ouvertyr 1 (mus.) se förspel 2 2 se början
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vaccin 1. vaksin ympämne vaccinera 1. vaksinera ympa (med vaccin), skyddsympa, (aktivt) immunisera — bli
vaccinerad (även) få 1. ta en spruta (mot) vacker 1 (bild)skön, grann, söt, (åld. o. i högre st.) vän, fager (under
ögonen), dejlig, täck, (bibi.) täckelig, (vard. o. si.) 'snygg', snutfager, sjucker, tjusig, ärtig, toppen, topp-(brallis),
kalas-(pingla), pang-(brud); tilltalande, intagande, älsklig, ljuv; (form)-fulländad, ren(a drag), välskapad; prydlig,
smakfull(t ordnad), praktfull; dekorativ, målerisk, sevärd, naturskön; harmonisk, välljudande, melodisk 2 (om
tanke) ädel, upphöjd 3 (om väderlek 1. dag) klar, strålande 4 (om penningsumma) stor, ansenlig, icke föraktlig 5
(om resultat) god, lovande, 'hygglig', utmärkt 1 6 (iron.) 'skön', 'snygg', 'näpen' 7 höger (hand) — vackert (adv.,
även) (vard. för) bra, fint, härligt, alla tiders, (si.) vajert; beskedligt, (tag det) försiktigt, (sjö. för) sakta; (vard.) so
pytt; (tala 1. be) vänligt 1. väl; (sitt nu) bara (stilla), (det låter du) allt (bli), (du stannar) snällt (hemma) — en
vacker dag plötsligt, se vidare under dag — för ngns vackra ögons skull för ngns skönhets 1. utseendes skull, för
intet, för ingenting — taga 1. ta skeden i vackra handen 1. i vacker hand sätta ned sina anspråk, acceptera
förhållandena, se foga sig 4, (ibl.) göra det bästa möjliga — vackert så se nog 1 vackla 1 gå osäkert, vingla,
digna, ragla; stå ostadigt, vicka, runka, vaja, svänga 1, gunga 2 stiga o. falla, fluktuera, variera, växla, gå upp och
ned, vara opålitlig 3 vara obeslutsam 1. vankelmodig 1. om-bytlig 1. villrådig 1. tvehågsen, inte veta på vilken fot
man skall stå, tala fram och tillbaka, ofta byta håg och sinne; ändra sig, ångra sig, åtra sig, komma på andra
tankar, vända kappan efter vinden, 'sadla om', 'krångla' (hit och dit); tveka, hesitera, väga (mellan), slitas
(mellan), svikta, veta varken ut eller in — vacklande 1 (motsats: fast) se rankig, gänglig, lös, byggd på lösan
sand, ohållbar 2 (motsats: stabil) ojämn, labil, instabil, än si än så, opålitlig; (ekonomiskt) vikande 1.
oregelbunden 1. svag; (om hälsa) osäker, opålitlig, svag 3 oviss, svävande, vankelmodig 4 (boxn.-sl.) groggy
vacklan 1 osäkerhet, ojämnhet, labilitet, växling, ostadighet, fluktuation, obeständighet 2 obeslutsamhet,
vankelmod, vill-
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rådighet, rådvillhet, tvekan, vingel, vinglighet, tvehågsenhet, halvhet

1 vad (subst.) stängnät, (fisk)not, trål

2 vad (subst.) (jur. för) vädjande, se besvär 3; vadepenningar

3 vad (subst.) — slå 1. ingå 1. hålla vad (om)

satsa, sätta upp, sätta (en femma på ngt), hålla (tio mot ett), sätta på spel, tippa, (åld.) parera

4 vad (subst.) vadställe, övergångsställe, övergång, passage

5 vad 1 (pron.) hur mycket, vad för något; se vafalls; det (som); eller hur, inte sant, väl; något som, vilket; (av)
vilken 1. vad slags (anledning); något som (värre är); såvitt (man vet) 2 (adv.) så, hur (vackert det är i dag), så
mycket — vad för en se vilken 2 — vad i all världen vad i all sin dar, se vidare under värld — vad mer vad gör
det, se vidare under mer — vad mer är se dessutom — vad slags se hurudan — vad värre är till råga på allt, se
under 1 råga

vada gå i grunt vatten; kliva, pulsa, plumsa vadan (åld. för) 1 varför 2 varifrån vadhelst 1. vadhälst 1. vad helst 1.
vad hälst vad (som) än, vad det än må vara, allt vad, av vad slag del än må vara; vad som helst vafalls vad befalls,
vad, vasa1, hur (sa), vaba1, förlåt, ursäkta, pardon; vad för slag, vad är det frågan om, vad nu då, vad hör jag, vad



för något, vad vill det här säga, vad behagas, vad önskas

vag (motsats: precis) se obestämd, halvdunkel, 'blek', svävande, flytande 3, planlös, hållningslös

vagabond se landstrykare, lösdrivare, luffare, jfr dagdrivare, (prov.) fant vagabondera se 2 loda

1 vagga (subst.) (prov., i Nordsv.) tulla; (bildl. för) början; ursprungligt hemvist, urhem, ursprung — från vaggan
till graven från livets början till dess slut, hela livet igenom, under hela vår livstid — lära sig ngt i vaggan lära sig
ngt (redan) som (mycket) liten

2 vagga (v.) se svänga 1, guppa, vippa, (prov., i Nordsv.) tulla; runka (på huvudet); röra (sig), stappla, stulta,
rulta, ragla, (vard.) lulla; (om fartyg) rulla — vaggande rultig, gungande 1. svajig (gång)

vaggvisa vaggsång, berceuse vagn fordon, åkdon, kördon, vehi'kel, fortskaffningsmedel, befordringsmedel, kärra,
ekipage, droska, (åld.) schäs, (vard.) åk;vagnslider—valk

[täckvagn, kupé, kare't, kaross, kalesch, karriol, char, charabang, dogcart, fialcer,

gigg, trilla, kabriolett, landå, vurst, remma-lag, karm; forVagn, fora, flakvagn, (hö)-skrinda, (kol)ryss,
(mjölk)sui'ra; (rysk) tele-ga, izvosjtjik; (järnvägs)vagong; (automo)-bil, spårvagn] vagnslider se skjul 1

vaja hänga o. slänga, se svänga 1, vackla 1, fladdra

vajer wire, metalltrådslina, stållina, jfr lina

1 vak råk, rämna, spricka, hål 1. öppning i isen, (prov.) ona

2 vak se nattvak

1 vaka (subst.) sömnlöshet, (med.) insomnia; nattvak

2 vaka (motsats: sova) (v.) hålla sig vaken, vara 1. sitta uppe, (sitta o.) uggla 1. 'ruva', förvandla natten till dag;
hålla likvaka, hålla vakt — vaka över se övervaka, passa 2, se till 2, (uppmärksamt) följa 1. iaktta(ga), ge akt på,
vakta, ha omsorg för ngns säkerhet 1. lycka, vårda sig om, skydda, hålla tummen på ögat på

3 vaka (v.) göra isvak, hugga upp en vak

4 vaka (v.) (sjö. för) följa vågornas rörelser vakans obesatt tjänst 1. plats, ledighet, 'lucka' vakant (för tillfället)
utan innehavare, ledig 3 vakare 1 ankarboj 2 förankrat flöte

vaken 1 (motsats: sovande) sömnlös; fullsövd, mor(g)nad, morgonkry; väckt; vid (full) sans (efter bedövning 1.
svimning) 2 (motsats: slö, loj) intresserad, se 2 pigg 1, livlig, rapp, alert 1. (vard.) på alerten, klar i huvudet,
lyhörd, klarsynt, kringsyn!, snabbtänkt, läraktig, skärpt, (vard.) på bettet; omsorgsfull, vaksam, förutseende, (ibl.)
nyfiken; driftig, o(ut)tröttlig; mottaglig 1. 'öppen' (för); (om intellekt) rörlig — vara vaken 1 inte (kunna) sova,
inte få en blund i ögonen; ha slagit upp ögonen 2 höra upp; ha ögonen med sig, ha ögonen öppna, ha ögon på
skaft; ha god iakttagelseförmåga; följa med sin tid, vara aktiv vakna 1 (motsats: somna) uppvakna ni, slå upp 1.
öppna ögonen; vackas, bli väckt, (sjö. o. vard.) purras; (hålla på att) mor(g)na sig; kvickna till, (åter 1. igen)
hämta sig ur (en) svimning, återuppvakna, komma till liv, vakna (upp) till liv; (bibi.) uppstå (från de döda) 2
(bildl.) se vakna upp 2, 'tina upp', rycka upp sig, få en lidnersk knäpp; (om exv. samvete) börja göra sig gällande;
(om dag) se 2 gry — vakna till liv (bildl., exv. om samhälle) börja gå framåt — vakna upp 1 se vakna 1 2 (bildl.)
komma till besinning, sansa sig, vakna 2: börja leva upp, vakna till nytt liv

vaksam se vaken 2, uppmärksam 1, påpasslig, omtänksam, försiktig, lurande (blick) — hålla ett vaksamt öga på
se bevaka 1, iakttaga 1, övervaka — vara vaksam vara på sin vakt, hålla krutet torrt, (bibi.) hålla sina lampor 1.
sitt ljus brinnande vakt 1 vaktare, väktare, vaktman, (vakt)post,

(åld.) skiltvakt, skyltvakt; spejare, utkik; fångvaktare, (vakt)konstapel, (numera:) vårdare, (si.) plit; vaktfru; (åld.)
vaktknekt, (fång)gevaldiger; nattvakt, stadsvakt, (åld., neds.) korv, palt; livvakt, bodyguard, (hist.)
(stånd)drabant; uppsyningsman, dörrvaktare, ordningsman, ordningsvakt, (vard.) 'ut-kastare'; vaktmanskap,
fältvakt, postering, (vakl)patrull, eskort, (ibl.) (liv)garde 2 vakttjänst, vakthållning, pass, jour, bevakning, tillsyn,



uppsikt; (vakt)skift, (fyratimmars)-pass, (sjö.) kvarter (ombord), (natt)törn 3 vakthus, vaktlokal — gå 1. stå på
vakt ha vaklen, patrullera, vakta i — ha vakten föra befäl över vaktmanskapet, gå 1. stå på vakt; ha jour, vara
tjänstgörande 1 — slå vakt om se skydda — ställa sig på vakt fatta post I. posto — vara på sin vakt vara vaksam
1. beredd I. försiktig 1. (vard.) på alerten; se akta sig

vakta 1 hålla vakt över, kontrollera, se bevaka 1, hålla ett (vaksamt) öga på, ha uppsikt över, akta på, passa,
sköta, ta(ga) harM om 2 vaka över, 'ruva' över, skydda, försvara, värna, gardera 3 (om kreatur) valla, gå i vall
med, föra på bete, föra i bet 4 gå 1. stå på vakt 1. på post, 'posta', patrullera — vakta sig se akta sig vaktare se
vakt 1; se herde 1 vakthund se gårdvar

vaktmästare 1 tillsyningsman, (i statligt ämbetsverk) expeditionsvakt, (i kommunalt ämbetsverk) stadstjänare;
skolvaktmästare, (vard.) vaktis, 'Cerberus'; (i kloster 1. katolsk kyrka) kustos, (på slott) kastelian, (vid universitet,
åld.) pedell, kursor; se tamburvaktmästare; (vid teater o. biograf) plats-anvisare, biljettkontrollör 2 se kypare
vakuum 1 tomrum, lufttomt rum 2 undertryck, tryckunderskott

1 val 1 väljande, utseende, (ut)korande, (om äldre förh.) elektion; inval 2 urval, (stå inför ett) alternativ 1. ett
antingen — eller, (stå vid en) 'skiljeväg': (efter eget) behag 1. skön 1. gottfinnande 1. omdöme 1. godtycke, (efter
egen) smak 1. önskan; (träffa ett) avgörande 1. sitt parti 3 valförrättning, valakt, omröstning — stå i valet och
kvalet inte veta vad man skall välja, vara tveksam

2 val valfisk, kaskelot, delfin, tumlare väld se under välja

valen styv av köld, stel(frusen), känslolös, kraftlös, domnad, förlamad, valhänt, (åld.)

dvalhänt, (prov.) nummen, knevelhänt, klumsen, krumsen; (bildl., ibl.) stel o. fumlig, tafatt

valfri (motsats: obligatorisk) frivillig, självvald, fakultativ; godtycklig valfrihet fritt val, 2 rätt 1, (jur.) option
(beträffande medborgarskap) valhänt 1 se valen 2 (bildl. för) fumlig, jfr opraktisk 1

validitet (rätts)giltighet, gällande 1. laga kraft

valk 1 förhårdnad i huden, upphöjning, knöl

(719valkig—vanhävd

2 hårvalk, löshår, (lös)fläta, kräpp, (ibl.) rulle 3 (byggn.) vulst 4 (åld.) (höft)dyna

valkig 'skrovlig', barkad

▼alkyria 1. valkyrja sköldmö, stridsmö

1 vall bank, fördämning, damm; mur, barriär, (bröst)värn, (mil.) fästningsvall, glaci1; skott-vall, kulfång;
(snö)driva; (gruv)pall; kant (på biljardbord); [glaciärvall, morän; strandvall, landborg]

2 vall (lånt.) gräsvall, betesmark, äng, (prov.) lägda; fäbod(vall)

3 vall bete; (föra i) bet

▼alla 1 driva 1. fösa (boskap) i vall, gå i vall med, beta; (om hund) se rasta 2 2 vakta (betande djur) 3 (vard. för)
föra 1. leda omkring (en brottsling); (vard. för) visa omkring, guida 1. gida; konvojera, skydda 4 vandra, se
flanera, (vard.) strosa; irra (omkring)

vallfart i. vallfärd resa 1. vandring till helig plats, pilgrimsfärd, pilgrimsresa, pilgrimståg vallpojke se herde 1

valp 1 hundvalp, unge 2 busunge, gunstig herrn 1. junker, se glop

valpig valpaktig, klumpig (i rörelser); (vard. för) barnslig, pojkaktig; omogen, osnuten, ohängd

valplats se stridsplats — bliva 1. bli på valplatsen stupa i striden

1 vals rulle, cylinder, kavle 1. kavel, (ibl.) rör

2 vals wienervals, gammal vals, valsmelodi



3 vals (vard. för) lögn, osanning

valsa glätta, kalandrera, pressa, valka — valsa ut utkavla ru, mangla (ut), (fackspr.) räcka valsedel röstsedel

valspråk se devis 1, jfr sentens, paroll valuta 1 (ett lands gällande) mynt, myntslag, pengar, (betalnings)medel;
prisnivå, notering; [valutor] (hand.) utländska betalningsmedel, deviser 2 (motsvarande) värde, ersättning 1,
betalning, jfr vinst 1 — ge full valuta hålla skadeslös — ge valuta för se betala 3

valv båge, valvbåge, arkad, kupol, välvning, kupa, klocka; himlavalv, rund, sfär, (i högre st.) (himla)päll;
brobåge, (bro)spann; lövvalv, lövtak; (port)gång; välvt rum, gravkammare, gravvalv; källarvalv, källare;
kassavalv; grotta valvgång se kolonnad, galleri 1 valör 1 se värde 1 2 se nyans 1; (språkv, för)

betydelsenyans 3 (mus. för) tidsvärde vamp se förförerska, vampyr, (vard.) manslu-kerska; se mara 1, jfr odjur 2,
kvinnodjävul, (en) djävul i kvinnohamn, demimond 2 vampa (vard. för) lägga an på (en man) (för att utnyttja
honom), (genom konster o. knep) få (en man) att bli förälskad i sig, förvrida huvudet på, förhäxa, förtrolla,
snärja, charma, (ibl. nära) förföra vampyr 1 blodsugande troil 1. spöke 1. gengångare 2 utsugare, blodsugare,
parasit

3 se vamp

van övad, rutinerad, invand, inkörd, inrotad,

varm i kläderna, säker i sadeln, gammal i
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garnet, fullfjädrad, (ibl.) skicklig, erfaren, härdad; [van vid] förtrogen med, se 2 förtrogen 2 — gå sin vana lunk
gå sin gilla gång, se under gill, ha sin gång, se under 1 gång — vara van ha vanan 1. tagen inne van- bristfällig,
dålig, felaktig, icke-, disvana l se sed, slentrian; [vanan] vanans makt 2 se ovana 2, 'gammal surdeg' 3 se
erfarenhet 1, förtrogenhet, färdighet, rutin — ha för vana bruka, pläga, ha (ngt) till regel vanart svag 1. dålig
sida, fel, 'svaghet', jfr ovana 2; dåligt uppförande vanartas se urarta

vanartig vanartad, ouppfostrad, 'omöjlig', elak, stygg, ondskefull, ohängd, förvildad, vansläktad, förvänd,
depraverad, svårhanterlig, missanpassad vandal hänsynslös förstörare, bildstormare, bildskändare, helgerånare,
kulturfiende, barbar, niding, marodör, 'odjur' vandalisera pietetslöst förstöra, ödelägga; se vanhelga

vandalism barbarisk förstörelselusta; se förödelse; barbari, helgerån vandel handlingssätt, handlande, levnadssätt,
livsstil, leverne, uppförande, beteende, seder — handel och vandel handlande, görande och låtande, verksamhet,
färdsel vandra färdas till fots, marschera, tåga, fot-vandra, spankulera, släntra, skrida, vanka, 'valla', gå 1, irra;
vagabondera, stryka, luffa, trampa, (åld.) trå(da); (om sanddyn) flytta sig; (sjö., om tåg) löpa i block vandra all
världens väg se gå under 3 vandrare vandringsman, vägfarande, färdman. fotvandrare, fotgängare, (ibl.)
wandervogel, (prov.) travarlapp; (ibl.) globetrotter; (ibl.) pilgrim

vandring 1 fotvandring, strövtåg, exkursion 1.

utflykt 1. tur till fots, (på) luffen, promenad 1; låg(el genom öknen); (på sin) bana 1. väg 1. kosa 1. gång 2
drivanordning, uppfordringsverk 3 (plank)beläggning (på fältbro)

vanemässig invand, slentrianmässig, habituell, konventionell, automatisk — vanemässigt (adv., även) efter
(gamla) vanan, som vanligt, rutinmässigt vanför se vanskapt

vanföreställning felaktig föreställning, feluppfattning, tankevilla, villfarelse, (ibl.) vidskepelse, illusion, misstag
vanheder se skam 1; vanfrej d vanhederlig se ohederlig 1, skändlig vanhedra se 2 vanära, förnedra, kränka —
vanhedrande nedsättande, chikanös, generande, genant, graverande, (ibl.) skamfull, se skymflig, skändlig
vanhelga vanära, profanera, ohelga, prostituera, vandalisera, kränka 1, missbruka, trampa (ngt) i smutsen,
(för)orena, skända, smutsa (ned), besudla, besmitta, häda, dra(ga) ned, förvärldsliga vanhävd misskötsel (av
jordegendom), vanskötsel, se förfall 1vank—resa vapen



vank se 1 fel 1 — utan vank se felfri vanka sp vandra, gå 1, 'driva' (omkring) utan

mål, se 2 driva 7 vankas bjudas på, bestås, fås, serveras, trakteras (med) vankelmodig tvekande, jfr tveksam,
tvehågsen, villrådig, rådvill, alltför betänksam, osäker (på sig själv), rådlös; nyckfull, oberäknelig, kapriciös,
ostadig, obeslutsam, obestämd, hållningslös, 'vacklande', ambivalent, obefästad), vingelfotad, vimmelkantig,
föränderlig, (om)växlande, flyktig, ombytlig, jfr variabel — vara vankelmodig inte kunna besluta sig, 'vackla',
tveka, veta varken ut eller in, inte veta på vilken fot man skall stå vanlig 1 se bruklig, allmän S, spridd, utbredd,
ofta förekommande, frekvent, (fackspr.) ha-bituell, usuell; innött, 'gammal', vand; (komma med sin)
obligatorisk(a ursäkt); ordinarie 2 se alldaglig 3 se genomsnittlig, slätstruken 2 4 gemen 1. simpel (soldat); enkel
(anständighet) — vanligen (adv.) vanligtvis, efter vanligheten, i allmänhet, för det mesta, i de flesta fall, ofta,
oftast, merendels, mestadels, företrädesvis, i gemen, gemenligen, i regel(n), som regel, i vanliga fall, under
vanliga förhållanden, allmän(ne)li-gen, normaliter; i dagligt tal, (ibl. nära) i vardagslag, mest, huvudsakligen —
som vanligt efter vanligheten, efter vanan, (så) som det brukas, som det brukar ske I. gå; [allting är 1. går som
vanligt] allting går sin gilla gång, ingenting nytt (finns) under solen, ingenting är sagt som inte förut är sagt;
affärer som vanligt, business as usual vanlottad illa 1. olyckligt lottad, missgynnad 1. illa ställd 1. situerad,
lottlös, jfr fattig 1; styvmoderligt behandlad, tillbakasatt, förbisedd, handikappad, (prov.) missbytt; illa utrustad
(på huvudets vägnar) vanmakt 1 maktlöshet 2 kraftlöshet, svaghet, matt(ig)het, impotens 3 medvetslöshet,
svimning, kollaps; svindel, yrsel 4 oförmåga, hämning, 'förlamning' — falla 1. sjunka 1. försänkas i vanmakt se
svimma vanmäktig 1 kraftlös, se matt 2, maktlös 2, (handlings)förlamad, hjälplös 2 se medvetslös 3 fruktlös(a
ansträngningar), fåfäng vanpryda se misskläda, vanställa, skämma —

vanprydande se missklädsam vanrykte dåligt rykte, ökändhet, missaktning, misskredit vansinne se
sinnessjukdom, galenskap; meningslöshet, oförnuft vansinnig 1 svagsint, (sinnes)rubbad, otillräknelig, besatt,
förryckt, sinnesslö, sinnessjuk, galen 1, fjollig 2 vanvettig, dårhusmässig, dåraktig, förvirrad, oförnuftig,
(alldeles) orimlig 1. 'omöjlig', befängd, rosenrasande, idiotisk, absurd, tokig, huvudlös, abderitisk, otänkbar 3
desperat, förtvivlad, kolossal, jfr oerhörd — vansinnigt (adv., även, vard. för) oerhört vansinnighet tokig idé,
galet infall, tokighet, stollighet

vanskapt vanskapad, vanför, vanskaplig, oskaplig, ofärdig, oför, (lemma)lytt, invalidiserad, lemlästad,
deformerad, defekt, missbildad, förvuxen, förvriden, snedvriden, vanställd, förkrympt; förtvinad, outvecklad, jfr
oformlig 1; monstruös 1. (fackspr.) monströs, abnorm, onaturlig, grotesk vansklig 1 oviss, tvivelaktig,
diskutabel; se svår 1, riskabel, kinkig 3, besvärlig 4 2 föränderlig, ombytlig, ostadig, förgänglig vansköta se
försumma 2, missvårda — vanskött förvildad, se försummad vansläktas bli sämre än släkten, försämras,

förfalla 1, urarta vanställa vanpryda, misskläda, skämma, fördärva 2, stympa, 'snöpa'; förvända, förvanska, göra
oigenkännlig, (ibl.) förställa — vanställd förvriden, snedvriden; se oigenkännlig

vante (bildl. för) kräk 2 — lägga vantarna på (vard. för) beslagtaga, bemäktiga sig 1, snappa bort, anhålla 1 —
slå vantarna i bordet göra konkurs vantolka se misstyda

vantrevnad otrevnad, otrivsam stämning,

otrivsamhet; misstrivsel, vantrivsel vantrivas (motsats: trivas) känna otrevnad 1. vantrevnad, (prov., i Nordsv.)
illtrivas, se ledas 1

vantro kätteri; se villfarelse, jfr otro 1; se skrock vantrogen 1 se misstrogen 2 icke troende, otrogen

vanvett 1 sc sinnessjukdom 2 meningslöshet, vansinne, galenskap 2 vanvettig se vansinnig 2 vanvård brist på
omvårdnad, vanskötsel, missskötsel, missvård, förfall, vanhävd vanvårda se försumma 2, missvårda —
vanvårdas se ligga nere — vanvårdad förvildad, se förfallen 1 vanvördig (motsats: vördnadsfull) 1 se hädisk 2,
profan 2 sc respektlös, impertinent, skymflig

vanvördnad (motsats: vördnad, respekt) sidovördnad, missaktning, förakt, (ibl.) fräckhet, oförskämdhet

1 vanära (subst.) se skamfläck, skam 1, infami1



2 vanära (v.) vanhedra, befläcka, bringa skam och nesa över, kränka, förnedra, vanhelga, brännmärka —
vanärande se skymflig,

skändlig; (ss. adv. även) skändligen 1. skändligt

vapen 1 stridsmedel, krigs- 1. jaktredskap, stridsverklyg, förstörelseredskap, förstörelsemaskin; (mord)redskap,
(ibl.) tillhygge; anfallsmedel, försvarsmedel, skyddsmedel; (i högre st.) värn, skydd 2 (i plur.) krigsmakt,
stridskrafter, trupper, militär 3 försvarsgren, vapenslag 4 (vapen)sköld, sköldemärke, adelsvapen, riksvapen,
landskapsvapen — föra vapen kriga, strida — gripa till vapen börja krig, se vidare under gripa — nedlägga ni
vapnen inställa fientligheterna, kapitulera 1; jfr avväpna — resa vapen dra(ga) blankt, se vidare under 3 resa —
sträcka vapen in-

(721stå under vapen—varaktighet

ställa fientligheterna, se kapitulera 1 — stå under vapen vara (be)väpnad 1. strids-färdig 1. stridsberedd 1.
mobiliserad, vara i krig

vapendragare 1 (hist.) väpnare 2 vapenbroder,

stridsbroder, drabant, (ibl.) sekundant; hjälpare, se anhängare vapenför (motsats: militärarbetare, malaj) se
krigsduglig

vapenförråd arsenal, depå, rustkammare,

(åld.) tyghus vapenmakt väpnad styrka, trupper, härar;

(med) väpnad hand, (med) 'järn' vapenstyrka truppstyrka, (väpnad) styrka,

häravdelning, jfr 1 hår 1 vapenvila stillestånd, eld upphör vapenvägrare samvetsöm, vapenfri

1 var (subst.) örngottsvar, jfr överdrag 1

2 var (subst.) sårvätska, (prov.) gorr 1. (i Yäslsv.) gör, el ter, pus, (åld. o. folkl.) materia; varbildning

3 var (pred. adj.) (åld. för) varsam, på sin vakt, (om fisk) lättskrämd, försiktig — bli var bli varse, varsna

4 var (pron.) varje, varenda (en); vardera — litet var de flesta, litet till mans •— var för sig (motsats:
tillsammans) enskilt, se-para 'tim, ålskils — var och en varje särskild; se envar — vara i var mans mun se 2
bekant 1, jfr berömd under berömma

5 var (adv.) på vilken plats, på vilket ställe, var då, var någonstans, (åld.) varest, (vard.) var i all sin dar, var i all
världen, var i fridens namn — här och var se här och där under 2 här

1 vara (subst.) — taga 1. ta sig till vara (för) se akta sig — taga 1. ta till vara, taga 1. ta vara på se tillvarataga

2 vara (subst.) (handels)artikel, handelsvara, försäljningsobjekt; varuslag, (industri)alster, produkt, fabrikat;
[varor] (även) gods, effekter, förnödenheter, produktion

3 vara (v.) 1 (om tid) se fortsätta 2; se dröja 1 2 förslå, se 2 räcka 3, bestå 1, trotsa tiden

4 vara (v.) 1 se existera 1, finnas 2 se uppehålla sig 1; sväva (i fara) 3 (sätt att) skicka sig, bete sig, framträda,
uppträda, uppföra sig; hålla sig (lugn 1. stilla) 4 [vad är (lei| vad är det fråga(n) om, vad gäller det, vad rör del sig
om, jfr försiggå 5 utgöra, innebära, konstituera; falla sig (svårt), ställa sig (dyrt) 6 [vara med] förhålla sig med,
ligga till med, vara ställt med, vara fatt med 7 se anstå 1 8 (ss. subst.) (-at) (filos, för) existens, tillvaro, liv, väsen,
varande — låta vara låta (ngn) hållas, se låta bli under 2 låta; låta udda vara jämnt — låtsas vara se ge sig ut för
under giva — var så god 1 håll till godo, se under god 2 var vänlig, var (så) snäll, (prov.) var så artig; (ni)
behagade; nu är du så god (och), så mycket du vet det; kom in — vara a'v vara avbruten, vara avsliten, vara itu
— vara av med avvara, undvara; ha förlorat, sakna 2 — vara av nöden se krävas —

vara efter förfölja; vara försenad; vara på efterkälken; se vidare under efter — vara emot se ogilla 1, motsätta sig
— vara fatt (med) Stå till (med), se vidare under 1 fatt



— vara framme vara synlig; hitta på fuffens; se vidare under framme — vara fö'r 1 vara försatt 2 se gilla 2 —
vara för handen finnas tillgänglig, se vidare under hand — vara före behandlas, se vidare under 2 före — vara i
behov av se behöva 1, sakna 2, krävas — vara i stånd (till 1. att) se orka, förmå 1, förstå (att) — vara ifrån sig
vara från sig

— vara illa ute ha svårigheter, se vidare under illa — vara kvar 1 inte ha gått 2 se återstå — vara man för se
ansvara 1, se sörja för 2 under 2 sörja — vara me'd 1 vara närvarande, närvara, vara med på ett hörn, vara med i
sällskapslivet 1. i svängen; finnas med; vara medlem (i), se deltaga 2, ha del i ngl, vara med i sammanhanget 2
följa med (i galoppen), kunna följa, fatta galoppen 3 vara tillsammans med, hålla 1. göra (ngn) sällskap, eskortera
(till), följa, gå me'd (till), ledsaga 4 [vara med ngn] stå till med, kännas, vara fatt (med), se under 1 fatt, komma
1. ta 1. vara åt, vara för fel med, fattas, felas (ngn) — vara med om delta(ga) i, se deltaga 2, vara delaktig i; se gå
med på, (inte vilja) finna sig i; se hålla med om; se råka ut för, uppleva, erfara 2 — vara med på se gå med på; se
gilla 1, instämma i, se 2 in-stämma 2 — vara mäktig förmå, se vidare under mäktig vara nog se 2 räcka 4; [nu får
del vara nog] nu får det vara tillräckligt, nu kan del räcka, nil får ni sluta, jfr sluta 4 vara nära se föreslå 1 vara
nära att slå i begrepp alt, »<• vidare under 1 nära - vara om sig vara närig, vara snål. (vard.) vara framåt' — vara
på1 ngn (vard. för) söka påverka ngn, ligga efter ngn, tjata på ngn vara på 1. å färde hålla på att ske, so försiggå,
förestå 1, hota 2 — vara på sin plats (att) se passa sig — vara på tal vara aktuell, se aktuell 1, vara före •— vara
renons på se sakna 1 — vara sig själv visa sig som man är. se vidare under själv — vara stadd på se befinna sig 1
— vara till1 se existera 1 — vara till fyllest se 2 räcka 4 — vara till sig (vard. för) vara känslomässigt engagerad,
vara förskräckt 1. ängslig 1. översiggiven, jfr desperat 1

— vara ute efter, ute för, ute med se under ute

— vara utom sig vara upprörd, jfr utom sig

— vara å't 1 se vara med 4 ovan 2 ansätta (ngn) — vara över vara slut; återstå; se vidare under över

varaktig (motsats: förgänglig; kortvarig) dryg, förblivande, gedigen, bastant, 'stadig', 'stabil', beständig,
oföränderlig, outslitlig, outplånlig, oförgänglig, oförstörbar, hållbar, (liåll)fast, durabel, isittande 1. äkta (färg);
fortlöpande, konstant, permanent, kronisk, evig

varaktighet dryghet, beständighet, (livs)längd, hållbarhet, soliditet, stabilitet, fortvaro, fortbestånd,
oföränderlighet, permanens,

(722varbildning—varning

konstans, stadighet, ståndaktighet, uthållighet, ihållighet, (psykol.) perduration varbildning (med.) suppuration,
(ibl.) infektion; varsamling, (med.) empye'm; var varda (åld., bibi. för) bliva 2 — vara i vardande hålla på att bli
till1 1. utformas, vara under utveckling

vardag (motsats: söndag, helgdag) söckendag,

(i) socken, helgfri dag, arbetsdag, (vanlig) veckodag

vardaglig se alldaglig 2; odramatisk, opoetisk; familjär, 'simpel'

vardagslag — i vardagslag till vardags, om vardagarna, till dagligt bruk, i socken, (ibl. nära) vanligtvis, vanligen,
i dagligt tal vardera var och en (av två); (en slant) var vare sig — eller [(han kom) inte vare sig (i går) eller (i
dag); (han kom) varken (i går) eller (i dag); det må nu vara (sant) eller (osant), om det nu är (sant) eller (ej), (åld.)
evad — eller; jfr antingen — eller 1 — vare sig man vill eller ej se nolens volens varelse 1 (levande) väsen,
väsende, skapelse, kreatur, individ, person, gestalt, (förtjusande) uppenbarelse, företeelse, beläte; (misslyckad)
existens, (ofta neds. för) människa 2 (åld. för) tillvaro — ha sin varelse (åld., bibi. för) uppehålla sig 1 — inte en
levande varelse inte en människa varenda se varje — varenda en alla, se under all 4

varest (åld. för) där, 5 var

varför 1 av vilken orsak I. anledning, av



vilket skäl, (högtidl.) vi 2 och därför varg 1 ulv, (prov.) gråben, gråtass, guldfot 1. gullfot, gullben, gulltass,
tass(e), kuse. långrumpa 2 (gjuteritekn. för) felaktigt gjutstycke 1. arbetsstycke, skrot; (si. för) fel, vaj(sing) —
hungrig som en varg jfr hungrig 1 — tjuta med vargarna tjuta med ulvarna — varg i veum se billog vargatider se
nödår

vargaväder hårt o. kallt väder, sträng kyla, bistert vinterväder, jfr oväder varhelst 1. varhälst 1. var helst 1. hälst
var som helst, var det än må vara, var (än), överallt där, (åld.) evar varia litet av varje, diverse, varjehanda,
uppsatser i blandade ämnen variabel (motsats: konstant, stabil) föränderlig, (om)växlande, ombytlig, ostadig,
labil, skiftande, oregelbunden, varierande, svängande, rörlig, obeständig, jfr vankelmodig; inställbar

variabilitet föränderlighet, ombytlighet, växling, labilitet variant 1 avvikande form, avvikelse, sidoform,
växelform, särform, biform; (avvikande) sort I. slag 1. typ 1. modell; avvikande läsart, textvariant, version,
avfattning 2; [-[varianter]-] {+[va- rianter]+} (även) dubbelformer, skiljaktigheter 2 (biol. även) avart,
modifikation, underart, varietet, variation variation 1 förändring, (om)växling, ombyte, (fackspr.) modulation 2
avvikelse, artför-

ändring; variant 3 (fys.) deklination 4 (mus.) parafras

variera 1 omväxla, pendla, varva, skifta 4 2 göra olika, ge omväxling åt, göra mer omväxlande, (vard.) variera
konfekten; förändra, nyansera — varierande mångfaldig, se skiftande 2, ombytlig varieté se kabaré varietet se
variant

varje var, varenda (en), (vard.) varendaste (en), vareviga (dag) — i varje fall i alla fall, se likväl, jfr minst 2 —
litet av varje se ell och annat under 2 en, mycket 1, plock, diverse

— till varje pris ovillkorligen, se vidare under 3 pris

varjehanda 1 (adj.) alla slags, olika slags, allehanda, många, se under mången 2 (subst.) olika saker, diverse, olika
sorter, smått och gott, se ett och annat under 2 en, plock varken —- eller icke vare sig — eller, (den ene) lika litet
som (den andre), icke — ej heller

— det gör varken från eller till 1. till eller ifrån det betyder ingenting, se vidare under från — varken hackat eller
målet ingenting med besked, se vidare under 2 hacka

varkunna sig över (åld. för) ha medlidande

med, förbarma sig över, jfr hjälpa 1 varlig se varsam — varligt 1. (åld.) varliga (adv., även) lätt, lindrigt, stilla,
sakta, jfr varsamt varm 1 se het, svettig, echaufferad; kokande; ljum, tempererad, (om havsvatten) badbar; blid,
mild; väl ombonad 2 innerlig, djupt känd, uppriktig, hjärtlig, ytterst varm, kor-dial, lidelsefull, varmblodig,
livfull, eldig —• bli varm om hjärtat bli glad 1. rörd — det ligger mig varmt om hjärtat jag intresserar mig för, se
vidare under hjärta — få sina fiskar varma (vard. för) få ovett — ge ngn ett varmt mottagande (iron. för) ta(ga)
emot ngn med en uppsträckning 1. uppläx-ning, ta(ga) emot ngn med varma servetter

— ge ngt med varm hand ge 1. skänka ngt med varmt hjärta, (mycket) gärna ge, se gärna 1; (jur. för) bortskänka
ni ngt medan man ännu är i livet — hålla ngn varm hålla ngn sysselsatt 1. i arbete, hårt ansätta ngn — smida
medan järnet är varmt ta(ga) tillfället i akt — varm i kläderna se hemmastadd, erfaren

varmblodig blodfull, varm; eldig, lidelsefull, hetlevrad

varna avråda, förmana, hota 1; slå larm, varsko — varnande avskräckande (exempel); se hotfull — varna för
(även) svartlista varnagel (åld. för) varning 4 varning 1 (motsats: tillrådan, rekommendation) avrådan;
maningsrop, varningsord, varningsrop, varningstecken, varningssignal, 'vink'; hot, hotelse, hotelsebrev, salmo'ni-
brev 2 varnande förebud, olycksbud, förvarning, varsel 1, dåligt omen, mene tekel; fingervisning, Guds finger,
tankeställare, maning; skrämskott, påminnelse (om ens dödlighet), memento (mori), (ibl.) föraning, förkänning 3
(motsats: uppmuntran, be-

(723utan varning—vara 1. känna sig som fisken i vattnet



rom) tillrättavisning, tillsägelse, förmaning, erinran, föreställning, admonition; anmärkning, varningslapp, (skol-
sl.) 'körkort' 4 varnande 1. avskräckande exempel, 'lärdom', 'läxa', (åld.) varnagel — utan varning so oförberett

varom icke (åld. för) om icke, om så icke sker, i annat fall, annars

1 varp (motsats: inslag) (väveritekn.) (upp)-ränning

2 varp (bergv. för) ofyndigt 1. mindre metall-haltigt berg, (gruv)avfall, slagg

3 varp 1 (fiske, för) draglina till trål; not-varp; notdrag 2 (sjö. för) (ankar)tåg; drev-sträng), verk

varpa (sjö. för) (med trossar) förflytta (fartyg). (sjö.) förhala, spela

1 vars (pron.) vilkens, vilkets, vems

2 vars (itj.) — ja vars jovars, åjo, för all del varsam varlig, (åld.) var, se försiktig, 1 sakta 2,

aktsam 1, omsorgsfull, 2 mån, jfr sparsam 1. måttfull — varsamt (adv., även) varliga, var-samligen, med lämpor,
med lätl hand, sakla i backarna, (prov., i Sydsv.) nätt — fara varsamt med behandla 1. traktera I. hantera 1. sköta
försiktigt, handskas 1. förfara försiktigt med, gå försiktigt till väga med, använda silkesvantar, skona, sköta väl
om, omhulda, vårda sig om varse — bli varse si' varsna varsebliva 1. varsebli se varsna varseblivning (psykol.
för) urskiljande, iakttagelse, sinnesupplevelse, perception varsel 1 se förebud, föraning, förkänsla, (förebådande)
tecken, förvarning, (ibl.) varning, (med.) prodroin(er); profetia, orakel 2 underrättelse (på förhand),
för(hands)varning (om driftsinskränkning 1. arbetsnedläggelse), (ibl.) uppsägning; (utan) kallelse; (med kort)
frist varsko göra (ngn) uppmärksam på, underrätta (om), på förhand tillkännage, förbereda (på), förebåda,
bebåda, upplysa (om), tipsa, (ibl.) signalera, (sjö.) (som utkik) anmäla 1. rapportera, (åld. för) alarmera, larma;
öppna ngns ögon (för ngt), påpeka, påminna (om), (för)varna, (åld.) åtvarna varsla 1 ge varsel, förutsäga,
förkunna, förebåda, (be)båda, spå, sia (om), 'lova', 'betyda', (oroande) kasta sin skugga framför sig; [varsla om]
(även) innebära, betyda 2 underrätta 1. lämna varsel om (tillämnad strejk), ge förvarning 1. förhandsbesked 1.
förvarna (om arbetsnedläggelse) varsna se förnimma 1, varsebli, bli varse 1. (åld.) var, få syn 1. sikte 1. ögonen
på, få se, spåra, skymta, sikta, se se 1, märka 3, upptäcka, anträffa varstans — litet varstans på många ställen,
(åld.) litet varstädes, se överallt, allmänt

1 vart (subst.) — inte komma någon vart inte komma ngnstans, stå stilla, se under 1 stilla

2 vart (adv.) varthän, vartåt

vartannat — om vartannat (ett) virrvarr, huller om buller

vartefter 1 efter hand som, allteftersom 2 se småningom

varuhus affärshus, etablissemang, affär, firma, (ibl.) basar, (mindre:) allbutik

varumärke fabriksmärke, fabriksstämpel, handelsmärke, (ibl.) ursprungsbeteckning

1 varv skeppsvarv

2 varv l lager, skikt, lag, (prov.) flo 2 omlopp, (krets)lopp, (om)gång, runda, vända, tur, skift 3 (sjö., om tross)
törn, slag — det är långt mellan varven (vard. för) det är lång tid mellan gångerna 1. tillfällena (när vi ses 1.
träffas), det är sällan vi möts — komma upp i varv (bildl. för) få fart, komma i gång på allvar

varva 1 lägga (omväxlande) i varv 1. skikt 2 variera, omväxla, tura om 3 (idrott, för) passera, springa 1. köra
förbi (o. få ett varvs försprång)

varvtals varwis, lagervis, skiktvis, i (flera) varv 1. lager 1. skikt, varv efter varv; se växelvis

vas prydnadskärl, blomstervas, blomglas, (ibl.) urna

vasall 1 (om hist. förh.) läntagare, länspliktig

person, lydherre, småfurste, (ibl.) baron, (japansk) samurai 2 (bildl. för) person i underordnad 1. beroende
ställning, underlydande, underdånig anhängare, se hantlangare



vask (prov. för) diskbänk, (disk)ho, slasktratt), avlopp

vaska 1 (åld. för) anrika, slamma 2 (vard. för) tvätta 1 — vaska fram sålla fram, (lyckas) få fram

1 vass (subst.) se säv; vassrugg(e) — skära pipor i vassen vinna ngt på ett bekvämt sätt, se vidare under 1 pipa

2 vass (motsats: trubbig, slö, även bildl., motsats: älskvärd) (adj.) se skarp, spetsig; (om blåst) pinande; (si. för)
stilig; (vard.) tuff — ett strå vassare betydligt bättre, se vidare under strå

vatten 1 väta, vätska; (ligga i) blöt; (bara) blask; (si.) vådis, pumpenheimer 2 se sjö 1, hav 1, jfr vattendrag;
farvatten; [vattnet] (vard.) drickat, plurret, spat — vatten-hydro-, hydraul(isk) — av renaste vatten se fullkomlig
2, jfr 1 äkta 3, 2 ren .9 — det är som att slå vatten på en gås det rinner av (honom) omedelbart, det är lönlöst 1.
hopplöst 1. fåfängt — fiska i grumligt vatten utnyttja ngns svårigheter, se vidare under fiska

— få vatten på sin kvarn få ytterligare belägg för en åsikt man förfäktar, få ytterligare bekräftelse på en
älsklingssats 1. teori

— i de lugnaste vattnen går de största fiskarna skenet bedrar; döm inte efter ytan; lugn yta kan dölja djupa
lidelser, man kan träffa på en skurk där man minst väntar det — kasta 1. låta (sitt) vatten se pissa — som ett
rinnande vatten se flytande 4 — taga 1. ta sig vatten över huvudet se förlaga sig — vara 1. känna sig som fisken i
vattnet vara i sitt esse, se vidare under fisk

(724vattendrag—vegetabilier

vattendrag rinnande vatten, flod, älv, ström, å, bäck, rännil, flöde, 'vatten', (i Lappland)

jåkk 1. jokk

vattendränkt vattenfylld, översvämmad; träskartad, 2 sänk; se vattnig 1, våt, genom-blöt; uppblött, uppmjukad
vattenfall se fors 1, kaskad vattenkonst fontän, springbrunn vattensjuk (om mark) se 2 sänk vattentät se
impregnerad vattna 1 se bevattna 1, genomflyta ni (o. bevattna) 2 ge (hästar) att dricka — vattna ur vattlägga,
urlaka ni, försvaga vattnas vattna sig, safta sig, saftas, fyllas av vätska, vätska sig; (om ögon) tåras, 'rinna'

— det vattnas i munnen på ngn det savas

1 munnen på ngn, saliven rinner till i ngns mun, snålvattnet rinner; (bildl. för) ngn känner åtrå 1. längtan efter
(ngt), ngn längtar efter (ngt)

vattnig 1 vattenaktig, vattenhaltig, vatten-

dränkt, våt, blöt, fuktig, slaskig, serös 2 urvattnad, utspädd, blaskig, skvalpig, tunn-flytande), fadd, urlakad, (om
mjölk, prov.) skäll 3 (om ögon) tårfylld, rinnande vattrad vattrig, moarerad, ådrad, marmorerad, skiftande,
brokig, flammig, skimrande; vågig, vågstrimmig, krusad

1 ve (subst.) se kval, vånda, 1 smärta 2, ofärd, olycka 1 — ropa 1. svära ve och förbannelse över se förbanna 2
väl och ve lycka och olycka

2 ve (itj.) Be oj; o ve, ve och fasa, ve och förbannelse; gud nåde 1. hjälpe 1. skydde 1. förbarme sig över (dig 1.
mig 1. den som)

veck rynka, skrynkla, fåra, räffla, fördjupning; fåll, fals; (bokh.) big, böj; (in)vikning, (ibl.) 'hundöra'; (bilda) fall;
utbiiktning, bukt; (löst) skjortbröst vecka förse med veck, lägga veck på, lägga i veck, 2 rynka, plissera, krusa 1;
vika, falsa, bryta — vecka sig lägga sig i veck, skrynkla sig, kylsa sig, (vard.) korva sig; fåras — veckad fårad,
skrynklig, vågig, korrugerad (plåt)

veckla linda, vira, sno, svepa, drapera,

2 vinda — veckla av 1 ta(ga) av, linda av; rulla upp, veckla upp, avlägsna 2 se avveckla 2 — veckla in se linda in
under 2 linda

— veckla in sig se trassla ihop sig — veckla om se linda om under 2 linda — veckla upp veckla av 1. isär, ta(ga)



upp, öppna — veckla ut 1 fälla ut, spänna ut 1. upp, rulla upp, veckla upp, bre(da) ut, lägga ut 2 jfr utveckla

veckohelg se weekend

ved brännved, bränsle, vedbrand, (prov., i

Sydsv.) bränne, 'illebrann' vederbörande den det gäller 1. angår 1. tillkommer 1. vederbör 1. tillhör, berörde,
ifrågavarande — höga vederbörande ledningen, chefen, styrelsen, myndigheterna, se under myndighet 2
vederbörlig 1 som det vederbör, tillämplig, ifrågavarande, berörde, respektive 2 som det anstår, se tillbörlig,
behörig, skälig 1,

skyldig 2, rättmätig, (åld.) rätter (ägare)

— vederbörligen 1. vederbörligt (adv.) i vederbörlig 1. laga ordning, som sig bör, behörigen, tillbörligen 1.
tillbörligt; på ett passande 1. lämpligt 1. korrekt sätt

vederdeloman motståndare, motpart; fiende, trätobroder

vederfaras se drabba 2, tillfogas, komma till

del, få (del av), undfå, tillkomma, möta 3 vederfås (åld. för) tillfriskna, bli återställd, se

repa sig under 4 repa vedergälla gottgöra, kompensera, löna, gen-gälda, ge lika för 1. mot lika, hämnas, si'
hämna; se behandla ngn efter förtjänst vedergällning 1 återgäldande, se ersättning 1, belöning 2 se hämnd, straff,
ne'mesis (divina), räfst, 'bumerang' vederhäftig 1 se pålitlig, förtroendeingivande, övertygande, välunderrättad,
sannfärdig, saklig, ärlig, fullgod, välgrundad, ovedersäglig, grundlig, (ibl.) kunnig, insiktsfull 2 i stånd att betala,
god för, solvent, säker, (vard.) reputerlig, (åld.) honnett; (om upplysning 1. uppgift) solid vederkvicka förfriska,
svalka, (åld.) hugsvala; se lindra, lisa, rekreera, stimulera, ge (ngn) nya krafter, verka upplivande, jfr liva upp

— vederkvickande se uppfriskande, läskande, ljuvlig, välgörande 1, hälsosam, livgivande, upplyftande

vederkvickelse vila, avkoppling, rekreation, förfriskning, uppbyggelse, (åld.) hugsvalelse, hugsvalan

vederlag 1 se ersättning 1, belöning, (i) gengäld; likvid, köpeskilling 2 (byggn. för) stödjande byggnadsdel, stöd
vederlike se like 1

vederlägga se gendriva, avfärda, jäva, kullkasta, överbevisa, bringa 1. komma på skam,

falsifiera, (vard.) 'dräpa', 'knäcka' vedermäle tecken 1. bevis 1. prov på (nåd) vedermöda stort obehag, stort 1.
tungt besvär, stor svårighet, betryck, besvärlighet(er), ve-dervärdighet(er), svår hemsökelse, hård prövning,
olägenhet, motgång, lidande, (åld.) lunga; (efter) sju sorger och åtta bedrövelser

vedersakare se fiende 2, motståndare, rival vederstygglig se avskyvärd, gudlös 2, ful 1, jfr

djävulsk

vedertagen allmänt förekommande, etablerad, se fastslagen under fastslå, traditionell vedervilja se motvilja, jfr
missnöje, 1 avsky vedervåga sätta på spel, ta risken av, riskera;

våga sig på vedervärdig se avskyvärd, hemsk vedervärdigheter besvärligheter, svårigheter,

missöden, prövningar, motgångar vedtrave se stapel 1

weekend [vi1 k-] veckoslut(s-ledighet), veckoskifte, veckohelg, lördag—söndag, helg, (vard.) veckända
vegetabilier (födo)ämnen ur växtriket; se grönsaker

(725vegetabilisk—verklighet

vegetabilisk (motsats: animalisk) från växtriket, växt-

vegetarian växtätare, råkostare, waerlandist, (skämts.) 'gräsätare', kruskabitare, (ibl.) frisksportare

vegetation växtlighet, växtliv; (ett områdes)



växtvärld; (bildl.) flora vegetativ andligt overksam, vegeterande, passiv, slö, lat

vegetera leva i (andlig) overksamhet, 'parasitera', njuta sitt otium, se dåsa, lata sig vek 1 (motsats: styv) mjuk,
klen, ömtålig, spröd, fragil, böjlig, spenslig, slak, slapp; (sjö. för) rank(ig); (om röst) blid, len 2 svag, foglig,
omanlig, feminin, sjåpig 1, blödig, veklig, (ibl.) sentimental, hållningslös veklig kraftlös, vek 2, förvekligad,
sjåpig 1 vekling sjåp, ynkrygg, stackare, pjåk, (ibl.)

morsgris, en drivhusplanta vekna 1 bli mjuk; slappna 2 (bildl.) bli mjuk o. foglig, 'mjukna', ge efter, falla undan,
mildras, bli vek om hjärtat, 'smälta' velig svag o. obeslutsam, osäker, efterbliven, fånig, larvig, virrig, fjollig,
(vard.) tramsig, tafsig, tafflig, hattig, pjattig, (prov. för) vimsig velociped se 2 cykel velur 1. velours [-o 'r] se
sammet vem (åld.) ho; vilken (som) — vern som helst se envar, kreti och pleti — vem (som) än (åld.) eho

vemod bedrövelse, sorgmod, vemodighet, se

melankoli, sorg 1 vemodig hypokondrisk, vemodstyngd, dyster 1, ledsen 1, sorgsen; klagande, rörande,

sorglig, gripande, gråtmild; (idrott.-si. för) dålig, svag

ven (motsats: pulsåder, artär) blodåder, jfr åder 1

venerabel se vördnadsvärd veneration högaktning, vördnad, hänsyn vene!risk sjukdom könssjukdom, 'skamlig
sjukdom', V. S.; [syfilis, (vulg.) syffe; gonorré, dröppel, (vulg.) drypan] ventil lufthål, draghål, draglucka,
skjullucka, lättlucka, lättruta, friskluftsintag, luftklaff, fläkt, valvel, klaff(anordning), säkerhetsventil ventilera 1
se lufta 1, luftkonditionera, rensa luften 2 se dryfta, undersöka; offentligen behandla 1. diskutera 1. försvara (en
avhandling)

verbal ordagrann, bokstavlig; (tal)språklig,

muntlig (framställning); verb-; ord-verbalisera i ord uttrycka 1. ge uttryck åt verifiera 1. verificera se konstatera
(riktigheten av), bekräfta 1, stödja, slå efter (i bok), jfr kollationera — verifierad se fastslagen under fastslå

verifikation 1 intyg, kvitto, bestyrkande bilaga 1. handling 1. dokument, allega't, verifikat, vide'tur 2 bestyrkande,
bekräftelse, bekräftande, erkännande veritabel se verklig 3, fullkomlig 2, sann 3
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verk 1 dagsarbete, dagsverke, livsverk, skapelse, produkt, produktion 2 gärning, företag, handling 3 arbete,
(litteratur)alster, skrift, bok; konstalster, målning; musikalster, musikverk, komposition 2; (i plur.) (konstnärs)
samlade alstring 1. arbeten, <euvre; författarskap, litterärt bagage 4 (vard. för) ämbetsverk, -förvaltning, (åld.)
kollegium 5 mekanism, maskineri 6 industriell anläggning, fabrik, (järn)bruk, (kraftstation 7 (sjö. för) tvinnad
drev(sträng), varp — gripa verket an se börfa 1 — gå 1. skrida till verket se börja 1 — göra ett gott verk göra ngt
väl ifrån sig, med heder skilja sig från en uppgift — i själva verket när allt kommer omkring, se egentligen 1,
faktiskt 1; se nämligen — sätta i verket börja (att utföra), företaga (sig) 1, verkställa, verkliggöra, förverkliga —
sätta kronan på verket sätta pricken över i-et, se vidare under krona verka 1 ha 1. utöva verkan 1. inflytande, göra
(god) verkan, falla i god jord, icke falla på hälleberget, ha effekt, ge resultat, (vard.) ta (skruv), 'bita'; [verka på]
Inverka på, jfr påverka 2 se förorsaka 3 vara verksam, arbeta, handla 1. operera (på egen hand), inrikta sina
krafter (på) 4 se fungera 1, agera 2, praktisera (som) 5 se förefalla 3 — söka verka se föreställa 1, posera 2 —
verka emot se motverka 2, motarbeta — verka för göra ngt 1. sitt till för, främja, lägga sig ut för, strida för,
agitera för verkan yttring, funktion, effekt, resultat, efterverkning, (på)följd, konsekvens(er), inflytande, intryck,
påverkan, inverkan; jfr verkningar — göra verkan göra nytta 1. gagn, göra god verkan, göra susen; se falla

1 god jord, se göra sig 1 under 2 göra; göra gott, se hjälpa 4; [det gjorde verkan] den spiken drog, det 'bet' —
upphäva verkan av se motverka 2 — utan verkan se förfelad

verklig 1 grundad på verkligheten 1. på fakta, verkligen föreliggande, konstaterad, faktisk, real, reell, befintlig,
handgriplig, gripbar, påtaglig, konkret, livslevande, kroppslig, köttslig, materiell, substantiell, (filos.) aktuell,
(psykol.) assertorisk 2 se sann 1, egentlig, historisk, bevislig, autentisk, oemotsäglig, oförfalskad, realistisk 3



grundlig, effektiv, radikal, ordentlig, sannskyldig, riktig, regelrätt, formlig, positiv, bestämd, fullkomlig,
fullständig, oskrymtad, äkta, genuin, veritabel, boren; (min) hjärtans 1. uppriktiga (mening); ärans 1. ärke-(fä);
hel (karl) — verkligen 1 (adv.) se faktiskt, bokstavligen, sannerligen, gärna 2, på allvar; ärligen (ha gjort sig
förtjänt av); bra (synd)

2 (ss. itj.) a(h), jaså, så(å), så intressant, kan det vara möjligt, besynnerligt, (prov.) tro de't, månn(e) de't, månntro;
det håller jag med om, ja ja män — det är verkligen så att se faktum är — verkligt (adv., även) se utomordentligt,
jfr väldigt

verklighet (motsats: fantasi) faktum, realitet,bli (till) verklighet—veta vad man talar om

fakticitel, sanning, avgjord sak, sakförhållande, (filos.) aktualitet, jfr allvar 1 — bli (till) verklighet förverkligas,
realiseras, ske — hålla sig till verkligheten hålla sig till (torra) fakta, hålla sig på jorden, inte sväva i det blå — i
verkligheten i verkliga 1. levande livet, i sinnevärlden; se egentligen 1, faktiskt 1 verklighetsbetonad (motsats:
verklighetsfrämmande) verklighetsnära, realistisk, reell, realpolitisk, materiell, dokumentär-(film)
verklighetsflykt dagdrömmeri, eskapism, (ibl.) (leva i) sitt elfenbenstorn verklighetsfrämmande (motsats:
verklighets-betonad) teoretisk, abstrakt, utopisk, metafysisk; tom (fras); orealistisk, i det blå, fördrömd,
världsfrämmande, bortkommen, fantasibetonad, 'blåögd'; överspänd, exalterad, (ibl.) förläst; se opraktisk 1;
skriv-bordsmässig, skrivbords-(produkl), (rent) akademisk (spekulation) verklighetsförfalskning skönmålning;
vink-ling; lögn

verklighetsnära se verklighetsbetonad, realistisk 1

verklighetstrogen se realistisk 1, porträttlik verkmästare arbetsledare, förman, bas, (vard.) verkare

verkningar märken, spår, tecken, se verkan verkningsfull effektfull, anslående, dramatisk,

spektakulär, se slående under 2 slå, frappant, välberäknad; se verksam 2, slagkraftig verkningslös utan verkan,
ineffektiv, jfr fåfäng 2

verksam 1 (motsats: passiv, loj) aktiv, driftig, 'levande', rörlig, (ibl.) beskäftig, jfr flitig 1 2 (motsats: ineffektiv)
verkningsfull, effektiv, nyttig, eftertrycklig, kraftig — göra verksam aktivera, aktivisera — vara verksam (om
vulkan) vara i verksamhet, ha utbrott

verksamhet 1 (i) aktivitet, aktion, funktion, rörelse, (åld.) id 2 se arbete 2, 1 syssla, yrkesutövning, yrke, bana,
praktik; handlande, handel och vandel; (neds.) 'trafik' 3 företag; (affärs)rörelse, affär(er), agentur; industri,
(fabriks)drift — träda i verksamhet börja verka 1. fungera — vara i verksamhet vara i gång, se under 1 gång
verksamhetsbegär handlingsbegär, verksamhetsbehov, verksamhetslust, verksamhetsiver, verksamhetshåg,
arbetshåg verksamhetsområde verksamhetsfält, arbetsfält, operationsfält, aklionsradie, 'fögderi' verkstad
arbetslokal, (mindre) fabrik, ateljé, (sotarsl.) kammare verkställa se 2 göra 1, sätta i verket, utföra 2, förverkliga,
stöka undan 2, fullborda 1, fullgöra

verkställbar möjlig att verkställa 1. genomföra. möjlig 1, realiserbar, realisabel verkställighet fullbordan — gå i
verkställighet träda i kraft, verkställas, förverkligas verktyg 1 se redskap 1; instrument 2 (bildl.) se hantlangare,
redskap 2 verop se klagan 1

vers 1 se poesi, (ibl.) diktning; devis, versstump, rimmad ramsa, (ibl.) rim 2 strof 3 verslinje, (vers)rad;
bibelspråk 4 (vard. för) (gråta ett) tag 1. (en) skvätt — vers- metrisk — sjunga på sista versen vara på
upphällningen, so vidare under sjunga versal (motsats: liten 1. gemen bokstav, minuskel) stor
(begynnelse)bokstav, majuskel, (ibl.) anfang versatil föränderlig, rörlig, smidig, livligt t temperament), snabb,
växlande, ostadig, ombytlig, vankelmodig; mångsidig, mångkunnig, universell, användbar verserad belevad,
artig, världsvan, urban versifiera sätta på vers 1. rim, rimma — versifierad bunden (form)

version avfattning, framställning, relation, tolkning, återgivning, läsart, variant, 'översättning', 'upplaga',
uppteckning, redaktion, text, form; (skriftlig) översättningsövning (från ett främmande språk), skrivning vertikal
(motsats: horisontal, vågrät) lodrät, lod-, upprättstående, perpendikulär, tvärbrant — vertikalt (adv., även) i



lodled verv livlighet 1. livfullhet (i framställning), kraft, eftertryck; färmitet, élan, hänförelse, eld 2

vesper se aftonsång

vestibul se tambur; förhall, trapphall, foajé; (innerörats) vestibulum 1. förgård veta äga visshet 1. kännedom om,
ha vetskap om, ha insett 1. fattat, vara underkunnig om, vara på det klara med, ha reda på, se under 1 reda,
(vard.) ha kläm 1. smäll på; vara viss på 1. övertygad om, vara säker på; vara medveten om, veta med sig; se
kunna 1; hitta (vägen); vara (en) kännare (av) — få veta erhålla 1. få kännedom om, få reda på, se under 1 reda,
erfara, få höra (talas om), finna, få nys om; få lära (sig), (ständigt) få i1 sig 1. (vard.) få sig itutat; få känna på1 —
få veta hur det står till få ovett — få veta vad klockan är slagen få reda på hur det förhåller sig, se vidare under
klocka — gud vet 1. (vard.) guvet kanske ändå, det är inte gott att veta, det är ovisst — innan man visste ordet av
se plötsligt — inte veta till sig (av vrede 1. sorg) vara utom sig (av vrede 1. sorg) — inte veta vem man stungit
haver se under stinga — inte vilja veta av inte vilja ha att göra med; inte vilja se 1. träffa på 1. möta — mindre
vetande se sinnesslö — ska ni veta förstår ni — så mycket du vet det nu är du så god och (lyder) — så vitt man
vet se veterligen — veta av ha vetskap om, se känna till: (jag vill inte) finna mig i 1. ha att göra med I. vidkännas
— veta besked se. känna till — veta hur landet ligger veta hur det förhåller sig, se vidare under land — veta hut
uppföra sig anständigt, se vidare under hut — veta om se känna till — veta sig ingen råd vara villrådig — veta
sin plats foga sig, se vidare under plats — veta vad man talar om vara säker på sin sak, behärska sitt ämne —
veta vad man vill vara

(727veta var skon klämmer—och så vidare

målmedveten, kunna driva sin vilja igenom

— veta var skon klämmer veta var det onda sitter, se vidare under 2 klämma — veta varken ut eller in vara
rådlös, se vidare under ut

vetande kunskaper, kunnande, kunnighet, (ibl.) know-how; insikter, beläsenhet, bildning, lärdom — mot bättre
vetande (säga 1. göra ngt) som strider mot vad man vet vetenskap 1 se forskning 2; [vetenskapen] (även)
vetenskapsmännen, den vetenskapliga 1. lärda världen 2 vetenskapsgren, disciplin, ämne, fack, doktrin
vetenskapa (vard. för) ägna sig åt vetenskap, forska

vetenskaplig vetenskaps-, lärdoms-, forsknings*, lärd; (ibl.) logiskt bindande, systematisk, rationell, kritisk
vetenskapsman vetenskapsidkare, forskare, lärd, (vard.) vetenskapare veteran 1 gammal beprövad krigare 1.
soldat, f. d. krigsdeltagare 2 gammal erfaren (yrkes)man, en som är grånad i tjänsten, jfr faktotum; (idrott.)
oldtimer veterlig känd, bekant — veterligen 1. veterligt (adv.) såvitt 1. enligt 1. efter vad man vet, som man vet,
mig veterligt, se bevisligen, onekligen — göra veterligt se tillkännagiva 1 vetgirig kunskapstörstande,
kunskapstörstig, intresserad (att få veta), nyfiken veto se förbud, protest, avslag, vägran, (ett) nej

vetskap se kännedom; (med ngns) goda minne; (i) medvetande (om) vett se förstånd 1, förnufi, hyfsning, folkvett

— fint vett se espri — från vettet (alldeles) från sans och samling, se galen 1, fjollig — med vett och vilja se
avsiktligt

vetta vara vänd 1. riktad 1. öppna sig (mot visst håll), ha utsikt (mot 1. över), ligga (åt visst håll)

vette 1 (jäg. för) uppstoppad (lock)fågel,

bulvan, attrapp 2 sjömärke vettig 1 (motsats: galen, rasande) se klok, nykter 3 2 (motsats: oförnuftig)
meningsfull, meningsfylld, se rimlig 2, skälig — inte vettigt (vard. för) 'inte klokt', omåttligt vettlös utan vett,
oförnuftig 1, huvudlös, vett-villig, vanvettig, avvita, besinningslös, rasande, (vard.) 'vriden' vettskrämd skrämd
från vettet, besinningslös

av skräck, skräckslagen, jfr rädd 1 vettvilling vildhjärna, våghals, brushuvud, desperado; fåne, dåre 2, stolle

1 veva (subst.) — i den vevan (vard. för) vid (ungefär) samma tid, i det sammanhanget — i samma veva (vard.
för) samtidigt



2 veva (v.) dra(ga) på veven, dra(ga) med vev, hala (positiv); vinda (upp); (tekn., ibl.) dreja; (om film) (före)visa,
'köra' — veva ur sig (vard. för) prata 2, rabbla

vi (åld. för) varför

via genom, över, (på vägen) förbi, per; (ibl.) genom förmedling av, med hjälp av, förmedelst

viadukt (väg)bro, vägport, överfart vibration dallring, svängning, skälvning, skalv, darrning; (mus.) drill,
tremolo, tre-molando, vibrato, (ibl.) resonans vibrera se darra 6, skaka 2, skallra; se svänga 1;

(om toner) rulla, drilla, (ibl.) klinga vice (adj.) i ngns ställe, ställföreträdande, biträdande; vikarierande, andre,
under-; (ss. subst, även) ställföreträdare — vice versa omvänt, i omvänd ordning, (och) tvärtom, inverterat
vichyvatten se mineralvatten vicka 1 stå ostadigt, vippa, vackla 1, svänga 1, vricka, fara (av och an) 2 runka (på
stolen), rucka (på), tippa (på), (prov., i Sydsv.) ricka; stöta (omkull) vickning (vard. för) nattsexa, (vard.) risp,
'eftersläckning'

1 vid (adj.) 1 (motsats: lokalt begränsad, liten) stor, vidsträckt, spatiös, öppen, fri, rum (sjö); hundramila-(slätt) 2
(motsats: snäv, trång) bred, rymlig, påsig, säckig,

löst sittande, omfångsrik, vidlyftig — vitt (adv., även) se vida 1 — det ligger 1. står i vida fältet det beror på
(omständigheterna), saken är oavgjord 1. oviss — på vid gavel vidöppen — tala 1. prata vitt och brett se orda,
skryta, jfr svamla — vitt och brett 1 så långt ögal når; se överallt 2 (orda 1. prata) mångordigl, långrandig!,
vidlyftigt, storl, länge och väl, i oändlighet, skrävlande, skrytsamt

2 vid (prep. o. adv.) (nära 1. tätt) intill 1. invid, hos, bredvid — göra vid (prov. för) vidta(ga) åtgärder med, se
vidare under 2 göra — vara vid liv se leva 1, fortleva — vid behov i nödfall, när 1. om det gäller, se under gälla
— vid den tiden se dä 1 — vid dåligt lynne på misshumör, se sur 5 — vid målet se framme 3 — vid pass se
ungefär

vida 1 långt, vidsträckt, vitt (omkring) 2 mycket, högt (berömd), (känd) i vida kretsar 1. i många länder, i hög
grad, ytter 1. etter (värre) — så till vida se såtillvida — så vida 1. såvida 1 se 1 om 1 2 se såvitt 2 vidare 1 (adj.)
ytterligare, fortsatt 2 (adv.) fortsätt, gå vidare, gå på1, läs vidare, vidare i texten 3 (adv.) fortsättningsvis,
dessutom; för det andra, pro secundo, item — gå vidare (motsats: stanna, dröja kvar) gå på1, gå fram 1. framåt
— ingen vidare ingen större (fart) — inget vidare (vard. för) 1 inte särskilt bra, ingenting särskilt, inte särskilt
framstående, rätt medelmåttig 1. obetydlig 1. oansenlig, som folk är mest, ingenting att skryta med, ingenting att
hänga i julgran 2 se dålig 3 3 inte särskilt roligt — inte vidare 1 inte längre, inte mer(a), inte ytterligare 2 (vard.
för) inte särskilt 1. precis 1. egentligen 1. nämnvärt 1. riktigt (bra) — någon vidare (vard. för) (inte) någon att tala
om 1. att räkna med 1. av någon betydelse 1. synnerlig 1. egentlig — och så vidare se med mera — tills vidare en
tid

(728utan vidare—vifta bort

framåt, si' vidare under tills — utan vidare som ingenting, se vidare under utan — utan vidare ceremonier so
resolut 2 — utan vidare omständigheter so resolut 2, genast 1 vidarebefordra skicka 1. sända vidare (till annan
person 1. plats); (som mellanhand) överbringa (hälsning); (ibl.) förmedla vidd 1 bredd, avstånd, se omfång,
storlek 2 (oftast i plur.) vidsträckt yta, flak, se slätt 3 (bildl.) 'djup', se räckvidd 2 vide pil, sälg

vidfoga tillsätta ID, se bifoga

vidga so förstora 1, utvidga, utöka: (om t. ex. kunskaper) fördjupa, intensifiera vidga sig so utvidga sig vidgå se
erkänna 1

vidhjärtad se offervillig, generös, fördomsfri, varmhjärtad

vidhålla (motsats: återkalla, återtaga, frångå) fortfarande hålla fast vid 1. hålla sig till 1. hålla på 1. hävda 1.
förfäkta, alltjämt stå fast vid, envisas, jfr försäkra 1, insistera på, fullfölja, framhärda vidhäfta 1 häfta 1. sätta fast
vid, se bifoga 2



(bildl.) jfr vidlåda 2 vidhäftning adhesion, (språkv.) agglutination vidhängande se närsluten; vidfäst, fasthäng-
ande; tillhörande vidimera bestyrka (en uppgifts likhet med originalet), bevittna, intyga (riktigheten av)

vidja se spö 1; vidjehank, band vidkomma se angå, tillkomma 5 — vidkommande (part. prep.) se angående
vidkommande (subst.) — för ngns 1. ngts vidkommande för min (osv.) del, vad mig (osv.) angår, angående mig
(osv.), själv vidkännas 1 (motsats: förneka, desav(o)uera) so erkänna, (om växel) acceptera, godkänna

2 kännas vid, känna igen, (vilja) veta av, erkänna släktskap 1. bekantskap med 3 (om förlust) lida, (om kostnader)
bära — få vidkännas råka ut för, ådra(ga) sig, drabbas av, utsättas för, bli föremål för

vidlyftig 1 (motsats: kortfattad, koncentrerad) se detaljerad, utförlig, omständlig, långrandig, lång 3;
(vitt)omfattande, vidsträckt, vittfamnande, vittsvävande 2 (motsats: tunn, spinkig, mager) omfångsrik, stor o.
tjock, jfr korpulent 3 (motsats: enkel, indragen) se slösaktig 1, ekonomiskt lättsinnig, vigilant; se utsvävande;
(om kvinna) jfr lättfärdig 4 (motsats: trång) åbäk(l)ig, so 1 vid 2 — vidlyftigt (adv., även) se vitt och brett 2
under 1 vid — vara vidlyftig 1 sträcka sig vida omkring 2 ha många järn i elden

3 leva på stor fot, föra ett utsvävande liv vidlåda 1 (om tunga) sitta fast 1. som fast-

klistrad (vid gommen), häfta (vid), hänga vid, ha fastnat, fästa 1. klibba 1. klistra 1. låda vid 2 (bildl.) vara
förenad med, tillhöra, finnas hos, vila (på 1. över), sväva (en förbannelse) över, bekaja vidmakthålla (motsats:
låta förfalla 1. förfaras; låta dö ut) hålla vid makt, hålla i

(gott) stånd 1. i gott skick, hävda, underhålla, konservera; hålla vid liv, hålla levande, hålla i helgd; hålla gående,
upprätthålla, uppehålla, hålla tillsammans, bevara, (bibehålla, ha kvar, ha i behåll vidrig 1 se avskyvärd, 2 gemen
1, förhatlig, osmaklig 2, frän 1, hemsk, (prov.) grym; jfr obehaglig, otrevlig 2 se motig, avog —

1 vidrigt fall se annars 1

vidrighet 1 vämjelighet, vederstygglighet 2 (oftast i plur.) otrevligheter, prövningar, svårigheter, motgång
vidräkning (skarp) uppgörelse, räfst, efterräkning, strafftal, (skarp 1. besk) kritik, snubbor

vidröra 1 röra (vid), beröra, komma i beröring 1. kontakt med, komma vid 1. åt 1. intill, snudda 1. nudda vid;
(inte vilja) ta(ga) i med tång; (med.) palpera; bestryka, ta(ga) 1. känna 1. treva 1. fingra 1. peta 1. (vard.) pilla 1.
putta på, vara på1 (allting); tangera, tuscha 1. toucha, touchera 2 (büdl.) i korthet omnämna 1. syssla med, se
beröra 2, slå på (en sträng) vidskepelse se skrock, (ibl.) ockultism, jfr vanföreställning vidskeplig skrockfull

vidsträckt 1 öppen, fri, 1 vid 1; utbredd, omfångsrik, djup (skog) 2 (bildl.) vidlyftig, vittfamnande, mångsidig,
(mång)omfattan-

de, mångfrestande, betydande, avsevärd (beläsenhet), vittomfattande, storslagen, vitt-strävande, långtgående,
högtflygande vidsyn vidsynthel, kringsynthet, vida vyer; klokhet

vidsynt (motsats: trångsynt, inskränkt, bornerad) kringsynt, förutseende; förstående, förståelsefull, upplyst,
fördomsfri, tolerant,

vidhjärtad, generös, själsstor, human, liberal, large

vidtaga 1. (vard.) vidta 1 se företaga (sig) 1

2 so taga vid 3 (som anföringsverb) fortsätta, återta(ga), (ibl.) infalla — vidtaga 1. vidta anstalter 1. lämpliga
mått och steg (för) se

föranstalta, foga 1. träffa 1. vidta(ga) anstalter vidtala tala med I. vid; be(dja) (ngn) om (ngt), avtala (om) —
vidtalad sc ombedd under ombedja

vidunder 1 so monster, odjur, missfoster; fabeldjur, (bibi.) vilddjur; [varulv, gorgo'n, hydra, en Levia'tan, en
Caliban] 2 (om person 1. sak), mirakel, enastående 1. storslagen företeelse, (ett) under (till 1. av) vidunderlig
(motsats: obetydlig; trovärdig) abnorm, fantastisk, se oerhörd 2; se makalös, mirakulös, monstruös, jfr underlig
vidöppen på vid gavel, jfr öppen 1; upp-



spärrad(e ögon) vift se galej — vara på vift vara ute o. 'vifta',

vara ute på nöjen 1. äventyr, so festa 1 vifta se fladdra, vinka 1, (ibl.) gestikulera; [vifta med] svänga, (vard.)
'flagga med', (prov.) viska med (svansen) — vifta bort (hastigt och lustigt) avfärda 1. 'expediera', slå bort,
bagatellisera, ignorera, (börja) tala

(729vifta I. vinka med kalla handen—vila

om ngt annat, visa ifrån sig, avvisa 2 — vifta 1. vinka med kalla handen vinka ett kallt farväl, avvisa 2, förhålla
sig avvisande; (om erbjudande 1. anhållan) se avslå 3 vig 1 smidig, spänstig, akrobatisk, väl-gymnastiserad,
mjuk, graciös, lätt 1. ledig (i sina rörelser), kattlik; (lätt)rörlig; flink, kvick 2 bekväm, praktisk, behändig 3 (prov.
för) enkel, lätt, lätt avklarad viga 1 (i äktenskap) förena, förmäla, hopviga, sammanviga, lagviga 2 inviga, helga,
konsakrera, högtidligt överlämna, offra, ägna (sitt liv åt) 3 prästviga, ordinera 2, välsigna — vigas (även) träda i
brudstol — vigd (även) 1 helgad 1. kristen (jord) 2 hemfallen (åt undergången 1. fördömelsen) — vigd åt döden
(förut)bestämd att dö

1 vigg 1. vigge 1 se blixt 1 2 kil

2 vigg (vard. för) ficklån, handlån, (mindre 1. tillfälligt) län

vigga (vard. för) låna 1 vigilant ekonomiskt lättsinnig, vidlyftig vigsel se bröllop, jfr giftermål vigör hälsa,
livskraft, styrka, energi, vitalitet, spänst(ighet), (god) kondition, (god) form

vik inskärning, (havs)bukt, (havs)arm, (sjö. o. prov.) krik; [fjärd, fjord, golf, bay, lagun); kil (i hårfästet) vika 1 se
böja 1 2 lägga dubbel; göra veck 1. hundöron på, vecka; falsa (bokark), bryta (servetter) 3 se avlägsna sig 1,
retirera, 1 backa 2, 3 fly 1, jfr vika undan 4 sjunka 1. falla i värde (pä börsen), mattas 5 (vard. för) markera (en
plats), se reservera — vika sig (även) bocka sig, rulla sig (om); (vard. för) falla ihop 2, (gå o.) lägga sig 2 — vikt
(part. adj.) (vard. för) upplagen 1, reserverad 1 — vikande avtagande, fallande, sjunkande, ned-(åt)gående, låg
(konjunktur), (ekonomiskt) vacklande, (fackspr.) recessiv, regressiv — ge vika 1 (motsats: hålla stånd) se 3 fly 1,
retirera, kapitulera 1 2 (motsats: trotsa) falla undan, ödmjuka sig, ge efter, stryka på foten, inte mucka, (si.) brassa
back, se foga sig 4; [få ge vika] icke kunna mäta sig (med), (få) stå tillbaka (för) 3 (motsats: hålla) ge sig, brista,
lossna, vackla, svikta, 'gunga' —- vika av 1 ändra riktning, ta(ga) en annan riktning, ändra rörelse, bryta av, slå in
(på en annan väg), ta(ga) av 1. (prov., i Sydsv.) vrida (till höger); vika åt sidan, väja, (jäg.) kasta; (sjö.) hålla 1.
falla av (åt lä-sidan); (om väg) böja av, kröka 2 se avvika — vika ihop lägga samman i veck, lägga 1. rulla ihop
(servett), fälla ihop — vika in böja in(åt), lägga in; ta(ga) in (i 1. på) — vika tillbaka för (inte) tveka — vika
undan gå 1. röra sig 1. stiga åt sidan, rygga; gå undan 1. ur vägen (för), hålla undan (för), väja undan; dra(ga) sig
tillbaka, 3 fly 1; falla undan (för) — vika upp 1 rulla 1. kavla upp (ärmar), skörta upp (kjol), slå 1. fälla upp
(krage); lägga upp (ett veck) 2 (sjö.) hålla upp (mol)

(730

vikarie se ersättare, ställföreträdare, reserv vikariera för tjänstgöra i stället för (ngn

annan), ersätta 2 vikt (subst.) 1 tyngd, (tekn. o. fys.) massa; (om ädelstenar) karat 2 eftertryck, energi; (lägga)
huvudvikt(en) (vid) 1. 'tyngdpunkten)' (på) 3 angelägenhet, relevans, räckvidd, makt, (av) betydelse 1. intresse 1.
vikt ocli värde — anse av vikt se 1 hålla på 2 — fästa vikt vid fästa uppmärksamheten vid, se beakta — lägga
vikt vid fästa avseende vid, göra affär av, 1 hålla på 2, framhålla 2 — vara av vikt vara viktig 1. väsentlig 1.
betydelsefull, ha en viss 1. stor betydelse, spela en (stor 1. väsentlig) roll, ligga ngn (varmt) om hjärtat — värd
sin vikt i guld enastående duglig, makalöst bra, jfr utomordentlig, oersättlig

viktig 1 (motsats: betydelselös, underordnad) av (stor) vikt, se angelägen 1, betydelsefull, betydande,
framträdande, väsentlig 1, 2 avgörande, meningsfull, beaktansvärd, förpliktande, maktpåliggande, utomordentlig,
relevant, principiell, central, brännande 1. tung (fråga), bärande (tanke, idé, skäl), (vard.) riksviktig; trängande
(behov), (åld.) ansenlig 2 (motsats: ödmjuk) (ofta vard. för) egenkär, inbilsk, självmedveten, högdragen,
övermodig, storordig, stursk, beskäftig; gravitetisk (gång) — det viktiga huvudsaken, det väsentliga, den



springande punkten, se under 2 springa — det är inte så viktigt (vard.) det är inte så livsviktigt, det står inte för
livet — göra sig viktig hysa en hög föreställning om sin egen betydelse, göra sig grön, yvas, (vard.) vikta sig,
vara mallig 1. mopsig, malla sig, mopsa sig viktighetsmakare viktigpetter, viktigpelle, viktigpåse, besserwisser,
högfärdsblåsa, 2 fjärd, (vard.) 'pösmunk', 'stropp', se skräv-lare, jfr glop viktoria seger, framgång, succé, triumf
viktoriansk (förljuget) pryd o. sedesam, sipp, (överdrivet) sträng i sedliga frågor viktualier se livsmedel, specerier

1 vila (subst.) overksamhet, lugn, ro, stillhet; se sömn, (djurs) (vinter)dvala; avslappning, avspänning,
avkoppling, ledighet, återhämtning, rekreation, vederkvickelse; rast, siesta, paus; (njuta sitt) otium (cum digni-
tate) — den eviga vilan den sista sömnen, döden, nirvana gå till vila se lägga sig 2, (om sol) se gå ned 3 — i vila
orörlig, statisk

2 vila (v.) l (motsats: arbeta, anstränga sig) ligga overksam, rasta, slöa, dåsa, hålla upp, pausera, göra uppehåll,
pusta (ut), vila ut, vila sig, ta(ga) sig en vilostund 1. vilopaus, sitta ö'ver, hålla sig stilla, ta(ga) igen sig, hämta
sig, hämta andan, andas ut; koppla av, vila upp sig, rekreera sig; sova (middag), sträcka ut sig 2 ligga begravd 1.
begraven; (om affärer) ligga nere; (om maskiner) stå (stilla); ligga i träde; vara uppskjuten, (låta) ligga 1. vara,
bero, anstå; hålla stilla 3 [vila på] stödja sig pä; varavila i graven I. i mullen—tagas ur villfarelsen

fästad på; ligga på (årorna); dra(ga) ut på 1. Iiålla ut på (en ton); grunda sig på, vara grundad på; (om pålaga)
åligga, åvila 4 [vila mot] stödja (ngt) mot, luta (huvudet) mot, stå stödd 1. lutad mot 5 [vila över] vara 1. ligga
utbredd 1. lägrad över, 'ruva' över; vidlåda nJ — vila i graven 1. i mullen vara död, se under 2 död — vila på
hanen förhålla sig avvaktande — vila på sina lagrar njuta av 1. sola sig i sitt beröm I. sin framgång, ta(ga) igen
sig efter sin(a) framgång(ar) vild 1 (om människa) primitiv, naturfolks-, barbarisk, ociviliserad, okultiverad, rå,
brutal, bestialisk, omänsklig 2 (om djur) otämd, otamd; bångstyrig 3 (om växter, motsats: odlad) vildvuxen, (ibl.)
förvildad 4 (om natur) ödslig, öde 5 (bildl.) se obändig, bångstyrig, obehärskad, våldsam, yr, yster, (vard.)
sjövild, (alldeles) 'rysk'; otyglad, orgiastisk, backantisk; se hänryckt, ifrån sig 1. utom sig 1. 'rusig' (av glädje), jfr
uppsluppen; utsvävande, 'stormig' 1. 'stormande' 1. 'stormfylld' (ungdomstid) 6 ursinnig, rasande, brusande,
obehärskad, elementär 1. eruptiv (kraft), blodig (strid); (om idé, historia osv.) fantastisk, överdriven, bisarr,
barock, tokrolig 7 se ilsken, ond 2 8 [vild i] betagen 1. 'galen' 1. 'tokig' i; [vild på 1. efter] se begiven på — vilt
(adv., även) fullkomligt 1. alldeles (främmande) — fara vilt fram se härja — till den vilda grad so oerhört —
vilda nöjen orgier, so under orgie vildbasare 1. vildbase se rustibuss vilddjur 1 (större) rovdjur, odjur, best, (bibi.
för) vidunder 2 (bildl. för) skoningslös 1. brutal människa, omänniska, 'odjur', 'tyrann'

vilde 1 primitiv människa, naturmänniska, skogsmänniska, 'inföding'; (ibl.) barbar; [vildar] naturfolk, primitiva
folk 2 se rustibuss 3 fristående politiker, partilös, frilans vildhavre — så sin vildhavre (om man) leva

om, rasa ut, leka rommen av sig vildhjärna se galning, vettvilling, rustibuss, jfr sprakfåle 2

vildmark ödemark, tassemark; urskog, djungel vildsint se ilsken 1, argsint, brutal vildvuxen (om växt) förvildad;
(om hår) kraftig, riklig; (exv. om ungdom) bohemisk, 'förvildad', 'oborstad', ohyfsad, ohängd, (ibl.) asocial

1 vilja (subst.) 1 se energi 1, ambition, karaktär 2 befallning, krav, fordran, bud, (Guds) bestämmelse 1. råd(slut),
(åld., relig.) (ske din) vilje 3 önskan, lust, behag, åstundan — av fri vilja se frivilligt under 2 frivillig — efter
egen vilja efter (sitt) eget huvud, efter eget sinne, efter godtycke 1. (för)gott finnande, efter eget skön — få sin
vilja fram få (det) som man önskar 1. vill det, (låta ngn) ha 1. få sin frihet, (låta ngn) hållas — med bästa vilja i
världen hur gärna man än vill —• med litet god vilja möjligen, till nöds — med (vett och) vilja se avsiktligt —
sista 1. yttersta vilja se testamente 1 — till

viljes (vara) till lags, se under 2 lag, jfr tillmötesgå

2 vilja (v.) 1 behaga, bry sig om, finna för gott; [jag vill] det lyster mig; [om ni vill] om ni så tycker 2 gärna 1.
helst se, önska, ha

lust (till 1. att), eftersträva, åstunda, begära, (ibl.) tänka; [vad kan han vilja (oss)] vad kan han väl föra 1. bära i
skölden 3 befalla, bjuda, kräva, fordra; envisas, insistera, sätta den sidan till; [om Gud vill] om Glid tillåter 1.
tillstädjer 4 [olyckan 1. slumpen ville] genom en olycka 1. en slump hände det eller det — det vill sig inte



ingenting lyckas riktigt — det vill säga det är uttytt, se vidare under säga — om det vill sig väl om det går bra —
veta vad man vill vara målmedveten, kunna driva sin vilja igenom — vilja av 1. fram 1. in 1. upp vilja komma 1.
gå 1. stiga (osv.) av 1. fram 1. in 1. upp — vilja hän [vart vill du hän] vart vill du komma; vad syftar du på, vad
vill du egentligen — vilja ngn väl se gynna — vilja säga se innebära; [(allt vad ordnar) vill säga] heter; [härmed
vill jag inte ha sagt] härmed menar jag inte (att); [vad vill det här säga] vad skall det här betyda — vilja till1
fordras — vilja åt ha lust till, ha ett gott öga till; vilja komma åt, vilja skada 1. trakassera viljefast se viljestark
viljefrihet indeterminism viljelös svag, karaktärslös, hållningslös, håglös, resignerad, bruten, 'slak' — viljelöst
(adv., även) (flyta) som ett spån på vattnet viljestark viljekraftig, viljefast, oböjlig 2; se ambitiös viljestyrka se
själsstyrka vilken l som 2 vem (som), vad för en, (prov.) hocken, (vard.) vicken; (av) vad (anledning) 3 (i utrop:)
hurudan, en sådan 1. (vard.) sån — vara vilket som komma på ett ut, jfr vara likgiltigt (vilket) — vilken som
helst förste bäste, godtycklig vill — fara vill se misstaga sig — gå vill gå 1. komma 1. råka vilse

1 villa (subst.) sommarvilla, enfamiljshus, se hus 1, stuga 1, jfr landställe

2 villa (subst.) 1 se misstag; sinnesvilla, illusion, gyckelbild, fantasi 2 2 se villervalla

3 villa (v.) — villa bort se förvilla 1, blanda bort 3 — villa bort sig trassla bort sig, tappa bort sig (i), gå 1.
komma 1. råka vilse

villebråd vilt, vildnad, byte villervalla virrvarr, villa, störningar, se under störning, uppståndelse, rabalder,
kalabalik, karambolage, kaos 2, bråk i, (vard.) 'cirkus'

villfara se bifalla, uppfylla 2, tillåta 1, foga sig 3

villfarelse se misstag; oriktig uppfattning, vanföreställning, vantro, illusion, tvångstanke; förvillelse, förvirring,
förblindelse, 'blindhet', galenskap, dårskap, jfr fördom — tagas 1. tas ur villfarelsen komma underfund med

(731villig—vinda upp

villig se beredd, redo, beredvillig, tjänstvillig, (åld.) lydaktig; se flitig 1; pigg, livad; [villig att] disponerad 1.
böjd 1. fallen för — villigt (adv., även) gladeligen, se gärna 1; (sjö. för) snabbt, raskt, oavbrutet villighet
beredvillighet, tjänstvillighet villkor 1 förutsättning, betingelse, (log.) premiss, (hand.) konditioner 1. (ibl.)
stipula-tion; (vard.) (hårda) bud I. bandage': nödvändighet, (ofrånkomligt) krav, conditio sine qua non:
reservation, förbehåll: (i plur. även) bestämmelser, stadganden: (ibl.) överenskommelse, avtal 2 levnadsvillkor,
jfr livsvillkor, situation: (ekonomisk) ställning, löneförmåner: (gynnsam) jordmån' — villkors- villkorlig:
(språkv.) konditional — leva i små villkor ha det fattigt — på inga villkor se icke, aldrig 1 villkorlig villkors-,
konditionell; hypotetisk, betingad; (jur., om rättsregel) dispositiv — villkorligt (adv., även) försöksvis, som 1. på
försök, på prov; (jur., tidigare:) (få) villkorligt straff 1. villkorlig dom, (döma) Ull villkorligt straff 1. (numera:)
skyddstillsyn villolära se kätteri

villoväg se avväg 2, villostråt, villostig, villande stig, farlig(a) väg(ar), förvillelse, missriktning — komma 1. råka
på villovägar

gå 1. komma 1. råka vilse villrådig se obeslutsam, vankelmodig, osäker 2, tveksam, förvirrad 2, tvivelrådig —
vara villrådig veta sig ingen (levande) råd, veta

varken höger eller vänster, inte se ngn utväg 1. hjälp, inte veta vad man ska ta sig till, tveka, (vard.) gå omkring
som en ligg-sjuk 1. äggsjuk höna; stå handfallen, famla 1. treva i mörker vilodag ledig dag, fridag, lovdag, (mil.)
raste-

dag; helgdag, sabbat(s-dag), söndag vilsam rofylld, behaglig; (om färg) lugn, icke skrikig

vilse 1 på orätt väg, 2 fel 2 2 se vilsen 2 — fara vilse se misstaga sig — föra vilse *< förvilla 1 — gå I. komma
1. råka vilse villa bort sig, gå fel 1. galet 1. vill, komma 1. råka på avvägar 1. villovägar 1. på villostig, komma
på fel väg 1. stråt, förirra sig, förvilla sig, gå bort sig, ha tappat bort sig, ha förlorat orienteringen, irra (omkring),
(prov., i Sydsv.) komma på 1. till villekulla — leda vilse se förvilla 1, vilseleda vilsefora föra på orätt väg,



vilseleda, förvilla 2 — vilseförd vilseledd, bortkollrad, bedårad, förförd, förledd, bedragen vilsegången se vilsen
1

vilseleda föra 1. leda vilse, vilseföra, leda (in) på fel spår, föra på avvägar 1. villospår, missleda, desorientera,
(ibl.) förföra, se bedraga 3, 1 lura, förvilla 2 — vilseledande missvisande, gäckande, förvillande, oriktig,
bedräglig, falsk, snedvriden; sviklig, lögn-, sken-, bluff-vilsen 1 vilse, vilsegången, vilsekommen, vilsefarande,
desorienterad, vägvill 2 veck-vill, virrig, rådlös, osäker, handfallen, bort-

kommen, konsternerad, konfys, galen', (vard.) 'vrickad' vilt villebråd, vildnad

vimla myllra, virvla, stimma, svärma, trängas, pyra, kräla, yra, krylla 1. (prov.) krälla. vara överfylld (av),
översvämmas (av), (vard. i örla: [det vimlar av[ (vard.) det dräller av vimmel myller, gytter, gyttring, virrvarr.
(folk)trängsel, tummel, röra, se kaos :': myllrande hop, 'svärm', 'stim', 'folkhav 'myrstack'

vimmelkantig omtumlad, omskakad, förvirrad 2, virrig, rusig 2, vankelmodig

vimpel långsmal flagga, se 1 flagga, (sjö.) flöj, galjade'1

vimsa (vard. för) röra sig planlöst hit och dit, fjanta (omkring), fladdra (hit och dit), irra, (vard.) hatta, örla
(omkring); bära sig tafatt o. smålarvigt åt, vela; tala förvirrat, vara virrig

vimsig (vard. för) förvirrad 2, tafatt, nervös, tokig 4, enfaldig 1

1 vin 1 vinranka; vindruva 2 druvsaft, (ädel)

druva', druvmust; [dåligt vin] (vard.) blud-der(vin)

2 vin vinande, tjut

vina se susa 1, tjuta, pipa, blåsa, fräsa, vinande fara 1. rusa 1. yra

1 vind (subst.) blåst, blåsväder, luftdrag, luftström, (vind)pust, 'puff', (vind)fläkt, (vind)kåre, (vind)il, väderil,
vindstöt, kastvind, (kast)by, (vind)kast, stormil, stormby, (hård) rivare, 'körare'; [bris, kuling, storm, orkan;
alpvind, föhn; (sydfransk) mistral, (nordafrikansk) s(c)irocco, ökenvind, samum; monsun, passad]; jfr virvelvind
— förlig vind se medvind 1 — ge vind i seglen hjälpa på traven, ge fart åt, bana väg för, öka utsikterna 1.
möjligheterna för, underblåsa, befordra, främja — ha 1. få vind i seglen ta(ga) 1. skjuta fart, komma i gång
(med), se under 1 gång; ha 1. få 'medvind', (börja) vinna framgång, (börja) segla för förlig vind, lyckas, ha
kommit 1. komma sig upp, gä framåt — vind för våg (låta allt gå) utan ordning o. tillsyn, som det slumpar sig,
bäst det kan, på måfå; (driva) redlöst (omkring); [driva 1. låta allt gå vind för våg] (även) inte bry sig om
någonting, 'släppa taget'; [vara lämnad vind för våg] vara övergiven I. lämnad åt sitt öde, ligga i lägervall 1. i
träde — vända kappan efter vinden anpassa sig efter konjunkturerna, se vidare under 2 vända

2 vind (subst.) loft, vindskontor, vindsutrymme; (foder)skulle

3 vind (subst.) (tekn.) vindspel

4 vind (adj.) se skev 1, förvriden 1

1 vinda (subst.) garnvinda, nystvinda, nystfot, nystkrona, härvel, haspel

2 vinda (v.) vrida, snärja, veckla, slingra; nysta, haspla, härvla; veva, (sjö.) varpa — vinda hem (sjö.) ta(ga) hem,
hiva, hyva, spela in — vinda upp hissa, hiva, upp-hanka tu

(7323 vinda—draga vinst av

3 vinda (v.) se skela 1

vindböjtel se odåga, (ibl.) opportunist

vinddrag se fläkt 1

vinddriven (om person) se rotlös



vindel se vindling

vindeltrappa spiral trapp a

vindfana se flöjel 1

vindfläkt se fläkt 1, jfr 1 vind

vindflöjel se flöjel

vindicera 1 göra anspråk på, återkräva 2 göra gällande, förfäkta, hävda

vindil se kåre 1

vindkast (häftig) vindstöt, by vindkåre se kåre 1, jfr 1 vind vindling snirkel, vindel, virvel, krök, slinga, rundel,
kurva, spiral, (konslh.) volut; krumbukt

vindpinad förblåst, stormhärjad

1 vindstilla (subst.) (sjö.) stiltje, bleke, lä

2 vindstilla (adj.) vindlös, (kav) lugn vindsvåning takvåning, mansardvåning vindögd se skelögd 1

vingbruten 1 skadad i vingarna 2 (bildl.) se

bruten 2 under bryta, hjälplös vinge 1 fjädervinge 2 flygplansvinge, bärplan 3 (vard. för) örfil — flyga högre än
vingarna bär se förtaga sig — få luft under vingarna flyga upp; få fart; se vidare under luft — klippa vingarna på
se vingklippa — pröva vingarna se om vingarna bär, försöka stå på egna ben, försöka klara sig själv — sticka
huvudet under vingen slå sig till ro, somna — taga 1. ta (ngn) under sina vingars skugga se beskydda, ta(ga) hand
om vingklippa 1 klippa vingarna på 2 (bildl.) dämpa, hämma, 'knäcka', kuva, tygla, lägga band på, hejda, 'strypa',
lamslå, stäcka, bromsa, stoppa, omintetgöra, lägga hinder

1 vägen för (ngns) planer o. strävanden, stävja (ngns avsikter) — vingklippt (även) se bruten 2 under bryta,
hjälplös

vingla 1 se vackla 1, ragla, svänga 1, kränga 3; dingla (ned); stå ostadigt, rackla, runka

2 vara ostadig 1. opålitlig (i sina beslut), vara oredlig 1. opålitlig (i affärer), vara en ving-lare 1. växelryttare

ringlig 1 se osäker 3, ryckig, rankig, slinkig 2 (bildl., om person) ostadig, opålitlig fink signal, tecken, indicium;
gest, 'nick', (lyda ngns minsta) önskan; avi; antydan, anspelning, insinuation, viskning (i ngns öra);
(underhands)upplysning, anvisning, hänvisning, fingervisning, råd, tips, dessäng, ledtråd, indikation; påminnelse,
påstötning, varning — få en vink om få nys om — ge ngn en vink om teckna till ngn; viska ngt i ngns öra;
(vard.) tipsa; jfr bleklagt nej rinka 1 vifta, gestikulera, teckna (till ngn), (ibl.) hälsa; semaforera, signalera 2
(poet., om stjärnor, för) blinka 3 hägra 4 se fresta (med) — inte ha mycket tid att vinka på inte ha mycket tid till
förfogande, inte ha mycket tid att disponera 1. förfoga över — vinka I. vifta med kalla handen avvisa, se vidare
under vifta

vinkel hörn, smyg, vrå, skrymsle, prång; krok, krök, (telcn.) knä; skärningspunkt

vinkla (bildl. för) ge personlig 1. ensidig prägel (åt skildring e. d.), styra, avsiktligt snedvrid,a 1. tillrättalägga (i
viss riktning), 'färga'

vinkling styrning, avsiktlig 1. försåtlig snedvridning (av verkligheten), avsiktligt tillrättaläggande (i viss
riktning), verklighetsförändring

vinn lägga sig vinn om se vinnlägga sig om vinna 1 se segra, dra(ga) (det) längsta strået, behålla segern, gå 1.
komma in som etta, belägga första platsen; (i spel;) ta(ga) hem spelet I. potten, gå ut, (i bridge:) få utgång, gå
hem; [vinna över] vinna seger över, jfr besegra 2 (för)skaffa sig, se förvärva, förtjäna 1, ernå, 2 få 1, (vard.)
kamma hem I. in, plocka hem (ett pris); (inte ha ngt att) 'hämta'; finna (lugn); inhämta (kunskaper); 'knipa'
(applåder) 3 erhålla vinst; få som vinst 4 värva, få till anhängare 1. vän, tjusa, göra (starkt) intryck på, inta(ga),



'fängsla', 'erövra', 'ta med storm' 5 förändras till sin fördel, göra sig bättre, få ett fördelaktigare utseende, bli
vackrare, embellera 6 spara (tid) — vinnande 1 se förtjusande 1, sympatisk, hygglig 1 2 vägvinnande, långa
(kliv) — söka vinna se eftersträva — vinna anklang vinna 'folkets öra', få ett sympatiskt mottagande, få 1. vinna
insteg — vinna burskap bli allmänt antagen, se vidare under burskap — vinna erkännande göra (sin) lycka, se
vidare under erkännande — vinna gehör bli åtlydd; vinna anklang; se vidare under gehör — vinna insteg få fast
fot, se vidare under insteg — vinna inträde komma in, bli antagen — vinna mark vinna terräng — vinna sina
sporrar dra(ga) uppmärksamheten till sig, se vidare under sporre — vinna terräng utbreda ni sig, se vidare under
terräng vinnare se segrare

vinning (egen) förtjänst, vinst 1, fördel 1; se erövring 2

vinningslysten se sniken, profithungrig, rov-girig

vinningslystnad vinstbegär, förvärvsbegär, penningbegär, penningdyrkan, mammons-dyrkan, mammonstjänst,
mammonism, jakt efter guld, guldtörst, girighet, snikenhet, profithunger, dans kring guldkalven vinnlägga sig om
lägga sig vinn 1. (åld., bibi.) vinning om, göra sitt bästa (för att), spänna sina krafter för, gå in för, lägga an på,
låta sig angeläget vara, 'odla', bekymra sig om, ävlas, se 2 sträva

vinst 1 (motsats: förlust) vinning, utbyte, lön, 'skörd', 'frukt', byte, fångst, kap, erövring, (laga) fång; överskott,
netto, behållning, utdelning 2, dividend, (års)bo-nus; förtjänst, valuta, avkastning, avans, profit, reveny 2
(motsats: nackdel) se fördel, tillgång 4-, (det är ingen) uträkning 3 (motsats: nit, nitlott) vinstlott, 'lottguld' —
draga I. dra vinst av jfr utnyttja, behandla

(733ge vinst—visa ifrån sig

som mjölkko 1. guldhöna, mjölka' — ge vinst sc löna sig, rendera 1 — på vinst och förlust på måfå vinstandel
tantiem, royalty, bonus vinstgivande se inbringande vinter [vintern] den kalla 1. vita årstiden,

kung Bore violett se lila, jfr purpur violin se fiol

violinist violinspelare, fiolspelare, fiolist; (åld.)

fidlare, gigspelare, gigare vipp hissanordning, vippstång, (pump)svängel; vipptåg, hisslina — vara på vippen att
vara nära att, se under 1 nära

1 vippa (subst.) 1 (bot. för) grenig klase 2 viska, vifta, borste; tofs, espri

2 vippa (v.) se vicka, guppa, gunga, vagga, 'hoppa', (prov.) gippa, (ibl. nära) störta (omkull) — vippa runt se
kantra 1

vips se genast 1, plötsligt vira linda, veckla (in 1. upp), rulla (in), binda (om), surra (om), sno (in), snurra (om),
knyta (om), slingra (om), kasta (om), slå (om 1. in), fläta (om), nysta 1. spola (på) wire [vajer] (eng. f. för) vajer,
stållina, jfr lina, (ibl.) förtöjning viril se manlig, kraftfull, robust, (vard.) tuff virke 1 se timmer, trä(varor), plank,
bräder; träslag 2 (bildl.) (gott) 'material' 1. 'stoff 1. 'gods' 1. 'gry' virrig se förvirrad, obestämd, 'dimmig'; (om
person, även) nervös, se vilsen 2, omtumlad, vimmelkantig, huvudyr, yr (i huvudet 1. i mössan 1. i skallen),
fjollig, (vard.) snurrig, 'vriden', vimsig i plymen, 'spattig', tafsig, stirrig; (vard. om senil person) gaggig; — vara
virrig prata i nattmössan virrvarr so vimmel, oordning, oreda, villervalla, kaos 2, blandning 3, 1 röra 2, (prov.)
mölja; (ett) omvartannat, (en) häxdans, (en) 'labyrint', 'snår' virtuell skenbar, sken-(bild), antagen

1 virtuos (subst.) se mästare 3, överdängare, 'trollkarl', 'ekvilibrist'

2 virtuos (adj.) talangfull, lysande, utomordentlig, eminent, briljant, mästerlig, överlägsen, virtuosmässig;
fingerfärdig, (tekniskt) skicklig, artistisk

virtuositet överlägsen (teknisk) skicklighet 1. färdighet, fingerfärdighet, briljans, mästerlig förmåga, (tekniskt)
mästerskap, överlägsenhet, bravur, färmitet, verv virvel 1 virvelrörelse, piruett; häxdans, 'ringdans', 'karusell',
'snurra', 'skur', 'rus', 1 yra 3 2 häxkittel, sjudande 'kittel', malström; se virvelvind; (rök)spiral, vindel, vindling;
(damm)moln 3 trumvirvel; 1 drill virvelvind virvelstorm, (väder)virvel, cyklon,



tyfon 1. taifun, tornado, skydrag, tromb virvla svänga (runt), svänga sig, snurra, sno (runt), piruettera, tumla
(omkring), kretsa 1, vimla, välva sig, rulla, svirra, svirvla, rotera; (om blad 1. papper) singla, 'dansa' (runt), blåsa
1. flyga omkring; (om snö) yra,

svepa, 'ryka', (prov.) fyka; (om vatten) skumma, 'sjuda'

1 vis (subst.) se 1 sätt 1 — på intet vis se icke — på så vis på så sätt, se under 1 sätt; so jaså — på sätt och vis i
visst avseende, so vidare under 1 sätt

2 vis 1 (adj.) lärd o. klok, se klok 1; vislig, vettig; världsklok, överlägsen, högvis; orakelmässig 2 (ss. subst.) vis
man, en Salomo, en Solon, (österländsk) mager, vishetslärare, filosof, (indisk) guru

1 visa (subst.) se sång 2, (sång)låt, melodi, trall, (vard.) (melodi)stump, trudelutt, me-lodeja, 'bit'; jfr folkvisa;
(varieté)chanson, chansonett, (revy)kuplett; slagdänga, schlager, (ibl.) 'örhänge', evergreen; (ständigt samma) sak
1. klagolåt — bli till en visa bli till ett ordspråk i. en fabel, bli allmänt samtalsämne, bli till åtlöje, väcka
uppseende (i hela staden) — ord och inga visor allvar, so vidare under ord

2 visa (v.) 1 se förevisa, presentera (film), framvisa ru, uppvisa iu, föra fram, lägga 1. ställa fram, utställa ni, jfr
skylta 3; föra (ngn omkring), låta se, vägleda, guida 1. gida; (sjö.) sätta (flagg) 2 peka (på), utpeka ni, fästa (ngns)
uppmärksamhet (på 1. vid), göra (ngn) uppmärksam på, lägga 1. sätta fingret (på), öppna ngns ögon för; anvisa,
hänvisa till; åskådliggöra ni, demonstrera, klargöra ni, klarlägga, förklara, lära ut, instruera, handleda; påvisa ni,
bevisa 1, 'belysa', utveckla, (filos.) deducera fram 3 låtsa om, låta förmärka, låta (ngn) veta, föra (en åsikt) till
torgs, torgföra; se ådagalägga, förråda 3, manifestera; affischera; framte, förete, 'erbjuda' 4 (om instrument)
utvisa, 'stå på', ånge, markera, indikera — visa sig 1 låta se sig, låta sig ses, presentera sig, bli synlig, komma i
sikte, synas; (om perspektiv 1. landskap) öppna sig; bryta fram 1. ut; skymta (fram), lysa fram, glimta fram,
glänsa fram, komma 1. 'krypa' fram, titta fram 1. ut 2 infinna sig, jfr ankomma 1, uppenbara sig, synas till,
komma för 1. inför ngns ögon 1. åsyn, komma in i bilden, komma i blickfånget, 'dyka upp' 3 framträda, stiga 1. (i
högre st.) stå fram, uppträda; (vard.) 'svänga sig' (bland), 'frottera sig' (mot) 4 yppa sig, röja sig, förnimmas,
förspörjas, bevisa sig, yttra sig, ta(ga) sig uttryck, te sig, framgå, falla sig (svårt), avspegla sig, bekräfta sig,
bekräftas, ge sig till känna, göra sig gällande, spörjas 5 bete sig, förhålla sig, uppträda 1. handla (som), avslöja
sig (som), demaskera sig (som), framstå (som); tyckas, ge intryck av att vara — visa sig på styva linan sc
briljera, jfr skryta — visa bort visa på dörren, uppmana (ngn) att avlägsna sig, kasta ut, förvisa 1, avvisa 1 — visa
fram framvisa, ta(ga) fram, hålla fram, framte, förevisa, 2 visa; peka fram (mot) — visa humör fatta humör, se
morska sig, ilskna till — visa hänsyn (för) respektera; veta hut — visa ifrån sig se avvisa 1, avskc-

(734visa klorna—vite

da 2 — visa klorna uppträda hotfullt, se vidare under 1 klo — visa på' se påpeka —-visa på dörren utvisa 01, se
fördriva — visa sinnesnärvaro se finna sig 2 — visa sitt rätta skinn förråda sig, se vidare under skinn — visa
tillbaka se avvisa 2, gendriva — visa tänderna bli aggressiv, se vidare under tand — visa ut visa på dörren, köra
1. sparka ut, se förvisa 1; sc utvisa — visa väg i. vägen (väg)leda, anföra, dirigera, gå i spetsen 1. i täten, ånge
marschriktningen, föra (ngn till), guida I. gida

visavi 1 (prep.) se mittemot 2 (adv.) med avseende på, beträffande 3 (subst.) miltemol-sittande person, moatjé,
partner visdom vishet, lärdom, förnuft, vett; (livs)-filosofi

visdomsord ord på vägen, ordspråk, jfr aforism, sentens vishet se klokhet, visdom

visibel 1 se synlig 1 2 möjlig att träffa, redo

att ta(ga) emot (besök) vision andeuppenbarelse, se syn 5, uppenbarelse 1; inre syn 1. bild; (friare:) bild, intryck
visionär 1 (adj.) synsk, klärvoajant 1. clair-voyant, fjärrsynt, hallucinatorisk, framsynt 2 (subst.) fjärrskådare, se
siare visit artighetsvisit, artighetsbesök, sc besök 1

— avlägga visit hos sc uppvakta 2 visitation granskningsbesök, se granskning, inspektion, undersökning;
husundersökning, husrannsakan visitera se granska, inspektera, undersöka



1 viska (subst.) (damm)vippa, ruska, (skur)-tvaga, (skur)borste, (sotarsl.) virra

2 viska (v.) se borsta

3 viska (v.) 1 (lågmält) (små)prata, tissla och tassla, 'kuttra', väsa; (inte våga) 'andas'; sc skvallra 1 2 (om vinden)
susa — viskande 1 (subst.) viskningar, (tissel och) tassel 2 (adj.) sc lågmäld — det viskas det sägs 1. glunkas 1.
mumlas

viskositet seghet, inre friktion viskö's klibbig, seg, trög, trögflytande, tjockflytande

visligen 1. visligt klokt 1. förståndigt nog, försiktigtvis visning se utställning; vernissage vispa omröra ni, slå 1.
piska (äggvita) — vispa

till (vard. för) slå till 1 under 2 slå viss 1 se säker 2, se given 3 under giva 2 fullt övertygad (om), förvissad (om)
3 bestämd, särskild, speciell, angiven; [vissa] somliga, se under somlig; enskilda; [ngt visst] ngt odefinierbart,
ngt charmerande — en viss potentat djävulen, se djävul — ett visst (litet) ställe toaletten, jfr toalett 2 — för visst
se förvisso — ha en viss betydelse vara av vikt, se vidare under betydelse — i viss mån på visst sätt, se vidare
under 1 mån — i visst avseende se delvis — till en viss grad i viss utsträckning, se vidare under grad — vara viss
på vara säker på, veta vissen l (om växt) (för)vissnad, utblommad, överblommad, slokande, slokig, slankig,

förtorkad, torr 2, 'död'; (om person) skrynklig, skrumpen, avtärd, skinntorr, åldrad, se

passé 2 (vard. för) dålig, medtagen, opasslig 2, slö, nere 3 (si. för) tråkig, ointressant, dum, enfaldig; otrevlig,
okamratlig, nedrig, lumpen, (vard.) kymig, taskig; dålig, misslyckad

visserligen med visshet I. säkert 1. förvisso (sant), sannerligen; väl, sant nog (men); (ibl.) må så vara, om också;
givetvis visshet 1 se säkerhet 1 2 obestridlighet, evi-dens, övertygelse vissla sc 2 pipa, tjuta; ge signal, blåsa;
(ibl.) flöjta

vissna 1 (om växter) förtorka, borttorka ni, förvissna, skrympa, blomma ut 1. över, fornas, dö'; vissna ned 1. bort,
gulna, falna; borttyna m, avtyna ni, förtyna 2 (bildl.) förlora i kraft o. skönhet, åldras visso — för visso se
förvisso — till yttermera

visso dessutom, se vidare under till visst säkert, säkerligen, jo, utan tvivel, tvivelsutan, otvivelaktigt, förvisso, för
all del, bevars, naturligtvis, absolut; se sannerligen; efter vad det sägs, tror jag, troligen, förmodligen, sannolikt,
nog; det var (så) sant — visst inte se icke

vistas bygga och bo, se 2 bo 1, uppehålla sig 1, tillbringa sitt liv; anträffas — vistas uppe hålla sig 1. vara 1. gå
uppe vistelse se uppehåll 2

vistelseort uppehållsort, hemort, hem, bostad,

tillflyktsort, tillhåll, (sames) viste visthus matbod, förrådsbod, visthusbod, skafferi

visualiser i. visualizer [vis'joelajse] (inom reklamen) visualiserare, bildtänkare, idéman visualisera 1 åskådliggöra
i bild, gestalta, ge

en klar bild av 2 föreställa sig visuell syn-, uppfattad med synen vit 1 se färglös, akromatisk; vitglänsande, vit-
hyllt, mjäll(vit); trävit, omålad; vithårig; likblek, se blek 1; [bländvit, gräddvit, liljevit, kritvit, marmorvit,
elfenbensfärgad, pärlvit, mjölkvit, snövit, silvervit]; (ss. subst.) vit man, icke färgad, blekansikte 2 (bildl.)
oskuldsvit, obefläckad, änglaren, oskyldig; oskrivet (blad), tom (sida) — vit fläck 1 (på kartan) outforskad 1.
okänd trakt, terra incognita 2 (på häst) se bläs 2 — vita duken filmen, se under film 2 — vita plåstret se nolla, jfr
ointressant, obetydlig 3 vital 1 (motsats: perifer) (ytterst) betydelsefull, av (största) betydelse, väsentlig,
avgörande, (livs)viktig, (livs)nödvändig, livs-, central, maktpåliggande 2 (motsats: passiv, dekre'pitus)
livskraftig, livlig, 'levande', livfull, livaktig, aktiv, spänstig, rörlig, alert, pigg, vid full vigör, ungdomlig, (väl)
bibehållen

vitalitet livskraft, livsduglighet, livsmod, livslust, intensitet, spänst, vigör, ungdomlighet, livlighet, aktivitet vite



se böter

(735vitfärga—vredgas

vitfärga vitmåla ni, vitmena, vitlimma, vit-

rappa, (vit)kalka, (prov., i Sydsv.) vitta vitna bli vit, blekna, ljusna vits se kvickhet 2, skämt, ordlek — inte förstå
vitsen (med) (inte fatta) idén (med), det kvicka, det fina, meningen, poängen, det förnuftiga, det kloka vitsig se
kvick 3

vitsord se betyg, intyg, (ibl.) omdöme, jfr

rekommendation; auktoritet, he'mul vitsorda ge vitsord om, med vitsord styrka, se bekräfta 1, ådagalägga

1 vitt (subst.) det vita; (eufem. för) arsenik — svart på vitt (förete) bevis, (få) skrivet

2 vitt (adv.) se under 1 Vid

vittbekant allmänt känd, vida bekant, se

berömd under berömma vittberest se berest

vitten örtug — inte ett 1. en vitten inte ett öre, inte en styver 1. fyrk 1. skilling 1. kopek, se ingenting vitter 1
litteraturälskande, litteraturkunnig,

boksynt 2 (skön)litterär, belletristisk vitterhet (skön)litteratur, diktning, diktkonst, poesi, skaldekonst, (åld.)
vitterlek; [vitterheten] (den svenska) parnassen vittfamnande se vittgående, (ibl.) rymlig vittgående omfattande,
vittfamnande, stor, genomgripande; högtflygande, djärv vittja 1 (fiske, för) ta(ga) upp fångst 2 (vard. för)
undersöka o. tömma 1. stjäla ur (ngns fickor), länsa, 'muddra', 'tulla' vittna avlägga vittnesmål, uppträda som
vittne; (ibl.) förklara, uppge; bekänna sin tro; avlägga vittnesmål om sin frälsning 1. omvändelse — vittna falskt
bära falskt vittnesbörd, begå mened — vittna om omvittna, uttala sig om, berätta, bekräfta 1, ådagalägga, förråda
3

vittne 1 [åsyna vittne] åskådare, iakttagare, ögonvittne, åhörare, sekundant (vid duell) 2 borgensman, borgesman,
hemulsman, garant — bära vittne om se ådagalägga — taga 1. ta till vittne se åberopa (sig på) — vad göres oss
mer vittne behov (bibi. för) ytterligare vittnesmål 1. vittnesbörd behövs icke 1. är obehövliga — vara ngns vittne
(att) kunna intyga 1. betyga 1. vitsorda 1. bekräfta 1. vittna om

vittnesbörd 1 skildring 1. framställning 1. redogörelse för förloppet, utsaga, vittnesmål, vittnesberättelse 2
bekräftelse, bevis, kriterium, tecken, intyg, exempel, utslag, yttring, (ibl.) antydan — bära vittnesbörd om se
ådagalägga vittomfattande se mångsidig, vidsträckt, vittomspännande, vittsyftande

1 vittra förvittra, söndervittra ru, bortvittra ni, avvittra ni, sönderfalla m, upplösas HJ, (ibl.) multna

2 vittra få vittring 1. spår av, nosa, 'lukta', 'vädra'

vittring lukt, väderkorn, slag, (prov., i Nordsv.) täv — få vittring av få 'väder' 1. 'nos' 1. korn på, jfr få nys om

viv (åld. o. poet. för) hustru vivre [vi'vr] (levnadskostnader för) uppehälle; mat o. husrum, husrum o. kost — fritt
vivre 'allting fritt' vivor se lebeman, roué

vokabulär 1 ordförteckning, ordlista, ordbok, vokabelsamling 2 se ordförråd; (ibl. nära) terminologi

1 vokal (subst.) (språkv.) självljud; vokaltecken

2 vokal (adj.) röst-; klanglig, sånglig, sång-vokalist refrängsångerska 1. -sångare (i dansorkester)

volang (veckad 1. rynkad) garnering(s-remsa), besättning

volm se vulm

volontär 1 (om journalist 1. kontorist) frivillig o. oavlönad nybörjare, yrkeselev (utan

lön), frivillig (soldat), praktikant 2 (mil. för) lärling, fast anställt manskap, fast anställd menig, befälselev



voit 1 kullerbytta; luftsprång, frivolt, saltomortal, överslag (på bom), simhopp 2 (häst-sp. för) cirkelrunt spår (på
ridbana), ledvolt, paddock; (rida i) cirkel voluminös 1 se korpulent, omfångsrik, pösig 1, stor 1 2 (om röst)
fulltonig, fyllig, klangfull volym 1 se omfång, kapacitet 1 2 del 1. band 1. tom (av bokverk), se bok 2 3
tonomfång, tonstyrka vomera se kräkas

von oben (se ngt) uppifrån 1. ovanifrån, kallt o. oberört, överlägset, beskyddande, doce-rande, med en klapp på
axeln, föraktfullt, nedlåtande

votera (om)rösta; genom omröstning bevilja I. bestämma votering se omröstning

votum (-et, i plur. vota 1. votum) 1 se röst 3

2 uttalande, (menings)yttrande, inlägg vrak 1 strandat 1. kantrat 1. skeppsbrutet 1. förlist 1. redlöst 1. förolyckat
fartyg, haverist 2 se skräp 1 3 människovrak, människospillra, skarn, 'ruin' vraka kasta på sopbacken 1.
sophögen, se rata, kassera — vrakas se falla igenom 1 — vraka bort se realisera 1 vrakgods 1 (kringflytande 1.
ilandflutna) vrakdelar, (vrak (spillror, strandgods, strand-vrak, strandfynd, herrelöst gods, (ibl.) drivved 2 se
skräp 1 vrakpris realisationspris, se spottstyver

1 vred (subst.) (dörr)handtag, klinka, dörr-trycke

2 vred (adj.) se ond 2 — bli vred se vredgas, jfr ilskna till

vrede vredesmod, förtrytelse, ursinne, ursinnighet, raseri 1, förbittring, förtörnelse, ovilja, onåd; (havets)
vräkande vågor — uttömma 1. utgjuta 1 utösa ni sin vrede 1. sin vredes skålar se rasa 3, se skälla ill under 2
skälla

vredgas vara 1. bli vred 1. ond 1. förargad 1. arg 1. förtörnad 1. förtretad 1. uppretad 1. förgrymmad, förarga sig,
förtörnas, harmas,

(736vredgad—våg

förgrymmas 1. (åld.) förgrymma sig, 'mulna'; låta sinnet rinna på 1. över, få gallfeber, råka i eld och lågor,
morska (upp) sig, se ilskna till; rasa, 'skumma' (av vrede), spy eld och lågor, skära tänder, 'resa borst', 'borsta sig';
ta(ga) illa vid sig, ondgöra sig över — vredgad retad, se ond 2 vrensk (om häsl) motspänstig, svårhanterlig,

lynnig, trilsk vresig 1 sc butter, barsk, sur i, tvär 2, knarrig, 'knottrig', grumsande, fnurrig, vrång, mag-sur , jfr
retlig 2, (prov.) gnaven 2 (om träd) förvriden, marig, marväxt, masurvuxen, knotig, förkrympt, vindpinad, vres-
(tall) 3 (om landskap osv.) karg, ogästvänlig vret åkerlapp, liten åker; (prov. för) nyodling i skog

vricka 1 stuka, (råka) vrida (ur led), (med.) luxera 2 vrida fram och tillbaka, vicka,

rucka, svänga (på höfterna) 3 (ibl.) ro (med en åra) — vrickad (vard. för) inte riktigt klok 1. (vard.) slug, 'tokig',
galen 1, enfaldig 1, vurmig, (vard.) nipprig vrida föra 1. vända (åt sidan), vinda, skruva, rikta, 'dirigera', (tekn.)
tordera; snurra, sno (mustascherna), vricka (ur led), dra(ga) (i led), vränga (ut och in), knycka (på huvudet);
förvrida (munnen); (sjö.) dreja, drilla, skevra (åra, segel etc.); (prov. för) ta(ga) 1. vika av (till höger) — vrida sig
1 kasta sig, (prov.) häva sig; sno sig, slingra, orma sig, åla sig 2 röra sig 1. rulla kring sin egen axel, snurra,
rotera, pivotera 3 (om vind) sc slå om 2 under 2 slå — vriden (vard. för) fjollig, galen 1, virrig, bakvänd 2;
(vänster)frälst — vrida av

1 vrida itu, genom vridning frånskilja ni I. lösgöra ni 2 slå ifrån (ström), avstänga ni vrida ihop si' 2 fläta — vrida
och vända på sc skärskåda: (om svar) dröja (med) — vrida till1 1 dra(ga) åt, skruva till, vrida fast, vrida åt
(hårdare) 2 sno ihop 3 kröka

vrist fotled, ankel, fotknöl vrå se hörn 1, skrymsla 1. skrymsle, prång, krypin, undangömd plats, gömma, smyg,
(prov.) snyte, jfr avkrok; skamvrå vrål vrålande, se skrik, rop 1, skrän 1 vråla 1 utstöta ett vrål, se skrika 1, tjuta

2 (vard. för) gråta

vrång 1 (om person 1. djur) ogin, vrångsint, krånglig, kitslig, omedgörlig; illvillig, elak, ond, ondskefull, avog,



hätsk, tvär, vresig 2 (om dom 1. uppfattning) sc oriktig, falsk 1, förvänd, snedvriden vrångbild felaktig 1.
förvanskad bild, karikatyr, skräckbild; skenbild, hjärnspöke; sc hån vräka 1 sc kasta, lämpa 1. hiva 1. häva 1.
spola (överbord) 2 avhysa, kasta ut, sparka ut 3 (om hav) gå i höga vågor, gå hög, häva sig, kasta sig; skölja 1.
spola (över) 4 hälla 1. strö mängder av (socker på gröten) — vräka sig 1 obehärskat 1. vårdslöst kasta sig, vältra
sig 2 göra det bekvämt för sig, sitta utsträckt 1. vårdslöst, ligga o. dra(ga) 1. lata sig, möja sig, bre(da) ut sig,
pösa, 'jäsa' 3 omge sig (med) — vräkas kastas omkring, se

gunga — vräka bort 1 se kasta av 1, kassera 2 nedlägga m 1. förbruka (stora summor på), förslösa 3 sälja för
vrakpris 1. rampris, realisera 1 — vräka i sig (vard.) jfr sluka 1 —

1 vräka ned [vrä'ka ned] se hällregna, snöa våldsamt — 2 vräka ned [vräka ne'd] se slå ned 1 under 2 slå — vräka
omkull 1. kull 1. ikull se stjälpa 1, se slå ned 1 under

2 slå — vräka undan kasta åt sidan, skaffa undan, tränga undan 1 — vräka upp 1 (vårdslöst) kasta upp, slunga
upp, slänga upp; spola upp 2 (vard. för) (hastigt) bygga 1. smäcka 1. smälla upp 1. smälla ihop (ett hus)

3 hastigt öppna (dörren) — vräka ur sig (vard. för) prata 2, utslunga 2

vräkig (vard. för) (alltför) påkostad 1. fin, pompös, smaklöst 1. vulgärt luxuös, skrytsamt slösaktig, snobbig,
skrytsam, överlastad, yppig, (si.) svajig vränga i vända 1. vrida ut och in, kränga 2 förvrida (munnen) 3 se
förvränga 2, (ibl.) hårdra(ga)

vulgär (motsats: kultiverad, förfinad) grovt vardaglig, skurri'1, sc simpel 6, tarvlig 3, grov 9, smaklös 2, låg 6

vulkanisk 1 eldsprutande 2 (bildl.) våldsam, kraftfull, obändig, lidelsefull, temperamentsfull, 'glödande',
'explosiv', 'eruptiv' vurm 1 ensidigt o. överdrivet intresse, vurmeri, monomani, 'käpphäst', mani, passion 1 2 (om
person) se fantast vurma för ha mani på, ivra för, (vard.) ha

pippi på, svärma för vurmig sc fjollig, (vard.) vrickad vurpa kullkörning, kullerbytta, 'rova' vuxen 1 färdigvuxen,
fullvuxen, 'gammal', 'stor', mogen, mognad, manbar, myndig 1; [vuxna] äldre, myndiga 2 duglig, skickad,
kompetent, kvalificerad — vara vuxen [vara ngn vuxen] vara jämbördig med ngn, hålla ngn stången; [vara vuxen
en situation 1. [-uppgift]-] {+upp- gift]+} kunna klara (av), vara mäktig vy 1 se utsikt 1 2 anblick, bild, syn 3
(vard. för) (vy)kort — höga vyer vidsynt betraktelsesätt, vidsynthet, hög uppfattning (om livet o. dess mål) vyssa
1. vyssja söva (med sång), (vard.) lulla till ro

våda se 1 fara, risk 1, (jur.) kasus — av 1. (ibl.) i våda (motsats: uppsåtligen) oavsiktligt, oförvållat, genom slarv,
genom en olycka 1. olyckshändelse, av en slump 1. händelse, händelsevis, tillfälligtvis, av misstag

vådlig 1 se farlig, vansklig, kuslig, betänklig, hotfull, livsfarlig 2 se oförvågen 3 hemsk, förskräcklig, förfärlig,
gräslig, gruvlig, väldig, oerhörd — vådligt (adv., även) se mycket 4, oerhört

1 våg 1 vägningsinstrument, (ibl.) besman,

(åld.) pyndare 2 våghus, (om äldre förh.) stadsvåg; (idrott.) vågplats — vara tungan på vågen vara
utslagsgivande, se vidare under 2 tunga

2 våg 1 vågberg, störtvåg, störtsjö, brottsjö,

(737gå i vågor—våndas med

bränning, jfr svall 1, dyning 2 (bildl.) 'storm', '(stört)skur', 'lavin', 'sky', massa — gå i vågor undulera, se häva sig,
jfr svalla — vind för våg på måfå, se vidare under 1 vind

1 våga göra vågig, 1 locka

2 våga 1 djärvas, ha mod 1. kurage att, (för)-drista sig, töras, tordas, inte dra(ga) sig för, inte vara rädd för att
(göra); understå sig, tillåta sig, vara fräck nog att, ha fräckheten att, (vard.) ha panna 1. måge till, (bara) försöka 2
(om penningsumma) kosta på1, satsa, slå 1. hålla vad (om), 'hålla', sätta (emot); parera; riskera (livet) — våga sig
på våga ge sig på, vedervåga; se 2 väga 1 ovan — våga sig ut våga ge sig ut — vågad 1 (alltför) djärv, farlig,



vågsam, våghalsig, dumdristig, riskfylld, riskabel, äventyrlig, halsbrytande, betänklig; högt (spel) 2 utmanande,
fräck, extravagant, pikant, eki-vok, oanständig — våga halsen 1. sin hals 1. sitt huvud på se försäkra 1, jfr
ansvara 2

vågbrytare se hamnarm våghalsig se djärv 1, oförvägen våghalsighet (alltför stor) djärvhet, dumdristighet,
övermod vågig se lockig; buktig; korrugerad (plåt); val t rad

våglängd — vara på samma våglängd förstå varandra väl, ha god kontakt, vara i nivå (med)

vågrät (motsats: lodrät, vertikal) se horisontal vågspel vågstycke, vågsamt 1. riskfullt företag 1. försök, kupp,
dumdristigt 1. oförväget 1. våghalsigt 1. riskabelt tilltag, risk, (alltför) djärv spekulation, hasard(spel), äventyr,
'lotteri', 'experiment', (vard.) chansning

vågstycke se vågspel

våld 1 [ha ngn i sitt våld] makt, välde, herravälde 2 tvång, förtryck, övervåld, våldförande, övergrepp, oförrätt;
illbragd, våldsdåd, våldshandling, handgripligheter, våldsmedel, våldsmetoder, misshandel, överfall, jfr brutalitet
— ge sig (ngt) i våld hänge sig åt, hemfalla åt — gripa till (öppet) våld gripa till vapen 1. vapenmakt, vädja till
nävrätten, ta(ga) till knytnävarna, gå bröstgänges lill väga — göra våld på se betvinga; förgripa sig på, våldföra
sig på; (bildl.) vantolka, misstolka, förvrida, förvränga, förvanska — göra våld på sig se behärska sig — ha i sitt
våld se 2 äga — komma 1. råka 1. vara i ngns våld komma 1. vara i ngns makt, råka 1. vara i händerna på,
komma 1. råka 1. vara i klorna på 1. i ngns klor, falla 1. råka 1. vara i ngns garn 1. nät, komma 1. vara under ngns
herravälde 1. inflytande, behärskas av — lämna sig i ngns våld se anförtro sig åt — möta våld med våld ge lika
för 1. mot lika, se under 1 lika — taga 1. ta med våld 1 ta(ga) med våldsam hand 1. med härsmakt 1. vapenmakt,
storma, erövra 1 2 se våldtaga — öva våld mot se förgripa sig på, misshandla 1 våldföra utöva våld mot (ngn) —
våldföra sig på 1 begå övergrepp mot, förgripa sig på.

bära (våldsam) hand på, göra illa, ofreda, överfalla, gå till anfall mot, anfalla, förfördela, gå handgripligt till väga
mot, göra (ngn ngt) förnär, förgå sig (mot), misshandla 1, tyrannisera, terrorisera, förtrycka, begå våldtäkt mot,
skända, (genom våld) kränka 1 2 (även bildl.) göra väld på, bryta mot 1 våldgästa tvångsinlogera sig, tilltvinga
sig logi 1. gästfrihet, komma objuden, vara objuden gäst, tränga 1. tvinga sig på, (vard.) 'kinesa' hos, 'röja'

våldsam bråkig, oregerlig, vild, (bind)galen, stormgalen; temperamentsfull, lidelsefull, 'vulkanisk', obehärskad,
häftig, dynamisk, intensiv, obändig, hejdlös, himlastormande, ljungande, elementär (kraft), rasande 1. 'rykande'
(storm), 'mördande' (konkurrens), ursinnig, ilsken, stormande, stormig, frenetisk, rabiat, brutal; (om huvudvärk)
svår, 'brännande', 'brinnande', 'dånande', 'dundrande', 'gnistrande'; överdriven, översvallande, bombastisk,
drastisk; (ytterst) kraftig I. stark, rungande, (sju)sjungande, oerhörd 1, gräslig, faslig, halsbrytande, vansinnig,
vanvettig, chock-(höjning av rådande priser) — våldsamt (adv., även) se mycket, rysligt, fördömt, 'fördärvat', upp
över öronen; storm-(gräla) våldsdåd terrordåd, excess, se våld 2, illbragd våldshärskare se tyrann, terrorist
våldsregemente våldsregim, våldsmakt, tyranni, terror, despoti, knytnävspolitik våldtaga 1. våldta ta(ga) med
våld, begå våld-täkl(s-brott), utöva 1. begå skändligt 1. nesligt väld (mot), våldföra sig på, med våld kränka,
skända vålla förvålla, vara vållande till, bära skulden för, ha skuld till, vara skuld(en) 1. orsak(en) l ill, vara
skyldig till, vara ansvarig för, bära ansvar(et) för, (åld.) förskylla; bringa (olycka), åsamka (besvär), ådra(ga),
tillskynda, skaffa (på halsen), väcka (kritik), erbjuda 1. medföra (svårigheter), föra med sig, föra till, se förorsaka,
kosta (möda), (förskaffa, ställa till, bereda, åstadkomma ni, skapa, (an)stifta, provocera, tillfoga — vållas av bero
på, se bero 2 — vållande (till) se skyldig 1 — vålla avbräck se hindra 3, j fi- sabotera, trampa (ngn) på tårna —
vålla besvär se besvära 1, 1 bråka 3, krångla 1 — vålla sorg se bedröva vålm 1. volm (mindre hö)stack, såte
vålnad gengångare, gast, fantom, osalig ande, andeväsen, (ande)hamn, skepnad, 'skugga', spökgestalt, dimgestalt,
vita frun, (åld.) genfärd(s-man); se spöke, (ibl. nära) dubbelgångare; (ande)uppenbarelse, spöksyn, skenbild

vånda förlägenhet, pina, tortyr, själskval, ve, anfäktelse, kval, 1 smärta 2, (svår) pärs, gastkramning, ångest,
dödskamp, spänning, sorg 1, elände 1, (åld.) suckan

våndas se 2 lida 1; lida (själs)kval, känna stark oro, oroa sig — våndas med mödosamt arbeta sig igenom,



knaggla sig igenom

(738vång—väderstreck

vång (prov., i Sydsv., för) åker, fält 1 våning lägenhet, bostad 2, bostadsvåning, (ibl.) svit; festvåning; etage

våp (stackars) fjolla, pjåk, (vard.) fjompa, (tok)stolla, toka, 'docka', (ianl- 1. bond)-lolla, 'gås', 'höna', 'höns',
Laura, sjåp, jfr dumbom, (prov.) flep(er) våpig försagd, bortkommen, tafatt, fjollig, sjå-pig 1 o. 2, käringaktig,
hönsaktig, (vard.) liönsig, (prov.) flepig; narraktig, jfr menlös

1 vår (subst.) vårbrytning, vårtid, (prov.) lå-ding, (i Sydsv.) framtid; lövsprickning, knoppning(s-lid),
föryngringens tid; ung-dom(s-tid)

2 vår (pron.) (vard.) våran — de våra våra anhöriga 1. släktingar, våra anhängare 1. medlemmar

1 vård (om)vårdnad, omsyn, underhåll, skötsel, sjukvård; se uppsikt, behandling 2; se fostran, jfr skydd 2, (åld.)
huld, (i 1. under ngns) värjo — ha under sin vård se handhava

— ha vård 1. vården om se sköta 1 — ha vård över se handhava — taga 1. ta vård om se sköta 1, ta(ga) hand om

2 vård gravvård, gravsten, se minnesmärke vårda se sköta, handhava, tillvarataga 1, bevaka 2; se fostra 1 —
vårda sig om (motsats: försumma) se bry sig om under 2 bry, gitta 1, 2 sträva, omhulda, se vaka över under 2
vaka, uppmuntra 3, 'odla' — vårdad ren o. prydlig, 'putsad', (väl) hållen, omskött, proper, fin, nätt; snygg;
'städad', soignerad, välvårdad, välskött; ordentlig 2, mönstergill; (om handstil) tydlig, redig, klar, niti'd; stilfull,
stilren, strikt, sober, sovrad

vårdare 1 (djur)skötare 2 (förr:) fångvaktare,

vakt vårdnad se 1 vård

vårdslös (motsats: aktsam, ordentlig) se ovarsam, slarvig 1, hafsig, (om handstil) slängig; se sorglös 2, obesvärad,
legär, (ibl.) likgiltig, ohyfsad; se övermodig — vårdslöst (adv., även) handlöst; illa, på en höft, på fri hand

— behandla 1. hantera vårdslöst gå hårt åt, se under hård

vårdslösa icke ägna tillbörlig vård 1. uppmärksamhet, försumma, nonchalera, slarva med, vanvårda, missköta,
vansköta vårdslöshet se 1 slarv 1; oförsiktighet, obetänksamhet, bekymmerslöshet, tanklöshet, abandon, brist på
omtanke 1. noggrannhet, inadvertens; försummelse, vanvård, vanhävd; alltför stor frihet (i tal 1. uppförande)
vårdtecken (åld.) vartecken, åminnelse-tecken); bekräftande tecken, symbol, sinnebild, synligt bevis 1. tecken,
underpant; (ofta:) vigselring vårta 1 (med.) papillom, (ibl.) papill 2 bröstvårta, se spene 3 (tekn. för) upphöjning
våt blöt, sur, fuktig 1; (svett)drypande, svettig; se genomblöt; uppblött, kram (snö); våt-varm; slaskig, blaskig,
skvättig, slabbig; vattenblandad, vattendränkt, vattnig — hålla ihop i vått och torrt vara oskiljaktiga, se vidare
under torr

våtvaror vätskor, våta varor, se dryckesvaror, jfr sprit

väck (vard. för) bort 1, (plötsligt alldeles)

borta, se puts väck under 3 puts väcka 1 få (ngn) vaken, (sjö. o. vard.) purra (upp); kalla på, alarmera, (vard.)
larma, skaka 1. bulta 1. ruska upp; rycka upp (ur dåsighet), stimulera, pigga upp 2 uppliva ru, uppväcka ru, (på
nytt) 'riva upp' (en gammal 'historia'), framkalla 2, vålla (kritik), resa (opposition); bjuda 1. inge (aktning 1.
respekt); tilldra(ga)nl sig 1. ådra(ga) sig (ngns uppmärksamhet); framställa (en fråga) till överläggning, komma
fram med 1. framställa 1. inlämna ru (förslag) 3 (relig.) se omvända 2 -— väckt 1 vaken 2 se troende 2, omvänd
3 — väckande tankeväckande, tänkvärd, uppbygglig; 'tändande', eggande, eldande, upplivande, hänförande,
'befruktande', entusiasmerande

— väcka anklang få ett sympatiskt mottagande, se vidare under anklang 2 — väcka anstöt (relig.) väcka
'förargelse', se stöta 4 — väcka harm se reta 2 — väcka intresse bli föremål för intresse, låta tala om sig — väcka
misshag stöta på patrull, misshaga — väcka missnöje hos jfr förtryta — väcka ond 1. ont blod förarga, se vidare



under ond — väcka talan mot se 4 stämma — väcka till liv se frammana, förorsaka; (åter)uppliva, uppfriska ru
— väcka uppmärksamhet låta tala om sig, se falla i god jord — väcka åtal (mot) anställa åtal (mot), se åtala

väckelse eggelse, impuls; genombrott; (religiös) väckelserörelse; uppbyggelse; omvändelse, frälsning,
pånyttfödelse, helgelse väckning (mil.) revelj, (sjö.) purrning väder 1 väderlek, väderleksförhållanden; [hårt
väder] vind, blåst, blåsväder, storm 2 (sluka) luft; (åld. för) gaser (i magen) 3 väderkorn; vittring — få väder av få
nys om

— gå till väders stiga upp i luften 1. i höjden 1. mot himlen 1. upp i det blå 1. uppåt; (sjö. för) gå upp i tacklingen
— i alla väder under alla förhållanden 1. omständigheter, i ur och skur, (vard.) 'om det så också regnar småspik',
se ständigt; [stå sig i alla väder] stå sig i alla skiften, vara beprövad 1. säker — inte få en syl i vädret inte komma
till orda, se vidare under syl — prata i vädret se 2 yra 2, svamla — släppa väder släppa sig, prutta — sätta 1.
sticka näsan i vädret (vard. för) brösta sig, se vidare under näsa — vara ute 1. ränna i ogjort väder vara ute i otid,
se vidare under ogjord — vända näsan i vädret (vard. för) dö 1

väderbiten brynt o. härdad av sol o. vind,

'barkad', 'garvad' väderflöjel 1 se flöjel 1 2 se odåga väderkorn vittring; se näsa 2 väderlek väderleksförhållanden,
väder väderombyte väderomslag, väder(leks)skifte väderspänning (förr:) (väder)kolik, (numera:)

gaser (i magen) väderstreck himmelsstreck, (kompass)streck; håll, riktning (i horisontalplanet)

(739vädja till—ställa (ngn) mot väggen

vädja till 1 (hän)vända sig till, åberopa (sig på), hemställa till annan persons bedömande 1. avgörande, se
hemställa 2; söka påverka, uppfordra, bönfalla; söka spela på (känslor) 2 (jur.) appellera till, hänskjuta till,
anmäla vad, klaga vid (högre rätt) — vädjande bedjande, bevekande, uppfordrande — vädja till nävrätten ta(ga)
till knytnävarna, se vidare under nävrält

vädjan 1 vädjande, hemställan, begäran, petition, anrop, bön, supplik 2 (jur.) appell, appellation, vad vädjobana
1. vädjebana (åld. för) kapplöpningsbana, (tävlings)arena, valplats; (politisk) rännarbana vädra 1 släppa in luft,
lufta 1, luftkonditio-nera; hänga ut (kläder) (i friska luften); (om hund) se rasta 2 2 lukta, nosa, snusa, (gå
omkring o.) stöva; (om hund) få väder på, få vittring av 3 ge uttryck 1. luft åt, se dryfta 4 känna på sig, ana,
misstänka, tro sig ha upptäckt, ha på känn, vänta (sig), (e)motse, hoppas på; (tro sig) snoka (upp); få nys om —
vädra morgonluft ana nya möjligheter, se vidare under morgonluft — vädra rov vädra byte, se vidare under rov
— vädra upp snoka upp, nosa 1. snoka reda på, (vard. för) ta(ga) reda på, jfr under 1 reda, (vard.) lura ut, se
upptäcka vädur 1 se bagge 2 (tekn.) stöthävert 3 murbräcka, ramm väft (väveritekn.) se inslag 2 väg 1 trafikled,
trafikåder, farväg, färd(e)-väg, (samfärds)led, trad(e), stråt, stråk(väg); jfr landsväg; körväg, körbana; (ibl.) allé,
aveny, chaussé 2 rutt 1. route, resväg, riktning, (naturv. o. geogr.) förlopp; kosa, kurs, 2 led; (rörelse)bana, gång,
lopp; färd, vandring 3 (väg)sträcka, stycke väg, avstånd, distans, (väg)längd 4 genomgång, passage 5 metod,
förfarande, (förfarings)sätt, tillvägagångssätt, (ny 1. annan) bog 6 fack, (levnads)-bana, yrkesgren 7 medel, utväg,
möjlighet, alternativ — bana sig väg bryta sig väg, se vidare under 2 bana — bana väg (för) bereda väg;
förbereda; se vidare under 2 bana — den breda vägen fördärvets 1. förtappeisens 1. fördömelsens väg, den väg
som leder till fördärvet 1. fördömelsen 1. helvetet — den smala vägen försakelsens väg, den (svåra) väg som
leder till saligheten 1. himmelen 1. himmelriket 1. paradiset — draga 1. dra 1. gå så långt vägen räcker se
försvinna 1 — finna vägen se hitta 3, upptäcka 3 — gå all världens väg gå förlorad, se vidare under all — gå din
väg ge dig av 1. i väg, försvinn, (vard.) stick — gå i vägen för se hindra 2 — gå sin egen väg 1. sina egna vägar
handla efter godtycke, se vidare under egen — gå sin väg rakt fram leva rakryggat o. målmedvetet utan
snedblickar 1. utvikelser åt sidorna — gå till väga se förfara — gå ur vägen (för) stiga åt sidan, se gå undan 1; se
undgå 2, undvika — gå vägen (vard. för) förlöpa lyckligt, se lyckas 2, gå 9, 'gå in'; vinna, segra —

i den vägen 1 i den stilen 2 i det avseendet 1. hänseendet — i väg se bort 1 — i vägen (för) se hinderlig,
överflödig, (stå) för 1. framför; i skottlinjen (för); (ligga o.) skräpa

— inte på lång väg 1. på långa vägar inte tillnärmelsevis —- jämna vägen (för) avlägsna stötestenar, se vidare



under jämna — komma i vägen se komma emellan 4 — komma i vägen för komma fö'r, skymma 1 — lägga
hinder i vägen för se hindra, krångla 1

— mötas på halva vägen se kompromissa — ord på vägen andlig vägkost, (ibl.) bibelord; aforism(er) — på väg
utför i utförsbacken, på glid — stå 1. vara i vägen 1 stå hindrande

1 vägen, skymma 1; vara till besvär, se hindra 2 2 vara till hinders (för), hindra (ngn) i hans karriär — sätta i väg
(vard. för)

2 springa 1, sätta av 1, 2 rusa, skynda sig, spränga i väg, få 1. ta(ga) fart — söka sig väg (genom) se sila 2 —
taga 1. ta vägen 1 se gå 1, 2 fara 1, 4 resa 1 2 [vart ska det ta vägen] vad skall det leda till 1. bli av, hur skall det
sluta; [vart tog du vägen] var blev du av, vart försvann du — ur vägen se bort 2; [det vore inte ur vägen] del vore
bra, väl, nyttigt, lämpligt, tillrådligt, inte illa, inte så dumt, det skulle inte skada, det vore i sin ordning; [skaffa ur
vägen] se undanröja 2, skaffa undan — vandra all världens väg se gå under 3 — vara på god väg bedrivas med
iver 1. framgång, ha goda utsikter att lyckas, ha hunnit ganska långt, gå framåt — vara på väg snart komma,
kunna väntas (när som helst 1. om en tid), vara på marsch, vara i anmarsch, nalkas; ämna sig — vara på väg att
vara nära att, se under 1 nära, ha goda utsikter alt — visa väg 1. vägen vägleda, se vidare under 2 visa

väga 1 ha en viss 1. relativ vikt, tynga; ha en vikt av 2 utröna vikten av, (farm.) taxera 3 (sitta o.) gunga (på en
stol) 4 ha en viss vikt 1. betydelse, spela en viss roll, gälla 3 5 [väga mellan] vara oviss 1. obestämd 1. vacklande
1. villrådig, väga hit och dit, vackla 3, tveka — vägande viktig, betydelsefull, väsentlig, grav; tungt vägande,
stark, 'I ling' — väga för och emot överväga skälen, överlägga med sig själv, överväga — väga jämnt vara i
jämvikt, se vidare under jämn — väga mot varandra se jämföra — väga på guldvåg noggrant (över)väga 1.
övertänka ni (sina ord), noga tänka sig för (innan man säger ngt), noga bedöma — väga tungt ha en viss
betydelse — väga upp 1 väga av, väga ut; väga o. dela upp I. av 2 se uppväga 2

vägg 1 husvägg, se mur, skiljevägg, (sjö.) skott; (moln)bank 2 sidoyta, hölje — det är som att tala till en vägg
han (osv.) lyssnar inte, se vidare under tata inom fyra väggar se inomhus — köra huvudet i väggen se envisas —
mellan skål och vägg vänner emellan, se vidare under skäl — måla fan på väggen se överdriva, svartmåla —
ställa (ngn) mot väggen (bildl.) tvinga (ngn) till ett

(740tala för tomma väggar—välde

avgörande, so vidare under ställa — tala för tomma väggar tala för tomt hus, tala utan atl ngn hör på — uppåt
väggarna befängt, so galet under galen — vägg i vägg angränsande (rum); [bo vägg i vägg med ngn] ha ett rum
som gränsar intill ngns vägglus skälcta, panka, (vägg)madam; [-[vägglöss]-] {+[vägg- löss]+} ohyra vägkost se
proviant väglag se 1 fiire

vägleda 1 se ledsaga 1, visa vägen 2 leda med goda råd, råda, handleda, undervisa, uppfostra — vägleda sig leta
1. ta(ga) sig fram vägledare 1 se vägvisare 1 2 se handledare vägledning (bruks)anvisning, råd, instruktion,
förklaring; undervisning, upplysning, (upp)-fostran; ledning, orientering, information, föreskrifter, handledning,
rättesnöre, led tråd; handbok, hjälpreda, (ibl.) promemoria; ledarskap, ciceronskap vägmärke vägvisare;
varningsmärke, trafik-

skylt; ortnamnstavla vägnar — på 1. å ngns vägnar för ngns räkning, i stället för ngn, i ngns (stad och) ställe,
som ngns ombud 1. ställföreträdare;

1 ngns namn — å huvudets vägnar (illa utrustad) med avseende på 1. beträffande huvudet å ämbetets vägnar å
tjänstens vägnar, å dragande kall, jfr officiell

vägport underfart, undergång 3 vägra (motsats: samtycka, medge) vägra i vändningen, neka, tredskas; neka sitt
samtycke till, förbjuda, säga stopp, hindra, beta(ga), förvägra vägran avslag, nej, nekande, veto vägren vägkant,
vägbrädd, dikesren; gräskant 1. gräsrand vägröjare vägbanare, (vara) den ledande, so

föregångsman, pionjär 1 vägvisare 1 förare, ledsagare, vägledare, (färd)ledare, reseledare, turistledare, guide I.
gid, ciceron, 'lots': rådgivare, instruktör



2 turisthandbok, resehandbok, bädekor

3 vägmärke, vägskylt, avvisare

väja 1 gå 1. köra 1. svänga ur vägen (för), vika av 1. undan (för), hålla av (åt ena sidan), skygga (för), gå undan
(för): böja sig (ned), ducka 2 (bildl. för) dra(ga) sig (för), hålla undan (för), undvika, kringgå — inte väja för
kraftiga uttryck inte skräda ord väktare se vakt 1

1 väl (subst.) se välgång, fördel, (ngns) bästa, trivsel — väl och ve lycka och olycka

2 väl (adv.) 1 (motsats: illa) på rätt 1. bästa sätt, ordentligt; (se sig) noga 1. grundligt (för); fördelaktigt,
förmånligt, so bra 0, skickligt; talrikt (besökt) 2 lyckligt (och väl), utmärkt, riktigt, excellent, (vard. o. prov.)
grant 3si-gott 1 under god 4 (motsats: slarvigt) gediget, omsorgsfullt, med omsorg, noga, grundligt, (träffa) på
kornet; till fullo 5 (motsats: knappt) (blott) alltför, nästan, drygt, tillräckligt 6 (har han) blott 1. bara 1. en gång
(bestämt sig) 7 mycket väl, livligt (föreställa sig) 8 (obetonat) (det kan) natur-

ligtvis (hända), (det är) ju (känt); so förmodligen, (prov.) la; (vem kunde) då (ha trott); inte sant, eller hur, va;
(inte) förr; visserligen 9 (itj., högtidl.) säll (den) — gott och väl drygt; tillfredsställande; se vidare under god —
gå väl (för ngn) ha framgång — ha det väl förspänt ha det (bra) ordnat för sig, se vidare under förspänt — ha det
väl ställt vara välställd 1. välsituerad 1. rik 1. välbärgad, ha det bra — hålla sig väl med uppehålla vänskapliga
förbindelser med, stå på god fot med, vara vän med — ja väl ja, javisst, i sanning, sannerligen — känna sig väl
till mods vara vid gott mod, befinna sig väl till pass, se trivas, 1 må 2 — ligga väl till ha god placering, so vidare
under ligga — ligga väl till för so passa 4 — nå väl se 1 nå stå väl hos stå i gunst hos, vara (högt) värderad av,
(vard.) ligga väl till (hos) — stå väl till boks vara (högt) värderad, vara väl anskriven, jfr värderad 2 — så väl —
som så — som, so både — och — taga 1. ta väl upp (motsats: bli stött) tycka bra om, gilla, reagera positivt för
— tala väl om jfr berömma — vara väl situerad ha det bra, vara välbärgad — vilja ngn väl so gynna — väl
ackrediterad so värderad 2 — väl anskriven 1. sedd so ansedd, värderad 2, uppskattad 1 — väl bekomme håll till
godo, se under god: (iron. för) väl förtjänt; prosit — väl beställt (inte vara) så helt (med 1. mellan) — väl lidén
(prov. för) omtyckt, väl anskriven, uppskattad — väl unnat 1. (vard.) unt (välj-förtjänt; håll till godo, se under
god välan se 1 nå

välartad se belevad, se lovande under 1 lova välavlönad 1 välbetald 2 in(komst)bringande,

förmånlig, fördelaktig välbalanserad lugn, sansad, fattad, måttfull välbefinnande (högönsklig) välmåga, (god)
hälsa, gott hälsotillstånd; trivsel; lustkänsla, behag, eufori välbehag se lust 2, nöje 1, njutning; (åld. för) gunst;
(efter eget) gottfinnande 1. godtycke välbehållen se oskadd, i säkerhet, orörd, intakt, i god kondition, frisk 2,
välbevarad, välvårdad

välbehövlig se nödvändig, (högst) önsklig välbekant so 2 bekant 2, (ibl.) vand, hemvan:

so berömd under berömma välbeställd 1 väl bliven, väl insatt (i ämbetet), väl inrättad, väl ordnad 2 ekonomiskt
oberoende, välbärgad, rik 1 välbetänkt väl övertänkt, klok; lämplig välbevandrad väl hemma(stadd) I. kunnig; jfr
bevandrad

välbärgad välsituerad, väl ställd, välbeställd, välbemedlad, förmögen, rangerad (karl), se rik 1 — vara välbärgad
ha det bra, vara i goda omständigheter, ha sin säkra utkomst, ha sin goda bärgning, ha sitt på det torra, reda sig
gott väld so mannamån, godtycke, godtycklighet,

självrådighet, lagröta välde 1 rike, stat, statsmakt, (stor)makt,

(711väldig—välmåg;

imperium, besittningar, land, område; storhet 2 (råka i ngns) makt 1. våld; makt och

myndighet, herravälde, (under ngns) infly-lande 1. 'spira'; (skräck)regemente väldig 1 (motsats: liten, klen, föga
omfångsrik) storväxt, enorm, diger, voluminös, kolossal, 'yvig', jättelik, stor 1 2 (motsats: svag, obetydlig,
småskuren) mäktig, betydande, kraftig, utomordentlig; storslagen, storartad, storstilad, ståtlig; fruktansvärd,



gigantisk, titanisk 3 (motsats: ringa, fåtalig) försvarlig, oerhörd. 1 4 (motsats: lindrig, ofarlig, bagatellartad)
förkrossande, överväldigande, ohygglig, förfärlig, (ett) värre (oväsen), (vard.) faslig, 'farlig', 'våldsam', himla,
sjusjungande, hejande, hejans; homerisk(t skratt) — väldigt (adv., även) riktigt, verkligt, rasande, kapitalt,
ofantligt, välde-ligen, rysligt, välsignat (skönt), (prov., i Sydsv.) holians, 'farligt' (lärd), se mycket 4, högeligen,
oerhört, snubblande (nära), (vard. o. si.) hemskt, pin, väldans, ruskigt, ruggigt, läskigt, jätte-(mysigt), toppen-
(festlig), bus-(kul), sten-(kul), hur (trevlig osv.) som helst, störl-(skön), döds-(kul), skit-(snygg), (glad) till tusen,
bitte-(liten), pytte-(liten) väldisciplinerad väldresserad, väldrillad, väluppfostrad

välformad 1 se välskapad, harmonisk, fint formad, regelbunden 2 akademisk, flytande (tal 1. stil), välformulerad
välfunnen se fyndig 1

välfägnad mat o. dryck (som bjuds), (god 1. riklig) förplägnad, (i högre st.) fägnad

välfärd 1 se välgång; (ngns) bästa; lycka, välmåga 2 (åtgärder för) medborgarnas välstånd 1. sociala trygghet, det
allmänna bästa

välförrättad (efter) utförd 1. slutförd 1. avslutad 1. fulländad (gärning)

välförsedd rikligt försedd, väl utrustad, välsorterad, (ibl.) späckad välgjord skickligt 1. noggrant utförd, välskapt
välgrundad (väl)motiverad, berättigad, befogad, rimlig, riktig välgång välfärd, väl, lycka, framgång, succé,
fortkomst

välgärning god gärning, barmhärtighetsverk, kärleksverk, vänlighet, ynnest; se 1 lycka 2 välgörande 1 lindrande,
vederkvickande, behaglig, nyttig 2 (om institution) välgörenhets-, samarit-, filantropisk 3 (om person)
barmhärtig, god mot de fattiga, godhjärtad, snäll — vara välgörande 1 ge lindring, göra gott 2 idka välgörenhet,
göra välgärningar välgörare se gynnare 1

välgörenhet givmildhet, frikostighet mot nödlidande 1. fattiga, rundhänthet, filantropi, barmhärtighet,
kärleksverk, kärleksgärningar, välgärningar, hjälpverksamhet välgörenhetsanstalt välgörenhetsinrättning, from 1.
mild stiftelse välinformerad se välunderrättad välja se utse, utvälja ru, (ut)kora, (ut)kåra, utpeka m, utnämna,
kreera, optera, sätta

(742

in 0; gå till val, gå till valurnorna; rösta på; se bestämma sig (för), utsöka ru, utprova ru; 'botanisera' (bland);
ta(ga) (ett exempel); (inte) skräda (sina ord); selektera (våglängdsområde) — väljas in (i) bli medlem (av), gå in
(i) — illa väld se dålig 5, oläglig välklädd välekiperad, fin, elegant, flott, snobbig, gentil, (si.) skapligt 1. skarpt
svidrad 1. risslad

välkomma (åld. för) i stor (silver)bägare 1. pokal, stånka, stop 2 (dricka ngns) välkomstskål

välkommen se behaglig 1, efterlängtad, tacknämlig, omtyckt, lämplig; (ss. itj.) salve — vara mycket välkommen
(även) komma rätt till pass 1. tillpass, se under ö pass välkomna hälsa välkommen, ta(ga) emot (gäster); 'möta' 1.
'hälsa' (med glädje); möta med stora famnen, omfamna, ta(ga) i famn, mot-ta(ga) ru med öppna armar välkänd
välbekant, 2 bekant 2, välrekommen-derad, (väl)renommerad, inarbetad (vara); (gammal och) van välla 1 (tekn.
för) förena 1. hopsmida ru (två metallstycken) i glödvärme, svetsa; upphetta ru, värma 2 komma i stor mängd, sc
forsa (fram), springa (fram), svalla, vältra (fram)

vällevnad (motsats: asketism, askes) se frosseri 1, överflöd, överdåd 1, sötebrödsdagar, sus och dus, epikurism
välling 1 mjölksoppa 2 modd, 'gröt', lervälling

välljud (motsats: oljud, missljud) klang, klangfullhet, harmoni, eufoni

välljudande välklingande, melodiös, melodisk, melo-

vällovlig 1 (om försök) berömvärd, lovvärd, aktningsvärd, erkännansvärd 2 (om ärende)

förståelig, motiverad, korrekt 3 (åld. för) hedervärd



vällukt se doft 1, behaglig 1. ljuvlig lukt, fragrans; (ibl.) rökelse, myrra, balsam, nardus, mysk, ambra

vällust känsla av tillfredsställelse 1. (erotisk) njutning, lustkänsla, 'sötma', (sinnlig) njutning, (sexuell) orgasm, se
lust 2; lystenhet, vällustighet, sinnlighet, osedlighet vällustig se sinnlig 2, jfr lysten, se utsvävande 2, yppig,
sybaritisk, epikureisk vällusting vällevnadsman, liderlig 1. lysten I. utsvävande sälle, rucklare, libertin, vivor,
roué, satyr; en Falstaff, lebeman, jfr njutningsmänniska; erotiker, jfr donjuan, horkarl, (hor)bock, kjo(rle)ljägarc;
(prov., om kvinna) kofsa välmaktsdagar so storhetstid välmatad (om skaldjur) väl fylld, med rikligt innehåll

välmenande se välvillig 1, 'from'; välment (råd) välmående 1 se frisk 1, 'blomstrande', 'duktig',

frodig, välnärd, välfödd 2 se rik 1 välmåga 1 friskt hälsotillstånd, välbefinnande: se hull 2 goda
förmögenhetsvillkor, välfärd, välstånd; yppighet, överflödvälrekommenderad—vända sig till

välrekommenderad 1 (om företag 1. vara) välkänd, erkänd, inarbetad 2 (om person) väl anbefalld, välsedd
välsedd välrekommenderad, se omtyckt, (vara) persona grata välsigna ge (sin) välsignelse, lägga sina händer
(välsignande) på, ge handpåläggning, nedkalla Guds nåd o. beskydd 1. välsignelse (över), benåda, (åld.) signa;
helga, (in)viga; lyckliggöra HJ 1. utrusta (med); högeligen lova o. prisa; (om Gud) förläna nåd o. lycka välsignad
1 (guda)benådad; begåvad (med)

2 (vard. för) tråkig, evinnerlig, förfärlig, odräglig; (vard.) förbaskad, sakramentskad

— välsignat (adv., även) väldigt, oerhört, ljuvligt, underbart — i välsignat tillstånd se gravid

välsignelse 1 (Guds) nåd o. beskydd, (kyrkl., ibl.) handpåläggning 2 lycka; se 1 lisa

3 (ingen) glädje 1. nytta (med) 4 överflöd 5 (ge sitt) bifall 1. samtycke

välsignelserik välsignelsebringande, nyttig välsinnad välvilligt sinnad i. inställd, vänligt

stämd, vänlig välsittande — vara välsittande se passa 4 välsituerad se välbärgad, rik 1 välsk fransk 1. italiensk,
romansk, sydländsk

— välska seder främmande 1. utländska seder, yppigt I. överdådigt levnadssätt

välskapad 1. välskapt välväxt 1. välvuxen, välbildad, välbyggd, välformad, välproportio-nerad, 'skön', vacker 1,
(si.) 'välsvarvad' välskött se vårdad, välvårdad välsmakande god, läcker, smaklig, delikat, deliciös, aptitretande,
ambrosisk, (vard.) smaskens välsorterad se välförsedd

välstånd (motsats: nöd) se rikedom 1, goda (ekonomiska) förhållanden 1. omständigheter, hög levnadsstandard,
välmåga, ekonomiskt oberoende, bekymmersfrihet, blomstring, högkonjunktur, hausse, boom; välfärd välta
ta(ga) överbalansen, slå omkull, köra omkull, tumla (över ända); (om havet) rulla; sc slå ned 1 under 2 slå, stjälpa
1, förstöra 1 — välta ut 1 (skogsv. för) rulla ut 1. ned (timmer) 2 (vard. för) stjälpa ut, slå ut — välta ö'ver (om
ansvar) sc vältra över vältalig 1 oratorisk, elokvent, retorisk; högstämd 2 talför 3 (bildl., exv. om tystnad 1.
åtbörd) uttrycksfull, talande, expressiv — vara vältalig ha ordet i sin makt vältalighet 1 tal(e)konst, talarkonst,
talfärdighet, talförmåga, elokvens, retorik 2 flytande tunga, jfr svada

vältra se 2 rulla 1, (vard.) häva; välla (fram)

— vältra sig 1 tumla sig, (tungt) vända sig,

kasta sig av och an, vräka sig 2 [vältra sig i] (bildl.) nedsjunka hj i, 'simma' i (nöjen), överlämna sig åt, se 2 frossa
2 vältra skulden på sc skylla på — vältra ö'ver (om ansvar) välta 1. skjuta över, överföra, kasta (På)

välunderrättad välinformerad, (vara) à jour; vederhäftig

väluppfostrad (motsats: obelevad, ohyfsad, bortskämd, bortklemad) välartad, väldisci-plinerad, 'välpolerad',
mönster-; lydig, snäll, sedig; artig, belevad

välva 1 göra valvformig I. kupig 2 rulla, stjälpa välva sig bilda valv — välvd valvformig, bågig — välva planer
ha 1. hysa I. umgås med planer, planera välvilja välvillighet, vänlig inställning, välvilligt uppsåt, vänlighet,



godhet, (åld.) huldhet

välvillig 1 (motsats: ovänlig, ovillig, tvär) förekommande, tillmötesgående, snäll, vänlig, älskvärd, hygglig,
hjärtlig, kordial, fryntlig, välmenande, förstående; beskedlig, human 2 förmånlig, positiv, gynnsani(t stämd),
benägen, gunstig, (åld.) gunstbe-nägen; godhetsfull; faderlig, farbroderlig, (ibl.) nedlåtande, 'nådig' välvning 1
buktning; se valv 2 se omvälvning välvuxen 1. välväxt se välskapad välvårdad (motsats: slarvig) se vårdad,
ordentlig 2, välskött, välansad, väl (under)hållen, snygg, proper, elegant, chic vämjas (vid) känna äckel o. leda,
se 2 avsky, hata, stötas bort (av); [jag vämjes (vid tanken)] det kväljer mig vämjelig se äcklig, stinkande,
avskyvärd vämjelse känsla av äckel o. leda, se 1 avsky, (åld., bibi.) styggelse

1 vän (subst.) 1 nära bekant, kamrat 1; umgängesvän, förtrogen, hjärtevän, (smeks.) (min) 'gubbe' 1. 'gumma' 1.
gosse 1. hedersbroder; bundsförvant, anhängare, allierad 2 'beundrare', tillbedjare, (uppvaktande) kavaljer, vän i
viken; (ibl.) pojkvän, boy-friend; (ibl.) älskare 3 gynnare, beskyddare — vara vänner vara goda 1. såta 1. trogna
vänner, vara (nära) lierade (med varandra), vara oskiljaktiga, (vard.) vara omsams 1. 'kontanta'

2 vän (adj.) (åld. för) vacker 1, huld 2

1 vända 1. (vard.) vänna (subst.) 1 (prov. för) runda, rond, (liten) promenad 1. tur 1. 'sväng', (gå ett) slag 2 varv 3
[vännor| (i Ivå) omgångar

2 vända (v.) 1 ändra riktning på, vrida (på), 'dirigera', svänga, sno, (tekn.) dreja; vända bakfram; vända 1. vränga
ut och in, vända insidan ut; stjälpa upp och ned 2 plöja upp; (prov.) häva (hö) 3 se vända om nedan, vända 1. gå
1. resa tillbaka 4 (om vind) se slå om 2 under 2 stå, vända sig, vrida sig, vrida runt, gå över (på en annan bog) 5
rikta 1. kasta (blicken) (mot) 6 förvandla, låta övergå (i), turnera, slå bort (i skämt) 7 styra, länka — vända sig
från se övergiva, (relig.) se avfalla 2 — vända sig mot se anfalla 4, angripa 2, bjuda (ngn) spetsen; beivra —
vända sig till 1 gå till, hänvända sig till, tilltala, rikta sig till, adressera (sig till), apostrofera; åkalla (Gud); ta(ga)
sin tillflykt till, anförtro sig åt, förtro sig till 1. åt; begära ngns hjälp, tillkalla, rådfråga; se hänskjuta 7 2 ha adress
till — det är så det vänder sig i magen på mig

(713inte veta vart man skall vända sig—1 värd

det är så att man kan få kväljningar, det är så att man kan kräkas — inte veta vart man skall vända sig vara rådlös
— vrida och vända på se skärskåda; (om svar) dröja (med)

— vända bort 1 vrida bort 1. åt annat håll

2 förvända, förvrida, blanda bort, förtyda, ge en annan mening 3 (bildl,, om uppmärksamhet) avvända, avleda —
vända kappan efter vinden anpassa sig efter konjunkturerna, se anpassa sig, foga 1. rätta sig efter
omständigheterna, ändra sig efter som det är lämpligt, opportunistiskt ändra åsikt, vara en anpassling 1.
bidevindseglare, vara falsk 1. vacklande, vara opålitlig — vända ngn ryggen ta(ga) avstånd från ngn, se vidare
under rygg — vända näsan i vädret (vard. för) dö 1 — vända om 1 vända (på), vända upp och ned (på), vända ut
och in (på), vända bakfram, kasta om (ordningen), flytta (om), invertera; (ibl.) vränga; vända o. gå tillbaka,
återvända, (vard.) backa, slå back 2 kasta om, ändra signaler, göra en kovändning 3 se omvända 2 — vända på
slanten 1. slantarna 1. på styvrarna se spara 2, (snålt) överväga sina utgifter, jfr snåla — vända ryggen till gå sin
väg; ej bry sig om ngns böner; se vidare under rygg — vända tillbaka se återvända; (jäg.) kasta tillbaka — vända
upp och ned på ställa på huvudet, (typogr.) kontra (tryckbild); se kullkasta 2, stjälpa 1, ändvända, invertera;
bringa i oordning, kasta 1. röra om; härja, vräka huller om buller; förvända — vända ut och in vända avigsidan
ut, vränga

vändning 1 (sjö.) se 3 lov, gir; vridning, svängning); omläggning (av rodret); (av segel) gip(p) 2 (ändrad)
inriktning, (ta en annan) riktning; se förändring, kast, 'slag'; se kris

3 se rörelse 2 4 se fras 1, uttryck 1, talesätt, formulering, turnering; [vändningar] se orda-lag — ge en viss
vändning turnera — snabb i vändningarna se snabb 2; [vara snabb i vändningarna] (även) snabbt ändra sig —
taga 1. ta en olycklig vändning se gå emot 4



vändpunkt (avgörande) kris, avgörande epok;

(litt.-bist.) se peripeti vänfast trofast, vänkär, tillgiven, minnesgod väninna kvinnlig vän, god vän, flickvän,
flicka, flickbekant. dambekant, (ibl.) älskarinna

vänja (motsats: avvänja) göra van vid, jfr öva 1 — vänja sig bli van 1. rutinerad, få in vanan, skaffa sig vana; lära
sig (att); [vänja sig vid] bli motståndskraftig 1. resistent mot

— vänja sig av med lära sig låta bli, lägga bort; förlora 1. komma ur vanan, bli ovan (vid) — vänja av 1 avvänja
(dibarn) 2 få 1. förmå (ngn) att avstå från 1. lägga bort 1. lämna (ovana)

vänlig (motsats: elak, ond, fräck, fientlig, tvär, avig) snäll, rar, god, godhjärtad, hjärtlig, 'söt', älskvärd, vänsäll,
godhetsfull, förekommande, tillmötesgående, förbindlig, äma-bel, välsinnad, gynnsam, välvillig, godartad
(kritik), hygglig, (vard.) bussig, 'bra', (prov.,

i Sydsv.) godhällig; (lätt)tillgänglig, affa'bel; lältlynt, jfr godmodig; vänskaplig, förtrolig; mild, blid, human —
vänligen (adv.) i 1. med vänlighet, på ett vänligt sätt; godhetsfullt — vänligt (adv., även) (tala 1. be) vackert
vänpris billigt 1. vänskapligt 1. extra lågt pris,

pris vänner emellan, spottstyver vänskap godhet, välvilja; (ömsesidig) tillgivenhet, hängivenhet, kamratskap,
vänskapsband, (hist.) fostbrödralag; jfr sämja; (i all) förtrolighet

vänskaplig kamratlig, broderlig, hjärtlig, kor-dial, vänlig, hängiven — stå i vänskapligt förhållande (till) stå på
god fot (med) vänslas vara smeksam(ma), kela (med) 1, flörta,

(vulg.) hångla; ställa sig in vänster (sjö.) babord; (på) vänster hand; (rakt) vänsterslag; (polit.) vänstersinnad,
'vänstervriden', radikal, liberal, frisinnad; (vard. för) (på något) sätt; [vänstern] vänsterpartiet, liberalerna — till
vänster på hjärtsidan; morganatisk (gemål), (förhållande) 'bredvid' vänstervriden se vänster

vänsäll människovänlig, vänlig, (ibl.) folkkär

— vara vänsäll ha många vänner

vänta 1 ge sig till tåls, lugna sig, visa 1. ha tålamod; låta tiden gå, se tiden an, bida (sin tid), (för)hålla sig 1. ställa
sig avvaktande; uppehålla sig, stanna (kvar), sitta kvar, se dröja 2; anstå, stå över, komma i andra hand, bli
liggande, växa till sig 2 se förestå 1; bereda sig på, so beräkna 2, förvänta, emotse 1, frukta 3 3 (sjö.) hålla sjön
(utanför hamn)

— vänta sig hoppas (på), lova sig, vädra', förvänta, bereda sig på; föreställa sig, vänta att vinna; [det hade jag inte
väntat mig av honom] det hade jag inte trott om honom — väntas vara på väg, stunda, kunna komma (när som
helst), vara i faggorna, vara i annalkande, hänga 1. ligga i luften

låta ngn vänta hålla ngn på sträckbänken, lägga 1. steka ngn på halster — låta vänta på sig so dröja 1, komma
sent — vänta med dröja 1. töva med, uppskjuta ni, spara, låta anstå, låta vara — vänta mycket av ha stora
förväntningar 1. förhoppningar på, fordra mycket av, dra(ga) (för) stora växlar på (framtiden) — vänta på so
avvakta, emotse 1, (bibi. o. i högre st.) förbida: passa (ngn vid tåget); aspirera på väntan 1 (i) avvaktan, dröjsmål,
(bibi. o. i högre st.) (för)bidan, tövan 2 förväntning, se 1 hopp 1, längtan väpna se beväpna, 1 rusta 2 — väpna
sig se beväpna sig, gripa till vapen — väpnad utrustad med vapen, fullrustad — väpnad 1. rustad till tänderna väl
rustad, so vidare under tand

väpnare riddares tjänare, vapensven, vapen-dragare, knape 1 värd (subst.) 1 (hus)ägare, husvärd, hyresvärd 2
(hotell)föreståndare, hotellvärd, källarmästare 3 (motsats: parasit) värddjur, värdträd — göra upp räkningen utan
värden

(744vara värd—värkbruten

se missräkna sig 2 — vara vard vara den som står lör arrangemangen 1. den som ger fest(en), representera 3

2 värd (adj.) 1 som har ett visst värde 2 se



värdig 1 3 se värderad 4 (iron.) 'snygg' — det är fara värt det är att frukta, se vidare under 1 fara — det är inte
värt vi bör inte, det är bäst att låta bli att, det är bäst vi aktar oss för att, det är bäst vi inte (säger osv.) ngt — inte
mycket värd se värdelös — vara mödan värt so löna sig — vara värd 1 vara god för, kunna betalas med 2 se
förtjäna 2 — vara värd sitt pris ge full valuta — värd sin vikt i guld enastående duglig, makalöst bra, jfr
utomordentlig, oersättlig värde 1 valuta, valör, kurs, (ibl.) notering; kostbarhet; (till ett) pris (av); (inkomstens)
köpkraft; [penningvärde, realvärde, affärs-1. handels- 1. saluvärde, marknadsvärde, goodwill; affektionsvärde] 2
inre värde, egenvärde, kvalitet, godhet, god beskaffenhet, bonitet, 1 halt 2; betydenhet, betydelse, värdighet,
dignitet, förtjänst, vikt, nytta, gagn — värden 1 data 2 tillgångar, se under tillgång 2; (stora) summor — av värde
se nyttig; (vara) meningsfull — lämna åt sitt värde se lämna därhän — sätta värde på so uppskatta 2, högakta —
utan värde so betydelselös, jfr värdelös värdefull 1 (motsats: billig, värdelös) värde-rik, dyrbar 2, gedigen, lödig,
haltfull, förträfflig, ypperlig 2 (om upplysning, motsats: betydelselös) viktig, väsentlig, betydelsefull, betydande,
ovärderlig; (om läsning, bok, föredrag) givande, upplyftande, uppbygglig

värdeföremål (plur.) värdesaker, (ibl.) dyrbarheter)

värdelös se dålig 3, oäkta 1, haltlös, se 2 tom 2, intresselös, betydelselös, oviktig, oväsentlig,

föga 1. inte mycket bevänt med, inte mycket värd, som det går tretton på dussinet av, dussin-(roman), futtig,
föraktlig, irrelevant, obetydlig, likgiltig, indifferent, intetsägande, oansenlig, otillförlitlig, ohållbar, slarvig,
jämmerlig, underhaltig, miserabel, onyttig, gagnlös, oanvändbar, obrukbar, otjänlig, olämplig, (vard.) 'botten',
kass, krafsig; osäljbar; meningslös, fåfäng; (vard. för) ointressant, tråkig, oduglig värdera l fastställa värdet på,
bestämma värdet av 1. på, bonitera (husdjur 1. skog), betygsätta, se uppskatta 1 2 sätta värde på, se uppskatta 2
— värderad 1 [värderad till] åsätt visst värde, uppskattad 1. taxerad till (visst pris), värd (visst pris) 2 se ansedd,
(högt) (upp)skattad 1. värderad, (min) dyr|[e vän), omtyckt, uppburen, guterad 1. gouterad, estimerad,
(hög)aktad, väl anskriven, väl sedd, väl ackrediterad — högt värderad se dyrbar 2 — vara (högt) värderad stå väl
(till boks hos), stå högt i gunst (hos), åtnjuta (ngns) förtroende 1. ynnest; [han är högt värderad] man sätter stort
värde på

honom, man har 1. hyser höga tankar om honom

värdering bedömning, kalkyl, överslag, ställningstagande, utvärdering, evaluering; betygssättning, omdöme,
värdesättning, uppskattning, synsätt; gradering, taxering, eval-vering; [värderingar] (även) åsikter, normer
värdesätta 1 fastställa värdet på, se uppskatta 1 2 sätta värde på, se uppskatta 2 värdig 1 förtjänt (av), värd, god
nog (för), jämbördig med 2 passande, tillständig, anständig 3 ståndsmässig, representativ, förnäm, hövisk, stolt,
ädel, avmätt, högdragen, högtidlig, upphöjd, myndig 3, monumental, 'majestätisk', solenn, vördnadsbjudande,
allvarlig, prudentlig, sirallig, gravitetisk; behärskad, sansad, vördig — värdigt (adv., även) (mus.) mycket
långsamt, largo — akta värdig so bevärdiga värdigas se nedlåta sig (till), (åld.) värdes — icke värdigas (att) hålla
1. anse sig för god för (att)

värdighet 1 fattning, sinnesro, (själs)jämvikt, balans(erat uppträdande), förnämhet, re-spektabilitet, stolthet,
värde, dignitet, nobless, grandezza, gravitet, pondus, högtidlighet, höghet, 'majestät', (ibl.) allvar; korrekthet, takt,
självaktning; anständighet 1 2 (äm-bets)ställning, ämbete, befattning, (åld.) äreställe; rang; (doktors)grad; (ngns)
egenskap (av), (åld.) karaktär 3 (utan ngns) förtjänst — anse under sin värdighet hålla 1. anse sig för god för, se
förakta — hålla på sin värdighet vara reserverad 2 värdshus gästgiveri, gästgivargård, härbärge; traktörställe,
utskänkning(s-ställe), restaurang, krog, (orientalisk) karavanseraj — gå värdshus förbi gå 1. köra förbi utan att
hälsa på 1. besöka ngn; se ;mssera 1 värdshusvärd se källarmästare

1 värja (subst.) (åld.) plit, (ibl.) palla'sch, jfr sabel

2 värja (v.) se försvara 1, skydda — värja sig 1 värna 1. skydda 1. freda sig, slå omkring sig, sätta sig till
motvärn, spjärna mot udden; rättfärdiga 1. rentvå sig, förklara sig oskyldig, bevisa sin oskuld 2 [värja sig mot]
hålla stånd mot, motstå, spjärna emot, avvärja 1, undandra(ga) sig, urskulda sig med, akta sig för, ställa sig
oförstående till, vara otillgänglig 1. oemottaglig för, vifta bort 3 [inte kunna värja sig för] inte kunna hålla sig för



1. frigöra sig från 1. slippa ifrån 1. undkomma 1. låta bli att 1. avhålla sig från 1. undgå 1. undvika 1. bli kvitt —
värja sig med ed svära 1. avlägga värjemålsed, svära sig fri, frita(ga) sig genom edgång

värk se 1 smärta 1; [värkar] födslovärkar, barnvärkar, födslosmärtor, födsloarbete — sveda och värk so obehag 2
värka se 2 smärta 1, ömma, hugga, mola,

moria, 'gro' värkbruten stel o. öm (av värk), ledbruten, ofärdig av värk

(745värld—väsa

värld 1 [världen] se världsalltet, skapelsen, naturen 2 himlakropp 3 [världen] människolivet, (här i) livet,
tillvaron, jordelivet,

sinnevärlden, jorden; (känd över hela) jordklotet; (relig.) det världsliga 1. syndiga, synden; (ibl.) människorna 4
(ny) 'omgivning'; (ngns) 'horisont', synkrets — världs- se världsomfattande — av värld se belevad, jfr världsvan
— bringa till världen se 2 föda 1 — den andra världen andevärlden, livet på andra sidan 1. hinsidan graven, det
tillkommande livet, evighetens värld, evigheten, se under evighet — den fina världen societeten, se societet 1 —
den lärda världen de lärda, vetenskapsmännen, den vetenskapliga världen, 'vetenskapen' — det är inte hela
världen det saknar betydelse, det är en småsak — för allt i världen se för all del under 4 för: [inte för allt i
världen] inte för någonting — förr i världen se förr 1 — gå all världens väg gå förlorad, se vidare under all —
göra sitt inträde i världen se födas 1 under 2 föda — icke av denna världen se överfordisk, (ibl.) andlig — inför
hela världen i hela världens 1. alla människors 1. allas åsyn, se öppet under öppen — komma till världen se födas
1 under 2 föda — komma ut i världen komma hemifrån, komma ut i sällskapslivet, komma ut och se sig om —
skaffa till världen se 2 föda 1 — skaffa ur världen göra slut på — stora världen societeten, se societet 1 — sådan
är världens gång sådant är livet, så är världens sed 1. sätt 1. tingens ordning 1. livets växlingar, så går det till (i
världen), så handlar 1. uppför sig människorna; så brukar det gå — sätta till världen se 2 föda 1 — tredje världen
utvecklingsländerna — ur världen borta, glömd, död', avförd från dagordningen, utagerad, (si.) 'avsågad' — (vad
1. var 1. hur) i all världen i bela världen, i all sin dar, i fridens namn; vad nu då — vara ett världens barn vara en
syndare, se vidare under barn — världens (vard. för) hemsk, fruktansvärd, oerhörd — världens ände 1 världens
undergång, se världsundergång 2 världens yttersta gräns, se avkrok — övergiva 1. överge världen dra(ga) sig
tillbaka (från världsligt umgänge), börja ett eremitliv, gå i kloster världsalltet det hela, alltet, världen, universum,
kosmos, världssystemet världsborgerlig se kosmopolitisk världsdel kontinent, sammanhängande fastland

världsfrånvarande världsfrånvänd, drömmande, kontemplativ, introvert, inåtvänd, en-störig — vara
världsfrånvarande inte följa med vad som händer o. sker, leva i en annan värld, präglas av 1. tyda på
dagdrömmeri världsförakt pessimism, människoförakt, mis-

antropi, weltschmerz; cynism världslig timlig, jordisk, förgänglig, köttslig, materiell, tinglig, (relig.) lekamlig,
(ibl.) sinnlig; profan, gudlös, syndig; oandlig, sekulari-

serad, sekulär, världsligt sinnad, mondän, se flärdfull världslighet se flärd 1

världsman världserfaren man, man med världsvana 1. sällskapsvana, man av värld, belevad herre, gentleman,
kavaljer, charmör världsomfattande världsfamnande, global, mondial, världs-, se universell, internationell
världsundergång världens undergång, världens förstöring, världskatastrof(en), syndafloden), gudaskymning,
ragnarök, apokalyps, yttersta domen, världens ände, yttersta dagen, domens dag, domedag(en) världsvan
sällskapsvan, belevad, urban, hyfsad; elegant, kontinental; mondän, blasé, sofistikerad; (ibl.) världserfaren,
världsklok världsålder period (i människosläktets o. världens historia), eon värma uppvärma iu, upphetta ru, tina,
upptina ru, ljumma, uppljumma iu, kylslå, temperera; tillföra värme 1. hetta (till), (tekn.) välla; uppkoka ru, sätta
på elden, (ibl.) förvälla, (ibl.) steka (upp), smälta, (kok.) sakta dunsta; (om solen) gassa; (vard.) masa (sig); hålla
varm; meddela värme — värma ngns hjärta se glädja värme 1 hög temperatur, varm luft, se 1 hetta 2 (vard. för)
centraluppvärmning, centralvärme 3 vänlighet, förtrolighet, varm hjärtlighet, varm känsla, (ibl.) ömhet,
kordialitet 4 varmt intresse, iver, entusiasm, värma, eld 2 — värme- termisk, termovärmeledning 1 se
centralvärme 2 (värmeledningselement, radiator värn 1 se skydd, beskydd 2 befästning, barrikad, förmur, vall 3



tillflykt, hjälp 4 beskyddare, försvarare värna se försvara 1, skydda värnlös se hjälplös, svag 1; försvarslös,
blottställd — vara värnlös sakna skydd 1. försvar, vara utan huld och skyld, utan vän eller frände

värnplikt beväringsskyldighet, militärplikt, militärtj änst(göring), krigst jänst(göring), värnpliktstjänstgöring,
vapentjänst; exercistid, exercis(en), (si.) lump(en), komiss(en) värnpliktig (motsats: stamanställd) se soldat värre
— dess värre se tyvärr — etter värre mycket värre, se vidare under etter — få det så mycket värre råka ur askan i
elden — vad värre är till råga på allt, se under 1 råga värst (vard.) värstens — det var det värsta (vard.) det var
höjden — det var värst det var väldigt — i värsta fall i nödfall — inte (så) värst inte särskilt 1. synnerligen, inte
farligt'

värv se 1 syssla, (dags)arbete, dagsverk; se yrke; se livsverk; handling, företag, uppdrag 1, roll 2 värva 1 (om
personal) enrollera, jfr rekrytera; leja, besolda, hyra; tvångsvärva, sjanghaja, 'pressa' 2 (om kunder, anhängare)
söka vinna, skaffa 1; 'fiska' (röster) väsa fräsa, pysa, susa, (ibl.) snörvla, snusa; (om tjäder) sisa 1. sissa; raspa;
viska

(746väsen—växelvis

1 väsen (-det) 1 beskaffenhet, karaktär, (egen)-

art, natur(ell), sinne(lag), mentalitet; (filos., motsats: företeelse, fenomen) det sant varande, vara, (innersta) idé,
(innersta) princip, (ett tings) anda 1. entitet 2 sätt att vara I. leva 1. uppträda, se uppträdande 2 3 varelse, individ,
skapelse, gestalt, person, (åld.) väsende; (levande) organism

2 väsen (-det) se oväsen, buller 1, låt 1 — föra väsen se väsnas — göra väsen av göra sak av, göra affär av,
(vard.) (inte mycket att) hurra för — göra väsen av sig (även) vara uppseendeväckande — mycket väsen för
ingenting se storm i ett vattenglas

väsende 1 (åld. för) 1 väsen 3 2 (åld. för)

natur, jfr 1 väsen 1 3 oljud, se 2 väsen väsentlig 1 se viktig 1, anmärkningsvärd, vägande, huvudsaklig, essentiell,
materiell, substantiell, integrerande (del), 2 avgörande, grundväsentlig, grundläggande, grund-(drag), huvud-
(skillnad), inre; betydelsefull, värdefull 2 se avsevärd — väsentligen 1. väsentligt (adv.) se huvudsakligen,
framför allt, mest 2 — det väsentliga det viktiga, substansen, 'märgen', 'knuten', se under 2 knut 5, pudelns kärna,
huvudsaken, den springande punkten, se under 2 springa, (ibl.) tyngdpunkten; (träffa) huvudet på spiken — i det
väsentliga i huvudsak

väska se kappsäck; (dam)handväska; skol-väska, jfr portfölj 1; matväska, ränsel; beauty box (för skönhetsmedel);
nätväska, 'nät'

väsnas föra oljud 1. (o)väsen, leva (om), (vard.) leva rövare 1. rackarel. bus, galnas, 'skoja', 'regera', se 1 bråka 1,
2 skramla 1, husera 2, ge hals, skråla, skräna, hojta, yla, skrika 1 vässa 1 (om egg) se slipa 1 2 (om blyertspenna)

göra (udd)vass, spetsa, formera västerlandet (motsats: österlandet, orienten) västern, Europa, occidenten, (i vitter
st.) aftonlandet, den nedgående solens land, Hesperien

västerut 1. väster ut västeröver, västvart, mot 1. åt väster, västpå, västöver, med västlig riktning 1. kurs, i västlig
riktning, i västerled, till västerlandet 1. occidenten 1. Amerika, (sjö.) (styra) väst; i väster(n)

1 väta (subst.) vatten, fukt(ighet), dagg, vätska, jfr regn 1

2 väta (v.) se fukta 1, 2 blöta 2 — väta ned 1. ner 1. på sig blöta ned sig, stänka 1. slaska ned sig, 'ställa till sig';
göra 1. kissa i byxorna, väta i sängen

1 vätska (subst.) vått 1. flytande ämne, fluidum, se 1 väta; [saft, spad, must, brygd, vassla; flytning, utsöndring;
(med.) sekret,

exsuda't, transsuda'1; var, slem] — vätske-hydro-, hydraul(isk) — vid sunda vätskor frisk, pigg; (ibl.) på gott
humör; normal, (rikligt) klok, vid sina sinnens fulla bruk



2 vätska (v.) — vätska sig 1. vätskas fukta sig, fuktas, bli våt, flyta; (om öga) rinna, tåra sig; (om sår) avge
vätska, 'rinrja', (ibl. nära) vara sig

vätte (underjordiskt) naturväsen, se dvärg 1;

[vättar] småfolk väv 1 vävnad, tyg, textilalster, spånad(s-ar-

bete); duk (att måla på) 2 vävning, vävnad(s-arbete) 3 se nät 3 vävnad se väv 1 o. 2; [vävnader] textilier; (ibl.)
bonad, gobeläng, vepa; textur; (anal.

0. bot.) cellvävnad, parenky'm; (bildl.) 'härva' 1. 'nät' (av lögner)

växa 1 (bot.) spira, gro, knoppas, grönska, skjuta skott, gå till1; förekomma, trivas; (låta) stå på tillväxt; blomstra,
frodas, florera 2 (även bildl.) utvecklas, bli stor

1. större, tillta(ga) i storlek, bli längre I. högre, (an)svälla, pösa; se växa upp 2; bre(da) ut sig, utvidga sig,
utveckla sig, gå framåt, expandera, uppblomstra ni, förkovras, stiga, stegras, se ökas — vuxen se ovan —
växande tillväxande, kring sig gripande, stigande, överhandtagande, (ibl.) progressiv — dra dit pepparn växer
(vard.) dra så långt vägen räcker, åt skogen, åt fanders, åt helvete, försvinna 1 — inte växa på trän inte stå att
finna var som helst, inte vara vanlig, vara sällsynt — kammen växer ngn morskar sig, se under morska sig, yvas
— växa bort gå bort 1. försvinna med åren — växa fast slå rot; bli hemmastadd — växa fram 1 se spricka fram
under 2 spricka 2 se framgå 2

— växa från 1. ifrån 1 (under växandet) komma ifrån, övervinna 2 gå om (ngn) i längd, växa om, växa (ngn)
över huvudet

— växa från sig förfulas, förlora sitt (vackra) utseende — växa igen se gro igen; (ibl.) förvildas — växa ngn över
huvudet växa om; bli ngn övermäktig; se vidare under huvud — växa till1 1 öka i växt, bli större, tjockna, frodas
1, få tillskott, tillökas, ökas, (fackspr.) propagera 2 (bildl.) se förkovra sig — växa till sig förskönas, bli vackrare,
få ett fördelaktigare utseende, embellera

— växa upp 1 vara i sin uppväxt, vara i uppväxtåren, vara (stadd) på tillväxt, (hålla på att) bli vuxen, (hålla på
att) trampa ut barnskorna; tillbringa barnaåren 1. barndomsåren (hos 1. i), fostras 2 skjuta upp (ur marken 1. över
gatan), skjuta 1. ränna i höjden, raka i vädret; (om växt) se komma fram 3 3 se uppkomma 1 4 utveckla sig (till)

växel 1 'papper', (ibl.) accept, tratta 2 växelpengar, se småmynt, löspengar 3 telefonväxel 4 (jäg.) (jaktdjurs)
färdväg; (jakt)pass — draga 1. dra växlar på framtiden ta(ga) ut sitt goda i förskott växelbruk skiftesbruk,
cirkulationsbruk växelverkan verkan o. återverkan, ömsesidig verkan, korrelation, ömsesidighet, recipro-citet,
samspel 2 växelvis (var) i (sin) tur, skiftesvis, turvis, ömsevis, varvtals, (om)växlande (med varann), ömsom, i
tur och ordning, efter tur, var sin gång, alternerande, alternativt, än (den ene) än (den andre), ibland (den ene)
ibland (den andre)

25 — Ord för orri

747växla—vördsamt

växla 1 utbyta HJ (en myntsumma mot andra valörer), (vard.) 'slå itu' (en tia); inväxla ru 1. inlösa ru (mot annan
valuta), växla till sig 2 föra (spårvagn 1. tåg) in på et l annat spår, (fackspr.) rangera (järnvägsvagnar) 3 byta
(ringar); byta om (åsikt), utbyta 1. utväxla (blickar 1. tankar); förändra (utseende) 4 (om lyckan) skifta, omväxla
iu, vara föränderlig; omskifta ni, variera, vackla, fluktuera 5 (om bilförare) lägga in en (annan) växel 6 (jäg., om
djur) gå från o. till bete 7 [växla med] alternera med, ömsa med, tura om med — växlande skiftesrik, ombytlig,
ostadig 2, variabel, obestämd, oenhetlig, pro-teusartad, proteisk; (ss. adv.) se växelvis — växla in 1 se växla 1 2
slå in (på en annan bana) — växla ned 1. ner lägga in en lägre växel — växla om byta (med), tura om — växla
ord se samtala, munhuggas, 2 träta — växla ringar se förlova sig — växla upp lägga in en högre växel växling
fluktuation, variabilitet, varians, (fackspr.) modulation; byte; (ödets) om-skiftelse(r), jfr omkastning 3 växlingsrik
rik på växling 1. omväxling(ar), se skiftesrik växt l se planta 1, 1 blomma 1; krukväxt, (prov.) träd; [växter]



växtlighet 2 utväxt, se knöl 1, svulst 1 3 se figur 1, kroppskonstitu-

tion, form, 'bildning' 4 tillväxt, ökning, expansion, utvidgning, utveckling — växt-organisk — stanna i växten
upphöra att växa, knyta sig växthus drivhus, varmhus, orangeri, (större) driveri, (mindre, enklare) kast växtlighet
växter, växtliv, växtvärld, vegetation, flora; gröda, skörderesultat; (skogsv.) återväxt

vördà 1 se hedra 1, dyrka 2 visa (överheten) tillbörlig aktning o. lydnad vördig vördnadsvärd, värdig 3

vördnad (motsats: förakt, vanvördnad) se aktning 1, respekt 1, helgd, underdånighet, ödmjukhet, dyrkan,
veneration, pietet — brista i vördnad inte visa tillräcklig 1. tillbörlig aktning vördnadsbetygelse uttryck 1. bevis
för aktning, reverens

vördnadsfull (motsats: vanvördig) se vördsam,

hövlig, ödmjuk vördnadsvärd vördnadsbjudande, vördnads-väckande, aktningsvärd, ärevördig, venera-bel

vördsam (motsats: vanvördig) vördnadsfull, ödmjuk, underdånig, respektfull, respekt-fylld, djup (bugning),
(hög)aktningsfull, andäktig — vördsamt (adv., även) se högaktningsfullt

(748 X Y Z

X

Xantippa trätgirig 1. grälsjuk hustru, se

käring 2, jfr argbigga xylografi trägravyr, trästick, ionsnitt: trä-snillskonsl

Y

yla se tjuta, gråta, jämra (sig) 1, skrika 1, väsnas ymnig se riklig, rik 2, tät, fyllig; [ymniga] strida (tårar) —
ymnigt (adv., även) i rågat mått; rikt (blommande); (gråta) över-siggivet 1. ohejdat ymnighet se rikedom 2,
mängd 1, överflöd, slöseri

ympa (bot.) okulera; (med.) skyddsympa, vaccinera

ympning (bot.) okulering, (växt)förädling;

(med.) skyddsympning, vaccination, vaccinering

yngel avkomma, avföda, avel, ungar, (fisk)gli, (grod)larv

yngla utkläcka ni 1. (fram)föda yngel 1. ungar, föröka sig, fortplanta sig, få ungar, yngla av sig, förökas — yngla
av sig 1 förökas, yngla 2 (bildl. för) frambringa, alstra yngling ung man, ungherre, pojke, (åld. o. poet.)
ungersven, sven, (i folkvisor) smådräng, (om forngrek. förh.) efe'b ynk 1 ynkedom, ömklighet, elände 2
medlidande, ömkan, (ibl.) pjunk, gnäll

1 ynka (adj.) (vard. för) (någon) enda 1. enstaka (gång)

2 ynka (v.) beklaga, ömka, känna medlidande med — ynka sig jämra sig, beklaga 1. ömka sig — ynka sig över
se förbarma sig över

ynkedom se elände 1 — det är rena ynkedomen det är för ynkligt 1. ömkligt 1. uselt ynklig 1 ömklig,
ömkansvärd, slokörad, eländig 2, stackars, tanig, liten, (vard.) pluttig; se sjuk 1 2 icke tillfredsställande, dålig 3;
föraktlig, sjåpig, pjoskig, gudsnådlig; (om röst) svag, gnällig, jämrande; jämmerlig, usel, miserabel, erbarmlig,
beklagansvärd, trist, bedrövlig, snöplig, sorglig, sorglustig, (vard.) tjafsig (tillställning); obetydlig, skral, lumpen,
knaper, (vard.) pjaskig — ynkligt (adv., även) se illa 4

ynkrygg se mes 3, jfr stackare

ynnest se gunst; välgärning, nådevedermäle;

(vinna) insteg ynnestbevis ynnestbevisning, gunstbevis-

(ning), grace yppa (motsats: tiga med, hemlighålla, dölja) se berätta, tala om, förråda 2, ådagalägga, avslöja,



blotta, framdra(ga); erkänna, bekänna, vidkännas, vidgå, inte hålla tyst 1. (vard.) tätt (med) — yppa sig yppas, ge
sig, uppkomma ni, framkomma ni, göra sig gällande. framställa sig, 'möta', visa sig, uppstå, komma till synes,
'dyka upp', 'öppna sig', 'erbjuda sig', 'anmäla sig', förefalla, inträffa — yppas 1 komma över ngns läppar 2 se yppa
sii/

ypperlig se utmärkt 1, utsökt, mästerlig, fullkomlig, 'gudomlig', non pius ultra, luminös

(idé), gyllene (regel), (idrott., vard.) (i) kanon-(form) ypperst ypperligast, bäst, först(e), förnämsl, främst(e), mest
ansedd, berömdast, högst st ående

yppig se frodig 1, fullmogen, junonisk, fyllig, svällande, jfr korpulent; grann, praktfull, överdådig, (vard.) vräkig,
lukullisk (måltid); se rik 2, prunkande, överlastad, överrik, 'blomsterrik'; flott, slösande, kostsam, luxuös, kräslig,
vräkig, vällustig; praktälskande; [yppigt levnadssätt] välska seder yppighet se överflöd, frosseri 1 yr 1 huvudyr,
vimmellcantig, (prov.) ör 2 ostyrig, lekfull, livlig, uppsluppen, rusig 2, 'vild', yster, (vard.) vispig, (åld.) kåt;
'översvallande' — bli yr i huvudet se hissna, svindla 1 — yr i huvudet se virrig, förvirrad 2

1 yra (subst.) 1 yrväder, snöyra, snöstorm 2 feberyra, se yrsel; se rus 2, extas, uppståndelse 3 glädjeyra, ysterhet,
yrhet, besinningslöshet, upphetsning, frenesi, 'virvel' (av nöjen)

2 yra (v.) 1 se virvla, vimla, spruta, (prov., i Sydsv., om snö) fyka; blåsa (igen); vara yrväder 2 tala i yrsel; tala
med tungor 1. tungomål, prata dumheter, prata i vädret 1. i luften 1. (vard.) i nattmössan, (vard.) dilla, se svamla,
fantisera 2; ha feberdrömmar, ha hallucinationer, ha delirium, delirera

yrhätta yster o. ostyrig flicka, se sprakfåle 2 yrka på föreslå, förorda, förfäkta, se kräva 1 yrkande 1. yrkan
framställning, proposition, förslag, se fordran 1, (jur.) påstående; (vid) påfordran

(749 X Y Z

X

Xantippa trätgirig 1. grälsjuk hustru, se

käring 2, jfr argbigga xylografi trägravyr, trästick, ionsnitt: trä-snillskonsl

Y

yla se tjuta, gråta, jämra (sig) 1, skrika 1, väsnas ymnig se riklig, rik 2, tät, fyllig; [ymniga] strida (tårar) —
ymnigt (adv., även) i rågat mått; rikt (blommande); (gråta) över-siggivet 1. ohejdat ymnighet se rikedom 2,
mängd 1, överflöd, slöseri

ympa (bot.) okulera; (med.) skyddsympa, vaccinera

ympning (bot.) okulering, (växt)förädling;

(med.) skyddsympning, vaccination, vaccinering

yngel avkomma, avföda, avel, ungar, (fisk)gli, (grod)larv

yngla utkläcka ni 1. (fram)föda yngel 1. ungar, föröka sig, fortplanta sig, få ungar, yngla av sig, förökas — yngla
av sig 1 förökas, yngla 2 (bildl. för) frambringa, alstra yngling ung man, ungherre, pojke, (åld. o. poet.)
ungersven, sven, (i folkvisor) smådräng, (om forngrek. förh.) efe'b ynk 1 ynkedom, ömklighet, elände 2
medlidande, ömkan, (ibl.) pjunk, gnäll

1 ynka (adj.) (vard. för) (någon) enda 1. enstaka (gång)

2 ynka (v.) beklaga, ömka, känna medlidande med — ynka sig jämra sig, beklaga 1. ömka sig — ynka sig över
se förbarma sig över

ynkedom se elände 1 — det är rena ynkedomen det är för ynkligt 1. ömkligt 1. uselt ynklig 1 ömklig,
ömkansvärd, slokörad, eländig 2, stackars, tanig, liten, (vard.) pluttig; se sjuk 1 2 icke tillfredsställande, dålig 3;
föraktlig, sjåpig, pjoskig, gudsnådlig; (om röst) svag, gnällig, jämrande; jämmerlig, usel, miserabel, erbarmlig,



beklagansvärd, trist, bedrövlig, snöplig, sorglig, sorglustig, (vard.) tjafsig (tillställning); obetydlig, skral, lumpen,
knaper, (vard.) pjaskig — ynkligt (adv., även) se illa 4

ynkrygg se mes 3, jfr stackare

ynnest se gunst; välgärning, nådevedermäle;

(vinna) insteg ynnestbevis ynnestbevisning, gunstbevis-

(ning), grace yppa (motsats: tiga med, hemlighålla, dölja) se berätta, tala om, förråda 2, ådagalägga, avslöja,
blotta, framdra(ga); erkänna, bekänna, vidkännas, vidgå, inte hålla tyst 1. (vard.) tätt (med) — yppa sig yppas, ge
sig, uppkomma ni, framkomma ni, göra sig gällande. framställa sig, 'möta', visa sig, uppstå, komma till synes,
'dyka upp', 'öppna sig', 'erbjuda sig', 'anmäla sig', förefalla, inträffa — yppas 1 komma över ngns läppar 2 se yppa
sii/

ypperlig se utmärkt 1, utsökt, mästerlig, fullkomlig, 'gudomlig', non pius ultra, luminös

(idé), gyllene (regel), (idrott., vard.) (i) kanon-(form) ypperst ypperligast, bäst, först(e), förnämsl, främst(e), mest
ansedd, berömdast, högst st ående

yppig se frodig 1, fullmogen, junonisk, fyllig, svällande, jfr korpulent; grann, praktfull, överdådig, (vard.) vräkig,
lukullisk (måltid); se rik 2, prunkande, överlastad, överrik, 'blomsterrik'; flott, slösande, kostsam, luxuös, kräslig,
vräkig, vällustig; praktälskande; [yppigt levnadssätt] välska seder yppighet se överflöd, frosseri 1 yr 1 huvudyr,
vimmellcantig, (prov.) ör 2 ostyrig, lekfull, livlig, uppsluppen, rusig 2, 'vild', yster, (vard.) vispig, (åld.) kåt;
'översvallande' — bli yr i huvudet se hissna, svindla 1 — yr i huvudet se virrig, förvirrad 2

1 yra (subst.) 1 yrväder, snöyra, snöstorm 2 feberyra, se yrsel; se rus 2, extas, uppståndelse 3 glädjeyra, ysterhet,
yrhet, besinningslöshet, upphetsning, frenesi, 'virvel' (av nöjen)

2 yra (v.) 1 se virvla, vimla, spruta, (prov., i Sydsv., om snö) fyka; blåsa (igen); vara yrväder 2 tala i yrsel; tala
med tungor 1. tungomål, prata dumheter, prata i vädret 1. i luften 1. (vard.) i nattmössan, (vard.) dilla, se svamla,
fantisera 2; ha feberdrömmar, ha hallucinationer, ha delirium, delirera

yrhätta yster o. ostyrig flicka, se sprakfåle 2 yrka på föreslå, förorda, förfäkta, se kräva 1 yrkande 1. yrkan
framställning, proposition, förslag, se fordran 1, (jur.) påstående; (vid) påfordran

(749yrke-—yttrande

yrke yrkesgren, näring, (levnads)bana, levnadsställning, fack, bransch, hantverk, profession, verksamhetsfält;
yrkesgrupp; verksamhet, rörelse, hantering, arbete, sysselsättning, syssla, värv, (kunna sin) sak, (vard.) jobb;
tjänst, befattning, post; (ar-bets- 1. livs)uppgift, vitae genus, kall, gärning, funktion; levebröd, näringsfång,
(vard.) födkrok; inkomstkälla — yrkes- professionell

yrkesgrupp korporation, jfr yrke yrkesman (motsats: lekman, amatör) fackman, fackarbetare, proffs, hantverkare
yrkesspråk fackspråk, tekniska termer; se skråspråk

yrkesutövande aktiv, praktiserande, professionell

yrsel feberyrsel, (feber)yra, svindel, vanmakt, delirium, (med.) verti'go, se rus 2 — få yrsel se svindla 1 — tala i
yrsel se 2 yra 2 yrvaken se sömnig; se förvirrad 2; (ibl.) nymornad

yrväder 1 (snö)yra, snöstorm, (prov., i Sydsv.) fåk, (åld. o. prov.) urväder, ur 2 (bildl., om livlig person) se
sprakfåle 2 ysta tillverka 1. bereda ost — ysta sig ystas, osta sig, löpna, koagulera, skära sig, vassla sig

yster glad, glättig, se yr 2, skälmsk, uppsluppen, eldig, jfr bångstyrig

yta 1 'fält'; ytinnehåll, (yt)storlek, utrymme, area, areal, område, (jord)grund, (vattenspegel, (vatten)bryn,
(segel)massa; skär(yla), (sår)snitt; ytlager, ytskikt, ytterskikt, finish, utsida, yttersida, hölja, exteriör 2 'skal',
(yttre) 'polityr', yttre ha'bitus, 'fasad'; lytan] del som syns utåt, det yttre, 'skenet' ytlig 1 (motsats: inre; intim)
yttre; utvärtes, utvändig, 'påklistrad' 2 (motsats: djup, djupgående, djupsinnig, grundlig) förytligad, grund,



summarisk, föga ingående, skum-(läsning), översiktlig, perifer(isk), skissartad, skisserad, schematisk,
slentrianmässig; brist-full, ofullständig, löslig 2, dilettanlisk, lättvindig, slarvig 3, flyktig 4; andefaLtig, själlös,
rutinmässig, innehållslös, ihålig', oväsentlig, bagatellartad, obetydlig, irrelevant: flack 2, förflackad, tunn',
tankefattig, tanke-tom 3 (motsats: allvarlig) kortsynt, flärdfull. lättfärdig, frivol, principlös ytligt (adv., även) i
förbigående ytlighet (motsats: grundlighet, fördjupning) grundhet, flackhet, halvhet, jfr flärd 1; se 1 slarv 1,
lättsinne; skenväsen

1 ytter (subst.) ytterspelare, anfallsspelare

2 ytter (adv.) se mycket 5 — ytter värre so etter värre

ytterkant se utkant, periferi ytterkvarter (stadens) utkant, (villa)förstad ytterlig högsta, maximal; omättlig, enorm,
gränslös, obeskrivlig, djup, långt driven, långtgående, överdriven, (o)utrerad — ytterligt (adv., även) ytterligen,
högst, över hövan, ytterst 2, hyper-, ur-(konservativ), ultra-, dödligt (förälskad), oerhört: [vtterli-
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gare] se dessutom, på köpet, yttermera; närmare (upplysning), fler(a) (detaljer), ändå mera, ny(a) (fynd), fortsatt
(framgång); (inte) vidare; sc överskjutande 2; [ytterligare en] en annan, ännu en, en till ytterliggående 1.
ytterligtgående långtgående, extrem, överdriven, (o)utrerad radikal, ultra-

ytterlighet yttersta 1. extrem gräns, extrem gå till ytterligheter gå till överdrift, gå så långt att man glömmer sig,
begå olagligheter — till ytterlighet se högeligen ytterlighetsman extremist yttermera ytterligare, se under ytterligt
— till yttermera visso dessutom, se vidare under till ytterplagg ytterkläder, överplagg ytterrock (herr)rock,
överrock, ulster, paletå, (åld.) kapprock, tulubb; (vard. o. si.) 'fodral', (lång)paj, vepa; trenchcoat, duffel(coat),
doffel, regnrock, (vard.) (gandhi)skynke ytterst (adv.) 1 bakerst, efterst, sist, ultimus; längst bort, borterst, längst
ut, överst (i norr); på yttersta kanten, på yttersta flygeln, längst (till höger) 2 i sista hand, i sista instans, till sist 2;
ytterligt, i högsta grad, högeligen, oerhört, riks-(viktig), storm-(rik), ärke-(dum), ur-(tråkig), topp-(inodern),
ultramodern), hyper-(eleganl), bus-(cnkel), skit-(brådis), fly (förbannad), försvinnande (liten), snubblande (enkel
1. nära), (vard.) sjusärdeles yttersta (adj.) 1 längst ut belägen 2 (ett) sista 1. slutligt (försök) 3 trängande (behov),
största (förtvivlan), högsta (nöd) -driva (ngt) till det yttersta driva (ngt) till sin spets, se vidare under 2 driva —
göra sitt yttersta göra så mycket man förmår, göra sill bästa, jli- under bäst kämpa till det yttersta kämpa lill döds
- ligga på sitt yttersta ligga för döden, se vidare under ligga yttersta dagen 1. domen se världsundergång —
yttersta utväg sista resurs, se vidare under utväg — yttersta vilja sista vilja, sc testamente 7 yttra uttala, uttrycka,
ge uttryck åt, ge till känna, nämna, komma med, låta höra, framdraga) ni, låta förstå, framsäga, (vard.) klämma ur
sig, se säga 1; svara, replikera — yttra sig 1 tala, hålla tal, hålla ett anföran de, delta(ga) i debatten, ta(ga) till
orda, argumentera; uttrycka sig, fatta sig (kort), utgjuta sig (vitt och brett) 2 [yttra sig om] uttala sig om, tala om,
fälla ett omdöme om, diskutera, avhandla, behandla; (senare) återkomma till; avge yttrande 1. utlåtande, utlåta
sig 3 [yttra sig i] ta(ga) sig uttryck i, komma till uttryck, framträda, visa sin verkan, avprägla iu sig i, so visa sig 4
under 2 visa, komma fram, 'dyka upp', mani festera sig — yttra sig mot se avstyrka yttrande utlåtande, uttalande,
tillkännagivande. omdöme, (neds.) utlåtelse; betänkande, memorial, promemoria, diktamen (till protokollet);
påstående, utsaga, inlägg, inpass, propå, replik; tal, anförande, andragande. harang; reflexion, anmärkningyttre—
zon

1 yttre (subst.) se exteriör, 2 utseende, hållning 1; (ngns) uppenbarelse; 'sken', (blot! ett) 'skal'; [det yttre] (ibl.)
'utanverket'

2 yttre (adj.) 1 längre ut belägen; ut-(sida), ytter-(kvarter) 2 utvändig, utvärtes, (med.) extern, (geol.) exogen 3
utifrån kommande 4 fysisk, se kroppslig 2, gripbar, real, synlig, materiell, oandlig, 'jordisk' 5 oväsentlig, jfr
teoretisk; ytlig, perifer(isk), skenbarlig, sken-(likhet)

yttring uttryck, utslag, uppenbarelse, sym(p)-tom, vittnesbörd, bevis, manifestation, gärd (av tacksamhet),
(vilje)akt, (vredes)utbrott, (glädje)betygelse, (livs)funktion

yvas vara stolt (över), vara högmodig 1. högfärdig 1. högdragen, (åld.) högmodas; hovera sig, sturskas, morska



sig, förhäva sig; 'kråma sig', brösta sig, slå sig iför sitt bröst, fjädra sig; (vard.) göra sig 'viktig', vara mallig,
'pösa', ståta, prima (sig), 'jäsa'; stoltsera, ha höga tankar om sig själv, inbilla sig vara ngn 1. ngt, vara uppblåst,
anslå en hög ton, sätta sig på sina höga hästar (mot), inte sätta sitt ljus under skäppan, jfr skryta; [ngn yves 1.
yvs] kammen växer 1. sväller på ngn

yvig 1 lång o. böljande, tät o. vitt utbredd, stor o. bred, buskig, frodig, lummig, vitt utstående 2 (bildl.) väldig,
(om gest även) kraftig, svepande, uttrycksfull, talande, livfull, livlig; (om tal 1. stil) svamlig, svulstig,
bombastisk, 'överlastad'

1 yxa (subst.) bila; [däxel; stridsyxa, (indian)-tomahåk 1. tomahawk; stenyxa, (arkeol., ibl.) celt] — kasta yxan i
sjön se ge upp 1 under giva, kapitulera 2 — låta yxan gå gå hårt fram, se vidare under 2 låta

2 yxa (v.) — yxa till 1 grovt hugga till, tälja (timmer), forma till, jfr forma 2 (bildl.) (i hast) formulera (en ursäkt)

z

zenit (motsats: nadir) högsta punkten på himlavalvet, hjässpunkt; se höjdpunkt, maximum

zodiaken djurkretsen, stjärnbildstecknen, vändkretsen

zon [son] se område 1, bälte 2; himmelsstreck, klimatområde; rymd(er)

(751 yttre—zon

1 yttre (subst.) se exteriör, 2 utseende, hållning 1; (ngns) uppenbarelse; 'sken', (blot! ett) 'skal'; [det yttre] (ibl.)
'utanverket'

2 yttre (adj.) 1 längre ut belägen; ut-(sida), ytter-(kvarter) 2 utvändig, utvärtes, (med.) extern, (geol.) exogen 3
utifrån kommande 4 fysisk, se kroppslig 2, gripbar, real, synlig, materiell, oandlig, 'jordisk' 5 oväsentlig, jfr
teoretisk; ytlig, perifer(isk), skenbarlig, sken-(likhet)

yttring uttryck, utslag, uppenbarelse, sym(p)-tom, vittnesbörd, bevis, manifestation, gärd (av tacksamhet),
(vilje)akt, (vredes)utbrott, (glädje)betygelse, (livs)funktion

yvas vara stolt (över), vara högmodig 1. högfärdig 1. högdragen, (åld.) högmodas; hovera sig, sturskas, morska
sig, förhäva sig; 'kråma sig', brösta sig, slå sig iför sitt bröst, fjädra sig; (vard.) göra sig 'viktig', vara mallig,
'pösa', ståta, prima (sig), 'jäsa'; stoltsera, ha höga tankar om sig själv, inbilla sig vara ngn 1. ngt, vara uppblåst,
anslå en hög ton, sätta sig på sina höga hästar (mot), inte sätta sitt ljus under skäppan, jfr skryta; [ngn yves 1.
yvs] kammen växer 1. sväller på ngn

yvig 1 lång o. böljande, tät o. vitt utbredd, stor o. bred, buskig, frodig, lummig, vitt utstående 2 (bildl.) väldig,
(om gest även) kraftig, svepande, uttrycksfull, talande, livfull, livlig; (om tal 1. stil) svamlig, svulstig,
bombastisk, 'överlastad'

1 yxa (subst.) bila; [däxel; stridsyxa, (indian)-tomahåk 1. tomahawk; stenyxa, (arkeol., ibl.) celt] — kasta yxan i
sjön se ge upp 1 under giva, kapitulera 2 — låta yxan gå gå hårt fram, se vidare under 2 låta

2 yxa (v.) — yxa till 1 grovt hugga till, tälja (timmer), forma till, jfr forma 2 (bildl.) (i hast) formulera (en ursäkt)

z

zenit (motsats: nadir) högsta punkten på himlavalvet, hjässpunkt; se höjdpunkt, maximum

zodiaken djurkretsen, stjärnbildstecknen, vändkretsen

zon [son] se område 1, bälte 2; himmelsstreck, klimatområde; rymd(er)
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A

1 å (subst.) (mindre) vattendrag — bättre stämma i bäcken än i ån hejda redan i början, jfr förebygga, vara



förutseende — gå över ån efter vatten gå onödigt långt (för att hämta 1. söka ngt), göra sig onödigt besvär

2 å (prep.) se pä 1 — jag å min sida för egen del

— å andra sidan tvärtom, se vidare under sida

— å ena sidan — å andra sidan i ett avseende

— i ett annat avseende, se vidare under sida

— å ngns vägnar för ngns räkning, se vidare under vägnar — å sin sida däremot, igen, åter

3 å (itj.) ah, aha, o, på det (lilla) viset, så(å); usch, nej (men)

åberopa (sig på) som bevis 1. stöd (för påstående 1. yttrande 1. handling) ånge 1. anföra, hänvisa till, se hänvisa
2, (åld.) beropa (sig på); hålla sig till, vädja till, ta(ga) (ngn) till vittne (på), ta(ga) (ngn 1. ngt) till intäkt (för),
komma (fram) med, andra(ga), framdraga) ni, citera, spela ut; framhålla, göra gällande; stödja sig 1. sina anspråk
på; (ibl.) vilja räkna sig till godo — åberopande med hänvisning till, hänvisande till, refererande till

åbäka sig fjollas, tokas, se kråma sig, skapa sig, skapa till 1. ut sig, anfäkta sig, grimasera, (vard.) åma sig;
gestikulera, fäkta' åbäke koloss, monstrum, best, räkel, 'kloss',

'spektakel', 'skrälle', 'spöke' åbäkig 1. åbäklig se otymplig 1, ohanterlig 1, 'vidlyftig', (vard., prov.) (om kolli)
klufsig, (om väska) bynglig ådagalägga lägga i dagen, klarlägga, förete, i handling visa, se 2 visa 3, iaktta(ga),
utvisa, ge vid handen, lära, skvallra om, uppenbara, dokumentera, yppa, ge bevis på, ge 1. visa prov på, påvisa ni,
fastställa, vittna om, bära vittne(s-börd) om, betyga, bevisa, vitsorda, styrka, intyga, (jur.) fästa, (ibl.) bekräfta;
antyda, tyda på, förråda 3, avslöja, låta se, jfr tillkännagiva 1 åder 1. ådra 1 blodåder, blodkärl, kärl; [ven, artär,
pulsåder] 2 gång, rör, 'kanal'; vattenåder, källåder; bergartsgång, (malm)lager, flöts, (malm)gång, streck;
(blad)nerv 3 band, rand, strimma 4 inslag, underström 5 (poetisk) talang, begåvning, anlag, (diktar)för-måga, se
skaldegåva — slå åder åderlåta, (åld.) snäppa åderförkalkad se senil

åderlåta 1 tappa på blod, slå åder (på)

2 (bildl., vard. för) avhända (ngn) en större penningsumma

1 ådra (subst.) se åder

2 ådra (v.) marmorera, förse med ränder 1. strimmor 1. ådror, göra 1. måla strimmig, randa, vattra

ådraga 1. ådra se förorsaka, skaffa 1, vålla — ådraga 1. ådra sig 1 se skaffa sig, 2 få 1, råka at för, utsättas för, bli
1. falla offer för, smittas av 2 fästa (uppmärksamheten) vid sig, tilldra(ga) ni sig 1. väcka (uppmärk samhet)
ådrig se strimmig ådorna se döma 1; (friare) ålägga åhöra avhöra, höra på, se höra 2, lyssna på 1. till, se lyssna 1,
auskultera 1 åhörare lyssnare, (si.) (musik)spisare; (vid undervisning) auskultant; (i plur.) åhörar-skara,
församling, menighet, publik(um), auditorium

åk l (vard. för) åkdon, fordon, bil, (motorcykel, (vard.) 'vagn', 'kärra' 2 (idrott, för) åkning, (slalom)lopp åka 1
färdas, se 2 fara 1; se tillryggalägga 1; dra(ga) (sina färde), 'ligga' (framför I. bakom ngn på vägen), (hastigt) susa
(i väg 1. förbi); [bila, cykla, 'trampa'; åka skrid sko, skrinna; åka 1. (prov.) gå på skidor, skida, löpa; sparka
(sparkstölling)]; (vara ute o.) 'skylta' (i spalterna) 2 glida, halka, rutscha; (plötsligt) fara (av), gå (ned) 3 (vard.
för) få avsked 1, relegeras — åka dit (skol-sl. för) bli tillrättavisad, bli rapporterad, se bli fast 4 under 1 fast; bli
häktad, bli anhållen, se under anhålla — åka förbi 1. igenom se passera 1 — åka in 1 köra in, inhösta ni, bärga 2
(skol-sl. för) åka in i journalen, se bli fast 4 under 1 fast; åka i fängelse — åka me'd få skjuts, skjutsas, bli
skjutsad, lifta, 'få potatisskjuts' — åka om lämna bakom sig, passera, distansera — åka på1 (vard. för) råka ut för,
få — åka snålskjuts åka med gratis, se vidare under snålskjuts — åka upp 1 dra(ga)s upp, hissas upp, 'gå upp';
flyttas upp, befordras, avancera 2 köra ifatt

3 stiga

åkalla se anropa 1, bönfallande kalla till hjälp,



appellera till, vända sig till (Gud) åkallan åkallande, anropande, anrop, bön om

hjälp, se bön 2, jfr dyrkan åkdon fordon, körredskap, fortskaffningsmedel, vagn, (prov.) åka, (ibl.) kälke, släde

(752åker—år efter år

åker åkerjord, åkerfält, vret, åkerlapp, (åker)-teg, gärde, (prov.) lycka, vång åkerbruk se jordbruk

åkerbrukare se jordbrukare, bonde 1, (åld.)

åkermän åkerfält se åker åklaga se åtala

åklagare allmän åklagare, fiskal; riksåklagare (rå.); åklagarmyndighet(en), åklagarmak-t(en)

åkomma kroppslig defekt 1. skada, se krämpa, sjukdom

åksjuk bilsjuk; sjösjuk

åla åla sig, krypa, kravla; vrida sig, slingra

(sig)

ålder 1 levnadstid, levnadsålder, livstid, (antal) levnadsår, livslängd; livsstadium; ålderdom; åldersklass 2 se
tidevarv — gyllene ålder se guldålder, storhetstid — ha åldern 1. åren inne ha uppnått 1. vara 'uppe' i (en viss
ålder), vara så 1. så gammal, ha hunnit den lämpliga 1. normala åldern, vara (jämförelsevis) gammal ålderdom
hög ålder, gubbår, gubbålder, gum-ålder, gråhårsålder — på ålderdomen på gamla dagar, på gamledar, på ålderns
dagar, i sin ålders dagar 1. höst, i sina sista år, i livets höst, under sin levnadsafton ålderdomlig se gammaldags,
fornartad, arkaisk ålderdomshem (numera:) pensionärshem; (förr:) fattighus, fattigstuga, fattiggård,
fattigvårdsinrättning, from stiftelse, gubbhus, änkehus, (åld.) hospital, jfr asyl ålderdomssvag se skröplig 1, senil
ålderman högste ämbetsman (i by, hantverksämbete, gille), (hist.) (by)fogde, skråledare; nestor, senior
ålderspresident se nestor ålderstigen se gammal 1 åldras bli gammal 1. äldre, gråna, (börja) komma (högt) upp i
åren, förgubbas, (vard.) gubba till sig; tackla av, falla av, 'vissna', deklinera, avtyna ru, ha sett sina bästa dagar,
(ibl.) överleva sig själv, bli senil åldrig se gammal 1 åldring se gubbe 1, gumma åligga 1 (som plikt) tillhöra,
fordras 1. krävas (av), falla 1. komma på ngn 1. ngns lott; [det åligger mig) jag är förpliktad 1. förbunden att, det
är min plikt 1. uppgift 1. skyldighet att, jag har att, jag måste 2 (jur., om pålaga) (p)åvila ni; häfta vid, se häfta 3
åliggande se 1 plikt; se befattning 1, roll 2, jfr yrke; uppdrag, förrättning, göromål; [åligganden] prestanda

ålägga 1 beordra, tillsäga ru, förplikta, anbefalla, förständiga, ordinera, föreskriva, sätta (ngn) före, (jur.)
förelägga; uppdra(ga) åt, se uppdraga 3, befalla 1 2 ådöma 3 ikläda (ansvar)

åläggande utslag, påbud, se föreskrift åma sig (vard. för) göra sig till, sjåpa sig, åbäka sig

åmig 1 (vard. för) sjåpig, tillgjord 2 (prov. för)

skämd (mal), unken

åminnelse 1 se minne 2; (salig i) hågkommelse

2 åminnelsetecken, vårdtecken åminnelsedag minnesdag, märkesdag, bemärkelsedag, högtidsdag, jubileumsdag

1 ånga (subst.) vattenånga; (med) ångkraft; fukt(ighet), fuktig luft, dimma 1, dunst; (sprit)lukt; blomsterånga,
doft — hålla ångan uppe (vard. för) vara på gott humör, vara vid gott mod

2 ånga (v.) 1 ge ifrån sig 1. utsläppa tu ånga, pysa, ryka, röka, töffa (som ett lokomotiv) 2 vara (ångande 1.
rykande) varm 1. het 3 uppånga tu, värma på vattenbad; ångbe-handla, (fackspr.) dampa 4 dofta — komma
ångande (vard. för) nalkas med god fart

ångbåt ångare, ångfartyg; [lastångare, linjeångare, tramp(fartyg), oceanångare]; jfr fartyg, båt

ånger ruelse, (hjärtats) förkrosselse, botfärdighet, bot(göring), jfr anfäktelse, samvetskval, skrupler, grämelse
ångerfull ångerköpt, skuldmedveten, skuld-tyngd, skuldbelastad, förkrossad, botfärdig ångest (hjärt)ängslan,
bävan, fasa, (ib..) fobi, (vard.) byxångest, se oro 1, nervositet; ångesl-neuros; dödsångest, agoni1, se vånda, jfr 1



fasa 1, själsnöd, själanöd, 'mara' ångestfull ångestfylld, ängslig, orolig 3, skräckfull, hjärtslitande, hjärtskärande,
uppskakande, uppslitande, själsskakande, fasansfull

ångra känna ånger (över), beklaga, gräma sig över, vara ledsen för, blygas 1. skämmas för, förebrå sig, lägga på
sinnet, vara ångerfull 1. förkrossad, begråta, sörja över, önska (ngt) ogjort, ha (ngt) på sitt samvete; (få) umgälla
1. sota 1. 'böta' för — ångra sig 1 åtra sig, besinna sig, komma på andra tankar, avstå 1, byta om håg och sinne,
ändra mening 1. föresats 1. beslut, se ändra sig 2, jfr vackla 3, 'ändra kurs', 'sadla om', 'vända om', 'kasta om';
återta(ga) 1. återkalla 1. ta(ga) tillbaka en ansökan, annullera 1. inhibera 1. 'riva upp' ett beslut, kontramandera 2
be(dja) om förlåtelse, ångra sina synder, omvända sig, göra bot och bättring, vara botfärdig, göra avbön, krypa till
korset; känna ånger, ha samvetsförebråelser, (ibl.) bekänna sin synd, ödmjuka sig ånyo på nytt, se under 2 ny,
omigen år 1 [kalenderår, borgerligt år, budgetår]; (i plur.) (goda 1. onda) tider 1. dagar 2 levnadsår 3 i nådens år,
anno (domini) — bära sina år med heder synas 1. verka yngre än vad man är — ha åren inne ha åldern inne —
inte på år och dag inte på hela året, inte på ett år minst, inte på (mycket) länge, inte på långliga tider, inte på den
dag jag minns, inte så långt jag kan minnas (tillbaka), inte i mannaminne, inte på en evighet 1. på evigheter —
med åren under årens lopp, med tiden, småningom — se ut som sju svåra år vara ful som stryk — år efter år 1. år
ut och år in se ideligen, ständigt, oavbrutet;

(753åratal—åtagande

årvis, det ena året efter del andra, jfr årligen

åratal (inte på) flera 1. många år årgång 1 (om person) årsklass, 'kull'; [min årgång] mina jämnåriga 1. kamrater 2
(om vin) skörd, tillverkning 3 (års)uppsättning (av tidning)

århundrade hundraårsperiod, sekel, jfr tidevarv

årlig per år, årligen återkommande, annuell — årligen (adv.) varje år, år ut och år in, år efter år, år för år, under
varje år, för varje år

årsberättelse årsredogörelse, (års)rapport,

verksamhetsberättelse; se årsbok årsbok årsöversikt, årsberättelse, årspublika-tion, årsskrift, kalender, annal,
krönika; (astr.) efemerid årsväxt årets gröda 1. skörd, (åld.) äring årtionde tioårsperiod, tiotal år, decennium,

deka'd, två lustrer årtull tull, årklyka, (prov.) hå ås 1 (tak)nock, (tak)rygg, ryggås 2 (motsats: dal) långsträckt
höjd, höjdrygg, höjdsträckning, (bergs)kam, bergsrygg 3 (lånt.) mullås, drill, kam, bjälke, balk 4 (lånt.) plogås,
dragstång

åsamka se förorsaka, vålla — åsamka sig ådra(ga) sig, skaffa sig, utsätta sig för, dra(ga) över sig, samla på sig
(skulder) åse se se 1, betrakta, beskåda, bevista, bese, vara åskådare till, se 1. titta på, iakttaga 1 åsido åt 1. till
sidan, till sido 1. tillsido, se bort 1 — lämna åsido stryka ett streck över, se lämna därhän åsidosätta inte tänka på,
(vard.) sidsteppa, se försumma 2, förbigå 2, strunta i, kränka 1, förneka 3 — åsidosättas (få) stå tillbaka (för) —
åsidosatt se tillbakasatt, försummad, obemärkt 1

åsikt se mening 1, uppfattning 2, omdöme 2, sätt att betrakta 1. bedöma ngt, betraktelsesätt, syn på saken, se syn
2; skön; se idé 2, lära, 'skola'; [åsikter] åsiktsbildning, värderingar, hållning ö, (kända) 'tongångar', (vara inne på
ngns) linjer — byta 1. ändra åsikt se ändra sig 2 — dela ngns åsikt se hälla med, 2 instämma 2

1 åska (subst.) åskväder, tordön; åskknall, (åsk)dunder; applådåska, bifallsåska; vredesåska, 'bannstråle'

2 åska (v.) se dundra 1, skalla åskvigg 1. åskvigge se blixt 1 åskväder se 1 åska

åskåda se se 1, iakttaga 1

åskådare betraktare, (TV-)tittare, iakttagare,

ögonvittne, åsyna vittne; (i plur.) publik åskådlig se konkret, instruktiv, jfr lättfattlig; se uttrycksfull, belysande,
illustrativ, målerisk; symbolisk, typisk åskådliggöra skildra, klart framställa, levandegöra ni, se 2 visa 2, utreda 1,



'illustrera', exemplifiera, symbolisera, objektivera åskådlighet klarhet, lättfattlighet, tydlighet,

konkretion, påtaglighet, uttrycksfullhet, realism, naturalism, verklighetstrohet

åskådning sätt att se, betraktelsesätt, åskådningssätt; tänkesätt, se mening 1, förvissning, övertygelse; livs- 1.
världsåskådning, 'filosofi', 'lära', tro, (politisk) ideologi; be-skådning

åsna 1 boricka, (ibl.) mulåsna, mula 2 (om person) se dumbom

åstad (vard.) sta, se bort 1, (åld.) hädan — begiva 1. bege sig 1. draga 1. dra åstad se avlägsna sig 2, skynda sig
åstadkomma 1 tillvägabringa ni, åvägabringa, uträtta, prestera, utföra, komma med, komma åstad, ha råd 1.
pengar till; (lyckas) få 1. bringa till stånd, uppnå, (idrott.) notera; frambringa, utveckla, framskaffa ni, uppdriva
m, anskaffa, skaffa, få ihop, frampressa ni, utverka, 'framtrolla' ni, stampa fram (arméer ur marken); ordna med,
skapa, upprätta, inrätta, etablera; se tillverka; dana, (av)sätta 1. göra 1. bilda (spår 1. märken), kasta (skugga),
forma (en figur), ställa till (oväsen) 2 se förorsaka, ge 1. få till resultat, (upp)väcka, vålla, (i högre st.) 'avla'
åstunda ha begär efter, vilja ha, se eftertrakta,

önska 1, längta (efter) åstundan se begär, önskan 1, 1 vilja 3, längtan,

1 åtrå

åsyfta ha till mål, häntyda på, sikta på, se

2 sikta 2, peka på, avse, gälla 5; se mena 1, ämna, eftersträva

åsyn se anblick, utsikt 1 — i allas åsyn så att vem som helst kan se, se öppet umler öppen — inför 1. i ngns åsyn
inför ngns ansikte 1. ögon, i närvaro av ngn — vid första åsyn vid första blick 1. påseende åsätta 1 påsätta, sätta
på 1, anbringa, fästa

2 sätta 1. fastställa 1. bestämma (pris) åt 1 (prep.) (i riktning) mot, i riktning hänemot, åt — till, bortåt 2 (ge ngt)
till (ngn); (gå ärenden) för (ngns) räkning 3 (fram) emot (kvällen) 4 (adv.) (skruva) till, (sitta) trångt; (göra ngt)
vid — bära sig åt se uppföra sig; [bära sig dumt åt] se fjanta; [bära sig tafatt 1. otympligt åt] se krångla i

— en åt gången en i taget, en i stöten, en i sänder, en för var(je) gång — gå åt pipan (vard. för) gå galet, se under
galen, misslyckas 1

— sitta åt sluta tätt till, sitta trångt; hänga på ett hår; se vidare under sitta — åt alla håll (skingras) för alla vindar
— åt det hållet ditåt; (ngt) liknande; se vidare under 1 häll

åtaga 1. åta sig (motsats: avsäga sig) anta(ga), påta(ga) ni sig, ta(ga) på sin lott, lägga på sina skuldror, lägga på
sig, förelägga sig, ta(ga) sig (en uppgift) före, överta(ga) (ansvaret), iklä(da) sig (en förbindelse 1.
betalningsansvar), ta(ga) skulden 1. ansvaret för, ansvara för (betalningen), jfr ansvara 2, förplikta sig, engagera
sig, underkasta sig (besväret); se 1 lova 1; se befatta sig med, ta(ga) hand om

åtagande förbindelse, löfte, förpliktelse; utlovat arbete

(754åtal—återkalla i minnet

åtal se anklagelse 1, (jur.) aktion, talan (inför domstol), (ibl.) rättegång — anställa åtal, ställa under åtal, väcka
åtal (mot) se åtala åtala anställa 1. väcka åtal (mot), ställa under åtal, anklaga, tilltala, anmäla till laga beivrande,
vidta(ga) (lagliga) åtgärder, hänskjuta (rättstvist) till domstol, beivra, åklaga, väcka käromål, föra talan mot,
dra(ga) 1. föra 1. ställa 1. stämma (in)för rätta 1. domstol 1. inför Pontius Pilatus, (in)stämma, lagfora (inför
domstol), lagsöka, ställa till räkenskap 1. till svars 1. till ansvar, låta stå till svars

åtanke 1. åtanka 1 (vid blotta) tanken på (ngn 1. ngt) 2 se minne 2 — bringa i åtanke påminna om, se påminna —
ha i åtanke se komma ihåg — komma i åtanke bli ihågkommer bli föreslagen som lämplig; bli aktuell

åtbörd se gest; [åtbörder] se låter, teckenspråk åtel 1 djurlik, se as i 2 lockbete, se 2 bete åter 1 på nytt, se under 2
ny, igen 1, en gång till, än(nu) en gång, bis 2 (komma 1. lämna) tillbaka, (komma) till rätta, ur ngns klor, (vara)
på plats 1. där (igen); se kvar 2; (resa) hem igen 3 däremot, å andra sidan, å sin



sida åter- tillbaka-, gen-, igen--fram

och åter se fram och tillbaka — åter och åter ständigt, städse, ideligen återberätta i ord framställa 1. återge; i
andra

hand berätta, referera återbesök svarsvisit, svarsbesök, återvisit, kontravisit; förnyat läkarbesök 1. sjukhusbesök

återbetala tillbakabetala ni, ersätta 1, återlämna, ristornera (försäkringspremie) återbetalning se ersättning 1
återblick tillbakablick, blick tillbaka 1. bakåt, (med.) retrospekt; (retrospektiv) blick, överblick, historik,
kavalkad, 'revy'; sammanfattning, resumé, rekapitulation återbud (anmälan om) förhinder, annullering,
avbestäillning — ge 1. lämna återbud tacka 1. säga nej, ta(ga) tillbaka återbära 1 bära tillbaka, återlämna 2 (hand.
för) betala tillbaka, ristornera återbäring 1. återbärning tillbakabetalning, restitution, ristorno, (års)rabatt, bonus,
ränta

återbörda se återlämna; (jur.) återinlösa —

återbördas (jur.) hemfalla återfall 1 nytt anfall, upprepning, eftersläng 1, jfr bakslag 3 2 tillbakafall fi), nytt
hemfallande (till), iteration (i brott) återfalla i åter försjunka 1. sjunka ned i (melankoli), åter förfalla till 1. hänge
sig åt 1. recidivera i (brottslighet) — återfalla på falla tillbaka på, 'återstudsa på', komma över ngns huvud, 'träffa'
— återfalla till åter hemfalla till 1. åt återfallsförbrytare recidivist, (vard.) fängelsekund, kåkfarare återfinna 1
återfå ni, hitta igen, igenfinna ni, åter få syn på, åter få tag i, åter påträffa iu 2 (vid återseende) finna — återfinnas
(åter)

komma till rätta, komma fram (igen), komma tillbaka återfå få igen 1. tillbaka, återbekomma ni, (vard.) ha igen;
återvinna ni, återta(ga) m, återfinna ni, repa (mod) återfärd återvändande, se hemfärd återföra 1 föra 1. bringa
tillbaka, återbringa tu, se återlämna 2 (hand.) stornera (debiterad avgift) 3 återkalla 1. mana (till ordning) återgiva
1. återge 1 se återlämna 2 se gottgöra 1 3 rita 1. teckna av, avbilda, (slaviskt) efterbilda, reproducera; säga efter,
anföra, citera, återberätta, referera, relatera, översätta, tolka, klä(da) (i ord), interpretera; framkalla, uttrycka; (i
bild) framställa, (skriftligt) uppteckna ni 4 se besvara 2 5 'avspegla', registrera

6 (väl) träffa, attrappera (ngns sätt att tala)

7 (om roll) spela

återgivning 1 se reproduktion 2; se berättelse 1, version 2 spegling 3 återgivande, spel, tolkning, utförande — fri
återgivning parafras återglans se reflex 1

återgå 1 se gå tillbaka 1, återvända 2 (om köp) se gå tillbaka 2 3 [återgå till] på nytt uppta(ga)m 1. börja med,
återta(ga)m, gå tillbaka till, se gå tillbaka 3; återfalla till, falla tillbaka till; på nytt tillfalla, (jur.) hemfalla till

återgång 1 se tillbakagång 2 sjunkande tendens, vikande konjunktur(er) 3 upphävande, kancellering, annullering,
ogiltighetsförkla-rande (av äktenskap) återgälda 1 se ersätta 1 2 se gengälda, betala

med samma mynt, (vard.) kvittera återhålla se hålla tillbaka, hejda 3, begränsa, kväva (gråten) — återhållen
avmätt, reserverad, förbehållsam, tillbakadragen, (om exv. intresse) kylig, sval; (om exv. harm) dov

återhållsam se måttlig 1, hovsam, nykter 1, asketisk, sparsam 1, 2 knapp 2; tystlåten, fåordig, avmätt — leva
återhållsamt ha en stram livsföring, iaktta(ga) måtta 1. måttfullhet

återhållsamhet se 1 måtta, måttlighet, hov-samhet, försiktighet; (utan) hejd återhämta 1 hämta tillbaka, hämta
igen 2 samla (krafter), på nytt få igen (krafterna) — återhämta sig se repa sig under 4 repa, rekreera sig, 'reparera
sig' återhämtning vila, (kraft)samling; tillfrisknande, återställelse, bättring, (re)konva-lescens, vederfående,
återfående återigen 1 åter, ånyo, på nytt, (om)igen 2

däremot, å andra sidan återinsätta på nytt installera, retablera återkalla 1 ropa tillbaka, kalla tillbaka, hemkalla ni,
(dipl.) rappellera 2 se återtaga 1, upphäva 3, annullera 1; (hist.) indra(ga) till kronan, reducera; ge i. lämna
återbud, rygga (ett köp), jfr ångra sig 1 — återkalla i minnet åter framkalla 1. frammana ru för sitt minne 1. sin
inre blick, åter erinra sig (hur det förhöll sig), reproducera i minnet, komma ihåg — återkalla till livet återföra ni



1. tillbakakal-
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la ni till livet, återställa livskrafterna hos (ngn) — återkalla till verkligheten få (ngn) att sluta drömma 1. fantisera
återklang se genklang 1, eko 1 återknyta återanknyta (till); se återuppliva återkomma 1 se återvända; återinträda
(i tjänsten); upprepa sig, upprepas, (med.) reci-divera; åter (börja) visa sig 1. framträda, åter växa fram 1. upp 2
[återkomma tillj komma åter till, komma tillbaka till, längre fram yttra sig om 1. ingå ni på 1. ta(ga) upp 1.
belysa 1. besvara 1. behandla —• återkommande regelbundet 1. ständigt återkommande, cyklisk, jfr regelbunden
1, ständig 1 återkomst (motsats: avfärd, avresa) hemkomst, tillbakakomst, återkommande, återvändande, come
back, rentré återkräva kräva att få tillbaka, återfordra (11, tillbakafordra ni, tillbakakräva ni, vindicera återljud se
genklang 1

återlämna [U lämna 1. ge igen 1. tillbaka, återge ni, skicka tillbaka, återsända ni, återställa, återbära, återföra, föra
tillbaka, återbörda, returnera; återbetala ni, (hand.) restituera, rembursera 1. remboursera återlösning (relig.)
förlossning, frälsning, befrielse (från) återresa se hemfärd; (på) tillbakaväg(en) återse på nytt se 1. träffa, åter
möta återseende möte, sammanträffande, (ibl.) återförening — på återseende vi ses igen, jfr adjö återskall se
genklang 1

återsken återkastat sken, reflekterat ljus,

reflex 1, (ibl.) eftersken återspegla avspegla, återkasta, kasta tillbaka, spegla, reflektera; ge en spegelbild 1. reflex
av; 'avmåla' återstod 1 se rest, netto 1 2 (om död människa) se aska

återstudsa 1 se studsa 1 2 reflekteras, genljuda återstå vara kvar 1. över 1. övrig 1. outtagen, inneståni, kvarstå m,
restera, bli kvar 1. över 1. övrig, finnas kvar, leva kvar, bibehålla sig; vara ogjord, stå (ngn) övrigt: se fattas 1 —
återstående behållen, resterande, (fys.) remanent (magnetism); so kvar 2, överskjutande 2; (ss. subst.) (de) andra
1. övriga

återställa 1 se återlämna; ersätta (värdet av) 2 sätta i stånd, försätta i sitt ursprungliga 1. förra skick 1. tillstånd,
retablera, återupprätta, återuppbygga, reparera, rekonstruera, restaurera, renovera 3 böta, läka, hela, kurera —
återställd kry 1. frisk 1. 'duktig' 1. bra igen, (känna sig) som en annan 1. ny människa, botad, läkt, utvilad,
arbetsför — vara återställd ha hämtat 1. repat sig (efter sjukdom 1. olycksfall) återställare morgonsup (dagen
efter), (morgonritter, pick-me-up, styrketår, 'hjärt-styrkare'

återsända sända 1. skicka tillbaka, returnera återtaga 1. återta 1 ta(ga) tillbaka, ta(ga) igen; återförvärva, få igen,
återfå ni, återerövra ni, återvinna ni 2 återgå ni till, på nytt

uppta(ga) ni, fortsätta 3 (som anföringsverb) åter ta(ga) till orda, vidta(ga), jfr genmäla 4 (motsats: vidhålla) so
återkalla 2, åtrå (ett löfte) återtjänst gentjänst återtåg se reträtt 1

återuppbygga åter bygga upp, på nytt uppbygga ni, återställa (i ursprungligt skick), restaurera, renovera, förnya,
rekonstruera återuppliva se uppliva, ge nytt liv åt, förnya, uppfriska ni, återknyta (bekantskapen), blåsa nytt liv i,
'pånyttföda' återupprätta se återställa 2, rekonstruera t, restituera, upphjälpa m, bringa 1. sätta i (gott) skick, sätta
i stånd, rehabilitera återupprättelse gottgörelse för liden oförräll,

se upprättelse; återinsättande (i ämbete) återuppstå 1 återuppbyggas, resa sig ur askan, åter upprättas,
rekonstrueras 2 uppstå (U från de döda, återuppväckas återupptaga 1. återuppta på nytt 1. ånyo I. åter uppta(ga)
ni, åter börja, åter börja an vända 1. begagna 1. bruka, åter spela 1. uppföra (pjäs 1. film) återverkan
återverkning, följd, konsekvens;

so genklang 1; reflex, reaktion återvinna vinna 1. få tillbaka, återfå HJ, få igen, (tekn. o. med.) regenerera; (ibl.)
återta(ga) (ledningen) — återvinna fattningen 1. sitt lugn se sansa sig återvisit se återbesök

återväg se hemfärd; (på) tillbakaväg(en) återvända vända åter, vända tillbaka, vända om, komma 1. gå 1. bege sig
1. resa I. fara tillbaka, (ibl.) fara 1. resa 1. komma hem, komma igen, återkomma (till utgångspunkten), återgå ni,



vända om som en bumerang, studsa tillbaka (till) återvändo — det gives ingen återvändo se tärningen är kastad
—- utan återvändo utan möjlighet att förhindras 1. göras ogjord, se definitivt; (åld. för) utan uppehåll återväxt
fortplantning, regeneration; nyalst-

ring, förnyelse, föryngring; efterskörd åtfölja 1 se följa 1, gå med 1, ledsaga 1 2 vara medsänd 1. bilagd 1.
närsluten, medfölja ni 3 vara förenad 1. förbunden med, beledsagas av, förknippas med, sammanhänga ni med —
åtföljande se närsluten åtgå se gå åt 2 — åtgången se slut 2 — illa åtgången 1 illa behandlad, jfr sönder 2 se
medtagen 2

åtgång avsättning, omsättning, försäljning, avgång; förbrukning, konsumtion; avverkning

åtgärd åtgörande, (lämna utan) avseende; se förfarande, arrangemang, anordning; gärning, handling;
(för)anstaltande, föranstall-ning, omsorg, försorg; ingrepp, ingripande, inskridande, (diplomatisk) demarsch;
aktion, manöver, 'operation'; medel, (schack)drag, steg, (laga) beivran, jfr kraftåtgärd — vidtaga 1. vidta åtgärder
åtgärda, so föranstalta, foga 1. träffa 1. vidta(ga) anstalter; so beivra, hänskjuta till domstol, jfr åtala

(756åtgärda—åvägabringa

åtgärda vidta(ga) åtgärder (med), göra (ngt) åt, ta itu med; laga, reparera; ombesörja, utföra, uträtta, ta(ga) hand
om, bestyra åthuta se huta åt åthutning se uppsträckning åthävor se låter

åtkomlig gripbar, överkomlig, se tillgänglig 1, disponibel — vara (lätt) åtkomlig vara inom räckhåll åtlyda se 1
lyda

åtlöje (utsätta sig för) (spott och) spe, begabberi, hånskratt, gyckel — bli till åtlöje bli till ett 'ordspråk' 1. en 'visa'
(i hela staden), bli allas driftkucku — göra sig till ett åtlöje bli föremål för gyckel o. spe, bli en skottavla för
åtlöje, göra sig löjlig, vara ett (riktigt) 'spektakel' — göra till (föremål för) åtlöje jfr håna åtminstone se minst 2; i
alla fall, alltid 2, då 1, jfr likväl

åtnjuta se 2 äga, njuta (av), komma i åtnjutande av, (kunna 1. ha att) glädja sig 1. glädjas 1. fröjdas (åt 1. över),
vara föremål för, röna, (äga att) uppbära, erhålla, (kunna 1. få) 'skörda', (kanslispr.) tillgodonjuta åtnöja sig se
nöja sig

åtra (om ord 1. löfte) återkalla, återta(ga) ru, ta(ga) tillbaka — åtra sig se ångra sig 1

1 åtrå (subst.) se längtan, åstundan, strävan,

ambition, aspiration, passion 1, lusta, (erotiskt 1. sexuellt) begär, sexuell drift, (åld.) åhåga; (upptända ngns)
sinnen

2 åtrå (v.) häftigt längta (efter), eftersträva, älska — åtrådd se efterlängtad, omtyckt

åtråvärd begärlig, eftersträvansvärd åtsida (motsats: baksida) hitre sida, se framsida

åtsittande se snäv 1, figursydd (dräkt), slim-mad (skjorta) — vara åtsittande sitta tätt åt, sluta (tätt) till, snäva
åtskilja ni skilja på, skilja från varandra, differentiera, skilja 1; se avgränsa; se 2 reda 1 åtskillig [åtskilligt] en hel
del, jfr mycket; [-[åtskilliga]-] {+[åt- skilliga]+} några, se under någon 2, många, se under mången, somliga, se
under somlig, diverse

åtskillnad se skillnad 2 åtskils isär, var för sig, (hålla) sär åverkan se 1 skada 2, ohägn, jfr ofog; angrepp (av
insekter)

åvila (jur. o. dyl. för) åligga, påvila, vila på, tillkomma

åvägabringa se åstadkomma 1, förorsaka, alstra, frambringa 1, skapa, skaffa 1, uppdriva 2, jfr förverkliga

(757 äckel 1 övermättnad, Be 1 avsky, kvalm 2 äcklig person, 'kräkpulver', jfr snobb—jag känner äckel det står
mig upp till halsen äckla se kvälja 1; (vard. för) reta, göra (ngn)

avundsjuk — äcklas känna äckel, se 2 avsky, stötas bort (av) — äcklande se fadd 2 äcklig vämjelig,



motbjudande, jolmig 1, osmaklig, kvabblig, (socker)söt, klibbig, (söt)sliskig, repulsiv, (vard.) kladdig; se
avskyvärd

ädel (motsats: simpel, gemen) upphöjd, hög, högsint, (åld.) hugstor; god, hjärtefin, förnäm 2, (ibl.) adlig, adels-,
(hist.) patricisk; stolt 1. (åld.) stolts (jungfru); nobel, värdig, ädelmodig, dygdig, ridderlig, hövisk, che-valeresk;
gentil, frikostig, generös, uppoffrande; (om tanke) 'vacker', sublim; (om hållning) manlig, 'majestätisk',
'drottninglik'; (om profil) finskuren, klassisk, fulländad; (om metall) ren, äkta; (om häst) ren-rasig, (ibl.)
fullblods-

ädelmod ädelt sinne(lag) 1. hjärta, försonlig-het (mot fiender), ridderlighet, storsinthet, storslagenhet,
generositet, givmildhet, uppoffring, offervilja, ädelhet, själsadel, hög-sinthet, nobless, jfr godhet 2, courtoisie
ädelmodig se ädel, ädelsinnad, osjälvisk ädelsten se juvel 1

ädling man av ädel börd, aristokrat, patricier, adelsman; (uppvaktande) kavaljer; [(tsarrysk) boja'r, (spansk)
grand, hidalgo, (japansk) samurai]

1 äga (subst.) tomt, teg, lott, jordbit, (jordbruksfastighet; [ägor] jord, mark, (mark)-område, domäner — ägo —
ha i sin ägo ha, inneha, äga — vara i ngns ägo vara i ngns besittning, vara ngns egendom 1. innehav

2 äga (v.) besitta, ha (i handom), inneha, vara i åtnjutande av, ha fått sig tilldelat 1. på sin lott, (åt)njuta
(förtroende), sitta inne med, rå om, ha i sin besittning 1. ägo, vara i besittning av, vara försedd 1. utrustad med, ha
i sitt våld 1. i sin makt 1. under sin värjo 1. till sin rådighet 1. sitt förfogande, vara herre över, råda över, hysa —
äga att 1 (kanslispr. för) ha rättighet att, få 2 vara skyldig 1. berättigad att, se ha att under hava — ägas av se
tillhöra 1 — äga bestånd se bestå 1 — äga rum se försiggå, hända 1

ägare se innehavare, herre 3; (hus)värd ägg äggcell, (fisk)rom — där har vi ägget där har vi orsaken, förklaringen
— lägga ägg värpa

ägna se anslå 3; bringa (ngn sin hyllning), (i högre st.) hembära; inviga, viga; (om bok, dikt, visa) tillägna,
dedicera; skänka (uppmärksamhet); se tilldela — ägna sig 1 passa (sig), lämpa sig, anstå 2 ligga (väl) för — ägna
sig åt se 2 syssla (med), låta sin tid uppta-(ga)s av, (ibl.) praktisera; ta(ga) upp (en gammal idé); (helt)
koncentrera sig på, viga sitt liv åt, ge sig till 1. åt, gå in vid (teatern), (ämna) slå sig på1 — ägnad se lämplig,
född 1. boren 1. danad 1. skapad (till) — ägna omsorg 1. sina omsorger åt se sköta 2 — ägna uppmärksamhet åt
se uppmärksamma ägo se under 1 äga

ägodel se egendom 1; [ägodelar] tillhörigheter, se under tillhörighet 1, lösöre, förmögenhet 2, egendom 1

1 äkta (adj.) 1 lödig, gedigen, ädel, ren, pur, kontrollerat (guld); (om matta) handvävd, handknuten, orientalisk 2
medfödd, naturlig, ursprunglig, originell; autentisk, original- 3 boren, infödd, hundraprocentig; sann, oförställd,
oskrymtad, verklig, reell, uppriktig, oförvanskad, oförfalskad; fullkomlig, regelrätt, genuin, renodlad, inbiten,
övertygad, 'tvättäkta', 'riktig'; (neds.) veritabel (skojare), sannskyldig, ärke- 4 solid, prima, rejäl, pålitlig,
okonstlad; levande (intresse) 5 gift (man); i äktenskap 1. genom giftermål förenad, äktenskaplig, genom
äktenskapet helgad, född inom äktenskapet, legitim 6 (språkv.) oskiljbar 1. fast (sammansättning); idiomatisk 7
(kem.) molekylär (lösning) — taga till äkta se gifta sig (med) — äkta hälft se make 1, hustru

2 äkta (v.) se gifta sig (mëd)

äktenskap se giftermål, (äktenskapligt) samliv, äkta stånd 1. förbund 1. förbindelse, hy-men(s band),
matrimonium, connubium — förenad i äktenskap se 2 gift — ingå äktenskap se gifta sig äktenskapsbrott
otrohet(s-brott), tvegifte, otukt, skörlevnad, eskapad(er), (åld., jur.) hor(s-brott)

äkthet pålitlighet, trovärdighet, sanning; autenticitet, historicitet, validitet; renhet, homogenitet; ursprunglighet
äldre (motsats: yngre, junior; modern) se förra; senior; (av) modell ä äldst förstfödd; äldst i tjänsten,
ålderspresident, nestor, doyen (i diplomatisk kår) älska se tycka om, hänga fast vid, 'svärma' 1. 'flamma' för, ha
en svaghet 1. fäbless 1.älskad—ändamålsenlig



faiblesse för, omfatta med kärlek, hysa ömma känslor för, vara intagen av 1. i, vara förälskad 1. förtjust 1. kär 1.
(vard.) 'tokig' i; ha 1. hålla (ngn) kär, hålla av, dyrka, avguda, förguda, tillbe(dja), åtrå; ha samlag med, jfr 2 lägra
— älskad se kär 2, avhållen — älskade 1 (adj.) söta, rara 2 (subst.) se käresta, jfr älskling älskare 1 älskande, (i
folkvisest.) allra-käraste(n min); sexualpartner, (pojk)vän, 'vän(nen) i huset', adoratör, (åld.) bolare, galant, jfr
donjuan; (homosexuell) lustgosse, smekunge 2 dyrkare, kännare, samlare, amatör, libhaber älskarinna älskade*
käresta, (ngns) hjärtas dam, (i folkvisest.) allrakäresta(n min); 'väninna', bihustru, konkubin, (kunglig 1. högt
uppsatt persons) mätress, (åld.) håll-dam, frilla, lönskekona, bolerska; jfr demi-mond 2, glädjeflicka älsklig se
älskvärd, förtjusande 1, rar, (prov., i Sydsv.) kär, (ibl.) kärlig, (åld.) täckelig; godhjärtad, änglalik, graciös, vacker
1 älskling se raring, (min) käraste, (min) 'skatt', hjärtegryn, hjärtanskär, käresta, älskade, (poet. 1. skämts.)
älskogsblomma, (vard.) stumpa, 'pulla', (mitt) 'socker(gryn)', 'sockergris'; gunstling, favorit, älsklingsbarn, gulle-
barn, gullgosse, ögonsten, (hjärte)gull, kel-barn, kelgris — älsklings- liv-(rätt), käraste (sysselsättning), mest
omtyckta, favorit-, hjärte-(barn) älskog se kärlek 2

älskvärd (motsats: oartig, frän, kärv) se vänlig, hövlig, urban 1, gästfri, välvillig 1, mjuk 2, lättsam (att ha att göra
med), kon-ciliant, älsklig, förtjusande 1; se galant 2, 'charmant' (mot damer) älta 1 se knåda 1, (om murbruk)
blanda, röra om 1. ihop, slå, bråka (lera) 2 se kälta, jfr diskutera älv se vattendrag

älva kvinnligt naturväsen, vitalf 1. vitalv, ljusalf 1. ljusalv, (ibl.) ande, jfr huldra ämbar se hink

ämbete högre (statlig 1. kyrklig) befattning, se tjänst 2, 1 syssla, värdighet 2, 1 kall 2, (statsråds)taburett — falla
1. gripa ngn i ämbetet hindrande 1. störande ingripa i 1. obehörigt (in)blanda sig i 1. göra intrång i ngns
ämbetsutövning 1. gärning — å ämbetets vägnar å tjänstens vägnar, å dragande kall, jfr officiell ämbetsbroder se
kollega ämbetsman (högre) (stats)tjänsteman, funktionär, överhetsperson, byråkrat, 'mandarin' ämbetsverk
(administrations)myndighet, (vard.) verk, (åld.) kollegium, (hist.) kansli, (ibl.) byrå

ämna ha för avsikt att, stå i begrepp 1. beråd att, åsyfta att, ha i sinnet att, ha för sig, akta, gå in för att, komma
att, skola, gå i författning (om att), ärna, (vard.) 'tänka';

se planera att, avse att — ämna sig ha för avsikt att bege sig, vara på väg — vara

ämnad (för 1. till) vara bestämd till, vara avsedd (för 1. till)

ämne 1 stoff, (rå)material, (rå)vara, gods, massa; ämnesstycke, arbetsstycke 2 substans, materia, stomme,
embryo, frö 3 [ämne för] föremål 1. objekt I. motiv 1. tema för, innehåll i 4 sak, fråga, ärende, spörsmål, punkt 5
läroämne, se fack 2 — ämnes- stoff-lig — enkelt ämne grundämne, element

än se ännu — hur gärna jag än ville ville jag aldrig så gärna — om än se ehuru — än du då hur ställer det sig för
dig?, hur ställer du dig?, vilken inställning ämnar du inta(ga)? — än sen då och sedan?, vad hände sedan?; vad är
det mer med det?, vad rör det er 1. dig? — än si än så aldrig lika, se vidare under si — än så länge se hittills,
ännu 1 — än — än ibland — ibland, vissa tider — andra tider, ömsom — ömsom, dels — dels

1 ända (subst.) 1 se slut 1, (ibl.) ände 2 tråd-1. garnända, (rep)stump, sladd, tamp, (sjö.) stjärt; (garn)noppa 3 se
bakdel 2 4 bortersta gräns 1. hörn, yttersta rand; kortsida, kant; yttersta spets 1. del, tipp, nock, snopp, änd-yta;
topp resp. botten 5 (åt visst) håll, se 1 håll 6' — bränna sitt ljus i båda ändarna leva intensivt, leva undan — börja
i galen ända börja från fel håll 1. på fel sätt, göra en dålig start, (från början) gå oklokt 1. bakvänt 1. galet till
väga, vara oförståndig 1. oklok — dagen i ända hela dagen, se bittida och sent — gå till ända nå sitt slut 1. sin
fullbordan, gå 1. lida mot sitt slut, sluta 4; (om tid) se förflyta, gå om 1. förbi 1. över, löpa ut 4; (om giltighet) se
förfalla 3 — gå över ända se stjälpa 2 — göra ända 1. ände på göra slut på, döda 2 — kasta över ända se stjälpa
1, omstörta — löpa till ända se löpa ut 4 —• på ända (resa 1. ställa) upprätt — stå på ända stå upprätt; (om hår)
se spreta — taga 1. ta en ända med förskräckelse sluta tråkigt 1. illa — till den ändan för det ändamålet, för den
uppgiften; se därför 2 — till ända se slut 2 — utan (all) ände i det oändliga, oändligt, oändligen; i rågat mått —
världens ände 1 världens undergång, se världsundergång 2 världens yttersta gräns, se avkrok — över ända se
omkull

2 ända (adv.) helt (intill 1. ifrån), hela vägen, så långt som (till), fram (till), direkt (till), (åld.) allt (intill 1. ifrån);



hela tiden

3 ända (v.) 1 göra slut på 2 ta(ga) slut, se sluta

— ändas a [ändas på] ha till ändelse 2 ta(ga) slut, se sluta 4 — ändad se slut 2

ändalykt 1 (åld. för) slut, död 2 (skämts, för) stjärt, se bakdel 2

ändamål se syfte, mening, mål, intention; bestämmelse, föremål, (ibl. nära) motiv; (offra sig för en) sak — för
det ändamålet för den uppgiften, till den ändan — ha till ändamål se avse 2 — med det ändamålet se därför 2

— med ändamål att i (den) akt och mening

ändamålsenlig (motsats: ändamålslös, primitiv) klok, rationell, funktionell, funktionalistisk, (vard.) funkis;
tjänlig, rådlig, lämplig,

(759ändamålslös—på min ära

passande, planmässig, fördelaktig, fruktbar (metod), praktisk 3, bekväm 1, riktig 1, användbar, brukbar,
meningsfull, meningsfylld, nyttig; (filos.) teleologisk, (hist.) pragmatisk ändamålslös se meningslös,
ändamålsvidrig ände se 1 ända o. fraser

ändelse (motsats: förstavelse, prefix) slutstavelse, suffix ändlig begränsad, avgränsad; se förgänglig ändlös l se
evig 1, oändlig, oerhörd 1 2 sluten (krets), löpande (bana 1. band), paternoster-(kätting) ändock 1 se likväl 2 se
ehuru ändpunkt slutpunkt, se slut 1; ändstation, slutstation, säckstation; (flyg.) terminal; (slut)mål, gräns ändra
[änd'ra på, ändra om1] (motsats: behålla, bibehålla, stå fast vid) ge annan form 1. beskaffenhet, förändra, ställa
om, byta (om), ömsa, göra om, omarbeta ni, omformulera ni, omstuva ni, jfr modifiera, ombilda, omskapa ni,
omvandla, förbyta, reformera, nyordna, (ibl. nära) omstörta; överarbeta ni, rätta, korrigera, retuschera, revidera,
skriva om1; sy om; förställa 1. lägga om (rösten), frångå ni (vanor); flytta 1. rubba 1. rucka 1. röra 1. jämka 1.
vända 1. 'tumma' (på); (inte kunna) hjälpa 1. råda bot på 1. för, (inte kunna) göra det gjorda ogjort — ändra sig 1
förändra sig, förändras, förvandlas, skifta (hamn 1. gestalt); bli annorlunda, (om förhållanden:) vända sig, bättra
sig resp. försämra sig; bli en annan (o. bättre) människa, förvandla sig, omskapa ni sig, undergå en metamorfos;
röra (på) sig, gå ö'ver, (sjö., om vind) se slå om 2 under 2 slå 2 byta I. ändra mening 1. åsikt(er) 1. ståndpunkt,
ändra planer, slå om, fatta nytt beslut, 'vackla', kasta om, svänga (om), 'sadla om', få en annan syn på tingen,
(senare) komma till andra resultat, komma på andra 1. bättre tankar, slå över åt andra hållet, 'byta 1. ömsa skinn',
göra en kovändning, vända kappan efter vinden, byta håg och sinne, slå ur hågen, ta(ga) en annan ton, ångra sig
1, avstå; [ha ändrat sig] inte (längre) vara sig lik, inte kunna kännas igen — ändras skifta, förskjuta sig; se
förändras, förvandlas — ändra kurs 1 lägga om rodret 2 se ångra sig 1 — ändra läge flytta (om), förflytta —
ändra mening ångra sig, se vidare under mening — ändra riktning slå om, se vidare under riktning ändring
omändring, omläggning, jfr förändring, omkastning, skiftning; rättelse, korrigering, retusch, reglering, justering;
(statsv.) amendemang; (jur.) permutation; (astr.) perturbation (i himlakropps bana) ändå 1 se likväl, (ibl.)
egentligen, för övrigt; och därtill på köpet 2 ännu (mycket) 1. än 1. betydligt 1. ytterligare (mera) äng
(gräsbärande) slåttermark, slåtteräng, slog, gräsäng, bete(s-mark), mark, (gräs)vall, (prov.) lägd(a), (sänk) mad
ängd se nejd

ängel 1 kerub, seraf, skyddsängel, skyddsande, genie 1. genius, ande(väsen), (muslimsk) houri, (konsth.) amorin,
kupidon, putto; [änglar] änglaskara, himmelsk härskara

2 'helgon', dygdemönster 3 vackert barn, jfr raring 4 (för)tjuserska, förförerska — det går en ängel genom
rummet det blir plötsligt (alldeles) tyst, det uppstår en allmän tystnad, 'en löjtnant betalar sina skulder' —
räddande ängel se räddare

änglalik 1 serafisk 2 blid, from, kärlig, saktmodig, älsklig 3 enastående (tålamod), jfr oerhörd 1

änglaren oskuldsfull, himmelsk, himmelskt ren, serafisk, jungfrulig, kysk, (oskulds)vit ängsla se oroa — ängslas
bekymras, se oroa sig, frukta 1, bli 1. vara hjärtängslig, (si.) få hjärtsnörp — ängslande se oroväckande ängslan



stark oro 1, bekymmer, ångest, rädsla, jfr desperation

ängslig (motsats: lugn, säker; modig) otrygg, oroad, se orolig 3, nervös, förskräckt, förskrämd, ångestfull, kuslig
(till mods), (vard.)

till sig, inkiett, bekyttad, bang, byxis; se uppskrämd, hjärtängslig, beklämd, betryckt, deprimerad, bekymrad,
försagd, gruvsam; se oroväckande; sjåpig, våpig, klemig; ivrig, spänd; omtänksam — ängsligt (adv., även) (se)
farligt 1. riskabelt (ut) ännu 1 än, än(nu) i (denna) dag 1. denna stund, intill denna stund, hitintill, fortfarande, än-
(nu) så länge 2 ändå (sämre), sjufalt 1. sju resor 1. etter 1. ytter (värre) 3 (en stund) till, ytterligare (en) — ännu
en gång än en gång, en gång till, åter(igen), (börja om) på nytt änskönt se ehuru

äntligen efter lång väntan, efter mycken

möda, se slutligen; se nödvändigt, en gång äntra (sjö. för) klättra (upp i riggen), klättra uppför, stiga upp i,
bestiga; embarkera, börda, storma (fientligt fartyg) äpple — bita i det sura äpplet finna sig i det oundvikliga, se
vidare under bita — äpplet faller inte långt från trädet föräldrarnas fel går igen på barnen, barn brås på
föräldrarna, (ngn) förnekar sig inte är 1. air [är] 1 uppsyn, (högdragen) min; högdraget utseende 1. sätt; (ge sig)
sken (av) 2 'atmosfär', 'fläkt', 'doft' 1 ära (subst.) 1 berömmelse, stort anseende, namnkunnighet, ryktbarhet, rykte,
nimbus, (åld.) gloria, gloire, (ibl.) härlighet; (skörda) lagrar 2 hedersbevisning, ärebetygelse, heder

3 lov, pris 4 (ngns) goda namn och rykte, (ngns) goda anseende, (åld.) frejd; prestige, renommé; [vid min ära] vid
fjädern i min hatt 5 renhet, ärbarhet, dygd 6 [ärans] (vard. för) verklig, riktig, sannskyldig, sannfärdig, genuin —
bortom all ära och redlighet jfr gudsförgäten 1, isolerad 1, i en avkrok, jfr avsides — gå ngns ära för när gå ngn
förnär — ha den äran 1 (be alt få) gratulera 1. lyckönska 2 ha hedern 1. förmånen — på min ära på hedersord, se
sannerligen, rätteligen 1 —

(760sätta en ära i—äventyr

sätta en ära i sätta sin heder i, göra till en hederssak, anse som en personlig prestigesak — ärans fält (stupa på)
slagfält(et) 1. stridsplatsen)

2 ära 1. era (subst.) se tidevarv

3 ära (v.) hälla i ära, se hedra 1, 2 hylla 2, lovprisa, förhärliga, upphöja — ärad (högt) aktad, värderad, högt
skattad, uppskattad, respekterad, hedervärd

ärbar se anständig 2, passande 3, hederlig 1, decent, (ibl.) kristen (människa); dygdig 1. (åld.) dygdädel, sedesam,
tuktig, blygsam, sedlig, kysk, oskyldig, oskuldsfull, orörd, ofördärvad, jungfrulig ärbarhet se anständighet 2
äregirig ärelysten, ärekär, äresjuk, jfr stolt; framåtsträvande, uppåtsträvande, streber-aktig, ambitiös, stormodig,
fåfäng, rangsjuk, (ibl.) maktlysten ärekränkande se ärerörig, skymflig ärekränkning förolämpning, smädelse,
skymf,

missfirmelse, (jur.) injurie ärelysten se äregirig

ärelös se ohederlig 1, föraktlig 1, skamlös, skändlig

ärende 1 bestyr, göromål, förrättning, ut-rättning, uppdrag, mission, kommission,

(vard., springpojkes) skubb, (skämts.) 'beskickning'; (ha) bud (till) 2 fråga, spörsmål, angelägenhet, ämne, sak,
uppgift, förelag, (kanslispr.) mål — gå ngns ärenden se hjälpa 2, tjäna 2, (inte vilja) motta(ga) uppdrag av ngn —
ha ett ärende ha ett angeläget budskap — med oförrättat ärende utan att ha uträllat sitt ärende, se vidare under
oförrättad

ärerörig ärekränkande, förolämpande, skymflig, infam, förgriplig ärestod se minnesmärke, jfr monument
ärevördig vördnadsvärd, vördnadsbjudande, aktningsvärd, hedervärd, respektingivande, respektabel, (åld.)
högvördig, glorrik, glor-vördig

ärftlig nedärvd, medfödd, (med.) konstitutionell, hereditär — vara ärftlig gå i arv; kunna ärvas — ärftligt belastad



med sjukligt påbrå, se vidare under belastad äring (åld. för) årsväxt, skörd, gröda ärke- stor, sannskyldig,
fullkomlig, verklig, kapital, utstuderad, inpiskad, genompiskad, ur-, patent-, ytterst, ultra-, över-, förste,
personifierad, jfr inbiten 1 ärkebiskop kyrkoöverhuvud, (om uti. förh.)

metropolit, primas ärlig se hederlig 1, sann, obesticklig, omutlig, ordentlig, ordhållig, trovärdig, vederhäftig,
rättvis, fair, rätlin(j)ig, ren(t spel), öppen 8, öppenhjärtig; uppriktig, oskrymtad, osmyckad, 'osminkad' — ärligt
(adv., även) ärligen, ärligtvis, med öppet visir, med blanka vapen, på heder och samvete, efter bästa samvete,
redligen; (det har du) verkligen (förtjänat) — ärligt talat se uppriktigt sagt ärligen (adv.) se ärligt

ärlighet sannfärdighet, sanningsenlighet,

rättsinne, öppenhet ärm — skaka ur ärmen se improvisera ärna se ämna

ärofull ärorik, hedersam, hedrande, ryktbar,

stolt, glänsande, glansrik, jfr berömlig, glo-riös, (åld.) glorrik, glorvördig ärr märke 1. spår (av sår), skåra (i bark)
ärva 1 motta(ga) iu 1. få 1. ta(ga) i arv, genom arv komma i besittning av, bli arvinge (av 1. till); (biol. o. lånt.)
förärva 2 emotta(ga) ni arv efter 3 överta(ga) (kläder) aska (åld. 1. kanslispr. för) anhålla om, begära,

kräva, fordra ässe se esse

ässja öppen (smides)härd, eldstad, (öppen)

(smides)ugn äta 1 förtära, konsumera, uppäta iu, inta(ga), inmundiga, tära, (åld. 1. prov.) spisa; ta(ga) för sig
(av), undfägna 1. förpläga sig med, smaka på, frossa på, mumsa; smörja kråset, låta sig väl smaka, göra skäl för
sig, få ngt till bästa, få ngt i sig, få ngt till livs, (vard.) få ngt i krävan 1. i skrovet, peta 1. pilla 1. knapra 1. proppa
1. köra 1. stoppa 1. mumsa 1. mugga 1. sleva 1. snaska 1. smaska 1. sörpla i sig, 'lägga in', 'skyffla in', jfr sluka 1,
(prov.) fnalla i sig, (si. o. vulg.) käka, krubba; (ha ngt att) leva av 1. livnära sig av 2 sitta till bords, (sjö.) skaffa,
(sjömil.) mässa; inta(ga) sina måltider; [frukostera, luncha, dinera, supera] 3 fräta (på), tära (på), nöta (sönder) —
äta (sig) igenom 1 äta en måltid från början till slut, 'äta sig igenom matsedeln', (vard.) 'beta av' 2 se genomborra
— äta sig in etsa sig in 1. fast, intränga ni i, genompyra, tära (på) — äta upp 1 se äta 1; 'göra vackert väder' 2
förbruka, göra av med, (upp)-sluka, jfr förslösa 3 [få äta upp] bli hånad I. förebrådd för, få ångra, få 'betala' 1.
'böta' för, få umgälla, få igen, få i sig, få 'svälja' (det beska pillret), pikas för, finna sig i — äta upp sig lägga på
hullet, bli tjock(are) 1. fet(are), få (mer) kött på benen — äta ut 1 äta 1. svälta (ngn) ur huset 2 tränga ut,
undantränga 2, ruinera 1 ätbar ätlig, matnyttig, matduglig, njutbar,

duglig 1. användbar till människoföda ätt (adlig) familj, släkt, (furste- 1. konunga)-hus, dynasti; se härkomst 1,
(av ädel) börd ättartavla se stamtavla ättefader se stamfader ättelägg se ättling, barn 1

ättling ättelägg, efterkommande, descendent,

jfr barn 1; [ättlingar] se släkt 2 även se också; (i nekad sats:) (inte) heller —

även om se ehuru ävenledes se också

ävensom likasom, på samma sätt som, liksom (även) ävenså se också

äventyr se vågspel, strapatser, (ibl.) robinso-nad, odyssé; (ovanlig 1. utomordentlig) händelse; (kärleks)historia,
(kärleks)upplevelse, snedsprång, eskapad — till äventyrs sc
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kanske, händelsevis — vid äventyr vid risk I. fara (att), (vid) (straff)ansvar äventyra se riskera, hota 2 —
äventyrad satt på

spel, blottställd, utsatt för fara äventyrare se bedragare, jfr charlatan; galenpanna, våghals; vagabond, jfr
lösdrivare; jobbare, gulasch(baron), geschäftmakare, se lycksökare

äventyrlig se riskabel, halsbrytande, farofylld, dramatisk (flykt); äventyrslysten, oförvägen.



se djärv 2; lättsinnig, vidlyftig', utsvävande, extravagant'; fantastisk, romantisk, ro-inanesk

ävja gyttja, dy, lera, söl, nuidder, siam, (gat)smuts

ävlan 1. ävlande (i högre st. för) ivrigl bemödande, ivrig o. fåfäng strävan, 1 möda, flit, iver, ambition, aspiration
1 ävlas ivrigt bemöda sig, bjuda till, vinnlägga sig, se eftersträva; jfr tävla (om)
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o

ö holme, 1 skär 1, (ibl.) 'kalv', aloll ö-insulär

öda 1 [öda borl| se förslösa 2 (om tid) se förlora 1 3 (om exv. kraft) se offra 3

1 öde (subst.) Iförsyn, fatum, anan'ke,kismet; lott, skickelse, predestination; tillfällighet, slump 1; [ödetj (även)
händelseutvecklingen, omständigheterna 2 se 2 lycka 1; olycksöde, olycklig skickelse, undergång, fördärv 3
levnadsöde, levnadslopp, liv 2, (ibl.) framlid; [öden] upplevelser, livserfarenheter, ante-cedentia; hävder 4 (vard.
för) otur, olycka — bli ngns öde falla 1. komma på ngns lott - förena sina öden se slå sig ihop under 2 slå, jfr
gifta sig — lämna åt sitt öde se övergiva, strunta i — möta sitt öde jfr besegras — ödets ironi oberäknad o.
gäckande händelseutveckling — ödets nyck se slump 1

2 öde (adj.) ensam, enslig, avskild, övergiven, ödslig, obeboelig; obebodd, obefolkad, folktom, (människo)tom;
(om åkerjord) ouppodlad, förfallen, (ligga) i lägervall 1. för fäfot I. (ibl.) i ödesmål; (om natur 1. landskap) kal,
dyster, vild, naken 1, steril 3 — lägga öde lägga för fäfot, se ödelägga

ödelägga nJ se husera 2, härja 1, nedbränna |U, lägga i ruiner 1. i (grus och) aska 1. i spillror, rasera, i grund
fördärva, vandalisera, (vard.) göra 1. ta kål på; utrota (befolkningen), avfolka, spilla (människoliv) — ödeläggas
se rasa 1 — ödeläggande se förstörande ödeläggelse ödeläggning, förstörelse, förödelse, tillintetgörelse,
utplåning, bortradering, förödelsens styggelse; sabotage; 1 skada 2, destruktion; (ekonomisk) ruin; undergång,
död, förfall 1

ödemark ödebygd, ödslig trakt, öde vidder,

vildmark, (afrikansk) bush, obygd; öken ödesdiger skickelsediger, betydelsefull, jfr 2 avgörande; se katastrofal,
fördärvlig, olycksbådande, jfr olycksbringande — bli ödesdiger få betydelsefulla 1. olycksaliga följder 1.
konsekvenser ödesgudinna [ödesgudinnor] (i nordisk mytol.) nornor, diser; (i klassisk mytol.) parcer, moirer

ödmjuk blygsam, modest, självutplånande, självförgäten, obemärkt, (bibi.) fattig i anden 1. (åld.) i andanom;
saktmodig, undergiven, respektfull, underdånig, vördnadsfull,

vördsam; djup (bugning), foglig, 'mjuk', 'krypande', servil, devot: kuvad, kuschad,

spak, botfärdig; ringa, anspråkslös — göra (ngn) ödmjuk se kväsa ödmjuka se förödmjuka, kränka 2 — ödmjuka
sig (motsats: förhäva sig) icke längre visa sig stolt 1. stursk 1. motsträvig, förödmjuka sig, förnedra sig, kasta sig
1. ligga för ngns fötter, stå 1. ligga på näsan 1. på magen för, böja 1. falla på knä för, kyssa riset, kasta sig 1.
ligga 1. krypa 1. kräla 1. rulla sig i stoftet för, slicka stoftet, falla ned för, falla till föga, ta(ga) till bönboken, gå
till Ganossa, tömma kalken, underkasta sig, böja sig, krypa till korset, supa den soppa man spottat i, göra bot och
bättring, slå 1. stämma ned 1. sänka tonen, lägga bort alla stora låter, stämma ned anspråken, lära sig mores, lära
sig veta hut, falla till fota (för), 'krypa' (för), 'böja knä' (för), se foga sig 4; (ibl. nära) ångra sig ödsla se slösa,
förslösa ödslande se frosseri 2

ödslig se 2 öde; (om natur 1. landskap) kärv,

ogästvänlig, naken 1 ödslighet (folk)tomhet, ensamhet, övergivenhet, tröstlöshet, tristess öga 1 synorgan,
ögonglob; [ögon] (si.) jack-(l)er, tiror, glysor, (korp)gluggar 2 blick, ögonkast, (vard.) 'getöga' 3 'prick' (på
tärning); märke (på spelkort); kvisthål; (potatis- 1. grodd)knopp 4 nålsöga; hål, pipa (i ost); (sjö. för) ögla (på tåg
1. vajer) —



ögon- okulär--det svartnar för ögonen ngn

är nära att svimma, jfr svindla 1 — falla i ögonen påkalla ngns uppmärksamhet, vara uppenbar, se framträda 2,
frappera 1 — fjällen faller från ngns ögon ögonen öppnas, ngn kommer underfund med ngt, jfr komma
underfunil med — få upp ögonen för få upp blicken för, upptäcka 2, märka 3 — få ögonen på få
uppmärksamheten riktad på, få upp blicken för, (få) se, se upptäcka 1 — fästa ögat på fästa blicken på, se 1 se på
1 — fästa ögonen på se se 1 — för ngns vackra ögons skull för ngns skönhets 1. utseendes skull, för intet, för
ingenting — göra stora ögon bli förvånad, häpna —• ha 1. hålla ett öga på hålla ett vakande 1. vaksamt öga på,
hålla uppsikt, akta på 1, bevaka 1, passa på 1, speja, iakttaga 1, passa 1, se efter 2, övervaka — ha ett gott öga till
1 se med vänskapliga ögon på, vara vänligt sinnad 1. stämd mot, tycka om, ha en viss svaghet 1. fäbless för, vara
förtjust i, svärma för 2 längta efter att

(763ha för ögonen—ökande

få, begära 3, eftersträva 3 vilja skada, vilja åt, hysa ovilja för 1. mot — ha för ögonen sc se 1; ha satt sig (ngt)
före som mål — ha ögonen med sig vara påpasslig 1. uppmärksam — ha ögonen öppna vara uppmärksam, vara
'vaken' (för nyheter); so akta sig — hålla tummen på ögat på ngn vaka över ngn, ha hållhake på ngn, hålla ngn i
styr, hålla efter i - i ngns ögon i ngns tanke 1. tycke, enligt ngns uppfattning, inför ngn — inför allas ögon inför
allas blickar 1. åsyn, i allas närvaro, offentligt, sc öppet under öppen — inte tro sina ögon inte tro sina ögons ljus
1. vittnesbörd — kasta ett öga på kasta en blick på — kasta sina ögon på kasta sina blickar på —• klippa med
ögonen se blinka 1 — med blotta ögat med obeväpnat öga, utan kikare resp. mikroskop, (ibl.) utan glasögon;
okular (besiktning) — med egna ögon sc själv 1 — med ögon på skaft storögd, sc vidare under skaft — mellan
fyra ögon (träffa ngn) ensam, se enskilt — nära ögat (vard. för) 1 nära 3 — se faran 1. döden i ögonen (modigt)
möta, trotsa, inte blunda för — se med oblida ögon se ogilla 1, jfr misstycka — sedd med oblida ögon illa sedd,
se misshaglig — sluta ögonen för se blunda för — slå blå dunster i ögonen på lura, se vidare under dunst —
springa i ögonen påkalla (ngns) uppmärksamhet, vara uppenbar, framträda 2, frappera 1 — sticka i ögonen vara
uppenbar, se vidare under 2 sticka — stå öga mot öga mot stå omedelbart inför 1. framför, stå ansikte mot ansikte
med — vara en nagel i ögat på vara (ngn) till förtret 1. förargelse, vara (ngn) en 'påle i köttet' — öga för öga (och
tand för tand) lika vedergällning, ge lika för 1. mot lika, jfr under 1 lika — öppna ngns ögon (för ngt) komma
ngn att se klart, visa ngn på (ngt), se 2 visa 2, uppenbara (ngt) för ngn, varsko ngn (om ngt); [ögonen öppnas för
ngn] fjällen faller från ngns ögon, ngn kommer underfund med ngt

ögla ringel, 'öga', noppa, (ränn)snara, (fackspr.) lycka, (löp)knut, (vard.) knorr(a) (på tråd), (prov., i Sydsv.)
knort, (sjö.) kink (på kätting), (roder)malja, jfr ring 1; sc rosett; hyska, sölja; stropp ögna flyktigt se (på 1. i),
kasta en hastig blick på, sc se 1 — ögna igenom 'skumma', kasta en blick på, (hastigt) läsa igenom, (vard.) sladda
igenom ögonblick 1 kort stund, moment 1. (vard.) mo-mang, 'minut', 'sekund', 'tag', 'slag', handvändning, (vard.)
'ryck', kick, spass 2 se tidpunkt, tid 1 — det psykologiska ögonblicket det rätta 1. riktiga 1. gynnsamma 1.
avgörande ögonblicket — för ögonblicket se 2 nu, för tillfället, för stunden, (ibl.) tills vidare; nutida — i detta
ögonblick i detta nu, se 2 nu — i ett obevakat ögonblick se obemärkt 2 — i ett ögonblick i ett nafs, plötsligt — i
första ögonblicket i första hugget, se under hugg — i rätta ögonblicket i det psykologiska ögon-

blicket, (komma) lägligt, (komma) som beställd — i samma ögonblick i 1. med detsamma, plötsligt — i samma
ögonblick som så fort som, se genast 2, se just då under 1 just — i sista ögonblicket i sista minuten, se under 1
minut, se sent 3 under 2 sen — inte (för) ett ögonblick inte alls —- ljusa ögonblick ljusa mellanstunder; [han har
sina ljusa [-ögonblick]-] {+ögon- blick]+} det finns stunder då han gör ngt bra — på ögonblicket 1. på ett
ögonblick se genast 1 — varje ögonblick stundligen, jfr ständigt — ögonblickets barn (ett) stundens barn, (en)
fjärilsnatur, (en) ombytlig människa

ögonblicklig 1 (motsats: dröjande, tvekande) (blixt)snabb, omedelbar, ofördröjlig, bråd, rask, snar, brådstörtad 2
(motsats: långvarig, konstant) plötslig, momentan, hastigt övergående, flyktig, kortvarig — ögonblickligen (adv.)
se genast 1 ögonfägnad se prydnad ögonkast se blick 1, blig

ögonmärke syftpunkt, blickpunkt, fixeringspunkt; ledstjärna, mål ögonskenlig (i högre st. för) uppenbar, påtaglig,



tydlig, klar, evident ögonsten 1 pupill 2 (bildl.) (ngns) bästa ägodel, favoritsak, 'skatt', hjärtebarn, gull-gosse,
älskling ögontjänare se hycklare, lismare ögonvittne åsyna vittne

ök hästkrake, se häst 1; se dragare 1; (vard.,

prov., om person) drög öka 1 (motsats: minska, nedsätta, reducera) göra (ngt) större 1. vidare 1. bredare 1. mera

omfattande, tillöka ru, utöka ru; (ibl.) eskalera, upptrappa iu; sc förlänga, förstora 1, utvidga, förbättra, förkovra;
göra talrikare, föröka, mångfaldiga (antalet); [öka med] addera med, sc lägga till 3; (om hastighet) sätta i. driva
1. pressa upp, uppbringa ni, sätta fart på (takten), forcera, accelerera; (om pris) öka på1, skriva 1. skruva 1. trissa
upp, driva

1 höjden, komma 1. få att stiga, (hand.) haussa; (om kostnader) fördyra; förhöja, stegra, 'spä(da) på' (bekymren),
bidra(ga) till (bekymren 1. trevnaden); underblåsa (hatet); stärka, stimulera, liva, reta (aptiten)

2 (motsats: minskas, falla, avtaga, bedarra) tillta(ga) ru, utveckla sig, gå upp, svälla ut, se ökas; öka 1. gå upp i
vikt, se 2 fetma; (om eld 1. intresse) ta(ga) sig, flamma 1. blossa upp; (om vind) tillta(ga) ru i styrka 1.
våldsamhet, friska i 1. på, riva i, ta(ga) i (med förnyad kraft); vinna terräng; förvärras — ökas förökas, föröka sig,
formeras, fortplanta sig, yngla av sig; (ut)vidgas, bli större, förstoras, växa, tillväxa ni, höjas, tilltaga) ni, springa
i höjden; hopa sig, torna upp sig; utbreda ru sig, spridas, sprida sig, gripa omkring sig, svälla, stiga, se öka 2 —
ökad (även) utsträckt, förlängd, extra, uppdriven, (om kostnad) höjd, stegrad; sc stigande — ökande
överhandtagande, se sti-
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gande — öka sin godhet utsträcka sin godhet (till att)

öken sandhav, (ett) Sahara, (ibl.) ödemark, obygd

öknamn spenamn, smädenamn, skymfnamn, vedernamn, binamn, (till)namn, (ibl.) tillmälen), glåpord,
okvädinsord, (prov.) klickord — med öknamnet se alias ökning förökning, se stegring 1 ökänd se beryktad,
obskyr 2, 'riksbekant', (ibl.)

utskriken; en visa i var mans mun öl maltdryck; [pilsner, lager(öl), porter, starköl; (åld.) mjöd]; (vard. o. si.)
bir(a), bärsa, dricka, (prov., i Sydsv.) bir ölsinne — ha dåligt ölsinne lätt bli oregerlig ölstuga se krog

öm 1 (om kroppsdel) ömmande, värkande, smärtsam 1, ledbruten, värkbruten, mörbul-tad, 'mör' 2 (om hud 1.
bildl.) se ömtålig 2, sensibel, hudlös, (lätt) irriterad 3 kärleksfull, hängiven, tillgiven, innerlig, hjärtlig,
hjärtevarm, mild, huld, godhjärtad, kär, kärvänlig, moderlig(a känslor), älskande

4 omsorgsfull, sorgfällig, mån (om), se 2 mån

5 se smeksam; vek, kvinnlig, feminin, smäktande, känslofull, blödig, ömsint 1 — hysa ömma känslor för ngn
vara kär i ngn, se älska — taga 1. ta ngn på det ömma vädja till ngns medkänsla — öm punkt ömtålig punkt, se
svaghet 3, akilleshäl, komplex 3; [den ömma punkten] 'knuten', se under 2 knut 5; [känna den ömma punkten]
vela var skon klämmer, se under 2 klämma

ömhet 1 se 1 smärta 1 2 kärleksfullhet, tillgivenhet, hängivenhet, kärlek, godhet, (ibl.) värme, (visa) förståelse 3
ömsinthet, vekhet; dalt(ande)

ömhetsbetygelse ömhetsbevis, smekning, (åld.) karess

ömhjärtad se godhjärtad, ömsint 1 ömka se beklaga 2, ömma för, se ömma 2, (vard.) slackra — ömka sig över 1
se förbarma sig över 2 beklaga sig över, jämra sig över, ynka sig över ömkansvärd se beklagansvärd, erbarmlig,
stackars

ömklig se ynklig 1, eländig 2, sorglig, bedrövlig 2, stackars ömma 1 vara öm, göra ont, smärta, värka 2 [ömma
för] hysa medlidande 1. medkänsla med, känna med, tycka synd om, sympatisera med, ömka, beklaga; förbarma
sig över, varkunna sig över, behjärta, vara mån om; [jag ömmar för det] det ligger mig (varmt) om hj ärtat, se



vidare under hjärta — ömmande 1 öm, känslig för tryck 2 behjärtansvärd, beklagansvärd — vara ömmande
väcka medkänsla 1. medlidande ömsa se byta 2, skifta, ändra — ömsa skinn

byta 1. ömsa skinn ömse se 2 båda

ömsesidig inbördes, reciprok, gensidig, (fackspr.) mutuell; bådas, bägges, gemensam; (hand.) tvåsidig, bilateral
— ömsesidigt (adv., även) å ömse håll 1. sidor, sinsemellan

ömsevis se växelvis

ömsint 1 ömhjärtad, vekhjärtad, hjärtnupen, (alltför) känslig, sjåpig 1, öm 5 2 se godhjärtad, medlidsam,
mänsklig, human, barmhärtig, mild, mjuk ömsom se växelvis — ömsom — ömsom än — än, ibland — ibland
(åter), ena stunden — den andra, stundom — stundom ömtålig 1 ohållbar, se bräcklig, fragil, /unn 3 2 se spröd 2,
öm 2, känslig 2, finkänslig, lätt mottaglig (för); (lätt) 'sårbar', se retlig 2, överkänslig, sjåpig 1, klemig,
förvekligad, som en drivhusplanta, 'ömskinnad', 'öm-skint', 'ömhudad', 'tunnhudad', kräsmagad, (vard.) pipplig 3
(om problem 1. fråga) se kinkig 3, 'brännbar', 'sjuk', tvivelaktig; (om situation) se hotande i 4 se granntyckt —
vara ömtålig lätt ta(ga) skada, fordra varsam 1. speciell behandling; (om mat) lätt fördärvas, lätt bli skämd önska
1 se längta (efter), åstunda, önska sig, eftertrakta ni, eftersträva ni, (i högre st.) behaga, (åld.) befalla; [jag önskar]
jag skulle vilja (ha), jag ville (gärna), det lyster mig, (prov.) jag vånne 2 anhålla om, be(dja) om, gärna 1. helst
se, begära, (ibl.) förvänta, se kräva 1 3 vara böjd 1. hågad 1. benägen för, ha lust till; [om ni (så) önskar] om ni
(så) vill 1. tycker 4 tillönska, hälsa (goddag), be(dja) (farväl 1. godnatt) — önska sig gärna vilja ha, uttrycka en
önskan om, önska 1; (få allt vad man) pekar på — önskad (vara) avsedd 1; se efterlängtad — lämna intet övrigt
att önska vara fullt tillfredsställande — lämna mycket övrigt att önska vara otillfredsställande — önska ngn dit
pepparn växer önska ngn så långt väger räcker, önska ngn åt skogen 1. åt fanders 1. åt helvete, jfr 2 avsky önskan
1 åstundan, behov, längtan, begär, habegär; ambition, aspiration, önskemål, önskning(ar), desidera'tum 2 se
begäran; vilja; (lyda ngns minsta) vink, (efter ngns) behag 1. fordran 3 böjelse, håg, sinne, lust 4 tillönskan —
efter önskan efter fritt val, efter (eget) skön — from önskan illusion; [fromma önskningar] välmenade men få-
fängal.ouppfyllbara önskningar, pia desideria — högsta önskan se 1 ideal, dröm önskemål se önskan 1;
(ämbetsverks) peti'tum, (plur.) petita; behjärtansvärt ändamål önsklig önskvärd, åtråvärd, eftersträvansvärd;
lämplig, förmånlig, välbehövlig, av behovet påkallad önskvärd se önsklig — ej önskvärd se misshaglig

öppen 1 (motsats: stängd, tillsluten; spärrad) olåst, origlad 1. oreglad, öppnad, uppställd; på glänt, vidöppen, på
vid gavel; (otn byrålåda) utdragen; (om ridå) icke fördragen; (om väg) framkomlig, se farbar; (om brev)
oförseglad; (om bok) uppslagen; (om sår) oläkt, 'gapande' 2 (motsats: täckt) (om sportbil) utan sufflett, taklös;
odäckad 1. oruffad (båt); (om sjö) isfri; ej bergig 1. skogbeväxt: (om skjorta 1. blus, motsats:
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knäppt) uppknäppt (i halsen), uppvikt, uppfläkt, urringad, schiller- 1. tennis-(skjorta); synlig, blottad, bar;
obeslöjad, ohöljd 3 (mil., om stad 1. land) obefäst(ad), oförsvarad, icke besatt; (allm.) med fri insyn, oskyddad,
blottställd, utsatt (för alla vindar) 4 (om utsikt) vid(sträckt), oskymd, fri, (om horisont) obegränsad; rum (sjö) 5
(motsats: enskild, privat) offentlig, upplåten 1. tillgänglig (för alla 1. för allmänheten), allmän; (motsats: sluten)
ambulatorisk (sjukvård) 6 (om fullmakt) oinskränkt, in blanko; blanko-(kredit) 7 (motsats: dold, hemlig) (om
fiende) svuren, avgjord, förklarad; (om trots 1. förvåning) uppenbar, ohöljd, oförställd, oskrymtad, tveklös 8
(motsats: lömsk, hemlighetsfull, inställsam, inbunden) uppriktig, ärlig, oförbehållsam, oförblomme-rad, frejdig,
frank, öppenhjärtig, rättfram; naturlig, okonstlad, otvungen; språksam, sällskaplig; utåtriktad, utåtvänd, (psykol.)
extrovert, extroversiv 9 [öppen för] mottaglig för, tillgänglig för, känslig för, lyhörd för, 'vaken för' 10 (om fråga)
oavgjord, ouppgjord, olöst, obesvarad, diskutabel 11 (om blick) klar, uppmärksam — öppet (adv., även) inför
allas ögon, i allas åsyn, i hela världens åsyn, inför hela världen, (mitt) på öppen gata, med öppet visir; (visa ngt)
på (en) presenterbricka; (säga ngn ngt) mitt (upp) 1. rakt i ansiktet, rentut, utan förbehåll, frispråkigt, fritt ur
hjärtat, utan förställning 1. baktankar, se 2 direkt 2; (spela) med papperen 1. korten på bordet — driva öppet spel
(motsats: dölja) driva rent spel, spela med öppna kort, lägga papperen på bordet — för 1. inför öppna dörrar i
allas åsyn, se vidare under dörr — för öppen ridå för 1. inför öppna dörrar — ha ögonen öppna vara



uppmärksam, vara 'vaken' (för nyheter); se akta sig — ha öppet hus hålla salong, (vara beredd att) ta(ga) emot
gäster utan särskild inbjudan — ligga i öppen dag vara uppenbar

— lämna öppet se lämna därhän — mottaga med öppna armar hjärtligt motta(ga), hjärtligt välkomna — slå in
öppna dörrar göra ngt i onödan, se vidare under 2 slå — stå öppen (om utväg) stå till buds; [det står envar öppet
att] det står vem som helst fritt, det är envar obetaget, vem som helst är oförhindrad att — tala öppet se sjunga ut,
förklara I. säga rentut — under öppen himmel se utomhus — öppen fråga 1 direkt 1. oförtäckt 1. offentlig fråga 2
obesvarad fråga, (olöst) problem, diskutabel fråga, tvistefråga, tvisteämne, stridsäpple, frågetecken, dunkel
punkt, gåta 1 — öppet köp köp på prov i. med returrätt, köp som kan gå tillbaka, (ibl.) ångerköp

— öppen strid strid med blanka vapen

öppenhet klarhet, alla papper(en) på bordet,

full 1. fri insyn, frimodighet, frihet, öppenhjärtighet, uppriktighet, ärlighet, troskyldighet

öppenhjärtig (motsats: sluten, förtegen, förbehållsam) se frispråkig, meddelsam, rättfram,
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okonstlad, troskyldig, naiv, uppriktig, öppen 8, förbehållslös, oreserverad, lättillgänglig, oförställd, förtrolig,
trohjärtad, förstående, ärlig öppna 1 (om dörr) glänta på, låsa 1. rigla 1. regla 1. (åld.) låta upp, rycka 1. kasta 1.
slänga upp, forcera; bryta upp, (lyckas) få 1. lirka 1. dyrka upp; (om väg) bereda; (om mun) spärra upp, (åld.)
upplåta; (om bok) slå upp, (om flaska) korka upp, slå upp, dra(ga) upp, (om vinfat) sticka upp, ansticka; (om
brev) bryta, sprätta upp; (om kläder) knäppa upp, lätta på; (om paraply) fälla 1. spänna upp 1. ut, rulla upp,
veckla upp; ta-(ga) isär, bringa åtskils 2 göra en öppning i, gräva upp (en grav); ta(ga) hål på, slå 1. låta (åder);
skära (upp) 1. sticka (böld), obducera (lik); (om väg) ta(ga) upp, röja, bereda, bana 3 inviga (utställning), blåsa
in; (om säsong) börja, inleda 4 grunda, etablera, starta 5 (om möjligheter) skapa, yppa 6 [öppna för) släppa på
(vatten) — öppna sig 1 öppnas, gå upp, springa upp; (om bok) falla upp; (ut)vidga sig, spricka (upp), 'gapa',
'grina'; vetta (mot); (om blomma) slå 1. spricka ut 2 (om möjligheter) skymta i bakgrunden, 'hägra', erbjuda sig,
yppa sig, (före)te sig; (om perspektiv 1. landskap) utbre(da) iu sig, visa sig 3 ge sig, utlämna m sig 1. sitt innersta
— öppnas (även) se öppna sig 1; dörrarna 1. portarna slås upp (för publiken) — öppna dörren för (bildl.) skapa
möjligheter 1. tillfälle för (ngn 1. ngt) — öppna eld börja skjuta, se vidare under eld — öppna ngns ögon (för
ngt) komma ngn att se klart, visa ngn på (ngt), se 2 visa 2, uppenbara (ngt) för ngn, varsko ngn (om ngt); [ögonen
öppnas för ngnj fjällen faller från ngns ögon, ngn kommer underfund med ngt — öppna sitt hjärta tala ut, se bikta
3, anförtro sig åt — öppna strid anfalla, se vidare under 1 strid öppning 1 öppet 1. öppnat ställe, hål, glugg, 'gap',
bräsch; sprund, springa, glipa; (brev)-inkast; reva; (skogs)glänta; mellanrum, lucka; (Ijus)brunn; schakt,
(gruv)nedfart; utlopp, mynning; ingång, (vard.) insläpp; utgång, (vard.) utsläpp; genomgång, passage 2 se början;
vernissage 3 (med. för) avföring, tömning

öra 1 hörselorgan, ytteröra, (vard.) 'strut', lur' 2 musiköra, språköra, språksinne, gehör 3 handtag, grepe, skaft,
(konsthist. o. tekn.) hänkel, (tekn.) muttervinge — draga 1. dra öronen åt sig ana ugglor i mossen 1. ana oråd o.
dra(ga) sig tillbaka 1. slå till reträtt, uppträda med 1. visa större försiktighet, gripas av misstro, bli orolig 1.
betänksam 1. misstrogen, vara försiktig, (vard.) backa ut — gå in genom ena örat och ut genom det andra inte
göra (ngt) intryck, inte stanna i minnet, vara glömt i samma ögonblick man hört det — ha det hett om öronen ha
det hett, se under het — ha en räv bakom örat vara bakslug, se vidare under räv — ha långa öron varaicke vilja
höra på det örat—över styr

nyfiken, lyssna (vid nyckelhålet), spionera — icke vilja höra på det örat icke vilja höra talas om det, vara döv för
— inte vara torr bakom öronen vara omogen, se vidare under torr — komma till ngns öron komma till ngns
kännedom — låna sitt öra åt lyssna till, se lyssna 1, höra (på) — med ett halvt öra ouppmärksamt, slött — ringa i
öronen åter-klinga, se vidare under 2 ringa — skära i öronen gnissla, se vidare under 1 skära — slag för örat se
örfil — spetsa öronen spänt lyssna, se lystra —- tala för döva öron vädja förgäves, se vidare under döv — (npp)
över öronen våldsamt (förälskad 1. skuldsatt), jfr oerhört — vara idel öra se lyssna 1 — vinna ngns öra vinna



ngns gillande — viska ngt i ngns öra ge ngn en vink om ngt öre — inte ett (rött) öre se ingenting; [inte ha ett rött
öre] vara pank; [inte värd ett rött 1. ruttet öre] fullständigt värdelös — på öret precis, exakt — till sista öret
(betala) fullständigt örfil slag för örat, (vard.) sittopp, uppsittare, hurril 1. (prov.) hurring, 'orre', 'vinge', smocka,
sinkadus, 'dagsedel', (åld.) kindhäst, kindpust, munfisk, (si. o. vulg.) 'karamell', 'lavett', snyting, (rå)sop,
'tankeställare', jfr 2 slag 1, stryk; (bildl.) sc slag i ansiktet under 2 slag

örhänge 1 (ibl.) ör(on)clips 2 (bildl. för) ständigt spelat musikstycke, (genom åren) populär schlager 1. slagdänga,
'evergreen' örlig 1. örlog (åld. för) sjökrig, se krig, härnad öronbedövande örondövande, se stark 7,
genomträngande, djävulsk(t) 1. helvetiskft larm)

öronmärka (bildl.) 1 (om förslag, idé) (i förväg) ha bestämt sig för, ämna ta(ga) 2 (om penningsumma) avsätta ru,
reservera 3 (om person) planera att använda (för vissl ändamål), 'vika', utse ört se planta 1, jfr 1 blomma 1
örtagård (åld. för) trädgård ösa 1 hälla (upp), gjuta, stöpa 2 skyffla, (ibl.) sleva 3 tömma, länsa 4 hälla (på 1.
över), begjuta 5 regna 6 (bildl.) hämta (vetande), (ha att) lära — ösa ned se häll-regna — ösa på1 överösa (ngn)
med; (vard. för) öka farten, ta(ga) i, anstränga sig — ösa ur sig utgjuta sig, utslunga 2 — ösa ut 1 hälla ut, strö
omkring sig 2 sc utlösa 2 — ösa över 1 ösa på, begjuta, skölja över, spola över 2 sc överösa 2 ösregn se hällregn
ösregna stöpregna, se hällregna österlandet (motsats: västerlandet, occiden-ten) östern, orienten, Levanten, (i
vitter st.) morgonlandet, morgonländerna, den uppgående solens land östern se österlandet mellersta Östern

Mellanöstern, främre Orienten österut 1. öster ut österöver, ostvart, mot 1. åt öster, östpå, östöver, med östlig 1.
ostlig riktning 1. kurs, i östlig 1. ostlig riktning, i

österled, till österlandet 1. orienten 1. Levanten, (sjö.) (styra) ost; i öster(n)

öva 1 (om person) bibringa (ngn) färdighet 1. vana 1. skicklighet, uppöva ni, utveckla, lära upp, vänja, skola,
träna (upp), utbilda 1, (om djur) se dressera 2 (om sak) öva på, förbereda, repetera, preparera, inöva ni, spela
över, (vard.) plugga (på), se instudera

3 (genom övning) förvärva skicklighet i, öva sig, träna sig, 2 syssla (med) 4 visa (rättfärdighet), skipa (rättvisa),
använda 1. göra bruk av (våld), föröva — övad (välj-gymnastiserad, rutinerad, van, (välbevandrad, kunnig,
förfaren, färdig, skicklig, god, driven, erfaren

över (prep. o. adv.) 1 högre än, ovan, ovanom; ovanför, ovanpå 2 via, per 3 till andra sidan, på andra sidan om,
tvärs över, bortom

4 (rinna) utför (kinderna) 5 (för)mer än, se framför 3, (gå) utanpå 6 (om tid) (sträcka sig) genom, under (hela
loppet av) (sommaren), (om jag lever) längre än (året) 7 utom gränsen för (ngns förstånd) 8 (tala) om, (yttra sig)
angående 9 (adv.) (vara) slut, se förbi 2; överbliven, se kvar 2; se överflödig 1, sc vidare vara över nedan —
översuper-, hyper-, general-, chef(s)--bli över

1 (motsats: gå åt) se återstå 2 (vard. för) stanna över 1. kvar — höjd över all kritik utom all kritik, otadlig,
oklanderlig, ypperlig, utmärkt — inte över sig (vard. för) inte särskilt bra, inte så fett, ingenting att skryta med,
jfr undermålig 1 — kasta över bord lämpa överbord, sc vidare under kasta — sinnet rinner över tålamodet är slut
1. tryter, jfr vredgas — skära alla över en kam tro att alla är lika, se vidare under 1 skåra — tvärs över 1.
tvärsöver mitt 1. rakt över, tvärs igenom — (upp) över öronen våldsamt (förälskad 1. skuldsatt), jfr oerhört —
vara över 1 vara förbi 1. slut 1. förliden 1. förfluten 1. förgången; hålla upp; (om oväder) ha passerat, ha gått 1.
dragit förbi 2 vara kvar, återstå, restera 3 ansätta (ngn) 4 vara överordnad — över en bank se under 3 bank —
över hela linjen över lag, se under 2 lag — över huvud (taget) 1. överhuvud 1. överhuvudtaget i 1. på det hela
(taget), i sin helhet, över en bank; i stort sett, i huvudsak, i allmänhet (taget), allmänt taget 1. sett, allt som allt; av
1. efter allt att döma, när allt kommer omkring, bara, blott, endast; annars, eljes(t); (inte) alls, (inte) i något
avseende — över hövan 1. överhövan sc omåtiligt, över alla gränser,

1 rågat mått, över det vanliga, mer än som sig bör 1. behövs, orimligt, oskäligt, överdrivet, jfr otillbörligt;
ytterligt, högeligen, oerhört; (inte) särskilt — över lag sc under



2 lag — över måttan sc övermåttan — över ngns huvud (exv. fatta ett beslut) ngn ovetande, utan hänsyn till ngns
önskningar, utan att fråga ngn om hans 1. hennes mening — över sig given sc översiggiven — över styr [gå över
styr] se gå under 3, gå om-
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styr; [sätta över styr] förslösa, bortslösa ni — över ända se omkull; [välta över ända] (bildl.) se omintetgöra
överallt på alla ställen, allestädes, i alla vinklar och vrår, i var vrå, (vard.) på alla håll (och kanter); i hela (vida)
världen, på hela jorden(s rund 1. krets), vitt och brett, runtom 1. runt om, i alla väderstreck, kompassen runt,
varsomhelst, allmänt, litet varstans, här och var, både här och där, (sprida) för (himmelens) alla vindar; vid alla
tillfällen överalltifrån 1. överallt ifrån från alla håll (och kanter), från när och fjärran överanstränga anstränga
över hövan, utmatta ni, överträna, överlasta (minnet) — överanstränga sig se förtaga sig, slita ut sig
överansträngning stress

överantvarda (åld. för) överlämna, anförtro 1,

(i högre st.) antvarda överbalans (hand. för) överskott — taga 1. ta överbalansen förlora jämvikten, störta 2, välta

överbefolkning befolkningsöverskott överbetona betona (allt)för starkt; ta(ga) till' i överkant, se överdriva; se
överskatta överbevisa 1 (mot en anklagads nekande) finna 1. förklara (ngn) skyldig, beträda 1. beslå (ngn) (med
lögn), vederlägga, slå på fingrarna, motbevisa 2 få (ngn) att inse (ngt), övertyga, jfr övertala — överbevisa sig
om se förvissa sig om — överbevisad om (jur.) förvunnen till överbjuda l bjuda mer 1. högre än, ge högre anbud
än 2 (bildl.) söka överträffa 1. övertrumfa, tävla med överblick helhetsintryck, helhetssyn, totalintryck; klar
blick; utblick, utsikt, perspektiv; återblick, revy, exposé, (kort) resumé, sammanfattande framställning, jfr
översikt

överblicka 1 ta(ga) en överblick över, se (ut) över, (med blicken) omspänna 2 överskåda, fatta, kontrollera 3 (om
höjd 1. berg) se behärska 5 4 se begrunda 1 överbliven över, som rest, jfr kvar 2 — på överblivna kartan ogift,
(ha hamnat) på glasberget

överbringa 1 se överlämna 1, befordra 2, (som mellanhand) vidarebefordra (hälsningar) 2 se berätta

överbrygga 1 slå en bro över; överbroa (även bildl.) 2 (bildl. för) utjämna, överbygga nJ (motsättningar)
överdimensionera (bildl.) se överdriva överdrag 1 klädsel, skynke, (säng)överkast, (bolster- 1. kudd)var,
(damm)skydd, beklädnad, (om)hölje, kapell, fodral, hylsa, hölster 2 tunt skikt, lager, 'täcke', beläggning,
betäckning, beslag, hinna, 'skorpa', 'skal', 'bark', glasyr, (ets)grund, (keram.) engobe 3 (i radio o. TV)
tidsöverdrag, tidsutdräkt, försening överdraga 1. överdra se draga över — överdraga 1. överdra med (be)täcka
med, bestryka 1.

belägga med, (be)klä(da) med, överklä(da) ni (med), beslå 1. besätta med; (ibl.) glasera, (keram.) engobera;
kandera med (socker); (tekn.) förhyda med (plåt, papper)

överdrift övermått; orimlighet, (gå till) ytterligheter; excess, utsvävning, överdåd 1; (språkv.) hyperbol; [skadlig
överdrift] utväxt

överdriva (motsats: bagatellisera; underskatta) förstora, 'förbättra', extravagera, förgylla upp, 'färglägga',
'dramatisera', 'bre -(da) på', 'blåsa upp', se skryta; småljuga, fabulera, hugga till, ta(ga) till (i överkant), (vard.)
dra(ga) till, 'skarva', 'brodera', spä på; skära till i växten, lova guld och gröna skogar; göra en mygga till en
elefant, göra en höna av en fjäder, göra 1. blåsa upp ett berg av ett sandkorn, utbrodera; överbetona,
överdimensionera, ta i, chargera, (o)ut-rera; svartmåla, måla fan på väggen, stapla Pe'lion på Ossa, förvärra,
karikera; slå över, spela över, skjuta över målet, gå till överdrift 1. (motsatt) ytterlighet, gå för långt, driva (ngt)
för långt, kasta ut barnet med badvattnet; jfr överskatta — överdriven överdrivet stor, överdimensionerad,
omåttlig, jfr oerhörd, måttlös, driven till sin spets 1. till det yttersta, ytterlig, excessiv, exorbitant, alltför
långtgående, ytterliggående, paradoxal, extrem; böjd 1. fallen för överdrifter 1. ytterligheter, (o)utrerad, forcerad,
chargerad; översvallande, braskande; extravagant, överdådig, överflödig; oskälig, oblyg; påfallande,



uppseendeväckande, fantastisk, grotesk, dramatisk, patetisk, 'vild' (historia I. idé), jfr överspänd; våldsam,
drastisk; parodisk, (ibl.) falsk; konstlad, onaturlig, tillgjord, sjuklig, abnorm, nervös, (ibl.) maniakalisk; (språkv.)
hyperbolisk — överdrivet (adv., även) alltför, över hövan, till orimlighet, över alla gränser, in absurdum, över-
(Uänslig), hvper-, super-: [inte överdrivet] (vard. för) inte särskilt 1. speciellt 1. vidare, rätt litet

överdåd 1 (motsats: sparsamhet, enkelhet) slösaktighet, omåttlighet, dyrbara vanor, extravagans, lyx; överdrift (i
mat o. dryck), vällevnad, utsvävningar, excesser, frosseri, svalg 2 (motsats: blygsamhet) djärvhet, dumdristighet,
pojkaktigt okynne, se övermod

överdådig 1 se överdriven, slösaktig 1, extravagant, kostbar, flott, riklig, slösande rik, yppig, luxuös, kräslig,
lukullisk (måltid); överflödande, hejdundrande, sjudund-rande, sjuhurrande 2 se storartad, utmärkt 1,
utomordentlig, (om exv. skämt) festlig 2 3 se oförvägen, övermodig — leva överdådigt se leva högt, leva som en
prins, leva (friskt) undan

överdängare se hejare, bjässe, baddare, mästare, överman, champion, 1 virtuos, (vard.) snitsare

överens samstämmiga, samdräktiga, endräk-tiga, i harmoni, jfr solidarisk 1; liktänkande, av samma mening 1.
åsikt 1. tanke, 'på sam-
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ma våglängd', ense, ens, enig(a), sams, (vard.) omsams, 'kontant(a)', bundis — komma överens enas; samsas; se
vidare under komma — stämma överens passa ihop, se vidare under 3 stämma — vara överens (om) se 2
instämma 2, hålla med 1 överenskomma se komma överens överenskommelse se avtal, fördrag 1, (ibl.) villkor
(plur.); pakt, förlikning, (tillfälligt) modus vivendi, (jur.) (enskilt) åsämjande överensstämma se stämma överens
under 3 stämma — överensstämmande samstämmig, konform, (fackspr.) kompatibel, konkordant, (åld.) enlig
(med), se identisk (med), harmonierande (med); i harmoni (med), förenlig (med) — överensstämma illa svära
mol varandra, disharmoniera överensstämmelse (motsats: avvikelse, diver-gens, diskrepans) sammanfall,
samstämmighet, identitet; likställighet, parallell(itet), (snar)likhet, beröringspunkt, släktlikhet, (själs)frändskap,
'sympati'; trohet (mot originalet), jfr likformighet; förhållande, motsvarighet, korrespondens, analogi, (fackspr.)
konkordans, koincidens, homologi; symmetri 1. proportion (mellan); (typogr.) passning; (färg)ackord, samspel,
samklang, harmoni, (gott) samförstånd; jfr konsekvens 1 — i överensstämmelse med se enligt överfall (plötsligt
1. brottsligt 1. överraskande) angrepp, se anfall 1, attentat; invasion, infall, överrumpling, (ibl.) dolkstöt i ryggen,
(jude)pogrom, rån överfalla 1 falla över, komma över, smyga sig pä, överrumpla, överraska, (om sömn) sänka sig
över; se anfalla 1, kasta sig på, våldföra sig på 1: jfr slå 1; se invadera 2 okväda, missfirma, skymfa överfart 1
överresa, överfärd, passage; över-

skeppning, transport 2 (tekn.) viadukt överflygla 1 se övervinna 1 2 se överglänsa 3 (mil. för) kringgå (flankerna)
överflytta 1 flytta över (till) 2 avlasta (arbete på), överföra 2 — överflyttad bildlig 1. överförd 1. oegentlig
(bemärkelse) — överflytta till jfr omsätta 2 överflyttning 1 se flyttning 2 (fackspr.) transmutation; (med.)
(hud)transplantation överflöd (motsats: nödtorft, brist) (ha) fullt upp (av), alltför riklig mängd, alltför god
tillgång, ymnighet, mängd 1, rikedom, övermått, överskott, råge, (en) uppsjö (av), (fackspr.) abundans; alltför
mycket att välja på, embarras de richesse; välmåga, yppighet, lyx, frosseri, vällevnad — i överflöd mer än nog, i
rikt mått, alltför mycket, övernog, (pengar) som gräs, i övermått, en massa (av), en masse, överflödande — till
överflöd i rågat mått överflöda (av I. på) 1 sc flöda över 2 finnas 1. ha i överflöd, ha ett överflöd (av), vara
uppfylld (av), ha riklig tillgång på; [del överflödar av] (även) (vard.) det dräller av — överflödande flödande, rik
(på), (fackspr.) abundant, redundant, se kopiös, gränslös,

obegränsad, översvallande, slösande, i övermått, i överflöd, (om måltid) lukullisk överflödig 1 över, till övers, till
överlopps; alltför stor 1. mycken, mer än tillräcklig, överdriven; övertalig, udda, i vägen, (vara) femte hjulet
under vagnen; onödig, umbär-lig, obehövlig, undgänglig; gagnlös, onyttig, till ingen nytta, oviktig, fåfäng 2;
(språkv.) pleonastisk, jfr överskjutande 2; omotiverad, illa anbragt 2 jfr överdådig 1 överfull sc bräddfull,
proppfull, 'pepprad',



'nerlusad' överfärd se överfart 1

överföra 1 se föra över 1 2 överflytta HJ, omplacera ru, (hand.) omföra (till annan plats 1. annat konto), lägga
(räntan till kapitalet), (till nytt år 1. konto) balansera; översätta (till ett annat språk), 'omplantera'; vidarebefordra,
tradera 3 (jur.) överlåta, (hand.) skriva över på, remittera (pengar 1. checker 1. växlar), transferera (valuta) 4
(fackspr.) fortplanta (ljud 1. tankar); (om radioprogram) utsända ni, transmittera, radiera, (om TV-program)
televisera, (ibl.) sända 5 fästa (ngns drag på duk); kalkera, kopiera; (mus., ibl.) (till annan tonart) transponera —
överförd (språkv.) utvidgad, se bildlig överförfinad överkultiverad, överraffinerad,

dekadent, jfr förfinad, överkänslig, feminin överförfriskad se berusad 1 överföring (hand.) transport,
(valuta)trans-fer(ering); (med.) (hud)implantation 1. -trans-plantation, (blod)transfusion; (ibl.) (radio)-sändning,
(TV)-föreställning: (av energi etc.) transmission övergiva 1. överge (motsats: kvarstanna, fullfölja, hålla fast vid)
för alltid lämna, lämna

1 sticket 1. åt sitt öde, lämna åt sig själv, strandsätta, gå 1. springa 1. fara 1. flyga sin kos 1. sin väg från, vända
ryggen till, låta fara, vända sig från, ta(ga) sin hand ifrån, rymma från, förlöpa (sin maka), ge på båten, (ibl.)
förskjuta, bedra(ga), se strunta i; (om åsikt 1. parti) falla (i)från, bryta med, svika, förråda; (om principer) avvika
från; (om fartyg) prisge, (sjö.) abandonnera; (om sjöfolk) aktersegla; (om fästning) utrymma, uppge ru; (om
ovana) lägga bort, komma ifrå'n, sluta med — övergiven se ensam 2,

2 öde, (om fartyg) manlös, utan besättning, (sjö., om besättningsman) akterseglad; (bortglömd, förgäten, (ibl.)
kvarlämnad; (om plats) gudsförgäten — överge världen gå i kloster, se vidare under värld

överglänsa överskugga, överträffa, 'fördunkla', 'förmörka', lägga 1. lämna (långt) bakom sig, distansera,
överflygla, övertrumfa, gå utanpå, gå (ut)över, övergå 3, ställa i skuggan 1. i bakgrunden, ta(ga) loven av, ta(ga)
glansen från, stjäla rollen från, 'slå', (vard.) bräda, bräcka', knorva, utklassa — överglänsas (av) träda i
bakgrunden (för) övergrepp anfall, angrepp, aggression, intrång, kränkande 1. kränkning 1. åsidosättande av
andras rätt, inkräktande 1. ingrepp (på

(769övergripande—överlagt

andras rättigheter), (opåkallad 1. olaglig) inblandning, maktmissbruk, excess, våld 2; våldtäkt; invasion
övergripande (allt) omfattande 1. omspännande, överordnad (o. allomfattande) övergå 1 se gå över 2 hända med,
träffa, se drabba 2 3 ha företräde framför, vara av större vikt 1. betydenhet än, vara för mer än, vara (vida)
överlägsen, vara förnämligare 1. bättre 1. mera framstående 1. huvudet högre än, slå (alla) rekord, vara
skickligare än, passera, överträffa, överglänsa 4 ligga över (ngns förmåga), överstiga, överskrida 5 [övergå i] se
bryta ut 2; upplösa sig i (skratt) — övergå till 1 skrida till (handling), gripa till (offensiven) 2 överlåtas på 1. till,
tillfalla; [övergå till ny ägare] byta ägare, skifta innehavare 3 förvandlas 1. förbytas till, vändas i, bli, (åld.)
förvändas i; omsättas i, förändras till; (elektrotekn.) transformeras till 4 se gå över till — övergå till dagordningen
återgå till vad man höll på med, se vidare under dagordning — övergå till offensiven se anfalla 2 övergående se
tillfällig 1, kortvarig, förgänglig övergång 1 övergångsställe, passage, vad-(ställe); förbindelse, (ibl.) skarv; se
bro 1; väg-övergång, gatuövergång; övergångsbiljett 2 övergångsstadium, övergångstillstånd, provisorium,
interregnum, mellanform; övergångsskede, mellanperiod; (om färg) se nyans 1 3 övergående, överskridande, tåg
1. marsch över; desertering, se avfall 2; se förändring; (tekn.) transformering; (ha ett) slut 1. (en) ände;
omvändelse 1. konversion (till) 4 byte (av samfärdsmedel), omstigning — övergångs- provisorisk övergångsår 1
se slyngelår 2 (kvinnans) kritiska) 1. 'farlig(a)' ålder, övergångsålder, klimakterium överhalning 1 (sjö. för)
reparation, justering, se undersökning, isärdragning (av talja) 2 (sjö. för) våldsam rullning 1. krängning 1.
slingring (åt ett håll) 3 (vard. för) skarp kritik, se ovett; (ibl.) stryk — taga 1. ta 1. göra en överhalning (bildl., om
person) kränga över, (vara nära att) tappa balansen överhand makt, företräde, fördel, övervikt, seger — få
överhand över ta(ga) loven av, se under 3 lov — taga 1. ta 1. vinna överhand 1. överhanden få övertaget 1.
övermakten, bli förhärskande 1. dominerande, gripa omkring sig, få stor utbredning, tillta(ga) i styrka, förkväva
allt annat överhandtagande tilltagande, ökande, växande, stigande, dominerande överhet laga makt, se myndighet
2, regering; [överheten] de styrande 1. rådande 1. härskande, översåtarna, myndigheterna, se under myndighet 2



överhopa fylla, råga, lasta (alltför) full; (över)hölja, insvepani; överväldiga,överlasta, nedtynga iu; överösa w,
'bombardera' — överhopad (alltför) 'rik' på, se överlupen 2

(770

1 ö'verhuvud (subst.) överherre, huvudman (för adelsätt), chef, härskare, hövding, (muhammedansk) kalif,
(kyrkl.) patriark, primas — familjens överhuvud familjefadern, förstyret för familjen, pater familias

2 överhu'vud (adv.), överhuvudtaget se över huvud (taget)

överhängande nära förestående, akut, aktuell, (ingen fara) å färde, hotande 2; påträngande (behov), se brådskande
under 2 brådska — vara överhängande vara i faggorna, se förestå 1, hota 2; jfr 2 brådska 2 — överhängande fara
damoklessvärd överhöghet se herravälde 2 överhövan se över hövan överila sig gå för långt i sin iver, förhasta
sig, handla oöverlagt 1. i upphetsning, tappa huvudet, se förivra sig, glömma sig 1 — överilad (motsats:
överlagd, avsiktlig) se förhastad, oövertänkt 2, dumdristig, obehärskad, (ibl.) bråd — överilat (adv., även) i
hastigt mod, se under 1 mod överilning överilad handling, 'övertramp', (ibl.) indiskretion; oförsiktighet, brist på
eftertanke, obetänksamhet, tanklöshet, (i) förivran 1. förivring, (i) hastigt mod, (i) förhastande

överinseende (högsta) tillsyn, uppsikt, övervakning, kontroll, insyn; (ha) ledning(en) (av)

överjordisk se himmelsk, gudomlig 1, overklig, icke av denna världen; eterisk, översinnlig, övermänsklig, jfr
övernaturlig överkant övre kant, brädd, bräm — (taga till 1. beräkna) i överkant rikligt, rundligt, mer än
nödvändigt; (ibl.) överdrivet, i övermått överkast 1 (ottoman)täcke, kelim, skynke, se överdrag 1; (på soffrygg o.
dyl.) anlimakas-s(ar) 2 kastsöm överklaga (jur.) vädja till högre instans om ändring (av beslut), anföra besvär,
besvära sig, klaga, (ibl.) klandra (dom) överklass (motsats: underklass) se aristokrati 1, herrskap(s-klass),
storfolk, patricier(folk), (ibl.) bourgeoisie; [överklassen] samhällets överskikt, societeten, se under societet 1,
socialgrupp I, (ibl.) 'bättre folk' överkomlig 1 (om hinder) överstiglig 2 (om pris) se billig 3, rimlig, skälig,
resonabel, acceptabel, skaplig 3 åtkomlig överkänslig speciellt 1. sjukligt känslig, över-retlig, överspänd,
impulsiv, obalanserad, obehärskad, labil, (med.) (hyper)sensitiv, hypersensibel, anafylaktisk, allergisk, neu-
rastenisk, neurotisk, nervsvag; se ömtålig 2, subtil, kräsen; se rettig 2, jfr känslig 2, sentimental — vara
överkänslig ha idiosynkrasi (för); (alltför) lätt ta(ga) vid sig överlagd (motsats: instinktiv, förhastad, överilad)
övertänkt, (noga) övervägd, genomtänkt, förberedd, planerad, planlagd, (in)-studerad, premediterad, beräknad 1,
avsiktlig; besinningsfull — överlagt (motsats: blint) (adv., även) med berått mod, med (vett och) vilja, med flit,
kallblodigtöverlappa—övermakt

överlappa delvis läcka, skjuta (in) över, ligga om lott

överlasta överfylla, belasta för mycket, överhopa; styra ut alltför mycket; se överanstränga — överlasta sig
berusa sig — överlastad (motsats: sober) alltför utsmyckad, (alltför) yppig, överrik, snirklad, 'yvig', (vard.)
vräkig, jfr prålig; se högtravande; se berusad 1

överleva leva kvar 1. längre än 1. (åld.) efter (ngn annan 1. andra), vara kvar i livet, efterleva, leva ut; leva till
slutet av (året), fortsätta att leva, fortleva; ha räddat sig (undan), komma undan med livet, behålla livet, gå
igenom (med livet i behåll), genomleva, uthärda, klara sig, hävda sig i kampen för tillvaron; (om sak, även) bestå
1. vara längre än (ngt) — överleva sig själv ha sett sina bästa dagar, (för)åldras, (börja) bli gammal 1.
gammalmodig 1. föråldrad 1. antikverad, behöva ersättas 1. avlösas, vara 1. bli barn på nytt, gå i barndom; [ha
överleval sig själv] vara senil — överlevande efterlämnad, se efterlevande överlevor måltidsrest(er), se rest
överliggare 1 (vard. för) överårig student, 'studiosus perpetuus' 2 (idrott, för) (överliggande) tvärribba överlista
bedra(ga), se 1 lura 2, 'snärja', utmanövrera tu, överrumpla, schacka, (idrott.-si.) tricksa —- överlistas råka 1. gå i
fällan, se under 1 fälla — bli överlistad se bli fast -t under 1 fast

överlopps — till överlopps 1 se kvar 2 2 mer än nog, överflödig 1 — vara till överlopps kunna undvaras
överloppsgärning överflödig (god) handling, onödigt arbete — göra en överloppsgärning göra ngt i onödan
överlupen 1 [överlupen av] (över)täckt, (moss)övervuxen, överväxt 2 [överlupen med] överhopad av, upptagen 3,
(ibl.) överansträngd av (arbete); hemsökt av, ansatt av — vara överlupen med stå till halsen i (arbete), ha (alltför)



mycket arbete över sig, 'sitta fast' i (arbete) överlåta 1 avstå (från), avträda, avhända sig, sälja, överlämna 1,
överföra tu, transmittera; förskriva, (hand.) transportera (på ngn annan), endossera (växel); (ibl.) utarrendera tu,
testamentera 2 [överlåta till 1. åt] so uppdraga 3, ge fullmakt, delegera, hänskjuta, bemyndiga; [överlåta åt andra]
låta andra göra — överlåtas på 1. till so övergå till 2 överlåtelse överlåtande, överföring (på annan person),
(hand.) transport, (av fordran) cession, (ibl.) konsignation, (jur.) avträdelse; (idrott., om professionell idrottsman)
transfer

överlägga genomtänka, tänka igenom, övertänka tu, överväga, jfr fundera 2 — överlägga om avhandla, debattera,
se diskutera; so rådgöra

överläggning 1 se i övervägande 1 2 rådslående, rådslag, (familje)råd, samråd, krigs-

råd, pourparler, samtal, underhandling, förhandlings-omgång), konferens, debatt, (vetenskapligt) symposium,
(ibl.) hearing; 'ventilering', (vard.) 'mangling', 'vädring' överlägsen 1 bättre l. förnämligare (än andra 1. annat),
förmer än, mer betydande 1. framstående än, ett strå vassare; se övermäktig; förstklassig, eminent, suverän,
storartad, utomordentlig, ojämförlig 2 stolt, 'myndig', (kall o.) nedlåtande, nedlåten, protegerande, docerande,
magistral, mentors-(min), high-brow, högbrynt; föraktlig, övermodig, högmodig, nonchalant, tvärsäker, karsk,
över-maga, storordig, skrytsam, dominerande, arrogant, hög (ton); (vard.) bräckig, bräck-full — överlägset (adv.,
även) 1 uppifrån, ovanifrån, von oben, i förmyndarton 2 (idrott.) (leda 1. segra) med stor marginal, (leda) stort 3 i
särklass (bäst) — vara överlägsen 1 ha försteg framför (ngn 1. ngt), ha övertaget, rå på, sitta med 1. ha alla essen
1. trumf på hand; äga lysande egenskaper 2 anse sig (vara) förmer 1. duktigare än andra överlägsenhet 1 övertag,
övermakt, virtuositet, suveränitet, supremati, prevalens 2 se fördel 3 so högmod, jfr nonchalans överlämna 1
lämna (ifrån sig), avbörda sig, avlämna, framlämna tu, utlämna tu, (jur.) avlåta; (över)räcka, överbringa, tillställa,
framräcka tu, frambära tu, inlämna tu, (av)ge (rapport); inleverera, avleverera, (vard.) langa över; skänka,
presentera, presenta, förära, (vard.) komma stickande med; (an)-förtro, överlåta 1, upplåta, nedsätta, deponera;
avstå, (relig.) offra 2 låta (en fråga 1. ett ärende) gå vidare, hänskjuta 1; [överlämna åt] se tilldela, uppdraga 3,
bemyndiga; [överlämna åt andra] låta andra göra 3 utlämna (ngn åt ngn), (åld. o. i högre st.) (över)antvarda, jfr
förråda 1 4 ge upp (fästning) 5 lämna (ngt åt slumpen); [överlämna till domstols prövning] anhängig-göra —
överlämna sig lämna sig (i ngns hand 1. våld), ge sig (till fienden), kapitulera — överlämna sig åt hängiva sig åt,
fördjupa sig i, 'vältra sig' i, förfalla till, se förfalla 2; (relig.) (an)befalla sig i (Guds händer); förlita sig på
(slumpen) — överlämnad åt sig själv (lämnad) ensam, övergiven, hänvisad till sina egna resurser överlämnande
(fullständig) underkastelse överlöpare flykting, rymmare, rymling, desertör, fanflykting, förrädare, avfälling, re-
negat, 'avhoppare', se angivare, landsförrädare, jfr opportunist övermaga 1 (åld., jur. för) omyndig, minderårig 2
barnslig, barnsligt oerfaren, omogen; (barnsligt 1. övermodigt) självsäker, (ungdomligt) överlägsen 1.
övermodig, högfärdig, uppblåst, pösande, (dum)dryg övermakt överlägsenhet i styrka 1. antal, se överlägsenhet
1, övervälde, övervikt, dominans; [övermakten] (böja sig för) flertalet 1. majoriteten; (taga) överhand

(771överman—översikt

överman besegrare, övervinnare, erövrare, överdängare, (spela) mästare, (vard.) 'kuse' — finna sin överman
besegras övermanna se betvinga, besegra, överväldiga 1,

se rå på under 4 rå övermod lättsinne, (överdriven) levnadslust 1. livsglädje, upprymdhet, sorglöshet, nonchalans;
obändighet, stolthet, dumdristighet, våghalsighet, förhävelse, överdåd, överdriven självtillit, hy'bris; extravagans,
uppblåsthet, fräckhet, se högmod övermodig uppsluppen, yster, ostyrig; obetänksam, vårdslös, sorglös;
hänsynslös, överdådig, extravagant, äventyrlig, oförvågen; fåfäng, inbilsk, högmodig, högdragen, (ibl.) förmäten,
anspråksfull, pretentiös; självsäker, 'förnäm', stormodig, stolt, pösande, segerdrucken, spotsk, uppblåst, se
överlägsen 2, krävstinn, kavat, arrogant, trotsig, (dum)dryg, bonddryg, 'grötmyndig', (vard.) snorkig, (skit)viktig,
mallig, mopsig, strop-pig, katig, kaxig, styv i korken; [det har gjort honom övermodig] det har stigit honom åt
huvudet — vara övermodig ta(ga) sig ton, uppträda överlägset 1. högdraget 1. övermodigt, förgå sig (mot), sätta
sig på sina höga hästar (mot), vara stor på sig, rida (ngn) på näsan, sätta sig på näsan på (ngn), 'kråma sig', rynka
på näsan (åt), spela översittare, (vilja) flyta ovanpå, (vard.) sätta 1. sticka näsan i vädret övermogen skämd,



halvrutten, (om frukt) boken; (ibl.) mosig(a hallon) övermått (bildl.) alltför stor mängd, alltför hög grad; frosseri;
se överflöd, råge — i övermått i överflöd, se överflödande; (tilltagen) i överkant — till övermått i fullt 1. rikt
mått, i rågat mått, mer än nog, till överdrift, omåttligt

övermåttan 1. över måttan se högeligen, omåttligt, olidligt, 'rasande' övermäktig överlägsen (i makt 1. styrka 1.
antal), dominerande, suverän, oövervinnelig, oemotståndlig, tvingande (skäl); överväldigande (intryck) — bli 1.
vara (ngn) övermäktig bli 1. vara för stark för (ngn), (kunna) rå på 1. besegra; överväldiga övermänsklig 1
övernaturlig(t väsen), se överjordisk 2 jfr oerhörd — övermänskliga krafter krafter som övergår vanliga
människors förmåga

övermätt fullproppad 1. fullstoppad med mat,

stoppfull, proppmätt; se blaserad övermättnad (till) leda

övernatta ha nattkvarter (hos), tillbringa natten, bo 1. ligga kvar 1. stanna kvar 1. över natten, ligga ö'ver, sova
(hos), bo 1. logera

över natten, natta, (vard.) kinesa, (si.) kvarta

övernaturlig se oförklarlig, fantastisk, mirakulös, ockult, magisk 1, andlig 1, översinnlig, överjordisk, hemsk 1
överord förmätet 1. skrytsamt tal, skryt; överdrivet beröm, smicker, superlativer
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överordnad 1 (part. adj.) (i ställning) över (ngn) 2 (motsats: underordnad, underlydande, underhavande) (subst.)
se förman, jfr chef, (vard.) 'gubbe'; [de överordnade] myndigheterna, se under myndighet 2; (skämts.) höjdarna

överorganisation takorganisation, topporganisation, paraplyorganisation överraska 1 plötsligt o. oväntat komma
över (ngn), ta(ga) (ngn) på sängen; överfalla, överrumpla, oväntat besöka, 'ta(ga) med storm' 2 plötsligt o.
oväntat drabba (ngn) 3 komma på1 (ngn) med, ertappa 4 se förvåna, frappera 1, surprenera, slå med häpnad,
oväntat glädja; komma (ngn) att förlora fattningen 1. tappa koncepterna, få (ngn) att tappa hakan 1. käken,
chockera, jfr skrämma — överraskad se häpen, handfallen — överraskande 1 (part. adj.) förvånande,
förvånansvärd, häpnadsväckande, förunderlig, otrolig 1, påfallande, besynnerlig, främmande 1. ny o. ovanlig,
(sär)egen, konstig, förbryllande, märklig, egendomlig, ovanlig, originell, frappant, underlig; jfr oberäknelig 1;
oförutsedd, oförtänkt, blixt-(anfall) 2 (ss. adv., även) se plötsligt, oanat, oförmodat, oväntat, oförberett, utan
(för)varning, oför-varandes, överrumplande, opåräknat, (slå ned) som åskan 1. som en bomb, (komma) som en
tjuv om natten överraskning 1 se häpnad: uppståndelse: (taga ngn med) överrumpling; (ytterligare ett) äss

1 ärmen; [obehaglig överraskning] chock, kalldusch' 2 oväntad gåva I. present, surpris

överresa se överfart 1 överrock se ytterrock

överrumpla oförberett träffa (ngn), se överraska, ertappa, överlista, oväntat överfalla överräcka se överlämna 1
överrösta 1 överdöva; ropa 1. ljuda högre än

2 (i omröstning) besegra

övers — till övers 1. tillövers 1 se kvar 2 2 mer

än nog, överflödig 1 överse se se över — överse med (motsats: taga itu med) se tillåta 1, tåla 2, blunda för, låtsa
om intet; se förlåta, försona sig med

1 överseende (subst.) fördrag, fördragsamhet, tålamod, storsinne, storsinthet; se försköning, tolerans, humanitet,
förlåtelse, ursäkt, tillgift, undseende — ha överseende med, visa överseende se blunda för; se skona 1

2 överseende (part. adj.) tolerant, förstående, tålmodig, liberal, blid 1, mild 1, fördragsam

översiggiven 1. över sig given ur gängorna, uppriven; se otröstlig, (ibl.) uppgiven; [över-siggivet| (gråta) ymnigt
— vara översiggiven ha tagit illa vid sig, (vard.) vara till sig översikt se förteckning, innehållsförteckning,
register, (översikts)plan, skiss; innehållsredogörelse, sammanfattning, sammandrag, referat, resumé, aperfu,



synops(is), (hist.) epi'tome; (ekonomisk) tablå; genomgång, orientering; tvärsnitt, rundmålning, jfr överblick;
krönika, historik, bulletin: (ibl.) handbok; se disposition 1översiktlig—övertalning

översiktlig (motsats: detaljerad) se överskådlig 1, schematisk översinnlig se överjordisk, sublim, serafisk, eterisk,
andlig, osinnlig, övervärldslig, okroppslig, immateriell, metafysisk, trans-cendent(al), öververklig,
supranaturalistisk, jfr övernaturlig översittare (motsats: hackkyckling) despol, tyrann, pennalisl, (mil.) preussare,
(åld.) kustos, (vard.) kaxe, snork översitteri högmod, nonchalans, despotism, tyranni, översittarfasoner,
knektanda, preus-seri, pennalism överskatta ta(ga) till för mycket; ha för hög tanke om, sätta alltför högt, sätta på
piedestal, övervärdera, överdimensionera, överdriva, överbetona överskjuta se skjuta över — överskjutande

1 framskjutande, framspringande, överkragande, utbyggd, utskjutande, utstående

2 återstående, överbliven, resterande, överstigande, ytterligare, extra, överskotts-belopp), mer-(värde), övertalig,
jfr överflödig 1

överskott 1 (motsats: underskott) se rest, behållning 1, vinst 1, utdelning 2, avkastning 1, nettoförtjänst,
'marginal', besparing, överskjutande del 1. belopp, pius, överbalans 2 (motsats: brist) övervikt, överflöd — ha
överskott på ha alltför mycket (av), inte (omedelbart) ha bruk (för) överskrida 1 gå 1. komma över, passera 2
(bildl.) gå (ut)över, stiga över, gå längre än, överträda, gripa över (gränsen till ngt), (fackspr.) transgrediera;
övertrassera (konto)

— överskrida sina befogenheter gå för långt

— överskrida sina tillgångar se slösa överskrift titel, rubrik, (typogr.) (levande)

kolumntitel; benämning, beteckning, devis överskugga 1 beskugga 2 (bildl.) se överglänsa; se dominera 1 —
överskuggande se dominerande

överskyla ni dölja, gömma, täcka, beslöja, maskera, camouflera, undanskymma ni; bemantla, urskulda, breda 1.
dra(ga) 1. kasta en (barmhärtighetens) slöja över överskåda se ut över, överblicka överskådlig 1 överblickbar,
översiktlig, synoptisk; redig, lättfattlig; summarisk, systematisk, schematisk, tabellarisk, diagrammatisk, grafisk
2 (inom) förutsebar 1. beräknelig (tid) överslag 1 förhandsberäkning, (hastig) beräkning 1 2 (idrott.) (hand)volt
(på bom) 3 utslag (på våg) 4 (sjö.) gip(p) — göra ett överslag (som hastigast) (pris)beräkna, kalkylera

överspelad (bildl. för) satt ur spel, passerad;

se överstånden överspänd (motsats: lugn, sansad) upphetsad, exalterad, överdriven; onaturlig, krampaktig,
forcerad; överkänslig, alltför sensibel 1. sensitiv, (hyper)nervös, hysterisk, fanatisk, verklighetsfrämmande,
högtravande, sjukligt svärmisk, (hyper)romantisk, romanesk,

extravagant, excentrisk, underlig, fantastisk, högtflygande, 'onykter', se tillgjord överst högst upp, längst upp,
högst uppe,

1 loppen; övre, (stå) främst (på lista); (ibl.) ovanpå, upptill; längst bort, borterst I. ytterst (i norr)

överstiga 1 se stiga över 2 vara mer än, överskjuta ni, se övergå 4 överstryka se stryka över

överstyr — gå överstyr 1. över styr se gå under 3, gå omstyr — sätta överstyr 1. över styr förslösa, bortslösa ni
överstånden se förgången; slutförd, undangjord, utagerad, genomliden, genomgången, utstånden, övervunnen,
'överspelad' överstöka se stöka undan 2 översvallande överflödande, överväldigande, våldsam, överdriven,
'slösande', 'frodig', brusande, sprudlande, stormande; ytterst älskvärd 1. förekommande 1. tillmötesgående,
superlativ

översvämma 1 se svämma över 1 2 (bildl.) fylla (marknaden), 'dränka' — översvämmas bli satt under vatten;
(bildl.) se vimla (av) — översvämmad se vattendränkt översvämning 1 (vår)flod, springflod, störtsjö, flodbölja,
häftigt (vatten)flöde, 'syndaflod'

2 (bildl. för) invasion



översyn undersökning, granskning, genomgång, revision; (tekn.) besiktning o. justering 1. kontroll, service —
göra en översyn av se över, besiktiga o. justera, undersöka, granska översålla tätt beströ, hölja, jfr 2 fylla 1

översållad si' full 1 översända se skicka 1

översätta överflytta, överföra (från ett språk till ett annat), se tolka översättare (auktoriserad) translator, tolk 1
översättning (motsats: original) se tolkning, (ibl.) försvenskning, jfr version — fri översättning parafras övertag 1
gynnsamt grepp (i brottning), livtag 2 gynnsam position; överlägsenhet (i styrka), makt, överhand, seger; fördel,
försprång, trumf på hand, övervikt, dominans — få övertag över ta(ga) loven av — ha övertaget se dominera
övertaga ni 1. (vard.) överta motta(ga) (som rättighet 1. skyldighet), tillträda (befäl, makten); åta(ga) sig 1. ta(ga)
på sig (ansvar, omsorgen om); tillträda skötseln av, tillträda äganderätten till, få överflyttat på sig, ta(ga) i
besittning, 'ta(ga) på entreprenad'; 'ärva' (kläder); ta(ga) hand om, ta(ga) (rodret); (mil.) gå på1 (vakt) —-
övertaga 1. överta en roll inträda i 1. (vard.) hoppa in i en roll, (hastigt) rycka in i en roll — övertaga 1. överta
ngns värv se efterträda övertala locka, intala, förmå 2, 'pressa', tubba, prata omkull, (åld.) persvadera; se förleda;
lirka med, (söka) omstämma, (söka) påverka; förmana, besvärja, jfr överbevisa övertalig överskjutande, udda,
surnumerär,

extra, överflödig övertalning övertalningsförsök, tillskyndelse

(773övertid—övning

övertid övertidsarbete, (prov.) skoft — på övertid (arbeta) på fritid, (arbeta) extra övertramp (bildl. för)
förlöpning, blunder,

överilning övertro se skrock; naiv 1. blind tro övertrumfa (kortsp.) sticka (över) (med); vara (ngn) överlägsen (i
ngt), gå om 1. förbi, stå över, övervinna, överglänsa; (söka) överbjuda ni

överträda (motsats: följa, lyda, respektera) avvika från, bryta, kränka 1, sätta sig över. handla emot (ngt), förbryta
sig mot; överskrida, gå längre än — överträda ett bud synda, fela

överträdelse överträdande; felgrepp, felsteg, försummelse, förbiseende, se 2 brott

överträffa se överglänsa, övergå 3 — överträffa

sig själv vara bättre än någonsin (tidigare) övertyga (genom sakskäl) få (ngn) att tro 1. inse (ngt) 1. förmå (ngn)
att böja sig för (säk)skäl, tillfredsställa ru; (söka) intala, skingra tvivel hos ngn (om ngt), förvissa, överbevisa,
omvända — övertyga sig (om) göra sig förvissad om, förvissa sig om, (själv) se efter, upptäcka 2 — övertygad 1
se förvissad 2 trosviss (kristen), 'tvättäkta', (demokrat) av övertygelse, tveklös (anhängare); se 1 äkta 3; [bli
övertygad om) få fö'r sig, få i sitt huvud; [vara övertygad om] se mena 2, veta, vara säker på — övertygande se
slående under 2 slå, överbevisande, obestridlig, oemotsäglig, otvivelaktig, ekla-tant; kraftig(t skäl); bindande
(bevis), kon klusiv (bevisföring); trovärdig, vederhäftig, auktoritär

övertygelse (motsats: tvivel, skepsis) se uppfattning 2, (utbredd) åskådning 1. tanke 1. opinion, förvissning, (fast)
hållning; (fast 1. religiös) tro övertänka se tänka över övervaka se efter, se till, hålla ett (vakande 1. vaksamt) öga
på, hålla ögonen på, hålla utkik på, iakttaga 1, kontrollera, inspektera, vakta, passa 2, hålla efter 1, se vaka över
under 2 vaka, ha under (sin) uppsikt, ha 1. hålla uppsikt över, öva tillsyn 1. kontroll, ha överinseende över; ha
(ngn) under övervakning, vara övervakare för övervakad ofri, (infamt) påpassad — vara övervakad stå under
övervakning, ha en övervakare

övervakare (jur. för) tillsynsman, kontrollant; (ibl.) censor övervara (motsats: försumma, utebli) bevittna, bevista,
närvara vid, vara närvarande I. tillstädes vid, vara med om 1. i 1. vid, uppleva, besöka (föreläsning), jfr deltaga 2
övervikt 1 högre vikt än, (ibl.) överskott

2 flertal, pluralitet, majoritet, röstövervikt

3 överlägsenhet, övermakt, övertag, överhand, fördel, dominans, prevalens

övervinna 1 se besegra, betvinga, underlägga sig, vinna (seger) över, överflygla 2 bli herre över, slå ned



(motstånd), bryta igenom (hinder), komma ifrån (bekymmer), växa

ifrån, komma över (sin klenhet), klara (svårighet), göra våld på (sitt dåliga humör) 3 jfr repa sig (efter) under i
repa — övervunnen se överstånden — övervunnen ståndpunkt ståndpunkt som man har vuxit ifrån övervintra
(fackspr.) hibernera, (om växter) perennera

övervuxen se bevuxen; överväxt, igenväxt, igenvuxen, förvuxen; (moss)överlupen 1. -belupen; (ibl.) alltför
frodig, otuktad övervåld se våld 2

överväga 1 se fundera 2, överlägga, begrunda 1, beräkna 2, beakta, betrakta 1. skärskåda från alla sidor, ta(ga) i
1. under övervägande, tveka, ta(ga) i betraktande 2, pröva 1, väga för och emot, övertänka ru, noga tänka
igenom, tänka efter, sova på saken; väga (sina ord) på guldvåg 2 se förhärska; överstiga 1. övergå i vikt 1. i antal,
ha 1. sitta med majoriteten — övervägas vara före, se under 2 fore

1 övervägande (subst.) 1 funderingar, si' under fundering, eftertanke, reflexion, (vid närmare) betänkande 1.
betraktande, besinning, överläggning, beräkning 2 se prövning 1 3 (utan) hänsyn — efter moget övervägande jfr
avsiktligt, se vidare under mogen — taga 1. ta i 1. under övervägande se överväga 1, ta(ga) i beråd, fästa
avseende vid, ta(ga) ad notam, ta(ga) under omprövning, ompröva, (ibl.) betänka

2 övervägande (part. adj.) allt (annat) övervägande, förhärskande, prevalent, se härskande; större, störst; (ss.
adv.) till största delen, företrädesvis, mest, huvudsakligen, särskilt

övervälde herravälde, övermakt, överherrskap, hegemoni, ledarställning överväldiga 1 övermanna, besegra,
betvinga. slå till marken, lägga under sig, erövra, bemäktiga sig 2 överhopa, överhölja ni; nedtrycka ni, 'knäcka' 3
bli (ngn) övermäktig, komma (ngn) att duka under, ta(ga) loven av, (be)ta(ga), göra maktlös 1. svag, imponera
på, förstumma, förkrossa, gripa (ngn), slå (ngn) med häpnad, fylla (ngn) med förundran — överväldigas av fyllas
1. gripas av, duka under för, försjunka i, försänkas i (sorg), (ibl.) digna under —- överväldigande kraftig,
imposant, väldig -/, oerhörd 1, stormande, förkrossande, se slående under 2 slå, oemotståndlig, översvallande,
(ibl.) övermäktig övervärdera se överskatta överväxt se övervuxen

överårig alltför gammal, utlevad; förlegad;

pensionsmässig, avdankad överända 1. över ända se omkull — välta överända (bildl.) se omintetgöra överösa 1
se ösa över 1 2 kasta (i stora mängder) över; överhopa, 'bombardera', 'peppra' (med)

övlig 1 se bruklig; (på) konventionellt sätt) 2 pliktskyldig, tillbörlig, reglementsenlig, reglementerad övning 1
träning, skolning, (mil.) exercis, manöver, jfr förberedelse 2 övningsstycke,

(774övre—övärld

studie, (mus.) etyd 3 skicklighet, duglighet, kunnighet, erfarenhet 1, färdighet, vana, praktik, rutin 4 utövning;
andaktsövning övre 1 belägen överst, högst upp (av två föremål); (fackspr., ibl.) dorsa'1; högt liggande 2 bortre,
bortersta; nordligast(e), norr(a) övrig se Iwar 2 de övriga de andra, de åter-

stående, resten det övriga den I. det andra, resten, jfr rest — för övrigt annars; förresten; se vidare under i för — i
övrigt se annars 2 — lämna intet övrigt att önska vara fullt tillfredsställande — lämna mycket övrigt att önska
vara otillfredsställande övärld se skärgård, arkipelag 
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