
1a s. a:et; pl. a:n el. a, best. pl.
a:na; A och O begynnels-
en o. slutet, det enda vikt-
iga

2a prep. från m.m.; a dato se
dato; a priori se d.o.

à prep. till ett pris av; två à
tre; biljetter à en krona

A-aktie s.; av serie A
A-av{drag s.; på lön
abak{us [abb•-] s. -en -er

kulram i t.ex. Kina och Japan
abandon [-andån• el.
-andån•] s. -en ledighet,
otvungenhet; upp-
sluppenhet m.m.

A-barn s. friskt spädbarn
abbé s. -n -er fransk katolsk
präst el. andlig person

abb{ed{issa [-iss•a] s. -n
abbedissor föreståndar-
inna för kloster el. stiftelse

abborre s. -n abborrar
abborr}fiske s.
abborr}grund s. -et; pl. =
abborr}pinne s. ªvard.º liten
abborre

abb{ot [abb•-] s. -en -ar
föreståndare för kloster

abb{ots}döme s. -t -n
abb{ots}stift s.
ab{brevi{at{ion s. -en -er
ab{brevi{at{ur [-u•r] s. -en -er
förkortad beteckning

ab{brevi{era v. -de förkorta
i skrift

ab{brevi{er{ing s.
abc [abese•] s. abc:et; pl.

abc:n el. abc, best. pl.
abc:na alfabet; första
grunder i ngt m.m.

abc-bok [abese•- äv.
a•bese-] s., till 1bok

abchazi{er [-sa•s-] s. -n; pl. =
medlem av georgisk folkgrupp

abchaz{isk adj. -t -a
ABC-strids{medel [abese•-]

s.; kärnvapen samt biolog-
iska o. kemiska strids-
medel

ABC-vapen s.
abder{it{isk adj. -t -a dum,
befängd, förvänd

ab{dik{at{ion s. -en -er
ab{dik{at{ions}akt s.
ab{dik{era v. -de avsäga sig
tronen, nedlägga ämbet-
et som statschef

ab{dik{er{ing s.
abdom{en [-då•-] s.; best. =;

pl. = el. abdomina, best. pl.
abdomina buk; bakkropp
på insekt; en el. ett a.

abdom{in{al [-a•l] adj. -t -a
aber s.; pl. = olägenhet,
streck i räkningen,
hinder; ett a.

ab{err{at{ion s. -en -er avvik-
else från det normala o.d.

abessini{er [-si•-] s. -n; pl. =
etiopier äv. kattras

abessinsk adj. -t -a
abessinska s. -n

abessinskor kvinna
abil{itet [-e•t] s. -en ªpedag.º

begåvningsfaktor
ab{ituri{ent [-en•t] s. -en -er
elev i avgångsklass i
gymnasium i ä. tid; ªfinl.º om
nutida förhållanden

ab{ituri{ent}klass s.
ab{lat{ion s. -en -er ªgeol.º
ytsmältning på glaciär

ab{lat{iv [abb•-] s. -en -er
kasus betecknande ut-
gångspunkt m.m.

ab{lat{iv}form s. -en -er
ab{norm [-år•m] adj. -t -a
icke normal; onaturlig;
missbildad

ab{norm{itet [-e•t] s. -en -er
ab{norm}psyko{logi s.
ab{norm}till{stånd s.
abol{it{ion s. -en -er straff-
eftergift före dom el. åtal

abonne{mang [-an•] s. -et;
pl. =

abonne{mangs}bilj{ett s.
abonne{mangs}före{ställ{-

ning s.

abonne{mangs}kon{sert s.
abonne{mangs}pris s., till

1pris
abonne{mangs}syst{em s.
abonne{mangs}vill{kor s.
abonn{ent [-en•t] s. -en -er
abonn{ent}för{teckn{ing s.
abonn{ent}nummer s.
abonn{ent}pris s., till 1pris
abonn{ent}ut{rust{ning s.
abonn{era v. -de förut-
beställa m.m.; a. en buss;
a. på en tidskrift

ab{orig{in [-gi•n] s. -en -er
urinnevånare särskilt om
Australiens urbefolkning

abort [-årt•] s. -en -er av-
brytande av havande-
skap; ªmed.º äv. missfall

abort{era v. -de genomgå el.
framkalla abort; av-
lägsna gm abort m.m.

abort{er{ing s. -en -ar
abort}fråg{an s. best.
abort}före{bygg{ande adj.

oböjl.
abort}in{dik{at{ion s.
abort}in{grepp s.
abort{iv [-i•v] adj. -t -a
abortframkallande; fel-
slagen, förkrympt; hast-
igt övergående m.m.

abort{iv}medel s.
abort}klin{ik s.
abort}lag s. -en -ar
abort}lag{stift{ning s.
abort}mot{stånd{are s.
abort}sök{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
abort{ör [-ö•r] s. -en -er pers-
on som utför illegal abort

ab{rad{era v. -de nöta ned
el. bort berggrund o.d.

abrakadabra [-da•-] s. -t
meningslösa ord, non-
sens o.d.

ab{ras{ion s. -en -er
ab{ras{ions}brant s.
ab{ras{ions}vittne s. strand-
pelare t.ex. rauk på Gotland

abro{vink [-vin•k] el. abro{-
vinsch [-vin•s] s. -en -er
ªprov.º listig lösning m.m.

1 abrovink

Aa
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ab{rupt [-up•t] adj.; n. =, -a
tvärt avbruten, plötslig,
tvär o.d.

abs{cess [-sess•] s. -en -er
varsamling, bulnad

abs{cess}bild{ning s.
ab{sens [-en•s] s. -en -er
sinnesfrånvaro, tank-
spriddhet; kortvarig
medvetslöshet

ab{sent [-en•t] adj.; n. =, -a
kroppsligt el. själsligt från-
varande

ab{sent{era v. -de rymma,
smita; a. sig avlägsna sig

ab{sid [-i•d] s. -en -er halv-
rund el. månghörnig o.d. ut-
byggnad som koravslutning
på kyrka

ab{sid}kyrka s.
absint [-in•t] s. -en -er mal-

örtslikör
absint}flaska s.
absint}grön adj. -t -a
ab{skissa [-skiss•a] s. -n ab-

skissor x-koordinat
ab{skiss}axel s. x-axel
ab{sol{ut [-u•t] adj.; n. =, -a
oinskränkt, fullständig
m.m.; ofta som adv. helt och
hållet, ovillkorligen m.m.

ab{sol{ut{het s.
ab{sol{ut{ion s. -en syndaför-
låtelse

ab{sol{ut{ism [-is•m] s. -en
envälde; helnykterhet

ab{sol{ut{ist s. -en -er hel-
nykterist

ab{sol{ut{ist{isk adj. -t -a
ab{solv{era v. -de avsluta,
fullborda; avlägga exam-
en; ge syndaförlåtelse

ab{solv{er{ing s.
ab{sorb{ent [-en•t] s. -en -er
absorberande material
o.d.

ab{sorb{era v. -de uppsuga,
uppta i sig; helt lägga be-
slag på intresse el. krafter
m.m.

ab{sorb{er{ing s.
ab{sorpt{ion [-pso•n] s. -en
ab{sorpt{ions}för{måga s.

abs{tin{ens [-en•s] s. -en av-
hållsamhet från alkohol
m.m.

abs{tin{ens}be{svär s.
abs{tin{ens}pro{cess s.
abs{tin{ens}sym{tom el.

abs{tin{ens}symp{tom s.
abs{trah{era v. -de bortse

från; avskilja
abs{trah{er{ing s.

1abs{trakt [-ak•t] adj.; n. =, -a
uppfattbar endast för
tanken, begreppsmässig,
icke konkret, ogripbar
m.m.; a. substantiv beteckn-
ande egenskap el. handling
m.m.; a. konst icke före-
ställande

2abs{trakt [-ak•t] s. -et -er
abstrakt substantiv

3abs{trakt [-ak•t] s. -en -er
trälist el. metalltråd som
förmedlar rörelse från
tangent i orgel

abs{trakt{ion [-kso•n] s. -en
-er bortseende; avskilj-
ande; ren tankeskapelse

abs{trakt{ions}för{måga s.
abs{trakt{ions}nivå s.
abs{trus [-u•s] adj. -t -a
dunkel, svårförståelig

ab{surd [-urd•] adj. absurt
absurda orimlig, för-
nuftsvidrig

ab{surd{het s. -en -er
ab{surd{ism [-is•m] s. -en

litterär riktning (inom dramat-
iken)

ab{surd{ist s. -en -er
ab{surd{ist{isk adj. -t -a
ab{surd{itet [-e•t] s. -en -er
absurdum se in absurdum
ab{und{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en
ab{und{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a överflödande,
ymnig; onödigt om-
ständlig o.d.

acajou}nöt [akaso•-] s., till
1nöt nöt från acajouträd-
et

acajou}träd s.; tropisk kultur-
växt

a capp{ella adv.; om körsång
utan musikackompanje-
mang

ac{ced{era [aksede•ra] v. -de
registrera nyförvärv på
bibliotek

ac{celer{at{ion [aks- -so•n] s.
-en -er

ac{celer{at{ions}för{måga s.
ac{celer{at{ions}hast{ig{het s.
ac{celer{at{ions}sträcka s.
ac{celer{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] t.ex. för partiklar

ac{celer{at{or}an{lägg{ning s.
ac{celer{era v. -de på-
skynda, öka hastigheten

ac{celer{er{ing s.
ac{cent [aksen•t] s. -en -er
betoning, tonvikt; tecken
för betoning; brytning
i tal

ac{cent}be{teckn{ing s.
ac{cent}för{skjut{ning s.
ac{cent}lös adj. -t -a
ac{cent}tecken s.
ac{centu{at{ion s. -en -er
ac{centu{era v. -de betona;
framhålla, understryka
m.m.

ac{centu{er{ing s.
1ac{cept [aksep•t] s. -en -er

accepterad växel m.m.
2ac{cept [aksep•t] s. -et el.

-en accepterande av växel
o.d.

ac{cept{abel [-ta•-] adj. -t
acceptabla godtagbar

ac{cept{ans [-an•s] s. -en
ac{cept{ant [-an•t] s. -en -er

av växel m.m.
ac{cept{era v. -de godta,
godkänna; a. en växel
förbinda sig att betala

ac{cept{er{ing s.
ac{cept}kred{it s. -en -er
ac{cess [aksess•] s. -en -er
tillträde, åtkomst

ac{cess{ion [-eso•n] s. -en 
-er tillökning, tillväxt
m.m.

ac{cess{ions}kata{log s.
ac{cesso{ar{er [-oa•-] s. pl.
tillbehör

abrupt 2
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ac{cess{or{isk [-o•-] adj. -t -a
som utgör bihang, mera
oväsentlig m.m.

ac{cess}tid s. ªdatabeh.º
ac{cid{ens [aksiden•s] s. -en

-er tillfällig egenskap el.
företeelse m.m.

ac{cid{ens}tryck s. trycksaker
av mera tillfällig art, t.ex.
bjudningskort

ac{cid{ens}tryck{eri s.
ac{cid{ent{ell [-ell•] adj. -t -a
tillfällig; oväsentlig

ac{cis [aksi•s] s. -en -er
skatt på försäljning el.
tillverkning o.d.

ac{cis}fri adj.
ac{cis}medel s. pl.
ac{cis}plikt{ig adj. -t -a
acet}al{de{hyd [-e•t-] s.; färg-

lös, lättflyktig vätska
acet{at [-a•t] s. -et; pl. = äv.

-er salt el. ester av ättik-
syra

acet{at}ray{on s.
acet{at}silke s. konstsilke
acet{on [-å•n] s. -en el. -et

organiskt lösningsmedel
acet{yl [-y•l] s. -en radikal
av ättiksyra

acet{yl{en [-e•n] s. -en el. -et
kolväte

acet{yl{en}gas s.
acet{yl{en}lampa s.
acet{yl{en}svets{ning s.
acet{yl}salic{yl{syra s.; smärt-

stillande medel
acid{itet [-e•t] s. -en ªkem.º
surhetsgrad

ack interj.
ackja s. -n ackjor samisk
båtliknande släde

ackje}färd s.
ac{klam{at{ion s. -en -er hög-

ljutt bifall; vald med a.
utan omröstning

ac{klam{at{ions}val s. -et; pl. =
ac{klim{at{is{era v. -de vänja
vid klimatet; göra
hemmastadd; a. sig

ac{klim{at{is{er{ing s.
ac{klim{at{is{er{ings}svår{ig{-

het{er s. pl.

ac{kom{mod{at{ion s. -en -er
ac{kom{mod{at{ions}för{-

måga s.
ac{kom{mod{at{ions}växel s.
låneväxel

ac{kom{mod{era v. -de an-
passa; a. sig

ac{kom{mod{er{ing s.
ac{komp{anj{at{ris [-i•s] s.

-en -er
ac{komp{anj{at{ör [-ö•r] s.

-en -er
ac{komp{anje{mang [-an•] s.

-et; pl. =
ac{komp{anje{mangs}in{stru{-

ment s.
ac{komp{anj{era v. -de be-
ledsaga sångare med in-
strument m.m.

ac{komp{anj{er{ing s.
ac{kord [-å•rd] s. -et; pl. =
samklang; uppgörelse
i konkurs; avtal om lön för
arbetsprestation i motsats
till tidlön, beting – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

ac{korde{on [-å•rd-] s. -et; 
pl. = dragspel med mel-
odibas

ac{kord{era v. -de göra upp;
underhandla, köpslå

ac{kord{er{ing s.
ac{kord}följd s.
ac{kord{isk adj. -t -a
ac{kord}lära s.; i musik
ackordlön se ackord(s)lön
ac{kords}an{bud s.
ac{kords}arbete s.
ac{kords}för{handl{ing s.
ac{kords}för{slag s.
ac{kords}för{tjänst s.
ac{kords}hets s.
ac{kords}jobb s.
ac{kord(s)}lön s.
ac{kords}pris s., till 1pris
ac{kords}syst{em s.
ac{kord(s)}sätt{ning s.
ac{kords}tid s.
ac{kords}upp{gör{else s.
ackordsättning se

ackord(s)sättning
ac{kord}tab{ell s.; för gitarr
ac{kred{it{era v. -de ge full-

makt åt diplomatiskt sände-
bud; öppna kredit för

ac{kred{it{er{ad adj. an-
skriven, omtyckt; väl, 
illa a.

ac{kred{it{er{ing s.
ac{kumul{at{ion s. -en -er ac-
kumulering

ac{kumul{at{iv [-i•v] adj. -t -a
hopande, samlande

ac{kumul{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning för lagr-
ing av (elektrisk) energi; ªfinl.
äv.º startbatteri för bil, båt

ac{kumul{at{or}batt{eri s.
ac{kumul{era v. -de

uppsamla, hopa o.d.
ac{kumul{er{ing s.
ac{kur{at [-a•t] adj.; n. =, -a

ªvard.º noggrann; som adv.
alldeles, precis

ac{kur{at{ess [-ess•] s. -en
noggrannhet, precision

ac{kus{at{iv [akk•-] s. -en -er
kasus betecknande före-
mål för handling m.m.

ac{kus{at{iv}form s. -en -er
ac{kus{at{iv}ob{jekt s.
ac{kusch{ör [-ö•r] s. -en -er

ªåld.º förlossningsläkare
ac{kusch{ör(s)}groda s. ªzool.º
ac{kusch{örska s. -n ackusch-

örskor ªåld.º barnmorska
ac{kvir{era v. -de anskaffa

kunder, förvärva o.d.
ac{kvir{er{ing s.
ac{kvis{it{ion s. -en -er gott
förvärv o.d.

ac{kvis{it{ions}kata{log s.
ac{kvis{it{ör [-ö•r] s. -en -er
person som anskaffar
annonsörer el. för-
säkringstagare m.m.

acne se akne
a conto adv. i förskott
act{ion [äk•-] s. oböjl.
handling; en a.

act{ion}film s.
ad{agi{etto s. -t -n ªmus.º

1ad{agio [ada•djå el. -dså] adv.
ªmus.º ganska långsamt

2ad{agio [ada•djå el. -dså] s.
-t -n ªmus.º

3 adagio
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ad{agio}sats s.
adams}dräkt s. -en; i a.
naken

adams}kost{ym s.
adams}äpple s. strup-
huvudsknöl; citrusfrukt

ad{apt{at{ion s. -en -er
ad{apter [-ap•t-] s. -n ad-

aptrar anpassningsenhet
för (elektrisk) anslutning 
m.m.

ad{apt{era v. -de anpassa
ad{apt{er{ing s.
ad{apt{ion s. -en -er
ad{apt{iv [-i•v] adj. -t -a; 

a. förändring upp-
kommen gm anpassning

ADB [adebe•] s. oböjl.; auto-
matisk databehandling

ADB-an{vänd{ning s.
ADB-bas{er{ad adj.
ADB-kost{nad s.
ADB-om{råde s.
ADB-reg{ister s.
ADB-syst{em s.
ADB-tekn{ik s.
ADB-ut{rust{ning s.
ADB-verk{sam{het s.
add{end [-en•d] s. -en -er tal
som adderas m.m.

add{era v. -de lägga ihop;
tillägga

add{er{ing s.
add{ita{ment [-en•t] s. -et; 

pl. = tillägg
add{it{ion s. -en -er
add{it{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
tilläggs-

add{it{ions}ex{empel s.
add{it{ions}tecken s.

1add{it{iv [-i•v] adj. -t -a som
kan adderas el. erhållas
gm addition o.d.

2add{it{iv [-i•v] s. -et; pl. =
tillsatsämne o.d.

ad{ekv{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en

ad{ekv{at [-a•t] adj.; n. =, -a
fullt motsvarig, träff-
ande, riktig o.d.

adel s. -n
adels}brev s.
adels}fam{ilj s.

adels}fröken s.
adels}gods s.
adels}hög{färd s.
adels}kal{ender s.
adel{skap s. -et; förläna 

ngn a.
adels}man s., till 1man
adels{manna}ära s.
adels}märke s.
adels}möte s.
adels}privi{legi{um s.
adels}släkt s.
adels}stånd s. -et
adels}titel s.
adels}välde s.
aden{in [-i•n] s. -et ämne som

ingår i nukleinsyror
aden{it [-i•t] s. -en -er
körtelinflammation

adeno{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., adenoida;
adenoida vegetationer för-
storingar av lymfatisk
vävnad i svalg o. näsa

aden{om [-å•m] s. -et; pl. =
ªmed.º godartad körtel-
tumör

adept [-ep•t] s. -en -er invigd
lärjunge

ader}ton räkn. ªåld.º arton
ader}ton{de räkn. ªåld.º ar-
tonde

ad{hes{ion s. -en vidhäft-
ning o.d.

ad{hes{ions}kraft s.
ad{hes{iv [-i•v] adj. -t -a vid-
häftande o.d.

a{dia{fora [-a•f-] s. pl. likgilt-
iga ting

1ad{jekt{iv [add•-] s. -et; pl. =
egenskapsord, t.ex. ’grön’

2ad{jekt{iv [add•- äv. -i•v] adj.
-t -a; a. färg som fäster vid
fibrer endast efter betning

ad{jekt{iv}at{trib{ut s.
ad{jekt{iv}böj{ning s.
ad{jekt{iv{isk adj. -t -a; ad-

jektiviskt ord
ad{jung{era [-nge•-] v. -de
tillkalla som biträde, för-
ordna som tillfällig leda-
mot

ad{jung{er{ad adj. a. ledamot

ad{jung{er{ing s.
ad{junkt [-un•(k)t] s. -en -er

lärare vid gymnasie- el. hög-
stadieskola; biträdande präst
m.m.

ad{junkts}tjänst s.
ad{junkt{ur [-u•r] s. -en -er
adjunktstjänst

ad{jut{ant [-an•t] s. -en -er
officer som tjänstgör
som biträde åt chef m.m.
– Sammansättningsfog, se
resp. ord.

ad{jut{ant}fågel s. ªzool.º
ad{jut{ant(s)}tjänst{gör{ing s.

1adjö [ajö• el. adjö•] interj.
2adjö [ajö• el. adjö•] s. oböjl.

ett a.
adla v. -de förläna adel-
skap åt; förädla o.d.

adl{ig adj. -t -a
ad{min{istr{at{ion s. -en -er
ad{min{istr{at{ions}ap{par{at s.
ad{min{istr{at{ions}av{gift s.
ad{min{istr{at{ions}kost{nad s.
ad{min{istr{at{ions}lok{al s.
ad{min{istr{at{ions}pro{blem s.
ad{min{istr{at{iv [-i•v] adj.

-t -a; administrativa upp-
gifter

ad{min{istr{at{or [-a•t-] s. -n 
-er [-o•r-]

ad{min{istr{at{ör [-ö•r] s.
-en -er

ad{min{istr{era v. -de för-
valta, handha, sköta m.m.

ad{min{istr{er{ing s.
ad{mitt{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en förhållande mellan
strömstyrka o. spänning
i en elektrisk krets

ad{mitt{era v. -de ge till-
träde åt, släppa fram till
examen m.m.

ad{mitt{er{ing s.
ad{mon{it{ion s. -en -er för-
maning, tillrättavisning,
varning

adol{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en ungdoms-
ålder

adon{is [-o•-] s. -en -ar bild-
skön yngling; växt

adagiosats 4
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adon{is}an{sikte s.
ad{opt{ant [-an•t] s. -en -er
ad{opt{era v. -de upptaga
som eget barn; göra till
sin egen o.d.

ad{opt{er{ing s.
ad{opt{ion [-pso•n] s. -en -er
ad{opt{ions}an{sök{an s.
ad{opt{ions}byrå s. -n -er
ad{opt{ions}fall s.
ad{opt{ions}för{medl{ing s.
ad{opt{ions}ärende s.
ad{opt{iv [-i•v] adj. -t -a;

adoptivt barn
ad{opt{iv}barn s.
ad{opt{iv}dotter s.
ad{opt{iv}far äv.

ad{opt{iv}fader s.
ad{opt{iv}för{äldr{ar s. pl.
ad{opt{iv}hem s.
ad{opt{iv}mor äv.

ad{opt{iv}moder s.
ad{opt{iv}son s.
ad{or{at{ör [-ö•r] s. -en -er
tillbedjare; beundrare

adren{al{in [-i•n] s. -et horm-
on från binjuremärgen

adren{al{in}av{söndr{ing s.
adren{al{in}halt s.
adress [-ess•] s. -en -er
adress{at [-a•t] s. -en -er;

brevets a. den som brevet
är adresserat till

adress}bok s., till 1bok
adress{era v. -de rikta el.
ställa skrivelse el. försändelse
till; förse brev o.d. med
utanskrift m.m.; a. sig till
ngn vända sig till ngn

adress{er{ing s.
adress}för{ändr{ing s.
adress}kal{ender s.
adress}kort s.
adress}lapp s.
adress}reg{ister s.
adress}ändr{ing s.
ad{sorb{era v. -de uppta el.
koncentrera ämne på sin
yta

ad{sorpt{ion [-pso•n] s. -en
ad{string{er{ande [-nge•-]

adj. oböjl. sammandrag-
ande; a. medel

a{duc{era v. -de gm upp-
hettning ge gjutjärn stål-
liknande egenskaper

a{duc{er}gods s.; som under-
gått aducering

aduc{er{ing s.
aduc{er}järn s.
A-dur el. A dur s. oböjl.
A-dur}ac{kord s.
A-dur}skala s.
ad{vent [-en•t] s. -et
ad{vent{ist [-is•t] s. -en -er
anhängare av lära om
Kristi snara återkomst
m.m.

ad{vent{iv [-i•v] adj. -t -a;
adventiva organ som upp-
kommer ur utvuxna växtdelar;
a. växt som kommit in
med samfärdseln o.d.

ad{vent{iv}knopp s.
ad{vent{iv}rot s.
ad{vent{iv}växt s.
ad{vents}kal{ender s.
ad{vents}psalm s.
ad{vents}stake s.
ad{vents}stjärna s.
ad{vents}sön{dag s.
ad{verb [-är•b] s. -et; pl. =

ordklass med ord som funger-
ar som adverbial

ad{verbi{al [-a•l] s. -et; pl. =
satsdel som anger sätt el.
grad el. omständighet
o.d., t.ex. ’mycket’ i ’resa
mycket’, ’mycket rik’, ’mycket
ofta’

ad{verbi{al}sats s.
ad{verbi{ell [-ell•] adj. -t -a;

a. bestämning
ad{vers [-är•s] s. -en -er
avers

ad{vers{at{iv [add•- el. -i•v]
adj. -t -a motsättande; a.
konjunktion, t.ex. ’men’

AD-vit{am{in s.
ad{voc{era v. -de använda
spetsfundigheter för att
försvara el. genomdriva ngt

ad{voc{er{ing s.
ad{vok{at [-a•t] s. -en -er
ad{vok{at}arvode s.
ad{vok{at}byrå s. -n -er

ad{vok{at}firma s.
ad{vok{at}fisk{al s.
ad{vok{at}kont{or s.
ad{vok{at}kost{nad s.
ad{vok{at{or{isk [-o•r-] adj.

-t -a spetsfundig o.d.
ad{vok{at}sam{fund s.
ad{vok{at{yr [-y•r] s. -en -er
spetsfundig bevisföring
o.d.

aero- [a•er- el. ä•r-] i sms
luft-, gas-, flyg- o.d.

aerob [ärå•b] adj. -t -a om
process som fordrar syre

aerobics s. oböjl. motions-
träning som ökar syre-
upptagningsförmågan

aerob{isk adj. -t -a som
avser syreupptagnings-
förmågan; även om
motionsform; a. dans

aero{drom [-å•m] s. -en -er
flygplats

aero{dyn{am{ik [-i•k äv. a•e-]
s. vetenskapen om gasers
rörelse

aero}dyn{am{isk [-a•m- äv.
a•e-] adj. -t -a

aero{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men lätt flyg-
brev

aero}klubb s. flygklubb
aero{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om de högre luft-
lagren

aero{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
aero{plan [-a•n] s. -et; pl. =
flygplan

aero{sol [-å•l] s. -en -er gas
med däri svävande part-
iklar av vätska el. fast
ämne

aero{sol}för{pack{ning s.
sprejförpackning

aero{sol}sprej el.
aero{sol}spray s.

aero{stat [-a•t] s. -en -er
luftballong, luftskepp

aero{stat{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om gasers
jämvikt

aero{stat{isk [-a•t-] adj. -t -a
afasi [-i•] s. -n oförmåga

5 afasi
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att använda o. förstå
språket på grund av
skador i hjärnan

afas{isk [-fa•-] adj. -t -a;
a. rubbning

afat{ik{er [-a•t-] s. -n; pl. =
afat{isk adj. -t -a; a. rubb-

ning
af{fekt [-ek•t] s. -en -er
stark sinnesrörelse m.m.

af{fekt{at{ion s. -en
af{fekt{era v. -de låtsa, ge
sig sken av

af{fekt{er{ad adj. tillgjord o.d.
af{fekt}fri adj.
af{fekt{ion [-kso•n] s. -en -er
tillgivenhet, förkärlek,
svaghet för ngt m.m.

af{fekt{ions}värde s. känslo-
värde, personligt värde

af{fekt{iv [-i•v] adj. -t -a
af{fekt}ladd{ad adj.
af{fici{era v. -de påverka,
angripa

af{fici{er{ing s.
af{fid{avit [-a•vit] s.; pl. =
skriftlig förklaring i
rättslig angelägenhet; 
ett a.

af{fin{era v. -de avskilja ädla
metaller

af{fin{er{ing s.
af{fin{itet [-e•t] s. -en -er
samhörighet, frändskap;
ämnens benägenhet att
reagera med varandra

af{firm{at{ion s. -en -er
af{firm{at{iv [-i•v] adj. -t -a
jakande, bekräftande

af{firm{era v. -de
af{fisch [-is•] s. -en -er
af{fisch{era v. -de kungöra
gm el. sätta upp affischer

af{fisch{er{ing s.
af{fisch}kamp{anj s.
af{fisch}konst s.
af{fisch}namn s.
af{fisch}pel{are s.
af{fisch}tavla s.
af{fisch{ör [-ö•r] s. -en -er
af{fix [-ik•s] s. -et; pl. = till-
sats till ordstam

af{frik{ata [-a•ta] s. -n affrik-

ator förbindelse av ex-
plosiva o. i samma läge
bildad frikativa, t.ex. tj
med hörbart t

af{fär [-ä•r] s. -en -er
af{färs}an{ge{lägen{het s.
af{färs}an{ställd adj.
af{färs}bank s. -en -er
af{färs}be{gåv{ad adj.
af{färs}be{gåv{ning s.
af{färs}be{kant adj.; pl. -a

substantiverat
af{färs}be{sök s.
af{färs}bi{träde s.
af{färs}brev s.
af{färs}center s., till 3center
af{färs}centr{um s.
af{färs}driv{ande adj. oböjl.
af{färs}et{ik s.
af{färs}fast{ig{het s.
af{färs}folk s.
af{färs}för{bind{else s.
af{färs}före{stånd{are s.
af{färs}före{tag s.
af{färs}för{handl{ing s.
af{färs}gata s.
af{färs}handl{ing s.
af{färs}hem{lig{het s.
af{färs}hus s.
af{färs}idé s.
af{färs}idk{are s.
af{färs}inne{hav{are s.
af{färs}intr{esse s.
af{färs}jur{ist s.
af{färs}kedja s.
af{färs}kon{takt s.
af{färs}kor{re{spond{ens s.
af{färs}kvinna s.
af{färs}liv s.
af{färs}lok{al s.
af{färs}man s., till 1man
af{färs}met{od s.
af{färs}mor{al s.
af{färs{mäss{ig adj. -t -a
af{färs{mäss{ig{het s.
af{färs}om{råde s.
af{färs}pro{jekt s.
af{färs}resa s.
af{färs}rör{else s.
af{färs}sed s. god a.
af{färs}sinne s.
af{färs}skylt s.
af{färs}spekul{at{ion s.

af{färs}tid s.
af{färs}tid{ning s.
af{färs}trans{akt{ion s.
af{färs}upp{gör{else s.
af{färs}verk s.
af{färs}verk{sam{het s.
af{färs}vän s.
af{färs}värld{en s. best.
af{färs}äg{are s.
afgh{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Afghanistan; afghan-
hund

afgh{an}hund s.
afgh{ansk [-a•n-] adj. -t -a
afgh{anska s. -n afghanskor

kvinna
a{for{ism [-is•m] s. -en -er
tänkespråk, visdomsord
o.d.

a{for{ism}saml{ing s.
a{for{ist{ik [-i•k] s. -en litter-
atur i form av aforismer

a{for{ist{ik{er [-is•t-] s. -n; pl. =
a{for{ist{isk adj. -t -a
afr{ik{aans s. oböjl. språk
med rötter i nederländ-
skan som talas av boer-
ättlingar i Sydafrika

afr{ik{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Afrika

afr{ik{and [-an•d] s. -en -er
äldre beteckning på vit syd-
afrikansk medborgare

afr{ik{an{is{era v. -de göra
mera afrikansk; frigöra
(område i) Afrika från ut-
ländskt särsk. västerländskt
inflytande o.d.

afr{ik{an{is{er{ing s.
afr{ik{an{ist [-is•t] s. -en -er
afrikaforskare el. -känn-
are

afr{ik{ansk [-a•n-] adj. -t -a
afr{ik{anska s. -n afrikanskor
Afr{ika}resa s.
afro- i sms afrikansk, av
afrikansk härkomst

afro}amer{ik{an s.
afro}amer{ik{ansk adj. -t -a
afro}asi{at{isk adj. -t -a
afrikansk o. asiatisk; de
afroasiatiska staterna

afrodisi{ak{um [-si•-] s. -et;

afasisk 6
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pl. afrodisiaka, best. pl.
afrodisiaka mest i pl. medel
att stegra könsdriften

afro}fris{yr s.
afro}pop s. -en
afton s. -en aftnar
afton}an{dakt s.
afton}bön s.
afton}dräkt s.
afton}glöd s. -en
afton}himmel s.
afton}kappa s.
afton}klädd adj.
afton}klädsel s.
afton}klänn{ing s.
afton}kurs s.
afton}kvist{en s. best. ªvard.º

på a.
afton}mål{tid s.
afton}psalm s.
afton}ring{ning s.
afton}rod{nad s.
afton}skola s.
afton}sol s.
afton}stjärna s.
afton}stund s.
afton}sång s.; gudstjänst
afton}tid{ning s.
afton}vard s. -en -er måltid
afton}väska s.
ag s. -en halvgräs

1aga s. -n kroppslig be-
straffning av barn

2aga s. -n agor ä. turkisk titel
för ämbetsman m.m.

3aga v. -de ge aga
4aga se åga
aga}för{bud s.
aga}lös adj. -t -a
ag{at [-a•t] s. -en -er pryd-

nadssten
ag{at}smycke s.
ag{at}snäcka s.
agave [-a•ve] s. -n -r växt
agave}hampa s.
ag{enda [-gen•da] s. -n ag-

endor minneslista; dag-
ordning; gudstjänst-
ordning m.m.

ag{ens [a•g-] s.; pl. = verk-
ande kraft t.ex. på jordytan
el. ämne m.m.; ett a.

ag{ent [-gen•t] s. -en -er

ombud för firma m.m.;
spion o.d.; äv. språkv.

ag{ent}film s.
ag{ent}kont{or s.
ag{ent}pro{vis{ion s.
ag{ent}rom{an s.
ag{ent{skap s. -et; pl. =
ag{ent{ur [-u•r] s. -en -er
verksamhet el. rörelse
bedriven av agent o.d.

ag{ent{ur}firma s.
ag{ent}verk{sam{het s.
ag{era [-ge•-] v. -de spela

rollen av, uppträda som;
handla, ingripa o.d.

ag{er{ande s. -t -n
agg s. -et ovilja, avoghet
agg{ande adj. oböjl. ªåld.º
tärande, plågande; a. oro

ag{glomer{at [-a•t] s. -et; 
pl. = hopgyttring o.d.

ag{glomer{at{ion s. -en -er
ag{glomer{at}lava s.
ag{glomer{era v. -de hop-
gyttra, hopa, kon-
centrera; agglomererad
bebyggelse

ag{glomer{er{ing s.
ag{glut{in{at{ion s. -en -er
ag{glut{in{era v. -de hop-
klumpa blodkroppar m.m.;
agglutinerande språk med
vidhäftade ändelser utan för-
ändring av ordstammarna

ag{glut{in{er{ing s.
ag{glut{in{in [-i•n] s. -et äv.

-en; pl. = el. -er ämne i blod-
serum

ag{greg{at [-a•t] s. -et; pl. =
enhet av samverkande
maskiner o.d.; hopning el.
gyttring t.ex. av kristaller

ag{greg{at{ion s. -en -er hop-
ning, sammangyttring

ag{greg{at{ions}till{stånd s.
de tre aggregationstill-
stånden fast, flytande o.
gasformigt tillstånd

ag{gress{ion s. -en -er an-
grepp, fientligt beteende

ag{gress{ions}drift s.
ag{gress{ions}hämm{ad adj.
ag{gress{ions}häm{ning s.

ag{gress{ions}pol{it{ik s.
ag{gress{iv [-i•v äv. agg•-]

adj. -t -a angripande; ut-
manande o.d.

ag{gress{iv{itet [-e•t] s. -en
ag{gress{or [-ess•-] s. -n -er
[-o•r-]; angripare

agio [a•g-] s. -t mellangift;
belopp varmed kurs-
värde överstiger nomin-
ellt värde o.d.

ag{it{at{ion [-g-] s. -en -er
ag{it{at{ions}möte s.
ag{it{at{ions}tal s.
ag{it{at{or [-ta•-] s. -n -er
[-o•r-]

ag{it{at{or{isk [-to•-] adj. -t -a
ag{it{era v. -de i tal el. skrift
ivrigt arbeta för ngt, söka
påverka stämningen;
upphetsa o.d.

ag{it{er{ing s.
ag}myr s.

1agn s. -en -ar mest i pl.
blom- el. skärmfjäll hos
gräs; äv. smått avfall vid
tröskning o.d.

2agn s. -et; pl. = bete vid fiske
agna v. -de förse med agn;
sätta agn på krok o.d.

agn{at{er [agna•t- el. ann-]
s. pl. släktingar som end-
ast på manslinjen är ätt-
lingar till en gemensam
stamfar

agn{at{isk adj. -t -a
agn}borst s.
agn}fisk s.
agn{ing s.
a{gnost{ic{ism [agnåstisis•m]

s. -en uppfattning som
hävdar att kunskap om
Guds existens m.m. inte är
möjlig

a{gnost{ik{er [-gnås•t-] s. -n;
pl. =

a{gnost{isk adj. -t -a
agoni [-i•] s. -n dödskamp
agora{fobi [-i•] s. -n torg-
skräck

agraff [-aff•] s. -en -er pryd-
nadsspänne; klämma el.
krampa m.m.

7 agraff
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agraff}nål s.
1agr{ar [-a•r] adj. -t -a jord-

bruks-, jordbrukar-
2agr{ar [-a•r] s. -en -er före-

språkare för jordbruks-
intressen o.d.

agr{ar}parti s.
agr{ar}pol{it{ik s.
agre{abel [-a•b-] adj. -t agre-

abla behaglig, angenäm
agre{mang [-an•] s. -et; pl. =
godkännande av diplom-
atiskt sändebud från
annat land

agre{mang{er [-an•-] s. pl.
bekvämligheter, för-
måner, behag o.d.

agri{kult{ur [-u•r] s. -en
åkerbruk, jordbruk

agri{kult{ur{ell [-ell•] adj. -t -a
agri{kult{ur}kemi s.
agro{log [-lå•g] s. -en -er

ªfinl.º lantmästare
agro{nom [-å•m] s. -en -er
person med examen från
lantbruksvetenskaplig
linje på högskola o.d.

agro{nom}ex{am{en s.
agro{nomi [-i•] s. -n lant-
bruksvetenskap; agro-
nomie doktor

agro{nom{isk [-å•m-] adj. -t -a
ag}tak s.
ag}täckt adj.
ah interj.
aha interj.
aha-upp{lev{else s.
aids [ejds] s. oböjl.; immun-

bristsjukdom
aids}epi{demi s.
aids}fall s.
aids}klin{ik s.
aids}pati{ent s.
aids}sjuk adj. -t -a
aids}vir{us s.
aikido [aj•k- el. -ki•-] s. -n

japansk självförsvarskonst
aino s. oböjl. urbefolkning
på de japanska öarna

aioli [ajå•-] s. -n kall sås
från Provence gjord på vit-
lök, äggula och olivolja

air [är] s. -en -er uppsyn,

högdragen min; fläkt el.
doft av ngt; melodi m.m.

aire{dale}terri{er [ä•rdejl-] s.
aiss [ajs] s. -et; pl. = tonen a
höjd med ett halvt ton-
steg

aj interj.
aja{baja interj. ªvard.º vid för-

maning av barn
ajour [aso•r] el. à jour adj.

oböjl. vara el. hålla sig el.
ngn a. med underrättad
om utvecklingen el. det
aktuella läget av

a{jour}föra v.
a{jour}för{ing s.
a{jour}hålla v.
a{jour}håll{ning s.
a{journ{era [asorne•-] v. -de
uppskjuta förhandlingar el.
sammanträde m.m.

a{journ{er{ing s.
ajöss [ajöss•] interj. ªvard.º
adjö; a. med den

akacia [aka•-] s. -n akacior
växt

akacie}träd s.
akademi [-i•] s. -n -er i namn

anv. ofta best. akademien
samfund med vetenskap-
ligt el. konstnärligt syfte
o.d.; högre läroanstalt
m.m.; Svenska Akademien

akademi}hemm{an s.
akadem{ik{er [-de•-] s. -n; 

pl. = universitets- el. hög-
skoleutbildad person;
akademiledamot m.m.;
ªfinl. äv.º hederstitel

akadem{ik{er}yrke s.
akademi}leda{mot s.
akademi}med{lem s.
akademi}ränt{mäst{are s.
akademi}se{kret{er{are s.
akadem{isk [-de•-] adj. -t -a;

a. examen avlagd vid uni-
versitet o.d.; en a. fråga ute-
slutande teoretisk

akadem{ist [-is•t] s. -en -er
medlem el. anhängare av
akademi i ä. tid

akaj{er [-aj•-] s. pl. ªlitt. o.
åld.º greker

akant{us [-an•t-] s. -en -ar
växt; kapitälutsmyckning

akant{us}blad s.
akant{us}växt s.
A-kassa s. arbetslöshets-
kassa

a{kata{lekt{isk [-ek•t-] adj.
-t -a; a. vers rytmiskt full-
talig

akilles}häl [-kill•-] s. sårbar
punkt

akilles}sena s. hälsena
akleja [-ej•-] s. -n aklejor

växt
aklej}frö s.
akne [ak•ne] el. acne s. -n
hudsjukdom med utslag;
finnar

akne}be{handl{ing s.
akolyt [-y•t] s. -en -er lägre
kyrkligt ämbete med lit-
urgiska uppgifter inom
ortodoxa och orientaliska
kyrkor

akonit{in [-i•n] s. -et starkt
växtgift

akribi [-bi•] s. -n vetenskaplig
noggrannhet

akro{bat [-a•t] s. -en -er
utförare av cirkuskonst-
stycken som kräver stor
vighet o.d.

akro{bat{ik [-i•k] s. -en
akro{bat{isk [-a•t-] adj. -t -a
akro{bat}trupp s.
akro{pol [-å•l] s. -en -er be-
fäst klippa i forngrekisk
stad

akro{stik{on [-ås•t-] s. -et; 
pl. = äv. akrostiker dikt
där radernas el. strofer-
nas begynnelsebokstäver
bildar ord el. namn o.d.

akro{stik{on}dikt{are s.
akr{yl [-y•l] s. -en organisk

radikal; akrylfiber; akryl-
plast

akr{yl{at [-a•t] s. -et; pl. -er
el. = ester av akrylsyra

akr{yl{at}plast s.
akr{yl}fiber s.; syntetisk fiber
akr{yl}färg s.
akr{yl}mål{ning s.

agraffnål 8
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akr{yl}plast s.
akr{yl}syra s.

1akt s. -en -er handling; hög-
tidlig förrättning o.d.;
huvudavdelning av
skådespel; bild av naken
modell; urkund, doku-
ment

2akt s. oböjl. 1 ªåld.º i uttr. för-
klara i a. förklara fredlös
2 uppmärksamhet; av-
sikt m.m.; ge a. på lägga
märke till o.d.; ta sig i a.
vara försiktig; i a. och
mening att i avsikt att

akta v. -de; a. på ngt bry sig
om m.m.; a. sig

1akter s. -n aktrar bakre del
av fartyg

2akter adv. baktill i fartyg; på
baksidan m.m.; a. ifrån,
om, ut, över hopskr. äv.

akter}brygga s.
akter}däck s.
akter}hytt s.
akter}i{från adv.
akter}kajuta s.
akter}kast{ell s.
akter}lanterna s.
akter{lig adj. -t -a; a. vind
vind akter ifrån

akter}lucka s.
akter}mast s.
akter}om prep. o. adv.
akter}pik s.
akter}sal{ong s.
akter}segla v.
akter}segl{ad adj. från-
seglad, lämnad kvar
i hamn

akter}skepp s.
akter}snurra s.; båt med
utombordsmotor

akter}spegel s.
akterst adv. superl. längst
akter ut

aktersta adj. best. superl.
akter}stäv s. -en -ar
akter}toft s.
akter}ut adv.
akter}åra s.
akter}över adv.
akt}giv{ning s.

aktie [-tsie] s. -n -r andel
i aktiebolag

aktie}af{fär s.
aktie}be{skatt{ning s.
aktie}bok s., till 1bok
aktie}bo{lag s. -et; pl. =
aktie{bo{lags}lag s. -en -ar
aktie}brev s.
aktie}börs s. -en -er
aktie}e{miss{ion s.
aktie}fond s.
aktie{fonds}spar{ande s. -t
aktie}för{sälj{ning s.
aktie}handel s.
aktie}in{dex s.
aktie}inne{hav s.
aktie}kap{it{al s.
aktie}kup{ong s.
aktie}kurs s.
aktie}köp s.
aktie}lägen{het s. ªfinl.º
lägenhet i bostadsaktie-
bolag

aktie}maj{or{itet s.
aktie}mark{nad s.
aktie}mäkl{are s.
aktie}om{sätt{ning s.
aktie}port{följ s.
aktie}post s.
aktie}spar{ande s. -t
aktie}spar{are s.
aktie{spar}fond s.
aktie{spar}klubb s.
aktie}spekul{at{ion s.
aktie}stock s.
aktie}teckn{ing s.
aktie}ut{del{ning s.
aktie}vinst s.
aktie}värde s.
aktie}äg{are s.
aktini{um [-ti•-] s. -et el.

aktiniet el. = metall
akt{ion [-kso•n] s. -en -er
handling, ingripande;
drabbning; åtal; dramat-
iskt el. mimiskt agerande
m.m.

akt{ions}art s.; hos verb
akt{ions}forsk{ning s.
akt{ions}grupp s.
akt{ions}pro{gram s.
akt{ions}radie s. räckvidd
akt{ions}tid s.

akt{iv [ak•t-] adj. -t -a verk-
sam; driftig; som tillhör
el. har predikat i aktivum
(t.ex. a. verbform, sats)
m.m.; motsatt: passiv

akt{iva [ak•t-] s. pl. tillgång-
ar

akt{iv{era v. -de göra aktiv
o.d.

akt{iv{er{ing s.
akt{iv}form s. -en -er
akt{iv{ism [-is•m] s. -en upp-
fattning el. rörelse som
förespråkar aktivt in-
gripande t.ex. i krig

akt{iv{ist s. -en -er
akt{iv{ist{isk adj. -t -a
akt{iv{itet [-e•t] s. -en -er
akt{iv{itets}be{hov s.
akt{iv{itets}peda{gog{ik s.
akt{iv{itets}stöd s.
akt{iv{itets}trän{ing s.
akt{iv}kort s. ”intelligent”
kort med inbyggd
mikroprocessor

akt{iv{um [ak•t-] s. aktivet
aktiver ªspråkv.º aktiv
form

akt{ning s. -en hög upp-
skattning, vördnad

akt{nings}bjud{ande adj.
oböjl.

akt{nings}full adj. -t -a
akt{nings}full{het s.
akt{nings}värd adj.
akt{nings}värd{het s.
akt{or s. -n -er [-o•r-] ªhist.º
åklagare

aktre el. aktra adj. oböjl.
som befinner sig längre
akter ut

aktr{is [-i•s] s. -en -er skåde-
spelerska

akt{sam adj. -t -ma
akt{sam{het s.
akt}studie s.; i måleri m.m.
akt}stycke s. urkund o.d.
aktu{al{is{era v. -de göra
aktuell

aktu{al{is{er{ing s.
aktu{al{itet [-e•t] s. -en -er
aktu{al{itets}intr{esse s.
aktu{al{itets}värde s.

9 aktualitetsvärde
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aktu{arie [-a•r-] s. -n -r
tjänsteman med statistiska
arbetsuppgifter o.d.

aktu{arie}be{fatt{ning s.
aktu{ell [-ell•] adj. -t -a gilt-
ig el. av intresse just nu
el. då

akt{ör [-ö•r] s. -en -er
skådespelare; agerande
person

aku{punkt{era [-e•ra] v. -de
utföra akupunktur

aku{punkt{ur [-u•r] s. -en in-
stick av nålar för bedöv-
ning m.m.

aku{punkt{ur}nål s.
aku{punkt{ör [-ö•r] s. -en -er
akust{ik [-i•k] s. -en ljud-
verkan, ljudförhåll-
anden; vetenskapen om
ljudet

akust{ik}platta s.; i tak m.m.
akust{isk [-us•t-] adj. -t -a

1akut [-u•t] adj.; n. =, -a
skarp, häftig; överhäng-
ande; relativt kortvarig
m.m.; a. accent t.ex. i ’barn-
et’, ’kemi’, motsatt: grav

2akut [-u•t] s. -en -er tecken
för akut accent; ªvard.º
akutmottagningen (mest i
best. sing.)

akut}av{del{ning s.
akut}fall s.
akut}in{sats s.
akut}in{tag s.
akut}mot{tag{ning s.
akut}sjuk{hus s.
akut}sjuk{vård s.
akut}vård s. -en
akva{mar{in [-i•n] s. -en -er

blågrön ädelsten
akva{mar{in}blå adj.
akv{ar{ell [-ell•] s. -en -er

målning med icke täckande
vattenfärg

akv{ar{ell}färg s.
akv{ar{ell{ist [-is•t] s. -en -er
akv{ar{ell}mål{ning s.
akv{ar{ell}skiss s.
akv{arie}fisk s.
akv{arie}håv s.
akv{arie}växt s.

akv{ari{um [-va•-] s. akvariet
akvarier samling av vatten-
behållare med växter o.
djur

akva{tint [-in•t] s. -en -er ets-
ning(smetod) med halvtoner
m.m.

akva{tint}grav{yr s.
akva}vit [ak•v- äv. -i•t] s. -en

-er kryddat brännvin
akva{vit}but{elj s.
akve{dukt [-uk•t] s. -en -er
vattenledning över jord;
brokanal o.d.

akvileja [-ej•a] s. -n
akvilejor ªåld.º akleja

al s. -en -ar
alabaster [-as•t-] s. -n vit
finkornig o. genomskin-
lig gips

alabaster}skål s.
alabaster}vit adj. alabaster-

vitt alabastervita
à la bonne heure
[allabånö•r] interj.; uttryck
för medgivande o. överens-
kommelse; gärna för mig!

à la carte [allakart•] adv.
äta à la carte med valda
rätter ur stående mat-
sedel

ala{dåb [-å•b] s. -en -er
maträtt med fisk el. kött
e.d. i gelé

ala{dåb}form s. -en -ar
A-lag s. -et; pl. =
ala{greck [allagrekk•] s.

-en -er äv. à la grecque -n
[-en] -r [-er]; orna-
mentmönster i form av
meander

ala{greck}bård s.
à la grecque se alagreck
A-lags}match s.
A-lags}spel{are s.
a{larm [-ar•m] s. -et; pl. =

apparat som ger varnings-
el. utryckningssignal;
oro, uppståndelse m.m.

a{larm}an{ordn{ing s.
a{larm}ap{par{at s.
a{larm}be{red{skap s.
a{larm}centr{al s.

a{larm{era v. -de skrämma,
oroa; ge alarmsignal
o.d.

a{larm{er{ing s.
a{larm{er{ings}centr{al s.
a{larm{er{ings}zon s.
a{larm}klocka s.
a{larm}knapp s.
a{larm}rap{port s.
a{larm}sign{al s.
a{larm}syst{em s.
alba s. -n albor mässkjorta

m.m.
alb{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Albanien

alb{ansk adj. -t -a
alb{anska s. -n albanskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
alba{tross [all•- äv. -åss•] s.

-en -er fågel
alb{in{ism [-is•m] s. -en
medfödd total brist på
färgämne i hud m.m.

alb{ino [-i•-] s. -n albiner
individ med albinism

alb{ino}vari{et{et s.
alb{um [all•-] s. -et; pl. =
alb{um}blad s.
alb{um{in [-i•n] s. -et el. -en;

pl. -er enkelt äggviteämne
alb{um{in}färg s.
alb{um{in}halt s.
alb{um{in{uri [-i•] s. -n ägg-
vita i urinen

alb{um{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
äggviteartad

al}buske s.
al{de{hyd [-y•d] s. -en -er

oxidationsprodukt av alkohol
al{de{hyd}harts s.
aldr{ig adv.
aldr{in [-i•n] s. -et bekämp-

ningsmedel
ale s. -t alvirke m.m.
aleat{or{isk adj. -t -a ªmus.º
tillfällig

alemann{er [-ann•-] s. pl.
ªhist.º förbund av germanska
stammar

alert [-ärt•] adj.; n. =, -a
uppmärksam, vaken,
påpasslig

alert{en [-ärt•-] s. best.; i uttr.

aktuarie 10

21202 Ordlista A  12-11-27  08.11  Sida 10



vara på a. ªvard.º vara
uppmärksam osv.

alexander}hugg s.
Alexander den stores
sätt att lösa den s.k.
gordiska knuten; ªbildl.º
radikalt sätt att lösa ett
problem

alexandr{in [-i•n] s. -en -er
versmått

alexandr{insk adj. -t -a;
a. vers; a. teologi

a{lexi [-i•] s. -n oförmåga
att läsa beroende på hjärn-
skada

alf el. 2alv s. -en -er över-
naturligt väsen lägre än gudar-
na i fornnordisk folktro m.m.

alfa s. -t; pl. -n el. = första
bokstaven i grekiska alfabetet

alfa{bet [al•f- äv. -e•t] s. -et;
pl. =

alfa{bet{is{era v. -de ordna
alfabetiskt; lära ngn att
läsa o. skriva o.d.

alfa{bet{is{er{ing s.
alfa{bet{is{er{ings}kamp{anj s.
alfa{bet{isk [al•f- el. -e•t-]

adj. -t -a; i a. ordning i
bokstavsordning

alf{alfa [alfal•fa] s. -n ärtväxt
alfa}numer{isk adj. -t -a;

a. kod med både bokstäver
o. siffror

alfa}part{ikel s. positivt
laddad atomkärna av
helium

alfa}strål{ning s.
alfa}sönder{fall s.
alf}kors s.; magiskt tecken

m.m.
al fresco se alfresko
al fresco-målning se

alfreskomålning
al{fresko [allfres•k-] äv.

al fresco adv. måla a. på
fuktig muryta

al{fresko}mål{ning äv.
al fresco-mål{ning s.

al}fågel s.; dykand
al{fågel(s)}skytte s.
al}för{räd{are s.; dykand
alg s. -en -er (vatten)växt

alg}blom{ning s.
algebra [al•j-] s. -n räkning
med bokstäver o. andra
symboler

algebra{isk [-a•isk] adj. -t -a
algeri{er [-se•-] s. -n; pl. =
inv. i Algeriet

alger{isk adj. -t -a
alger{iska s. -n algeriskor

kvinna
alg}flora s.
alg}forsk{ning s.
algo{log [alg- el. alj-, -å•g] s.

-en -er algforskare
algo{logi [alg- el. alj-, -gi•] s.

-n läran om alger
algo{ritm [-it•m] s. -en -er
räknemönster el. -metod

algo{ritm{isk adj. -t -a
alg}svamp s.
alias [a•l-] adv. eller med

annat namn, även kallad
alibi [a•l- äv. -bi•] s. -t -n

bevis för vistelse på annan
ort än brottsplatsen

alibi}kont{roll s.
alien{at{ion s. -en -er
alien{era v. -de göra
främmande, ge känsla av
främlingskap; fjärma;
ªåld.º avyttra

alien{er{ing s.
alif{at{isk [-a•t-] adj. -t -a;

a. förening organisk med
öppen kolkedja, äv. icke
aromatisk

alika s. -n alikor kaja; dels
vard. i uttr. full som en a.
dels prov. (sydsv.)

ali{ment{at{ion [-so•n] s. -en
näring, uppehälle

ali{ment{är [-ä•r] adj. -t -a
som har samband med
intagande av föda o.d.

alings}ås{are [-å•s-] s. -n; 
pl. =, best. pl. alingsåsarna
inv. i Alingsås

Alings{ås}bo [-å•s-] el.
alings{ås}bo s. -n -r

alisar{in [-i•n] el. alizar{in s.
-et el. -en färgämne

alisar{in}färg s.
alizarin se alisarin

a-ljud s.
alka s. -n alkor fågel
alka{isk [-ka•-] adj. -t -a; a.

strof fyrradig orimmad strof
al{kali [al•k- el. -ka•-] s. -t 

-er [-ka•-]; hydroxid av
alkalimetall; ämne med
basisk reaktion

al{kali}lut s. -en -ar
al{kali}met{all s. mjuk o.
silvervit metall som bild-
ar envärda joner, t.ex.
natrium, kalium

al{kali}salt s.
al{kal{is{era v. -de
al{kal{is{er{ing v.
al{kal{isk [-ka•-] adj. -t -a;

a. reaktion basisk
al{kalo{id [-i•d] s. -en -er

kvävehaltigt organiskt ämne
(från växt) med basisk reakt-
ion

alke}kung s.
al{kemi [-çemi•] s. -n guld-
makeri o.d.

al{kemisk [-çe•-] adj. -t -a
al{kem{ist [-is•t] s. -en -er
al{kem{ist{isk adj. -t -a
alk}fågel s.
alk{is [-k-] s. -en -ar ªvard.º
alkoholist

alko{hol [al•k- el. -hå•l] s.
-en -er

alko{hol}be{gär s.
1alko{hol}be{ro{ende adj. oböjl.
2alko{hol}be{ro{ende s. -t
alko{hol}bruk s.
alko{hol}dryck s.
alko{hol}forsk{ning s.
alko{hol}fri adj.
alko{hol}för{bruk{ning s.
alko{hol}för{gift{ning s.
alko{hol}för{sälj{ning s.
alko{hol}för{tär{ing s.
alko{hol}halt s.
alko{hol}halt{ig adj. -t -a
alko{hol}in{tag s.
alko{hol{is{er{ad [-e•-] adj.
alkoholskadad

alko{hol{is{er{as v. alkoholis-
erades

alko{hol{ism [-is•m] s. -en
alko{hol{ist [-is•t] s. -en -er
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alko{hol{ist}an{stalt s.
alko{hol{ist{isk adj. -t -a
alko{hol{ist}vård s. -en
alko{hol}kon{sumt{ion s.
alko{hol}lås s.; som förhindrar

att en onykter person startar
en bil

alko{hol}miss{bruk s.
alko{hol}miss{bruk{are s.
alko{hol}mono{pol s.
alko{holo}meter [-me•-] s. -n

alkoholometrar spritprov-
are

alko{hol}poli{klin{ik s.
alko{hol}pol{it{ik s.
alko{hol}pol{it{isk adj. -t -a
alko{hol}pro{blem s.
alko{hol}på{verk{ad adj.
alko{hol}re{lat{er{ad adj.
alko{hol}skad{ad adj.
alko{hol}skad{or s. pl.
alko{hol}stark adj. -t -a
alko{hol}styrka s.
alko{hol}svag adj. -t -a
alko{hol}test s. -et el. -en; 

pl. = el. -er t.ex. av bilförare
alko{hol}van{or s. pl.
alko}lås s. alkohollås
alko{meter [-me•-] s. -n

alkometrar apparat för alko-
holtest

alko}test s. -et el. -en; pl. =
el. -er t.ex. av bilförare

al}kotte s.
alkov [-å•v] s. -en -er säng-
nisch o.d.

alkov}säng s.
alk{yd [-ky•d] s. -en -er syn-
tetisk harts

alk{yd}färg s.
alk{yd}lack s.
alk}ägg s.
al}kärr s.
all pron. -t -a; nu är sagan a.

ªåld.º slut; alle man alle-
samman; vad i a. sin dar
i hela världen o.d.; sexor
a. i tärningsspel; i allo i alla
avseenden; allt i allo oum-
bärlig hjälpreda m.m.; det
är ej allom givet alla; för
a. el. vard. allan del visst,
ingen orsak m.m.; upp-

fylla a. el. allan rättfärdig-
het allt som kan begäras
o.d.

alla s. -n allor; slå allor så
att (båda) tärningarna visar
samma antal ögon

all}afr{ik{ansk adj. -t -a
allahanda se allehanda
all}akt{iv{ist s.
all}akt{iv{itet s.
all{akt{iv{itets}hus s.
alla}red{an adv. redan

1al{larg{ando [-an•do] adv.
ªmus.º i avsaktande
tempo

2al{larg{ando [-an•do] s. -t -n
ªmus.º

all}be{kant adj.
all}dag{lig adj. -t -a
all}dag{lig{het s. -en -er
all}del{es adv. fullkomligt

o.d.
all}den{stund [-stun•d] konj.
eftersom

allé s. -n -er
al{leg{at [-a•t] s. -et; pl. = bi-
laga, verifikation

al{leg{ori [-i•] s. -n -er bild-
lig framställning i tal el.
skrift, bild

al{leg{or{is{era v. -de fram-
ställa ngt i form av alleg-
orier

al{leg{or{is{er{ing s.
al{leg{or{isk [-o•-] adj. -t -a

1allegr{etto [-ett•o] adv.
ªmus.º rätt livligt

2allegr{etto [-ett•o] s. -t -n
ªmus.º

1allegro [-e•-] adv. ªmus.º liv-
ligt

2allegro [-e•-] s. -t -n ªmus.º
allegro}sats s.
alle}handa äv.

alla}handa adj. oböjl.; ofta
substantiverat tala om a.
(saker) allt möjligt o.d.;
ett brokigt a.

alle{mans}fond s.
alle{mans}radio s. -n
alle{mans}rätt s.; att gå på

andras mark m.m.
alle{mans}spar{konto s.

1all}ena [-e•-] adj. oböjl.;
predikativt ensam o.d.

2all}ena [-e•-] adv. endast
o.d.

all{ena}härsk{ande adj. oböjl.
all{ena}råd{ande adj. oböjl.

1all}en{ast [-e•-] adv. ªåld.º
endast, bara

2all}en{ast [-e•-] konj. ªåld.º
om endast

1all{erg{en [-je•n äv. -ge•n]
adj. -t -a allergiframkall-
ande

2all{erg{en [-je•n äv. -ge•n] s.
-et; pl. = el. -er

all{ergi [-gi•] s. -n -er över-
känslighet för ett el. flera
ämnen

all{ergi}fram{kall{ande adj.
oböjl.

all{erg{ik{er [-är•g-] s. -n; 
pl. = allergisk person

all{ergi}pro{blem s.
all{ergi}san{era v.; t.ex. ett

rum
all{ergi}sjuk adj. -t -a
all{ergi}sjuk{dom s.
all{erg{isk adj. -t -a
all{ergi}test s. -et el. -en; 

pl. = el. -er
all{ergi}test{ad adj.
all{ergo{log [-å•g] s. -en -er
all{ergo{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om allergier

aller}nåd{igst adv. superl.
ªåld.º

aller}nåd{igste adj. best.
superl. ªåld.º

alle}samm{ans äv.
alle}samm{an pron.

alle}städ{es adv. på alla
ställen, överallt; a. när-
varande

alle{städ{es}när{varo s.
allé}träd s.
all}europe{isk adj. -t -a
all}fader s. -n
all}far{väg s.
all{fram{tids}för{säkr{ing
[-framm•-] s.

all}god adj.
all}god{het s.
all{gödsel}medel s.
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all{helg{ona}dag{en [-hel•g-]
s. best. 1 nov.

all{het s.
all}hus s.
all}härsk{ande adj. oböjl.
al{li{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er förbund o.d.
al{li{ans}av{tal s.
al{li{ans}fri adj.
al{li{ans}fri{het s.
al{li{ans}pol{it{ik s.
al{li{ans}ring s.
al{li{ans}vapen s. äkta pars
förenade sköldemärken

al{li{era v. -de; a. sig sluta
förbund

al{li{er{ad adj. förbunden;
ofta substantiverat bunds-
förvant

al{lig{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] krokodil

al{lig{at{or}sköld{padda s.
all}i{hop äv. vard.

all}i{hopa pron.
al{litter{at{ion s. -en -er be-
gynnelserim av typen ’gång-
aren gode’

al{litter{at{ions}dikt s.
al{litter{at{ions}stav{else s.
al{litter{era v. -de förse med

el. bilda allitteration
allivsbutik avstavas

all{livs}but{ik s.
all}konst s.
all}konst{verk s.
all}makt s. -en
all}makts{ord s.
all}moge s. -n bonde-
befolkning i ä. tid

all{moge}dräkt s.
all{moge}konst s.
all{moge}kult{ur s.
all{moge}låt s.
all{moge}mål{ning s.
all{moge}möbel s.
all{moge}mönster s.
all{moge}slöjd s.
all{moge}stil s.
all}mosa s. -n allmosor
gåva till nödlidande som
barmhärtighetsverk

all{mose}ut{del{ning s.
all}män adj. -t -na

all{män}anda s.
all{män}be{finn{ande s.
all{män}be{gåv{ning s.
all{män}bilda v. a. sig
all{män}bild{ad adj.
all{män}bild{ning s.
all{män}far{lig adj. -t -a
all{män}fatt{lig adj. -t -a
all{män}flyg s.; motsatt:
trafik- o. militärflyg

all{män}före{ställ{ning s.
all{män}gilt{ig adj. -t -a
all{män}gilt{ig{het s.
all{män}gods s.
all}män{het s. i a. vanligen;

öppet för allmänheten för
vem som vill

all{män}intr{esse s.
all{män}läk{are s.
all{män}med{ic{in s.
all{män}mänsk{lig adj. -t -a
all}männe{lig adj. -t -a ªåld.º

a. kyrka kyrka för alla
all}männ{ing s. -en -ar mark
ägd av samfällighet

all{männ{ings}skog s.
all{män}nytta s.
all{män}nytt{ig adj. -t -a
all{män}om{fatt{ande adj.

oböjl.
all{män}orient{er{ing s.
all{män}pol{it{isk adj. -t -a
all{män}prakt{ik{er s.
all{män}prakt{is{er{ande adj.

oböjl.
all{män}pre{vent{ion s.
all{män}pre{vent{iv adj. -t -a
all{män}radio s. -n statligt
finansierad radio

all{män}re{porter s.
all{män}till{stånd s.
all{män}tjänst{gör{ing s.
all{män-TV el. all{män-tv s.
all{män}vård s. -en
all}nord{isk adj. -t -a
allo{fon [-å•n] s. -en -er icke
betydelseskiljande vari-
ant av fonem

allo{graf [-a•f] s. -en -er icke
betydelseskiljande vari-
ant av grafem

al{lok{era v. -de anvisa t.ex.
resurser, tilldela, fördela

al{lok{er{ing s.
al{lok{ut{ion s. -en -er hög-
tidligt anförande, särsk.
påvens tal till kardinalerna

all}om{fatt{ande adj. oböjl.
1allo{morf [-år•f] s. -en -er

icke betydelseskiljande
variant av morfem

2allo{morf [-år•f] adj. -t -a
kristalliniskt olikartad

al{longe [-ån•s] s. -n [-en] -r
[-er]; papper som vid-
häftas en växel e.d. för
ytterligare endossering;
förlängning

al{longe}peruk s.; med ned-
hängande lockar av ä. typ

allra adv. a. bäst bäst av
alla; a. ödmjukast ytterst
ödmjukt o.d.

allra}hel{ig{aste adj. det a.
i templet m.m.

allra}helst [-hel•st] adv.
allra}kär{aste s.
allra}kär{esta s.
allra}minst adv.; särskr. äv.
all right [å•l raj•t] adj. oböjl.
bra, rätt, som sig bör

all{risk}för{säkr{ing s.
all round [å•l rau•nd] adj.

oböjl. allsidig, kunnig i
allt

all{round}idrotts{man s.
all{round}kunn{ig adj. -t -a
all{round}re{porter s.
all{round}spel{are s.; t.ex. i

fotboll
all}rum s.
alls adv. ingen a. el. a. ingen
ingen enda; inte a. el. a.
inte absolut inte

all}se{ende adj. oböjl.
all}sid{ig adj. -t -a
all}sid{ig{het s.
all}sköns adj. oböjl. allt
slags

alls}mäkt{ig adj. -t -a
alls}mäkt{ig{het s.
all}ström s. lik- o. växel-
ström

all}svensk adj. -t -a; a. fot-
boll

all}svensk{an s. best. all-

13 allsvenskan
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svenska serien i fotboll
m.m.

alls}våld{ig adj. -t -a alls-
mäktig

alls}våld{ig{het s.
all}sång s.

1allt adv. a. bättre (och
bättre) ständigt; a. fram-
gent hela tiden framgent;
du är a. orolig ändå nog

2allt s. -et
allt se all
allt}be{härsk{ande adj. oböjl.
allt}be{tving{ande adj. oböjl.
allt}efter prep.; särskr. äv.
allt}efter{som adv.; särskr. äv.
allt}e{mell{an{åt adv.; särskr. äv.
allt}fler adj.; särskr. äv.
allt}fort adv. ªåld.º fortfar-
ande

allt}för adv.; särskr. äv. i högre
grad än önskvärt o.d.

allt}i{allo s. oböjl.; särskr. äv.
person som utför många
olika uppgifter; en el. ett a.

all}tid adv.
allt{i{ett}resa äv. allt i ett-

resa s.
allt}i{från prep.; särskr. äv.
allt}i{gen{om adv.; särskr. äv.
allt}i{hop äv. vard.

allt}i{hopa pron.
all}ting pron.
all}ting{et s. best. Islands
folkrepresentation

allt}in{till prep.; särskr. äv.
allt}jämt adv. fortfarande

m.m.
allt}med{an konj.
allt}mer äv. allt}mera adv. –

Särskr. äv., men endast allt
mer och mer.

allt}nog [all•t- el. -no•g] adv.
nog av

allt}om{fatt{ande adj. oböjl.
allt}samm{ans äv.

allt}samm{an pron.
allt}sed{an äv. allt}sen prep.

o. konj. a. kriget; a. han
kom hit

allt{som}oft{ast adv.; särskr. äv.
allt}så adv. som en följd
härav, således o.d.

allt}upp{sluk{ande adj. oböjl.
all{tvätt}medel s.
al{lud{era v. -de anspela,
hänsyfta på

al{lud{er{ing s.
al{lus{ion s. -en -er
al{lus{ions{vis adv.
al{luvi{al [-ia•l] adj. -t -a
avlagrad ur rinnande
vatten; postglacial

al{luvi{al}bild{ning s.
al{luvi{al}lera s.
al{luvi{al}peri{od{en s. best.
al{luvi{um [-lu•-] s. alluviet

el. -et; pl. alluvier alluvial
avlagring el. tid

all{var s. -et
all{var{lig adj. -t -a
all{var{lig{het s.
all{var{sam adj. -t -ma
all{var{sam{het s.
all{vars}fylld adj.
all{vars}man s., till 1man
all{vars}mätt{ad adj.
all{vars}ord s.
all{vars}tid s.
all{vars}tyngd adj.
all}vet{ande adj. oböjl.
all}vet{are s. -n; pl. =, best. pl.

allvetarna
all}veten{het s.
all}vis adj. -t -a
all}vis{het s.
all{väders}plagg s.
all{väders}stövel s.; typ av
varmfodrad stövel

all{ålders}bok s., till 1bok
all}ät{ande adj. oböjl.
all}ät{are s. -n; pl. =, best. pl.

allätarna
alm s. -en -ar träd
almanacka äv. almanack s.

almanackan almanackor
almanacks}blad s.
alme s. -t almvirke m.m.
alm}sjuka s.
aln s. -en -ar ä. längdmått
om 59,38 cm

aln}mått s.
alns}bred adj.
alns}bredd s.
alns}djup adj. -t -a
alns}hög adj.

alns}höjd s.
alns}lång adj. -t -a
alns}längd s.
aloe s. -n -r växt
aloe}hampa s.
alp s. -en -er högt berg;

Alperna i Schweiz m.fl.
länder

1alpacka [-akk•-] s. -n
alpackor lamadjur; ull; tyg

2alpacka [-akk•-] s. -n ny-
silver med hög nickelhalt

alpack}får s.
alpack}tyg s.
alpack}ull s.
alp}bo{skap s.
alp}by s.
alp}bäck s.
alp}dal s.
alp}flora s.
alp}glöd s. -en
alp}hydda s.
alp{in [-i•n] adj. -t -a;

a. skidsport utförsåkning
alp{in{ism [-is•m] s. -en
bergbestigning o.d.

alp{in{ist s. -en -er
alp}jäg{are s.
alp}kedja s.
alp}klocka s.; växt
alp}land{skap s.
alp}ros s. -en -or
alp}topp s.
alp}viol s.
alp}växt s.
al}rot s.
al}runa [a•l-] s. -n alrunor

växt
al{rune}rot äv. al{run(s)}rot s.
alsas}isk [-sass•-] adj. -t -a

till Alsace
alsike}klöver [all•- el. a•l-] s.;

klöverart (anträffad bl.a. i
Alsike i Uppland)

al}skog s.
alster s. alstret; pl. =, best.

pl. alstren verk, skapelse,
frukt o.d.

alstra v. -de frambringa o.d.
alstr{are s. -n; pl. =, best. pl.

alstrarna
alstr{ing s.
alstr{ings}kraft s.

allsvåldig 14
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alstr{ings}kraft{ig adj. -t -a
alt s. -en -ar djup kvinno-

el. gossröst; näst högsta
stämma i blandad kör
m.m.

alt{an [-a•n] s. -en -er
alt{an}dörr s.
alt{an}räcke s.
altar}bild s.
altar}bord s.
altar}brun s. -et; pl. =
altar}duk s.
altare s. -t; pl. -n el. =, best.

pl. altarna
altar}gång s. -en -ar
altar}kläde s.
altar}kärl s.
altar}ljus s.
altar}ring s.
altar}rund s.
altar}skåp s.
altar}tavla s.
altar}tjänst s.
altar}upp{sats s.
alt}block{flöjt s.
altea [-e•a] s. -n alteor växt
alt{er{at{ion s. -en -er för-
virring, förskräckelse,
oro; höjning el. sänkning
med halvt tonsteg m.m.

alter ego s. oböjl.; ngns
andra jag; mitt alter ego

alt{er{er{ad adj. förvirrad,
förskräckt

1alt{ern{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
2alt{ern{at{iv [-i•v el. al•t-] adj.

-t -a som kan väljas i st.
f. ett annat, i pl. att välja
emellan

alt{ern{at{iv}fråga s.
alt{ern{at{iv}kurs s.
alt{ern{at{iv}med{ic{in s.
alt{ern{at{iv}odl{ad adj.
alt{ern{at{iv}odl{ing s.
alt{ern{at{iv}pro{dukt{ion s.
alt{ern{at{iv}regel s., till 1regel
alt{ern{at{ivt adv.
alt{ern{at}vinkel [-a•t-] s.
envar av de båda inre
vinklarna på ömse sidor
om en rät linje vid dess
skärningspunkter med
två andra

alt{ern{era v. -de omväxla,
turas om

alt{ern{er{ing s.
alt}fiol s.
alt}flöjt s.
alt}horn s.
alt{itud [-u•d] s. -en -er

himlakropps höjd över
horisonten

alt}klar{in{ett s.
alt}klav s. ªmus.º
alt}läge s.
al{tru{ism [-is•m] s. -en
osjälviskhet, människo-
kärlek

al{tru{ist s. -en -er
al{tru{ist{isk adj. -t -a
alt}röst s.
alt}sax s. ªvard.º altsaxo-
fon

alt}saxo{fon s.
alt}sol{ist s.
alt}sträng s.
alt}stämma s.
alt}viol{in s.
alu- el. ALU- i sms som
gäller inom projektet
Arbetslivsutveckling

alu-arbete s.
alu-jobb s.
alum{in{era v. -de överdra
med aluminium

alum{in{er{ing s.
alum{ini{um [-mi•-] s. -et el.

aluminiet el. = metall
alum{ini{um}brons s., till

1brons
alum{ini{um}burk s.
alum{ini{um}båt s.
alum{ini{um}folie s.
alum{ini{um}form s. -en -ar
alum{ini{um}gryta s.
alum{ini{um}kärl s.
alum{ini{um}leg{er{ing s.
alum{ini{um}ox{id s.
alum{ini{um}plåt s.
alum{ini{um}sulf{at s.
alum{ini{um}verk s.
alumn [-um•n] s. -en -er
elev; skyddsling

alun s. -en el. -et dubbel-
sulfat av kalium o. alum-
inium

alun}bet{ning s.
alun}skiffer s.

1alv s. -en jordlager närm-
ast matjorden

2alv se alf
alv{ar [al•v-] s. -et äv. -en
trädlös kalkstensslätt
särsk. på Öland

alv{ar}by s.
alve{ol [-å•l] s. -en -er hålig-
het i organisk vävnad;
tandhåla; lungblåsa

1alve{ol{ar [-a•r] adj. -t -a
2alve{ol{ar [-a•r] s. -en -er

tandvallsljud
alve{ol{är [-ä•r] adj. -t -a;

a. vävnad med håligheter
alv}luckra v.
alv}luckr{are s. -n; pl. =, best.

pl. alvluckrarna
alv}luckr{ing s.
alv}plog s.
alv}plöja v.
alv}plöj{ning s.
amalek{it [-ki•t] s. -en -er
person tillhörande forn-
tida beduinstam

amalek{it{isk adj. -t -a
amalgam [-ga•m] s. -et; 

pl. = el. -er kvicksilver-
legering

amalgam{era v. -de blanda
kvicksilver med annan
metall; hopblanda,
sammansmälta

amalgam{er{ing s.
amalgam}fyll{ning s.
amalgam}plomb s.
amanit{in [-i•n] s. -et svamp-

gift
a{manu{ens [-en•s] s. -en -er
a{manu{ens}be{fatt{ning s.
a{manu{ens}tjänst s.
Amarant se 2amarant

1amar{ant [-an•t] s. -en -er
växt; fågel

2amar{ant [-an•t] el.
Amar{ant s. -en mest i best.
amaranterorden

amar{ant{er}bal s. -en -er
amar{ant{er}orden s. best.;

sällskapsorden
amar{ant}röd adj.

15 amarantröd
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amaryll{is [-yll•-] s. -en; pl. =
el. -ar äv. amaryller växt

amaryll{is}art s.
amaryll{is}lök s.
amas{on [-å•n] s. -en -er
medlem av krigiskt sago-
folk av kvinnor i Mindre
Asien; stridbar el. man-
haftig kvinna m.m.

amas{on{isk adj. -t -a
amas{on}likn{ande adj. oböjl.
amas{on}myra s.
am{at{ör [-ö•r] s. -en -er icke
yrkesmässig utövare av
konst el. idrott o.d.

am{at{ör{akt{ig adj. -t -a
am{at{ör}be{stämm{else s.
am{at{ör}box{are s.
am{at{ör}film s.
am{at{ör}foto s.
am{at{ör}foto{graf s.
am{at{ör}idrotts{man s.
am{at{ör{isk [-ö•-] adj. -t -a
am{at{ör{ism [-is•m] s. -en
amatörverksamhet o.d.

am{at{ör{ist{isk adj. -t -a
am{at{ör}kort s.
am{at{ör}mål{are s.
am{at{ör}mål{eri s.
am{at{ör{mäss{ig adj. -t -a
am{at{ör{mäss{ig}het s.
am{at{ör}regel s. -n amatör-

regler för sport
am{at{ör{skap s. -et
am{at{ör}skåde{spel{are s.
am{at{ör}sänd{are s.
am{at{ör}teater s.
am{at{ör}tävl{ing s.
am{at{ör}verk{sam{het s.
am}barn s.
ambass{ad [-a•d] s. -en -er
beskickning av högsta
klassen

ambass{ad}bygg{nad s.
ambass{ad{ris [-i•s] s. -en -er
ambassadörs hustru

ambass{ad{råd s. -et; pl. =
ambass{ad}se{kret{er{are s.
ambass{ad}tjänste{man s.
ambass{ad{ör [-ö•r] s. -en -er
chef för ambassad

ambass{ad{örs}nivå s.
ambass{ad{örs}post s.

ambient s. oböjl.; musikstil
ambio{foni [-ni•] s. -n
stereofoni med ökad
rymdverkan gm förlängd
efterklang o. stort antal
mikrofoner vid inspel-
ning

ambio{fon{isk adj. -t -a
amb{is s. -en ªmus. vard.º
embouchyr

amb{it{ion s. -en -er sund
ärelystnad, framåtanda;
strävan, anspråk m.m.

amb{it{ions}grad s.
amb{it{ions}nivå s.
amb{it{ions}sak s.
amb{iti{ös [-sö•s] adj. -t -a
som visar ambition o.d.

ambi{val{ens [-en•s] s. -en
ªpsykol.º kluvenhet i känsl-
or m.m.

ambi{val{ent [-en•t] adj.; 
n. =, -a kluven, tve-
hågsen, vacklande

ambra s. -n välluktande
ämne från kaskelott

ambra}doft{ande adj. oböjl.
ambra}färg{ad adj.
am{brosia [-o•-] s. -n guda-
spis i grekisk mytologi

am{brosia}bagge s.; insekt
am{brosia}svamp s.
am{bros{isk adj. -t -a
ambul{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er
ambul{ans}bil s.
ambul{ans}flyg s.
ambul{ans}färd s.
ambul{ans}för{are s.
ambul{ans}heli{kopter s.
ambul{ans}man s., till 1man
ambul{ans}pers{on{al s.
ambul{ans}trans{port s.
ambul{ans}ut{ryck{ning s.
ambul{at{or{isk [-o•-] adj. -t 

-a ambulerande
ambul{era v. -de flytta el.
resa omkring

ambul{er{ande adj. oböjl.
amen [amm•-] interj.
amer{ici{um [-ri•s-] s. -et el.

americiet el. = transuran
Amer{ika}brev [-me•-] s.

Amer{ika}båt s.
Amer{ika}feber s.
Amer{ika}klocka s.
Amer{ika}koff{ert s.
Amer{ika}linje s.
amer{ik{an [-a•n] s. -en -er
person från USA; person
från Amerika

amer{ik{an{are [-a•n-] s. -n;
pl. =, best. pl. amerikan-
arna amerikan; bil

amer{ik{an{is{era v. -de
amer{ik{an{is{er{ing s.
amer{ik{an{ism [-is•m] s. -en

-er amerikansk språk-
egenhet m.m.

amer{ik{an{ist s. -en -er
amer{ik{ansk [-a•n-] adj. -t -a
amer{ik{anska s. -n amerik-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

Amer{ika}resa s.
Amer{ika}res{en{är s.
amet{ist [-is•t] s. -en -er

violett ädelsten
amet{ist}färg{ad adj.
amet{ist}ring s.
amfet{am{in [-i•n el. -e•t-] s.

-en el. -et; pl. -er central-
stimulerande medel

amfet{am{in}för{gift{ning s.
amfet{am{in}miss{bruk s.
amfet{am{in}pre{par{at s.
amfet{am{in}pulver s.
amfi{bie [-fi•-] s. -n -r grod-
djur m.m.; som förled i sms
ofta konstruerad för el.
gällande både vatten o.
land

amfi{bie}bil s.
amfi{bie}far{kost s.
amfi{bie}flyg{plan s.
amfi{bie}for{don s.
amfi{bie}op{er{at{ion s.
amfi{bie}strids{vagn s.
amfi{bisk adj. -t -a; a. djur-

art som lever både i vatten o.
på land

amfi}teater [am•f- äv. -fi•-] s.;
med åskådarplatser runt scenen

amfi}teatr{al{isk [-tra•-] adj.
-t -a

am{fora [am•f-] s. -n am-

amaryllis 16
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foror antikt kärl med
trång hals o. två handtag

amhar{iska [-a•r-] s. -n språk
i Etiopien

am{id [-i•d] s. -en -er organ-
isk förening av syra-
radikal o. ammoniakrest

am{id}plast s.
am{in [-i•n] s. -en el. -et; 

pl. -er förening där väte-
atomer i ammoniak
ersatts med organiska
grupper

am{ino}plast s.
am{ino}syra s.
amir{al [-a•l] s. -en -er
amir{al{itet [-e•t] s. -et flagg-
män o. generalspersoner
i marinen; ä. el. utländsk
styrelse för sjöförsvar

amir{al{itets}för{saml{ing s.
amir{al{itets}past{or s.
amir{als}flagg s.
amir{als}grad s.
amir{al{skap s. -et
amir{als}skepp s.
amir{als}uni{form s.

1amma v. -de ge di
2amma s. -n ammor kvinna

som ger di vanl. åt annat
barn än sitt eget

ammoni{ak [-o•-] s. -en
(vattenlösning av) förening 
(i gasform) av kväve o. väte

ammoni{ak{al{isk [-ka•-] adj.
-t -a; a. lukt

ammoni{ak}gas s.
ammoni{ak}lukt s.
ammoni{ak}ånga s.
ammon{it [-i•t] s. -en -er

1 utdöd bläckfisk 2 person
tillhörande folkstam som
under biblisk tid bodde
nordost om Döda havet

ammon{it{isk adj. -t -a
ammoni{um [-o•-] s. -et el.

ammoniet el. = atom-
grupp av en kväveatom
o. fyra väteatomer

ammoni{um}klor{id s.
ammoni{um}salt s.
ammoni{um}sulf{at s.
am{mun{it{ion s. -en

am{mun{it{ions}fabr{ik s.
am{mun{it{ions}för{råd s.
am{mun{it{ions}tjänst s.
am{mun{it{ions}upp{lag s.
am{mun{it{ions}väska s.
amn{esi [-i•] s. -n minnes-
förlust

amn{esti [-i•] s. -n -er allmän
benådning

amn{esti}de{kret s.
am{ning s.
am{nings}tid s.
amok [-åkk•] s. oböjl. löpa

a. få raserianfall o.d.
amok}löp{ande adj. oböjl.
a-moll el. a moll s. oböjl.
a-moll}skala s.
a{mor{al{isk [-a•l-] adj. -t -a
som saknar moral, mor-
allös

a{mor{al{ism [-is•m] s. -en
åskådning som förnekar
moraliska värden

a{mor{al{itet [-e•t] s. -en
amor}båge s. överläppens
övre kontur

a{morf [-år•f] adj. -t -a
okristallisk; formlös o.d.

amor{in [-i•n] s. -en -er liten
kärleksgud, kupidon

amor{in}huvud s.
amor{oso [-å•s-] adv. ªmus.º
kärleksfullt

a{mort{era v. -de avbetala
a{mort{er{bar adj. -t -a
a{mort{er{ing s. -en -ar
a{mort{er{ings}fri adj.
a{mort{er{ings}lån s.
a{mort{er{ings}plan s. -en -er
a{mort{er{ings}tid s.
amor{ös [-ö•s] adj. -t -a kär-
leks-

amour [-mo•r] s. -en -er
kärlekshistoria

1ampel s. -n amplar häng-
skål för växt; lampa i
form av hängskål

2ampel adj. -t ampla
storartad, rundlig; ampla
lovord

ampel}växt s.
amper adj. -t ampra skarp,
besk, bitter

ampere [-ä•r] s. -n [-en]; 
pl. = enhet för elektrisk ström-
styrka

ampere}meter s. -n ampere-
metrar amperemätare

ampere}mät{are s.
ampere}timme äv.

ampere}timma s.
amper{het s.
ampli{fi{era v. -de utvidga,
utförligare framställa

ampli{fi{er{ing s.
ampli{fik{at{ion s. -en -er
ampl{itud [-u•d] s. -en -er

svängande kropps utslag
från jämviktsläget;
svängningsvidd m.m.

ampull [-ull•] s. -en -er liten
behållare för insprutnings-
vätska m.m.

am{put{at{ion s. -en -er
am{put{at{ions}kniv s.
am{put{era v. -de skära
bort; a. en arm

am{put{er{ing s.
am}saga s. osann historia

o.d.
amt s. -et; pl. = danskt för-
valtningsområde motsv.
svenskt län m.m.

amt}man s., till 1man motsv.
svensk landshövding

amul{ett [-ett•] s. -en -er
magiskt skyddsföremål

amul{ett}påse s.
amus{ant [-an•t] adj.; n. =, -a
roande

amygdal{in [-i•n] s. -et el. -en
glykosid i bittermandel m.m.

amyl{as [-la•s] s. -en -er
enzym

amyo{trofi [-i•] s. -n muskel-
förtvining

amyo{trof{isk [-å•f-] adj. -t -a
amöba [-ö•-] s. -n amöbor

encelligt urdjur
amöba}dys{enteri s.

1an [ann] adv. gå av och an
fram o. tillbaka; lägga an
sikta m.m.; slå an en ton;
gå an gå för sig m.m.

2an [ann] prep. krediteras;
an N.N:s konto

17 an
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ana v. -de; a. oråd; det ante
mig jag anade det

ana{bapt{ism [-is•m] s. -en
ana{bapt{ist s. -en -er veder-
döpare

ana{bapt{ist{isk adj. -t -a
ana{bol [-å•l] adj. -t -a; ana-

bola steroider syntetiskt
framställda hormoner
som stimulerar kroppens
muskelmassa

anacka [-akk•a] interj.
anamma

an{aerob [anärå•b] adj. -t -a
om process som inte kräv-
er tillgång till fritt syre

ana{for [-å•r] s. -en -er retor-
isk upprepning av ord i
början av samordnade satser
m.m.

ana{for{isk adj. -t -a; anafor-
iska pronomen som syftar
på förut nämnd person el. sak,
t.ex. ’han’, ’hon’

ana{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men bildning
av ord med omkastade
bokstäver

an{akol{ut [-u•t] s. -en -er
mening med brist på
sammanhang el. följd-
riktighet i meningsbygg-
nad

an{akol{ut{isk adj. -t -a
anakonda [-ån•da] s. -n

anakondor jätteorm
ana{kor{et [-e•t] s. -en -er
eremit

anakreont{isk [-ån•t-] adj.
-t -a till Anakreon (-a’k-),
grekisk diktare på 500-talet
f.Kr.; a. diktning om vin o.
kärlek o.d.

ana{kron{ism [-is•m] s. -en 
-er företeelse som hör
hemma i annan tid än
den skildrade

ana{kron{ist{isk adj. -t -a
an{al [-a•l] adj. -t -a som
avser ändtarmsöppning-
en

an{alfa{bet [-e•t] s. -en -er
icke läs- o. skrivkunnig

person; på ett område
djupt okunnig person

an{alfa{bet{isk adj. -t -a
an{alfa{bet{ism [-is•m] s. -en
an{al}fena s.
an{alg{esi [-si•] s. -n -er
smärtstillning

an{alg{et{ik{um [-ge•-] s. -et;
pl. = smärtstillande
medel

ana{log [-å•g] adj. -t -a lik-
artad, i viss mån överens-
stämmande, jämförlig,
motsvarande

ana{logi [-gi•] s. -n -er lik-
het, överensstämmelse,
motsvarighet

ana{logi}be{vis s.
ana{logi}bild{ning s. språk-
lig nybildning efter ett visst
mönster

ana{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
ana{logi}slut s. -et; pl. =
an{al}stadi{et s. best.
ana{lys [-y•s] s. -en -er
ana{lys}be{sked s.
ana{lys{era v. -de; a. ett

prov, ett problem
ana{lys{er{bar adj. -t -a
ana{lys{er{ing s.
ana{lys{er{ings}met{od s.
ana{lys}för{måga s.
ana{lys}in{stru{ment s.
ana{lys}met{od s.
ana{lys}mod{ell s.
ana{lys}re{sult{at s.
ana{lys}under{lag s.
ana{lyt{ik{er [-ly•-] s. -n; pl. =
ana{lyt{isk adj. -t -a; a. metod
an{al}öppn{ing s.

1anamma [-amm•a] v. -de ta
emot; tillägna sig m.m.

2anamma [-amm•a] interj.;
svordom; fan anamma

anamm{ans}värd adj.
anamm{else s. -n
an{amn{es [-e•s] s. -en -er

sjukdoms förhistoria o.d.
an{amn{et{isk [-et•-] adj. -t -a
ananas [ann•- äv. a•n-] s.

-en; pl. = el. -er frukt; växt
ananas}glass s.
ananas}juice s.

ananas}skiva s.
ananas}spad s.
ana{pest [-es•t] s. -en -er
trestavig versfot med
stigande rytm

ana{pest{isk adj. -t -a
an{arki [-ki•] s. -n upplös-
ning av samhällsordn-
ingen, laglöshet

an{ark{isk [-ar•k-] adj. -t -a
an{ark{ism [-kis•m] s. -en
uppfattning som vill av-
skaffa statsmakten o. in-
föra anarki

an{ark{ist s. -en -er
an{ark{ist{isk adj. -t -a
an{arko}synd{ik{al{ism s.
ana{tema [-e•-] s. -t -n
bannlysning, förkastelse-
dom

anatoli{er [-tå•- el. -to•-] s.
-n pl. = inv. i Mindre Asien

anatol{isk adj. -t -a
ana{tom [-å•m] s. -en -er
ana{tomi [-i•] s. -n veten-
skapen om organismers
inre byggnad o.d.

ana{tom{ik{um [-tå•-] s. oböjl.
anatomisk institution;
ett a.

ana{tomi}plansch s.
ana{tom{isk adj. -t -a
an}be{falla v. anbefallde för-
orda; lägga ngn ngt på
hjärtat; påbjuda; över-
lämna o.d.

an}be{fall{ning s.
an}be{langa v. beträffa,
angå; vad mig anbelangar

an}be{lang{and{es prep. ªåld.º
beträffande

an}blick s.
an}blåsa v. a. en flöjt
an}blås{ning s.
an}bringa v. fästa, placera

o.d.
an}bring{ning s.
an{bring{nings}punkt s.
an}bud s. -et; pl. =
an{buds}för{far{ande s.
an{buds}giv{are s.
an{buds}giv{ning s.
an{buds}handl{ing s.

ana 18
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an{buds}pris s., till 1pris
an{buds}tid s.
anci{enn{itet [-e•t] s. -en

företräde i tjänsteålder
anci{enn{itets}princip s.

1and s. -en änder fågel
2and s. -en ªåld.º skördetid
anda s. -n luft som in- o.
utandas; andning; stäm-
ning; tänkesätt; skap-
lynne; innersta mening
m.m.; dra andan; nästan
tappa andan ªvard.º; ge
upp andan dö; allt vad liv
och a. har; där råder en
god a.; när andan faller
på; i andanom i tankarna
el. fantasin o.d.

an{dakt s. -en -er
an{dakts}bok s., till 1bok
an{dakts}full adj. -t -a
an{dakts}liv s.
an{dakts}rum s.
an{dakts}stund s.
an{dakts}öv{ning s.
andalusi{er [-u•-] s. -n; pl. =
inv. i Andalusien

andalus{isk adj. -t -a
andalus{iska s. -n andalus-

iskor 1 ej pl.; spansk dialekt
2 kvinna

1andante [-an•te] adv. ªmus.º
ganska långsamt

2andante [-an•te] s. -t -n
ªmus.º

andante}sats s.
1andant{ino [-i•-] adv. ngt

hastigare än andante
2andant{ino [-i•-] s. -t -n
and{as v. andades
ande s. -n andar själ; över-
naturligt väsen; person-
lighet; okroppslig sub-
stans m.m.; som förled i sms
äv. andnings- o.d.; kropp
och a.; den helige A.; han
var en stor a.; materia och
a.; i andanom se under anda

ande}be{svärj{else s.
ande}dop s.
ande}drag s.; vid andning
ande}dräkt s. -en utand-
ningsluft m.m.

ande}fatt{ig adj. -t -a själlös
o.d.

ande}fatt{ig{dom s.
ande}fram{kall{ning s.
an}del s. -en -ar
ande}liv s.
an{dels}be{vis s.
an{dels}bo{lag s.
an{dels}fast{ig{het s.
an{dels}för{en{ing s.
an{dels}handel s. ªfinl.º ko-
operativ affär

an{dels}hus s.
an{dels}inne{hav s.
an{dels}lag s. -et; pl. = ªfinl.º
kooperativ förening

an{dels}lägen{het s.
an{dels}mej{eri s.
an{dels}slakt{eri s.
an{dels}teckn{ing s.
an{dels}äg{are s.
ande}men{ing s. innersta
mening, egentligt syfte
o.d.

ande}rik adj. -t -a själfull
o.d.

ande}röst s.
ande}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. andeskådarna
ande}skåd{ning s.
ande}syn s. -en -er
ande}tag s.; vid andning
ande}tom adj. andefattig
ande}upp{en{bar{else s.
ande}visk{ning s.
ande}värld s.
ande}väsen s., till 2väsen
and}fådd adj. andfått and-

fådda; vara a. av språng-
marschen flämta o.d.

and}fådd{het s.
and}hål s.
and}hämt{ning s.
and{hämt{nings}paus s.
and{insk adj. -t -a som
avser Anderna

and}jakt s.
and{lig adj. -t -a
and{lig{en adv.
and{lig{het s.
and}lös adj. -t -a; a. tystnad
and}lös{het s.
and}mat s.; växt

and{ning s.
and{nings}ap{par{at s.
and{nings}hål s.
and{nings}kont{roll s.
and{nings}org{an s.
and{nings}paus s.
and{nings}svår{ig{het{er s. pl.
and{nings}väg{ar s. pl.
and}nöd s.
andorr{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Andorra

andorr{ansk [-a•n-] adj. -t -a
andorr{anska [-a•n-] s. -n

andorranskor kvinna
1andra räkn.; mask. andre;

a. delen av boken
2an}dra äv. an}draga v. fram-

föra som argument
andra se annan

1andra}bas el. andre}bas s.
-en -ar körsångare

2andra}bas s. -en stämma 
i kör

an}drag s. -et; pl. = handtag
e.d. till register i orgel

andraga se 2andra
an}drag{ande s. -t -n
an}drag{ning s.
andra{grads}ekv{at{ion s.
an{drags}knapp s.
andra{hands}kon{trakt s.
andra{hands}upp{gift s.
andra{hands}ut{hyr{ning s.
andra{hands}värde s.
andrake s. -n andrakar
hanne av anka el. and

andra{klass}bilj{ett s.
andra}led{are s.
andra}namn s.
andraopponent se andre-

opponent
andra}plac{er{ing s.
andra{plans}fig{ur s.
andra{plans}roll s. -en -er
andra}plats s.
andra}pris s., till 1pris
andra{rangs}för{fatt{are s.
andra}sort{er{ing s.

1andra}ten{or el. andre}-
ten{or s.; körsångare

2andra}ten{or s.; stämma i kör
andra}tid{ning s.
andra}upp{laga s.
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andra}åk s. ªsport.º
andre se annan
andreas}kors [-e•-] s.
X-formigt kors

andrebas se 1andrabas
andre}mål{vakt s.
andre}op{pon{ent äv.

andra}op{pon{ent s.
andre}pil{ot s.
andre}re{dakt{ör s.
andre}styr{man s.
andretenor se 1andratenor
andro{gen [-je•n] adj. -t -a;

androgena ämnen som
stimulerar de manliga
könsorganen o. köns-
karaktärerna

1andro{gyn [-jy•n el. -gy•n] s.
-en -er dubbelkönad var-
else

2andro{gyn [-jy•n el. -gy•n]
adj. -t -a dubbelkönad,
tvekönad

andr{om pron. ªåld.º andra;
a. till varnagel till varning
för andra

and}rum s. -met frist m.m.
and}sträck s.
and}tid s.
and}truten adj. andtrutet

andtrutna andfådd
and}truten{het s.
and}täppa s. -n
and}täppt adj.
and}täppt{het s.
and}unge s.
an{däkt{ig adj. -t -a andakts-
full

an{däkt{ig{het s.
anekdot [-å•t] s. -en -er kort

skämtsam berättelse, hist-
oria

anekdot{art{ad adj.
anekdot}be{rätt{are s.
anekdot}flora s.
anekdot{isk adj. -t -a
anemi [-i•] s. -n blodbrist
anem{isk [-e•-] adj. -t -a
blodfattig; ªäv. bildl.º

anemo{meter [-me•-] s. -n
anemometrar vindmätare

anem{on [-å•n] s. -en -er
sippa

anero{id [-i•d] s. -en -er
aneroidbarometer

anero{id}baro{meter s. med
lufttom metalldosa

an{est{esi [-i•] s. -n -er till-
stånd av känsellöshet el.
oförmåga att uppfatta sinnes-
intryck

an{est{esio{log [-å•g] s.
-en -er

an{est{esio{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om bedöv-
ningsmedel

an{est{et{ik{um [-e•t-] s. -et;
pl. = bedövningsmedel

an{est{et{isk adj. -t -a; anest-
etiska medel

an}fader [a•n-] s.
an}fall s. -et; pl. =
an}falla v.
an}fall{are s. -n; pl. =, best.

pl. anfallarna
an{falls}kedja s.
an{falls}krig s.
an{falls}linje s.
an{falls}mål s.
an{falls}rikt{ning s.
an{falls}spel s.
an{falls}spel{are s.; i fotboll

m.m.
an{falls}styrka s.
an{falls}vapen s.
an}falls{vis adv.
an{falls}våg s. -en -or
an{falls}zon s.; i ishockey

1an}fang [-fan•] s. -en -er ut-
sirad större begynnelse-
bokstav

2an}fang [ann•- el. -fan•] s.
-et; pl. = plan varpå valv
vilar

an{fangs}bok{stav s.
an}flyg{ning s.
an{flyg{nings}bana s.
an}fordr{an s. vid a.
an}fräta v.
an}frät{ning s.
an}frätt adj.
an}fukta v.
an}fukt{ning s.
an}fäkta v. oroa, plåga;
klandra m.m.

an}fäkt{bar adj. -t -a

an}fäkt{else s. -n -r
an}fäkt{ning s.
an}föra v. a. en trupp, en

sångkör leda; a. ngt till
sitt försvar framföra,
meddela

an}för{ande s. -t -n yttrande
m.m.

an}för{are s. ledare
an}för{ar{skap s. -et
an}för{ing s. -en -ar återgiv-
ning av yttrande o.d.; di-
rekt a. i ordagrann form; in-
direkt a. i omskriven form

an{för{ings}sats s.
an{för{ings}tecken s.; kring

direkt anföring (vanl. ” ”)
an{för{ings}verb s.
an}för{tro v. förtroendefullt
överlämna el. meddela
m.m.; arbetet anförtroddes
åt honom el. han anför-
troddes arbetet

an}för{tro{ende s. -t
an}för{vant s. -en -er släkt-
ing

an}för{vant{skap s. -et
an}ge äv. an}giva v.
angel s. -n anglar metkrok
angel}don s.
angel}fiske s.
angel}krok s. stor metkrok
med lång vågrät nedre
del o. kort uppåtböjd
spets

angel}mete s.
an}ge{lägen adj. angeläget

angelägna
an}ge{lägen{het s. -en -er
vikt, betydelse; sak,
ärende m.m.

an{ge{lägen{hets}grad s.
an{ge{lägen{hets}grad{era v.
an{ge{lägen{hets}grad{er{-

ing s.
an{ge{lägen{hets}ordn{ing s.
an}ge{näm adj. -t -a
angina [angi•-] s. -n anginor

ªmed.º kärlkramp särskilt
i hjärtats kranskärl; tonsill-
inflammation, halsfluss;
a. pectoris

angio{grafi [angi-, -fi•] s. -n
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röntgenundersökning av
blodkärl

angio{kardio{grafi [-fi•] s. -n
röntgenundersökning av
hjärta o. blodkärl

angio{sperm [-är•m] s. -en 
-er ªbot.º gömfröig växt

angiva se ange
an}giv{are s.
an}giv{else s. -n -r
an{giv{else}brott s.
an}giv{eri [-ri•] s. -et -er
an{giv{eri}syst{em s.
an}giv{ning s.
angla v. -de fiska med
angelkrok

angl{er [an•l- el. an•gl-] s. pl.
personer tillhörande en
forntida germansk folk-
stam

angl{ic{ism [anl- el. angl-, 
-is•m] s. -en -er engelsk
språkegenhet m.m.

angl{ik{ansk [-ka•n-] adj. -t 
-a; anglikanska kyrkan
engelska statskyrkan

angl{ing s.
angl{is{era [anl- el. angl-] v.

-de göra mera engelsk
angl{is{er{ing s.
angl{ist [-is•t] s. -en -er
forskare i engelska
språket el. kulturen

anglo{amer{ik{an [-ka•n] s.
amerikan av engelsk här-
komst

1anglo{fil [-i•l] adj. -t -a
engelskvänlig

2anglo{fil [-i•l] s. -en -er
anglo{man [-ma•n] s. -en -er
överdriven beundrare av
allt engelskt

anglo{mani [-i•] s. -n
anglosachsare se anglo-

saxare
anglosachsisk se anglo-

saxisk
anglosachsiska se anglo-

saxiska
anglo}sax{are [-sakk•s-] s.

-n; pl. =, best. pl. anglosax-
arna äv. anglo}sachs{are
-n; pl. =, best. pl. anglo-

sachsarna person tillhör-
ande den från angler o.
saxare härstammande
befolkningen i Britanni-
en i ä. tid

anglo}sax{isk äv.
anglo}sachs{isk adj. -t -a

anglo}sax{iska s. -n anglo-
saxiskor äv.
anglo}sachs{iska -n anglo-
sachsiskor 1 ej pl. forn-
engelska  2 kvinna

angl{äs [-ä•s] s. -en -er ä.
dans

angol{an [angåla•n] s. -en 
-er inv. i Angola

angol{ansk [-a•-] adj. -t -a
angol{anska [-a•n-] s. -n

angolanskor kvinna
angora- [angå•-] i sms; be-

tecknande (produkt från) lång-
håriga djur (från Mindre Asien)

angora}garn s.
angora}get s.
angora}jumper s.
angora}kan{in s.
angora}katt s.
angora}ull s.
angostura [angåstu•-] s. -n

likör med bittert smakämne
angostura}bark s. -en
angostura}stänk s.
an}grepp s. -et; pl. =
an{grepps}krig s.
an{grepps}mål s.
an{grepps}plan s. -en -er
an{grepps}punkt s.
an}gripa v. a. fienden öppna
strid med o.d. men gripa
(sig) verket an, gripa sig
an med ngt sätta igång
med ngt

an}grip{are s.
an}grip{bar adj. -t -a
an}grip{lig adj. -t -a
an}grip{lig{het s.
an}gräns{ande adj. oböjl.
an}gå v. det angår oss gäll-
er, rör men det går inte an
går inte för sig

an}gå{ende prep.
an}göra v. _ lägga till vid

brygga el. gå in i hamn; ta

känning med land; fästa
lina m.m.

an}gör{ing s.
an{gör{ings}boj s. -en -ar
an{gör{ings}plats s.
an{gör{ings}tross s.
an}hala v. _ hala åt sig;
sträcka

an}hal{ning s.
an}halt s. -en -er hållplats
an}hang s. -et; pl. = otrev-
ligt följe

an}hopa v. hopa i allt
större mängd o.d.

an}hop{ning s. -en -ar
an{hydr{id [-i•d] s. -en -er
kemisk förening härledd
ur en annan gm avlägsn-
ande av vatten

an}hålla v. a. en misstänkt
person ta i fängsligt för-
var; a. om ngt be om el.
begära men hålla an verk-
tyget mot ngt hålla verk-
tyget tätt intill

an}håll{an s.; best. =; i pl. an-
vänds anhållanden begär-
an; en a.

an}håll{ande s. -t -n tillfäll-
igt frihetsberövande

an}häng{are s. -n; pl. =, best.
pl. anhängarna under-
stödjare, medhållare o.d.

an}häng{ig adj. -t -a över-
lämnad till domstols
prövning o.d.; ett mål an-
hängigt vid rätten

an{häng{ig}göra v. a. ett mål
an}hör{ig adj.; pl. -a

substantiverat släkting; en
a.; mina anhöriga

an{hör{ig}in{vandr{ing s.
an{hör{ig}vård s. -en
anil{in [-i•n] s. -en el. -et

(amin anv. för beredning av)
färgämne(n) m.m.

anil{in}blått s. oböjl.
anil{in}färg s.
anil{in}för{gift{ning s.
anil{in}penna s.
anim{al [-a•l] adj. -t -a som
tillhör djurvärlden; djur-
isk; sinnlig m.m.
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anim{alie}pro{dukt{ion s.
anim{ali{er [-a•l-] s. pl.;

födoämnen från djurriket
anim{al{isk [-a•l-] adj. -t -a;

a. föda från djurriket
anim{at{ion s. -en framställ-
ning av tecknad film

anim{at{ör s. -en -er person
som gör tecknad film

anim{era v. -de egga, upp-
muntra; levandegöra o.d.

anim{er{ad adj. livlig, upp-
rymd m.m.; a. film teckn-
ad film el. dockfilm o.d.

anim{er{ing s.
anim{ism [-is•m] s. -en
primitiv tro på natur-
besjälning m.m.

anim{ist{isk adj. -t -a
anim{os{itet [-e•t] s. -en
ovilja, hätskhet

an{ing s. -en -ar; inte ha en
a. om minsta begrepp; 
en a. bättre smula

an{ings}full adj. -t -a
an{ings}lös adj. -t -a
an{ings}lös{het s.
anis s. -en krydda; växt
anis}bröd s.
anis{ett [-ett•] s. -en -er
anislikör

anis{ett}but{elj s.
anis}lik{ör s.
anis}träd s.
an}jon [ann•-] s. negativ
jon

an{jon}byt{are s. -n; pl. =,
best. pl. anjonbytarna

anka s. -n ankor
ankar se 1ankare
ankar}block s.
ankar}boj s. -en -ar

1ankare i vissa fraser äv.
ankar s. ankaret; pl.
ankare el. ankaren, best. pl.
ankarna; fartyget ligger
för ankar el. till ankars
förankrat

2ankare s. ankarn el.
ankaret; pl. = el. ankaren,
best. pl. ankarna ä. rymd-
mått (om 39,25 liter); mindre
laggkärl (med motsv. rymd)

ankar}fäste s.
ankar}grund s. -en -er
ankar}gång s. -en -ar i ur
ankar}järn s.; i mur
ankar}kran s.
ankar}kätt{ing s.
ankar}lina s.
ankar}plats s.
ankar}slut s. -en -ar
ankar}spel s.
ankar}stock s. tvärstycke
upptill på ankare; mörkt
matbröd

ankar}tross s.
ankar}tåg s. -et; pl. =
ank}bonde s. ankhanne
ank}bröst s.
ank}damm s. -en -ar ªmest

bildl.º stillastående miljö
ank{damms}de{batt s.
ankel s. -n anklar fotknöl;
vrist

ankel}lång adj. -t -a;
a. klänning

ankel}sock s.
ankel}socka s.
ank}hane s.
ank}hanne s.
an}klaga v.
an}klag{are s. -n; pl. =, best.

pl. anklagarna
an}klag{else s. -n -r
an{klag{else}akt s.
an{klag{else}punkt s.
an{klag{else}skrift s.
an}klang s. oböjl. bifall (t.ex.

vinna a.); återklang m.m.
ank}lever s.
an}knyta v. _, till knyta
an}knyt{ning s. -en -ar
an{knyt{nings}fall s. ut-
ländsk person som får
bosätta sig permanent
i Sverige därför att en
nära anhörig finns
i landet

an{knyt{nings}nummer s.
an{knyt{nings}punkt s.
an}komma v. _ det an-

kommer el. mest kommer
an på dig, om osv. beror
men endast a. till en plats
anlända

an}kommen adj. frukt som
blivit a. litet skämd

an}komst s. -en -er anländ-
ande

an{komst}dag s.
an{komst}dat{um s.
an{komst}hall s.
an{komst}ort s. -en -er
an{komst}plats s.
an{komst}tid s.
ankra v. -de förtöja med
ankare

ankr{ing s.
ankr{ings}av{gift s.
ankr{ings}för{bud s.
an}kult [a•n-] s., till 1kult
ank}unge s.
an}lag s. -et; pl. =
an}lagra v. a. sig lagra sig
intill vartannat o.d.

an}lagr{ing s.
an{lags}bärare s.
an{lags}pröv{ning s.
an{lags}test s. -et el. -en; 

pl. = el. -er
an}led{ning s. -en -ar; med

äv. i a. av på grund av; på
förekommen a.

an}lete s. -t -n ansikte
an{lets}drag s.
an}ligga v. _
an}ligg{ning s.
an{ligg{nings}yta s.
an}lita v. ta ngn till hjälp;
begagna m.m.

an}lopp s. -et; pl. =
an{lopps}bana s.
an{lopps}hamn s.
an}lupen adj. anlupet an-

lupna; rött anlupna blad
med röd skiftning

an}lägg s. -et; pl. = större
bygge m.m.

an}lägga v. a. väg bygga;
a. mordbrand åstad-
komma men lägga an med
bössan sikta o.d.

an}lägg{are s. -n; pl. =, best.
pl. anläggarna

an}lägge s. -t -n större
bygge o.d.

an}lägg{ning s. -en -ar
an{lägg{nings}arbete s.
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an{lägg{nings}industri s.
an{lägg{nings}kost{nad s.
an{lägg{nings}plats s. an-
läggsplats

an{lägg{nings}tekn{isk adj.
-t -a

an{lägg{nings}verk{sam{het s.
an{läggs}plats s.; där fartyg

lägger till
an}lända v. a. till en plats
komma fram

an}löp s. anlöpning av hamn
an}löpa v. anlöpte lägga i
land vid el. i

an}löp{ning s.
an}mana v. uppmana
an}man{ing s.
an{man{ings}rop s.
an}marsch s.
an}moda v. -de
an}mod{an s.; best. =; i pl. an-

vänds anmodanden; en a.
an}mod{ande s. -t -n
an}moder [a•n-] s.
an}mäla v. anmälde
an}mäl{an s.; best. =; i pl. an-

vänds anmälningar; en a.
an}mäl{are s. -n; pl. =, best.

pl. anmälarna
an}mäl{ning s. -en -ar
an{mäl{nings}av{gift s.
an{mäl{nings}blank{ett s.
an{mäl{nings}handl{ing s.
an{mäl{nings}plikt s.
an{mäl{nings}skyld{ig adj.

-t -a
an{mäl{nings}skyld{ig{het s.
an{mäl{nings}tid s.
an}märka v.
an}märk{are s.
an}märk{ning s. -en -ar
an{märk{nings}värd adj.
ann pron. ªvard.º annan; en

ann (dvs. den ene el. jag)
är så god som en ann

ann{al{er [-a•l-] s. pl. års-
böcker; årsskrift o.d.

ann{al{ist [-is•t] s. -en -er
annalförfattare

ann{al{ist{isk adj. -t -a
1an}nalk{ande adj. oböjl. a.

fara
2an}nalk{ande s. oböjl. vara i a.

ann{al}verk s.
annam{it [-i•t] s. -en -er inv.
i det tidigare Annam

annam{it{isk adj. -t -a
ann{an pron. annat, best.

andre, andra; pl. andra; en
och a. gång ibland; ingen-
ting annat än enbart

ann{an}dag s. a. jul
ann{an{dags}bal s. -en -er
ann{an}stans adv.; särskr. äv.
annorstädes

ann{ars adv. i annat fall,
i vanliga fall, eljest, för
övrigt

an{nekt{era v. -de införliva,
tillägna sig, lägga beslag
på

an{nekt{er{ing s.
an{nekt{er{ings}pol{it{ik s.
annektion se annexion
an{nex [-ek•s] s. -et; pl. =

kompletterande bihang till
byggnad m.m.; dotterför-
samling

an{nex}bygg{nad s.
an{nex}för{saml{ing s.
an{nex{ion [-kso•n] el.

an{nekt{ion s. -en -er till
annektera

an{nex}kyrka s.
an{nex}sjuk{hus s.
an{nihil{at{ion s. -en -er
an{nihil{era v. -de förinta

o.d.
an{nihil{er{ing s.
anno s. oböjl. år; framför

årtal, t.ex. a. 1986
anno da{zu{mal s. oböjl. från

a. från gamla och lite löj-
liga dar

an{nons [-ån•s el. -ån•s] s.
-en -er

an{nons}ac{kvis{it{ör s.
an{nons}ag{ent s.
an{nons}blad s.
an{nons}byrå s. -n -er
an{nons}chef s.
an{nons{era v. -de
an{nons{er{ing s.
an{nons}för{bud s.
an{nons}för{sälj{ning s.
an{nons}in{täkt{er s. pl.

an{nons}kamp{anj s.
an{nons}kont{or s.
an{nons}kost{nad s.
an{nons}org{an s.
an{nons}pel{are s.
an{nons}sida s.
an{nons}spalt s.
an{nons}svar s.
an{nons}tavla s.
an{nons}text s.
an{nons}tid{ning s.
an{nons{ör [-ö•r] s. -en -er
an{nons{ör}för{en{ing s.
ann{or}led{es adv. ªåld.º på
annat sätt

1ann{or}lunda adv. på annat
sätt

2ann{or}lunda adj. oböjl. på
annat sätt beskaffad

ann{or}städ{es adv. på
annat ställe el. på andra
ställen

an{not{at{ion s. -en -er
an{not{at{ions}block s.
an{not{era v. -de anteckna
an{not{er{ing s.

1annu{ell [-ell•] adj. -t -a
årlig; ettårig (t.ex. a. växt)

2annu{ell [-ell•] s. -en -er ett-
årig växt

annu{itet [-e•t] s. -en -er
terminsvis återkomm-
ande fast belopp som av-
betalning m.m.

annu{itets}lån s.
an{null{era v. -de upphäva,
förklara ogiltig

an{null{er{ing s.
an{od [-o•d el. -å•d] s. -en 

-er positiv elektrod
an{od}batt{eri s.
an{od{is{era v. -de gm
elektrolys belägga metall
med hölje o.d.

an{od{is{er{ing s.
an}olja v. lätt bestryka med
olja

an}olj{ning s.
anom{al [-a•l] adj. -t -a
oregelmässig, avvikande
o.d.

anom{ali [-i•] s. -n -er
anom{al{ist{isk adj. -t -a
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a{nomi [-i•] s. -n -er norm-
löshet

ano{nym [-y•m] adj. -t -a
som härrör från person som
inte uppgivit sitt namn,
okänd till namnet m.m.

ano{nym{is{era v. -de göra
anonym o.d.

ano{nym{is{er{ing s.
ano{nym{itet [-e•t] s. -en
ano{nym{itets}skydd s.
an{or s. pl. ªäv. bildl.º ärorik
historia, stolta tradition-
er, förfäder o.d.

anorak [-akk• el. ann•-] s.
-en -er vindtät sportjacka
med kapuschong

an}ordna v.
an}ordn{ande s. -t
an}ordn{are s.
an}ordn{ing s. -en -ar
an{orekt{ik{er s. -n; pl. =
person som lider av
anorexi

an{orekt{isk adj. -t -a som
har att göra med anorexi

an{orexi [-i•] s. -n ªmed.º sjuk-
lig aptitlöshet, självsvält

a{norm{al [-a•l] adj. -t -a
avvikande från regeln,
onormal

an}part s. andel
an{parts}be{räkn{ing s.
an}passa v. -de; a. sig
an}pass{bar adj. -t -a
an}pass{lig adj. -t -a
an}pass{lig{het s.
an}pass{ling s. -en -ar
an}pass{ning s. -en -ar
an}pass{nings{bar adj. -t -a
an{pass{nings}för{måga s.
an{pass{nings}grupp s.
an{pass{nings}pro{blem s.
an{pass{nings}pro{cess s.
an{pass{nings}svår{ig{-

het{er s. pl.
an}rik adj. -t -a som har
gamla anor

an}rika [ann•-] v. -de höja
metallhalten hos malm gm
frånskiljning av ofyndigt gods
o.d.; göra rikare, kon-
centrera m.m.

an}rik{ning s.
an{rik{nings}an{lägg{ning s.
an{rik{nings}grad s.
an{rik{nings}pro{cess s.
an{rik{nings}verk s.
an}rop s.
an}ropa v. _ a. el. ropa an

ngn ropa på ngn o. d men
endast a. ngn om hjälp
ivrigt be o.d.

an}rop{ning s.
an{rops}frekv{ens s.
an{rops}sign{al s.
an{rops}styrd adj. a. buss-

trafik
an}rycka v. _
an}ryck{ning s.
an}rätta v. tillaga, tillreda

m.m.
an}rätt{ning s.
ans s. -en
ansa v. -de sköta, vårda
an}saml{as v. samlas i allt
större mängd o.d.

an}saml{ing s.
an}sats s.
an{sats}rör s.
an{sats}svarv{ning s.
an}sats{vis adv. a. framryck-

ning (adj.) kort, snabb
framryckning

an}se v.
an}sedd adj. aktad o.d.
an}se{ende s. aktning m.m.;

i a. till med hänsyn till
an}sen{lig adj. -t -a betydlig

o.d.
an}sen{lig{het s.
an}sikte s. -t -n
an{sikts}be{handl{ing s.
an{sikts}bjud{ning s.; vid för-

lossning
an{sikts}drag s.
an{sikts}form s. -en -er
an{sikts}färg s.
an{sikts}för{lam{ning s.
an{sikts}halva s.
an{sikts}hud s.
an{sikts}lyft{ning s.
an{sikts}mask s. -en -er
an{sikts}muskel s.
an{sikts}ryck{ning s.; vid sjuk-

dom

an{sikts}skydd s.
an{sikts}ut{tryck s.
an{sikts}vatten s.; för kosmet-

iska ändamål
ansjov{is [-o•-] s. -en -ar
ansjov{is}burk s.
ansjov{is}låda s.
ansjov{is}spad s.
ansjov{is}sås s.
an}skaffa v. -de
an}skaff{ande s. -t
an}skaff{bar adj. -t -a
an}skaff{ning s.
an{skaff{nings}kost{nad s.
an{skaff{nings}värde s.
an}skjuta v. skadskjuta;
utfällas i kristallform m.m.

an}skjut{ning s.
an}skot{ning s.
an}skri s.; plötsligt skri
an}skriven adj. väl a. om-
tyckt

an}skräm{lig adj. -t -a hisk-
ligt ful, hisklig

an}skräm{lig{het s.
an}slag s. -et; pl. =; sätta

upp ett a. tillkännagiv-
ande; a. för extra utgifter
anvisad summa; mjukt a.
t.ex. på piano; onda a.
planer o.d.

an{slags}be{hov s.
an{slags}be{lopp s.
an{slags}be{vilj{ande adj.

oböjl. a. myndighet
an{slags}fram{ställ{ning s.
an{slags}giv{ande adj. oböjl.
an{slags}höj{ning s.
an{slags}kraft s.; hos projektil

m.m.
an{slags}krav s.
an{slags}minsk{ning s.
an{slags}pel{are s.
an{slags}post s.
an{slags}ram s.
an{slags}tavla s.
an{slags}till{del{ning s.
an{slags}titel s.
an{slags}upp{räkn{ing s.
an{slags}vinkel s.; när pro-

jektil träffar ett mål
an{slags}yrk{ande s.
an{slags}yta s.
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an{slags}äsk{ande s.
an{slags}ök{ning s.
an}sluta v. _, till 3sluta;

kolven ansluter väl el.
sluter väl an men endast
a. sig till ett sällskap;
a. ngt till det elektriska
nätet förbinda ngt med

an}slut{ning s. -en -ar
an{slut{nings}av{gift s.
an{slut{nings}buss s.
an{slut{nings}flyg s.
an{slut{nings}för{drag s.
an{slut{nings}traf{ik s.
an}slå v. _ anslog, anslagit,

anslagen anslaget an-
slagna, pres. anslår; a. el.
slå an en sträng men endast
a. medel till ngt tilldela,
anvisa; a. ett meddelande
sätta upp; man anslog för-
lusten till en miljon upp-
skattade; talet slog an på
åhörarna gjorde intryck

1an}slå{ende adj. oböjl. ett a.
tal

2an}slå{ende s.
ans{ning s.
an}sols adv. ªprov.º motsols;
baklänges

an}spann s. -et; pl. = för for-
don

an{spanns}häst s.
an}spela v. a. på ngt hän-
syfta

an}spel{ning s. -en -ar
an}språk s. -et; pl. =
an{språks}full adj. -t -a
an{språks}full{het s.
an{språks}lös adj. -t -a
an{språks}lös{het s.
an{språks}nivå s.
an}spänna v. spänna för el.

fast; spänna sina krafter m.m.
an}spänn{ing s. -en -ar
an}stalt s. -en -er
an{stalts}bunden adj.
an{stalts}di{rekt{ör s.
an{stalts}vist{else s.
an{stalts}vård s. -en
an}stifta v. a. oroligheter ge
upphov till, ställa till

an}stift{an s.; best. =; en a.

an{stift{ans}brott s.
an}stift{are s.
an}stift{else s. -n
an}storm s.
an}storm{ande adj. oböjl.
an}storm{ning s.
an}stryka v.
an}stryk{are s.; pensel
an}stryk{ning s. en a. av för-

akt biton e.d.
an}stränga v. ansträngde
an}sträng{ande adj. oböjl.
an}strängd adj. a. munterhet
krystad o.d.

an}strängd{het s.
an}sträng{ning s. -en -ar
an}stucken adj. smittad el.
påverkad av ett tänkesätt
o.d.

an}stå v.
an}stånd s. -et; pl. =
an{stånds}tid s.
an}ställa v. a. personal;

a. efterforskningar
an}ställd adj.; mest

substantiverat
an}ställ{ning s. -en -ar
an{ställ{nings}av{tal s.
an{ställ{nings}dag s.
an{ställ{nings}form s. -en -er
an{ställ{nings}för{håll{and{-

en s. pl.
an{ställ{nings}gar{anti s.
an{ställ{nings}inter{vju s.
an{ställ{nings}kon{trakt s.
an{ställ{nings}skydd s.
an{ställ{nings}stopp s., till

1stopp
an{ställ{nings}tid s.
an{ställ{nings}trygg{het s.
an{ställ{nings}vill{kor s.
an{ställ{nings}år s.
an}ständ{ig adj. -t -a
an}ständ{ig{het s.
an{ständ{ig{hets}krav s.
an{ständ{ig{hets}känsla s.
an{ständ{ig{hets}skäl s.
an}ständ{igt{vis adv.
an}stöt s. -en; väcka a. upp-
röra, stöta; ta a. bli upp-
rörd el. stött

an}stöt{lig adj. -t -a
an}stöt{lig{het s.

an}svar s. -et
an}svara v.
an}svar{ig adj. -t -a
an}svar{ig{het s.
an{svar{ig{hets}för{säkr{ing s.
an{svar{ig{hets}lag s. -en -ar
an{svars}börda s.
an{svars}fri adj.
an{svars}fri{het s.
an{svars}fråga s.
an{svars}full adj. -t -a
an{svars}full{het s.
an{svars}fylld adj.
an{svars}för{del{ning s.
an{svars}för{säkr{ing s.
an{svars}känn{ande adj. oböjl.
an{svars}känsla s.
an{svars}lös adj. -t -a
an{svars}lös{het s.
an{svars}med{veten adj.
an{svars}nämnd s.
an{svars}om{råde s.
an{svars}skydd s.; i hemför-

säkring
an{svars}tag{ande s. -t
an{svars}tyngd adj.
an{svars}yrk{ande s.
an}svälla v. svälla ut
an}sväll{ning s. -en -ar
an}sätta v. _ a. el. sätta an

stämjärnet men endast a.
ngn med frågor bestorma,
plåga; a. en ton börja

an}sätt{bar adj. -t -a
an}sätt{ning s.
an}söka v.; skriftligen anhålla

om ngt o.d.
an}sök{an s.; best. =; i pl. an-

vänds ansökningar; en a.
an{sök{ar}länd{er s. pl.; som

ansöker om medlemskap i EU
an}sök{ning s. -en -ar
an{sök{nings}blank{ett s.
an{sök{nings}dag s.
an{sök{nings}handl{ing s.
an{sök{nings}tid s.
an{sök{nings}till{fälle s.
an}ta äv. an}taga v. _ a. ett

förslag godkänna; a. nya
seder tillägna sig; a. en
ljusare färg få; a. att uni-
versum är obegränsat
tänka sig, förutsätta men
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endast ta sig an intressera
sig för o. hjälpa o.d.

an}tag{ande s. -t -n
an}tag{bar adj. -t -a
an}tag{lig adj. -t -a
an}tag{lig{en adv.
an}tag{lig{het s.
an}tag{ning s.
an{tag{nings}nämnd s.
an{tag{nings}poäng s., till

1poäng
an{tag{nings}pröv{ning s.
an{tag{nings}regl{er s. pl.
an{tag{nings}syst{em s.
ant{ag{on{ism [-is•m] s. -en
motsättning; fiendskap

ant{ag{on{ist s. -en -er mot-
ståndare m.m.

ant{ag{on{ist{isk adj. -t -a
an}tal s. -et; pl. =
an{tals}be{räkn{ing s.
ant{arkt{isk [-ar•k-] adj. -t -a
sydpols-

an}tasta v. -de
an}tast{are s. -n; pl. =, best.

pl. antastarna
an}tast{bar adj. -t -a
an}tast{lig adj. -t -a
an}tavla [a•n-] s.
ante se ana
ante- i sms framför, före,
förut o.d.

ante{ced{ent{ia [-en•tsia] s.
pl.; ngns föregående liv

ante{ced{enti{er [-en•tsi-] s.
pl. antecedentia

ante{cip{at{ion s. -en -er
ante{cip{era v. -de föregripa

m.m.
ante{cip{er{ing s.
an}teckna v.
an}teckn{are s.
an}teckn{ing s. -en -ar
an{teckn{ings}block s.
an{teckn{ings}bok s., till 1bok
an{teckn{ings}lista s.
ante{dat{era [-e•ra] v. -de
åsätta tidigare el. äldre
datum, fördatera

ante{dat{er{ing s.
ante{diluvi{ansk [-a•nsk] adj.

-t -a äldre än syndaflod-
en; ytterligt föråldrad

an{tenn [-enn•] s. -en -er
känselspröt hos leddjur;
anordning för mottag-
ning el. utsändning av
radiovågor

an{tenn}mina s.
an{tenn}skål s.; till parabol-

antenn
an{tenn}typ s.
ante{pendi{um [-pen•d-] s.

antependiet antependier
förhänge på altarbords
framsida, altarkläde

ante{pen{ult{ima [-ul•t-] s.
tredje stavelsen från
slutet i ord

anti- i sms mot- o.d.
anti}amer{ik{ansk adj. -t -a
anti}aukt{or{it{är adj. -t -a
anti{ball{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a om missil
anti{barb{ar{us [-bar•b-] s.

-en -ar lärobok riktad mot
olämpligt språkbruk o.d.

anti{bi{ot{ika s. -n antibiot-
ikum

anti{bi{ot{ik{um [-å•t-] s. -et;
pl. = el. antibiotika, best. pl.
-en el. antibiotika antibi-
otiskt medel

anti{bi{ot{isk [-å•t-] adj. -t -a;
antibiotiskt medel bakt-
eriedödande el. bakterie-
hämmande

anti}byrå{krat{isk adj. -t -a
anti{chambr{era v. -de vänta
på företräde hos högt upp-
satt person o.d.

anti{chambr{er{ing s.
anti{cykl{on [-å•n] s. hög-
trycksområde

anti}demo{krat{isk [-a•t- äv.
an•t-] adj. -t -a

anti}de{press{iv adj. -t -a om
läkemedel

anti}fasc{ist{isk adj. -t -a
anti{fon [-få•n] s. -en -er
öronpropp m.m.

anti{foni [-i•] s. -n -er växel-
sång m.m.

1anti{gen [-je•n] s. -en el. -et;
pl. -er el. = antigen kropp
el. substans

2anti{gen [-je•n] adj. -t -a
som framkallar anti-
kroppar

antigu{an s. -en -er inv.
i Antigua-Barbuda

antigu{ansk adj. -t -a
antigu{anska s. -n antigu-

anskor kvinna
anti{hist{am{in [-i•n] s. -et 

-er mot allergier m.m.
anti}hjälte s. person utan
hjälteegenskaper

anti}im{peri{al{ist{isk adj.
-t -a

anti}in{flamm{at{or{isk adj.
-t -a

anti}intel{lektu{ell [-ell• äv.
an•t-] adj. -t -a

antik [-i•k] adj. -t -a från
den klassiska forntiden;
ålderdomlig, gammal-
dags m.m.; antika möbler
från ä. stilepoker

antik}af{fär s.
anti}kap{it{al{ist{isk adj. -t -a
antik}be{handla v.
antik}be{handl{ing s.
antik{en [-i•k-] s. best.
Medelhavsområdets
forntid

antik}handel s.
antik}handl{are s.
antik{is{era [-kise•-] v. -de
efterlikna stil från den
klassiska forntiden

antik{is{er{ande adj. oböjl.
antik{is{er{ing s.
anti}kler{ik{al [-a•l äv. an•ti-]

adj. -t -a
anti{klim{ax [-kli•- äv. an•t-]

s. förväntans upplösning
i intet, västgötaklimax

antik}mässa s.
anti}kom{mersi{ell adj. -t -a
anti}kom{mun{ist{isk [-is•t-

äv. an•t-] adj. -t -a
anti}kon{cept{ion{ell [-ell• äv.
an•t-] adj. -t -a som före-
bygger befruktning; anti-
konceptionella medel

anti}konst s.; riktad mot den
etablerade konsten o.d.

anti}krist [an•-] s. oböjl. en a.
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person som sätter sig upp
mot Kristus

anti}krist{lig [an•t- äv.
-kris•t-] adj. -t -a

anti}krit{ik [an•t- el. -i•k] s.
anti}krit{isk [an•t- el. -kri•t-]

adj. -t -a
anti}kropp s.; som framkallas

av o. motverkar antigener
antik}saml{ing s.
antikva [-i•-] s. -n latinsk

upprättstående tryckstil
antikv{ari{at [-a•t] s. -et; pl. =
affär som driver handel
med ä. begagnade böcker
o.d.

antikv{ari{ats}bok{handel s.
antikv{arie [-a•r-] s. -n -r

tjänsteman inom kulturminn-
esvården m.m.

antikv{ar{isk adj. -t -a; a.
bokhandel antikvariat

antikva}typ s.
antikv{er{ad adj. föråldrad,
gammalmodig

antikv{itet [-e•t] s. -en -er
fornsak; gammaldags
föremål från ä. stilepok; i pl.
äv. antika kulturförhåll-
anden, fornkunskap

antikv{itets}af{fär s.
antikv{itets}akademi s.
antikv{itets}firma s.
antikv{itets}handel s.
antikv{itets}handl{are s.
antikv{itets}värde s.
antik}värde s.
anti{kärn{krafts}kamp{anj s.
anti{kärn{vapen}rör{else s.
antilop [-o•p] s. -en -er djur
antilop}horn s.
anti}magn{et{isk adj. -t -a
anti{makass [-ass•] s. -en -er

virkad skyddsduk upptill
på stols- el. soffrygg

anti{makass{ar [-ass•-] s. -n
antimakassrar antimakass

anti{mal}pre{par{at [-ma•l-] s.
anti}materia [an•t- el.
-e•r-] s.; uppbyggd av anti-
partiklar

anti}mil{it{ar{ism [-is•m äv.
an•t-] s. -en

anti}mil{it{ar{ist s. -en -er
anti}mil{it{ar{ist{isk adj. -t -a
anti{mon [-å•n äv. -o•n] s. -et

el. -en grundämne
anti{mon}glans s.; mineral
anti{mon}leg{er{ing s.
anti}naz{ist s.
anti}naz{ist{isk adj. -t -a
ant{ing{en konj. a. du eller

jag måste resa endera av
oss

anti{nomi [-i•] s. -n -er mot-
sägelse mellan lagar el. satser
o.d.

anti}part{ikel s.; med egen-
skaper (t.ex. laddning) mot-
satta dem hos en vanlig ele-
mentarpartikel med samma
massa

anti}pass{ad [-a•d äv. an•t-] s.
anti{pati [-i•] s. -n -er mot-
vilja

anti{pat{isk [-pa•-] adj. -t -a
motbjudande; fientlig
o.d.

anti{pod [-o•d el. -å•d] s. -en
-er person som bor på
motsatta sidan av jord-
klotet; ngns fullständiga
motsats

anti{pod{isk [-o•d- el. -å•d-]
adj. -t -a

anti}ras{ism s.
anti}ras{ist{isk adj. -t -a
anti}re{ligi{ös [-ö•s el. an•t-]

adj. -t -a
anti}rob{ot [-råbb•- äv.
an•t-] s.; vapen

anti{rob{ot}vapen s.
anti{rök}kamp{anj s.
anti{rök}pro{pag{anda s.
anti{sem{it [-i•t] s. -en -er
anti{sem{it{isk [-i•t-] adj. -t 

-a fientlig mot semiter i
sht judar

anti{sem{it{ism [-is•m] s. -en
anti{sept{ik [-i•k] s. -en
antiseptisk sårbehandl-
ing o.d.

anti{sept{ik{um [-sep•t-] s.
-et; pl. = el. antiseptika,
best. pl. -en el. antiseptika
antiseptiskt medel

anti{sept{isk [-sep•t-] adj.
-t -a som hindrar bakt-
erieutveckling i sår

anti}sion{ism [-is•m äv.
an•t-] s.

anti}sion{ist{isk [-is•t- äv.
an•t-] adj. -t -a

anti}sov{jet{isk adj. -t -a
anti{stat}be{handla [-sta•t-]

v.; mot statisk elektricitet hos
tyg m.m.

anti{stat{isk adj. -t -a
anti{stat}medel s.
anti{tank}vapen s.
anti{tes [-e•s] s. -en -er
sammanställning av
motsatser som retorisk
figur; sats ställd i motsats
till en annan o.d.

anti{tet{isk [-te•-] adj. -t -a
anti{tox{in [-i•n] s. anti-
kropp mot toxin

anti{u{båts}vapen [an•t- äv.
-u•-] s.

anti}vivi{sekt{ion{ism s. -en
anto{logi [-gi•] s. -n -er vald
samling dikter e.d. av en
el. flera författare

anto{nym [-y•m] s. -en -er
motsatsord

antrac{it [-si•t] s. -en sten-
kol med hög kolhalt

antrac{it}kol s.
an{tropo- i sms människo-
an{tropo{centr{isk [-en•t-]

adj. -t -a kretsande kring
människan

an{tropo{fag [-a•g] s. -en -er
människoätare

an{tropo{fagi [-gi•] s. -n
an{tropo{fobi [-i•] s. -n
skygghet för människor

1an{tropo{id [-i•d] s. -en -er
människoapa

2an{tropo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., antropoida
människoliknande

an{tropo{log [-å•g] s. -en -er
an{tropo{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om männ-
iskan som rasvarelse

an{tropo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a
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an{tropo{morf [-år•f] adj.
-t -a människoliknande

an{tropo{morf{ism [-is•m] s.
-en förmänskligande
uppfattning o.d.

an{tropo{morf{ist{isk [-is•t-]
adj. -t -a

an{tropo{sof [-å•f] s. -en -er
an{tropo{sofi [-i•] s. -n gren

av teosofin
an}träda v., till 2träda; a. en

resa börja
an}träffa v.
an}träff{bar adj. -t -a
an}träff{bar{het s.
ant}varda v. -de ªåld.º över-
lämna

an}tyda v.
an}tyd{an s.; best. =; i pl. an-

vänds antydningar; en a.
an}tyd{ning s. -en -ar
an}tyd{nings{vis adv.
an}tåg{ande s. oböjl. vara i a.
an}tända v., till tända
an}tänd{bar adj. -t -a
an}tänd{bar{het s.
an}tänd{lig adj. -t -a
an}tänd{lig{het s.
an}tänd{ning s.
an{tänd{nings}temp{er{at{ur s.
an{us s. oböjl. ªmed.º änd-
tarmsöppning; en a.

an}visa v.
an}vis{ning s. -en -ar
an{vis{nings}läk{are s.; för

tjänstemän
an}vända v., till vända
an}vänd{ande s. -t
an}vänd{are s. -n; pl. =, best.

pl. användarna
an{vänd{ar}namn s. ªdatabeh.º
an}vänd{bar adj. -t -a
an}vänd{bar{het s.
an}vänd{ning s. -en -ar
an{vänd{nings}om{råde s.
an{vänd{nings}sätt s.
aor{ist [-is•t] s. -en -er

ªspråkv.º tempus
aorta [aårt•a] s. -n el. =
artär från hjärtat ut i
kroppen, stora kropps-
pulsådern

aorta}båge s.

1apa s. -n apor djur; gaffel-
segel på stormast m.m.;
spela a. spela pajas o.d.

2apa v. -de; a. efter härma,
ta efter

apache [-as•] s. -n [-en] -r
[-er]; person tillhörande
en nordamerikansk indi-
anstam

apache}dans s.
apan{age [-a•s] s. -t [-et]; 

pl. = underhållsanslag (åt
furstlig person)

apan{age}be{lopp s.
a{part [-art•] adj.; n. =, -a
egenartad, säregen

a{part{heid [apa•rthejd] s.
oböjl. rasåtskillnad i Syd-
afrika

a{part{heid}mot{stånd{are s.
a{part{heid}pol{it{ik s.
a{part{heid}reg{im s.
a{part{heid}syst{em{et s. best.
a{part{heid}tid{en s. best.
a{pati [-i•] s. -n håglöshet,
likgiltighet

a{pat{isk [-a•t-] adj. -t -a
apat{it [-i•t] s. -en fosfat-

mineral
apat{it}halt s.
ap{bröds}träd s.
ap}bur s.
ape}katt s.
apel s. -n aplar vildäppel-
träd

apel}grå adj.
apel}kast{ad adj. a. häst grå

med äppelliknande fläckar
apel{sin [-i•n] s. -en -er
apel{sin}juice s.
apel{sin}klyfta s.
apel{sin}kärna s.
apel{sin}marmel{ad s.
apel{sin}saft s.
apel{sin}skal s.
apel{sin}träd s.
apel}träd s.
aperitif [-iff•] s. -en -er
aptitretande dryck före
måltid, aptitretare

apert{ur [-u•r] s. -en -er
öppning hos objektiv i opt-
iskt instrument m.m.

apert{ur}bländ{are s.
AP-fond s. allmän pensions-
fond; tredje AP-fonden

ap}gaffel s.; på stormast
ap{helie}av{stånd s.
ap{heli{um [aphe•-] s. ap-

heliet aphelier punkt med
längsta solavstånd på
himlakropps bana

ap}hus s.
1apik{al [-a•l] adj. -t -a ªfonet.º

tungspets-
2apik{al [-a•l] s. -en -er
ap}konst s.
ap}likn{ande adj. oböjl.
a{plomb [-åm•b] s. -en
säkerhet i uppträdandet;
eftertryck

ap}männ{iska s.
apo{dikt{isk [-ik•t-] adj. -t -a
oemotsäglig

apo{kalyps [-yp•s] s. -en -er
uppenbarelsebok

apo{kalypt{ik{er s. -n; pl. =
apo{kalypt{isk adj. -t -a
apo{kope [-på•-] s. -n bort-
fall av ljud el. stavelse i
ordslut

1apo{kryf [-y•f] s. -en -er
apokryfisk skrift

2apo{kryf [-y•f] adj. -t -a apo-
kryfisk

apo{kryf{isk adj. -t -a icke
erkänd som biblisk urkund,
av omtvistad äkthet,
mindre tillförlitlig

a{pol{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
apoll{in{isk [-i•n-] adj. -t -a
hörande till el. helgad åt
ljusets o. skaldekonstens gud
Apollon; klar, harmonisk
o.d.

apollo}fjäril [-åll•-] s.
apollon{isk [-o•n-] adj. -t -a
apollinisk

apollon}tempel el.
Apollon}tempel el.
apollo}tempel el.
Apollo}tempel s.

apo{log{et [-ge•t] s. -en -er
försvarare av kristendomen

apo{log{et{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om argu-
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menten för o. emot
kristendomen m.m.

apo{log{et{isk [-ge•-] adj.
-t -a

apo{logi [-gi•] s. -n -er för-
svar; försvarstal el.
-skrift

apo{plekt{isk [-ek•t-] adj. -t 
-a; apoplektiskt anfall an-
fall av apoplexi; a. pers-
on med (tänkta) anlag för
apoplexi, t.ex. med hög an-
siktsfärg el. häftigt humör

apo{plexi [-i•] s. -n slagan-
fall, hjärnblödning

apostel [-ås•t-] s. -n
apostlar

a{post{eri{or{isk [-å•r-] adj.
-t -a grundad på erfaren-
heten

Apostla}gärn{ing{ar{na namn;
i Bibeln

apostla}häst{ar s. pl. ªvard.º
använda apostlahästarna
gå till fots

apostla}kall s.
apostla{skap s. -et ställning

el. uppdrag o.d. som
apostel

apostol{isk [-o•l-] adj. -t -a
apo{strof [-å•f] s. -en -er
utelämningstecknet ’
(t.ex. i ta’t för ta det)

apo{strof{era v. -de förse
med utelämningstecken;
högtidligt i tal rikta sig
till

apo{strof{er{ing s.
apo{strof}tecken s.
apo{tek [-e•k] s. -et; pl. =
apo{tek{are s. -n; pl. =, best.

pl. apotekarna
apo{tek{ar}ex{am{en s.
apo{teks}chef s.
apo{teks}flaska s.
apo{teks}senap s.
apo{teks}sprit s.
apo{teks}tekn{ik{er s.
apo{teks}vara s.
apo{teks}våg s. -en -ar
apo{te{os [-å•s] s. -en -er
förgudning, förhärlig-
ande

apo{te{os{era v. -de
apo{te{os{er{ing s.
ap{par{at [-a•t] s. -en -er
ap{par{at}inne{hav{are s.
ap{par{at{ur [-u•r] s. -en -er
uppsättning apparater

ap{par{it{ion s. -en -er yttre,
utseende; gestalt, fram-
toning m.m.

ap{pell [-ell•] s. -en -er vädj-
an; lystringssignal; hunds
vana att lystra, lydnad;
stampning m.m.

ap{pell{ant [-an•t] s. -en -er
ap{pell{at{ion s. -en -er
ap{pell{at{ions}dom{stol
[app•-] s.

1ap{pell{at{iv s. -et; pl. = el. -er
substantiv som beteckn-
ar en klass av företeelser
t.ex. ’blomma’, ’bord’

2ap{pell{at{iv adj. -t -a; ett ap-
pellativt ord

ap{pell{era v. -de vädja till
högre domstol m.m.

ap{pell{er{ing s.
ap{pend{ic{it [-si•t] s. -en -er
blindtarmsinflammation

ap{pend{ix [-en•d-] s. -et; 
pl. = bihang, tillägg;
blindtarmsbihang

ap{per{cept{ion [-pso•n] s.
-en -er medveten uppfatt-
ning av intryck m.m.

ap{plic{era v. -de anbringa;
tillämpa

ap{plic{er{ing s.
ap{plik{at{ion s. -en -er på-
läggning; tillämpning;
broderi med mönster av
påsydda tygbitar o.d.; på-
läggssöm

ap{plik{at{ions}brod{eri s.
ap{plik{at{ur [-u•r] s. -en -er
fingersättning på musik-
instrument

ap{plåd [-å•d] s. -en -er
ap{plåd{era v. -de klappa
händerna till bifall åt

ap{plåd{er{ing s.
ap{plåd}knip{ande adj. oböjl.
ap{plåd}åska s.

1ap{port [-årt•] interj.; till hund

2ap{port [-årt•] s. -en ap-
portering m.m.

ap{port}egen{dom s.
ap{port{era v. -de hämta o.
bära fram om hund; över-
lämna egendom som veder-
lag för tecknade aktier

ap{port{er{ing s.
ap{port{ör [-ö•r] s. -en -er
ap{pos{it{ion s. -en -er efter-
ställt substantiviskt at-
tribut som betecknar
detsamma som huvud-
ordet m.m.

ap{pos{it{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a

ap{preci{era v. -de höja
värdet på valuta, skriva
upp, uppvärdera m.m.

ap{preci{er{ing s.
ap{pret{era v. -de ge textilier

o.d. slutlig glans el. styv-
het el. tyngd m.m.

ap{pret{er{ing s. -en -ar
ap{pret{ur [-u•r] äv.

ap{pret{yr [-y•r] s. -en -er
appreteringsmedel; styv-
het o.d. erhållen gm ap-
pretering

ap{prob{abel [-ba•-] adj. -t
approbabla godkännbar,
godtagbar

ap{prob{at{ion s. -en -er
ap{prob{era v. -de god-
känna, godta

ap{prob{er{ing s.
ap{prox{im{at{ion s. -en -er
ap{prox{im{at{ions{vis adv.
ap{prox{im{at{iv [-i•v äv.
-åk•s-] adj. -t -a ungefärlig
o.d.; approximativt värde
närmevärde

ap{prox{im{era v. -de
ungefärligen beräkna; ge
närmevärde för o.d.

ap{prox{im{er{ing s.
aprikos [-o•s] s. -en -er frukt
aprikos}färg{ad adj.
aprikos}marmel{ad s.
aprikos}träd s.
april [-ill• äv. (prov.) -i•l] s.

oböjl. en regnig a.
april}skämt s.
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april}snö s.
april}väder s.
a pri{ori [-å•- äv. -o•-] adv. på
förhand, utan föregå-
ende undersökning o.d.

a{pri{or{isk [-å•- äv. -o•-] adj.
-t -a oberoende av erfar-
enheten; på förhand an-
tagen el. given

à-pris s., till 1pris
1a{propå [-på•] prep. på tal

om
2a{propå [-på•] adv. på tal

om det; väl till pass,
lämpligt; oväntat

3a{propå [-på•] s. -t; pl. -n el.
-er fråga e.d. med anknyt-
ning till ngt; infall m.m.

ap}spel s.
apt{era v. -de avpassa, an-
passa; anbringa; iordn-
ingställa laddning; avmäta
virke

apt{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
apterarna

apt{er{bar adj. -t -a
apt{er{ing s.
apt{it [-i•t] s. -en matlust
apt{it{lig [-i•t-] adj. -t -a
apt{it{lig{het s.
apt{it}lös adj. -t -a
apt{it}lös{het s.
apt{it}ret{ande adj. oböjl.
apt{it}ret{are s. -n; pl. =, best.

pl. aptitretarna
ar s. -et el. -en; pl. = ytmått
om 100 m2

ara s. -n aror papegoja
arab [-a•b] s. -en -er person
tillhörande folk som
talar arabiska; häst av
arabisk ras

arab{esk [-es•k] s. -en -er yt-
täckande växtornament
i islamisk konst; ªäv. bildl.º

arab{esk{art{ad adj.
arab{esk{mönster s.
arab}hingst s.
arab}hövd{ing s.
arab{is{era v. -de göra mera
arabisk; frigöra arabstater
från utländskt särsk. väst-
erländskt inflytande

arab{is{er{ing s.
arab{isk [-a•b-] adj. -t -a
arab{iska s. -n arabiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
arab{ist [-is•t] s. -en -er
kännare av arabiska

arab}kvart{er s. -et; pl. =
arab}land s., till 1land
arab}stam s.
arab}stat s.
arab}värld{en s. best.
aragoni{er [-o•n-] s. -n; pl. =

inv. i Aragonien
aragon{isk adj. -t -a
aralia [-a•l-] s. -n aralior

växt
aralia}blad el. aralie}blad s.
aramé{er [-me•-] s. pl. sem-
itiskt folk som i andra
årtusendet f.Kr. grund-
ade flera stater i Främre
Orienten

arame{isk [-e•-] adj. -t -a
arame{iska s. -n språk
ara}pape{goja s.
arbeta v. -de
arbet{ar}bak{grund s.
arbet{ar}barn s.
arbet{ar}bod s.
arbet{ar}bo{stad s.
arbet{ar}dikt{ning s.
arbet{are s. -n; pl. =, best. pl.

arbetarna
arbetarekommun se arbetar-

kommun
arbet{ar}fam{ilj s.
arbetar}för{fatt{are s.
arbet{ar}hem s.
arbet{ar}hustru s.
arbet{ar}in{stit{ut s. ªfinl.º
kommunalt institut med
enskilda kurser för
vuxna

arbet{ar}klass s.
arbet{ar}kom{mun el.

arbet{are}kom{mun s.
arbet{ar}kult{ur s.
arbet{ar}kvart{er s. -et; pl. =
arbet{ar}kvinna s.
arbet{ar}led{are s.
arbet{ar}org{an{is{at{ion s.
arbet{ar}parti s.
arbet{ar}pojke s.

arbet{ar}pol{it{ik s.
arbet{ar}press s. -en
arbet{ar}reg{er{ing s.
arbet{ar}rör{else s.
arbet{ar}skydd s.
arbet{ar{skydds}full{mäkt{ig

adj.; pl. -e substantiverat
ªfinl.º skyddsombud

arbet{ar{skydds}lag s. -en -ar
arbet{ar{skydds}lag{stift{-

ning s.
arbet{ar{skydds}styr{els{en s.

best.
arbet{ar}stads{del s.
arbet{ar}tid{ning s.
arbet{ar}ung{dom s.
arbet{bar adj. -t -a
arbete s. -t -n
arbet{erska s. -n arbeterskor
kvinnlig arbetare

arbet{sam adj. -t -ma flitig
i arbetet, strävsam; arbets-
krävande, mödosam o.d.

arbet{sam{het s.
arbets}av{tal s.
arbets{av{tals}för{håll{ande s.

ªfinl.º anställd i a. anställd
genom enskilt avtal

arbets}be{last{ad adj.
arbets}be{last{ning s.
arbets}be{skriv{ning s.
arbets}be{spar{ande adj.

oböjl.
arbets}be{spar{ing s.
arbets}be{ting{els{er s. pl.
arbets}bi s.
arbets}blus s.
arbets}bok s., till 1bok
arbets}bord s.
arbets}brist s.
arbets}byte s. -t -n
arbets}bänk s.
arbets}börda s.
arbets}dag s.
arbets}del{ning s.
arbets}discipl{in s. -en
arbets}dom{stol s.
arbets}dryg adj. -t -a ªfinl.º
arbetskrävande

arbets}dug{lig adj. -t -a
arbets}en{het s.
arbets}folk s.
arbets}form s. -en -er
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arbets}fred s.
arbets}fri adj. a. inkomst
arbets}fält s.
arbets}för adj. -t -a
arbets}för{del{ning s.
arbets}för{het s.
arbets}för{håll{and{en s. pl.
arbets}för{medl{are s.
arbets}för{medl{ing s.
arbets}för{måga s.
arbets}för{tjänst s.
arbets}ge{men{skap s.
arbets{giv{ar}an{svar s.
arbets{giv{ar}av{gift s.
arbets}giv{are s.
arbets{giv{ar}för{en{ing s.;

men Svenska Arbetsgivare-
föreningen

arbets{giv{ar}org{an{is{-
at{ion s.

arbets{giv{ar}part s.
arbets{giv{ar}sid{an s. best.
arbets{giv{ar}upp{gift s.
arbets{giv{ar}verk s. Statens

a.
arbets}glädje s.
arbets}grupp s.
arbets}handi{kapp{ad adj.
arbets}hypo{tes s.
arbets}häst s.
arbets}höjd s.; på t.ex. köks-

bänk
arbets}in{komst s.
arbets}in{sats s.
arbets}in{strukt{ion s.
arbets}in{tens{itet s.
arbets}in{tens{iv adj. -t -a
arbets}iver s.
arbets}kamr{at s.
arbets}kap{ac{itet s.
arbets}klin{ik s.
arbets}kläd{er s. pl.
arbets}kon{flikt s.
arbets}kost{nad s.
arbets}kraft s.
arbets{krafts}be{hov s.
arbets{krafts}byrå s. -n -er

ªfinl.º arbetsförmedling
m.m.

arbets{krafts}in{tens{iv adj.
-t -a

arbets{krafts}re{serv s.
arbets{krafts}ut{bud s.

arbets}kräv{ande adj. oböjl.
arbets}köp{are s.
arbets}lag s. -et; pl. =
arbets}lampa s.
arbets}led{are s.
arbets}led{ning s.
arbets}liv s.
arbets{livs}er{faren{het s.
arbets{livs}kon{takt s.
arbets{livs}orient{er{ing s.
arbets{livs}ut{veckl{ing s.
ALU

arbets}lok{al s.
arbets}lunch s.
arbets}lust s.
arbets}läger s.
arbets}lön s.
arbets}lös adj. -t -a
arbets}lös{het s.
arbets{lös{hets}er{sätt{ning s.
arbets{lös{hets}för{säkr{ing s.
arbets{lös{hets}kassa s.
arbets{lös{hets}siffra s.
arbets{lös{hets}under{stöd s.
arbets}mark{nad s.
arbets{mark{nads}de{parte{-

ment s.
arbets{mark{nads}läge s.
arbets{mark{nads}min{ister s.
arbets{mark{nads}mynd{ig{-

het s.
arbets{mark{nads}org{an{is{-

at{ion s.
arbets{mark{nads}pol{it{ik s.
arbets{mark{nads}pol{it{-

isk adj. -t -a
arbets{mark{nads}styr{els{-

en s. best.
arbets{mark{nads}stöd s.
arbets{mark{nads}ut{bild{-

ning s.
arbets{mark{nads}ut{skott s.
arbets{mark{nads}åt{gärd s.
arbets}materi{al s.
arbets}med{ic{in s.
arbets}met{od s.
arbets}miljö s.
arbets{miljö}lag s. -en -ar
arbets{miljö}pro{blem s.
arbets{miljö}syn{punkt s.
arbets}mom{ent s.
arbets}mor{al s.
arbets}myra s.

arbets}namn s.; preliminärt
namn

arbets}narko{man s.
arbets}ned{lägg{else s.
arbets}o{för{mögen adj.
arbets}om{råde s.
arbets}o{vill{ig adj. -t -a
arbets}pass s.
arbets}pens{ion s. ªfinl.º all-
män tilläggspension

arbets}plan s. -en -er
arbets}plats s. -en -er
arbets{plats}om{bud s.
arbets{plats}prakt{ik s.
arbets}plikt s.
arbets}prest{at{ion s.
arbets}pro{gram s.
arbets}pröv{ning s.
arbets}red{skap s.
arbets}resa s.
arbets}re{sult{at s.
arbets}ro s.
arbets}rum s.
arbets}rut{in s.
arbets}rytm s.
arbets}rätt s.
arbets}situ{at{ion s.
arbets}skada s.
arbets{skade}för{säkr{ing s.
arbets}skola s.
arbets}skygg adj. -t -a
arbets{studie}ingenj{ör s.
arbets}studi{er s. pl.
arbets}stycke s.
arbets}styrka s.
arbets}ställ{ning s.
arbets}sätt s.
arbets}sök{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
arbets}tag{are s.
arbets{tag{ar}org{an{is{-

at{ion s.
arbets}tag{en s. pl. best. vara

i a.
arbets}takt s.
arbets}tempo s. -t -n
arbets}terap{eut s.
arbets}terapi s.
arbets}tid s. -en -er
arbets{tids}av{tal s.
arbets{tids}för{kort{ning s.
arbets{tids}lag s. -en -ar
arbets}till{fälle s.
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arbets}till{stånd s.
arbets}trän{ing s.
arbets}tvist s. -en -er
arbets}tyngd adj.
arbets}upp{gift s.
arbets}ut{skott s.
arbets}vecka s.
arbets}veten{skap s.
arbets}vilja s.
arbets}vill{ig adj. -t -a
arbets}vill{kor s.
arbets}vård s. -en
arbets{vårds}en{het s.
arbets}vägr{an s.
arbets}värd{er{ing s.
arbets}år s.
arbitr{age [-a•s] s. -t [-et];
handel med valutor el. varor
m.m. med utnyttjande av
kursskillnader på olika
börsplatser

arbitr{age}af{fär s.
arbitr{ag{ör [-sö•r] s. -en -er
arbitr{är [-ä•r] adj. -t -a god-
tycklig

arbor{et{um [-e•t-] s. -et el.
arboretet; pl. = i studie-
syfte skapad plantering
av träd o. buskar

ar}borr [a•r-] s. borrstång
med svarvstål för vidg-
ning av hål i gjutgods m.m.

ar}borra v. -de
ar}borr{are s.
ar{borr}mask{in s.
ar}borr{ning s.
ardenn{er [-enn•-] s. -n; pl. =

häst av en från Belgien
härstammande tung
hästras

ardenn{er}häst s.
ardenn{er}ras s. -en -er
area [a•r-] s. -n areor yta o.d.
area}be{räkn{ing s.
are{al [-a•l] s. -en -er land-
områdes yta el. ytvidd

are{al}bi{drag s.; inom lant-
bruk

are{al}inne{håll s.
are{al}stöd s.; inom lantbruk
are{ell [-ell•] adj. -t -a
areka}nöt [-e•-] s., till 1nöt
betelnöt

areka}palm s.
arena [-e•-] s. -n arenor
scen på amfiteater el.
rund skådebana på cirk-
us o.d.; plan el. tävlings-
bana för sport m.m.

arena}idrott s.
arena}teater s.
areo{meter [-me•-] s. -n

areometrar instrument för
bestämning av vätskors
el. fasta kroppars densitet

areo{meter}skala s.
areo{pag [-a•g] s. -en -er
forngrekisk domstol;
smakdomstol m.m.

arg adj. -t -a; ana argan list
listiga anslag o.d.

arg}bigga s. -n argbiggor
ªåld.º argsint kvinna

argent{in{are [-genti•-] s. -n;
pl. =, best. pl. argentinarna
inv. i Argentina

argent{insk adj. -t -a
argent{inska s. -n argent-

inskor
arg{het s.
arg{on [-gå•n] s. -et ädelgas
argo{naut [-au•t] s. -en -er

ªgrek. mytol.º sagohjälte på
skeppet Argo

arg{on}båg{svets{ning s.
argot [-gå•] s. -en [-gå•n]

förbrytarslang
arg}sint adj.
arg}sint{het s.
argu{ment [-gumen•t] s. -et;

pl. = bevisningsgrund, skäl
m.m.

argu{ment{at{ion s. -en -er
argu{ment{at{ions}ana{lys s.
argu{ment{era v. -de ange
skäl för el. emot

argu{ment{er{ing s.
argu{ment}kedja s.
argus}blick [ar•g-] s.; mest

i pl. skarp o. misstrogen
blick

argus}fas{an s.; sydöstasiatisk
fasanart

argus}fisk s.
argus}öga s.; mest i pl.; öga

med argusblick

aria [a•r-] s. -n arior solo-
sång med ackompanje-
mang i opera m.m.

ariadne}tråd [-add•-] s. led-
tråd

aria}sång s.
ar{id [-i•d] adj.; n. sing. obest.

obrukl., arida som har
mycket låg årsnederbörd

ari{er s. -n; pl. = person med
indoeuropeiskt språk i
Indien o. Iran m.m.; nazistisk
beteckning för german

ari{oso [-å•s-] s. -t -n mel-
odiöst inslag i recitativ
m.m.

ar{isk adj. -t -a
aristo{krat [-a•t] s. -en -er
medlem av aristokrati

aristo{krati [-ti•] s. -n -er
härskande grupp av
privilegierade medborg-
are i en stat; högadel;
adelsvälde m.m.; äv. bildl.

aristo{krat{isk [-a•-] adj. -t -a
aristo{krat}välde s.
aristotel{isk [-te•-] adj. -t -a

som avser Aristoteles
aritm{et{ik [-i•k] s. -en
räknelära, sifferräkning
m.m.

aritm{et{ik}lekt{ion s.
aritm{et{isk [-me•-] adj. -t -a

1ark s. -et; pl. = papper som
efter tryckning viks till
16 el. 4 el. 8 el. 32 sidor;
stort papper o.d.

2ark s. -en -er skrin, kista
(t.ex. förbundets ark); far-
kost (t.ex. Noaks a.)

ark{ad [-a•d] s. -en -er rad
av pelare förbundna med
valvbågar o. uppbärande
en mur e.d.; pelargång
m.m.

ark{ad}gång s. -en -ar
ark{ad{isk [-a•d-] adj. -t -a
från el. i Arkadien i
Grekland; idyllisk

arka{is{era v. -de efterbilda
ålderdomlig stil, an-
vända ålderdomliga ut-
tryck
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arka{is{er{ande adj. oböjl.
arka{is{er{ing s.
arka{isk [-ka•-] adj. -t -a
ålderdomlig

arka{ism [-is•m] s. -en -er
ålderdomligt ord el. ut-
tryck

arka{ist{isk adj. -t -a
arke{bus{era [-k-] v. -de av-
rätta gm skjutning

arke{bus{er{ing s.
arkeo{log [-k-, -å•g] s. -en 

-er
arkeo{logi [-gi•] s. -n forn-
forskning gm utgrävningar
m.m., fornkunskap

arkeo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

arke{typ [arkety•p] s. -en -er
urbild, urtyp; första
handskrift av ä. verk m.m.

arke{typ{isk adj. -t -a
arki{ater [-kia•-] s. -n arki-

atrer ªhist.º livmedikus
arki{mandr{it [-i•t] s. -en -er
klosterföreståndare

arkimed{isk [-kime•-] adj. -t
-a; arkimediska skruven
för uppfordring av vatten,

arki{pelag [-kipela•g] s. -en
-er övärld, örikt hav

arki{tekt [-ki- el. -çitek•t] s.
-en -er

arki{tekt}byrå s. -n -er
arki{tekt}firma s.
arki{tekt}kont{or s.
arki{tekt{on{ik [-ki- el. -çi-, 
-i•k] s. -en byggnads-
konst; uppbyggnad o.d.

arki{tekt{on{isk [-o•-] adj.
-t -a

arki{tekt}rit{ning s.
arki{tekt}tävl{ing s.
arki{tekt{ur [-ki- el. -çi-, 
-u•r] s. -en -er byggnads-
konst el. -stil el. -sätt o.d.

arki{tekt{ur}hist{oria s.
arki{tekt{ur}mål{eri s.
arki{tekt}ut{bild{ning s.
arki{trav [-kitra•v] s. -en -er
bjälklagsdel omedelbart
över kapitälen i pelarrad

ark{iv [-ki•v] s. -et; pl. = lokal

el. institution för samling av
urkunder el. handlingar
o.d.; facktidskrift

ark{iv{alie}för{teckn{ing s.
ark{iv{ali{er [-ki-, -va•-] s. pl.
handlingar i arkiv

ark{iv{al{isk [-ki-, -va•-] adj.
-t -a

ark{iv}arbet{are s.
ark{iv}arbete s.
ark{iv{arie [-ki-, -va•-] s.

-n -r föreståndare el.
tjänsteman vid arkiv

ark{iv{arie}tjänst s.
ark{iv}chef s.
ark{iv}depå s.
ark{iv{era v. -de lägga el. in-
ordna i arkiv

ark{iv{er{ing s.
ark{iv}ex{empl{ar s.
ark{iv}forsk{ning s.
ark{iv}handl{ing s.
ark{iv}materi{al s.
ark{iv}råd s. -et; pl. =
arkont [-ån•t] s. -en -er

ªhist.º hög grekisk ämbetsman
ark}sign{at{ur s. i bok
arkt{isk adj. -t -a som avser
norra polarområdet

ark{vis adv.
1ar{la adv. ªåld.º bittida, tid-

igt
2ar{la adj. oböjl. ªåld.º tidig;

i. a. morgonstunden
ar{la}dagg s. -en
ar{la}regn s.

1arm s. -en -ar
2arm adj. -t -a beklagans-

värd; fattig
arm{ada [-a•d-] s. -n arm-

ador stor krigsflotta
armagn{ac [-anjakk•] s. -en
konjaksliknande sprit-
dryck från landskapet
Armagnac i Frankrike

arm{at{ur [-u•r] s. -en -er ut-
rustning för elektrisk belys-
ning el. till maskin el. anlägg-
ning m.m.

arm{at{ur}fabr{ik s.
arm}band s. -et; pl. =
arm{bands}klocka s.
arm{bands}ur s. -et; pl. =

arm}bindel s.
arm}borst s. -et; pl. = ä. typ
av skjutvapen med pil-
båge, stock o. spänn-
apparat

arm{borst}pil s.
arm}bryt{ning s.
arm}båga v. -de; a. sig fram
arm}båge s. -n armbågar
arm{bågs}ben s.
arm{bågs}rum s. -met
armé s. -n -er
armé}chef s.
armé}di{vis{ion s.
armé}för{band s.
armé}grupp s.
armé}ingenj{ör s.
armé}kår s.
armé}lotta s.
armé}muse{um s.
armeni{er [-me•-] s. -n; pl. =
inv. i Armenien

armen{isk adj. -t -a
armen{iska s. -n armeniskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
armé}of{fic{er s.
arm{era v. -de förstärka; ut-
rusta; beväpna; göra
mina o.d. klar för spräng-
ning m.m.; armerad bet-
ong

arm{er{ing s.
arm{er{ings}järn s.
armé}stab s.
armé}uni{form s.
arm}fot{ing s. -en -ar djur
arm}frakt{ur s.
arm}för{ing s.
arm}gång s. -en
arm}håla s.
arm}häv{ning s. -en -ar
arm}krok s. gå (i) a. gå arm
i arm

arm}led s. -en -er
arm}längd s. armlängds

lucka
arm}muskel s.
arm{od [ar•m-] s. -et fattig-
dom

arm{ods}löfte s.
arm}ring s.
arm}rör{else s.
arms}lång adj. -t -a
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arms}längd s.
arm}stake s.; ljusstake
arm}stark adj. -t -a
arms}tjock adj. -t -a
arms}tjock{lek s.
arm}styrka s.
arm}stöd s.
arm}svett s.
arm}veck s.
arom [-å•m] s. -en -er be-
haglig doft o. smak

arom{at{is{era v. -de ge
arom o.d.

arom{at{is{er{ing s.
arom{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
välluktande o.d.

arom}glas s.; konjakskupa
arom}rik adj. -t -a
arpeggio [-ed•j-] s. -t -n
brutet ackord

arr s. -et; pl. = ªvard.º musik-
arrangemang

arra v. -de ªvard.º arrangera
musik

arrak s. -en spritdryck av
ris, palmsaft o. rörsocker

arraks}punsch s.
ar{range{mang [-nseman• el.
-ns-] s. -et; pl. =

ar{rang{era [-nse•- el. -ns-] v.
-de anordna; ställa till;
bearbeta musikstycke för
annat el. andra instru-
ment m.m.

ar{rang{er{ing s.
ar{rang{ör [-nsö•r el. -ns-] s.

-en -er
ar{rang{ör{skap s. -et
ar{rang{örs}kom{mitté s.
ar{rend{at{or [-da•-] s. -n -er
[-o•r-]; person som inne-
har egendom o.d. på ar-
rende

ar{rend{at{ors}bo{stad s.
ar{rende [-en•de] s. -t -n

avtal om el. ersättning för
upplåtelse o. innehav av
nyttjanderätt till jord e.d.

ar{rende}av{gift s.
ar{rende}av{tal s.
ar{rende}giv{are s.
ar{rende}hav{are s. -n; pl. =,

best. pl. arrendehavarna

ar{rende}hemm{an s.
ar{rende}inne{hav{are s.
ar{rende}jord s.
ar{rende}kon{trakt s.
ar{rende}kost{nad s.
ar{rende}mark s.
ar{rende}pris s., till 1pris
ar{rend{era v. -de överta el.
inneha på arrende m.m.;
a. ut upplåta på arrende

ar{rend{er{ing s.
ar{rende}ställe s.
ar{rende}summa s.
ar{rende}tag{are s.
ar{rende}tid s.
ar{rest [-es•t] s. -en -er lokal

för fängsligt förvar för
kortare tid

ar{rest{ant [-an•t] s. -en -er
person som hålls i arrest

ar{rest{ant}lista s.
ar{rest{era v. -de sätta i ar-
rest, anhålla

ar{rest{er{ing s.
ar{rest{er{ings}order s.
ar{rest}lok{al s.
ar{rest}straff s. -et; pl. =
ar{riv{ist [-is•t] s. -en -er
karriärist, streber

arri{är}garde [-ä•r-] s. ªåld.º
eftertrupp

arri{är{gard{es}strid s.
ar{rog{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en
ar{rog{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a högdragen,
förmäten, utmanande

ar{rond{era [-ånde•- el.
-ånde•-] v. -de gm utvidg-
ning göra jordområde till
ett mera sammanhäng-
ande helt, avrunda

ar{rond{er{ing s.
ar{rond{isse{ment
[aråndisman•] s. -et; pl. =
förvaltningsområde i Frank-
rike

arrow}mjöl [arr•åv- el.
ärr•ou-] s.; av arrowrot

arrow}rot s.; rot; mjöl
arsel el. arsle s. arslet äv.

arselet; pl. arslen ªkan väcka
anstötº bakdel, stjärt

arsen{al [-a•l] s. -en -er
vapenförråd

arsen{als}bygg{nad s.
arsen{ik [-i•k] s. -en grund-

ämne; trioxid av detta grund-
ämne

arsen{ik}för{gift{ning s.
arsen{ik}halt{ig adj. -t -a
arsen{ik}kis s. -en -er
arsen{ik}tri{ox{id s.
arsen{ik}väte s.
ars{in [-i•n] s. -en el. -et; pl.

-er förening där väte-
atomer i arsenikväte
ersatts med organiska
grupper

arsle se arsel
art s. -en -er
arta v. -de; a. sig
art}be{stämma v.
art}be{stäm{ning s.
arte{fakt [-ak•t] s. -en -er
konstprodukt, konst-
gjort föremål o.d.

arte{fakt}industri s.
art}egen adj.
art{eri{ell [-ell•] adj. -t -a;

arteriellt blod i artär(er)
art{erio{grafi [-i•] s. -n
röntgenundersökning av
artärer

art{erio{skler{os s. -en ªmed.º
ateroskleros

artes{isk [-te•-] adj. -t -a; a.
brunn med självtryck

art}fatt{ig adj. -t -a
art}främm{ande adj. oböjl.
arti{fici{ell [-ell•] adj. -t -a
konstgjord; konstlad

art{ig adj. -t -a
art{ig{het s. -en -er
art{ig{hets}be{tyg{else s.
art{ig{hets}fras s. -en -er
art{ig{hets}vis{it s.
art{ikel [-ikk•-] s. -n artiklar
vara, varuslag; uppsats i
tidning o.d.; avsnitt av text,
stycke m.m.; obestämd a.
t.ex. ’en’ i ’vi kommer en
kväll’; bestämd fristående
a. t.ex. ’den’ i ’den vackra
kvällen’

art{ikel}för{fatt{are s.
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art{ikel}lös adj. -t -a; artikel-
löst substantiv

art{ikel}rubr{ik s.
art{ikel}serie s.; i tidning o.d.
art{ikul{at{ion s. -en -er
art{ikul{at{ions}för{måga s.
art{ikul{at{ions}org{an s.
art{ikul{at{ions}ställe s.
art{ikul{at{ions}sätt s.
art{ikul{era v. -de tydligt ut-
tala, utforma ljud m.m.

art{ikul{er{ing s.
artill{eri [-ri•] s. -et
artill{eri}be{skjut{ning s.
artill{eri}du{ell s.
artill{eri}eld s.
artill{eri}gran{at s.
artill{eri}kår s.
artill{eri}of{fic{er s.
artill{eri}pjäs s.
artill{eri}rege{mente s.
artill{eri}skjut{fält s.
artill{eri}skjut{skola s.
artill{er{ist [-is•t] s. -en -er
artill{eri}strid s.
artill{er{ist}uni{form s.
artill{eri}ställ{ning s.
artill{eri}under{stöd s.
artill{eri}vapen s.
art{ist [-is•t] s. -en -er
konstnär

art{ist}be{gåv{ning s.
art{ist{eri [-ri•] s. -et teknisk

el. virtuosmässig konstnär-
lighet

art{ist}för{medl{ing s.
art{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
art{ist}namn s.
art{ist{skap s. -et
art{ist}upp{båd s.
art}känne{dom s.
ar}ton räkn.
ar}ton{de räkn.
ar{ton}del äv. ar{ton{de}del s.
ar{ton{hundra}tal{et s. best.
ar{ton{håls}bana s.; för golfspel
ar{ton}karat{ig adj. -t -a
ar{ton}år{ig adj. -t -a
ar{ton}år{ing s.
ar{ton{års}åldern s. best.
arto{tek [-e•k] s. -et; pl. = in-
stitution som förmedlar
lån av konst

art}rik adj. -t -a
art}rike{dom s.
artr{it [-i•t] s. -en -er ledin-
flammation

artr{os [-å•s] s. -en -er sjuk-
lig förändring av leder

art}skild adj.
art}skill{nad s.
art}speci{fik adj. -t -a
art}ut{rot{ning s.
art{är [-ä•r] s. -en -er blod-
kärl som för blod från
hjärtat, pulsåder

art{är}tryck s.
art{är}vägg s.
arun s. -en växt; mest som

efterled i sms, t.ex. flockarun
1arv s. -et; pl. = – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
2arv s. -en äv. arve -n mest

som efterled i sms; växt
arvdel se arvedel
arve se 2arv
arve}del äv. arv}del s.
arve}gods äv. arv}gods s.
arve}jord äv. arv}jord s.
arv}fiende s.
arv}furste s.
arv}fången adj. arvfånget

arvfångna
arvföljd se arv(s)följd
arv}för{en{ing s. lag om
tronföljd i ä. tid

arvgods se arvegods
arv{inge s. -n arvingar
arvjord se arvejord
arv}kon{ung s.
arv}kung s.
arv}låt{are s. -n; pl. =, best.

pl. arvlåtarna
arv}lös adj. -t -a
arvode s. -t -n
arvod{era v. -de betala med
arvode

arvod{er{ing s.
arvod{es}an{språk s.
arvod{es}an{ställ{ning s.
arvod{es}krav s.
arvod{es}tjänst s.
arv}ord s.
arv}prins s.
arv}rike s.
arvs}an{lag s.

arvs}an{språk s.
arvs}av{tal s.
arvs}be{rätt{ig{ad adj.
arvs}be{skatt{ning s.
arvs}fakt{or s.
arvs}fond s. Allmänna arvs-

fonden
arv(s)}följd s.
arvskatt se arv(s)skatt
arv}skifte s.
arvs}klass s.
arvs}lott s.
arvs}massa s.
arvs}mål s.
arvs}ordn{ing s.
arvs}rätt s.
arv(s)}skatt s.
arvs}tvist s. -en -er
arv}synd s.
arv}tag{are s.
arv}tag{erska s. -n arvtag-

erskor
arv}tant s.
arv}täkt s.
a{rytmi [-i•] s. -n oregel-
bundenhet i hjärtats
rytm m.m.

a{rytmi}be{svär s.
1as s. -et; pl. = död ruttnande

djurkropp m.m.; som förled
i sms äv. ªvard.º ytterst,
kraftigt o.d.

2as s. -en -ar fornnordisk
gud av den grupp som
Oden tillhörde

asa v. -de ªprov. (sydsv.)º
glida; släpa m.m.

asa}dyrk{are s.
asa}lär{an s. best.
asa}tid{en s. best.
asa}tro s.
as}bagge s.; skalbagge
as}be{rus{ad adj. ªvard.º
asbest [as•b-] s. -en fin-
trådigt oförbränneligt
mineral

asbest}cem{ent s.
asbest}damm s. -et
asbest}dräkt s.
asbest}ex{pon{er{ing s.
asbest{os [-å•s] s. -en lung-
sjukdom orsakad av
asbestdamm
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asbest}pack{ning s.
asbest}san{er{ing s.
as}blomma s.
asch interj.
a{sept{ik [-i•k] s. -en asept-
isk sårbehandling o.d.

a{sept{isk [-ep•t-] adj. -t -a
bakteriefri

a{sexu{ell [-ell•] adj. -t -a
könlös m.m.

asfalt [as•f-] s. -en -er brun-
svart ämne av kolväten
m.m. anv. bl.a. för vägbelägg-
ning

asfalt}be{lägga v.
asfalt}be{lägg{ning s.
asfalt}bonde s. ªbildl.º
asfalt}djungel s. ªbildl.º
asfalt{era v. -de belägga
med asfalt

asfalt{er{ing s.
asfalt}kok{are s.
asfalt}lack s.
asfalt}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. asfaltläggarna
asfalt}papp s.
asfalt}tjära s.
asfalt}väg s.
as}full adj. -t -a ªvard.º
as}gam s.
asi{at [-a•t] s. -en -er inv.
i Asien m.m.; asiaten äv.
form av influensa

asi{at{isk adj. -t -a
asimut se azimut
ask s. -en -ar 1 träd 2 liten
låda, dosa

1aska s. -n askor
2aska v. -de
A-skatt s.; uttagen gm avdrag

på lön
ask}blond adj.
aske s. -t askvirke
ask{es [-ke•s] s. -en sträng
avhållsamhet från njut-
ningar, späkning o.d.

ask{et [-ke•t] s. -en -er pers-
on som lever i askes

ask{et{isk adj. -t -a
ask{et{ism [-is•m] s. -en
ask{et}liv s.
ask}fat s.
ask}färg{ad adj.

ask}grå adj.
ask}hög s.
ask}kopp s.
ask}lock s. -et; pl. =
ask}mörja s.
ask}ons{dag{en s. best. ons-
dagen efter fastlagssön-
dagen

a{skorb{in}syra [-i•n-] s.
C-vitamin

ask}regn s.
ask}rum s.
ask}trä s.
ask}unge s.
ask}urna s.
a{soci{al [-a•l] adj. -t -a av-
vikande från samhällets
normer m.m.

a{soci{al{itet [-e•t] s. -en
asp s. -en -ar 1 träd 2 fisk
aspe s. -t aspvirke m.m.
a{spekt [-ek•t] s. -en -er sätt
att se; synpunkt o.d.

asp}hänge s.
a{spir{ant [-an•t] s. -en -er
person som utbildar sig
för el. söker en tjänst o.d.

a{spir{ant}tjänst{gör{ing s.
a{spir{ata [-a•t-] s. -n aspir-

ator aspirerat ljud
a{spir{at{ion s. -en -er
a{spir{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för luft-
förtunning m.m.

a{spir{era v. -de; a. på ngt
eftersträva el. hoppas på
ngt; a. ett p uttala ett p
med stark utandning

a{spir{er{ing s.
asp}löv s.
asp}not s. -en -ar
asp}sopp s.
ass s. -et; pl. = 1 tonen a
sänkt med ett halvt ton-
steg  2 assurerad för-
sändelse

ass}brev s.
Ass-dur el. Ass dur s. oböjl.
assegaj [-aj•] s. -en -er afr-
ikanskt kastspjut med järn-
spets

as{sess{or [-ess•-] s. -n -er
[-o•r-] högre jurist (t.ex. i

hovrätt el. länsstyrelse) m.m.;
ªfinl.º kyrklig titel

assi{ett [asett•] s. -en -er
mindre fat el. tallrik m.m.

assi{ett}gaffel s.
as{sim{il{at{ion s. -en -er
as{sim{il{at{ions}pro{cess s.
as{sim{il{era v. -de göra
likadan; sammansmälta;
uppta o. införliva m.m.

as{sim{il{er{bar adj. -t -a
as{sim{il{er{ing s.
as{sist [-is•t] s. -en; pl. = el.

enl. eng. böjn. målgivande
passning i ishockey

as{sist{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er hjälp, medverkan
o.d.

as{sist{ent [-en•t] s. -en -er
medhjälpare m.m.

as{sist{ent}läk{are s. ªfinl.º
underläkare

as{sist{ent}tjänst s.
as{sist{ent{ur [-u•r] s. -en -er

ªfinl.º assistentbefattning
vid högskola

as{sist{era v. -de hjälpa till,
biträda

as{sist{er{ing s.
ass-moll el. ass moll s. oböjl.
as{soci{at{ion s. -en -er
as{soci{at{ions}av{tal s.; med

internationell organisation
as{soci{at{ions}bana s.
as{soci{at{ions}kedja s.
as{soci{at{ions}psyko{logi s.
as{soci{at{ions}rik adj. -t -a
as{soci{at{ions}rätt s.
as{soci{at{iv [-i•v] adj. -t -a;

associativt samband mellan
tankar o.d.

as{soci{era v. -de ansluta
som medlem; förknippa
tankar m.m.; a. sig förena
sig, förknippa sig med o.d.

as{soci{er{ing s.
as{son{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er halvrim t.ex. ’orm:
harm’, ’sliter: bitar’

as{son{era v. -de bilda halv-
rim

as{sur{ad{ör [-ö•r] s. -en -er
försäkringsgivare
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as{sur{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er försäkring o.d.

as{sur{ans}premie s.
as{sur{ans}spruta s. pyts-
spruta

as{sur{era v. -de försäkra
mot skada o.d.

as{sur{er{bar adj. -t -a
as{sur{er{ing s.
assyri{er [-y•-] s. -n; pl. =

1 nestoriansk kristen i el.
från Syrien o. angräns-
ande länder  2 semit till-
hörande det forntida
folk som grundade ett
rike kring övre Tigris på
1700-talet f.Kr.

assyrio{log [-å•g] s. -en -er
assyrio{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om de forn-
tida kulturerna i områd-
et vid Eufrat o. Tigris

assyr{isk adj. -t -a
assyr{iska s. -n assyriskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
a{stat [-a•t] s. -en radioaktivt

grundämne
a{steni [-i•] s. -n kraftlöshet
a{sten{ik{er [-e•n-] s. -n; pl. =
person med astenisk
konstitution

a{sten{isk adj. -t -a kraftlös
o.d.; a. konstitution med
spenslig kropp o. svaga
muskler

aster s. -n astrar växt
aster}art s.
aster{isk [-is•k] s. -en -er
stjärna som tecken för
hänvisning m.m., tecknet *

astero{id [-i•d] s. -en -er
dvärgplanet

aster}planta s.
a{stigm{at{ik{er [-ma•-] s. -n;

pl. =
a{stigm{at{isk adj. -t -a
a{stigm{at{ism [-is•m] s. -en
bristande sammanbryt-
ning av ljusstrålar gm
lins(er), t.ex. i ögat

astma s. -n sjukdom med and-
nöd

astma}an{fall s.

astma}at{tack s.
astma}be{svär s.
astma}med{ic{in s.
astma}sjuk adj. -t -a
astm{at{ik{er [-ma•-] s. -n; 

pl. =
astm{at{isk adj. -t -a
astrak{an [-a•n] s. -en -er

äpple; lammskinn; pälsimitat-
ion

astrak{an}träd s.
astrak{an}äpple s.
astr{al [-a•l] adj. -t -a som
avser stjärnorna m.m.

astr{al}kropp s.; av finare
materia som är bärare av själ-
en enl. spiritismen m.m.

astr{al}ljus s.
astr{al}sken s.
astro- i sms stjärn- o.d.
astro}fys{ik [-i•k el. as•t-] s.
vetenskapen om himla-
kropparnas fysiska be-
skaffenhet

astro}geo{logi s.
astro{labi{um [-la•-] s. astro-

labiet astrolabier äldre
astronomiskt instrument

astro{log [-å•g] s. -en -er
astro{logi [-gi•] s. -n spå-
domskonst som bygger
på himlakropparnas
ställning

astro{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
astro{naut [-au•t] s. -en -er

amerikansk rymdfarare
astro{naut{ik [-i•k] s. -en
rymdfart o. rymdforskning

astro{nom [-å•m] s. -en -er
astro{nomi [-i•] s. -n veten-
skapen om himlakropp-
arna

astro{nom{isk [-nå•-] adj.
-t -a; astronomiska belopp
oerhörda

a-sträng s.; på fiol m.m.
asyl [-y•l] s. -en -er fristad

undan förföljelse, tillflykts-
ort; vårdanstalt o.d.

asyl}an{sök{an s.
asyl}be{slut s.
asyl}in{vandr{ing s.
asyl}pol{it{ik s.

asyl}regl{er s. pl.
asyl}rätt s.; för flyktingar m.m.
asyl}sök{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
asyl}ut{red{ning s.
a{sym{metri [-i•] s. -n
a{sym{metr{isk [-e•-] adj.

-t -a osymmetrisk
a{sympt{ot [-å•t] s. -en -er

ªmat.º a. till en kurva
a{sympt{ot{isk adj. -t -a
a{synd{es [-e•s] s. -en -er fler-

ledad samordning utan
bindeord m.m.

a{synd{et{isk [-e•t-] adj. -t -a
a{synd{et{on [-yn•d-] s.; best.

= asyndes; ett a.
asynja [a•s- el. -ynn•-] s. -n

asynjor fornnordisk gud-
inna av asarnas grupp

a{syn{kron [-å•n] adj. -t -a
icke samtidig

as}ät{are s. -n; pl. =, best. pl.
asätarna

a{takt{isk [-ak•t-] adj. -t -a
atav{ism [-is•m] s. -en -er
uppträdande el. arv av
egenskap från långt tid-
igare släktled

atav{ist{isk adj. -t -a
a{taxi [-i•] s. -n oförmåga
att samordna muskelrör-
elser

atcho se attji
a{te{ism [-is•m] s. -en guds-
förnekelse

a{te{ist s. -en -er
a{te{ist{isk adj. -t -a
ateljé s. -n -er arbetslokal
för konstnär el. konst-
hantverkare el. fotograf
m.m.

ateljé}foto s.
ateljé}fönster s.
ateljé}sydd adj.
aten{are [-te•-] s. -n; pl. =,

best. pl. atenarna inv.
i Aten

ateni{enn [-ienn•] s. -en -er
bord el. fristående hylla
för prydnadssaker

ateni{ens{isk [-ienn•-] adj.
-t -a
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atensk [-e•n-] adj. -t -a
ateniensisk

atero{skler{os [-å•s] s. -en
ªmed.º åderförkalkning

atlant [-an•t] s. -en -er
kolonn el. stöd i form av
mansfigur

Atlant{en namn
Atlant}flyg [-an•t-] s.; över

Atlanten
atlant{isk adj. -t -a; Atlant-

iska oceanen
Atlant}kabel s.
Atlant}kust{en s. best.
Atlant}lax s.
Atlant}linje s.
Atlant}pakt{en s. best.

1atlas [at•l-] s. -en -er kart-
bok

2atlas [at•l-] s. -en el. -et tyg
atlas}band s.
atlas}bind{ning s.
atlas}blad s.
atlas}kota s. ªanat.º
atlas}siden s.
atlet [-e•t] s. -en -er stark
man; tyngdlyftare m.m.

atlet{isk adj. -t -a
atlet}klubb s.
atlet}prest{at{ion s.
atmo{sfär [-ä•r] s. -en -er
gashölje kring himla-
kropp; luftkrets; luft;
anda, stämning o.d.; mått-
enhet för gasers tryck

atmo{sfär{isk adj. -t -a
atmo{sfär(s)}tryck s.
atoll [-åll•] s. -en -er ring-
formigt korallrev

atoll}ö s. -n -ar
a{tom [-å•m] s. -en -er av
kärna o. elektronskal
bestående smådel av
grundämne; smådel; som
förled i sms äv. kärn-, kärn-
krafts- o.d.

a{tom}an{fall s.
a{tom}bomb s.
a{tom}bomba v.
a{tom{bombs}ex{plos{ion s.
a{tom}bränsle s.
a{tom}drift s.
a{tom}driven adj.

a{tom}en{ergi s.
a{tom}ex{plos{ion s.
a{tom}far{tyg s.
a{tom}forsk{ning s.
a{tom}fys{ik s.
a{tom}fys{ik{er s.
a{tom}industri s.
a{tom{is{era v. -de uppdela
i smådelar o.d.

a{tom{is{er{ing s.
a{tom{ism [-is•m] s. -en
atomistisk uppfattning
o.d.

a{tom{ist{isk adj. -t -a som
utgår från el. söker bygga
upp av smådelar o.d.

a{tom}klocka s.
a{tom}kraft s.
a{tom}kraft{verk s.
a{tom}krig s.
a{tom}kärna s.
a{tom}nummer s.
a{tom}o{lycka s.
a{tom}re{akt{or s.
a{tom}sop{or s. pl.
a{tom}spräng{ning s.
a{tom}tekn{ik s.
a{tom}tid s.
a{tom}u{båt s.
a{tom}vapen s.
a{tom{vapen}makt s. -en -er
a{tom}vikt s.
a{tom}vinter s. klimatför-
sämring efter kärnvapen-
krig

a{tom}åldern s. best.
a{tom{är [-ä•r] adj. -t -a som
utgörs av el. gäller atom-
er o.d.

a{ton{al [-a•l] adj. -t -a; a.
musik utan tonart o. harmoni

a{ton{al{itet [-e•t] s. -en
a{toni [-i•] s. -n slapphet
i kroppsvävnad, för-
slappning

atri{um [a•t-] s. atriet atrier
centralt uterum med bass-
äng i fornromerskt hus; för-
mak i hjärta m.m.

atri{um}hus s.
a{trofi [-i•] s. -n -er förtvin-
ing

a{trofi{er{ad adj. förtvinad

a{trofi{er{as v. atrofierades
förtvina

a{trofi{er{ing s.
a{trof{isk [-å•f-] adj. -t -a
a{trop{in [-i•n] s. -et el. -en

alkaloid ur belladonna m.m.
a{trop{in}lös{ning s.

1att konj. jag tror att han
kommer

2att infinitivmärke planera att
resa; lägga sig att vila

at{taché s. -n -er lägre tjänste-
man vid beskickning m.m.

at{taché}väska s.
at{tack [-akk•] s. -en -er
angrepp

at{tack}di{vis{ion s.
at{tack{era v. -de angripa
at{tack{er{ing s.
at{tack}eskader s.
at{tack}flyg s.
at{tack}flyg{plan s.
at{tack}plan s. -et; pl. =
at{tack}rob{ot s.
at{tack}styrka s.
att{an s. oböjl. ªvard.º i lindrig-

are svordomar; fy för a.!
att}bi{sats s.
at{tent{at [-ta•t] s. -et; pl. =
at{tent{at{or [-ta•-] s. -n -er
[-o•r-]; attentatsman

at{tent{ats}för{sök s.
at{tent{ats}man s., till 1man
at{test [-es•t] s. -en -er
intyg; godkännande,
påskrift

at{test{era v. -de intyga
riktigheten av; godkänna
till utbetalning

at{test{er{ing s.
att{ika [att•-] s. -n attikor
rektangulär överbygg-
nad ovanför huvudge-
sims över kolonner; låg
övervåning vid tak

att{ika}bygg{nad s.
attila [att•-] s. -n attilor

snörprydd kort uniformsrock
av ä. typ

at{tir{alj [-al•j] s. -en -er
samling tillbehör, utrust-
ning

att{isk adj. -t -a; a. dialekt
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talad i Attika; attiskt salt
fint satiriskt skämt

attit{yd [-y•d] s. -en -er
kroppsställning; inställ-
ning till ngt

attit{yd}för{ändr{ing s.
attit{yd}skill{nad s.
attit{yd}under{sök{ning s.
attji el. attjo interj.; som be-

teckning för nysning
at{trah{era v. -de dra till sig

o.d.
at{trah{er{ing s.
at{trakt{ion [-kso•n] s. -en 

-er dragningskraft; lock-
elsemedel

at{trakt{ions}för{måga s.
at{trakt{ions}kraft s.
at{trakt{ions}värde s.
at{trakt{iv [-i•v äv. att•-] adj.

-t -a tilldragande
at{trakt{iv{itet [-e•t] s. -en
at{trapp [-app•] s. -en -er
efterapning avsedd som
ersättning

at{trapp{era v. -de tillägna
sig el. återge stil o.d.

at{tribu{era v. -de hänföra
ngt anonymt till ngn som upp-
hovsman m.m.

at{tribu{er{ing s.
at{trib{ut [-u•t] s. -et; pl. =
utmärkande egenskap;
kännetecken, särmärke;
direkt bestämning till sub-
stantiviskt ord m.m.

at{trib{ut{ion s. -en -er
at{trib{ut{iv [-i•v äv. att•-] adj.

-t -a; a. ställning ställning
som attribut

at{trib{ut{iv}be{stäm{ning s.
at{trib{uts}be{stäm{ning s.
att}sats s.
a{typi [-i•] s. -n -er avvikelse
från det typiska

a{typ{isk [-y•-] adj. -t -a
auberg{ine [åbärsi•nn] s. -n
[-en] -r [-er]; äggplanta,
äggväxt

audi{ens [-en•s] s. -en -er
företräde hos högt uppsatt
person, mottagning o.d.

audi{ens}rum s.

audi{ens}sal s.
audio{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men dia-
gram över hörselmät-
ningsresultat

audio{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om hörseln o.
hörselskador

audio{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
audio{meter [-me•-] s. -n

audiometrar instrument för
hörselmätning

audio{visu{ell [-ell•] el.
audi{visu{ell adj. -t -a som
hänför sig till hörseln o.
synen; audiovisuella
hjälpmedel vid undervisning

aud{it{iv [-i•v äv. au•-] adj. -t
-a; auditivt minne hörsel-
minne

aud{it{ori{um [-o•-] s. audit-
oriet auditorier hörsal;
samling åhörare

aud{it{ör [-ö•r] s. -en -er jur-
ist med uppdrag att bi-
träda militär chef vid
disciplinmål m.m.

aud{it{örs}tjänst s.
audivisuell se audiovisuell
augias}stall [-gi•- el. au•-] s.

-et; pl. = el. ibl. -ar konung
Augias’ stall som enl.
sagan inte rengjorts på
trettio år; ªmest bildl.º
ytterst vanvårdad inrätt-
ning o.d.

augs}burgsk adj. -t -a; augs-
burgska bekännelsen
luthersk bekännelseskrift
uppläst vid riksdagen
i Augsburg 1530

aug{ur [-u•r] s. -en -er forn-
romersk teckentydare

aug{ur}le{ende s. mångtyd-
igt leende

augusti [-us•ti] s. oböjl. en
varm a.

augusti}kväll s.
augusti}måne s.
augusti}mån{sken s.
august{in [-i•n] s. -en -er
munk el. nunna av august-
inorden

augustinerkloster se august-
inkloster

augustinerorden se august-
inorden

august{in}kloster äv.
august{in{er}kloster s.

august{in}orden äv.
august{in{er}orden s. and-
lig orden med regel
sammanställd ur skrifter
av Augustinus († 430)

augusti}pär{on s.
aukt{ion [-kso•n] s. -en -er
aukt{ion{era v. -de; a. bort
sälja på auktion

aukt{ion{ist [-is•t] s. -en -er
auktionsutropare

aukt{ions}bridge s.
aukt{ions}bud s.
aukt{ions}firma s.
aukt{ions}för{rätt{are s.
aukt{ions}kammare s.
aukt{ions}lok{al s.
aukt{ions}ut{rop{are s.
aukt{ions}verk s.
aukt{or s. -n -er [-o•r-]; för-
fattare; upphovsman o.d.

aukt{or{is{at{ion s. -en -er
aukt{or{is{era v. -de stad-
fästa; gilla; bemyndiga
o.d.

aukt{or{is{er{ad adj. a. revis-
or; a. översättning

aukt{or{is{er{ing s.
aukt{or{it{at{iv [-i•v äv. au•-]

adj. -t -a vederhäftig, sak-
kunnig; utrustad med
myndighet

aukt{or{itet [-e•t] s. -en -er
person med anseende för
vederhäftighet el. sak-
kunskap el. med makt o.
myndighet m.m.

aukt{or{itets}bunden adj.
aukt{or{itets}tro s.
aukt{or{itets}tänk{ande s. -t
aukt{or{it{är [-ä•r] äv.

aut{or{it{är adj. -t -a makt-
fullkomlig, egenmäktig;
diktatorisk o.d.

aukt{or{skap s. -et författar-
skap; upphovsmanna-
skap o.d.
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aula s. -n aulor samlingssal
i skola o.d., högtidssal

aula}fönster s.
au pair [å pä•r] s. -en -er
person som anställts för
barnpassning och hus-
hållsarbete mot fritt
vivre och fickpengar

aura s. -n auror strålglans;
utstrålning o.d.; inled-
ande fas av epileptiskt
anfall

aura}feno{men s.
aurikel [-ikk•-] s. -n; pl.

aurikler el. auriklar växt
aurikel}planta s.
auskult{ant [-an•t] s. -en -er
person som åhör under-
visning i utbildningssyfte
m.m.

auskult{at{ion s. -en -er
auskult{era v. -de vara
auskultant; undersöka
organ m.m. gm lyssnande;
ªfinl. äv.º gå på lärarut-
bildning; fullgöra tings-
tjänstgöring

auskult{er{ing s.
auspici{er [-pi•s-] s. pl. före-
bud; utsikter; skydd,
hägn; under ngns a.

austr{ali{ens{are [-en•s-] s.
-n; pl. =, best. pl. australi-
ensarna

austr{ali{ens{isk [-en•s-] adj.
-t -a

austr{ali{ens{iska [-en•s-] s.
-n australiensiskor kvinna

austr{ali{er [-a•l-] s. -n; pl. =
inv. i Australien

austr{al{isk adj. -t -a
austr{alsk adj. -t -a
aut{arki [-ki•] s. -n stats
självförsörjning m.m.

aut{ent{ic{itet [-e•t] s. -en
aut{ent{is{era [-e•ra] v.

ªdatabeh.º kontrollera id-
entitet vid kommunikation
mellan två system

aut{ent{is{er{ing s. ªdatabeh.º
aut{ent{isk [-en•t-] adj. -t -a
äkta, tillförlitlig m.m.

aut{ism [-is•m] s. -en själv-

försjunkenhet med oför-
måga till kontakt med
andra

aut{ist{isk adj. -t -a
auto- i sms (utom autodafé)
själv- o.d.

auto{bio{grafi [-fi•] s. själv-
biografi

auto{dafé s. -n -er bränning
av kättare el. skrifter på bål
m.m.

auto{di{dakt [-ak•t] s. -en -er
självlärd person

auto{di{dakt{isk [-ak•t-] adj.
-t -a

auto{graf [-a•f] s. -en -er
egenhändig namnteckn-
ing el. skrift m.m.

auto{grafi [-i•] s. -n -er över-
föring av skrift o.d. på
litografisk tryckplåt

auto{graf{isk [-a•f-] adj. -t -a
auto{graf}jäg{are s.
auto{graf}saml{are s.
auto{klav [-a•v] s. -en -er
trycksäkert hermetiskt
kokkärl

auto{krat [-a•t] s. -en -er
självhärskare

auto{krati [-i•] s. -n -er
auto{krat{isk [-a•t-] adj. -t -a
auto{kton [-å•n] adj. -t -a in-
hemsk o.d.

auto{mat [-a•t] s. -en -er
självrörlig el. självbetjän-
ande apparat el. inrätt-
ning m.m.

auto{mat}bana s. bana för
spårbunden trafik utan
förare

auto{mat}eld s.
auto{mat}för{sälj{ning s.
auto{mat}ge{vär s.
auto{mat{ik [-i•k] s. -en ut-

rustning för automatisk
funktion o.d.

auto{mat{ion s. -en auto-
matisk industriell produkt-
ion

auto{mat{is{era v. -de göra
automatisk

auto{mat{is{er{ing s.
auto{mat{isk [-a•t-] adj. -t -a

självverkande; ofrivillig,
maskinmässig o.d.

auto{mat{ism [-is•m] s. -en
automatisk funktion hos
organ o.d.; handlande utan
kontroll av viljan m.m.

auto{mat}karb{in s.
auto{mat}koppl{ing s.
auto{mat}larm s.
auto{mat}låda s.
auto{mat}park{er{ing s.
auto{mat}sam{tal s.
auto{mat}spel s.
auto{mat}styr{ning s.
auto{mat}svarv s.
auto{mat}tele{fon s.
auto{mat}tvätt s.
auto{mat}vapen s.
auto{mat}växel s.; på bil m.m.
auto{mob{il [-i•l] s. -en -er

ªåld.º bil
auto{mob{il}kår s.
auto{nom [-å•m] adj. -t -a
självständig, självbe-
stämmande, självstyr-
ande; autonoma nervsyst-
emet som reglerar inre organs
funktioner

auto{nomi [-i•] s. -n
auto}pil{ot [au•- el. -o•t] s.
automatisk styrinrätt-
ning på flygplan

aut{opsi [-i•] s. -n -er iakt-
tagelse med egna ögon,
självsyn; obduktion

autoritär se auktoritär
auto{strada [-a•da] s. -n

autostrador motorväg
auto{strada}bygge s.
auto{typi [-i•] s. -n -er bild-

tryck med rasterkliché
1av prep. skala barken av ett

träd; dela med sig av ngt;
en ring av guld guldring

2av adv. hatten blåste av;
trädet blåste av bräcktes
av blåsten; vädret lugnar
av blir lugnare; av och till
då och då

av}akt{iv{era v.
avance{mang [avanseman•

el. avanseman•] s. -et; pl. =
avance{mangs}möj{lig{het s.
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avanc{era v. -de gå el. rycka
framåt; göra framsteg; bli
befordrad

avanc{er{ad adj. långt fram-
skriden; långtgående

avanc{er{ing s.
av}an{mäla v.
av}an{mäl{an s.
av}an{mäl{ning s.
av}an{nons s.; i radio m.m.
av}an{nons{era v.
av}an{nons{er{ing s.
avans [-an•s el. -an•s] s. -en

-er vinst
avant}garde [avangard• el.
avantgard•] s. -t ªmest bildl.
o. i smsº grupp experiment-
erande föregångare inom
konstnärlig verksamhet
o.d.

avant{garde}film s.
avant{gard{ism [-is•m] s. -en
riktning som företräds
av konstnärligt avant-
garde o.d.

avant{gard{ist [-is•t] s.
avant{gard{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
avant}loge s., till 2loge
teaterloge närmast scenen

avant}scen s. avantloge
avant{scen}loge s., till 2loge
av}art s.
av}bal{ans{er{ing s.
av}balka v. _
av}balk{ning s. -en -ar
av}ban{ing s.; av jordlager
av}barka v. _
av}bark{ning s.
av}barr{ad adj.
av}barr{ning s.
av}basa v.
av}bas{ning s. -en -ar
av}be{manna v.
av}be{ställa v.
av}be{ställ{ning s.
av}beta v. _ -de
av}be{tala v. _
av}be{tal{ning s.
av{be{tal{nings}köp s.
av{be{tal{nings}plan s. -en -er
av}bet{ning s.
av}bida v. ªåld.º invänta m.m.

av}bid{an s.
av}bild s.
av}bilda v.
av}bild{ning s.
av}bil{ning s.
av}bit{are s. -n; pl. =, best. pl.

avbitarna
av{bit{ar}tång s. -en avbitar-

tänger
av}bit{ning s.
av}blad{ning s.
av}blast{ning s.
av}blomm{ad adj.
av}blomstr{ing s.
av}blåsa v. _ a. el. blåsa av

matchen men endast hatten
blåste av o. mest blåsa av
dammet

av}blås{ning s.
av}bländ{ning s.
av}boka v. avbeställa
av}bok{ning s.
av}borst{ning s.
av}brott s. -et; pl. =
av{brotts}för{säkr{ing s.
av}bruten adj.
av}bryta v. _ a. ett samtal; 

a. ngn i hans tal men endast
färgen bryter av mot om-
givningen o. mest bryta av
en gren

av}bryt{are s.
av}bryt{ning s.
av}bräck s. -et; pl. = skada,
förlust

av}bräck{ning s.
av}bränn{ing s. -en -ar
av}bröst{ning s.
av{byt{ar}bänk{en s. best.;

i bollsporter
av}byt{are s. -n; pl. =, best. pl.

avbytarna
av{byt{ar}serv{ice s.
av{byt{ar}tjänst s.; för lant-

brukare
av}bärga v.
av}bärg{ning s.
av}bär{ning el. av}bär{ing s.
det att hålla ut fartyg
från land

av}böja v. a. ett anbud mot-
satt: anta

av}böj{ande adv.

av}böj{ning s.
av}bön s. göra a. för begånget

fel o.d.
av}börda v. -de; a. sig befria
sig från m.m.

av{daga}ta [-da•-] äv.
av{daga}taga v. ta av
daga, avliva

av{daga}tag{ning s.
av}dam{ning s.
av}danka v. -de ªåld.º av-
skeda

av}dank{ad adj. inte längre
yrkesverksam; uttjänt

av}dela v. _
av}del{ning s. -en -ar
av{del{nings}chef s.
av{del{nings}di{rekt{ör s.
av{del{nings}före{stånd{are s.
av{del{nings}kont{or s.
av{del{nings}sköt{erska s.
av}dik{ning s.
av}domn{ing s.
av}dra el. av}draga v. _
av}drag s. -et; pl. =
avdraga se avdra
av}drag{ning s.
av{drags}be{lopp s.
av{drags}be{rätt{ig{ad adj.
av{drags}gill adj. -t -a
av{drags}regel s., till 1regel
av{drags}rätt s.
av}dram{at{is{era v.
av}dram{at{is{er{ing s.
av}drift s.; från kurs m.m.
av}driv{ning s.
av}duk{ning s.
av}dunsta v. _
av}dunst{ning s.
av}däm{ning s.
av}död adj. ªåld.º avliden;
förgången o.d.; min av-
döda faster

av}död{ad adj. avdödat
smittämne

av}död{ning s.
av}döma v. a. ett mål
ave s. -t -n latinsk bön som
börjar med orden ’Ave
(dvs. var hälsad) Maria’

avec [-ekk•] s. -en -er
konjak el. likör e.d. till
kaffe
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avel s. -n fortplantning o.
uppfödning av husdjur m.m.

avel{sam adj. -t -ma som
ger rik avkomma o.d.

avel{sam{het s.
avels}djur s.
avels}dug{lig adj. -t -a
avels}fisk s.
avels}hingst s.
avels}ko s.
avels}lax s.
avels}sto s.
avels}tjur s. -en -ar
aven}bok s. -en -ar
aven{boks}häck s.
a{veny [-y•] s. -n -er träd-
planterad gata

a{vers [-är•s] s. -en -er
framsida på medalj el. mynt

a{vers{ion s. -en -er motvilja
av}fall s. -et; pl. =; a. vid

slakt; a. från köket
av}falla v. _ a. från sitt parti

men falla av och bli mager
av}fallen adj. mager och a.
av}fall{ning s. kursavvikelse
åt lä

av{falls}dump{ning s.
av{falls}hant{er{ing s.
av{falls}hög s.
av{falls}kon{vert{er{ing s.
av{falls}lager s., till 1lager för

utbränt kärnbränsle
av{falls}lagr{ing s.
av{falls}pro{blem s.
av{falls}pro{dukt s.
av{falls}upp{lag s.
av{falls}vatten s.
av}fart s.
av{farts}väg s.
av}fas{ning s.
av}fatta v. uppsätta el. ut-
forma skrift m.m.

av}fatt{ning s.
av}fest{ning s.
av}fetta v. -de; a. maskin-

delar
av}fett{ning s.
av}fil{ning s.
av}filtr{er{ing s.
av}fjäll{ning s.
av}flag{ad adj.
av}flyt{ning s.

av}flytta v.
av}flytt{bar adj. -t -a
av}flytt{ning s.
av}flå{ende s.
av}fläk{ning s.
av}flöde s.
av}folk{as v. avfolkades
av}folk{ning s.
av{folk{nings}bygd s.
av{folk{nings}om{råde s.
av}fordra v. a. ngn ngt;

räkenskap avfordrades
honom el. han avfordrades
räkenskap

av}fordr{an s.
av}fordr{ing s.
av}forsla v. _
av}forsl{ing s.
av}frosta v. _
av}frost{are s. -n; pl. =, best.

pl. avfrostarna
av}frost{ning s.
av}fräs{ning s.
av}frät{ning s.
av}fukta v.
av}fukt{ning s.
av}fyra v. _
av}fyr{ing äv. av}fyr{ning s.
av{fyr{ings}ramp s.
avfyrning se avfyring
av}fäll{ig adj. -t -a
av}fäll{ing s. -en -ar
av}färd s.
av}färda v. -de skicka i väg;
göra sig kvitt, visa ifrån
sig, avvisa m.m.

av}färga v. _ a. en lösning
men tyget färgar av sig

av}färg{ning s.
av}föda s.
av}föra v. _ a. äv. föra av ngt

från en räkning men endast
a. ngn till fånglägret

av}för{ing s. -en -ar; blod-
blandad a. från tarmen

av{för{ings}medel s.
av}gas s. bilarnas avgaser
av}gasa v. befria från gift-
gas m.m.

av{gas}moln s.
av}gas{ning s.
av{gas}ren{are s.
av{gas}ren{ing s.

av{gas}rör s.
av{gas}syst{em s.
av{gas}ut{släpp s.
av}ge äv. av}giva v.
av}gift s. -en -er; tillträde

mot a. av fem kronor
av}gifta v. -de göra giftfri
av}gift{ning s.
av{gift{nings}kur s. -en -er
av{gifts}be{lagd adj.
av{gifts}be{lägga v.
av{gifts}fin{ansi{er{ad adj.
av{gifts}fri adj.
av{gifts}höj{ning s.
av{gifts}skyld{ig adj. -t -a
av{gifts}syst{em s.
av{gifts}ut{tag s.
av{gifts}växl{ing s.
avgiva se avge
av}giv{ande s. -t
av}gjord adj. ta för avgjort
givet

av}gjuta v. _
av}gjut{ning s. -en -ar
av}glam{our{is{er{ad adj.
av}glans s.
av}glori{fi{er{ing s.
av}gnag{ning s.
av}gnid{ning s.
av}gnugg{ning s.
av}grada v. avlägsna grader
från arbetsstycke

av}grad{ning s.
av}grena v. _ a. sig men en

stig grenar av från vägen
av}gren{ing s. -en -ar
av}grund s. -en -er
av{grunds}ande s.

1av{grunds}djup adj. -t -a
2av{grunds}djup s.
av{grunds}kval s.
av{grunds}lik adj. -t -a
av{grunds}vrål s.
av}gränsa v.
av}gräns{bar adj. -t -a
av}gräns{ning s. -en -ar
av}gud s.; bild av hednisk el.
främmande gud; överdriv-
et dyrkad person el. sak

av}guda v. -de överdrivet
dyrka o.d.

av{guda}bild s.
av{guda}dyrk{an s.
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av}gud{eri [-i•] s. -et av-
gudadyrkan; avgudande

av}gud{ning s.
av}gå v. _ tåget avgår kl. 9;

a. från tjänsten men käpp-
en gick av (på mitten)

av}gå{ende adj. oböjl.
av}gång s. -en -ar
av{gångs}be{tyg s.
av{gångs}bi{drag s.
av{gångs}elev s.
av{gångs}hall s.
av{gångs}klass s.
av{gångs}sign{al s.
av{gångs}tid s.
av{gångs}veder{lag s.
av}gäld s. -en -er periodisk
avgift för bruk av jord
t.ex. för tomträtt

av{gälds}be{lopp s.
av}gäng{ning s.
av}göra v. _ a. en fråga men

göra av med ngt
1av}gör{ande adj. oböjl. en a.

seger
2av}gör{ande s. -t -n; ett

snabbt a.
av}gör{else s. -n
av}hack{ning s.
av}hak{ning s.
av}handla v. i skrift el. tal
behandla, handla om 
m.m.

av}handl{ing s. -en -ar;
en vetenskaplig a. skrift 
av större omfång

av{handl{ings}ämne s.
av}haspl{ing s.
av}hjälpa v. a. fel
av}hopp s.
av}hopp{ad adj.
av}hopp{are s.
av}horna v. -de; a. boskap
av}horn{ing s.
av}hugg{ning s.
av}hum{an{is{era v.
av}hum{an{is{er{ing s.
av}hysa v. a. hyresgäst
av}hys{ning s. -en -ar
av}hyvla v. _
av}hyvl{ing s. kraftig till-
rättavisning

av}håll s. oböjl. lägga (tåg)

till a. runt pollare e.d. för
långsam firning

av}hålla v. _ a. sig el. ngn
från ngt men hålla av ngn
tycka om

av}hållen adj. omtyckt
av}håll{ning s. kursändring
åt lä

av}håll{sam adj. -t -ma
av}håll{sam{het s.
av}håna v. avvisa med hån;

förhåna
av}håra v. _ a. en hud men

hunden hårar av sig
av}hår{ing äv. av}hår{ning s.
av}häkt{ning s.; till 1häkta 2
av}hälla v. _
av}häll{ning s.
av}hämta v.
av}hämt{ning s.
av}hända v. avhände, av-

hänt, avhänd n. avhänt,
pres. avhänder ta ifrån ngn
ngt m.m.; a. sig ngt göra
sig av med

av}händ{bar adj. -t -a
av}hänga v. _ a. av ngt bero
på men hänga av sig (kläd-
erna) ªvard.º

av}häng{ig adj. -t -a
av}häng{ig{het s.
av}härda v. minska kalk-
halt i vatten

av}härd{ning s.
av}hästa v. -de sluta an-
vända hästar i lantbruk
m.m.

av}häst{ning s.
av}hölj{ning s.
av}höra v. _ något nytt i

frågan har inte avhörts el.
mest hörts av

avi [-i•] s. -n -er meddel-
ande om försändelse m.m.

avi{ari{um [-a•r-] s. aviariet
aviarier stor fågelbur,
fågelhus

avi{at{ik [-i•k] s. -en flyg-
konst

avi{at{ris [-i•s] s. -en -er
ªhist.º kvinnlig flygare

avi{at{ör [-ö•r] s. -en -er
ªhist.º flygare

avi}blank{ett s.
av}id{enti{fi{era v.; t.ex. pers-

onuppgifter
av}id{enti{fi{er{ing s.
av}ideo{log{is{er{ing s.
av{ig adj. -t -a
av{iga s. -n avigor avigsida
av{ig{het s.
av{ig}maska s.; i stickning
av{ig}sida s.
av{ig}vänd adj.
av}intel{lektu{al{is{er{ing s.

1avisa [-i•-] s. -n avisor
ªskämtsamt, ngt åld.º tid-
ning

2av}isa v. _ avlägsna is från
avis{era v. -de underrätta

om, lämna meddelande
om

avis{er{ing s.
avis{er{ings}av{gift s.
avis{er{ings}plikt s.
av}is{ning s.
a vista [-is•t-] el. a{vista adv.
vid uppvisandet e.d.;
sjunga a. från bladet

a{vista}kurs s.; för valuta
a{vista}växel s. genast be-
talbar växel

A-vit{am{in s.; t.ex. i lever, mo-
rötter

a{vit{am{in{os [-å•s] s. -en
sjukdom av vitaminbrist

av}jag{ad adj.
av}jona v. -de avjonisera
av}jon{is{era v. avlägsna
joner ur vatten o.d.

av}jon{is{er{ing s.
av}jämna v. _
av}jämn{ing s.
av}kalka v.
av}kalk{ning s.
av}kall s. oböjl.; i uttr. ge el.

göra a. på avstå från
av}kap{ning s.
av}kasta v. _ a. el. kasta av

oket men endast gården av-
kastar mycket inbringar
o. kasta av sig kläderna

av}kast{ning s. -en -ar;
gården ger god a.

av{kast{nings}för{måga s.
av{kast{nings}kalk{yl s.
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av}klapp s. -et; pl. =
av}klappa v. _ ta avtryck
av inskrift m.m. gm klapp-
ning

av}klapp{ning s.
av}klara v. _
av}klarn{ad adj. a. livssyn
av}klarn{ing s.
av}klinga v. _ avta o.d.
av}klipp s.
av}klipp{ning s.
av}kläda äv. av}klä v. _ av-

klädde
av}klädd adj.
av}kläd{ning s.
av{kläd{nings}rum s.
av}klädsel s.
av}kläm{ning s.
av}knack{ning s.
av}knapp{ning s.
av}knip{ning s.
av}knopp{ning s.; om företag
av}koda v.
av}kok s.
av}kok{ning s.
av}kol{oni{al{is{er{ing s.
av}kol{on{is{era v.
av}kol{on{is{er{ing s.
av}kom{ling s. -en -ar t.ex.

barn, barnbarn
av}komma s. -n avkommor
av{komme}be{döm{ning s.;

i husdjursavel
av}komst s. -en avkastning

av fastighet
av{komst}rätt s.
av}koppla v. _ järnvägs-

vagnen avkopplas el.
kopplas av men endast
koppla av från arbetet

av}koppl{ing s.
av}korta v. _ göra kortare;

ªmat.º förkorta; a. el. korta
av utbildningstiden

av}kort{ning s.
av}krim{in{al{is{era v.
av}krim{in{al{is{er{ing s.
av}kristna v.
av}kristn{ing s.
av}krok s. avsides belägen
plats

av}kräva v.
av}kräv{ning s.

av}kunna v. -de; a. en dom
meddela

av}kvist{ning s.
av}kyla v. _
av}kyl{ning s.
av{kyl{nings}rum s.
av{kyl{nings}rör s.
av}känna v. a. havsbottnen

t.ex. med lod; a. spår på
grammofonskiva t.ex. med
laser

av}känn{are s.
av}kön{ad adj.
av}körd adj. få benet avkört
av}kör{ning s.; t.ex. från mot-

orväg
av{kör{nings}ramp s.
avla v. -de; a. barn gm köns-

umgänge
av}lagd adj.
av}lagra v. floden avlagrar

sand
av}lagr{ing s. -en -ar
av}lasta v. _ innerstaden av-

lastas från trafik men lasta
av en bil

av}last{ning s.
av{last{nings}plats s.
avlat [a•v-] s. -en efter-
skänkande av syndabot
el. syndastraff

avlats}brev s.
avlats}handel s.
av}leda v. _, till 1leda; avleda

el. leda av vattnet från
ängen men endast a. upp-
märksamheten; a. ett ord
av ett annat t.ex. ’rökning’
av ’röka’

av}led{are s.
av}led{ning s. -en -ar
av{led{nings}man{över s.
av{led{nings}änd{else s.

ªspråkv.º
avl{else s. -n ªåld.º
av}lever{era v.
av}lever{er{ing s.
av}lida v. dö
av}liden adj.
av}lind{ning s.
avl{ing s. -en mest som förled

i sms avlande
avl{ings}dug{lig adj. -t -a

avl{ings}för{måga s.
av}liva v.
av}liv{ning s.
av}ljud s.; typ av vokalväxling,

t.ex. i ’finna - fann - funnit’
av}ljud{ande adj. oböjl.
av{ljuds}serie s.
av}locka v. _
av}lock{ning s.
av}lopp s. -et; pl. =; ge

vattnet a.; förse hus med
a. för spillvatten m.m.

av{lopps}brunn s.
av{lopps}dike s.
av{lopps}led{ning s.
av{lopps}nät s.
av{lopps}ren{ing s.
av{lopps{ren{ings}verk s.
av{lopps}rör s.
av{lopps}syst{em s.
av{lopps}trumma s.
av{lopps}ut{släpp s.
av{lopps}vatten s.
av{lopps}verk s.
av}lossa v. _
av}loss{ning s.
av}lukta v. avlägsna lukt
från m.m.

av}lukt{ning s.
av}lur{ad adj. bli a. sina be-

sparingar
av}lusa v. _
av}lus{ning s.
av}lut s. -en -ar från massakok

m.m.
av}luta v. _ med lut av-
lägsna färg från m.m.

av}lut{ning s.
av}lyft s.; av lån
av}lyfta v. _
av}lyft{ning s.
av}lysa v. a. ett möte inställa
av}lys{ning s.
av}lyssna v.
av}lyssn{ing s.
av}lång adj. -t -a långsmal

o.d.
av}låta v. avlät, avlåtit, av-

låten avlåtet avlåtna, pres.
avlåter; a. en skrivelse
skicka i väg

av}lägga v. _ a. el. lägga av
all förställning men mest
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lägga av vinterkläderna o.
endast a. besök, ed, exam-
en, räkenskap fullgöra,
avge m.m.

av}lägg{are s. -n; pl. =, best.
pl. avläggarna; ta a. av en
växt gm att böja ned en gren
i jorden

av}lägg{ning s.
av}lägsen adj. avlägset av-

lägsna
av}lägsen{het s.
av}lägsna v. -de ta el. skaffa
bort; a. sig gå bort, gå
sin väg o.d.

av}lämna v. _
av}lämn{are s.
av}lämn{ing s.
av}länka v.
av}länk{ning s.
av}läsa v. _
av}läs{are s.
av}läs{bar adj. -t -a
av}läs{ning s. -en -ar
av}löna v. ge lön till el. för
av}lön{ing s.
av{lön{ings}dag s.
av{lön{ings}form s. -en -er
av{lön{ings}kuv{ert s.
av{lön{ings}lista s.
av}löpa v. avlöpte utfalla,
gå väl el. illa m.m.

av}löp{ning s. sjösättning
av{löp{nings}bädd s.
av}lösa v. _ a. el. lösa av ngn

vid årorna men endast a.
ngn efter bikt ge absolut-
ion

av}lös{are s.
av}lös{ning s.
av}löv{ad adj.
av}löv{ning s.
av}magn{et{is{era v.
av}magn{et{is{er{ing s.
av}magr{ad adj.
av}magr{ing s.
av{magr{ings}kur s. -en -er
av}marsch s.
av}marsch{era v. _
av}maska v. _ 1 vid stickning

2 behandla mot inälvs-
mask

av}mask{ning s.

av}masta v. _ -de beröva
fartyg masterna el. masten

av}mast{ning s.
av}matt{as v. _
av}matt{ning s.
av}mej{ning s.
av}mejsl{ing s.
av}mob{il{is{era v.
av}mysti{fi{era v.
av}måla v. _ glädjen avmål-

ade sig i hans ansikte men
måla av ngn

av}mäta v. _ a. el. mäta av
virke för uppdelning i längder
men endast a. straffet efter
brottet

av}mät{are s.
av}mät{ning s.
av}mätt adj. a. bugning stel,
kylig

av}mätt{het s.
av}mönstra v. _; från fartyg

m.m.
av}mönstr{ing s.
av}navla v.
av}navl{ing s. -en
av}njuta v.
av}nyp{ning s.
av}nyst{ning s.
av}näm{are s. -n; pl. =, best.

pl. avnämarna köpare;
förbrukare; arbetsgivare

av}nöt{ning s.
av{og adj. -t -a ovänligt
sinnad, fientlig o.d.

av{og{het s.
avokado [-a•d-] s. -n; pl. -r

el. -er päronformad frukt
avokado}sall{ad s.
av}ok{ning s.
av}passa v. a. utgifterna

efter inkomsterna
av}pass{ning s.
av}patrull{era v. a. en väg
av}patrull{er{ing s.
av}pers{on{al{is{era v. -de
göra mera opersonlig;
minska el. avskaffa pers-
onal i

av}pers{on{al{is{er{ing s.
av}pers{oni{fi{era v.
av}plana v. _
av}plan{ing s.

av}plank{ning s. -en -ar
av}platt{ad adj.
av}platt{ning s.
av}plock{ad adj.
av}plock{ning s.
av}pol{it{is{era v.
av}pol{it{is{er{ing s.
av}poll{ett{era v. skicka i
väg; avfärda; avskeda

av}poll{ett{er{ing s.
av}por{trätt{era v.
av}por{trätt{er{ing s.
av}pressa v. _
av}press{ning s.
av}prick{ad adj.
av}prick{ning s.
av}pro{gramm{era v.
av}prov{ning s.
av}prut{ning s.
av}prägl{ing s.
av}puts{ning s.
av}pål{ning s.
av}päls{ning s.
av}rad s. -en ªhist.º årlig avgift;

arrende
av}rak{ning s.
av}rap{port{era v.
av}rap{port{er{ing s.
av}rasp{ning s.
av}re{ag{era v. a. sin förbittr-

ing; a. sig gm att ge utlopp åt
sina känslor

av}re{ag{er{ing s.
av}re{akt{ion s.
av}reda v. _, till 3reda göra

soppa e.d. tjock el. simmig
gm tillsats av mjöl m.m.

av}red{ning s.
av}reg{istr{era v.
av}reg{istr{er{ing s.
av}regl{era v.
av}regl{er{ing s. -en -ar

1av}resa s.
2av}resa v.
av{rese}dag s.
av}rigg{ning s.
av}ring{ning s.; vid telefonsam-

tal
av}rinna v. _
av}rinn{ing s.
av}rit{ning s.
av}riv{ning s.
av}rom{ant{is{era v.
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av}rom{ant{is{er{ing s.
av}rop s.
av}ropa v. begära leverans
av kontrakterad vara

av}rosta v. _ befria från
rost m.m.

av}rost{ning s.
av}rull{ning s.
av}runda v. _
av}rund{ning s.
av}rusta v.
av}rust{ning s.
av}ryck{ning s.
av}råda v., till 1råda
av}råd{an s.; best. =; i pl. an-

vänds avrådanden; en a.
av}råd{ande s. -t -n
av}räkna v. _
av}räkn{ing s.
av{räkn{ings}nota s.
av}rätta v. verkställa döds-
straff mot

av}rätt{ning s. -en -ar
av{rätt{nings}plats s.
av}röj{ning s.
av}rösa v.
av}rös{ning s.
av{rös{nings}jord s.
av}sadl{ing s.
av}sak{nad s. i a. av utan
av}sakt{ning s.
av}salta v.
av}salt{ning s.
av}salu s. oböjl. till a. till
salu

av}sats s. -en -er vågrätt
stycke mark som avbryt-
er sluttning m.m.

av}sats{vis adv.
av}schakt{ning s.
av}se v.
av}se{ende s. -t -n; ha a. på
avse o.d.; med a. på be-
träffande, med hänsyn
till; fästa a. vid lägga vikt
vid, ta hänsyn till

av}segla v. _ a. från Göte-
borg men segla av masten
bryta under segling

av}segl{ing s.
av}sel{ning s.
av}se{värd adj. ansenlig o.d.
av}sexu{al{is{era v.

av}sexu{al{is{er{ing s.
1av}sid{es adj. oböjl. en a.

stuga
2av}sid{es adv. ta ngn a. för

att inte höras av andra o.d.;
bo a. långt från allfar-
vägen o.d.

av{sid{es}re{plik s.
av{sig}kommen adj. som
kommit på obestånd el.
förfall o.d.

av}sikt s. -en -er
av}sikt{lig adj. -t -a
av}sikt{lig{en adv.
av}sikt{lig{het s.
av{sikts}bi{sats s.
av{sikts}kon{junkt{ion s.
av{sikts}lös adj. -t -a
av}sil{ning s.
av}sitt{ning s.; av häst o.d.
av}sjunga v.
av}sjung{ning s.
av}skaffa v. göra slut på;
upphäva o.d.

av}skaff{ande s. -t
av}skak{ning s.
av}skal{ning s.
av}skav s.
av}skavd adj.
av}skav{ning s.
av}sked s. -et; pl. =
av}skeda v. -de
av}sked{ande s. -t -n
av{skeds}an{sök{an s.
av{skeds}brev s.
av{skeds}före{läsa v.
av{skeds}före{läs{ning s.
av{skeds}före{ställ{ning s.
av{skeds}gåva s.
av{skeds}häls{ning s.
av{skeds}kyss s.
av{skeds}ord s.
av{skeds}tag{ande s. -t -n
av{skeds}tal s.
av{skeds}vis{it s.
av}skeppa v.
av}skepp{ning s.
av}skick{ning s.
av}skild adj.
av}skild{het s.
av}skilja v. _
av}skilj{bar adj. -t -a
av}skilj{ning s.

av}skjuta v. _
av}skjut{ning s.
av{skjut{nings}ramp s.
av}skog{ad adj.
av}skrank{ning s. -en -ar
av}skrap s.
av}skrap{ad adj.
av}skrap{ning s.
av}skrift s. -en -er
av{skrifts}be{vittn{ing s.
av}skriva v. _ a. el. skriva av

maskiner avföra ur
räkenskaper men åtalet
avskrevs lades ned

av}skriv{are s.
av}skriv{ning s.
av{skriv{nings}tid s.
av}skrota v. _; t.ex. gjutgods
av}skrot{ning s.
av}skrubb{ad adj.
av}skrubb{ning s.
av}skruv{ning s.
av}skräcka v. avskräckte
skrämma att avstå från;
skrämma bort o.d.

av}skräck{ande adj. oböjl.
av}skräck{ning s.
av}skräde s. -t -n avfall o.d.
av{skräd{es}hög s.
av}skräd{ning s.
av}skugga v. a. sig avteckna
sig som skuggbild

av}skugg{ning s.
av}skum s. slödder, drägg
av}skumma v. _
av}skum{ning s.

1av}sky v. hysa avsky för
2av}sky s. -n stark motvilja

o.d.
av{sky}värd adj.
av{sky}värd{het s. -en -er
av}skära v. _, till 2skära; a.

återtåget
av}skärma v. _
av}skärm{ning s.
av}skär{ning s.
av}skölja v. _
av}skölj{ning s.
av}slag s.
av}slagen adj. a. socker-

dricka fadd, utan kolsyra
av}slag{ning s.
av{slags}yrk{ande s.
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av}slapp{ad adj. a. stämning
av}slappn{ad adj.
av}slappn{ing s.
av{slappn{ings}tekn{ik s.
av{slappn{ings}öv{ning s.
av}slick{ad adj.
av}slip{ning s.
av}slit{ning s.
av}slung{ad adj.
av}slut s. -et; pl. = affärs-
överenskommelse; stora
a. på fondbörsen affärer

1av}sluta v. -de slutföra;
upphöra med; göra bok-
slut över

2av}sluta v. avslöt, avslutit,
avsluten n. avslutet, pres.
avsluter ªåld.º överens-
komma om; a. ett fördrag

av}slut{ad adj. ett avslutat
helt

av}slut{are s.
av}slut{ning s. -en -ar
av{slut{nings}cere{moni s.
av{slut{nings}dag s.
av{slut{nings}fest s.
av{slut{nings}skede s.
av{slut{nings}tal s.
av}slut{nings{vis adv.
av}slå v. _ gräset avslås el.

mest slås av men endast a. ett
anbud, en ansökan o. slå
av tio öre, slå av motorn

av}slöja v. -de
1av}slöj{ande s. -t -n; nya av-

slöjanden i mutskandalen
2av}slöj{ande adj. oböjl. svaret

är a.
av}slöj{are s. -n; pl. =, best.

pl. avslöjarna
av}slöj{ning s.
av{slöj{nings}scen s.
av}smak s. motvilja, leda
av}smaka v. _ känna efter
hur ngt smakar

av}smak{ning s.
av}smalna v. _
av}smaln{ing s.
av}smink{ad adj.
av}smink{ning s.
av}smälta v. avsmälte
av}smält{ning s. a. av in-

landsisen

av}snedd{ning s.
av}snitt s. -et; pl. = del,
stycke, avdelning

av}snoppa v. _
av}snopp{ning s.
av}snäs{ning s.
av}snäst adj.
av}snöra v. _ avsnörde av-
skilja

av}snör{ning s.
av}soci{al{is{era v.
av}soci{al{is{er{ing s.
av}somna v. _ den gamle

har avsomnat avlidit men
han somnade av ett tag
slumrade in

av}sop{ning s.
av}spark s.; vid början av fot-

bollsmatch m.m.
av}spegla v. _
av}spegl{ing s.
av}spel{ning s. -en -ar t.ex. av

band på bandspelare
av}spisa v. _ avvisa, av-
färda

av}spis{ning s.
av}spol{ning s.
av}språng s.
av}spräng{ning s.
av}spänd adj.
av}spänd{het s.
av}spänn{ing s.
av{spänn{ings}pol{it{ik s.
av{spänn{ings}pro{cess s.
av{spänn{ings}öv{ning s.
av}spärra v. _
av}spärr{ning s.
av}stamp s. -et; pl. = vid hopp

m.m.
av}stanna v. _
av}stava v. _ uppdela ett ord

vid fördelning på rader
av}stav{ning s.
av{stav{nings}regel s., till

1regel
av}steg s. avvikelse; förvill-
else m.m.

av}stick s.; i kortspel
av}stick{are s. sidoutflykt

o.d.
av}stig{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
av}stig{ning s.

av}stjälp{ning s.
av{stjälp{nings}plats s.
av}stressa v. _
av}stress{ning s.
av}stryk{ning s.
av}stycka v. _
av}styck{ning s.
av}stymp{ad adj.
av}styra v. förhindra, före-
komma

av}styrka v. avråda bevilj-
ande av m.m.

av}styrk{an s.; best. =; i pl. an-
vänds avstyrkanden; en a.

av}styrk{ande s. -t -n
av}styr{ning s.
av}stå v. avstod, avstått, av-

stådd n. avstått, pres. av-
står

av}stå{ende s.
av}stånd s. -et; pl. =
av{stånds}be{döm{ning s.
av{stånds}in{ställ{ning s.
av{stånds}mät{are s.
av{stånds}mät{ning s.
av{stånds}tag{ande s. -t
av{stånds}verk{an s.
av}städa v. _
av}städ{ning s.
av}ställa v.
av}ställ{ning s.
av{ställ{nings}tid s.
av{ställ{nings}yta s.; i kök
av}stämma v. _ ställa in

svängningskrets (i radioappar-
at); kontrollera överens-
stämmelse av uppgifter;
avpassa m.m.

av}stäm{ning s.
av{stäm{nings}in{dik{at{or s.
av}stämpla v. _ förse med

vederbörlig stämpel
av}stämpl{ing s.
av{stämpl{ings}dag s.
av}stänga v. _
av}stängd adj.
av}stängd{het s.
av}stäng{ning s.
av{stäng{nings}knapp s.
av{stäng{nings}peri{od s.
av}störa v., till 1störa hindra

el. minska radiostörningar
från
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av}stör{ning s.
av}stöta v. _
av}stöt{ning s.
av{stöt{nings}re{akt{ion s.; vid

transplantation
av}suga v. a. ett träd ympa
gm att infoga växande
gren från närstående
träd

av}sug{ning s.
av}sutten adj. a. ryttare
av}svalk{ad adj.
av}svalk{ning s.
av}svalna v. _
av}svaln{ing s.
av}svavla v. avlägsna
svavel från

av}svavl{ing s.
av}svedd adj.
av}svimma v. _
av}svimm{ad adj.
av}svim{ning s.
av}svära äv. av}svärja v., till

svära med ed avsäga sig el.
förkasta el. överge

av}svärj{else s. -n -r
av}svärj{ning s.
av}syna v. _ besiktiga o. be-

döma
av}syn{are s.
av}syn{ing s. -en -ar
av}såg{ad adj. ªbildl., sport.º
borta ur tätstriden

av}såg{ning s.
av}säga v. avkunna dom

o.d.; frånsäga sig ngt
av}säg{else s. -n -r
av}sända v. _
av}sänd{are s.
av}sänd{ning s.
av}sänka v. ta upp el. för-
djupa schakt m.m.

av}sänk{ning s.
av}sätta v. _ a. el. sätta av

ngt för framtiden men end-
ast a. en monark, sot av-
sätter sig; a. varor avyttra
o. sätta av en åkande,
sätta av som en pil

av}sätt{bar adj. -t -a
av}sätt{bar{het s.
av}sätt{lig adj. -t -a
av}sätt{lig{het s.

av}sätt{ning s. -en -ar
av{sätt{nings}möj{lig{het s.
av{sätt{nings}om{råde s.
av}söka v. _ a. el. söka av en

bild med elektronstråle
av}sök{are s.
av}sök{ning s.
av}söndra v. avskilja; från

sig avge o.d.
av}söndr{ad adj.
av}söndr{ing s. -en -ar
av{söndr{ings}org{an s.
av}ta äv. av}taga v. _ då

betslet avtagits el. tagits av
men mest regnet avtar
minskar o. endast ta av till
höger vika av

av}tacka v. framföra högtid-
ligt tack vid avsked m.m.

av}tackl{ad adj. ªofta bildl.º
avtärd

av}tackl{ing s.
av}tack{ning s.
avtaga se avta

1av}tag{ande adj. oböjl. a.
vind

2av}tag{ande s. -t; vara i a.
av}tag{bar adj. -t -a
av}tag{ning s.
av{tags}väg s.
av}tal s. -et; pl. =
av}tala v. -de
av{tals}brott s.
av{tals}en{lig adj. -t -a
av{tals}fri{het s.
av{tals}för{handl{ing s.
av{tals}för{slag s.
av{tals}klaus{ul s.
av{tals}lag s. -en -ar
av{tals}lös adj. -t -a; avtals-

löst tillstånd
av}tals{mäss{ig adj. -t -a
av{tals}om{råde s.
av{tals}part s.
av{tals}pens{ion s.
av{tals}peri{od s.
av{tals}rör{else s.
av{tals}se{kret{er{are s.
av{tals}strid{ig adj. -t -a
av{tals}text s.
av{tals}tid s.
av{tals}upp{gör{else s.
av{tals}vill{kor s.

av}tapp s. -et avtappning
av}tappa v. _
av}tapp{ning s.
av}teckna v. _ a. el. teckna

av ngt ur minnet men end-
ast a. sig mot ngt fram-
träda med sina konturer

av}teckn{ing s.
av}tin{ing s.
av}tjäna v. _; t.ex. fängelse-

straff
av}tona v.
av}ton{ing s.
av}topp{ning s.
av}torka v. _
av}tork{ning s.
av}tramp{ad adj.
av}trappa v. _
av}trapp{ning s.
av}tropp{ning s.
av}trubb{ad adj.
av}trubb{ning s.
av}trug{ning s.
av}tryck s. -et; pl. =
av}tryck{are s.
av}tryck{ning s.
av}träda v., till 2träda
av}träd{are s. -n; pl. =, best.

pl. avträdarna
av}träde s. -t -n hus el. rum
för förrättande av natur-
behov; avträdande av
egendom m.m.; ta a. av-
lägsna sig

av}träd{else s. -n -r
av{träd{es}dag s.
av{träd{es}gödsel s.
av}trösk{ning s.
av}tvag{ning s.
av}tvinga v. _
av}tvin{ing s.
av}två v. a. synd
av}tvätt{ning s.
av}tyn{ad adj.
av}tyn{ing s.
av}tåg s. -et; pl. =
av}tåga v. _
av}täcka v. _ a. el. täcka av

rosenrabatten men endast a.
en staty

av}täck{ning s.
av}täkt s.; för pantning vid

tjuvskytte m.m.

avstörning 48

21202 Ordlista A  12-11-27  08.11  Sida 48



av}täljd adj.
av}tänd{ning s.; efter narkot-

ikarus
av}tärd adj. mager o. kraft-
lös

av}tärd{het s.
av}und s. -en
av}und{ad adj. a. gunstling,

framgång
av}und{as v. avundades
känna avund o.d.; a. ngn
ngt mot ngn över ngt

av}und{sam adj. -t -ma
av}und{sam{het s.
av{unds}fri adj.
av{unds}full adj. -t -a
av{und}sjuk adj. -t -a
av{und}sjuka s.
av{unds}man s., till 1man
av{unds}värd adj.
av}vakta v.
av}vakt{an s.; best. =; i a. på

ngt
av}vand adj.
av}vara v. oböjl. vara av
med, undvara

av}vask{ning s.
av}vattna v. avleda el. ta
bort vatten från o.d.

av}vattn{ing s.
av}veckla v. _ då bandet av-

vecklats el. vecklats av
från rullen men endast a. ett
företag lägga ned, upp-
lösa

av}veckl{ing s. -en -ar
av{veckl{ings}kost{nad s.
av{veckl{ings}peri{od s.
av{veckl{ings}plan s. -en -er
av{veckl{ings}tid s.
av}verka v. -de fälla o. göra
virke av träd el. skog;
göra undan arbete m.m.

av}verk{ning s.
av}verk{nings{bar adj. -t -a
av{verk{nings}säs{ong s.
av{verk{nings}yta s.
av}vika v. _ a. el. vika av

från rätta kursen men
endast a. från ämnet, a. ur
landet, uppgifterna avvik-
er från varandra o. vika av
åt höger

av}vik{ande adj. oböjl. a.
mening

av}vik{are s.; med avvikande
livsföring m.m.

av}vik{else s. -n -r
av}vik{ning s.
av}vind{ning s.
av}vinna v. a. ämnet nytt

intresse
av}visa v. _ -de; a. ngn äv.

visa av ngn men endast a.
ett anbud, en beskyllning

av}vis{are s.; vid vägkant o.d.
av{vis{ar}räcke s.
av}vis{ning s.
av{vis{nings}be{slut s.
av{vis{nings}ärende s.
av}vita adv. o. adj. oböjl. ªåld.º
vanvettigt, dåraktigt; bete
sig a.; på det gamla a.
viset

av}vittra v. ªhist.º uppdela
mark mellan kronan o. en-
skilda el. avskilja mark vid
sådan uppdelning (i ä. tid)

av}vittr{ing s.
av}vräkt adj.
av}väg s. sidoväg m.m.;

komma på avvägar på
villospår

av}väga v. _ a. skälen för
och emot pröva; a. en
kulles höjd bestämma
med syftlinjer; a. sina rör-
elser avpassa; men väga av
ett kilo kött väga upp

av}väg{ande s. -t -n
av}väg{ning s.
av{väg{nings}fråga s.
av{väg{nings}in{stru{ment s.
av}vältr{ing s.
av}vända v. _ förhindra,
förebygga; avleda m.m.

av}vänja v. _
av}vänj{ning s.
av{vänj{nings}kur s. -en -er
av}väpna v.
av}väpn{ing s.
av}värja v. slå tillbaka an-

fall; hindra slag o.d. att
träffa; förhindra, före-
komma m.m.

av}värj{ning s.

av}ytter{lig adj. -t -a möjlig
att avyttra

av}yttra v. sälja, avhända
sig

av}yttr{ing s.
av}yttr{ings{bar adj. -t -a
av}åk{ning s.; från väg o.d.
av}äta v. _ då älgen avätit el.

mest ätit av aspbarken men
endast a. en festmåltid

av}ät{ning s.
1ax s. -et; pl. = blomställ-

ning på lång axel t.ex. hos
vete; nyckeldel som på-
verkar låset

2ax s. -et ªvard.º acceleration
axa v. -de ªvard.º accelerera
axel s. -n axlar 1 skuldra

2 maskindel som roterar
o. överför kraft el. som
uppbär hjul o.d.; linje
som bildar mitt el. kring
vilken rotation sker m.m.

axel}band s.
axel}bred adj.
axel}brott s.; till axel 2
axel}klaff s.
axel}koppl{ing s.; till axel 2
axel}lager s., till 1lager; till

axel 2
axel}led s. -en -er
axel}lång adj. -t -a; axel-

långt hår
axel}makt{er{na s. pl. best.

ªpolit.º
axel}rem s. -men -mar
axel}ryck{ning s. ta ngt med

en a.
axel}tapp s. -en -ar till

axel 2
axel}tryck s.; till axel 2
axel}vadd s.
axel}väska s.
axi{al [-a•l] adj. -t -a
axi{al}tryck s.; i axelns längd-

riktning
axi{ell [-ell•] adj. -t -a axial
ax{ill [-ill•] s. -en -er arm-
håla; bladveck

axi{om [-å•m] s. -et; pl. =
självklar sats el. sak;
grundläggande obevisad
sats i tankesystem
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axi{om{at{isk [-a•t-] adj. -t -a;
en a. sanning

axi{om}syst{em s.
axla v. -de ta på sig över

axlarna; ªmest bildl.º t.ex. a.
ngns kappa överta ngns
arbete o.d.

ax}plock s. -et; pl. = urval
ax}plock{ning s.
ax}svingel s. -n gräs
ax}sätt{ning s.
ayatolla [ajatåll•a] s. -n

ayatollor hög muslimsk
ledare i Iran

ayrshire}bo{skap [ä•rsir-] s.;
urspr. från Ayrshire i Skottland

ayrshire}ko s.
ayrshire}ras s. -en -er
azalea [asale•-] s. -n azaleor

växt
azalea}grupp s.

azer [ase•r] s. -en -er azer-
bajdzjan

azer{bajdzj{an
[aserbajdja•n] s. -en -er
inv. i Azerbajdzjan

azer{bajdzj{ani{er s. -n; pl. =
azerbajdzjan

azer{bajdzj{ansk adj. -t -a
azer{bajdzj{anska s. -n azer-

bajdzjanskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

azer{isk [ase•r-] adj. -t -a
som avser Azerbajdzjan

azer{iska s. -n azeriskor
azerbajdzjanska

azimut [-u•t äv. a•s-] äv.
asimut s. -en vinkel mell-
an meridian o. radie till
horisontens skärnings-
punkt med storcirkeln
gm stjärnan; en stjärnas a.

azimut}kom{pass s.
azo}färg{ämne [at•s- el.
ass•-] s.

azo}för{en{ing s.; med par av
kväveatomer som förbinder
organiska grupper

aztek [aste•k] s. -en -er
person tillhörande el. av-
komling av indianfolk
som härskade i mellersta
Mexiko vid 1500-talets
början

aztek{isk adj. -t -a
aztek}kult{ur s.
azur [a•s-] s. -n äv. -en
himmelsblå färg; blå
himmel, blånande rymd
o.d.

azur}blå adj.
azur}färg s.
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b [be] s. b:et; pl. b:n el. b,
best. pl. b:na

babbel s. babblet ªvard.º
babbit(s)}met{all [babb•-] s.;

tennlegering, ofta använd som
metall i lager

babbla v. -de ªvard.º
pladdra, prata strunt o.d.

babbl{an s. best. ªvard.º håll
b.! håll mun!, håll tyst!

babbl{are s. -n; pl. =, best. pl.
babblarna ªvard.º

babels}torn s. -et; pl. = som
symbol för förmätna planer
m.m.

babi{an [-a•n] s. -en -er apa
babi{an}hona s.

1ba{bord s. oböjl. vänstersida
på fartyg

2ba{bord adv. gira b. hän
ba{bords}sida s.
bab{usjka [-os• el. ba•-] s. -n

babusjkor rysk farmor
eller mormor

baby [bej•bi el. be•bi el.
bä•bi el. -y] s. -n; pl. -ar
el. -er

baby{akt{ig adj. -t -a
baby}blond adj.
baby}blå adj.
baby}boom s.
baby}hår s.
baby}kläd{er s. pl.
baby}korg s.
babyloni{er [-o•-] s. -n; pl. =
invånare i det forna
Babylon

babylon{isk adj. -t -a
baby}mjuk adj. -t -a
baby}plagg s.
baby}sim s.
baby}sitter s. -n; pl. = el. enl.

eng. böjn.
baby}språk s.
baby}säng s.
baby}tvål s.
baby}ut{styrsel s.

baccarat [bakara•] s. oböjl.;
kortspel

bac{ill [-ill•] s. -en -er bakt-
erie

bac{ill}bär{are s.
bac{ill}fri adj.
bac{ill}skräck s.

1back s. -en -ar 1 spelare
i bakre försvaret i fotboll
o.d.; växel för backning av
bil m.m. 2 låda t.ex. för öl,
behållare o.d.; matbunke
på fartyg 3 ªtekn.º i sms som
bromsback, spännback
m.m. 4 fördäck

2back adv. bakåt; maskinen
går b.; projektet gick en
miljon b.

1backa v. -de 1 gå el. köra
bakåt el. baklänges,
rygga m.m. 2 b. upp
understödja

2backa s. -n backor långrev
back{an{al [-a•l] s. -en -er
backusfest; vilt dryckes-
lag

back{an{al{isk adj. -t -a
back{ant [-an•t] s. -en -er
kvinnlig deltagare i
backusfest m.m.

back{ant{inna s. -n backant-
innor

back{ant{isk adj. -t -a
backe s. -n backar
backe}fiske el. back}fiske s.;

till 2backa
backe}lina el. back}lina s.; till

2backa
backfiske se backefiske
back{gamm{on [-gämm•- el.
-gamm•-] s. oböjl.; brädspel

back}glim s. -men; pl. =,
best. pl. -men

back}gång s., till 1gång
back}hammer s. -n; pl. back-

hamrar el. enl. eng. böjn.;
grepp i brottning

back}hand [bakk•hand el.
bäkk•händ] s. -en; pl. =
slag i tennis o.d. med
handens översida i slag-
riktningen

back{hand(s)}slag s.

back}hare s.
back}hopp{are s.
back}hopp{ning s.
back}håll{are s.
back{ig adj. -t -a
back{ig{het s.
back}krön s.
back}lag s. -et; pl. = till

back 2
backlina se backelina
back}linje s.
back}ljus s.
back}lykta s.
back}lök s.
back{ning s. -en -ar
back{nings}skydd s.; på last-

bil
back}par s.
back}re{kord s.
backs}gast s.; till back 4
back}sign{al s.
back}sippa s.; växt
back}skida s.
back}slutt{ning s.
back}slänt s.
back}smultr{on s.
back}spegel s.
back}spel{are s.
back}stag s.
back}stuga s. stuga nästan
utan jordbruk på annans
mark i ä. tid

back{stugu}sitt{are s. -n;
pl. =, best. pl. backstugu-
sittarna

back}svala s.
back}syra s.
back}söta s. -n backsötor
back}timj{an s.
back}tävl{ing s.
back}up [bäkapp•] s. -en -er

ªdatabeh.º säkerhetskopia
Backus}fest s. fest till vin-
guden Backus’ ära;
dryckesfest

Backus}stav s. -en -ar
Backus}tempel s.
back}växel s.
back}åk{ning s.
bacon [bej•kån] s. -en el. -et
rökt o. lättsaltat sidfläsk

bacon}skiva s.
bad s. -et; pl. =; kasta b. finl.
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slå vatten på bastusten-
arna

bada v. -de
bad}an{lägg{ning s.
bad{are s. -n; pl. =, best. pl.

badarna
bad}av{del{ning s.
bad}balja s.
bad}bass{äng s.
bad}boll s.
bad}borste s.
bad}brygga s.
bad}byx{or s. pl.
badd s. -et
badda v. -de fukta kroppsdel

med tyglapp; gassa m.m.
bad}dags adv.
badd{are s. -n; pl. =, best. pl.

baddarna ªvard.º bjässe;
överdängare

badd{ning s. -en -ar
bad}dräkt s. -en -er
badens{are [-en•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. badensarna
inv. i Baden

badens{isk adj. -t -a
bad{erska s. -n baderskor
bad}flicka s.
bad}flotte s.
bad}för{bud s.
bad}gäst s.
bad}hand{duk s.
bad}hot{ell s.
bad}hus s. -et; pl. =
bad}hytt s.
bad}in{rätt{ning s.
bad}kappa s.
bad}kar s. -et; pl. =
bad{kars}kant s.
bad{kars}soffa s.
bad}kläd{er s. pl.
bad}lak{an s.
bad}liv s.
badminton [bädd•- äv.
badd•-] s. oböjl. bollspel
med fjäderboll över nät;
en god b.

badminton}boll s.
badminton}nät s.
badminton}rack{et s.
badminton}spel s.
badminton}spel{are s.
bad}mäst{are s.

bad}mössa s.
bad{ning s.
bad}ort s. -en -er
bad}plats s.
bad}rock s. -en -ar
bad}rum s.
bad{rums}matta s.
bad{rums}skåp s.
bad{rums}spegel s.
bad}salt s.
bad}sko s.
bad}strand s.
bad}stuga s. badstugorna på

1500-talet
bad}ställe s.
bad}svamp s.
bad}vakt s.
bad}vatten s.
bad}vett s.
bad}vik s.
bad}väder s.
bag [bägg el. bagg] s. -en 

-ar bärsäck, bärpåse o.d.
bag{age [-ga•s] s. -t [-et]
bag{age}hylla s.
bag{age}in{lämn{ing s.
bag{age}karus{ell s.; t.ex. vid

flygplats
bag{age}kont{roll s.
bag{age}kärra s.
bag{age}lucka s.
bag{age}rum s.
bag{age}ut{lämn{ing s.
bag{age}ut{rymme s.
bag{ar}barn s. bjuda b. bröd
bag{are s. -n; pl. =, best. pl.

bagarna
bag{ar}mössa s.
bagat{ell [-ell•] s. -en -er
småsak, struntsak, obe-
tydlighet

bagat{ell{art{ad adj.
bagat{ell}för{se{else s.
bagat{ell{is{era v. -de be-
handla som en bagatell,
förringa betydelsen av

bagat{ell{is{er{ing s.
bag{eri [-i•] s. -et -er
bag{eri}arbet{are s.
bag{eri}idk{are s.
bag{eri}rör{else s.
bag{erska s. -n bagerskor
bag{ett [-gett•] s. -en -er

tunn tapetlist; förgylld
gardinstång

bag{ett}nål s. ªåld.º stift för
tapetlist

bagg s. -en koll. ªvard.º flat-
löss

bagg}böla v. -de skövla el.
olovligt avverka skog

bagg}böl{are s. -n; pl. =, best.
pl. baggbölarna

bagg}böl{eri [-i•] s. -et -er
bagge s. -n baggar gumse

m.m.
bagg{is s. -en -ar ªvard.º
enkel sak, bagatell

bagg}lamm s.
bagg}söta s. -n baggsötor

växt
bag{is s. -en; pl. = ªvard.º
krona

bagu{ette [-gett•] s. -n [-en]
-r [-er]; långt o. smalt
franskbröd

bah interj. asch; prat!
baha{ism [-ais•m] s. -en
religiös rörelse med
pacifistiska drag som
betonar alla religioners
inneboende likhet

baham{an [-a•n] s. -en -er
inv. på Bahamas

baham{ansk [-a•-] adj. -t -a
baham{anska [-a•n-] s. -n

bahamanskor kvinna
bahrain{are [-aj•n-] s. -n;

pl. =, best. pl. bahrainarna
inv. i Bahrain

bahrainsk [-aj•n-] adj. -t -a
bahrainska [-aj•n-] s. -n

bahrainskor kvinna
bahytt [-ytt•] s. -en -er
damhatt från ä. tid med
band under hakan m.m.

bahytt}band s.
baissa [bä•sa] v. -de motsatt:
haussa

baisse [bäs] s. -n [-en] -r
[-er]; prisfall, kursfall,
nedgång på börsen

baisse}spekul{at{ion s.
baiss{ning s.

1baj s. -et ªbarnspråkº avför-
ing, träck
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2baj interj. fy b. usch, fy
skäms o.d.

baja v. -de ªbarnspråkº ha
avföring

bajad{är [-ä•r] s. -en -er
indisk danserska

bajad{är}dans s.
bajersk se bayersk
bajon{ett [-ett•] s. -en -er
bajon{ett}an{fall s.
bajon{ett}balja s.
bajon{ett}fatt{ning s.; enkel

kopplingsanordning
bajon{ett}koppl{ing s.
bajon{ett}lilja s.
bajon{ett}lås s.
bajon{ett}spets s.
bajon{ett}strid s.
bajon{ett}stöt s.
bajrare se bayrare
bajs s. -et ªbarnspråkº avför-
ing, träck

bajsa v. -de ªbarnspråkº ha
avföring

bajs{ig adj. -t -a ªbarnspråkº
bajs}korv s. ªbarnspråkº

1bak s. -en -ar 1 bakdel;
ryggsida o.d., baksida o.d.
2 bräda av stocks
ytterdel med ena sidan 
rundad

2bak s. -et; pl. = bakning;
sats bakat bröd o.d.

3bak adv. baktill, bakpå
4bak prep. ªåld.º bakom
baka v. -de
bak}arv s. -et; pl. =
bak}arv{inge s.
bak}axel s.; på vagn m.m.
bak}ben s.
bak}binda v.
bak}bind{ning s.
bak}bog s.
bak}bord s.
bak}danta v. -de förtala
bak}dant{are s. -n; pl. =, best.

pl. bakdantarna
bak}dant{eri [-i•] s. -et -er
bak}dant{ning s.
bak}del s.
bak}duk s.
bak}däck s.
bak}dörr s.

bak}efter [ba•k- el. -ef•t-]
adv.

bakel{it [-i•t] s. -en plast av
fenol o. formaldehyd

bakel{it}skål s.
bak{else s. -n prov. äv. -t; pl. -r
bak{else}fat s.
bak{else}kart{ong s.
bak{erst adv. superl.
bak{ersta adj. superl.
bak}ficka s.
bak}flyt s. ªvard.º om ekonomi
bak}form s. -en -ar
bak}fot s., till 1fot; få ngt om

bakfoten missuppfatta
ngt

bak}fram adv.
bak}full adj. -t -a ªvard.º
bak}fylla s. ªvard.º
bak}gata s.
bak}grund s. -en -er
bak{grunds}bild s.
bak{grunds}brus s.
bak{grunds}fakta s. pl.
bak{grunds}fig{ur s.
bak{grunds}hist{oria s.
bak{grunds}ljud s.
bak{grunds}materi{al s.
bak{grunds}mot{iv s.
bak{grunds}mus{ik s.
bak{grunds}skildr{ing s.
bak{grunds}strål{ning s.
bak}gård s.
bak}hal adj. -t -a; bakhala

skidor
bak}has{or{na s. pl. best. sätta

sig på b.
bak}hjul s.
bak{hjuls}drift s.
bak{hjuls}driven adj.
bak{hjuls}upp{häng{ning s.
bak}huvud s.
bak}håll s. ligga i b. i dold
ställning för att anfalla o.d.

bak}i [ba•k- el. -i•] prep. o.
adv.

bak}i{från adv.
bak{is adj. oböjl. ªvard.º bak-
full

bak}jour s. läkaren har b.
beredskap utanför
arbetsplatsen

bak}kappa s.; på sko

bak}kropp s.
bak}ladd{ning s.
bak}land s., till 3land; en sjö-

stads b.
bak}ljus s.
bak}lucka s.
bak}lykta s.
bak}lås s. oböjl. dörren gick

i b. så att den inte kan öppnas
bak}lägg s. -en -ar
bak}läng{es adv. med rygg-
en el. bakre delen före
o.d.

bak{läng{es}mål s.; gjort av
motståndarna

bak{läng{es}volt s. -en -er
bak}läxa s. få b.
bak}mask{in s.; som bakar

bröd
bak{ning s.
bak{och{fram adv.; särskr. äv.

1bak}om [ba•k- el. -åmm•]
prep. o. adv.

2bak}om [ba•k-] adj. oböjl.;
predikativt ªvard.º trög,
dum, obegåvad o.d.

bak{om}ligg{ande adj. oböjl.
bak{om}var{ande adj. oböjl.
bak}plåt s.
bak{plåts}papper s.
bak}pulver s.
bak}på adv.
bak{re adj. oböjl. som be-
finner sig längre bak

bak}rede s.; på vagn
bak}rus s.
bak}rus{ig adj. -t -a
bak}ruta s.
bak}sida s.
bak{sid{es}re{klam s.
bak{sid{es}text s.
bak}slag s.
bak}slug adj. -t -a illistig,
lömsk o.d.

bak}slug{het s.
bak}smälla s. ªvard.º
bak}stam s.
bak}steg s.
bak}sträv{are s.
bak}sträv{eri [ba•k- el. -i•] s.

-et
bak}ström s.
bak}stycke s.; på vapen
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bak}stöt s. ªvard.º motgång
bak}sug s. -et
bak}säte s.
bak}takt s.; i musik
bak}tal s. förtal
bak}tala v. -de
bak}tal{eri [ba•k- el. -i•] s.

-et -er
bak}tanke s.

1bakt{eri{cid [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., baktericida
bakteriedödande

2bakt{eri{cid [-i•d] s. -en -er
bakt{erie [-te•-] s. -n -r
bakt{erie}flora s.
bakt{erie}fri adj.
bakt{erie}härd s.
bakt{erie}kult{ur s.
bakt{eri{ell adj. -t -a
bakt{erie}stam s.
bakt{erio{fag [-a•g] s. -en -er
bakterieupplösande
virus

bakt{erio{log [-å•g] s. -en -er
bakt{erio{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om bakteri-
erna

bakt{erio{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

B-aktie [be•-] s.; av serie B
bak}till adv.
bak}tråg s.
bak}tung adj. -t -a
bak}tänd{ning s.
bak}ugn s.
bak}ut [-u•t el. ba•k-] adv.
bakåt

bak}vagn s.
bak}vatten s.
bak}verk s.
bak}vikt s.
bak}vinge s.
bak}väg s.
bak}vänd adj.
bak}vänd{het s.
bak}växel s.
bak}åt adv.
bak{åt}blick{ande adj. oböjl.
bak{åt}böjd adj.
bak{åt}kamm{ad adj.
bak{åt}lut{ad adj.
bak{åt}pass{ning s.; i fotboll

m.m.

bak{åt}rikt{ad adj.
bak{åt}struken adj.
bak{åt}sträv{ande adj. oböjl.
bak{åt}sträv{are s.
bak}ända el. bak}ände s.

1bal s. -en -ar varupacke
m.m.

2bal s. -en -er större dans-
tillställning

bala v. -de 1 packa i balar
2 fågeln balar ner (sig)
gräver ner sig liksom i ett
rede

balalajka [-aj•-] s. -n
balalajkor stränginstrument

balalajka}spel{are s.
bal{ans [-an•s el. -an•s] s. -en

-er jämvikt m.m.; tappa
balansen; ekonomisk b.

bal{ans}akt s.
bal{ans}centr{um s.
bal{ans{era v. -de
bal{ans{er{ad adj. balanserat

uppträdande lugnt o. be-
härskat

bal{ans{er{ing s.
bal{ans{er{ings}mask{in s.
bal{ans{er}stång s.
bal{ans}gång s. -en
bal{ans}hjul s.
bal{ans}konst s.
bal{ans}konst{när s.
bal{ans}konto s.
bal{ans}nummer s.
bal{ans}org{an s.
bal{ans}punkt s.
bal{ans}roder s.
bal{ans}rubb{ning s.
bal{ans}räkn{ing s.
bal{ans}sinne s.
bal{ans}våg s. -en -ar
balata [-la•-] s. -n gummi-
liknande ämne från
balataträd

balata}matta s.
balata}rem s. -men -mar
balata}träd s.
baldak{in [-ki•n] s. -en -er
takhimmel

baldak{in}bär{are s.
balders}brå s. -n el. -et; pl. -r

el. -n, best. pl. -rna el. -na
växt

bale s. -n balar skålformat
fågelbo

bal{ett [-ett•] s. -en -er
bal{ett}afton s.
bal{ett}dans{ös s.
bal{ett}en{semble s.
bal{ett}flicka s.
bal{ett}kjol s.
bal{ett}klänn{ing s.
bal{ett}kår s.
bal{ett}mus{ik s.
bal{ett}mäst{are s.
balettrupp avstavas bal{ett}-

trupp s.
bal{ett}sko s.
bal{ett}skola s.
bal{ett}svit s.
balin{es{isk adj. -t -a
balja s. -n baljor 1 större

kärl 2 fröhus hos ärter
m.m.; fodral till vapen,
slida m.m.

balj}botten s.
balj}form{ig adj. -t -a
balj}frukt s.
balj}växt s.
balk s. -en -ar 1 byggnads-

element; äv. heraldisk term
2 avdelning av lagbok

balka v. -de; b. av avdela
med skiljeväggar

Balkan}folk [bal•k- el. -a•n-]
s.; folk på Balkanhalvön

balkansk adj. -t -a från Balkan
balkan}tall s.
balk}bro s.
balk}in{del{ning s.
balk}järn s.
balk}lag s. -et; pl. =
bal}klänn{ing s.
balk{ong [-ån•] s. -en -er
balk{ong}dörr s.
balk{ong}låda s.
balk{ong}möbel s.
balk{ong}räcke s.
balk{ong}scen s.
balk}plöj{ning s.
balk}verk s.
balk}vinkel{järn s.
balk}väg{are s. -n; pl. =, best.

pl. balkvägarna
1ball adj. -t -a ªvard.º rolig,

häftig m.m.
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2ball s. -en -ar mest i pl.
rundad mjukdel baktill
på hov el. klöv

balla v. -de; b. ur ªvard.º för-
lora kontrollen över sitt
handlande

ball{ad [-a•d] s. -en -er
medeltida dansvisa; folk-
visa el. dikt i folkvisestil
m.m.

ball{ad}dikt{are s.
ball{ad}dikt{ning s.
ball{ad}sång{are s.
ballast se barlast
ballasta se barlasta
ballastning se barlastning
ball{er{ina [-i•na] s. -n ball-

erinor ledande solodansös;
prima b. första dansös

ball{er{ina}kjol s.
ball{ist{ik [-i•k] s. -en läran
om kastad el. avskjuten
kropps rörelse

ball{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
ball{ong [-ån•] s. -en -er
ball{ong}boll s.
ball{ong}däck s.
ball{ong}far{are s. -n; pl. =,

best. pl. ballongfararna
ball{ong}flyg{ning s.
ball{ong}färd s.
ball{ong}för{sälj{are s.
ball{ong}klyv{are s.
ball{ong}ob{serv{at{ion s.
ball{ong}prick s.
ball{ong}segel s.
ball{ong}segl{ing s.
ball{ong}upp{stig{ning s.
ball{ong}visp s.
ball{opt{ik{on [-åp•t-] s. -et;

pl. = apparat som projic-
erar ogenomskinliga
bilder på en duk

ball{ot{era v. -de rösta med
vita o. svarta kulor

ball{ot{er{ing s.
balneo{log [-å•g] s. -en -er
balneo{logi [-gi•] s. -n läran
om medicinska bad

balneo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

balneo}terapi s.
bal{ning s.

bal}press s. -en -ar
balsa s. -n balsor trä av
balsaträd; flotte av
balsaträ m.m.

balsa}flotte s.
bal}sal s.

1balsam [bal•s-] s. -en -er
[-sa•-] välluktande bland-
ning av harts o. oljor från
träd; lindring, tröst

2balsam [bal•s-] s. -et; pl. =
fuktighetsgivande hår-
vårdsprodukt

balsam}doft s.
balsam{era v. -de behandla

död kropp mot förruttnelse
balsam{er{ing s.
balsam{in [-i•n] s. -en -er

växt
balsam{isk [-sa•-] adj. -t -a
balsam}poppel s.
balsam}träd s.
balsa}trä s.
balsa}träd s.
balt s. -en -er estnisk, lett-
isk el. litauisk medborg-
are

balt{isk adj. -t -a; baltiska
språk lettiska o. litauiska

baluns [-un•s] s. -en -er
ªvard.º bal, dans

baluster [-us•t-] s. -n; pl.
balustrar el. balustrer liten
pelare el. kolonn i räcke

baluster}docka s.
balustr{ad [-a•d] s. -en -er

skyddsräcke
balustr{ad}docka s.
bal}ägg s.
bamba s. -n bambor ªprov.

(sydvästsv.)º barnbespis-
ning i skola

bambu s. -n växt
bambu}björn s.
bambu}dunge s.
bambu}flöjt s.
bambu}korg s.
bambu}matta s.
bambu}ridå s. ªbildl.º
bambu}rör s.
bambu}skott s.
bambu}snår s.
bambu}spö s.

bambu}stång s.
bamse s. -n bamsar ªvard.º
bams{ig adj. -t -a ªvard.º
jättestor och klumpig

bams{ing s. -en -ar bamse
ban s. -en slagyta på

hammare; ªåld.º levnadsbana
1bana s. -n banor; i långa

banor ªmest bildl.º i
mängder o.d.

2bana v. -de; b. väg bereda,
röja

ban{al [-a•l] adj. -t -a all-
daglig, sliten, platt

ban{al{is{era v. -de göra
banal

ban{al{is{er{ing s.
ban{al{itet [-e•t] s. -en -er
ban{an [-a•n] s. -en -er
ban{an}fluga s.
ban{an}form{ig adj. -t -a
ban{an}klase s.
ban{an}kon{takt s.
ban{an}planta s.
ban{an}plant{age s.
ban{an}propp s.; stickpropp
ban{an}re{publ{ik s.
ban{an}skal s.
ban{an}stock s. bananklase
ban{an}träd s.
ban}arbet{are s.
ban}bryt{ande adj. oböjl.
ban}bryt{are s.
band s. -et; pl. = 1 lång-
smal remsa m.m. 2 ork-
ester för dans-, jazz- el.
popmusik; följe, liga o.d.

banda v. -de förse med
band; inspela på magnet-
band m.m.

band{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. = förband på skadad
kroppsdel o.d.

band{ag{er{ing s.
band{age}till{verk{ning s.
band{ag{ist [-sis•t] s. -en -er
tillverkare av bandage
m.m.

band}ark{iv s.
band}biblio{tek s.
band}broms s.
band}driven adj.
bande{roll [-åll•] s. -en -er
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tyg- el. pappersremsa
försedd med text t.ex. i de-
monstrationståg el. anbragt
runt bok el. förpackning
o.d.; snöre med tofs el.
vimpel på trumpet m.m.

band}for{don s.
band}form{ig adj. -t -a
band}hund s.
band}in{spel{ning s.
band{it [-i•t] s. -en -er röv-
are, bov, skurk; enarmad
b. spelautomat

band{it}dåd s.
band{it}spel s.; spel på en-

armad bandit
band}järn s.
band}kant s.
band}kass{ett s.
band}kniv s.
band}last{are s.
band}mask s. -en -ar ªzool.º
band}mask{in s.
band}minne s.; i dator
band{ning s. -en -ar
bandol{är s. bantlär
ban}dom{are s.
bando{tek [-e•k] s. -et; pl. =
arkiv för magnetband
med inspelningar, band-
arkiv

band}pil s. ªbot.º
band}ros s. -en -or
band}ros{ett s.
band}rulle s.
band}schakt{are s.
band}spel{are s. -n; pl. =,

best. pl. bandspelarna
band}stat{ion s. ªdatabeh.º
band}stål s.
band}såg s.
band}trakt{or s.
band}tång s. -en växt
band}upp{tag{ning s.
band}vagn s. -en -ar
band}väv{stol s.
bandy s. -n
bandy}all{svensk{an s. best.
bandy}boll s.
bandy}klubb s.
bandy}klubba s.
bandy}lag s. -et; pl. =
bandy}match s.

bandy}rör s.
bandy}spel{are s.
bandå [-å•] s. -n -er band,
bindel

bane s. oböjl. 1 ªåld.º våld-
sam död; orsak till ngns
död; dråpare  2 ªåld.º
vara, bringa å b. vara resp.
föra på tal m.m.

bane}man s., till 1man
ban{er [-e•r] s. -et; pl. =
fana, standar

ban{er}för{are s.
bane}sår s.

1bang adj. -t -a ªvard.º rädd,
ängslig

2bang s. -en -ar knall från
överljudsplan

banga v. -de åstadkomma
en bang; ªvard.º vara
rädd, inte våga

bangladesh{are [-des•-] s. -n;
pl. =, best. pl. bangladesh-
arna inv. i Bangladesh

bangladeshi{er [-des•-] s.
-n; pl. = inv. i Bangladesh

bangladesh{isk [-des•-] adj.
-t -a

bangladesh{iska [-des•-] s.
-n bangladeshiskor kvinna

ban}golf s. -en
ban}gård s. -en -ar
ban}hall s.
ban{ing s. -en -ar
banjan se banyan
banjo s. -n -r stränginstrument
banjo{ist [-is•t] s. -en -er
banjospelare

banjo}spel{are s.
1bank s. -en -ar mest i sms som

sandbank, vägbank, fiske-
bank

2bank s. -en -er penninginrätt-
ning; förråd (mest som efter-
led i sms, t.ex. blodbank,
databank) m.m.

3bank s. -et
banka v. -de 1 bulta  2 luta

el. låta flygplan el. vagn luta
vid kursändring resp. i
kurva

bank}affär s.
bank}aktie s.

bank}an{ställd adj.
bank}auto{mat s.
bank}be{sked s.
bank}bok s., till 1bok
bank}box s., till 1box
bank}certi{fik{at s. av bank
utfärdad kortfristig
skuldförbindelse

bank}chef s.
bank}di{rekt{ör s.
bank{ett [-kett•] s. -en -er

1 festmåltid  2 vägren;
avsats i sluttning m.m.

bank{ett}sal s.
bank}fack s.
bank}fili{al s.
bank}fiske s.
bank}fri{dag s.
bank}gar{anti s.
bank}giro s.
bank{giro}nummer s.
bank}härva s.
bank}in{lån{ing s.
bank}in{spekt{ion{en s. best.
bank}in{spekt{ör s.
bank{ir [-ki•r] s. -en -er
bank{ir}firma s.
bank}jur{ist s.
bank}kamr{er s.
bank}kass{ett s.
bank}kass{ör s.
bank}konto s.
bank}kont{or s.
bank}kort s.
bank}kred{it s. -en -er
bank}kris s. -en -er
bank}kund s.
bank}kupp s.
bank}lok{al s.
bank}lån s.
bank}man s., till 1man
bank}medel s. pl.
bank{mäss{ig adj. -t -a
bank{ning s. -en -ar
banko s. oböjl.; i beteckningar

för ä. mynt (t.ex. riksdaler b.)
banko}full{mäkt{ig adj.; pl. -e

substantiverat medlem av
Riksbankens styrelse

banko{mat [-a•t] s. -en -er
bankautomat för uttag
av pengar – Urspr. varu-
märke.

bandfordon 56

21202 Ordlista B  12-11-27  08.24  Sida 56



banko{mat}kort s.
bank}palats s.
bank}papper s.

1bank{rutt [-utt•] s. -en -er
betalningsinställelse,
konkurs

2bank{rutt [-utt•] adj.; n. =, -a
konkursmässig, utfattig,
ruinerad

bank{rutt{er{ad adj. som
gjort bankrutt

bank{rutt}för{klar{ing s.
bank{rutt{mäss{ig adj. -t -a

ªhist.º
bank{rutt{ör [-ö•r] s. -en -er

ªåld.º person som gör el.
gjort bankrutt

bank}rån s.
bank}rån{are s.
bank}ränta s.
bank}rör{else s.
bank}se{kret{ess s.
bank}skuld s.
bank}spar{are s.
bank}stöd s.
bank}syst{em s.
bank}term{in{al s.
bank}tid s.
bank}till{godo{hav{ande s.
bank}till{gång{ar s. pl.
bank}tjänste{man s.
bank}trans{akt{ion s.
bank}valv s.
bank}verk{sam{het s.
bank}värld{en s. best.
bank}väsen el. bank}-

väsende s.
bank}ärende s.
ban}mäst{are s.
bann s. -et; pl. = ªåld.º kyrk-

ligt straff
banna v. -de ªåld.º gräla på,
läxa upp

bann}bulla s.
banne}mej adv.; särskr. äv.

ªvard.º
bann}lysa v. förklara ute-
sluten gm bann; utdöma,
förbjuda m.m.

bann}lys{ning s.
bann{or s. pl. tillrättavis-
ning, skrapa

bann}stråle s.

ban}pro{fil s.
ban}re{kord s.
ban}sträcka s.
banta v. -de planmässigt
sträva att minska sin vikt;
minska ngt, skära ner ngt

bantam}vikt s. viktklass
närmast över flugvikt i
brottning m.m.

bantam}vikt{are s. -n; pl. =,
best. pl. bantamviktarna

bantl{är [-ä•r] s. -et; pl. =
ªhist.º axelgehäng m.m.

bantl{är}rem s. -men -mar
bant{ning s.
bant{nings}krav s.
bant{nings}kur s. -en -er
bant{nings}medel s.
bant{nings}pro{gram s.
bantu s. -n -er person till-
hörande folk med bantu-
språk

bantu}folk s.
bantu}språk s.; tillhörande den

grupp av språk som talas i
största delen av södra Afrika

ban}vall s.
ban}verk{et s. best.; statligt

verk
banyan [bann•-] el. banjan s.

-en ostindisk fikusart
banyan}träd s.
bapt{ism [-is•m] s. -en
bapt{ist s. -en -er medlem
av ett frikyrkligt sam-
fund som bl.a. tillämpar
vuxendop

bapt{ist}för{saml{ing s.
bapt{ist{isk adj. -t -a
bapt{ist}kyrka s.
bapt{ist}past{or s.
bapt{ist}sam{fund s.

1bar adj. -t -a obetäckt;
naken; kal m.m.; gripa
ngn på b. gärning just då
brottet begås o.d.

2bar s. -en -er servering m.m.;
butik e.d. med snabbserv-
ice (mest som efterled i sms,
t.ex. klackbar)

3bar s. -en; pl. = tryckenhet
om 100 000 newton per
m2

1bara adv. endast, blott o.d.
2bara konj. om endast, om

blott o.d.
barack [-akk•] s. -en -er
enkel byggnad för till-
fälligt bruk o.d.

barack}för{lägg{ning s.
bar}arm{ad adj.
bar}backa adv. rida b. utan
sadel

barbadi{er [-ba•-] s. -n; pl. =
inv. i Barbados

barbad{isk adj. -t -a
barbad{iska s. -n barbad-

iskor kvinna
barb{ar [barba•r] s. -en -er
rå o. ociviliserad person;
person av annat folkslag
än greker o. romare
under antiken

barb{ar}folk s.
barb{ari [-i•] s. -et
barb{ar{is{era v. -de
barb{ar{is{er{ing s.
barb{ar{isk [barba•-] adj. -t 

-a rå, ohyfsad, omänsk-
lig m.m.

barb{ar{isk{het s.
barb{ar{ism [-is•m] s. -en -er
språkfel o.d.

barbecue}sås s. kryddad
sås till grillat kött

bar}bent adj.
barb{er{are [-be•-] s. -n;

pl. =, best. pl. barberarna
frisör

barbi [-bi•] s. oböjl. ªfinl.º
hoppa b. hoppa hage

barb{it{ur{at [-a•t] s. -et; pl. =
el. -er derivat av barbit-
ursyra med anv. som sömn-
medel m.m.

barb{it{ur{ism [-is•m] s. -en
sjukligt begär efter el.
missbruk av barbiturat

barb{it{ur}syra [-u•r-] s. org-
anisk kvävehaltig förening

bar}bröst{ad adj.
bard s. -en -er 1 bardvalar-

nas barder fransiga horn-
skivor i munnen  2 forn-
tida keltisk sångare o.
diktare; ªåld.º skald
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barda}lek s. ªåld.º strid,
kämpalek

bard{is{an [-a•n] s. -en -er
ä. stötvapen med långt
skaft o. klinga med tvär-
ställda sidoblad

bard{is{an}bär{are s.
bar}disk s.
bard}poesi s.
bard{un [-u•n] s. -en -er tåg

el. vajer som stöder mast-
stång tvärskepps o. akter-
över

bard{un}öga s.
bard}val s. -en -ar
bar{ett [-ett•] s. -en -er ett

slags platt skärmlös
mössa

bar{ett}plym s.
bar}fota adj. oböjl.
bar{fota}barn s.
bar{fota}lasse s. -n barfota-

lassar ªvard.º
bar{fota}läk{are s.; i Kina
bar{fota}munk s.
bar}frost s.
bar}huv{ad adj.
bari{um s. -et el. bariet el. =

metall
bari{um}sulf{at s.

1bark s. -en stycke av hölje
kring träds el. buskes
stam o.d.; yttre skikt t.ex.
av (i) hjärna

2bark s. -en; pl. -er el. -ar
segelfartyg

barka v. -de 1 ta barken av
träd 2 ªvard.º b. åt skogen
gå på tok o.d.

bark{ad adj. hårdhudad o.d.
barka{roll [-åll•] s. -en -er

venetiansk roddarsång
bark{ass [-ass•] s. -en -er
storbåt på örlogsfartyg

bark}borre s. -n barkborrar
skalbagge

bark}bröd s.
bark}båt s.
bark{ig adj. -t -a
bark{is [-k-] s. ªprov.º bergis
bark}mask{in s.
bark{ning s.
bark}skepp s.

bark}spade s.
bark}täkt s.
bark}ympa v.
bark}ymp{ning s.
bar}kök s.
bar}last el. bal}last s. last av

vatten el. sten o.d. som ger
farkost nödig stadga;
onödig tyngd, besvär-
ande påhäng m.m.

bar}lasta el. bal}lasta v. -de
förse med barlast

bar}last{ning el.
bal}last{ning s.

bar{last}tank s.
bar{last}vatten s.
bar}lej{on s.
barm s. -en -ar bröstparti

särsk. hos kvinnor; mod i b.
bar}mark s.
barm}härt{ig [-härt•- el.
bar•m-] adj. -t -a medlid-
sam, ömsint

barm}härt{ig{het s.
barm{härt{ig{hets}mord s.
barm{härt{ig{hets}verk s.
bar}mäst{are s.
barn s. -et; pl. =
barna}blick äv. barn}blick s.
barna}död{lig{het el.

barn}död{lig{het s.
barna}far äv. barna}fader s.
barna}from adj.
barna}föd{ande s. -t
barna}föd{erska s. -n barna-

föderskor
barnahand se barnhand
barn}alstr{ing s.
barna}mord s.
barn}an{sikte s.
barn}an{tal s.
barn}arbete s.
barna}rov äv. barn}rov s.
barnaröst se barnröst
barna}sinne s.
barna{skap s. -et; b. hos

Gud
barna}skara el. barn}skara s.
barna}tro s.
barna}vård s. -en
barna{vårds}centr{al s.
barna}år el. barn}år s. pl.
barna}öga el. barn}öga s.

barn}barn s.
barn{barns}barn s.
barn}bass{äng s.
barn}beck s. nyfött barns
första avföring

barn}be{gräns{ning s.
barn}be{rätt{else s.
barn}be{spis{ning s.
barn}biblio{tek s.
barn}bi{drag s.
barn}bilj{ett s.
barn}bjud{ning s.
barnblick se barnablick
barn}blöja s.
barn}bok s., till 1bok
barn{boks}för{fatt{are s.
barn}by s.
barn{börds}hus s.
barn{börds}klin{ik s.
barn}cykel s., till 1cykel
barn}dag s. Internationella

barndagen
barn}dag{hem s.
barn{dom s. -en barnaålder

o.d.; gå i b. el. barndomen
vara barn på nytt

barn{doms}hem s.
barn{doms}minne s.
barn{doms}skildr{ing s.
barn{doms}tid s.
barn{doms}upp{lev{else s.
barn{doms}vän s.
barn{doms}år s. pl.
barn}dop s.
barndödlighet se barna-

dödlighet
barn}fam{ilj s.
barn}fest s.
barn}film s.
barn}flicka s.
barn}fond s.
barn}född adj.
barn}för{bjuda v.
barn}för{bjuden adj.
barn}före{ställ{ning s.
barn}för{lam{ning s.; tidigare

beteckning för polio
barn}guds{tjänst s.
barn}hage s.
barn}hand äv. barna}hand s.
barn}hem s.
barn{hems}barn s.
barn{hems}plats s.
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barn}huvud s.
barn}hälso{vård s.
barn}jung{fru s.
barn}kal{as s.
barn}kammare s.
barn{kammar}rim s. -met;

pl. =, best. pl. -men
barn}kir{urgi s.
barn}klin{ik s.
barn}kläd{er s. pl.
barn}kol{oni s.
barn}kon{fekt{ion s.
barn}kon{vent{ion s. FN:s b.
barn}kull s. -en -ar
barn}kult{ur s.
barn}kun{skap s.
barn}kupé s.
barn}kär adj. -t -a
barn}kör s. -en -er
barn}led{ig adj. -t -a
barn}led{ig{het s.
barn}lek s.
barn}läk{are s.
barn}lös adj. -t -a
barn}lös{het s.
barn}mat s.
barn}med{ic{insk adj. -t -a
barn}miss{handel s.
barn}morska s. -n barn-

morskor sjuksköterska
för förlossningsvård

barn{morske}ut{bild{ning s.
barn}mot{tag{ning s.; på sjuk-

hus
barn}om{buds{man s.
barn}om{sorg s.
barn{om{sorgs}av{gift s.
barn{om{sorgs}gar{anti s.
barn{om{sorgs}lag s. -en -ar
barn{om{sorgs}plats s.
barn{om{sorgs}taxa s.
barn}park{er{ing s.
barn}pass{ning s.
barn}pens{ion s.
barn}piga s. ªnedsättandeº
barn}porno{grafi s.
barn{porno{grafi}brott s.
barn}porno{graf{isk adj. -t -a
barn}porr s. ªvard.º
barn{porr}film s. ªvard.º
barn}pro{gram s.
barn}psyki{atri s.
barn}psyko{log s.

barn}psyko{logi s.
barn}puder s.
barn}ramsa s.
barn}rik adj. -t -a
barn{rike}hus s.
barnrov se barnarov
barn}rumpa s. ªvard.º
barn}röst äv. barna}röst s.
barn}saga s.
barn}sak s.; ofta: lätt el. obe-
tydlig sak

barns}ben s. pl. från el.
sedan b. från barndom-
en

barns}börd s. -en -er fram-
födande av barn, förloss-
ning

barn}sele s.
barn}sits s.
barn}sjuk{dom s.
barn}sjuk{hus s.
barn}sjuk{sköt{erska s.
barn}sjuk{vård s.
barnskara se barnaskara
barn}sko s. trampa ut barn-

skorna ªbildl.º
barn}skrik s.
barn}skydd s. ªfinl.º barn-
och ungdomsvård

barn}sköt{are s.
barn}sköt{erska s.
barn}skötsel s.
barns{lig adj. -t -a
barns{lig{het s. -en -er
barns}nöd s. ªåld.º födslo-
arbete

barn}språk s.
barn}stadi{um s.
barn}stol s.
barn}stuga s.
barn}säker adj.
barn}säng s. svåra barn-

sängar förlossningar
barn{sängs}feber s.
barns}öl s. -et; pl. = ªåld.º
kalas vid barndop

barn}teater s.
barn}teckn{ing s.
barn}till{syn s.
barntillåten avstavas barn}-

till{låten adj.
barntillägg avstavas barn}-

till{lägg s.

barn}timme el. barn}timma s.
kyrkans barntimme

barn{träd{gårds}lär{are s.
ªfinl.º förskollärare

barn}tvätt s.
barn}unge s.
barn}upp{fostr{an s.
barn}vagn s.
barn}vakt s.
barn}visa s.
barn}väll{ing s.
barn}vän{lig adj. -t -a
barn}värk{ar s. pl.; vid förloss-

ning
barnår se barnaår
barnöga se barnaöga

1barock [-åkk•] s. -en ªkonst.,
litt. o. mus.º

2barock [-åkk•] adj. -t -a
befängd, orimlig, tokig;
som tillhör el. gäller
barocken

barock}byrå s. -n -ar
barock}en{semble s.
barock{het s. -en -er
barock}mus{ik s.
barock}pärla s. oregel-
bunden pärla

barock}spegel s.
barock}stil s.
barock}stol s.
baro{graf [-a•f] s. -en -er
självregistrerande baro-
meter

baro{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men kurva
som visar lufttryckets
förändringar

baro{meter [-me•-] s. -n
barometrar mätare av
atmosfäriskt tryck

baro{meter}fall s.
baro{meter}stånd s. -et; pl. =
baro{meter}tryck s.
baro{metr{isk adj. -t -a
bar{on [-o•n] s. -en el. vard. =;

pl. -er tilltalsord för friherre
bar{on{essa [-ess•a] s. -n

baronessor
bar{on}titel s.

1barr s. -et; pl. = nålformigt
styvt flerårigt blad m.m.

2barr s. -en -er tacka el. stång
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av guld el. silver; gymn-
astikredskap av två
parallella vågräta stäng-
er på stativ

barra v. -de fälla sina barr
m.m.

barr}doft s.
barr}gymn{ast{ik s.
barr{ig adj. -t -a
barr{ik{ad [-a•d] s. -en -er

tillfällig avspärrning el.
förskansning för gatustrid
o.d.

barr{ik{ad{era v. -de avspärra
med barrikader m.m.;
b. sig skydda sig med
barrikader o.d.

barr{ik{ad{er{ing s.
barr{ik{ad}kämpe s.
barr{ik{ad}strid s.
barri{är [-ä•r] s. -en -er
skrank, räcke

barri{är}rev s. -et; pl. =
barr{ning s.
barr{nings}fri adj.
barr}skog s.
barr{skogs}gräns s.
barr{skogs}om{råde s.
barr}stämpel s.
barr}träd s.
barr}ved s.
barr}växt s.
bar}serv{er{ing s.
barsk adj. -t -a
barsk{het s.
bar}skrapa v.
bar}skrap{ad adj. utan till-
gångar

bar}skåp s.
bar}stol s.
bar}sväng s.
bar}tender s. -n bartendrar
person som blandar o.
serverar drinkar vid bar-
disk

bartolomei}natt [-me•-] s.
natt för hugenottmorden
i Frankrike den 23–24
aug. 1572; mordnatt

bar}vinter s.
baryt [-y•t] s. -en barium-
sulfat m.m.

baryt{on [barr•-] s. -en -er

röstläge mellan tenor o.
bas m.m.

baryt{on}sax s. ªvard.º
baryt{on}saxo{fon s.
baryt{on}solo s.
baryt{on}stämma s.
baryt}papper s.

1bas s. -en -ar 1 djup mans-
röst; sångare el. musiker som
utför lägsta stämman i
kör el. musikstycke; lägre
tonområde; basfiol m.m.
2 arbetsförman

2bas s. -en -er grund,
grundval; utgångspunkt;
utgångsområde för militär
verksamhet; utgångslinje;
grundbeståndsdel; kem-
isk förening som kan
uppta vätejoner m.m.

3bas s. oböjl. ªvard.º stryk;
få b.

basa v. -de 1 ªvard.º vara
förman el. ledare  2 ªvard.º
ge stryk  3 gassa, steka;
uppmjuka trä gm upp-
hettning  4 ªvard.º löpa,
rusa o.d.; låta det b. låta
det gå som det vill

bas{al [-a•l] adj. -t -a; b. yta
basalt [-al•t] s. -en svart
basisk silikatbergart av
stelnad magma m.m.

basalt{isk adj. -t -a
basalt}pel{are s.
bas{ar [-a•r] s. -en -er öster-
ländsk övertäckt handels-
gata el. marknad; butik
med olikartade billiga
varor; stånd med försälj-
ning för visst syfte m.m.

bas{ar}stånd s. -et; pl. =
bas}be{hov s.
bas}be{lopp s.
base}boll [bej•s-] el. base}-

ball [bej•sbål] s. -en
base{boll}handske s.
base{boll}match s.
base{boll}spel{are s.
base{boll}trä s.
basedow [ba•sedåv] s. -en

ªmed.º sjukdom med hög
produktion av sköld-

körtelhormon, Basedows
sjukdom

basedow}sym{tom el.
basedow}symp{tom s.

bas}en{het s.
bas{era v. -de grunda el.
stödja på; förlägga till
baser m.m.

bas}fiol s.
bas}flöjt s.
bas}färd{ig{het s.
bas}föda s.
bas}gitarr s.
bas}gång s. -en -ar i musik
bas}hyra s.
bas{idi{er [-i•d-] s. pl. spor-
bildande organ hos vissa
svampar

bas{il{ika [-si•-] s. -n basil-
ikor gammalkristen
kyrkobyggnad m.m.; växt;
krydda

bas{il{ika}form s. -en -er
bas{il{ika}form{ad adj.
bas{il{isk [-is•k] s. -en -er
fabeldjur med dödande
blick; ödla

bas{il{isk}blick s.
bas}industri s.
bas{is s. oböjl. grundval; en

b.; på b. av
bas{isk adj. -t -a; basiskt salt
bas{ist [-is•t] s. -en -er pers-
on som spelar kontrabas
m.m.

bask s. -en -er invånare
i Baskien

basker s. -n baskrar platt
rund mössa

basker}mössa s.
basket [ba•s-] s. -en
basket}boll s.
basket}lag s. -et; pl. =
basket}liga s.
basket}match s.
basket}spel{are s.
basket}stjärna s.
bask{isk adj. -t -a
bask{iska s. -n baskiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
bas}klar{in{ett s.
bas}klav s.
bas}kläd{er s. pl.
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bas}kun{skap s.
bas}linje s.
bas{linje}spel s.
bas}livs{medel s.
bas}läger s.
bas}mat s.
bas}mod{ell s.
bas{ning s.
bas}när{ing s.
bas}om{råde s.
bas}plan s. -et
bas{relief [bareljeff•] s. -en 

-er ªkonst.º lågrelief
bas}resurs{er s. pl.
bas}ränta s.
bas}röst s.
basse s. -n bassar menig

värnpliktig soldat
bass{ett}horn [-ett•-] s.; trä-

blåsinstrument
bas}sjuk{vård s.
bass{ning s. ªvard.º få b. få
bannor

bas}spel s.; i musik
bas}sträng s.
bas}stämma s.
bass{äng [-än•] s. -en -er
stor öppen vattenbehåll-
are t.ex. för bad; skålform-
ig sänka i jordytan,
bäcken

bass{äng}bad s.
bass{äng}kant s.

1bast s. -et bindmaterial av
växtfibrer

2bast s. -et; pl. = ªvard.º år
1basta v. -de ªvard.º bada

bastu
2basta interj. nog, slut; och

därmed b.
bast{ant [-an•t] adj.; n. =, -a
kraftig, stadig o.d.

bast{ant{het s.
bast{ard [-a•rd] s. -en -er

ªåld.º korsningsprodukt;
ªåld.º avkomling på sido-
linjen

bast{ard{er{ing s. -en -ar
bildning av bastarder,
korsning

bast{ard}form s. -en -er
bast}fiber s.
bast}hud s.

bast{ing{er{ing [-inge•-] s.
-en -ar förhöjning av rel-
ing m.m.

basti{on [-tio•n] s. -en -er
framskjutande trubb-
spetsigt parti av vall i ä.
befästning

basti{ons}syst{em s.
bast}kjol s.
bast}korg s.
bast}matta s.
bas}ton s. -en -er
bast{on{ad [-a•d] s. -en -er

kok stryk, avbasning
bas}trumma s.
bas}trygg{het s.
ba{stu s. -n -r
bas}tuba s.
ba{stu}bad s.
ba{stu}klubb s.
ba{stu}lave s.
ba{stu}rökt adj.
ba{stu}värme s.
bas{un [-u•n] s. -en -er mäss-

ingsblåsinstrument
bas{una v. -de basunera
bas{un}blås{are s.
bas{un{era v. -de; b. ut hög-
ljutt förkunna för hela
världen

bas{un{ist [-is•t] s. -en -er
basunblåsare

bas{un}stöt s.
bas}ut{bud s.
bas}ut{ställ{ning s.
bas}vara s.
bas}vinkel s.
bas}väg s.; för forsling av virke
bas}yta s.
bas}ämne s.; i skolan
bat{alj [-al•j] s. -en -er

fältslag; slagsmål; strid
bat{alj}mål{ning s.
bat{alj{on [-o•n] s. -en -er

ªmil.º
bat{alj{ons}chef s.
bat{alj{ons}läk{are s.
bat{alj{ons}stab s.
bat{alj{ons{vis adv.
bat{alj}scen s.
bat{at [-ta•t] s. -en -er söt-
potatis

bat{at}odl{ing s.

batav{er [-a•v-] s. pl.; forn-
germanskt folk

bat{ik [-i•k] s. -en mönstr-
ing av tyg el. tyg som
mönstrats gm färgning

bat{ik}konst s.
bat{ik}tryck s.
bat{ik}tyg s.
bat{ist [-is•t] s. -en -er tyg
bat{ist}blus s.
bat{ist}klänn{ing s.
bat{ist}näs{duk s.
bat{ong [-ån•] s. -en -er kort
rund stav av gummi som
slagvapen m.m.; ªfinl. äv.º
bagett

bat{ong}be{väpn{ad adj.
bat{ong}slag s.
batt{eri [-i•] s. -et -er ªmil. o.

tekn. o. mus.º
batt{eri}drift s.
batt{eri}driven adj.
batt{eri}lyse s.; på cykel
batt{eri}plats s.
batt{eri}radio s., till 2radio
batt{er{ist [-is•t] s. -en -er

i orkester
batt{ing s. -en -ar ªprov.º
pojke, byting

baud [båd] s.; pl. = enhet
för överföringshastighet av
information av 1 bit 
(binär siffra) per
sekund; en b.

bauta}sten s. minnessten
utan inskrift från förhistor-
isk tid

baux{it [bauksi•t] s. -en
aluminiumhaltig bergart

baux{it}fynd{ig{het s.
baux{it}gruva s.
B-av{drag [be•-] s.; på lön
baxa v. -de flytta med spett

e.d.
baxna v. -de häpna
bax{ning s.
bayersk [baj•-] äv. bajersk

adj. -t -a
bayonne}skinka [-jånn•-] s.
bayr{are [baj•-] s. -n; pl. =,

best. pl. bayrarna äv.
bajr{are -n; pl. =, best. pl.
bajrarna inv. i Bayern
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bazooka [-so•ka] s. -n
bazookor vapen

B-dur [be•-] el. B dur s. oböjl.
B-dur}skala s.
be äv. bedja v. bad, bett,

bedd n. bett, bedjande,
pres. ber äv. beder, imper.
be äv. bed, pass. pres.
bed(e)s äv. bedjes 1 be-
gära  2 ofta i former med
stammen bed(j)- ªrelig.º för-
rätta bön

be{akta v. -de
be{akt{ans}värd adj.
be{arbeta [be•arb-] v. -de
be{arbet{are s. -n; pl. =, best.

pl. bearbetarna
be{arbet{bar adj. -t -a
be{arbet{ning s. -en -ar
bearn{aise [-ä•s] s. -n [-en];
sås av äggulor, smör o.
vinäger m.m.

bearn{aise}sås s.
beat{nik [bi•t-] s. -en -ar
beaujolais [båsålä•] s. -en
[-lä•n]

beb{is äv. bäb{is s. -en -ar
ªvard.º baby

be{blanda v. -de; b. sig med
inlåta sig med

be{bland{else s. -n -r
be{bland{ning s.
be{bo v. bebodde, bebott,

bebodd n. bebott, pres.
bebor

be{bodd adj.
be{boe{lig adj. -t -a
be{boe{lig{het s.
be{bop [bi•båpp] s. -en på

1940-talet skapad typ av
jazz med dissonanta ac-
kord o. osymmetrisk
rytmik m.m.

be{bop}jazz s.
be{bop}mus{ik s.
be{bygga v. bebyggde
be{bygg{are s. -n; pl. =, best.

pl. bebyggarna
be{bygg{else s. -n -r
be{bygg{else}miljö s.
be{bygg{else}mönster s.
be{bygg{else}namn s.
be{bygg{else}plan{er{ing s.

be{båda v. -de
be{båd{else s. -n -r
be{båd{else}dag s. Marie b.
den 25 mars el. närmaste
söndag

beck s. -et mörk o. seg
massa som utgör åter-
stod vid destillation av
tjära m.m.

becka v. -de bestryka el.
fästa med beck m.m.; b.
sig bli seg som beck o.d.

beckas{in [-i•n] s. -en -er
fågel

beckas{in}jakt s.
beck}byxa s. ªåld.º skämtsam

beteckning på sjöman
beck{ig adj. -t -a
beck}mörk adj. -t -a
beck}mörker s.
beck{ning s.
beck}olja s.
beck}svart adj.
beck}söm s.
beck}tråd s.
becquerel [-kerell•] s.; pl. =

mått på radioaktivitet; en b.
be{dag{ad adj.
be{darra v. -de mojna, avta
be{darr{ning s.
bedja se be
bedj{are s. -n; pl. =, best. pl.

bedjarna
be{dra äv. be{draga v., till

dra; b. sig missta sig
be{drag{are s. -n; pl. =, best.

pl. bedragarna
be{drag{erska s. -n bedrag-

erskor
be{drift s. -en -er
be{driva v., till driva
be{dräg{eri [-i•] s. -et -er
be{dräg{eri}brott s.
be{dräg{eri}härva s.
be{dräg{eri}rotel s.
be{dräg{eri}å{tal s.
be{dräg{lig adj. -t -a
be{dräg{lig{het s. -en -er
be{dröva v. -de
be{dröv{ad adj.
be{dröv{else s. -n -r
be{dröv{lig adj. -t -a
be{dröv{lig{het s. -en -er

bedu{in [-i•n] s. -en -er
arabisk nomad

bedu{in}stam s.
be{dyra v. -de högtidligt för-
säkra

be{dyr{ande s. -t -n
be{dåra v. -de
be{dår{ande adj. oböjl.
be{döma v. bedömde
be{döm{ande s. -t -n
be{döm{are s. -n; pl. =, best.

pl. bedömarna
be{döm{ning s. -en -ar
be{döm{nings}fel s.
be{döm{nings}fråga s.
be{döm{nings}för{måga s.
be{döm{nings}grund s. -en -er
be{döm{nings}under{lag s.
be{döva v. -de
be{döv{ande adj. oböjl.
be{döv{ning s. -en -ar
be{döv{nings}medel s.
be{döv{nings}spruta s.
be{ed{iga v. -de styrka med
ed

be{falla v. befallde
be{fall{ande adj. oböjl.
be{fall{ning s. -en -ar
be{fall{nings}man s., till

1man övervakare av
arbetet på en större lant-
gård; ªhist.º person utsedd
att sköta eller förvalta
ett visst område

1be{fara v. -de frukta
2be{fara v., till 2fara fara på

el. över
be{faren adj. b. person be-
rest

be{fatta v. -de; b. sig med
syssla el. ha att göra med
o.d.

be{fatt{ning s. -en -ar
be{fatt{nings}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. befattnings-
havarna

be{finna v., till finna; allt be-
fanns i gott skick; b. sig
vistas, vara, må o.d.

be{finn{ande s. -t hälsotill-
stånd

be{fint{lig adj. -t -a som
finns på en plats
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be{fint{lig{het s.
be{fjädr{ad adj.
be{fjädr{ing s.
be{flita v. -de; b. sig (om)
bemöda sig o.d.

be{fläcka v. -de
be{fläck{else s. -n
be{fog{ad adj. berättigad;
skälig

be{fog{en{het s. -en -er
rättighet; behörighet; rätt-
mätighet

be{folka v. -de
be{folk{ning s. -en -ar
be{folk{nings}ex{plos{ion s.
be{folk{nings}grupp s.
be{folk{nings}kurva s.
be{folk{nings}minsk{ning s.
be{folk{nings{mäss{ig adj. -t -a
be{folk{nings}pro{blem s.
be{folk{nings}pro{gnos s.
be{folk{nings}pyram{id s.
be{folk{nings}reg{ister s.

ªfinl.º folkbokförings-
register

be{folk{nings}siffra s.
be{folk{nings}skikt s.
be{folk{nings}skydd s.
skyddade utrymmen för
befolkningen vid väpn-
ade angrepp; ªfinl. äv.º
civilförsvar

be{folk{nings}till{växt s.
be{folk{nings}under{lag s.
be{folk{nings}ut{veckl{ing s.
be{folk{nings}ök{ning s.
be{fordra v. -de
be{fordr{an s.; best. =; i pl. an-

vänds befordringar; en b.
be{fordr{are s. -n; pl. =, best.

pl. befordrarna
be{fordr{ing s. -en -ar
be{fordr{ings}av{gift s.
be{fordr{ings}grund s. -en -er
be{fordr{ings}gång s. -en
be{fordr{ings}möj{lig{het s.
be{frakta v. -de; b. ett fartyg
be{frakt{are s. -n; pl. =, best.

pl. befraktarna
be{frakt{ning s.
be{fria v. -de
be{fri{are s. -n; pl. =, best. pl.

befriarna

be{fri{else s. -n -r
be{fri{else}armé s.
be{fri{else}front s.
be{fri{else}kamp s. -en -er
be{fri{else}krig s.
be{fri{else}org{an{is{at{ion s.
be{fri{else}rör{else s.
be{fri{else}teo{log s.
be{fri{else}teo{logi s.
be{frukta v. -de
be{frukt{ande adj. oböjl.
be{frukt{ning s. -en -ar
be{frynda v. -de; b. sig bli
släkt med

be{frynd{ad adj. besläktad
be{främja v. -de hjälpa
fram, understödja

be{främj{an s.; best. =
be{främj{are s. -n; pl. =, best.

pl. befrämjarna
be{fukta v. -de
be{fukt{ning s.
be{fukt{nings}ag{greg{at s.
be{full{mäkt{iga v. -de ge
fullmakt åt, bemyndiga

be{fäl s. -et; pl. =
be{fäl}hav{ande adj. oböjl.
be{fäl}hav{are s. -n; pl. =,

best. pl. befälhavarna
be{fäls}elev s.
be{fäls}för{ing s.
be{fäls}grupp s.
be{fäls}nivå s.
be{fäls}pers{on s.
be{fäls}rätt s.
be{fäls}ställ{ning s.
be{fäls}tecken s.
be{fäls}ut{bild{ning s.
be{fängd adj. befängt be-

fängda tokig, löjlig
be{fängd{het s. -en -er
be{fästa v. befäste
be{fäst{ning s. -en -ar
be{fäst{nings}an{lägg{ning s.
be{fäst{nings}mur s.
be{fäst{nings}vall s.
be{fäst{nings}verk s.
be{gabba v. -de förlöjliga,
gyckla med

be{gabb{are s. -n; pl. =, best.
pl. begabbarna

be{gabb{else s. -n -r
be{gabb{eri [-i•] s. -et -er

be{gagna v. -de; b. sig av
använda, dra fördel av
o.d.

be{gagn{ad adj. köpa be-
gagnat

be{gagn{are s. -n; pl. =, best.
pl. begagnarna

be{gagn{at}handel s.
be{gapa v. -de
be{ge äv. be{giva v., till ge; b.

sig till en plats gå, färdas,
ge sig av; det begav sig att
hände, inträffade

be{geistr{ad [-gej•- el. -gaj•-]
adj. hänförd, förtjust

be{geistr{ing s.
begiva se bege
be{given adj. b. på hågad
för, lysten på

be{given{het s. -en -er
be{gjuta v., till gjuta; b. ngt

med vatten
be{gjut{ning s.
be{glänst adj.
begonia [-o•-] s. -n begonior

växt
begonia}blomma el.

begonie}blomma s.
be{grava v. begravde äv. be-

grov, begravt, begravd n.
begravt el. begraven be-
gravet begravna, pres. be-
graver; b. sig gräva ned
sig o.d.

be{grav{ning s. -en -ar
be{grav{nings}akt s.
be{grav{nings}bok s., till 1bok;

död- och begravningsbok
be{grav{nings}byrå s. -n -er
be{grav{nings}cere{moni s.
be{grav{nings}entre{pren{ör s.
be{grav{nings}följe s.
be{grav{nings}guds{tjänst s.
be{grav{nings}gäst s.
be{grav{nings}hjälp s.
be{grav{nings}hyena s. ªvard.º
be{grav{nings}kassa s.
be{grav{nings}kost{nad s.
be{grav{nings}krans s.
be{grav{nings}marsch s.
be{grav{nings}plats s.
be{grav{nings}psalm s.
be{grav{nings}skick s.
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be{grav{nings}stäm{ning s.
be{grav{nings}takt s. i b.
be{grav{nings}tåg s. -et; pl. =
be{grav{nings}väsen el.

be{grav{nings}väsende s.
be{grepp s. -et; pl. =
be{grepps}ana{lys s.
be{grepps}ana{lyt{isk adj. -t -a
be{grepps}ap{par{at s.
be{grepps}be{stäm{ning s.
be{grepps}för{virr{ing s.
be{grepps{lig adj. -t -a
be{grepps{mäss{ig adj. -t -a
be{grepps}vidr{ig adj. -t -a
be{grepps}värld s.
be{gripa v., till gripa
be{grip{lig adj. -t -a
be{grip{lig}göra v.
be{grip{lig{het s.
be{grip{ligt{vis adv.
be{grunda v. -de grundligt
tänka över, fundera på el.
över

be{grund{an s.; best. =
be{grund{ans}värd adj.
be{grund{ning s.
be{gråta v. begrät, begråtit,

begråten begråtet be-
gråtna, pres. begråter

be{gråt{ans}värd adj.
be{gränsa v. -de
be{gräns{ning s. -en -ar
be{gräns{nings}yta s.
be{gynna v. begynte
be{gynn{are s. -n; pl. =, best.

pl. begynnarna
be{gynn{else s. -n -r
be{gynn{else}bok{stav s.
be{gynn{else}lön s.
be{gå v. begick, begått, be-

gången begånget be-
gångna, pres. begår

be{gå{ende s. -t
be{gåva v. -de; b. ngn med

ngt förära el. skänka ngn
ngt

be{gåv{ad adj.
be{gåv{ning s. -en -ar
be{gåv{nings}re{serv s.
be{gåv{nings}typ s.
be{gär s. -et; pl. =
be{gära v. begärde, pres.

begär

be{gär{an s.; best. =; en b.
be{gär{else s. -n -r förkastligt
begär

be{gär{lig adj. -t -a
be{gär{lig{het s.
be{hag s. -et; pl. =
be{haga v. -de
be{hag}full adj. -t -a
be{hag}full{het s.
be{hag{lig adj. -t -a
be{hag{lig{het s. -en -er
be{hag}sjuk adj. -t -a
be{hag}sjuka s.
be{handla v. -de
be{handl{are s. -n; pl. =, best.

pl. behandlarna
be{handl{ing s. -en -ar
be{handl{ings}alt{ern{at{iv s.
be{handl{ings}center s., till

3center
be{handl{ings}centr{um s.
be{handl{ings}dos s.
be{handl{ings}form s. -en -er
be{handl{ings}hem s.
be{handl{ings}met{od s.
be{handl{ings}plan s. -en -er
be{handl{ings}pro{gram s.
be{handl{ings}re{sult{at s.
be{handl{ings}rum s.
be{handl{ings}tid s.
be{handsk{ad adj. behandsk-

ade händer
behavi{or{ism
[bihejviåris•m] s. -en
psykologisk forskningsrikt-
ning

behavi{or{ist s. -en -er
behavi{or{ist{isk adj. -t -a
be{hjälp{lig adj. -t -a; vara

ngn b. hjälpa ngn
be{hjärt{ad adj. modig
be{hjärt{ans}värd adj. ett be-

hjärtansvärt ändamål
be{horn{ad adj.
be{hov s. -et; pl. =
be{hovs}in{rikt{ad adj.
be{hovs}pröva v.
be{hovs}pröv{ning s.
be{hovs}styrd adj.
be{hovs}tryck s. tryckning
och försäljning av böcker
i takt med efterfrågan

be{hovs}täck{ning s.

be{hå s. -n -ar el. bh bh:n
bh:ar bysthållare

be{håll s. oböjl. i (gott) b.
be{hålla v., till hålla
be{håll{are s. -n; pl. =, best.

pl. behållarna
be{hållen adj. b. vinst
be{håll{ning s. -en -ar
be{hå}lös adj. -t -a
be{hår{ad adj.
be{hår{ing s.
be{häft{ad adj. b. med brister
be{händ{ig adj. -t -a nätt
be{händ{ig{het s.
be{hänga v. behängde; b.

ngn med ngt
be{häng{ning s.
be{härska v. -de
be{härsk{ad adj.
be{härsk{are s. -n; pl. =, best.

pl. behärskarna
be{härsk{ning s.
be{härsk{nings}för{måga s.
be{hör{ig adj. -t -a tillbörlig;
erforderlig; berättigad

be{hör{ig{en adv. vederbör-
ligen

be{hör{ig{het s.
be{hör{ig{hets}be{vis s.
be{hör{ig{hets}krav s.
be{hör{ig{hets}miss{bruk s.
be{hör{ig{hets}vill{kor s.
be{höva v. behövde
be{höv{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
be{höv{as v. behövdes, pres.

behövs äv. behöves; det 
behövs inte

be{höv{lig adj. -t -a
be{höv{lig{het s.

1beige [be•s äv. bä•s] adj.; mest
oböjl., n. äv. beigt, best. o. pl.
äv. -a [-sa]; ljust grågul

2beige [be•s äv. bä•s] s. oböjl.
beige färg

beige}färg{ad adj.
be{ivra v. -de ingripa mot
be{ivr{an s.; best. =; en b.
be{ivr{are s. -n; pl. =, best. pl.

beivrarna
be{jaka v. -de
be{jak{else s. -n
be{jak{ning s. -en -ar
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be{jubl{ad adj.
be{kaj{ad adj. b. med be-
häftad med, ansatt av

be{kant adj.; n. =, -a väl-
känd; ofta substantiverat
t.ex. en (gammal) b. pers-
on som man känner
sedan länge; vänner och be-
kanta

be{kanta v. -de; b. sig (med)
göra bekantskap med

be{kant}göra v.
be{kant{ing s. -en -ar ªvard.º
bekant

be{kant{skap s. -en -er
be{kant{skaps}an{nons s.
be{kant{skaps}krets s.
be{kika v. -de
be{klaga v. -de
be{klag{ans}värd adj.
be{klag{lig adj. -t -a
be{klag{lig{en adv. ªåld.º
be{klag{ligt{vis adv.
be{kläda äv. be{klä v. be-

klädde
be{kläd{nad s. -en -er
be{kläd{nads}industri s.
be{kläd{nads}sten s.
be{kläd{ning s.
be{klämd adj.
be{klämd{het s.
be{klämm{ande adj. oböjl.
be{kläm{ning s.
be{knip s. -et; komma i b.
i kläm o.d.

be{knipa v., till 2knipa sätta
lina i kläm o.d.

be{knip{ning s.
be{komma v., till komma;

det bekom honom inte;
väl bekomme varsågod

be{kosta v. -de
be{kost{nad s. oböjl. på b.

av; ha roligt på ngns b.
be{kransa v. -de
be{krans{ning s.
be{kriga v. -de
be{kräfta v. -de
be{kräft{else s. -n -r
be{kräft{else}formel s.
be{kröna v. bekrönte
be{krön{ing s. -en -ar
be{kväm adj. -t -a

be{kväma v. -de; b. sig (till)
förmå sig till o.d.

be{kväm{het s.
be{kväm{lig adj. -t -a
be{kväm{lig{het s. -en -er
be{kväm{lig{hets}flagg s.; för

fartyg registrerat i land med
mindre krav (på skatter m.m.)
än hemlandet

be{kväm{lig{hets}in{rätt{ning s.
be{kväm{lig{hets}skäl s.
be{kymmer s. bekymret;

pl. =, best. pl. bekymren
be{kymmer{sam adj. -t -ma
be{kymmers}fri adj.
be{kymmers}lös adj. -t -a
be{kymmers}lös{het s.
be{kymra v. -de inge be-
kymmer; b. sig hysa be-
kymmer, bry sig om o.d.

be{kymr{ad adj.
be{kytt{ad adj. ªvard.º rådlös,
rådvill

be{kämpa v. -de
be{kämp{are s. -n; pl. =, best.

pl. bekämparna
be{kämp{ning s. -en -ar
be{kämp{nings}medel s.
be{kämp{nings}åt{gärd s.
be{känna v. bekände; b. sig

till en religion förklara sig
vara anhängare av

be{känn{are s. -n; pl. =, best.
pl. bekännarna

be{känn{else s. -n -r
be{känn{else}bok s., till 1bok
be{känn{else}fri{het s.
be{känn{else}kyrka s.
be{känn{else}lös adj. -t -a
be{känn{else}rom{an s.
be{känn{else}skrift s.
be{känn{else}trogen adj.
bel [bell] s.; pl. = enhet om

10 decibel; en b.
be{lacka v. -de ªåld.º förtala;
smäda

be{lack{are s. -n; pl. =, best.
pl. belackarna

be{lag s. -et; pl. = belägg-
ning av plast på (glidyta på)
skida

be{lag}skida s.
be{lamra v. -de

be{lamr{ing s. -en -ar
be{langa v. -de ªngt åld.º vad

det belangar beträffar
be{lasta v. -de ªvard.º
be{last{ad adj. ärftligt b.
be{last{ning s. -en -ar
be{last{nings{prov s. -et; pl. =
be{last{nings}skad{or s. pl.
be{le v. belog, belett, beledd

n. belett, pres. beler
be{led{saga [be•- äv. -le•d-]

v. -de åtfölja
be{led{sag{are s. -n; pl. =,

best. pl. beledsagarna
be{led{sag{ning s.
belemn{it [-i•t] s. -en -er

(skal av) fossil bläckfisk
be{lev{ad adj. hövlig, artig

m.m.
be{lev{en{het s.
belg{are [-g- el. -j-] s. -n;

pl. =, best. pl. belgarna inv.
i Belgien

belgi{er [-g- el. -j-] s. -n;
pl. = belgare

belg{isk adj. -t -a
belg{iska s. -n belgiskor
belizi{er [-i•s-] s. -n; pl. =
inv. i Belize

beliz{isk [-i•s-] adj. -t -a
beliz{iska [-i•s-] s. -n beliz-

iskor kvinna
be{ljuga v., till ljuga
bella{donna [-dånn•a] s. -n

växt; drog
bella{donna}blad s.
bell{is s. -en; pl. -ar el. =
tusensköna

Bellmans}fig{ur s.
Bell{mans}hist{oria s.
Bellmans}sång s.
be{lopp s. -et; pl. =
be{lopps{mäss{igt adv.
be{lysa v. belyste
be{lys{ande adj. oböjl.
be{lys{ning s. -en -ar
be{lys{nings}an{ordn{ing s.
be{lys{nings}arm{at{ur s.
be{lys{nings}ef{fekt s.
be{låna v. -de
be{lån{bar adj. -t -a
be{lån{ing s.
be{lån{ings}värde s.
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be{låten adj. belåtet belåtna
be{låten{het s.
be{lägen adj. beläget be-

lägna
be{lägen{het s. -en -er
be{lägg s. -et; pl. =
be{lägga v., till lägga
be{lägg{ning s. -en -ar
be{lägg{nings}situ{at{ion s.
be{lägg}ställe s.
be{lägra v. -de
be{lägr{are s. -n; pl. =, best.

pl. belägrarna
be{lägr{ing s. -en -ar
be{lägr{ings}till{stånd s.
be{lär{ande adj. oböjl.
be{läs{en{het s.
be{läst adj.
be{läst{het s.
be}läte [be•-] s. -t -n avbild

m.m.
be{löna v. -de
be{lön{ing s. -en -ar
be{löpa v. belöpte, belöpt äv.

åld. belupit; b. sig till upp-
gå till; b. sig på som andel
falla på ngns andel

be{manna v. -de förse med
manskap; b. sig fatta
mod o.d.

be{mann{ad adj.
be{mann{ing s.
be{mann{ings}kost{nad s.
be{mann{ings}plan s. -en -er
be{mantla v. -de låta fram-
träda i förmånlig dager
m.m.

be{mantl{ing s.
be{medla v. -de förmedla
be{medl{ad adj. som har
ekonomiska medel

be{medl{ing s.; förmedling
be{mynd{iga v. -de
be{mynd{ig{ad adj.
be{mynd{ig{ande s. -t -n
be{måla v. -de
be{mäkt{iga v. -de; b. sig
sätta sig i besittning av,
tillägna sig

be{mäl{de el. be{mäl{te adj.
best. ªåld.º förutnämnde

be{mängd adj. uppblandad
med ngt

be{märk{else s. -n -r
be{märk{else}dag s.
be{märkt adj. uppmärk-
sammad, framstående
o.d.

be{märkt{het s.
be{mästra v. -de
be{möda v. -de; b. sig (om)
göra sig möda för att
åstadkomma o.d.

be{möd{ande s. -t -n
be{möta v. bemötte
be{möt{ande s. -t -n; vän-

ligt b.
ben s. -et; pl. =

1bena s. -n benor
2bena v. -de 1 b. håret 2 b.

fisk ta benen ur; b. upp
utreda o.d.

ben}aska s.
ben}bit s.
ben}brott s.
bene{dikt{in [-i•n] s. -en -er

medlem av andlig orden
benediktinerkloster se

benediktinkloster
benediktinerlikör se

benediktinlikör
benediktinerorden se

benediktinorden
bene{dikt{in}kloster äv.

bene{dikt{in{er}kloster s.
bene{dikt{in}lik{ör äv.

bene{dikt{in{er}lik{ör s.
bene{dikt{in}orden äv.

bene{dikt{in{er}orden s. best.
bene{fik [-i•k] adj. -t -a;

benefikt avtal som innebär
en vederlagsfri förmån; b.
stiftelse

ben}fisk s.
ben}flisa s.
ben}fri adj.
ben}färg{ad adj.
ben}för{ing s.
bengali [-nga•-] s. -n språk
bengal{isk [-nga•-] adj. -t -a;

b. eld fyrverkerisats för belys-
ning

ben}get s. ªvard.º
ben}gädda s.
ben}hinna s.
ben{hinne}in{flamm{at{ion s.

ben}hus s.
ben}hård adj.
ben{ig adj. -t -a
ben{ig{het s.
ben{ign [-in•n] adj. -t -a
godartad; b. svulst

ben{ing s.; till 2bena 1–2
benini{er [-i•n-] s. -n; pl. =
inv. i Benin

beninsk [-i•n-] adj. -t -a
beninska [-i•n-] s. -n

beninskor kvinna
benjamin}fik{us s.; krukväxt
ben}kläd{er s. pl.
ben}knota s.
ben}kol s.
ben}lim s. -met
ben}linda s.
ben{ling s. -en -ar skinn
från djurs ben

ben}läder s.
ben}lös adj. -t -a
ben}mjöl s.
ben}muskel s.
ben}märg s.
ben{märgs}punkt{ion s.
ben{märgs}trans{plant{-

at{ion s.
ben}pipa s.
ben}porsl{in s. -et
ben}pro{tes s.
ben}rangel s. benranglet;

pl. =, best. pl. benranglen
skelett

ben{rangels}man s., till 1man
ben}röta s.
ben}sax s.; i brottning
bens{en [-se•n] s. -en el. -et

aromatiskt kolväte
bens{en}för{gift{ning s.
bens{in [-i•n] s. -en
bens{in}auto{mat s.
bens{in}bil s.
bens{in}bo{lag s.
bens{in}bomb s.
bens{in}drift s.
bens{in}driven adj.
bens{in}dunk s. -en -ar
bens{in}fat s.
bens{in}för{bruk{ning s.
bens{in}för{sälj{ning s.
bens{in}kort s.
bens{in}mack s.
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bens{in}mot{or s.
bens{in}mät{are s.
bens{in}pris s., till 1pris
bens{in}pump s.
bens{in}rör s.
bens{in}skatt s.
bens{in}slang s. -en -ar
bens{in}snål adj. -t -a
bens{in}stat{ion s.
bens{in}tank s.
bens{in}tvätt s.
bens{in}ånga s.
bens{in}åt{gång s.
ben}skada s.
ben}skena s.
ben}skydd s.
ben}skör{het s.
bensoe [ben•s-] s. -n harts
bensoe}syra s.
bensoe}träd s.
bens{ol [-å•-] s. -en äldre
benämning på bensen

ben}spark s.
ben}sprattel s.
ben}stomme s.
ben}stump s.
ben}sår s.
ben}tackl{ing s.
benton{it [-i•t] s. -en mjuk
plastisk bergart

bent{yl [-y•l] s. -en motor-
bränsle

ben}ved s.; växt
ben}vit adj. benvitt benvita
ben}värm{are s. varm fotlös
strumpa

ben}väv{nad s.
be{nåda v. -de
be{nåd{ning s. -en -ar
be{nåd{nings}an{sök{an s.
be{nåd{nings}rätt s.
be{nägen adj. benäget be-

nägna
be{nägen{het s.
be{nämna v. benämnde
be{nämn{ing s. -en -ar
be{ordra v. -de
be{pansra v. -de
be{pansr{ing s.
be{pris{ad adj.
be{prydd adj.
be{pröv{ad adj.
be{pudra v. -de

be{pudr{ing s.
be{ram{ad adj. planerad o.d.
berber s. -n; pl. = person
tillhörande ett hamitiskt
folk i Nordafrika

berber{is [bär•b-] s. -en
berber{is}buske s.
berber{is}bär s.
berber}språk s.
berb{isk adj. -t -a som avser
berber

berc{euse [-sö•s] s. -n [-en] 
-r [-er]; vaggvisa som
musikstycke

be{reda v. beredde, berett,
beredd n. berett, pres.
bereder; b. sig göra sig
färdig el. beredd

be{red{are s. -n; pl. =, best.
pl. beredarna

be{redd adj.
be{red{else s. -n -r ªåld.º för-
beredelse

be{red{ning s. -en -ar
be{red{nings}arbete s.
be{red{nings}industri s.
be{red{nings}org{an s.
be{red{nings}tid s.
be{red{nings}ut{skott s.
be{red{skap s. -en; ha ngt

i b. i ordning, till reds
be{red{skaps}anda s.
be{red{skaps}arbete s.; för

motverkande av arbetslöshet
be{red{skaps}jobb s.
be{red{skaps}lager s., till

1lager
be{red{skaps}larm s.
be{red{skaps}plan s. -en -er
be{red{skaps}skäl s.
be{red{skaps}styrka s.
be{red{skaps}tid s.
be{red{skaps}tjänst s.
be{red{skaps}öv{ning s.
be{red}vill{ig adj. -t -a
be{red}vill{ig{het s.
be{rest adj. som rest mycket
be{rest{het s.
berg s. -et; pl. = – Samman-

sättningsfog, se resp. ord.
berga}kung s.
bergamott [-gamått•] s. -en

-er päron; citrusfrukt m.m.

bergamotträd avstavas
bergamott}träd s.

berg}art s. -en -er
berg}bana s.
bergbestigare se berg(s)-

bestigare
bergbestigning se berg(s)-

bestigning
berg}borr s.
berg}borr{ning s.
bergbrant se berg(s)brant
bergbäck se berg(s)bäck
bergens{are [-gen•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. bergensarna
inv. i Bergen

berg}fast adj.
berg}fink s.
bergformation se

berg(s)formation
berg}grund s. -en -er
berghylla se berg(s)hylla
berg}häll s.
berg{ig adj. -t -a
berg{ig{het s.

1berg{is [-g-] s. -en -ar ªprov.º
avlångt franskbröd med
vallmofrön

2berg{is [-j-] adv. o. adj. oböjl.
ªvard.º bergsäker(t)

bergkam se berg(s)kam
bergknalle se berg(s)knalle
berg}krist{all s.
berglandskap se berg(s)-

landskap
berg}lärka s.
bergmassiv se berg(s)massiv
berg}mäst{are s.; vid gruva
berg{och{dal}bana el. berg-

och-dal}bana s.
berg}olja s.
bergplatå se berg(s)platå
berg}ras s. -et; pl. =
berg}rum s.
bergrygg se berg(s)rygg
berg(s)}be{stig{are s.
berg(s)}be{stig{ning s.
bergs}bo s. -n -r
berg(s)}brant s.
bergs}bruk s.
berg(s)}bäck s.
berg(s)}form{at{ion s.
bergs}hant{er{ing s.
berg(s)}hylla s.
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bergs}höjd s.
bergsida se berg(s)sida
bergs}ingenj{ör s.
berg}sjö s.
berg(s)}kam s.
bergs}kedja s.
bergs}klättr{are s.
bergs}klättr{ing s.
berg(s)}knalle s.
bergskreva se berg(s)skreva
berg(s)}krön s.
bergs}lag s. -et el. -en; pl. =

el. -er sammanslutning el.
distrikt för bergsbruk i ä.
tid m.m.

berg(s)}land{skap s.
bergs}lej{on s.; puma
bergsluttning se berg(s)-

sluttning
bergs}man s., till 1man
berg(s)}mass{iv s.
bergs}om{råde s.
bergs}pass s.
berg(s)}platå s.
bergs}pre{dik{an s.
berg}spring s. -et äv. -en

ormbunke
berg}spräng{are s.
berg}spräng{ning s.
berg(s)}rygg s.
bergs}råd s. -et; pl. = ªfinl.º

hederstitel
bergs}sal s.
berg(s)}sida s.
berg(s)}skreva s.
berg(s)}slutt{ning s.
berg(s)}topp s.
bergs}trakt s.
berg}sträck{ning s.
bergs}veten{skap s.
bergs}väg s.
berg(s)}vägg s.
berg}säker adj.
berg}tagen adj.
berg}tall s.
bergtopp se berg(s)topp
berg}torsk s. -en -ar
berg}tunga s., till 1tunga fisk
berg}täkt s.
berg}uv s.
bergvägg se berg(s)vägg
berg}ås s.
beri{beri [-ibe•ri] s. -n sjuk-

dom orsakad av brist på ett
B-vitamin

be{rid{are s. -n; pl. =, best. pl.
beridarna tjänsteman vid
hovstall el. stuteri m.m.

be{riden adj. b. trupp rid-
ande

be{rika v. -de
be{rik{ande adj. oböjl.
be{rik{ning s.
be{rikt{iga v. -de
be{rikt{ig{ande s. -t -n
berlin{are [-li•-] s. -n; pl. =,

best. pl. berlinarna inv. i
Berlin m.m.

berlin{er}blå adj.
berlin{er}blått s. oböjl.; färg-

(ämne)
berlin{er}korv s.
berlock [-åkk•] s. -en -er
hängsmycke i arm- el. hals-
band m.m.

berlock}med{alj{ong s.
bermud{as s. pl. shorts med
nästan knälånga ben

be{ro v. berodde, berott,
pres. beror

1be{ro{ende adj. oböjl.
2be{ro{ende s. -t -n
be{ro{ende}fram{kall{ande adj.

oböjl. b. medel t.ex. narkotika
be{ro{ende}för{håll{ande s.
be{ro{ende}medel s.
be{ro{ende}situ{at{ion s.
be{ro{ende}ställ{ning s.
berså [-å•] s. -n -er lövsal
berså}träd s.
be{rusa v. -de
be{rus{ad adj.
be{rus{ande adj. oböjl.
be{rus{ning s.
be{rus{nings}medel s.
be{rykt{ad adj.
beryll [-yll•] s. -en -er ädel-

sten; mineral
beryll}blå adj.
beryll}grön adj. -t -a
berylli{um s. -et el. berylliet

el. = metall
be{råd s. oböjl. efter mycket

b. bryderi; vara i b. vara
tveksam m.m.; stå i b. att
stå i begrepp att m.m.

be{rått adj. oböjl. med b.
mod planlagt el. avsikt-
ligt

be{räkna v. -de
be{räkn{ande adj. oböjl.
be{räkne{lig adj. -t -a
be{räkn{ing s. -en -ar
be{räkn{ings{bar adj. -t -a
be{räkn{ings}grund s. -en -er
be{räkn{ings}mod{ell s.
be{räkn{ings}syst{em s.
be{räkn{ings}sätt s.
be{rätta v. -de
be{rätt{are s. -n; pl. =, best.

pl. berättarna
be{rätt{ar}för{måga s.
be{rätt{ar}glädje s.
be{rätt{ar}jag s.
be{rätt{ar}konst s.
be{rätt{ar}stil s.
be{rätt{ar}tal{ang s.
be{rätt{ar}tekn{ik s.
be{rätt{ar}trad{it{ion s.
be{rätt{else s. -n -r
be{rätt{else}form s. i b.
be{rätt{iga v. -de
be{rätt{ig{ad adj.
be{rätt{ig{ande s. -t; ha sitt

b. vara berättigad
be{röm s. -met
be{römd adj. berömt be-

römda
be{römd{het s. -en -er
be{röm{lig adj. -t -a
be{römma v. berömde, be-

römt, berömd n. berömt,
pres. berömmer, imper.
beröm; b. sig av omtala
med stolthet o.d.

be{römm{else s. -n
be{röm}värd adj.
be{röra v. berörde, pres.

berör
be{rörd adj. illa b.; berörda

parter
be{rör{ing s. -en -ar
be{rör{ings}punkt s.
be{rör{ings}yta s.
be{röva v. -de ta ifrån ngn

ngt
be{sanna v. -de
be{sats s. -en -er skinnbe-
sättning
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be{satt adj.; n. =, -a; han
arbetade som b.

be{satt{het s.
be{se v. besåg, besett, be-

sedd n. besett, pres. beser
be{segla v. -de 1 bekräfta

med sigill 2 befara med
segelfartyg

be{segl{ing s.
be{segra v. -de
be{segr{are s. -n; pl. =, best.

pl. besegrarna
besick s. -en kortspel m.m.
besick}spel s.
be{siffra v. -de
be{siffr{ing s.
be{sikta v. -de besiktiga
be{sikt{iga v. -de
be{sikt{ning s. -en -ar
be{sikt{nings}be{vis s.
be{sikt{nings}in{stru{ment s.
be{sikt{nings}man s., till 1man
be{sikt{nings}proto{koll s.
be{sinna v. -de; b. sig tänka
sig för m.m.

be{sinn{ing s.
be{sinn{ings}full adj. -t -a
be{sinn{ings}full{het s.
be{sinn{ings}lös adj. -t -a
be{sinn{ings}lös{het s.
be{sitta v., till sitta förfoga
över

be{sitt{are s. -n; pl. =, best.
pl. besittarna

be{sitt{ning s. -en -ar
be{sitt{nings}rätt s.
be{sitt{nings}skydd s.
be{sitt{nings}tag{ande s. -t
be{sjunga v., till sjunga
be{själa v. -de
be{själ{ad adj.
be{själ{ning s.

1besk adj. -t -a
2besk s. -en -ar sup malörts-

brännvin
beska s. -n beskhet
be{skaff{ad adj.
be{skaff{en{het s.
be{skatta v. -de
be{skatt{ning s. -en -ar
be{skatt{nings{bar adj. -t -a
be{skatt{nings}rätt s.
be{skatt{nings}år s.

be{sked s. -et; pl. =
be{sked{lig adj. -t -a
be{sked{lig{het s.
besk{het s.
be{skicka v. -de blanda

malmer för smältning;
påfylla smältugn m.m.

be{skick{ning s. -en -ar dipl-
omatisk representation
i annat land o.d.; bland-
ning el. påfyllning i smält-
ugn m.m.

be{skick{nings}chef s.
be{skikt{ad adj. belagd med

täckande skikt
be{skina v., till skina
be{skjuta v., till skjuta; b.

fienden
be{skjut{ning s. -en -ar
beskna v. -de bli beskare
be{skoga v. -de
be{skog{ad adj. beväxt med
skog

be{skog{ning s.
be{skriva v., till skriva
be{skriv{are s. -n; pl. =, best.

pl. beskrivarna
be{skriv{bar adj. -t -a
be{skriv{ning s. -en -ar
besk}söta s. -n besksötor

växt
be{skugga v. -de
be{skugg{ning s.
be{skydd s. -et
be{skydda v. -de
be{skydd{are s. -n; pl. =, best.

pl. beskyddarna
be{skydd{ar{inna s. -n be-

skyddarinnor
be{skydd{ar}in{stinkt s.
be{skydd{ar{skap s. -et
be{skydd{ar}verk{sam{het s.
be{skylla v. beskyllde
be{skyll{ning s. -en -ar
be{skåda v. -de se på
be{skåd{an s.; best. =; till all-

män b.
be{skåd{ning s.
be{skäft{ig adj. -t -a
be{skäft{ig{het s.
be{skäll{are s. -n; pl. =, best.

pl. beskällarna avelshingst
be{skäll{ar}sjuka s.

be{skänkt adj. berusad
1be{skära v. beskärde, pres.

beskär låta komma till
del, skänka

2be{skära v., till 2skära; b.
träd

be{skärm s. -et ªåld.º beskydd
be{skärma v. -de dels åld. be-
skydda, dels i förb. b. sig
beklaga sig

be{skärm{are s. -n; pl. =,
best. pl. beskärmarna ªåld.º
beskyddare

be{skärm{else s. -n -r klag-
ande utgjutelse o.d.

be{skär{ning s. -en -ar
be{slag s. -et; pl. = metall-

skydd; konfiskation
be{slag{ning s. beslående
be{slags}lina s.; att beslå segel

med
be{slags}rätt s.
be{slag}ta äv. be{slag}taga v.;

t.ex. smuggelgods
be{slut s. -et; pl. = – Samm-

ansättningsfog, se resp. ord.
be{sluta v. -de el. beslöt, -t

äv. beslutit, -d äv. besluten
n. -t äv. beslutet; b. sig
(för) bestämma sig för

be{slut{ande}rätt s.
be{sluten adj. vara (fast) b.

att orubbligt ha bestämt
sig för

be{slut}för adj. -t -a besluts-
mässig

be{slut}för{het s.
be{slut{sam adj. -t -ma
be{slut{sam{het s.
be{sluts}en{lig adj. -t -a

1be{sluts}fatt{ande adj. oböjl.
b. myndigheter

2be{sluts}fatt{ande s. -t
be{sluts}fatt{are s. -n; pl. =,

best. pl. beslutsfattarna
be{sluts}form s. -en -er
be{sluts}funkt{ion s.
be{sluts}gång s. -en -ar
be{sluts}kraft s.
be{sluts}kramp s.
be{sluts{mäss{ig adj. -t -a
behörig att fatta bindande
beslut
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be{sluts{mäss{ig{het s.
be{sluts}nivå s.
be{sluts}ordn{ing s.
be{sluts}org{an s.
be{sluts}pro{cess s.
be{sluts}rätt s.
be{sluts}skäl s. ªjur.º
be{sluts}strukt{ur s.
be{sluts}under{lag s.
be{sluts}vånda s.
be{sluts}väg{ar s. pl.
be{sluts}ång{est s.
be{slå v. beslog, beslagit, be-

slagen beslaget beslagna,
pres. beslår

be{slå{ende s. -t
be{släkt{ad adj.
be{slöja v. -de
be{slöj{ad adj.
be{slöj{ning s.
besm{an [bess•-] s. -et; pl. =
handvåg av hävstång
med fast motvikt o. på
stången rörlig hylsa med
handtag

besm{ans}krok s.
be{smitta v. -de ªbildl.º
be{smitt{else s. -n -r
be{smord adj. b. med fett
be{smyck{ad adj.
be{solda v. -de ge sold åt;
leja, köpa, muta

be{sold{ning s.
be{spara v. -de
be{spar{ing s. -en -ar
be{spar{ings}be{slut s.
be{spar{ings}för{slag s.
be{spar{ings}krav s.
be{spar{ings}möj{lig{het s.
be{spar{ings}nit s. -et
be{spar{ings}pro{gram s.
be{spar{ings}åt{gärd s.
be{speja v. -de
be{spetsa v. -de; b. sig på
hoppas el. räkna på

be{spisa v. -de
be{spis{ning s.
be{spola v. -de
be{spol{ning s.
be{spotta v. -de håna,
skymfa o.d.

be{spott{are s. -n; pl. =, best.
pl. bespottarna

be{spott{else s. -n -r
be{spruta v. -de; b. ngt med

vatten
be{sprut{ning s. -en -ar
bessemer}blås{ning s.
bessemer}met{od{en s. best.
bessemer}pro{cess s.; för

stålframställning av råjärn gm
inblåsning av luft i konverter

bessemer}stål s.
bessemer}ugn s.
besser}wisser s. -n besser-

wissrar person som alltid
anser sig veta bäst

besser{wisser}attit{yd s.
best [bes•t] s. -en -ar farligt

el. stort djur; rå männ-
iska, odjur m.m.

besti{al{isk [-a•-] adj. -t -a
rå, omänsklig

besti{al{itet [-e•t] s. -en -er
be{stick s. -et; pl. = sats av
kniv, gaffel o. sked m.m.;
etui med sats av instru-
ment o.d.; positionsbe-
stämning med räkning från
frånseglat ställe

be{sticka v., till 2sticka muta
be{stick{ande adj. oböjl.
lockande, förledande

be{stick{lig adj. -t -a mutbar
be{stick{lig{het s.
be{stick{ning s.
be{stiga v., till stiga
be{stig{are s. -n; pl. =, best.

pl. bestigarna
be{stig{bar adj. -t -a
be{stig{lig adj. -t -a
be{stig{ning s. -en -ar
be{stjäla v., till stjäla; b. ngn
(på ngt)

be{storma v. -de; b. ngn med
böner häftigt bönfalla
ngn

be{straffa v. -de
be{straff{ning s. -en -ar
be{straff{nings}met{od s.
be{strida v. bestred, bestridit

el. bestritt, bestriden be-
stridet bestridna el. bestridd
n. bestritt, pres. bestrider
tillbakavisa, förneka; an-
svara för kostnad

be{stryka v., till stryka
be{stryk{ning s.
be{stråla v. -de utsätta för
strålning; lysa på

be{strål{ning s. -en -ar
be{strål{nings}risk s.
be{strål{nings}tid s.
be{strö v. beströdde, be-

strött, beströdd n. be-
strött, pres. beströr

best}seller s. -n; pl. = el. enl.
eng. böjn. bästsäljare,
storsäljare, succébok

best{seller}för{fatt{are s.
be{stycka v. -de utrusta far-

tyg e.d. med eldvapen t.ex.
pjäser, torpeder

be{styck{ning s.
be{styr s. -et; pl. =
be{styra v. bestyrde, pres.

bestyr
be{styr{else s. -n -r styrelse

vid kongress o.d.
be{styrka v. bestyrkte
be{styr{sam adj. -t -ma ªfinl.º
beskäftig

be{stå v. bestod, bestått, be-
stådd n. bestått, pres. be-
står

be{stå{ende adj. oböjl. b.
värde

be{stånd s. -et; pl. =
be{stånd{ande adj. oböjl. be-
stående

be{stånds}bild{ande adj.
oböjl.

be{stånds}del s. -en -ar
be{ställa v. beställde
be{ställ{are s. -n; pl. =, best.

pl. beställarna
be{ställ{ning s. -en -ar
be{ställ{nings}arbete s.
be{ställ{nings}av{gift s.
be{ställ{nings}blank{ett s.
be{ställ{nings}jobb s.
be{ställ{nings}traf{ik s.
be{ställ{nings}upp{drag s.
be{ställ{nings}verk s.
be{ställ{sam adj. -t -ma be-
skäftig

be{ställ{sam{het s.
be{stäm{bar adj. -t -a
be{stäm{bar{het s.
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be{stämd adj.
be{stämd{het s.
be{stämma v., till 2stämma;

b. sig (för) fatta beslut o.
välja

be{stämm{ande}rätt s.
be{stämm{else s. -n -r
be{stämm{else}ort s. -en -er
be{stäm{ning s. -en -ar
be{stäm{nings}ord s.
be{ständ{ig adj. -t -a
be{ständ{ig{het s.
be{stänka v. bestänkte
be{stänk{ning s.
be{stört adj.; n. =, -a
be{stört{ning s. -en skräck-
blandad häpenhet

be{sudla v. -de smutsa,
fläcka

be{sudl{ing s.
be{sutten adj. ªåld.º
be{sutten{het s.
be{svara v. -de
be{svik{else s. -n -r
be{sviken adj.
be{sviken{het s.
be{svågr{ad adj. besläktad
gm giftermål

be{svär s. -et; pl. = obehag,
olägenhet, omak; klago-
mål över domstols el. mynd-
ighets beslut m.m.

be{svära v. -de; b. sig göra
sig omak med, anföra
klagomål över

be{svär{ad adj.
be{svärja v. besvor äv. be-

svärjde, besvurit äv. be-
svärjt, besvuren besvuret
besvurna äv. besvärjd
n. besvärjt, pres. besvärjer
uttala besvärjelse mot;
vädja till

be{svärj{are s. -n; pl. =, best.
pl. besvärjarna

be{svärj{else s. -n -r
be{svärj{else}formel s.
be{svärj{ning s.
be{svär{lig adj. -t -a
be{svär{lig{het s. -en -er
be{svärs}fri adj.
be{svärs}handl{ing s.
be{svärs}hän{vis{ning s.

be{svärs}in{laga s.
be{svärs}in{stans s.
be{svärs}mynd{ig{het s.
be{svärs}rätt s.
be{svärs}skrift s.
be{svärs}skriv{else s.
be{svärs}tid s.
be{svärs}ärende s.
be{synner{lig adj. -t -a
be{synner{lig{het s. -en -er
be{så v. besådde, besått, be-

sådd n. besått, pres. besår
be{så{ende s. -t
be{så{ning s.
be{sätta v., till sätta
be{sätt{ning s. -en -ar
be{sätt{nings}man s., till

1man
be{sätt{nings}med{lem s.
be{sök s. -et; pl. =
be{söka v. besökte
be{sök{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
be{sök{ar}an{tal s.
be{sök{are s. -n; pl. =, best.

pl. besökarna
be{söks}adress s.
be{söks}frekv{ens s.
be{söks}fåtölj s.
be{söks}för{bud s.
be{söks}siffr{or s. pl.
be{söks}stol s.
be{söks}tid s.
be{sörja v. besörjde ha
hand om, sköta o.d.

1bet s. -en -ar straffinsats i
kortspel m.m.

2bet s. oböjl. 1 gå b. (på en
uppgift) misslyckas med
en uppgift 2 gå, driva,
släppa i b. på bete

1beta v. -de 1 äta gräs eller
löv  2 bryta i stycken o.
lägga i ngt; b. bröd i mjölk
3 behandla med kem-
ikalier t.ex. garn för färg-
ning, hudar för garvning,
utsäde för smittrening m.m.
4 förse med bete, agna

2be{ta äv. be{taga v., till ta;
b. ngn modet

3beta s. -n betor 1 växt
2 bit; mest bildl., i uttr. efter

den betan efter den läxan
o.d. 3 betmedel; bets

4beta s. -t; pl. -n el. = grekisk
bokstav motsv. b

beta}block{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. betablockerarna
medicin som dämpar
hjärtverksamheten

be{tacka v. -de; b. sig (för
ngt) undanbe sig ngt

betaga se 2beta
be{tag{ande adj. oböjl.
be{tagen adj. b. i ngn för-
tjust

be{tagen{het s.
beta}karot{en s. -et ett ämne
som producerar vitamin
A

be{tala v. betalade äv. be-
talte, betalat el. betalt, be-
talad el. betald n. betalat
el. betalt

be{tal{are s. -n; pl. =, best. pl.
betalarna; en dålig b.

be{tal{bar adj. -t -a
be{tal}kan{al s.; i TV
be{tal}kort s.
be{tal}kurs s.
be{tal{ning s. -en -ar
be{tal{nings}an{märk{ning s.
be{tal{nings}an{stånd s.
be{tal{nings}an{svar s.
be{tal{nings}bal{ans s.
be{tal{nings}fri adj.
be{tal{nings}före{lägg{ande s.
be{tal{nings}för{måga s.
be{tal{nings}in{ställ{else s.
be{tal{nings}medel s.
be{tal{nings}plan s. -en -er
be{tal{nings}skyld{ig adj. -t -a
be{tal{nings}svår{ig{het{er s.

pl.
be{tal{nings}syst{em s.
be{tal{nings}säkr{ing s.
be{tal{nings}sätt s.
be{tal{nings}term{in s.
be{tal{nings}tid s.
be{tal{nings}till{fälle s.
be{tal{nings}vill{kor s.
be{tal}pro{gram s.
be{tal}sam{tal s.
be{tal}syst{em s.
be{tal-TV el. be{tal-tv s.
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beta}part{ikel s. elektron el.
positron från atomkärna

beta}spektro{graf s.
beta}stråle s.
beta}strål{ning s. ªfys.º
beta{tron [-å•n] s. -en -er
accelerator för betapart-
iklar

bet}blast s.
1bete s. -t -n 1 plats el. gräs

m.m. för betande  2 lock-
medel som sätts på krok
e.d. för fiske el. läggs ut
o.d. för djurfångst

2bete s. -n betar huggtand
t.ex. hos elefant

3bete v. betedde, betett, pres.
beter; b. sig (illa) bära sig
illa åt

be{teckna v. -de
be{teckn{ande adj. oböjl.
be{teckn{ing s. -en -ar
be{te{ende s. -t -n
be{te{ende}forsk{are s.
be{te{ende}forsk{ning s.
be{te{ende}mönster s.
be{te{ende}rubb{ning s.
be{te{ende}sätt s.
be{te{ende}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. beteendevetarna
be{te{ende}veten{skap s.
be{te{ende}veten{skap{lig adj.

-t -a
betel s. -n i Indien o. Indonesi-

en använt njutningsmedel
av nöt av en palm o. blad
av en pepparväxt m.m.

betel}nöt s., till 1nöt
betel}peppar s.
betel}tugg{are s. -n; pl. =,

best. pl. beteltuggarna
betel}tugg{ning s.
bet{es}djur s.
bet{es{fisk s.
bet{es}fält s.
bet{es}gång s., till 1gång
bet{es}hage s.
bet{es}mark s.
bet{es}plats s.
bet{es}vall s.
bet}for s. -et el. -en foder-

medel
bet}fält s.

bet}gallr{ing s.
be{ting s. -et; pl. =; arbeta

på b. ackord
be{tinga v. -de utgöra för-
utsättning för; stå i ett
pris, kosta; b. sig förbe-
hålla sig, fordra som vill-
kor o.d.

be{ting{ad adj. villkorlig
m.m.

be{ting{else s. -n -r mest i pl.
be{ting{ning s. -en -ar
be{tings}arbete s.
be{tings}läs{ning s.; i skola
be{titl{ad [-titt•-] adj.
be{titta v. -de
be{titt{ad adj.
be{tjäna v. -de; b. sig av
göra bruk av, begagna;
inte vara betjänt med el.
av hjälpt med o.d.

be{tjän{ing s. -en -ar
be{tjän{ings}av{gift s.; på

hotell o.d.
be{tjänt [-än•t äv. -ä•nt] s.

-en -er
be{tjänt}plats s.
bet}kamp{anj s.
bet}massa s.
bet}medel s.
bet{ning s. -en -ar
bet{nings}medel s.; för utsäde

m.m.
bet}odl{are s.
bet}odl{ing s.
be{tona v. -de
be{ton{ad adj.
bet{ong [-ån•] s. -en
bet{ong}arbet{are s.
bet{ong}balk s.
bet{ong}be{lägga v.
bet{ong}be{lägg{ning s.
bet{ong}bland{are s.
bet{ong}block s.
bet{ong}bro s.
bet{ong}ele{ment s.
bet{ong{era [-nge•-] v. -de
bet{ong{er{ing s.
bet{ong}funda{ment s.
bet{ong}för{ort s.
bet{ong}getto el.

bet{ong}ghetto s. ªbildl.º
bet{ong}gjut{ning s.

bet{ong}golv s.
bet{ong}grund s. -en -er
bet{ong}hus s.
bet{ong}häck s. ªvard. o.

nedsättandeº person som
inte vill lämna ett politiskt
uppdrag

bet{ong}kloss äv.
bet{ong}klots s.

bet{ong}klump s.
bet{ong}koloss s.
bet{ong}mur s.
bet{ong}pel{are s.
bet{ong}platta s.
bet{ong}påle s.
bet{ong}sten s.
bet{ong}tråg s.
bet{ong}vägg s.
bet{ong}öken s.
be{ton{ing s. -en -ar
be{trakta v. -de
be{trakt{ande s. -t; ta ngt i

b.; i b. av
be{trakt{are s. -n; pl. =, best.

pl. betraktarna
be{trakt{else s. -n -r
be{trakt{else}sätt s.
be{tro v. betrodde, betrott,

betrodd n. betrott, pres.
betror; b. ngn (med) ngt

be{trodd adj.
be{tryck s.
be{tryckt adj.
be{tryckt{het s.
be{trygg{ad adj.
be{trygg{ande adj. oböjl.
be{träda v., till 2träda
be{träffa v. -de; vad mig be-

träffar
be{träff{ande prep.
be{trängd adj.
bets s. -en -er frätande el.
skarp vätska; betsmedel

betsa v. -de behandla med
bets t.ex. trä för färgning
med bibehållen ytstruktur

betsel s. betslet; pl. =, best.
pl. betslen huvudlag o.
bett jämte tyglar; anspänn-
ingsanordning på plog

betsel}stång s.
bet}skörd s.
betsla v. -de; b. en häst
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betsl{ing s.
bets}medel s.
bets{ning s. -en -ar
bet}snitsel s.
bet}socker s.
bets}vätska s.
bett s. -et; pl. = hugg av
tänder; tanduppsättning
m.m.; ªfinl. äv.º egg, skär,
blad; vara på bettet ªvard.º
vara i högform el. full av
energi

bettla v. -de tigga
bettl{are s. -n; pl. =, best. pl.

bettlarna
bettl{eri [-i•] s. -et
bett}sår s.
be{tunga v. -de
be{tung{ande adj. oböjl.
be{tutt{ad adj. ªvard.º rådvill,
bekymrad; förtjust i

be{tvinga v., till tvinga
be{tving{are s. -n; pl. =, best.

pl. betvingarna
be{tvivla v. -de
be{tyda v. betydde, betytt,

pres. betyder
be{tyd{ande adj. oböjl.
be{tyd{else s. -n -r
be{tyd{else}bär{ande adj.

oböjl.
be{tyd{else}full adj. -t -a
be{tyd{else}för{skjut{ning s.
be{tyd{else}för{ändr{ing s.
be{tyd{else}lära s.
be{tyd{else}lös adj. -t -a
be{tyd{else}ny{ans s.
be{tyd{else}om{fång s.
be{tyd{else}skift{ning s.
be{tyd{else}skilj{ande adj.

oböjl.
be{tyd{else}skill{nad s.
be{tyd{else}ut{veckl{ing s.
be{tyd{en{het s.
be{tyd{lig adj. -t -a
be{tyg s. -et; pl. = – Samman-

sättningsfog, se resp. ord.
be{tyga v. -de
be{tyg{else s. -n -r
be{tygs}av{skrift s.
be{tygs}bok s., till 1bok
be{tygs}en{het s.
be{tygs}fri adj.

be{tygs}gen{om{snitt s.
be{tygs}grad s.
be{tygs}hets s.
be{tygs}nivå s.
be{tygs}nämnd s.
be{tygs}poäng s., till 1poäng
be{tygs}skala s.
be{tygs}summa s.
be{tygs}syst{em s.
be{tyg(s)}sätta v.
be{tyg(s)}sätt{ning s.
betygsätta se betyg(s)sätta
betygsättning se betyg(s)-

sättning
be{täcka v. betäckte
be{täck{ning s. -en -ar
be{täck{nings}av{gift s.
be{tänka v. betänkte; b. sig
tänka sig för, tveka

be{tänk{ande s. -t -n
be{tänke}tid s.
be{tänk{lig adj. -t -a
be{tänk{lig{het s. -en -er
be{tänk{sam adj. -t -ma
be{tänk{sam{het s.
be{tänkt adj. vara b. på ha
i tankarna, söka åstad-
komma m.m.

be{undra v. -de
be{undr{an s.; best. =; en b.
be{undr{ans}värd adj.
be{undr{ar}brev s.
be{undr{are s. -n; pl. =, best.

pl. beundrarna
be{undr{ar{inna s. -n be-

undrarinnor
be{undr{ar}post s.
be{undr{ar}skara s.
be{vaka v. -de
be{vak{are s. -n; pl. =, best.

pl. bevakarna
be{vak{ning s. -en -ar
be{vak{nings}båt s.
be{vak{nings}far{tyg s.
be{vak{nings}före{tag s.
be{vak{nings}om{råde s.
be{vak{nings}styrka s.
be{vak{nings}upp{gift s.
be{vandr{ad adj.
be{vara v. -de; bevare mig

väl
be{var{ande s. -t
be{var{ande}intr{esse s.

be{var{ande}plan s. -en -er
be{var{ing s.
be{var{ings}plan s. -en -er
be{vars [-ar•s] interj. kan-
tänka, må ni tro; för all
del m.m.

be{vattna v. -de
be{vattn{ing s.
be{vattn{ings}an{lägg{ning s.
be{vattn{ings}kan{al s.
be{vattn{ings}syst{em s.
be{veka v. bevekte
be{vek{ande adj. oböjl.
be{vek{else}grund s. -en -er
be{vek{lig adj. -t -a
be{vilja v. -de
be{vill{ning s. -en -ar statlig
extraordinarie inkomst
i ä. tid m.m.

be{vill{nings}av{gift s.; för ut-
ländska artister m.m.

be{ving{ad adj. bevingade
ord

be{vis s. -et; pl. =
be{visa v. -de
be{vis{bar adj. -t -a
be{vis}börda s.
be{vis}för{ing s.
be{vis}kedja s.
be{vis}kraft s.
be{vis}kraft{ig adj. -t -a
be{vis}krav s.
be{vis{lig adj. -t -a bevisbar
be{vis{lig{en adv. uppenbar-
ligen

be{vis}materi{al s.
be{vis{ning s. -en -ar
be{vis}pröv{ning s.
be{vista v. -de
be{vis}värde s.
be{vittna v. -de
be{vittn{ing s. -en -ar
be{vuxen adj. b. med skog
be{våg s. oböjl. på eget b. av
egen drift o. på eget an-
svar

be{vågen adj. bevåget be-
vågna gunstig, välvillig

be{vågen{het s.
be{vänt adj. oböjl. det är inte

mycket b. med honom
han är inte mycket att
räkna med
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be{väpna v. -de
be{väpn{ad adj.
be{väpn{ing s.
be{vära v. -de utrusta fartyg
med vapen

be{värd{iga v. -de; (inte) b.
ngn med en blick anse
ngn värdig, nedlåta sig
till att ge ngn

be{vär{ing s. -en -ar ªåld.º
yngre årsklasser av värn-
pliktiga i ä. tid m.m.;
ªåld. o. finl.º person som
fullgör värnplikt, värn-
pliktig

be{vär{ings}visa s.
be{växt adj.
bh se behå
bhutan{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Bhutan

bhutan{es{isk adj. -t -a
1bi adv. stå bi räcka till,

hålla m.m.; ªåld.º hjälpa;
dreja, lägga bi upphäva
farten o.d.

2bi s. -et -n insekt
bi- i sms 1 bredvid, intill;
mindre betydande, sido-
m.m. 2 två-, dubbel- m.m.

bi}ac{cent s. biton, bitryck
bi}av{sikt s.
bi}bana s.
bibba s. -n bibbor ªvard.º
stor hög av papper

bi}be{grepp s.
bi}be{hålla v. ha kvar m.m.;

b. sig leva kvar, förbli i
gott skick o.d.

bi}be{hållen adj. väl b.
bibel s. -n biblar
bibel}bok s., till 1bok
bibel}cit{at s.
bibel}för{klar{ing s.
bibel}kom{miss{ion s.
bibel}kon{kord{ans s.
bibel}krit{ik s.
bibel}kun{skap s.
bibel}läs{ning s.
bibel}ord s.
bibel}skola s.
bibel}språk s.
bibel}sprängd adj. bibel-
kunnig

bibel}studi{um s.
bibel}ställe s.
bibel}text s.
bibel}tolk{ning s.
bibel}trogen adj.
bibel}vers s.
bibel}över{sätt{ning s.
bi}be{ton{ad adj. b. stavelse
bi}be{ton{ing s.
bi}be{tyd{else s.
bibl{ic{ism [-is•m] s. -en -er
bibliskt uttryck; över-
driven bundenhet vid
bibelns ord m.m.

bibl{ic{ist{isk adj. -t -a
biblio{fil [-i•l] s. -en -er bok-
älskare, boksamlare

biblio{fil}upp{laga s.
biblio{graf [-a•-] s. -en -er
biblio{grafi [-fi•] s. -n -er
litteraturförteckning;
vetenskapen om böcker

biblio{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
biblio{man [-a•n] s. -en -er
biblio{mani [-i•] s. -n över-
drivet begär att samla
böcker

biblio{tek [-e•k] s. -et; pl. =
lokal el. institution för bok-
samling; skriftserie m.m.

biblio{tek{arie [-ka•-] s. -n -r
biblio{tek{arie}ex{am{en s.
biblio{tek{arie}tjänst s.
biblio{teks}band s.
biblio{teks}bok s., till 1bok
biblio{teks}buss s.
biblio{teks}er{sätt{ning s.
biblio{teks}fili{al s.
biblio{teks}hylla s.
biblio{teks}hög{skola s.
biblio{teks}lån s.
biblio{teks}råd s. -et; pl. =
biblio{teks}tekn{ik s.
biblio{teks}tjänst s.
biblio{teks}tjänste{man s.
bibl{isk adj. -t -a
bi}bringa v. lära ngn ngt;
inge, intala m.m.

bi}ceps [bi•seps el. bi•keps]
s. -en el. = böjmuskel på
framsidan av överarmen

bida v. -de i vissa uttr. vänta;
b. sin tid

bid{an s.; best. =
bidé s. -n -er lågt tvättställ
för underlivshygien

bidé}dusch s.
bide{vind [-vin•d] adv. med
vinden snett framifrån;
segla, ligga b.

bide{vind{are [-vin•d-] s. -n;
pl. =, best. pl. bidevindarna

bide{vind}segl{are s.; äv. rör-
manet

bide{vind}segl{ing s.
bide{vinds}linje s.
bi}dra äv. bi}draga v.
bi}drag s. -et; pl. =
bidraga se bidra
bi{drags}an{sök{an s.
bi{drags}be{lopp s.
bi{drags}be{ro{ende s. -t
bi{drags}be{rätt{ig{ad adj.
bi{drags}form s. -en -er
bi{drags}fusk s.
bi{drags}för{skott s.; på

underhållsbidrag
bi{drags}giv{are s.
bi{drags}gräns s.
bi{drags}nivå s.
bi{drags}peng{ar s. pl.
bi{drags}regel s., till 1regel
bi{drags}skyld{ig adj. -t -a
bi{drags}syst{em s.
bi{drags}tag{are s.
bi{drags}vill{kor s.
bi}drott{ning s.
biedermeier [bi•dermajer] s.

-n tysk senempir m.m.
biedermeier}soffa s.
biedermeier}stil s.
bi}ef{fekt s. sidoeffekt
bi{enn [-enn•] adj. bient

bienna tvåårig; b. ört
bi{enn{al [-a•l] s. -en -er

konstutställning åter-
kommande vartannat år

1bier s. -et ªvard.º öl
2bier s. -en; pl. = ªvard.º glas

el. burk el. flaska öl
bi}fall s.
bi}falla v. gå med på, sam-
tycka till o.d.

bi{falls}rop s.
bi{falls}storm s.
bi{falls}yttr{ing s.
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1biff s. -en -ar stek el. stekt
skiva av filé el. innanlår av
nötkreatur m.m.

2biff adj. oböjl.; predikativt
ªvard.º saken är b. klar

biff}djur s.
biff}ko s.
biff}kött s.
biff}stek s. -en -ar
biff{steks}sås s.
biff}tom{at s.; stor tomatsort
bi}fig{ur s.
bi}flod s.
bi{flods}syst{em s.
bi}flöde s.
bi}foga v.
bi{fok{al [-a•l] adj. -t -a; bi-

fokala glas
bi{fok{al}glas s. dubbelslip-
at glasögonglas med ett
nedre parti för närse-
ende

bi}form s. -en -er sidoform
bi{furk{at{ion s. -en -er
gaffelformig tudelning;
flods förbindelse med
annan flod gm sidoflöde

bi}före{te{else s.
bi}för{tjänst s.
bi{gami [-mi•] s. -n tvegifte
bi{gam{ist [-is•t] s. -en -er
bigarrå [-å•] s. -n -er
bigarrå}träd s.
bi}gata s. sidogata
big{ning s. -en ªboktr.º mark-
ering av ställe där papp
och kartong kan böjas

bigott [-ått•] adj.; n. =, -a
överdrivet o.d. from, re-
ligiöst trångbröstad

bigott{eri [-i•] s. -et -er
bigott{het s.
bi}gren s. sidogren
bi}göro{mål s.
bi}handl{ing s.
bi}hang s. -et; pl. = vid-
hängande del, tillägg
m.m.

bi}hustru s.
bi}håla s. näsans bihålor
bi{håle}in{flamm{at{ion s.
bi}in{komst s.
bi{jekt{ion s. -en -er ªmat.º

omvändbar motsvarighet
mellan mängder

bijout{eri{er [-soteri•-] s. pl.
smycken, nipper

bijout{eri}var{or s. pl.
bi}karb{on{at [bi•- el. -a•t] s.

-et el. -en surt natriumsalt
av kolsyra

bi}karta s.
bikini [-ki•-] s. -n; pl. = äv.

-er tvådelad baddräkt för
kvinnor

bikini}bad{dräkt s.
bikini}trosa s.
bikini}över{del s.
bi}klang s.
bi}klöv s. lättklöv
bi}kon{kav [bi•- el. -a•v] adj.

-t -a konkav på båda
sidor

bi}kon{vex [bi•- el. -ek•s] adj.
-t -a konvex på båda
sidor

bi}krona s. inre krans i
blomkrona

bikt s. -en -er
bikta v. -de; b. sig avlägga
bikt, öppna sitt hjärta
m.m.

bikt}barn s.
bikt}far el. bikt}fader s.
bikt}hem{lig{het s.
bikt}stol s.
bi}kupa s.
bi{kupe}dis{kuss{ion el.

bi{kups}dis{kuss{ion s.
bi{kupe}form el.

bi{kups}form s. -en -er
bikupsdiskussion se bikupe-

diskussion
bikupsform se bikupeform
bil s. -en -ar

1bila v. -de 1 åka bil  
2 planhugga med bila

2bila s. -n bilor bredbladig
yxa för planhuggning av
timmer m.m.

1bi{labi{al [-a•l] adj. -t -a
2bi{labi{al [-a•l] s. -en -er

språkljud bildat med
båda läpparna

bil}ac{cis s.
bil}af{fär s.

bi}laga s. -n bilagor bilagd
handling m.m.

bil}an{nons s.
bi}lat{er{al [-a•l] adj. -t -a
tvåsidig; bilateralt avtal

bil}atlas s. -en -er
bil}av{drag s.
bil}av{gas{er s. pl.
bil}av{gift s.
bil}bana s.
bil}batt{eri s.
bil}be{ro{ende s. -t
bil}be{sikt{ning s.
bil{boké [billboke•] s. -n -er
leksak bestående av ett
skaft med hål o. en i ett
snöre fäst kula

bil{boké}kula s.
bil}bo{lag s.
bil}bomb s.
bil}bransch{en s. best.
bil}buren adj.
bil}bygg{are s.
bil}bälte s.
bil}bärg{ning s.
bild s. -en -er
bilda v. -de; det bildar sig el.

bildas moln uppkommer
bild{ad adj. en b. man
bild{ande adj. oböjl. b. konst
bild}ark{iv s.
bild}band s. -et; pl. =
bild}band{spel{are s.
bild{bar adj. -t -a
bild{bar{het s.
bild}be{rätt{else s.
bild}bok s., till 1bok
bild}dyrk{an s.
bil}del s.
bild{er}bok s., till 1bok

barnbok med bilder
bild}fram{ställ{ning s.
bild}hant{er{ing s. hantering
av fotografiska bilder

bild}hugg{are s.
bild}hugg{eri [-i• el. bil•d-] s.
bild}håll{ning s.; hos 

TV-apparat
bild}konst s.
bild}konst{när s.
bild}kors{ord s.
bild}kryss s. -et; pl. =
bild}krön{ika s.
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bild}kun{skap s.
bild}kval{itet äv. bild}kval{ité s.
bild{lig adj. -t -a; bildligt ut-

tryck med oegentlig innebörd,
t.ex. ’naturens språk’

bild}läs{are s. apparat som
läser av grafiska mönster
för överföring till dator

bild}materi{al s.
bild{mäss{ig adj. -t -a
bild{ning s. -en -ar
bild{nings}för{bund s.
bild{nings}hög{färd s.
bild{nings}ide{al s.
bild{nings}kon{sul{ent s.
bild{nings}nivå s.
bild{nings}rom{an s.
bild{nings}törst s.
bild{nings}törst{ande adj.

oböjl.
bild{nings}värme s.; vid kem-

isk reaktion
bild}pro{duc{ent s.
bild}re{dakt{ör s.
bild}re{port{age s.
bild}rik adj. -t -a
bild}rike{dom s.

1bil}drulle s. ªvard.º
2bild}rulle s.
bild}ruta s.
bild}rör s.; i TV-apparat
bild}sekv{ens s.
bild}skiva s.
bild}skrift s.
bild}skärm s. -en -ar
bild{skärms}arbete s.
bild{skärms}term{in{al s.
bild}skärpa s.
bild}skön adj. -t -a
bild}snid{are s.
bild}snid{eri [-i• el. bil•d-] s.
bild}språk s.
bild}sten s.
bild}stod s.
bild}storm{are s. -n; pl. =,

best. pl. bildstormarna
bild}svit s.
bild}sätta v.
bild}sätt{ning s.
bild}tele{fon s.
bild}tele{grafi s.
bild}tele{gram s.
bild}text s.

bild}tid{ning s.
bild}upp{slag s.
bild}väv{nad s.
bild}yta s.
bil}däck s.
bil}död{ad adj.
bil}dörr s.
bild}över{för{ing s.
bi}led{ning s.
bil}er{sätt{ning s.
bil}ex{port s.
bil}fabr{ik s.
bil}firma s.
bil}flak s.
bil}form{ig adj. -t -a
bil}fri adj.
bil}färd s.
bil}färja s.
bil}fönster s.
bil}för{are s.
bil}för{säkr{ing s.
bil}för{sälj{are s.
bil}för{sälj{ning s.
bil}handl{are s.
bil}industri s.
bi}linje s.
bil}in{spekt{ör s.
bil{ism [-is•m] s. -en
bil{ist s. -en -er
bil}jakt s.
bilj{ard [-a•rd] s. -en -er bord

el. lokal för spel med kulor
el. bollar som stöts med
köer

bilj{ard}boll s.
bilj{ard}bord s.
bilj{ard}hall s.
bilj{ard}kö s.
bilj{ard}sal{ong s.
bilj{ard}spel{are s.
bilj{ett [-ett•] s. -en -er
bilj{ett}auto{mat s.
bilj{ett}bok{ning s.
bilj{ett}ex{ped{it{ion s.
bilj{ett}för{sälj{are s.
bilj{ett}för{sälj{ning s.
bilj{ett}häfte s.
bilj{ett}in{täkt s.
bilj{ett}kassa s.
bilj{ett}kont{or s.
bilj{ett}kont{roll s.
bilj{ett}lucka s.
bilj{ett}pris s., till 1pris

biljettång avstavas bilj{ett}-
tång s. -en biljettänger

bilj{on [-o•n] s. -en -er en
miljon miljoner

bilj{on}del s.
bi}ljud s.; störande åtfölj-
ande ljud

bil}karav{an s.
bil}kaross s.
bil}karta s.
bil}kol{lis{ion s.
bil}kolonn s.
bil}kortege s.
bil}krasch s.
bil}krock s.
bil}kyrko{gård s.
bil}kår s.
bil}kår{ist [-is•t] s. -en -er
bil}kö s.
bil}köp{are s.
bil}kör{ning s.

1bill s. -en -ar horisontellt
skärande stålskiva på
plog m.m.

2bill s. -en; pl. -er el. -ar
engelskt el. amerikanskt
lagförslag

bil}lack s.
bil}last s.
bil}led{es adv.
bill{ig adj. -t -a
bill{ig}bok s., till 1bok
bill{ig{het s.
bill{ig{hets}skäl s. av b.
bil}lots s.
bil}lots{ning s.
bill}spets s.
bil}lån{are s. biltjuv
bil}mark{nad s.
bil}mek{an{ik{er s.
bil}mod{ell s.
bil}mont{ör s.
bil}mot{or s.
bil}märke s.
bil{ning s.
bil}nummer s.
bil}nyckel s.
bil}o{lycka s.
bil}park s.
bil}park{er{ing s.
bil}pendl{are s.
bil}pro{dukt{ion s.
bil}prov{ning s.
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bil}radio s., till 2radio
bil}rally s.
bil}reg{ister s.
bil}re{par{at{ör s.
bil}resa s.
bil}ring s.
bil}ruta s.
bil}sam{hälle s.
bil}sem{ester s.
bil}sjuk adj. -t -a
bil}sjuka s.
bil}skatt s.
bil}skola s.
bil{skol}lär{are s.
bil}skrot s. -en -ar
bil}skrot{ning s.
bil}sport s.
bil}stöld s.
bil}tele{fon s.
bil}till{be{hör s.
bil}till{verk{are s.
bil}till{verk{ning s.
bil}tjuv äv. vard. bil}tjyv s.
bil{tog [bi•l- el. bill•-] adj. -t

-a ªåld.º fredlös, fågelfri;
landsflyktig

bil}traf{ik s.
bil}trans{port s.
bil}tull s.; mest i pl.
bil{tull}syst{em s.
bil}tunnel s.
bil}tur s. -en -er
bil}tvätt s.
bil}tät adj. biltätt biltäta
bil}tät{het s.
bil}tävl{ing s.
bil}ut{hyr{ning s.
bil}ut{ställ{ning s.
bil}verk{stad s.
bil}vrak s.
bil{vårds}an{lägg{ning s.
bil}väg s.
bil}åk{ande s. -t
bil}åk{are s.
bil}åk{ning s.
bil}äg{are s.
bi}läger s. ªåld.º bröllop
bi}lägga v. bifoga; i godo
slita tvist m.m.

bi}lägg{ning s.
bimbo s. -n -r ”dum blond-
in” som väcker upp-
märksamhet i medierna

bi}men{ing s.
bi}met{all s. produkt av två
hopfogade remsor av
metaller med olika
värmeutvidgning

bi}mot{iv s.
bi}måne s.
bi}namn s.
bind s. -et; pl. = tvärgående
snöre el. upphöjning i
bokrygg

1binda v. band, bundit,
bunden bundet bundna,
pres. binder

2binda s. -n bindor
bind{ande adj. oböjl. b. bevis,

skäl ovedersäglig m.m.
bind{are s. -n; pl. =, best. pl.

bindarna bindsten m.m.
bind}bjälke s.
bindehinna se bindhinna
bindel s. -n bindlar
binde}medel s.
binde}nyckel s. rätt att
vägra absolution m.m.

binde}ord s.
bind{eri [-ri•] s. -et -er
binde}streck s.
binde}vok{al s.
bind}galen adj. ªvard.º
bind}garn s.
bind}hinna el. binde}-

hinna s.; i öga
bind{ning s. -en -ar
bind}nål s.
bind}runa s.
bindsel se bindsle
bind}sena s.
bindsle s. -t -n äv. bindsel

bindslet; pl. =, best. pl.
bindslen anordning för
fastbindning m.m.

bind}sten s.
bind}sula s.
bind}väv s.; i kroppen
bi}nerv s.
bing}bång interj.; särskr. äv.;

återgivande klockringning o.d.
binge s. -n bingar avbalk-
ning, lår; hög, hop m.m.

bingel s. -n binglar växt
bingo [bin•go] s. -n spel
med numrerade brickor

bingo}bricka s.
bingo}hall s.
bingo}lott s.
bingo}vinst s.
bi}njure s. körtel invid
njure

bi{njure}bark s. -en
bi{njure}märg s.
binka s. -n binkor – Mest

som efterled i sms, t.ex. grå-
binka.

B-in{komst s. inkomst av
kapital, tillfällig för-
värvsverksamhet m.m.

binn{ike}mask s. -en -ar para-
sitisk plattmask

bin{okul{är [-ä•r] adj. -t -a;
binokulärt seende med
båda ögonen

bi{nom [-å•m] s. -et; pl. =
algebraiskt uttryck med
två termer

bin{är [-ä•r] adj. -t -a som
innehåller två bestånds-
delar

bi}när{ing s. mindre betyd-
ande näringsgren

bin{är}siffra s.; i binärt tal-
system

bio s. -n; i pl. anv. biografer;
gå på b.

bio}be{sök s.
bio}be{sök{are s.
bio}bilj{ett s.
bio}bränsle s.; torv, halm,

energiskog m.m.
bio{cid [-i•d] s. -en -er kem-
iskt bekämpningsmedel
mot skadeinsekter el.
ogräs m.m.

bi}odl{are s.
bi}odl{ing s.
bio}duk s.
bio{dyn{am{ik [-i•k] s. veten-
skapen om kraftspelet mell-
an olika livsformer

bio{dyn{am{isk [-a•-] adj. -t -a;
b. odling utan konstgödsel o.
biocider

bio}en{ergi s.
bio}film s.
bio}fys{ik [-i•k] s.; gällande

levande organismer
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bio}fys{isk [-y•-] adj. -t -a
bio}före{ställ{ning s.
bio}gas s. metangas
bio{gen [-je•n] adj. -t -a som
bildas i el. härstammar
från levande organismer
m.m.

bio{gen{es [-e•s] s. -en ªfilos.º
term för livets uppkomst
och utveckling

bio{gen{et{isk [-ne•-] adj. -t 
-a; biogenetiska lagen inne-
bärande att en individs ut-
veckling avspeglar artens

bio{graf [-a•f] s. -en -er
1 lokal för filmförevis-
ning  2 levnadstecknare

bio{graf}bilj{ett s.
bio{graf}byrå s. -n -er
bio{graf{era v. -de
bio{graf}film s.
bio{graf}före{ställ{ning s.
bio{grafi [-fi•] s. -n -er lev-
nadsteckning

bio{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
bio{graf}lok{al s.
bio{graf}orgel s.
bio{graf}sal{ong s.
bio{graf}äg{are s.
bio}kemi [-mi•] s.; gällande

levande organismer
bio}kem{isk [-e•-] adj. -t -a
bio}kem{ist [-is•t] s.
bio}klim{at s.
bio{log [-å•g] s. -en -er
bio{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om levande org-
anismer

bio{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
bio}mask{in{ist s.
bio}massa s. mängd organ-
isk materia i en odling, sjö
m.m.

bio}med{ic{in s.
bio}med{ic{insk adj. -t -a
bio{metri [-i•] s. -n analys
av biologiska företeelser
med tal o. mått

bi}om{ständ{ig{het s.
bio}palats s.
bi{opsi [-i•-] s. -n -er ªmed.º
vävnadsprov

bio}publ{ik s.

bi}ord s. adverb m.m.
bi}or{sak s.
bio}rytm s. -en
bio}sal{ong s.
bio{sfär [-ä•r] s. -en -er miljö

för levande organismer
bio}tekn{ik [bi•o- el. -i•k] s.
teknik för användning
av biologiska processer
el. produkter för mänskliga
behov

bio}tekn{isk [bi•o- el. -ekk•-]
adj. -t -a

bio{top [-å•p] s. -en -er eko-
logiskt enhetligt område,
landskapstyp

bi}packa v.
bi}pers{on s.
bi}pest s.
bi}plan{et s.
bi}pol{ar{itet [-e•t] s.
bi}pol{är [-ä•r] adj. -t -a som
har två poler el. som
finns vid båda polerna

bi}pro{dukt s.
bira s. -n biror ªvard.º flaska
öl

birdie [bö•rdi] s.; pl. enl. eng.
böjn. ett slag under par
i golf; en b.

birgittinerkloster se birgittin-
kloster

birgittinernunna se birgittin-
nunna

birgittinerorden se birgittin-
orden

birgitt{in}kloster [-giti•n-]
äv. birgitt{in{er}kloster s.

birgitt{in}nunna äv. birgitt{-
in{er}nunna s.

birgitt{in}orden äv. birgitt{-
in{er}orden s. best. grundad 
av den heliga Birgitta
(† 1373)

birgitt{insk adj. -t -a
bi}roll s. -en -er
bi}rot s.
bi}sak s.
bisam s. -en mysk; pälsverk
bi}sam{hälle s.
bisam}päls s.
bisam}råtta s.
bisam}skinn s.

bisarr [-arr•] adj. -t -a
underlig, besynnerlig,
egendomlig

bisarr{eri [-i•] s. -et -er
bisarr{het s. -en -er
bi}sats s. -en -er
bi{sats}ord{följd s.
bi{sekt{ris [-ri•s] s. -en -er
linje som delar vinkel
mitt itu

bi}sexu{al{itet [-e•t] s.
bi}sexu{ell [-ell•] adj. -t -a
sexuellt dragen till båda
könen; ªbiol.º tvåkönad

bi}sitt{are s. -n; pl. =, best. pl.
bisittarna ledamot av dom-
stol m.m.

biskop s. -en -ar
biskop{at [-a•t] s. -et; pl. =
ämbete el. tid som biskop

biskop{inna s. -n biskop-
innor

biskop{lig adj. -t -a; b. värd-
ighet

biskops}brev s.
biskops}döme s. -t -n
biskops}för{slag s.
biskops}kors s.
biskops}kräkla äv.

biskops}kräckla s.
biskops}mössa s.
biskops}möte s.
biskops}ring s.
biskops}skrud s.
biskops}stift s.
biskops}säte s.
biskops}vis{it{at{ion s.
bis{kvi [-vi•] s. -n -er liten
mandelkaka; oglaserat
porslin m.m.

bis{kvi}re{cept s.
bi}sköld{körtel s.
bi}skötsel s.
bi}smak s.
bi}sol s. lysande fläck vid
sidan av solen

bison [bi•-] s. oböjl.; oxdjur;
en b.

bison}hjord s.
bison}oxe s.
bisp s. -en -ar ªåld. el. vard.º
biskop

bi}springa v. hjälpa
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bi}spår s.
biss{era v. -de ta om musik-

stycke, upprepa
biss{er{ing s.

1bister adj. -t bistra
2bister s. bistret av sot fram-

ställd brun vattenfärg
bister{het s.
bi}stick s.
bi}sting s.
bistra v. -de
bistro [-å•] s. -n -er el. bistro
[bis•trå] -n; pl. -r el. -er
mindre bar el. kafé

bi}sträcka v. hjälpa med
pengar

bi}sträck{ning s.
bisturi [-ri•] s. -n -er hop-
fällbar operationskniv

bi}styng s.
bi}stå v. _
bi}stånd s. -et
bi{stånds}arbet{are s.
bi{stånds}arbete s.
bi{stånds}budget s.
bi{stånds}in{sats s.
bi{stånds}land s., till 1land
bi{stånds}medel s. pl.
bi{stånds}min{ister s.
bi{stånds}org{an s.
bi{stånds}peng{ar s. pl.
bi{stånds}pol{it{ik s.
bi{stånds}pro{gram s.
bi{stånds}pro{jekt s.
bi{stånds}verk{sam{het s.
bi}svärm s.
bi}syfte s.
bi}syssla s.
bi}sätta v. överföra kista

med död person till grav-
kapell e.d.

bi}sätt{ning s.
1bit s. -en -ar avbitet stycke;

del m.m.
2bit [bi•t el. bitt] s. -en -ar

binär siffra som arbetsenhet
i dator

1bita v. bet, bitit, biten bitet
bitna, pres. biter

2bita v. -de dela i bitar; b.
smör

bit{ande adj. oböjl. b. köld;
b. kvick

bi}tanke s.
bit{as v. bets, bitits, pres.

bits; hunden bits brukar
bita människor

bitch [bit•ç] s. -en -ar ªvard.º
självständig, aggressiv
kvinna; rivjärn

bitch{ig adj. -t -a ªvard.º
bi}test{ikel s.
bi}tjänst s.
bit{ning s.
bi}ton s. -en -er
bi}ton{ig adj. -t -a
bit}re{pre{sent{at{ion s.; till

2bit
bi}tryck s.
bi}träda v., till 2träda hjälpa;
ansluta sig till o.d.

bi}träd{ande adj. oböjl.
bi}träde s. -t -n medhjälpare;

med b. av hjälp
bi{träd{es}tjänst s.
bitsk adj. -t -a som bits;
bitande, stridslysten

bitsk{het s.
bit}socker s.
bitte}liten adj.; pl. bittesmå

ªvard.º mycket liten
bitter adj. -t bittra
bitter{het s. -en -er
bitter{lig{en adv. ªåld.º gråta b.
bitter}ljuv adj. -t -a
bitter}mandel s.
bitter}medel s.

1bitter}salt s.
2bitter}salt adj.
bittersta adj. oböjl.; i uttr. inte

det b. inte det ringaste
bitter}söta s. -n bittersötor

växt
bitter}vatten s.
bittesmå se bitteliten
bit{ti adv. bittida; i morgon

b.
bit{tida adv. ªngt åld.º tidigt;

b. och sent
bitum{en [-u•-] s.; best. = el.

bituminet mörkbrunt el.
svart ämne av kolväten
m.m., t.ex. asfalt; ett b.

bitum{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
bit}varg s. ªvard.º tvärvigg
bit{vis adv.

bi}tå s.; hos djur
bi}upp{gift s.
bivack [-akk•] s. -en -er

trupps nattläger utomhus
med el. utan tält

bivack{era v. -de ligga el.
lägga i bivack

bivack{er{ing s.
bivack}plats s.
bi{val{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
med valensen två, två-
värd m.m.

bi}vax s. -et
bi}verk{an s.
bi}verk{ning s.; mest i pl.
bi}vråk s.; fågel
bi}väg s.
bi}ämne s.
bi}ät{are s. -n; pl. =, best. pl.

biätarna fågel
bjuda v. bjöd, bjudit,

bjuden bjudet bjudna,
pres. bjuder

bjud{ande adj. oböjl. en b.
nödvändighet tvingande

bjud{are s. -n; pl. =, best. pl.
bjudarna i kortspel m.m.

bjud}mat s. ªvard.º
bjud{ning s. -en -ar
bjud{nings}kort s.
bjugg s. -et el. -en ªåld.º

sädesslaget korn
bjugg}strå s.
bjussa v. -de ªvard.º bjuda;

b. på sig själv
bjäbb s. -et ªvard.º
bjäbba v. -de ªvard.º gläfsa;
käbbla o.d.

bjäbb{ig adj. -t -a
bjäbb{ig{het s.
bjäfs s. -et grannlåt, pynt
bjälke s. -n bjälkar
bjälk}huvud s.
bjälk}lag s. -et; pl. =
bjäller}klang s.
bjäller}krans s.
bjällra s. -n bjällror
bjärt adj.; n. =, -a
bjärt{het s.
bjärt}mål{ad adj.
bjärt}röd adj.
bjässe s. -n bjässar storväxt
person; överdängare
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björk s. -en -ar
björk}dunge s.
björke s. -t björkvirke m.m.
björk}fan{er s.
björk}gräns s.
björk}hage s.
björk}löv s.
björk}möbel s.
björkna s. -n björknor fisk
björk}näver s.
björk}ris s.
björk}skog s.
björk}sly s.
björk}sopp s.
björk}stam s.
björk}trast s.
björk}ved s.
björn s. -en -ar
björna v. -de spänna fast
med björnbindsle; ªvard.º
kräva för skuld

björn}bindsle äv.
björn}bindsel s. spänn-
anordning för kätting
kring timmerlass m.m.

björn}bär s.
björn{bärs}buske s.
björn{bärs}snår s.
björn{bärs}sylt s.
björn}fäll s.
björn}hona s.
björn}ide s.
björn{inna s. -n björninnor

mindre brukl. björnhona
björn}jakt s.
björn}jäg{are s.
björn{klo}ört s. ªbot.º
björn}kram s. -en -ar
björn}loka s.; växt
björn}mossa s.
björn}ram s.
björn}skinn s.
björn{skinns}mössa s.
björn{skinns}päls s.
björn}tjänst s. otjänst
björn}tråd s.

1black s. -en -ar 1 kloss-
formad fotboja i ä. tid
m.m.; en b. om foten ªmest
bildl.º  2 black häst

2black adj. -t -a gulgrå; grå-
daskig, urblekt o.d.;
ªvard.º pank

black{ig adj. -t -a black
blackna v. -de bli blackare
black{out [bläkkau•t] s. -en

-er kort medvetslöshet;
minneslucka

blad s. -et; pl. = el. i vissa ut-
tryck -er; blommor och
blader

blada v. -de plocka av blad
av växt; förtunna o. foga
ihop stock med en annan
m.m.; ªvard.º bläddra

blad}bär{ande adj. oböjl.
bladder s. bladdret ªvard.º
bladdra v. -de ªvard.º
pladdra, prata strunt

bladdr{are s. -n; pl. =, best.
pl. bladdrarna

blad}fjäder s.; i fordon m.m.
blad}fot{ing s. -en -ar kräftdjur
blad}grön adj. -t -a
blad}guld s.
blad{ig adj. -t -a 1 ej

komparation b. malm
2 ªvard.º berusad

blad}kakt{us s.
blad}lus s.
blad}lös adj. -t -a
blad}mage s.
blad}mossa s.
blad}mögel s.
blad{ning s.
blad}rik adj. -t -a
blad}slida s.
blad}slinga s.
blad}spen{at s.
blad}ställ{ning s. ªbot.º
blad}veck s.
blad}verk s.

1blaffa s. -n blaffor ªvard.º
pladuska o.d.

2blaffa v. -de ªvard.º kludda
med skrikiga färger; flamma
häftigt

blaff{ig adj. -t -a
B-lag s. -et; pl. =
blag}garn s. ªåld.º tyg av
blångarn

blag{garns}lärft s.
bla{ha [-ha•] interj. ªvard.º

återgivande gapskratt m.m.
blaj s. -et ªvard.º struntprat;
skräp

blaja v. -de ªvard.º prata
strunt, svamla m.m.

blam{age [-a•s] s. -n [-en] -r
[-er]; blamant handling
el. yttrande o.d.

blam{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a blamerande

blam{era v. -de skämma ut;
b. sig

blam{er{ande adj. oböjl.
blanch{era [-ans- el. -ans-]

v. -de förvälla, hastigt
koka el. hetta upp m.m.

blanch{er{ing s.
blanc{mangé [blanmanse• 

el. blammanse•] s. -n -er
efterrätt av vispgrädde
o. gelatin m.m.

blanco se in blanko
bland prep.
blanda v. -de; b. sig i lägga
sig i o.d.

bland}ac{kord s.
bland{ad adj. blandade

känslor inte odelat be-
hagliga

bland{are s. -n; pl. =, best. pl.
blandarna

bland}be{folk{ning s.
bland}eko{nomi s.
bland}eko{nom{isk adj. -t -a
bland}foder s.
bland}miss{bruk s.
bland{ning s. -en -ar
bland{nings}kran s.
bland}ras s. -en -er
bland}skog s.
bland}språk s.
bland}svamp s.
bland}säd s.
bland}äkt{en{skap s.
blank adj. -t -a; lata sig på

blanka förmiddagen
ªvard.º fast det är förmid-
dag; blankt omöjligt
ªvard.º alldeles

1blanka v. -de 1 göra blank,
putsa o.d. 2 blankoför-
sälja

2blanka s. -n blankor hälft
utan ögon av domino-
bricka

blank}bon{ad adj.
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blank}borste s.
blank{ett [-kett•] s. -en -er
blank{ett}ras{eri s.
blankettryck avstavas

blank{ett}tryck s.
blank{ett}skåp s.
blank}gniden adj.
blank}is s.
blank}lax s.
blank}läder s.
blank{ning s.
blank}nött adj.
blanko se in blanko
blanko}check s.
blanko}full{makt s.
blanko}för{sälja v. sälja

varor el. värdepapper som
man ännu inte äger

blanko}för{sälj{ning s.
blanko}kred{it s. -en -er utan

säkerhet
blanko}växel s.
blanko}över{låt{else s.
blank}pol{era v.
blank}puts{ad adj.
blank}skur{ad adj.
blank}slip{ad adj.
blank}sliten adj.
blank}smörja v.
blank}vers s. -en orimmad
femfotad jambisk vers

blank}ål s.
blank}ögd adj.
blar s. -en -ar narrfigur på
lägsta kort i kille

1blarr s. -et ªvard.º strunt,
dumheter

2blarr s. -en -ar ªvard.º tok,
pajas m.m.

blarra v. -de ªvard.º prata
strunt

blarr{ig adj. -t -a ªvard.º
blasé adj. oböjl. blaserad
blas{er{ad adj. övermätt o.
likgiltig inför glädjeämnen
o.d.

blas{femi [-i•] s. -n -er häd-
else

blas{fem{isk [-e•-] adj. -t -a
hädisk

blask s. -et vattnig dryck;
slask m.m.

1blaska v. -de slaska;

stänka; skölja m.m.; b. sig
ªfinl. vard.º göra bort sig

2blaska s. -n blaskor ªvard.º
tidning

blask{ig adj. -t -a
blask{ig{het s.
blason{er{ing s. -en -ar be-
skrivning av heraldiskt
vapen m.m.

blast s. -en
blasta v. -de; b. (av) betor
ta bort blast på

blast}rik adj. -t -a
blastula s. -n blastulor äggs
blås- el. skivliknande
andra utvecklingsstadium

blazer [blä•ser el. blej•ser]
s. -n blazrar udda kavaj

bleck s. -et; pl. = tunn för-
tent järnplåt; koll. bleck-
blåsinstrument

bleck}blås{are s.
bleck{blås}in{stru{ment s.
bleck}burk s.
bleck}hink s.
bleck}kärl s.
bleck}mugg s. -en -ar
bleck}mus{ik s.
bleck}plåt s.
bleck}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. bleckslagarna
bleck}slag{eri s. -et -er
bleck}smak s.
blek adj. -t -a
bleka v. blekte göra blekare
blek}an{sikte s.; indianers be-

teckning på person av vit
ras

blek{are s. -n; pl. =, best. pl.
blekarna

blek}blond adj.
blek}blå adj.

1bleke s. -t el. -n stiltje, stilla
vattenyta

2bleke s. -t starkt kalkhalt-
ig vit jord

blek{eri [-i•] s. -et -er för
blekning

bleke}stilla adv.
blek}fet adj. blekfett blek-

feta
blek}fis s. ªvard.º blek person
blek}gul adj. -t -a

blek{het s.
blek}hyllt adj. blekhyad
blek{ing s. -en -ar inv. i
Blekinge

Blek{inge namn det vackra B.
blek{ings}bo s. -n -r
blek{ings}eka s.
blek{ingsk adj. -t -a
blek{ingska s. -n blekingskor

1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
blek}jord s.
blek}lagd adj.
blek}medel s.
blekna v. -de bli blekare
blek{ning s.
blek{nings}medel s.
blek}nos s. ªvard.º
blek}nos{ig adj. -t -a ªvard.º
blek}röd adj.
blek}sell{eri s.
blek}sikt{ig adj. -t -a
blek}sot s. -en
blemma s. -n blemmor liten
blåsa på huden, kvissla

blemm{ig adj. -t -a
bless{era v. -de såra
bless{yr [-y•r] s. -en -er sår

gm yttre åverkan
bli äv. bliva v. blev, blivit,

bliven blivet blivna, pres.
blir äv. bliver, imper. bli äv.
bliv

blick s. -en -ar
blicka v. -de
blick}fång s. -et; pl. =
blick}fält s.
blick}punkt s.
blick}still adv. blickstilla
blick}stilla adv. fullkomligt
stilla

blid adj. blitt blida
blida s. -n ªprov. o. finl.º blid-
väder

blid}grad{er s. pl.
blid{het s.
blidka v. -de stämma mild-
are o.d.

blid}vinter s.
blid}väder s.
blig s. -et ªvard.º
bliga v. -de ªvard.º glo
blind adj. blint blinda; i

blindo på måfå o.d.
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blind}bock s. leka b.
blind}broms s.; insekt
blind{er{ad adj. försedd
med blindering

blind{er{ing s. -en -ar vitrapp-
ad försänkning i muryta;
skydd mot eldgivning
t.ex. för markörer

blind}flyg{ning s.
blind}fönster s.
blind}för{sänd{else s.; post-

term
blind}gång{are s. bomb e.d.
som inte exploderat

blind{het s.
blind}hund s.
blind}karta s.
blind}pipa s.
blind}pressa v.
blind}press{ning s.; på bok-

band
blind}prov s. -et; pl. =
blind}prova v.
blind}schack s., till 2schack
blind}skrift s.
blind}skär s.
blind}styre s. ªvard.º person
som inte ser sig för o.d.

blind}tabl{ett s. placebo
blind}tarm s.
blind{tarms}in{flamm{at{ion s.
blind{tarms}op{er{at{ion s.
blind}test s. -et el. -en; pl. =

el. -er
blind}testa v.
blind}tryck s.; på bokband
blini [-ni• el. bli•-] s. -n -er
plätt av bovete

1blink s. -en -ar blinkning;
ljusglimt m.m.; i en b. el.
i blinken

2blink s. -et blinkande m.m.
blinka v. -de
blinker s. -n; pl. blinkrar el.

enl. eng. böjn.; körriktnings-
visare med blinkljus

blink}fyr s. -en -ar
blink}hinna s.
blink}lampa s.
blink}ljus s.
blink{ning s. -en -ar
blinn{ing s. -en -ar insekt
bliva se bli

bliv{ande adj. oböjl. hans b.
måg

blixt s. -en -ar
blixt}ag{greg{at s.
blixt}an{fall s.
blixt}be{handla v.
blixt}be{lys{ning s.
blixt}be{sök s.
blixt}bild s.
blixt}brev s.
blixt}fart s. -en
blixt}foto{grafi s. -et -er
blixt}full adj. -t -a särskr. äv.

ªvard.º starkt berusad
blixt}fyr s. -en -ar
blixt}halka s.
blixt}in{kalla v.
blixt}krig s.
blixt}kub s.
blixt}kär adj. -t -a särskr. äv.

ªvard.º häftigt förälskad
blixt}lampa s.
blixt}ljus s.
blixt}lås s.; på kläder m.m.
blixt}ned{slag s.
blixtra v. -de
blixtr{ande adj. oböjl. b. kvick
blixt}re{port{age s.
blixt}schack s., till 2schack
blixt}slag s.
blixt}snabb adj. -t -a
blixt}turn{er{ing s.
blixt}vis{it s.
b-ljud [be•-] s.
block s. -et; pl. =
blocka v. -de; b. (ut) skor
spänna ut med block el.
läst

block{ad [-a•d] s. -en -er
block{ad}bryt{are s.
block{ad}flotta s.
block{ad}vakt s.
block}be{tyg s.
block}bild{ning s.
block}chokl{ad s.
block{era v. -de avspärra;
hindra att komma fram;
parera slag m.m.

block{er{ing s.
block}flöjt s. -en -er av trä
block}gräns s.; mellan polit-

iska block
block}hus s.

block}in{del{ning s. ªlantmät.º
block}lås s.
block}mark s.
block{ning s.
block}nummer s. ªlantmät.º
block}pol{it{ik s.
block}skiva s.
block}syst{em s.; säkerhets-

system vid järnvägen
block}tyg s. -et; pl. = talja
block}ämne s.; i undervisning
blod s. -et; väcka ond el. ont

b. väcka missnöje –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

bloda v. -de; få blodad tand
blod}ana{lys s.
blod}apel{sin s.
blod}bad s.
blod}bana s.
blod}bank s. -en -er
blod}be{sudl{ad adj.
blod}blåsa s.
blod}bok s. -en -ar träd
blod}brist s.
blod}cancer s.
blod}cell s.
blod}cirkul{at{ion s.
blod}dop{ning s.
bloddroppe se blod(s)-

droppe
blod}dryp{ande adj. oböjl.
blod}dränkt adj.
blod}fatt{ig adj. -t -a
blod}fett s. -et -er
blod}fläck s.
blod}fläck{ad adj.
blod}flöde s.
blod}full adj. -t -a ªofta bildl.º
blod}full{het s.
blod}för{gift{ning s.
blod}för{lust s.
blod}giv{are s.
blod}giv{ning s.
blod}grape{frukt s.
blod}grupp s.
blod{grupps}be{stäm{ning s.
blod}hosta s.
blod}hund s.
blod{ig adj. -t -a; på blodigt

allvar
blod}igel s.
blod{ig{het s.
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blod}is{ande adj. oböjl.
blod}korv s.
blod}kropp s.; i blod
blod}kärl s.
blod}lever s.
blod}lönn s. -en -ar
blod}lös adj. -t -a ªofta bildl.º
blod}lös{het s.
blod}mat s.
blod}näva s.
blod}om{lopp s.
blod}palt s.
blod}plasma s.
blod}plätt s.; maträtt; med.
liten pigmenterad kropp
i blod, mindre än blod-
kropp

blod}propp s.
blod}prov s. -et; pl. = el. -er
blod}pudd{ing s.
blod}pöl s.
blod}riska s.
blod}rot s.; växt
blod}röd adj.
blods}band s. släktskaps-

band
blods}dom s. -en -ar
blods}drama s.
blod(s)}droppe s.; oftast

kämpa till sista blods-
droppen

blods}dåd s.
blod}ser{um s.
blods}fejd s.
blods}frände s.
blods}fränd{skap s.
blods}för{vant s. -en -er
blods}för{vant{skap s.
blods}hämnd s.
blod}sjuk{dom s.
blod}skam s. könsumgänge
mellan nära släktingar

blod}smak s.
blod}socker s.
blods}offer s.
blods}penn{ing s. ªåld.º
blodspillan se blod(s)spillan
blod}sprängd adj.
blod}spår s.
blod(s)}spill{an s.; best. =; 

en b.
blod}sten s.
blod{stens}malm s.

blod}stilla s. -n blodstillor
växt

blod}still{ande adj. oböjl.
blod}still{ning s.
blod}stinn adj.
blod}stock{ning s.
blod}stänk s.
blod}stänkt adj.
blod}stört{ning s.
blod}sug{are s. -n; pl. =, best.

pl. blodsugarna
blods}ut{gjut{else s.
blod}svall{ning s.
blods}vittne s. martyr
blod}syst{em s.
blod}sänka s.
blod}till{försel s.
blod}trans{fus{ion s.
blod}tryck s.
blod{trycks}fall s.
blod{trycks}mansch{ett s.
blod{trycks}mät{ning s.
blod{trycks}sänk{ande adj.

oböjl.
blod}törst s.
blod}törst{ig adj. -t -a
blod}ut{gjut{ning s.
blod}vall{ning s. -en -ar
vågor av blodöverfyllnad
i ansiktet m.m.

blod}vatten s.
blod}vite s. -t -n sår som
blöder el. blött

blod}värde s.
blod}åder s. ven
blod}över{för{ing s.
blom s. -men; stå i b.
blom}axel s.
blom}blad s.
blom}bord s.
blom}buk{ett s.
blom}doft s.
blom}kalk s. -en -ar
blom}klase s.
blom}knopp s.
blom}krona s.
blom}kruka s.
blom{kruks}fat s.
blom}kål s.
blom{kåls}huvud s.
blom{kåls}öra s. ªvard.º till-
bucklat öra, särskilt på
boxare

blom}låda s.
1blomma s. -n blommor;

barn o. b. barn o. hustru
el. barnskara

2blomma v. -de
blomm{ig adj. -t -a; blomm-

igt tyg
blommo{graf{era v. -de
skicka blommogram

blommo{gram s. -met; pl. =,
best. pl. -men blomster-
hälsning förmedlad till
annan ort – Urspr. varu-
märke.

blom}mönster s.
blom{ning s.
blom{nings}tid s.
blomst [-å-] s. -en ªåld.º
blomma el. ªkoll.º blomm-
or

blomster s. blomstret; pl. =,
best. pl. blomstren blomma

blomster}af{fär s.
blomster}bind{ning s.
blomster}buk{ett s.
blomster}bädd s.
blomster}böna s.
blomster}doft s.
blomster}fest s.
blomster}flicka s.
blomster}frö s.
blomster}för{medl{ing s.
blomster}girl{and el.

blomster}girl{ang s.
blomster}handel s. -n

blomsterhandlar
blomster}handl{are s.
blomster}hyll{ning s.
blomster}häls{ning s.
blomster}jord s.
blomster}klädd adj.
blomster}korg s.
blomster}krans s.
blomster}kvast s.
blomster}låda s.
blomster}lök s.
blomster{löks}odl{ing s.
blomster}mål{ning s.
blomster}mån{ad s. ªåld.º
maj månad

blomster}odl{ing s.
blomster}pinne s.
blomster}prakt s.
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blomster}prydd adj.
blomster}rabatt s.
blomster}smycka v.
blomster}språk s.
blomster}strö v.
blomster}säng s.
blomster}tid s. ªåld.º
blomster}träd{gård s.
blomster}upp{sats s.
blomster}upp{sätt{ning s.
blomster}äng s.
blom}stjälk s.
blomstra [-å-] v. -de
blomstr{ing s.
blomstr{ings}tid s.
blom}ställ{ning s.
blom}vas s.
blom}vass s.
blom}växt s.
blond [-ånd el. -ånd] adj.

blont blonda
blond{era v. -de bleka; 

b. håret
blond{het s.
blond{in [-i•n] s. -en -er
bloss s. -et; pl. = barrveds-
sticka för belysning,
fackla o.d.; drag ur rökpipa
m.m.

blossa v. -de
bloss{ande adj. oböjl. b. röd
(om kinderna)

bloss}bär{are s.
blot s. -et; pl. = ªåld.º
blota v. -de offra i fornnord-

isk tid
blot}fest s. ªhist.º

1blott adv. endast, bara;
blott och bart

2blott konj. om endast, om
bara

3blott adj.; n. =, -a; med
blotta ögat

1blotta v. -de
2blotta s. -n blottor
blott{are s. -n; pl. =, best. pl.

blottarna man som av
sexuell drift blottar
könsorganen inför obe-
kanta

blott}lägga v. blotta
blott}lägg{ning s.
blott{ning s. -en -ar

blott}ställa v. utsätta för
fara m.m.

blott}ställd adj. utsatt; ut-
blottad

blott}ställ{ning s.
blow-out [blou•aut] s. oböjl.;

okontrollerad utblåsning
vid oljeborrning; en b.

bludder s. bluddret ªvard.º
meningslöst prat

bluddra v. -de ªvard.º prata
osammanhängande

bluddr{ig adj. -t -a ªvard.º
blues [blos] s. -en musikform

inom jazzen
blues}ac{kord s.
blues}band s.
blues}mus{ik s.
blues}sång{are s.
blues}sång{erska s.
bluff s. -en -ar
bluffa v. -de
bluffaktura avstavas bluff}-

fakt{ura s.
bluff{are s. -n; pl. =, best. pl.

bluffarna
bluff}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. bluffmakarna
blund s. -en; inte få en b.

i ögonen
blunda v. -de
blund}docka s.
blunder s. -n blundrar miss-
tag, fel

blus s. -en -ar
blusa v. -de hänga över

i midjan o.d.
blus}ficka s.
blus}knapp s.
blus}liv s.
blus}ärm s.
bly s. -et metall m.m.
blya v. -de överdra med
bly; tillsätta bly till m.m.;
blyad bensin

bly}ac{kumul{at{or s.
bly}blomma s.; växt
bly}dagg s. -en -ar
bly{erts s. -en -ar
bly{erts}penna s.
bly{erts}stift s.
bly{erts}streck s.
bly{erts}teckn{ing s.

bly}fri adj.
bly}färg{ad adj.
bly}för{gift{ning s.
blyg adj. -t -a
blyg{as v. blygdes, blygts,

pres. blygs äv. blyges
skämmas o.d.

blygd s. -en ytterdel av
kvinnligt könsorgan;
ªbibl. äv.º manligt köns-
organ; ªåld.º skamkänsla

blygd}ben s.
blygd}läpp s.
blyg{het s.
bly}glans s.
bly}glete s.
bly}grå adj.
blyg{sam adj. -t -ma
blyg{sam{het s.
blygsel s. -n skamkänsla
blygsel}rod{nad s.
bly}hagel s.
bly}halt s.
bly}in{fatt{ad adj.
bly}in{fatt{ning s.
bly}kula s.
bly}köl s.
bly}mönja s.
bly}tung adj. -t -a
bly}vitt s. oböjl. basiskt bly-
karbonat som färg

blå adj. blått, best. o. pl. blå
el. blåa

blåa v. -de färga blå
blå{akt{ig adj. -t -a
blå}an{lupen adj.
blå}band{ist [-is•t] s. -en -er
blå{bands}för{en{ing s.; för

nykterhet
blå}bet{ong s.
blå}blod{ig adj. -t -a adlig
blå}blus s.
blå}byx{or s. pl.
blå}bär s. ªäv. vard.º nybörj-
are el. föga avancerad ut-
övare av sportgren m.m.

blå{bärs}kräm s.
blå{bärs}ris s.
blå{bärs}saft s.
blå{bärs}soppa s.
blå{bärs}sylt s.
blå}dåre s. ªvard.º
blå}eld s.; växt
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blå{else s. -n blått färg-
ämne för vittvätt

blå}frusen adj.
blå}gran s. -en -ar ªbot.º
blå}gul adj. -t -a; den blå-

gula flaggan blåa o. gula
blå}gull s.; växt
blå}haj s.
blå}hake s.; fågel
blå{hake}sång{are s.
blå{het s.
blå}jacka s.; äv. matros
blå}jeans s. pl.
blå}klint s. -en -ar växt
blå}klocka s.; växt
blå}kläd{er s. pl.
blå}knut s. ªprov.º hård knut
blå}kokt adj. ªkok.º b. lax
blå}kopia s.
blå}kråka s.
blå{kulla}färd s.; i folktron
blå}lera s.
blå}lila adj. oböjl.
blå}ljus s.
blå}lusern s.
blå}mes s.; fågel
blå}mjölk s.
blå}munke s. -n blåmunkar
monke

blå}musser{on s.; svamp
blå}mussla s.
blå}mål{ad adj.
blå}märke s.
blåna v. -de bli el. te sig blå
blå{nad s. -en -er
blå}neka v. ªvard.º neka helt
o. hållet

blån}garn s.
blån{or s. pl. vid bearbet-
ning av lin el. hampa av-
skilda grövre kortare tågor

blå}penna s.
blå}rand{ig adj. -t -a
blå}regn s.; slingerväxt
blå}rut{ig adj. -t -a
blå}räv s.

1blåsa v. blåste; b. ngn på
ngt ªvard.º lura

2blåsa s. -n blåsor
blås{are s. -n; pl. =, best. pl.

blåsarna
blås{ar}kvint{ett s.
blås{ar}sym{fon{ik{er s.

blås}bälg s.
blås}hals s.
blås{hals}körtel s. prostata
blås}hål s. ªsärsk. vard.º blås-
igt ställe

blås{ig adj. -t -a 1 b. morgon
2 b. hud

blås{ig{het s.
blås}in{stru{ment s.
blå}sippa s.; växt
blå{sipps}blad s.
blås}katarr s.
blås}kvart{ett s.
blå}slagen adj.
blås}lampa s.
blås{ning s. -en -ar
blås}ork{ester s.
blå}sprit s.
blås}rör s.
blås}sekt{ion s.
blåst [blå•st el. blås•t] s. -en
stark vind m.m.

blå}strumpa s. kvinnosaks-
kvinna i ä. tid

blås}tång s. -en växt
blå}ställ s.
blå}suga s.
blå}sur adj. -t -a
blå}svart adj.
blås}väder s.
blå}syra s. cyanväte
blå}tira s. -n blåtiror ªvard.º
blåmärke runt öga

blå}trä s.
blått s. oböjl. blå färg
blå}tåtel s.; växt
blå}val s. -en -ar bardval
blå}ved s.
blå}vinge s.; fjäril
blå}vit adj. blåvitt blåvita
blå}ögd adj. ªäv. bildl.º tro-
skyldig

blå}ögd{het s.
bläck s. -et

1bläcka v. -de 1 b. ned söla
ned med bläck  2 hugga
bläcka i träd

2bläcka s. -n bläckor
1 hugget ljust märke
i träd  2 ªvard.º rus, fylla;
ta sig en b.

bläck}fisk s.
bläck}fläck s.

bläck}horn s.
bläck{ig adj. -t -a
bläck}patr{on s.
bläck}penna s.
bläck}plump s.
bläck{stråle}skriv{are s.

ªdatabeh.º
bläck}svamp s.
bläda v. -de gm avverk-
ning gallra i skog; blada
av

blädder}block s.
blädder}bok s., till 1bok

1bläddra v. -de vända blad
i en bok e.d.

2bläddra s. -n bläddror
blåsa på huden m.m.; växt

bläddr{ig adj. -t -a
bläddr{ing s.
bläd{ning s.
blända v. -de
bländ{ande adj. oböjl. b. vit
glänsande o.d.

bländ{are s. -n; pl. =, best. pl.
bländarna för avskärmning
av ljus i kamera m.m.

bländ{ar}öppn{ing s.
blände s. -t -n svavelrikt

mineral
bländ}fri adj.
bländ{ning s. -en -ar
bländ{nings}fri adj.
bländ}skydd s.
bländ}verk s. falskt sken

m.m.
bländ}vit adj. bländvitt

bländvita
bläng s. -et; pl. = el. -ar

ªvard.º blängande; bläng-
ande blick

blänga v. blängde ªvard.º glo
ilsket o.d.

bläng{ning s. -en -ar
blänk s. -et el. -en; pl. = el.

-ar glimt, blink
blänka v. blänkte
blänk{are s. -n; pl. =, best. pl.

blänkarna tidningsnotis
blänke s. -t -n blänkande
metallbit som agn o.d.

blänk}fyr s. -en -ar
blänk{ning s. -en -ar
blära s. -n bläror växt
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bläs s. -en -ar ljus långsträckt
fläck på pannan på häst
m.m.; bläsig häst m.m.

bläs}and s., till 1and
bläs}gås s.
bläs{ig adj. -t -a
bläster s. -n blästrar an-

ordning som åstadkommer
luftström till metallurg-
isk ugn m.m.

bläster}låga s.
bläster}rör s.
bläster}ugn s.
blästra v. -de behandla gm
sprutning av sand med
tryckluft e.d.

blästr{are s. -n; pl. =, best. pl.
blästrarna

blästr{ing s.
blöda v. blödde, blött, pres.

blöder
blöd{are s. -n; pl. =, best. pl.

blödarna ªmed.º person som
lider av blödarsjuka

blöd{ar}sjuka s. ªmed.º oför-
måga hos blodet att koagulera

blöd{ig adj. -t -a
blöd{ig{het s.
blöd{ning s. -en -ar
blöja s. -n blöjor
blöj}barn s.
blöj}byte s. -t -n
blöj}byx{or s. pl.
blöj}paket s.
blöj}snibb s.
blöj}ålder s.

1blöt adj. blött blöta
2blöt s. oböjl. lägga kläder i

b.; ªvard.º lägga näsan i b.
1blöta v. blötte
2blöta s. -n
blöt}balja s.
blöt}djur s.
blöt{het s.
blöt}lägga v.
blöt}lägg{ning s.
blöt{ning s.
blöt}röta s.
blöt}snö s.
b-moll [be•-] el. b moll s.

oböjl.
-bo s. -n -r person som bor
på den plats som anges

i namnet; boråsbo el.
Boråsbo

1bo v. bodde, bott, pres. bor
2bo s. -et -n
1boa s. -n boor orm; lös smal

krage o.d.
2boa v. -de ªprov.º göra sig el.

bygga bo
boa}orm s.
board [bå•rd] s. -en ämnes-

namn på träfiberskivor för
byggnadsarbete

board}fabr{ik s.
board{ing}card [bå•rd-] s.

-et; pl. = el. enl. eng. böjn.
embarkeringskort

board{ing}kort [bå•rd-] s.
boardingcard

board}till{verk{ning s.
boas{era v. -de brädfodra
boas{er{ing s.
bob [båbb] s. -en -ar äv.

bobb -en -ar backåk-
ningskälke med ratt;
särsk. som sportgren

bobba s. -n bobbor ªvard.º
finne, blemma; obehaglig
insekt m.m.; ªfinl. vard.º
bacill

bob{in [-i•n] s. -en -er rulle
el. ställning för uppvind-
ning av garn o.d.

bob{ina v. -de uppvinda på
bobin

bob{in}ställ{ning s.
bo}boll s. -en ªfinl.º bollspel
bob{sleigh [båbb•slej] s. -en

-ar bob
bob{sleigh}åk{are s.
bob}åk{are s.
boccia [båt•ça] s. -n variant

av boule
bock s. -en -ar 1 djur

2 bugning; bockning
bocka v. -de buga; böja plåt

el. rör m.m.
bock}bent adj. b. häst med

framåtböjda knän
bock}bent{het s.
bock}bord s.
bock}fot s., till 1fot
bock}horn s.
bock{horns}klöver s.; krydda

bock{ning s. -en -ar
bock{nings}prov s. -et; pl. =
bock}prov s. -et; pl. =
bock}skinn s.
bock}skägg s.
bock}öl s.; ett starkt, sött tyskt

öl
bod s. -en -ar
bod}dörr s.
bodega [-e•-] s. -n bodegor
enklare vinrestaurang
m.m.

bo}del{ning s.
Boden}bo el. boden}bo s. -n -r
bodens{are [-en•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. bodensarna
inv. i Boden

bo}dräkt s. -en stöld från
närstående el. av del-
ägare från dödsbo m.m.

body}build{are s. -n; pl. =,
best. pl. bodybuildarna

body}build{ing
[bådd•ybildin] s. -en
styrketräning, kropps-
bygge

1bo{ende s. -t; eget b.
2bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
bo{ende}demo{krati s.
bo{ende}form s. -en -er
bo{ende}in{flyt{ande s.
bo{ende}kost{nad s.
bo{ende}miljö s.
bo{ende}park{er{ing s.
bo{ende}se{greg{at{ion s. -en
bo{ende}serv{ice s.
bo{ende}standard s.
boer s. -n; pl. = ättling av
nederländska kolonister
i Sydafrika

boer}krig{et s. best.
bo{ett [-ett•] s. -en -er fodr-
al till fickur

bo{ett}dek{or s.
bo}fast adj.
bo}fast{het s.
bo}fink s.
bo{finks}bo s.
bo{finks}unge s.
bo}fäll{ig adj. -t -a; b. bygg-

nad illa medfaren
bo}fäll{ig{het s.
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bog s. -en -ar
bog}ankare s., till 1ankare
bog}blad s.
boggi s. -n -er vridbart

vagnsunderrede med hjul
m.m.

boggi}vagn s.
bog}höjd s.
bog}rem s. -men -mar
bogs{era v. -de
bogs{er{are s. -n; pl. =, best.

pl. bogserarna
bogs{er}båt s.
bogs{er{ing s.
bogs{er{ings}lina s.
bogs{er}lina s.
bogs{er}tross s.
bog}spröt s.
bog}trä s.
bog}vis{ir s.; på färja
bo}hag s. -et; pl. = lösöre

i hem
bo{hags}ting s.
bohem [-e•m, äv. -ä•m] s.

-en -er person som lever
ett oregelbundet o. sorg-
löst liv äv. koll.

bohem{eri [-i•] s. -et
bohemliv

bohem{isk [-e•m-, äv. -ä•m-]
adj. -t -a

bohem}liv s.
bohem}nat{ur s.
bohus}eka s.
bohus}gran{it s.
bohus}julle s.
Bohus}län namn
bohus}länn{ing el. bohus}-

län{ing s. -en -ar
bohus}länsk adj. -t -a
bohus}länska s. -n bohus-

länskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

1boj s. -en -ar i sms som
livboj, ankarboj

2boj s. -en -er tyg
boja s. -n bojor
boj{ar [-a•r] s. -en -er man
av rysk högadel i ä. tid

boj{ar}släkt s.
boj}drap{eri s.
boj{kott [båj•- el. -kått•] s.

-en -er

boj{kotta v. -de upphöra att
anlita el. köpa hos el. ta
befattning med o.d.

boj{kott}akt{ion s.
boj{kott{ning s. -en -ar
boj{kott}varsel s.
boj{kott}åt{gärd s.
boj}lina s.

1bok s. -en böcker
2bok s. -en -ar träd
boka v. -de 1 bokföra; be-
ställa plats på flygplan m.m.
2 ªbergv., åld.º krossa malm

bok}an{mäl{an s.
bok}antikv{ari{at s.
bok}aukt{ion s.
bok}band s.
bok}bar s. -en -er
bok}be{stånd s.
bok}bind{are s.
bok}bind{eri [-ri• äv. bo•k-] s.
bok}bind{ning s.
bok}bord s.
bok}buss s.
bok}bål s. -et; pl. =
bok}cirkel s.
boke s. -t bokvirke m.m.
boken adj. boket bokna
halvskämd; b. frukt

bok}film s.
bok}flod s.
bok}form s. i b.
bok}föra v. bokförde, pres.

bokför
bok}för{are s.
bok}för{ing s.
bok{för{ings}brott s.
bok}för{ings{mäss{ig adj. -t -a
bok{för{ings}plikt s.
bok{för{ings}skyld{ig adj. -t -a
bok}för{lag s., till 1förlag
bok}för{lägg{are s.
bok}handel s. -n bokhandlar
bok{handels}disk s.
bok{handels}med{hjälp{are s.
bok}handl{are s.
bok}hylla s.
bok}håll{are s.
bok}il{lustr{at{ion s.
bok}kafé s.
bok}klubb s.
bok{lig adj. -t -a; bokliga

studier

bok}låda s. bokhandel;
låda med böcker

bok{låds}disk s.
bok}lån s.
bok}lärd adj.
bok}mal s.
bok}mark{nad s.
bok}märke s.
bok}mässa s.
bokna v. -de bli boken
bok{ning s. -en -ar till

boka 1–2
bok{nings}centr{al s.
bok}oll{on s. till 2bok
bok}om{slag s.
bok}pärm s.
bok}rea s.
bok}rygg s.
bok}saml{are s.
bok}saml{ing s.
bok}sida s.
bok}skog s. till 2bok
bok}skåp s.
bok}slut s. -et; pl. = för

räkenskapsperiod
bok{sluts}dis{pos{it{ion{er s.

pl.
bok{sluts}kom{mun{iké s.
bok{sluts}rap{port s.
bok{sluts}re{sult{at s.
bok{sluts}till{fälle s.
bok{sluts}år s.
bok}snitt s. -et; pl. =
bok}stav s. -en bokstäver
bok}stav{era v. -de stava
bok{stav{er{ing s.
bok}stav{lig adj. -t -a; i b.

mening
bok}stav{lig{en adv.
bok{stavs}be{tyg s.
bok{stavs}följd s. i b.
bok{stavs}in{spir{at{ion s.
bok{stavs}kom{bin{at{ion s.
bok{stavs}ordn{ing s. i b.
bok{stavs}rim s. -met; pl. =,

best. pl. -men
bok{stavs}skrift s.
bok{stavs}tro s.
bok{stavs}tro{ende adj. oböjl.
bok{stavs}trogen adj.
bok{stavs}tro{het s.
bok{stavs}träl s.
bok}stöd s.
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bok}synt adj. beläst
bok}synt{het s.
bok}titel s.
bok}tryck s.
bok}tryck{are s.
bok{tryck{ar}konst s.
bok}tryck{eri [-i• el. bo•k-] s.
bok}träd s.
bok}ut{giv{ning s.
bok}ut{lån{ing s.
bok}vagn s.
bok}verk s.; till 1bok
bok}vurm s.
bok}älsk{are s.
bol s. -et; pl. = ªåld.º boställe

för präst el. klockare m.m.
bola v. -de ªåld.º bedriva
otukt

bo}lag s. -et; pl. =
bo{lag{is{er{ing s.
bo{lags}be{skatt{ning s.
bo{lags}bild{ning s.
bo{lags}form s. -en -er
bo}lag{skap s. -et
bo{lags}led{ning s.
bo{lags}man s., till 1man
bo{lags}namn s.
bo{lags}ordn{ing s.
bo{lags}skatt s.
bo{lags}skog s.
bo{lags}styr{else s.
bo{lags}stämma s.
bo{lags{stämme}be{slut el.

bo{lags{stämmo}be{slut s.
bo{lags}veder{lag s. ªfinl.º
månadsavgift för aktie-
lägenhet

bo{lags}vinst s.
bol{are s. -n; pl. =, best. pl.

bolarna ªåld.º
bol{eri [-i•] s. -et ªåld.º olov-
ligt könsumgänge, otukt

bol{ero [-e•-] s. -n; pl. -r el.
-er spansk dans; kort
öppen spansk jacka; bred-
brättad platt spansk hatt

bol{ero}jacka s.
bol{in [-i•n] s. -en -er lina
som löper föröver från
råsegels sidokant; för
lösa boliner vind för våg

bolivi{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Bolivia

bolivi{ansk adj. -t -a
bolivi{anska s. -n bolivi-

anskor
boll s. -en -ar
bolla v. -de
boll}be{gåv{ning s.
bollek avstavas boll}lek s.
boll}form{ig adj. -t -a
boll}håll{are s.
boll}kalle s. -n bollkallar

ªvard.º bollpojke
boll}klubb s.
boll}kont{roll s.
boll{ning s.
boll}plan s. -en -er
boll}plank s. -et; pl. = ªbildl.º
diskussionspartner som
man ”bollar” idéer till

boll}pojke s.
boll}sinne s.
boll}spel s.
boll}sport s.
boll}säker adj.
boll}trä s.
bolma v. -de
bolm}ört s. -en
bolm{örts}gift s. -et
bolm{örts}skiv{ling s.
bolsjev{ik [-i•k] s. -en -er
medlem av ryska social-
istiska partiets revolut-
ionära majoritet 1903–
1917: äv. som nedsättande
benämning på kommunist

bolsjev{ik{isk adj. -t -a
bolsjev{ism [-is•m] s. -en
bolsjev{ist{isk adj. -t -a
bolster s. -n el. bolstret; pl.

bolstrar el. =, best. pl.
bolstrarna el. bolstren
dyna, täcke m.m.

bolster}var s. -et; pl. =
1bom [bomm] s. -men -mar

1 stång el. balk e.d.
2 skott el. kast e.d. som
inte träffar målet m.m.

2bom [bomm] adv. kasta,
skjuta b.

3bom [bomm] interj.
bomb s. -en -er
bomba v. -de
bomb}an{fall s.
bomb}an{grepp s.

bomb{arde{mang [-an•] s.
-et; pl. =

bomb{ard{era v. -de be-
skjuta med granater o.d.;
överösa, överhopa

bomb{ard{er{ing s.
bomb{are s. -n; pl. =, best. pl.

bombarna bombplan
bombasin [-sän•] s. -en tyg
bomb{asm [-as•m] s. -en -er
svulstigt uttryckssätt

bomb{ast{isk adj. -t -a
svulstig

bomb}at{tent{at s.
bomb{er{ad adj. buktig med
upphöjt mittparti

bomb{er{ing s.
bomb}ex{plos{ion s.
bomb}flyg s.
bomb}fäll{ning s.
bomb}hot s. -et; pl. =
bomb}härj{ad adj.
bomb}krater s.
bomb}krev{ad s.
bomb}matta s.
bomb}ned{slag s. ªäv. bildl.º
mycket attraktiv kvinna

bomb{ning s.
bomb}plan s. -et; pl. =
bomb}räd el. bomb}raid s.
bomb}stopp s., till 1stopp
bomb}säker adj.
bomb}säker{het s.
bomma [-o-] v. -de 1 b. igen
stänga med bom  2 skjuta
el. kasta o.d. bom, missa
3 ªvard.º låna, tigga

bom{ning s.
bom}olja [bomm•-] s.; oliv-

olja av sämre kvalitet
bom}sadel s.
bom}segel s.
bom}skott s.
bom}stängsel s.
bom}ull [bomm•-] s.
bom{ulls}binda s.
bom{ulls}blus s.
bom{ulls}buske s.
bom{ulls}byx{or s. pl.
bom{ulls}duk s.
bom{ulls}frö s.
bom{ulls{frö}kaka s.
bom{ulls}fält s.
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bom{ulls}gard{in s.
bom{ulls}garn s.
bom{ulls}kjol s.
bom{ulls}klänn{ing s.
bom{ulls}krut s.
bom{ulls}lärft s.
bom{ulls}odl{ing s.
bom{ulls}plant{age s.
bom{ulls}rock s. -en -ar
bom{ulls}skjorta s.
bom{ulls}spets s.
bom{ulls}spinn{eri s.
bom{ulls}trasa s.
bom{ulls}trikå s.
bom{ulls}tråd s.
bom{ulls}tuss s.
bom{ulls}tyg s.
bom{ulls}vadd s.
bom{ulls}väv s.
bo}märke s.; i st. f. namn-

teckning
bona v. -de 1 b. golv vaxa
o. polera  2 b. om täta;
svepa om m.m.

bo{nad s. -en -er
bo{nads}konst s.
bon{are s. -n; pl. =, best. pl.

bonarna
bon{bonj{är [bånbånjä•r] s.

-en -er konfektskål
bond}bröd s.
bond}bröllop s.
bond}by s.
bond}böna s.
bond}dotter äv. bonde}-

dotter s.
bond}dräng s.
bonde s. -n bönder
bonde}be{folk{ning s.
bondedotter se bonddotter
bonde}för{bund{are s. -n;

pl. =, best. pl. bondeför-
bundarna

bondehemman se bond-
hemman

bonde}jord s.
bonde}ko{op{er{at{ion s.
bonde}kult{ur s.
bonde}org{an{is{at{ion s.
bonde}prakt{ika s. -n bonde-

praktikor folkbok med
råd o. rön för lantmän i ä.
tid

bonde}rom{an s.
bonde}sam{hälle s.
bonde}skog äv. bond}skog s.
bonde}slut{spel s. ªschackº
bonde}släkt äv. bond}släkt s.
bondeson se bondson
bonde}stam s. av b.
bonde}stånd s. -et; bonde-

ståndet vid ståndsriksdag-
arna

bonde}tåg s. -et; pl. =
bonde}upp{ror s.
bond}flicka s.
bond}folk s.
bond}fång{are s. -n; pl. =,

best. pl. bondfångarna som
lurar godtrogna o.d.

bond}fång{eri [-i• äv. bon•d-]
s. -et

bond}fång{erska s.
bond}för{nuft s.
bond}för{stånd s.
bond}för{sök s. fräckt el.
klumpigt försök

bond}gumma s.
bond}gård s.
bond}hemm{an el.

bonde}hemm{an s.
bond}hustru s.
bond}jävel s. ªnedsättandeº
bond}kaka s.
bond}kal{as s.
bond}katt s.; i mots. till raskatt
bond}kom{ik s.
bond}kom{ik{er s.
bond}kvinna s.
bond}land{et s. best. på b.
bond}lurk s. ªnedsättandeº
bond}mora s.
bond}neka v. ªvard.º blåneka
bond}omel{ett s.
bond}ost s., till 1ost ªfinl.º
bond}per{miss{ion s. ªvard.º
självtagen ledighet

bond}piga s.
bond}pojke s.
bond}rokoko s.
bond}schack s., till 2schack

ªmest finl.º luffarschack
bondsk adj. -t -a
bondsk{het s.
bondskog se bondeskog
bond}slug adj. -t -a

bondsläkt se bondesläkt
bond}son äv. bonde}son s.
bond}tolva s.; kortspel
bond}tur s. -en
bond}tös s.
bond}visch{an s. best. ªvard.º
bond}ånger s. ªngt åld.º
bong s. -en -ar kontroll-
märke t.ex. för uttagning av
varor i restaurang, kassa-
kvitto m.m.

bonga v. -de slå in belopp
på beställda varor m.m.

bong{ning s.
bong}nyckel s.; till kassa-

apparat
bongo}trumma [bån•g-] s.

1bo{ning s. -en -ar bostad
2bon{ing s.; till bona 1
bo{nings}hus s.
bo{nings}länga s.
bo{nings}ort s. -en -er
bon{it{era v. -de uppskatta
bonitet hos

bon{it{er{ing s.
bon{itet [-e•t] s. -en -er god-
hetsgrad hos skog el. vatten
m.m. från produktions-
synpunkt

bon{itets}grad s.
bon{jour [bånso•r el. bån-

äv. -u•r] s. -en -er ä. typ av
lång mansrock

bon{jour}klädd adj.
bon{mot [bånmå•] s. -et;

pl. = el. -er kvickhet,
kvickt infall

bonn{ett [-ett•] s. -en -er
styv damhatt med hak-
band o. stort frambrätte
för frälsningssoldat m.m.

bonn{ett}band s.
bon{sai [bånsaj•] s. -en -er

japanskt dvärgträd; teknik
för odling av krukväxter

bon{us s. -en -ar premie-
rabatt vid försäkring;
återbäring; tillägg m.m.

bon{us}för{lust s.
bon{us}klass s.
bon{us}peng{ar s. pl.
bon{us}poäng s., till 1poäng
bon{us}syst{em s.
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bonustillägg avstavas
bon{us}till{lägg s.

bon}vax s. -et
boogie-woogie
[boggivogg•i] s. -n piano-
stil i jazz med upprepade
rullande rörelser i basen

boogie{woogie}stil s.
book}maker [bokk•mejker]

s. -n; pl. = el. enl. eng. böjn.
vadförmedlare vid kapp-
löpning

boom [bo•m] s. -en -er eko-
nomiskt uppsving; kurs-
stegring o.d.

boots [bo•ts] s. pl. -en skor
bop s. -en bebop
bo}plats s.
bo}pål{ar s. pl. slå ned sina b.
bosätta sig

bor [bår] s. -en el. -et grund-
ämne

bor{ax [bo•- el. bå•-] s. -en
natriumsalt av borsyra

bor{ax}lös{ning s.
bord s. -et; pl. = 1 möbel

2 plankgång i fartygssida
o.d. – Sammansättningsfog, se
resp. ord.

borda v. -de
bord}dans s.
bordduk se bord(s)duk
bordeaux [bårdå•] s. -en
[-då•n]; vin från trakten
kring Bordeaux m.m.

bordeaux}färg{ad adj.
bordeaux}vätska s.; för be-

sprutning av växter
bord{ell [-ell•] s. -en -er
lokal där prostituerade
utövar sin verksamhet

bord{ell}mamma s.
bord{ell}värd{inna s.
border}collie s.; hundras
bord}lägga v. uppskjuta be-
slut om o.d.

bord}lägg{ning s. -en -ar
uppskjutande av beslut;
fartygsskrovs yttre be-
klädnad

bord}löp{are s.
bords}ben s.
bords}be{ställ{ning s.

bords}bön s.
bords}dam s.
bords}dek{or{at{ion s.
bord(s)}duk s.
bords}flagga s.
bords}granne s.
bordsilver se bord(s)silver
bords}kant s.
bords}kav{alj{er s.
bordskick se bord(s)skick
bordskiva se bord(s)skiva
bords}kniv s.
bords}kon{vers{at{ion s.
bords}lampa s.
bords}låda s.
bords}margar{in s.
bords}plac{er{ing s.
bords}pryd{nad s.
bords}sam{tal s.
bords}serv{is s.
bord(s)}silver s.
bord(s)}skick s.
bord(s)}skiva s.
bords}säll{skap s.
bords}tele{fon s.
bords}upp{sats s.
bords}ur s. -et; pl. =
bords}vatten s.
bords}visa s.
bords}ända el. bords}ände s.
bord}tenn{is s.
bord{tenn{is}bord s.
bord{tenn{is}rack{et s.
bord{un [-u•n] s. -en -er
liggande ton t.ex. i säck-
pipa som ackompanjerar
melodi

boren [bå•-] adj. boret
borna född till; b. härsk-
are, talare

borg s. -en -ar
borga v. -de; b. för ngt gar-
antera o.d.

borg{ar}bracka s.
borg{ar}brand{kår s.
borg{are s. -n; pl. =, best. pl.

borgarna
borg{ar}klass s.
borg{ar}press s. -en
borg{ar}råd s. -et; pl. =
borg{ar}stånd s. -et vid

ståndsriksdag
borg{en s.; best. =; gå i b. för

ett lån åta sig ansvaret
för betalning av; vara en
b. för en garanti o.d.

borg{ens}för{bind{else s.
borg{ens}lån s.
borg{ens}man s., till 1man
borg{ens}summa s.
borg{ens}å{tag{ande s.
borg{en{är [-ä•r äv. bår•j-] s.

-en -er fordringsägare
borg{en{ärs}samm{an{träde s.
borg{er{lig adj. -t -a; borger-

ligt parti motsatt: socialist-
iskt; b. vigsel motsatt:
kyrklig

borg{er{lig{het s.
borg{er{skap s. -et
borg{es}man s., till 1man
garant

borg}fred s.; t.ex. mellan parti-
er inför yttre hot

borg}gård s.
borg}holm{are [bår•j-] s. -n;

pl. =, best. pl. borgholm-
arna inv. i Borgholm

Borg{holms}bo [bår•j-] el.
borg{holms}bo s. -n -r

borg{is [-g- el. -j-] s. -en stil-
grad mellan petit o.
korpus

borg{is}stil s.
borg}mäst{are s. stads
främste ämbetsman i ä.
tid, motsv. nutida lagman

borg}ru{in s.
boricka [bo•-] s. -n borickor

ªåld.º åsna
born{era v. -de skumma,
fradga sig, pärla

born{er{ad [bårne•-] adj. in-
skränkt, trångsynt; dryg,
uppblåst

born}holm{are s. -n; pl. =,
best. pl. bornholmarna

born{yr [-y•r] s. -en skum,
fradga

borr s. -en äv. -et; pl. -ar äv. =
borra v. -de
borr{are s. -n; pl. =, best. pl.

borrarna
borr}chuck s.
borr}dia{meter s.
borr}djup s.
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borr}hål s.
borrigg avstavas borr}rigg s.
borr}krona s.
borr}kärna s.
borr}mask{in s. -en -er
borr}mussla s.
borr{ning s. -en -ar
borr}platt{form s.; vid olje-

borrning till havs
borr}spindel s.
borr}stål s.
borr}stång s.
borr}sväng s.
borr}torn s. -et; pl. =
borsjtj [bårstç] s. -en rysk
rödbetssoppa

1borst s. -en samling styva
hår; yta vinkelrät mot
lagringsriktningen i berg;
ändträ

2borst s. -et; pl. = styvt hår
på el. från djur el. växt; äv.
koll. m.m.

borsta v. -de 1 stryka
borste mot  2 b. sig resa
borst, opponera sig m.m.

borst{are s. -n; pl. =, best. pl.
borstarna

borst}bind{are s. svära som
en b. svära mycket

borst}bind{eri [-ri• äv.
bår•st-] s.

borste s. -n borstar
borst{en [akut accent] s. best.

ªvard.º sprit
borst{ig adj. -t -a
borst{ig{het s.
borst}mask s. -en -ar ªzool.º
borst}nejl{ika s.
borst{ning s. -en -ar
bor}syra s.
bor{syre}lös{ning s.
bort [bårt•] adv.
borta [bårt•a] adv.
bort}ac{kord{era v.
borta}lag s. -et; pl. = lag
som tävlar på bortaplan

borta}match s. match som
spelas på bortaplan

bort{an}för prep. o. adv. bort-
om

borta}plan s. -en -er; spela
på b.

bort}arbeta v. _
bort}arbetning s.
borta}seger s.
bort}aukt{ion{era v.
borta}var{ande adj. oböjl.
bortavaro se bortovaro
borta}vinst s.
bort}bjuden adj.
bort}bland{ad adj.
bort}bland{ning s.
bort}blås{ning s.
bort}blåst adj.
bort}bruten adj.
bort}bryt{ning s.
bort}bränd adj.
bort}bränn{ing s.
bort}byt{ing s.
bort}byt{ning s.
bort}bytt adj.
bort}domn{ad adj.
bort}dra äv. bort}draga v.
bort}drag{ande s. -t
bort}drag{ning s.
bort}dribbl{ad adj.
bort}driven adj.
bort}driv{ning s.

1bort}dö{ende adj. oböjl.
2bort}dö{ende s. -t
bort}dömd adj.
bort}efter [bårt•- el. -ef•t-]

prep.
bort}e{mot [bårt•- el. -o•t]

prep. o. adv.
bort{erst [bårt•-] adv. superl.
längst borta

bort{ersta adj. best. superl.
bort}fall s. -et; pl. =
bort}falla v. _
bort}fint{ad adj.
bort}flugen adj.
bort}flytt{ad adj.
bort}flytt{ning s.
bort}forsla v. _
bort}forsl{ing s.
bort}frakta v. _
bort}färd s.
bort}föra v. _
bort}för{ande s. -t
bort}för{ing s.
bort}för{klara v. _
bort}för{klar{ing s.
bort}gallr{ad adj.
bort}gallr{ing s.

bort}gift adj.
bort}giv{ning s.
bort}gjord adj. bortfintad

o.d.
bort}glömd adj.
bort}gång s., till 1gång död
bort}gången adj. avliden
bort}huggen adj.
bort}hugg{ning s.
bort}i{från prep. o. adv.
bort}i{gen{om prep. o. adv.
bort}il{ande adj. oböjl.
bort}jaga v. _
bort}kast{ad adj.
bort}klem{ad adj.
bort}klipp{ning s.
bort}klippt adj.
bort}kollr{ad adj.
bort}kommen adj.
bort}kommen{het s.
bort}koppla v. _
bort}körd adj.
bort}kör{ning s.
bort}lagd adj.
bort}lov{ad [-lå-] adj.
bort}lån{ad adj.
bort}lägg{ning s.
bort}lämn{ad adj.
bort}lämn{ing s.
bort}man{övr{era v. _
bort}man{övr{er{ing s.
bort}marsch s.
bort}mot{ad adj.
bort}nöt{ning s.
bort}nött adj.
bort}om prep. o. adv.
bort}op{er{era v. _
bort}op{er{er{ing s.
borto}varo el. borta}varo s. -n
borto{varo}frekv{ens s.
bort}plock{ad adj.
bort}plottr{ad adj.
bort}pri{or{it{era v.
bort}rat{ion{al{is{era v. _
bort}rat{ion{al{is{er{ing s.
bort{re [bårt•-] adj. oböjl.
som befinner sig längre
bort

bort}rens{ad adj.
bort}rens{ning s.
bort}re{son{era v. _
bort}rest adj.
bort}riven adj.
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bort}riv{ning s.
bort}ryck{ning s.
bort}ryckt adj.
bort}räkna v. _
bort}räkn{ing s.
bort}röjd adj.
bort}röj{ning s.
bort}röva v. _
bort}röv{ande s. -t
bort}schackr{ing s.
bort}schakt{ad adj.
bort}schakt{ning s.
bort}schas{ad äv.

bort}sjas{ad adj.
bort}se v. _ b. el. se bort

från ngt lämna ngt ur
räkningen o.d.; bortsett
från detta frånsett detta

bort}se{ende s. med b. från
bort}sida s.
bortsjasad se bortschasad
bort}skaffa v. _
bort}skaff{ning s.
bort}skott{ad adj.
bort}skott{ning s.
bort}skrap{ad adj.
bort}skrap{ning s.
bort}skrämd adj.
bort}skuren adj.
bort}skymma v. _
bort}skämd adj.
bort}skämd{het s.
bort}skänka v. _
bort}skänk{ning s.
bort}sköljd adj.
bort}skölj{ning s.
bort}slagen adj.
bort}slarv{ad adj.
bort}slump{ad adj.
bort}slump{ning s.
bort}slängd adj.
bort}släp{ad adj.
bort}slös{ad adj.
bort}smussl{ad adj.
bort}smussl{ing s.
bort}snapp{ad adj.
bort}sop{ad adj.
bort}sort{era v. _
bort}sort{er{ing s.
bort}spel{ad adj.
bort}spol{ad adj.
bort}spol{ning s.
bort}sprungen adj.

bort}sprängd adj.
bort}spräng{ning s.
bort}sprätt{ad adj.
bort}stött adj.
bort}sudd{ad adj.
bort}sänd adj.
bort}ta äv. bort}taga v.
bort}tag{ande s. -t
bort}tagen adj.
bort}tag{ning s. -en
bort}tapp{ad adj.
bort}testa{ment{er{ad adj.
bort}testa{ment{er{ing s.
bort}ting{ad adj.
bort}trans{port s.
bort}trans{port{era v. _
bort}trans{port{er{ing s.
bort}trängd adj.
bort}träng{ning s.
bort}tvätt{ad adj.
bort}val s. -et; pl. =
bort}vald adj.
bort}vräk{ning s.
bort}vräkt adj.
bort}väg s. på bortvägen
bort}vält adj.
bort}vält{ad adj. ªåld.º
bort}vält{ning s.
bort}vältr{ad adj.
bort}vältr{ing s.
bort}vänd adj.
bort}vänd{het s.
bort}åt [bårt•- el. -å•t] prep.

o. adv.
bort}ödd adj.
bort}ödsl{ad adj.
bort}över [bårt•- el. -ö•-] prep.

o. adv.; som prep. äv. särskr.
borås{are [-å•s-] s. -n; pl. =,

best. pl. boråsarna inv. i
Borås

Borås}bo [-å•s-] el. borås}bo
s. -n -r

bo}ränta s.
bo}satt adj.

1bosch s. -et skräp, strunt
2bosch interj. äsch
bo{skap s. -en
bo{skaps}hjord s.
bo{skaps}skjul s.
bo{skaps}sköt{are s.
bo{skaps}skötsel s.
bo{skaps}vagn s.

bo}skill{nad s.
Bosni{en}kroat s.
Bosni{en}serb s.
bosni{er [-åss•-] s. -n; pl. =
inv. i Bosnien

bosn{isk adj. -t -a
bosn{iska s. -n bosniskor

1 ej pl. serbokroatiskt
språk som talas i Bosni-
en  2 kvinna

bo}spara v.
bo}spar{ande s. -t

1boss s. -en -ar chef, ledare;
valmakare

2boss s. -et avfall av hö el.
halm o.d.; skräp m.m.

bossa{nova [-nå•va] s. -n
bossanovor jazzpåverkad
sambamusik

boss}fläkt s.
boss{ig adj. -t -a
boss}välde s.
bo}stad s. -en bostäder
bo{stads}adress s.
bo{stads}aktie{bo{lag s. ªfinl.º
bolag med lägenheter
ägda av aktieägare

bo{stads}be{bygg{else s.
bo{stads}be{stånd s.
bo{stads}bi{drag s.
bo{stads}bo{lag s.
bo{stads}brist s.
bo{stads}bygg{ande s. -t
bo{stads}byte s. -t -n
bo{stads}de{parte{ment s.
bo{stads}dom{stol s.
bo{stads}fast{ig{het s.
bo{stads}fin{ansi{er{ing s.
bo{stads}före{tag s.
bo{stads}för{medl{ing s.
bo{stads}för{mån s.
bo{stads}för{sörj{ning s.
bo{stads}för{valt{ning s.
bo{stads}hot{ell s.
bo{stads}hus s.
bo{stads}in{spekt{ion s.
bo{stads}in{spekt{ör s.
bo{stads}in{stit{ut s.
bo{stads}kon{sum{ent s.
bo{stads}ko{op{er{at{ion s.
bo{stads}kost{nad s.
bo{stads}kvart{er s. -et; pl. =
bo{stads}kö s.
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bo{stads}lån s.
bo{stads{låne}in{stit{ut s.
bo{stads}lägen{het s.
bo{stads}länga s.
bo{stads}lös adj. -t -a
bo{stads}mark{nad s.
bo{stads}miljö s.
bo{stads}min{ister s.
bo{stads}nämnd s. -en -er
bo{stads}om{råde s.
bo{stads}ort s. -en -er
bo{stads}plan{er{ing s.
bo{stads}platt{form s.
bo{stads}pol{it{ik s.
bo{stads}pol{it{isk adj. -t -a
bo{stads}pro{blem s.
bo{stads}pro{duc{ent s.
bo{stads}pro{dukt{ion s.
bo{stads}räkn{ing s.
bo{stads}ränta s.
bo{stads}rätt s.
bo{stads{rätts}för{en{ing s.
bo{stads{rätts}inne{hav{are s.
bo{stads{rätts}lägen{het s.
bo{stads{rätts}äg{are s.
bo{stads}se{greg{at{ion s. -en
bo{stads}se{greg{er{ing s.
bo{stads}sekt{or s.
bo{stads}situ{at{ion s.
bo{stads}spar{ande s. -t
bo{stads}stift{else s.
bo{stads}styr{else s.
bo{stads}stöd s.
bo{stads}sub{vent{ion s.
bo{stads}sök{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
bostadstillägg avstavas

bo{stads}till{lägg s.
bo{stads}ut{skott s.
bo{stads}yta s.
bo{stads}äg{are s.
bo}ställe s.; ingående i löneför-

mån t.ex. för militär i ä. tid
m.m.

bo{ställs}hav{are s. -n; pl. =,
best. pl. boställshavarna

bo}sätta v. b. sig
bo}sätt{ning s. -en -ar
handlingen att bosätta
sig el. att sätta bo; om-
råde med bostäder

bo{sätt{nings}af{fär s.
bo{sätt{nings}lån s.

bo{sätt{nings}om{råde s.
bo{sätt{nings}ort s. -en -er
bo{sätt{nings}plats s.
bo{sätt{nings}pol{it{ik s.
bot s. -en
bota v. -de
bot{an{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om växter

bot{an{ik{er [-a•-] s. -n; pl. =
bot{an{ik}under{vis{ning s.
bot{an{is{era v. -de samla o.

undersöka växter ªäv. bildl.º
bot{an{is{er{ing s.
bot{an{isk [-a•-] adj. -t -a
bot{an{ist [-is•t] s. -en -er
bot{bar adj. -t -a; botbara

sjukdomar
bot}dag{en s. best. ªhist.º en av

de fyra böndagarna i svenska
kyrkan

bote}medel s.
bot}färd{ig adj. -t -a
bot}färd{ig{het s.
bot}gör{are s.
bot}gör{else s. -n -r
bot}gör{ing s.
bot}pre{dik{ant s.
bot}psalm s.
botswani{er [-sva•-] s. -n;

pl. = inv. i Botswana
botswansk [-sva•-] adj. -t -a
botswanska [-sva•-] s. -n

botswanskor kvinna
botten s. bottnen el. =; pl.

bottnar
botten}djup adj. -t -a
botten}dål{ig adj. -t -a ªvard.º
botten}fast adj.
botten}fisk s.
botten}fock s. ªvard.º ta en b.
dricka ur helt o. hållet

botten}frusen adj.
botten}frys{ning s.
botten}färg s.; på båtar
botten}garn s.; för fiske
botten}heder{lig adj. -t -a
botten}in{teckn{ing s.
botten}klass s.
botten}krit{ik s. ªvard.º
botten}kurs s.
botten}känn{ing s.
botten}lag s. -et; pl. =
botten}lån s.

botten}läge s.
botten}lös adj. -t -a
botten}lös{het s.
botten}mor{än s.
botten}napp s.
botten}nivå s.
botten}not{er{ing s.
botten}plan s. -et
botten}pris s., till 1pris
botten}re{kord s.
botten}rik adj. -t -a
botten}sats s.
botten}sedi{ment s.
botten}skikt s.
botten}skrap s.

1botten}skrapa s.
2botten}skrapa v.
botten}skrap{ning s.
botten}skyla s. -n botten-

skylor
botten}slam s. -met
botten}strid s.; i bollspels-

serie
botten}trål s.
botten}usel adj.
botten}vent{il s.
botten}vån{ing s.
botten}är{lig adj. -t -a
bott{in [-i•n] s. -en -er ytter-
känga av gummi

bott{in}klädd adj.
bottna v. -de
bottn{are s. -n; pl. =, best. pl.

bottnarna
bottn{ing s.
bottn{isk adj. -t -a;

Bottniska viken
botul{ism [-is•m] s. -en livs-

medelsförgiftning
bouché [bose•] s. -n -er
smördegspastej med fyll-
ning

bouclé [bokle•] s. -n tyg
med noppor e.d.

bouclé}matta s.
boudoir se budoar
bougainvillea [-vill•ea] s. -n

bougainvilleor växt
bouill{abaisse [bojabä•s] s.

-n [-en] fisk- o. skaldjurs-
soppa

boule s. -n [-en]; ett spel på
grus med metallklot
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boule{vard [boleva•rd] s.
-en -er bred trädplanterad
gata

boule{vard}tid{ning s.
boule{vard}traf{ik s.
bo}upp{teckn{ing s.
bo{upp{teckn{ings}in{stru{-

ment s.
bouquet [boke•] s. -en
[-ke•n] -er doft hos vin
m.m.

bourge{oisie [borsoasi•] s.
-n borgerskap

bourge{oisie}prägel s.
bourgogne [borgån•j] s. -n
[-en]; vin från Bourgogne

bourgogne}vin s., till 1vin
boutique [botikk•] s. -n
[-en] -r [-er]; modebutik

boutique}kol{lekt{ion s.
boutique}vara s.
bo}ut{red{ning s.
bo{ut{red{nings}man s., till

1man
bouzouki [boso•ki] s. -n; pl.

-er el. = grekiskt stränginstru-
ment

bov s. -en -ar
bov{akt{ig adj. -t -a
bov{akt{ig{het s.
bo}verk{et s. best.
bo}vete s.
bo{vete}gröt s.
bo{vete}mjöl s.
bo{vete}plätt s.
bowla [båvv•la el. bå•la] v.

-de spela bowling
bowl{are s. -n; pl. =, best. pl.

bowlarna
bowl{ing [båvv•l- el. bå•l-] s.

-en amerikanskt kägelspel
spelat inomhus på trä-
banor med klot av hård-
gummi

bowl{ing}hall s.
bowl{ing}klot s. -et; pl. =
bowl{ing}kägla s.
bov}streck s.

1box [-å-] s. -en -ar behåll-
are, låda i sms som kolbox,
bankbox m.m.

2box [-o-] s. -en -ar ªvard.º
slag med knytnäve

boxa v. -de
box}adress s.
box{are s. -n; pl. =, best. pl.

boxarna
box{as v. boxades utöva
boxning

box}boll s.
boxer [-å-] s. -n boxrar hund
boxer}valp s.
box}handske s.
box}kalv [-å-] s. -en krom-
garvat kalvskinn till ovan-
läder i skor

box{ning [-o-] s. -en -ar
box{nings}match s.
box{nings}ring s.
box}nummer s.
bo}yta s.
bo}ägg s. 1 konstgjort ägg
placerat i rede  2 ªfinl. äv.º
grundplåt

1bra adj. oböjl.; jfr bättre, bäst
2bra adv. bättre, bäst ut-

märkt m.m.; du kommer
b. sent ganska e.d.

bracka s. -n brackor ªvard.º
dumdryg o. trångsynt pers-
on e.d.

brack{akt{ig adj. -t -a
brack{akt{ig{het s.
brack{ig adj. -t -a
brack{ig{het s.
brack}vatten s. bräckt
vatten

brady{kardi [-i•-] s. -n ªmed.º
onormalt långsam hjärt-
verksamhet

bragd s. -en -er
bragd}guld s.
bragd}lysten adj.
bragd}med{alj s.
brage}bäg{are s.; drucken

i samband med bragelöfte
brage}löfte s. högtidligt
löfte

brahm{an [-ama•n] äv.
bram{an s. -en -er medlem
av den högsta indiska
kasten

brahm{an{ism [-is•m] äv.
bram{an{ism s. -en indisk
religion som utövats el.
utvecklats av brahmaner

brahm{ansk äv. bram{-
ansk adj. -t -a

braille}skrift [braj•-] s.
punktskrift för blinda

1braja s. -n brajor ªvard.º
pipa med hasch

2braja v. -de ªvard.º röka
hasch

brak s. -et
braka v. -de
brak}fest s. ªvard.º hej-
dundrande fest

brak}för{lust s.
brak}mid{dag s. ªvard.º
brak}skit s. ªkan väcka anstötº
brak}skiva s. ªvard.º
brak}succé s. ªvard.º
brakte{at [-a•t] s. -en -er

forntida tunt mynt el. häng-
smycke med prägling på
ena sidan m.m.

brakte{at}saml{ing s.
brak}ved s.; växt
brak{veds}buske s.
braky{cefali [-i•] s. -n kort-
skallighet

bralla s. -n brallor mest i pl.
ªvard.º byxa

brall{is s. -en -ar ªvard.º
vacker flicka

braman se brahman
bramanism se brahmanism
bramansk se brahmansk
bram}rå [bramm•-] s. -n -r

på bramstång
bram}segel s.
bram}stång s. tredelad
masts översta del

brand s. -en bränder
brand}a{larm s.
brand}be{fäl s.
brand}be{kämp{are s.
brand}be{kämp{ning s.
brand}be{red{skap s.
brand}be{vak{ning s.
brand}bil s.
brand}bomb s.
brand}chef s.
brand}dörr s.
brand}fackla s. ªmest bildl.º
brand}fara s.
brand}far{lig adj. -t -a
brand}fast adj.
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brand}fri adj.
brand}för{svar s.
brand}för{säkra v.
brand}för{säkr{ing s.
brand{för{säkr{ings}premie s.
brand}gata s.
brand}gavel s.
brand}grav s.; med brända ben

o.d.
brand}gul adj. -t -a
brand}härd s.
brand}härja v.; mest i pass.
brand{ig adj. -t -a; brandiga

sår angripna av brand; 
b. boskap ªprov.º röd-
brokig

brand}ingenj{ör s.
brand}kapt{en s.
brand}kata{strof s.
brand}kår s. -en -er
brand{kårs}hus s. ªfinl.º
brand{kårs}ut{ryck{ning s.
brand}lag s. -en -ar
brand}larm s.
brand}man s., till 1man
brand}mur s.
brand}mynd{ig{het s.
brand}mäst{are s.
brand}nämnd s.
brand}or{sak s.
brand}plats s.
brand}post s.
brand}red{skap s.
brand}risk s.
brand}rök s.
brand}segel s.
brand}skad{ad adj.
brand}skatta v. tvinga att
betala brandskatt; ªofta
bildl.º plundra o.d.

brand}skatt{ning s.
brand}skola s.
brand}skydd s.
brand}slang s. -en -ar
brand}släck{are s.; redskap
brand}släck{ning s.
brand}sold{at s.
brand}spruta s.
brand}stadga s., till 2stadga
brand}stake s. ªfinl.º eld-
gaffel

brand}stat{ion s.
brand}stege s.

brand}stod s. -en ersättning
för brandskada i ä. tid
m.m.

brand}syn s. -en -er
brand}säker adj.
brand}tal s.
brand}tekn{isk adj. -t -a
brand}torn s. -et; pl. =
brand}trappa s.
brand}vakt s.
brand}varn{are s.
brand}vägg s.
brandy [brän•di el. bran•di

el. -y] s. -n spritdryck
brandy}but{elj s.
brand}öv{ning s.
bransch [-ns] s. -en -er af-
färs- el. yrkesgren

bransch}av{tal s.
bransch}folk s.
bransch}kunn{ig adj. -t -a
bransch}känne{dom s.
bransch}org{an s.
bransch}org{an{is{at{ion s.
bransch}pro{blem s.
bransch}rat{ion{al{is{er{ing s.
bransch}strukt{ur s.
bransch}tid{ning s.
bransch}vana s.
bransch{vis adv.

1brant adj.; n. =, -a
2brant s. -en -er
brant{het s.
brasa s. -n brasor
bras}afton s.
brasili{an s. -en -er
brasili{an{are [-a•n-] s. -n;

pl. =, best. pl. brasilianarna
inv. i Brasilien

brasili{ansk adj. -t -a
brasili{anska s. -n brasili-

anskor
braska v. -de knastra i köld

m.m.
bras}kam{in s. gjutjärns-
kamin försedd med glas-
lucka

brask{ande adj. oböjl. upp-
seendeväckande m.m.

brask}lapp s. hemligt för-
behåll

bras}kudde s.
1brass s. -en -ar 1 lina till

rånock  2 knappast pl.
ªvard.º hop, mängd

2brass s. -et 1 mässings-
sektion i jazzorkester;
som förled i sms äv. mäss-
ings-  2 ªvard.º hasch

brassa v. -de 1 b. på elda
för fullt, skjuta häftigt
m.m. 2 b. segel vrida
rårna o. seglen med
brassarna  3 ªvard.º röka
hasch

brasse s. -n brassar ªvard.º
brasilianare

brassektion avstavas brass}-
sekt{ion s.

brass{eri [-eri•] s. -et -er el.
brass{erie [-eri•] -t [-et] -r
[-er] enklare restaurang
med ölservering

brass}mus{ik s.
brass{ning s.
brass}öga s.
bras}tänd{are s.
bras}tänd{sticka s.
bras}ved s.
brav{ad [-a•d] s. -en -er

ªiron.º bedrift
brav{era v. -de skryta,
skrodera, stoltsera

brav{iss{imo [-iss•-] interj.
bravo interj. utmärkt,
mycket bra

bravo}rop s.
brav{ur [-u•r] s. -en över-
lägsen teknisk skicklighet

brav{ur}aria s.
brav{ur{mäss{ig adj. -t -a
brav{ur}nummer s.
braxen s.; best. =; pl.

braxnar fisk
braxen}mat s.; växt
braxen}panka s. -n braxen-

pankor liten braxen
bre se breda
break [brejk] s. -et; pl. =
servegenombrott i tennis

break}boll s.
break}dans [brej•k-] s.; akro-

batisk uppvisningsdans
breccia [-ek•sia] s. -n

breccior ªgeol.º bergart
breccia}marm{or s.
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bred adj. brett breda
breda el. vard. bre v. bredde,

brett, bredd n. brett,
breder el. vard. brer

bred}axl{ad adj.
bred{bar adj. -t -a
bred}bent adj.
bred}brätt{ad adj.
bred}bröst{ad adj.
bredd s. -en -er
bredda v. -de
bredd}grad s.
bredd}idrott s.
bredd{ning s.
bred}höft{ad adj.
bred}mynt adj.; till mun
bred{ning s.
bred}rand{ig adj. -t -a
bred}sida s.
bred}skuldr{ad adj.
bred}skygg{ig adj. -t -a
bred}spår{ig adj. -t -a
bred}så v.
bred}sådd s.
bred}vid [-vi•d el. mest såsom

prep. bre•d-] prep. o. adv.
bred{vid}ligg{ande adj. oböjl.
bred{vid}läs{ning s.
bred{vid{läs{nings}bok s., till

1bok
bred}ända el. bred}ände s.
bresilja [-il•ja] s. -n trä, färg
bresilje}trä s.
bretagn{are [-tan•j-] s. -n;

pl. =, best. pl. bretagnarna
inv. i Bretagne

bretagn{isk adj. -t -a
bretagn{iska s. -n bretagn-

iskor
breton [-o•n] s. -en -er kelt-

isktalande inv. i Bretagne
bretonsk [-o•n-] adj. -t -a
bretonska s. -n bretonskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
brev s. -et; pl. =
brev}be{fordr{an s.
brev}bomb s.
brev}bunt s.
brev}bär{are s. -n; pl. =, best.

pl. brevbärarna
brev}bär{ing s.
brev}cens{ur s.
brev}check s.

brev}duva s.
brev{duve}post s.
brev}fack s.
brev}fråga s.
brev}för{sänd{else s.
brev}hem{lig{het s.
brev}huvud s.
brevi{ari{um [-a•-] s. brevi-

ariet breviarier katolsk bön-
bok

brev}in{kast s.
brev}kort s.
brev}led{es adv.
brev}lucka s. ªfinl.º brev-
inkast

brev}låda s.
brev{låde}före{tag s.
brev{låde}re{klam s.
brev{låde}töm{ning s.
brev}papper s.
brev}porto s.
brev}press s. -en -ar
brev}pärm s.
brev}rom{an s.
brev}saml{ing s.
brev}skola s.
brev}skriv{are s.
brev}skriv{erska s. -n brev-

skriverskor
brev}skriv{ning s.
brev}skörd s.
brev}sort{er{ing s.
brev}ställ s.
brev}ställ{are s.
brev}svar s.
brev}tele{gram s.
brev}terr{or s.
brev}ut{bär{ning äv.

brev}ut{bär{ing s.
brev}våg s. -en -ar
brev}vän s.
brev}växla v.
brev}växl{ing s.
bricka s. -n brickor
brick}band s.
brick}duk s.
brick}plock{are s.
brider s. -n bridrar brid-
reaktor

briderreaktor se bridreaktor
bridge [brids] s. -n [-en]

kortspel
bridge}parti s.

bridge}pro{blem s.
bridge}spel{are s.
brid{ong [-ån•] s. -en -er

betsel
brid{ong}tygel s.
brid}re{akt{or el. brider}-

re{akt{or s. kärnreaktor
som producerar mer
bränsle än den förbrukar

brie [bri] s. -n ost
briefa [bri•-] v. -de
brief{ing s. -en -ar kortfatt-
ad information

brig{ad [-a•d] s. -en -er ªmil.º
operativ enhet

brig{ad{chef s.
brig{ad}gen{er{al s.
brig{ad}mål{are s.
brig{ad{ör [-ö•r] s. -en -er of-
ficer i Frälsningsarmén

brig{ant{in [-i•n] s. -en -er
ªsjö.º skonertbrigg

brigg s. -en -ar ªsjö.º två-
mastat segelfartyg

brigg}rigg{ad adj.
brigg}segel s.
brik{ett [-kett•] s. -en -er
stycke av sammanpressat
pulver- el. fibermaterial
o.d.

brik{ett{era v. -de pressa till
briketter

brik{ett{er{ing s.
brik{ett}press s. -en -ar
brikoll}stöt [-kåll•-] s.; stöt

i biljard
brilj{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en glans
1brilj{ant [-an•t el. -an•t] s.

-en -er (slipad) ädelsten
2brilj{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a lysande, utmärkt,
förträfflig

brilj{ant}be{satt adj.
brilj{ant{er{ad adj. briljanter-

at armband med briljanter
brilj{ant}hals{band s.
brilj{ant{in [-i•n] s. -et el. -en

hårmedel
brilj{ant}ring s.
brilj{ant}smycke s.
brilj{era v. -de glänsa, pråla
brill{or s. pl. ªvard.º glasögon
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1bringa v. bragte el. bring-
ade, bragt el. bringat n.
bragt el. bringat, pres.
bringar

2bringa s. -n bringor bröst
hos djur el. ªvard.º hos person

bring{are s. -n; pl. =, best. pl.
bringarna kanna

bring}stycke s.
brink s. -en -ar brant backe

el. strandsluttning m.m.
brinna v. brann, brunnit,

brunnen brunnet brunna,
pres. brinner

brinn{ande adj. oböjl. springa
för b. livet

brinn}tid s.
brio s. -n livlighet, glöd;

med b.
bris s. -en; pl. -ar el. -er
brisa v. -de
bris{ad [-a•d] s. -en -er
bris{ad}höjd s.
bris{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er explosionskraft
bris{ans}gran{at s.
bris{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a
bris{era v. -de häftigt ex-
plodera

briss{ling s. -en -ar skarpsill
briss{ling(s)}fångst s.
brist s. -en -er

1brista v. brast, brustit,
brusten brustet brustna,
pres. brister

2brista s. -n bristor
brist{ande adj. oböjl. otill-
räcklig o.d.

brist}fäll{ig adj. -t -a som
har brister

brist}fäll{ig{het s. -en -er
brist}färd{ig adj. -t -a
brist}läge s.
brist{ning s. -en -ar
brist{nings}gräns s.; mest

best. fylld till bristnings-
gränsen

brist}om{råde s.
brist}situ{at{ion s.
brist}sjuk{dom s.
brist}vara s.
brist}yrke s.

brist{yrk{es}ut{bild{ning s.
brit{ann{ia}met{all [-ann•-] s.;

legering
brit{ann{isk adj. -t -a; brit-

anniska språk keltiska
språk talade på de britt-
iska öarna och i Bretagne

brits s. -en -ar
britt s. -en -er inv. i Stor-
britannien

britt{isk adj. -t -a
britt}sommar s. period av
vackert o. varmt väder
på hösten uppkallad efter
den heliga Birgittas dag den
7 oktober

britt{sommar}väder s.
britt{sommar}värme s.
bro s. -n -ar väg byggd
över vattendrag etc.;
ªprovº förstutrapp

broa v. -de bygga broar m.m.
bro}av{gift s.
bro}bana s.
bro}bygge s.
bro}bygg{nad s.
bro}bänk s. brygga el. kaj

vid varv för förtöjning
m.m.

brocc{oli [bråkk•-] s. -n
sparriskål

broch{ette [-sett•] s. -n [-en]
-r [-er]; litet grillspett o.d.

brodd [-å-] s. -en -ar 1 pigg,
spets  2 knappast pl. spir-
ande gräs el. säd m.m.

brodda v. -de förse med
broddar

brodd}mask s. -en -ar
brodd{ning s.
brodd}sko s.
broder se bror
brod{era v. -de
brod{er}båge s.
broder}folk s.
brod{er}garn s.
brod{eri [-i•] s. -et -er
brod{eri}mönster s.
brod{er{ing s. -en -ar
broder}land s., till 1land
broder{lig adj. -t -a
broder}mord s.
broder}parti s.

brod{er}sax s.
broder{skap s. -et
broder{skap{are s. -n; pl. =,

best. pl. broderskaparna
medlem i Broderskaps-
rörelsen (Sveriges kristna
socialdemokraters för-
bund)

broder{skaps}band s.
broder{skaps}rör{els{en s.

best.
broders}kyss s.
broders}kär{lek s.
brod{yr [-y•r] s. -en -er
broderi

brod{yr}krage s.
brod{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinna som broderar

bro}fäste s.
bro}för{bind{else s.
bro}huvud s.
broiler [bråj•-] s. -n; pl.

broilrar el. enl. eng. böjn.
gödkyckling

broiler}upp{föd{ning s.
brok s. -en -ar grövre tåg
för surrning på fartyg
o.d.

brok{ad [-a•d] s. -en -er
sidentyg (med guld- el. silver-
trådar) m.m.

brok{ad}klänn{ing s.
brok{ad}rulle s.
brok{ad}siden s.
brok}blad{ig adj. -t -a
brok}block s.
brok}blomm{ig adj. -t -a
brok{ig adj. -t -a
brok{ig{het s. -en -er
bro}klaff s.
bro}kon{strukt{ion s.
brom [-åm äv. -åmm] s. -en

grundämne
brom{era v. -de införa brom
i kemisk förening

brom}för{gift{ning s.
brom{id [-i•d] s. -en -er salt
av bromvätesyra

brom{id}papper s. brom-
silverpapper

brom{ism [-is•m] s. -en kron-
isk bromförgiftning

broms s. -en -ar 1 i sms som
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handbroms, fotbroms
2 insekt

bromsa v. -de
broms{are s. -n; pl. =, best.

pl. bromsarna
broms}back s.
broms}band s.
broms}block s.
broms}cylinder s.
brom}silver s. silverbromid
brom{silver}papper s.; för

fotokopiering m.m.
broms}kloss äv.

broms}klots s.
broms}larv s. -en -er
broms}ljus s.
broms{ning s. -en -ar
broms}olja s.
broms}ped{al s.
broms}prov s. -et; pl. =
broms}rak{et s.
broms}servo s.
broms}skiva s.
broms}spår s.
broms}sträcka s.
broms}styng s.
broms}syst{em s.
broms}trumma s.
broms}vätska s.
brom}väte s.
brom{väte}syra s.
bro{ning s.
bronk s. -en -er mest i pl. för-
grening från luftstrupe,
luftrör

bronki{al [-kia•l] adj. -t -a
bronki{al}astma s.
bronk{it [-ki•t] s. -en -er
luftrörskatarr

bronko{skop [-å•p] s. -et;
pl. = rörformigt instru-
ment för undersökning
av bronkernas inre

bronko{skopi [-i•] s. -n -er
undersökning med
bronkoskop

1brons [-åns el. -åns] s. -en 
-er legering

2brons [-åns el. -åns] s. -et;
pl. = bronsmedalj som tre-
dje pris

brons}be{slag s.
brons{era v. -de

brons{er{ing s.
brons}fig{ur s.
brons}färg s.
brons}färg{ad adj.
brons}gjut{ning s.
brons}lur s. -en -ar
brons}med{alj s.
brons}med{alj{ör s.
brons}mynt s.
brons}märke s.
brons}peng s.; medalj
brons}plats s.; i idrottstävling
brons}platta s.
brons}staty s.
brons}yxa s.
brons}åldern s. best.
brons{ålders}fynd s.
bronto{saur{us s. -en -ar ur-

tidsödla
bro}pel{are s.
bror el. broder s. brodern

bröder – Sms med
broder(s)- och bror(s)- är
inte inbördes utbytbara.

brorsa s. -n brorsor ªvard.º
brors}barn s.
brors}dotter s.
bror{skap s. -et duskap
bror}skål s. ªåld.º
brors}lott s.
bror}son s.
bro}räcke s.
brosch [brå•s] s. -en -er
smycke med nål på bak-
sidan

brosch{era v. -de häfta o.
förse med omslag o. rygg
av papp m.m.

brosch{er{ing s.
brosch}nål s.
brosch{yr [-y•r] s. -en -er
häfte, småskrift; reklam-
tryck

brosch{yr}form s. i b.
brosk s. -et; pl. = ªanat.º
brosk{art{ad adj.
brosk}bild{ning s.
brosk}fisk s.
brosk{ig adj. -t -a
brosk}skiv{ling s. -en -ar
bro}slag{ning s.
brosme [-åss•-] s. -n

brosmar fisk

brosme}fiske s.
bro}spann s. -et; pl. =
brossla v. -de dra ihop

hugget timmer till basväg
o.d.

brossl{are s. -n; pl. =, best.
pl. brosslarna

brossl{ing s.
brotsch s. -en -ar verktyg
för efterarbetning av hål
i metall

brotscha v. -de bearbeta
hål med brotsch

brotsch{ning s.
brott s. -et; pl. = brytning;
förbrytelse m.m.

brotta v. -de; b. ned
brott}an{vis{ning s.; för

material
brott{are s. -n; pl. =, best. pl.

brottarna
brott{ar}grepp s.
brott{ar}klubb s.
brott{ar}matta s.
brott{as v. brottades; b. med

stora problem
brott}gräns s.; för material
brott}mål s.; motsatt: tviste-
mål

brott{måls}dom{are s.
brott{måls}pro{cess s.
brott{ning s. -en -ar
brott{nings}match s.
brott{nings}matta s.
brott{nings}tävl{ing s.
brotts}balk s.
brotts}be{kämp{ning s.
brotts}före{bygg{ande adj.

oböjl.
brott}sjö s.
brotts{lig adj. -t -a
brotts{lig{het s.
brotts{ling s. -en -ar
brotts{lings}typ s.
brotts}miss{tanke s.
brotts}miss{tänkt adj.
brotts}offer s.
brotts}plats s.
brotts{plats}under{sök{ning s.
brotts}på{följd s.
brotts}reg{ister s.
brotts}rubr{ic{er{ing s.
brotts}skade{er{sätt{ning s.
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brotts}stat{ist{ik s.
brott}stycke s.
brotts}typ s.
brott}ställe s.
brotts}ut{red{ning s.
brotts}våg s. -en -or
brott}säker adj.
brott}yta s.
bro}vakt s.
bro}valv s.
brown{ing [brau•-] s. -en -ar

pistol
brown{ing}pist{ol s.
bro}öppn{ing s.
brr el. 2burr interj.; angivande

frusenhet el. obehag el. avsky
m.m.

brud s. -en -ar
brud}and s., till 1and ªzool.º
brud}bröd s.; växt
brud}buk{ett s.
brud}dräkt s.
brud}gum s. -men -mar
brud}gåva s.
brud}kista s.
brud}klänn{ing s.
brud}krona s.
brud}marsch s.
brud}mässa s.
brud}näbb s. -en -ar
brud}par s. -et; pl. =
brud}slöja s.
brud}sporre s.; växt
brud}stol s. träda i b. gifta
sig

brud}säng s. gå i b. gifta sig
brud}tistel s.; växt
brud}ut{styrsel s.
brugd s. -en -er haj
brugd}haj s.
bruk s. -et; pl. =
bruka v. -de
bruk{are s. -n; pl. =, best. pl.

brukarna
bruk{bar adj. -t -a
bruk{bar{het s.
bruk{lig adj. -t -a
bruk{lig{het s.
bruk{ning s. b. av jord
bruk{nings}en{het s.
bruk{nings}met{od s.
bruk{nings}sätt s.
bruks}an{vis{ning s.

bruks}bygd s.
bruks}dis{pon{ent s.
bruks}djur s.
bruks}före{mål s.
bruks}hund s.
bruks}ingenj{ör s.
bruks}konst s.
bruks}kont{or s.
bruk}slå v.
bruks}ort s. -en -er
bruks}patr{on s. ªåld.º bruks-
ägare

bruks}prosa s.
bruks}sam{hälle s.
bruks}vara s.
bruks}värde s.
bruks{värd{es}hyra s.
bruks}äg{are s.
brulépudding se brylé-

pudding
1brum s. -met
2brum interj.
brum}bas s. -en -ar
brum}björn s. ªbarnordº
brumma v. -de
brum{ning s.
brun adj. -t -a
brun}alg s. ªbot.º
brun}and s., till 1and
brun}bets{ad adj.
brun}björn s.
brun}bränd adj.
brunei{er s. -n; pl. = inv.
i Brunei

bruneisk adj. -t -a
bruneiska s. -n bruneiskor

kvinna
brun{era v. -de förse metall
med brun oxidhinna som
rostskydd

brun{er{ing s.
brun{ett [-ett•] s. -en -er
kvinna med brunt hår

brun}gul adj. -t -a
brun}hy{ad adj.
brun}hyllt adj.
brun}jord s.
brun}kol s.
brun{kols}bryt{ning s.
brun}kräm s.; kosmetika
brun}kulla s. -n brunkullor

orkidé
brun}kål s.

brunn s. -en -ar
brunnen adj. brunnet

brunna; b. gödsel
brunns}borr{ning s.
brunns}drick{ning s.
brunns}gäst s.
brunns}kar s.
brunns}lock s. -et; pl. =
brunns}lucka s.
brunns}mus{ik s.
brunns}ort s. -en -er
brunns}svängel s.
brunns}vatten s.
brun}rand{ig adj. -t -a
brun}rosta v.
brun}rost{ning s.
brun}röd adj.
brun}röta s.
brun}skära s.; växt
brun}spräck{lig adj. -t -a
brunst s. -en parningsbegär

hos djur
brun}sten s. oböjl.; en förening

av mangan och syre
brunst}grop s.
brunst{ig adj. -t -a
brunst{ig{het s.
brunst}tid s.
brun}sås s.
brunt s. oböjl. brun färg
brunte [-un•te] s. -n bruntar
brun häst

brun}ögd adj.
brun}ögd{het s.
brun}ört s.
brus s. -et
brusa v. -de
brus}ef{fekt s.
brus}hane s.; fågel
brus{hane}ägg s.
brus}huvud s. hetlevrad
person

brus{ning s.
brus}tabl{ett s.
brusten adj. brustet brustna
brusten{het s.
brut{al [-a•l] adj. -t -a rå,
grov, hänsynslös

brut{al{is{era v. -de förråa o.d.
brut{al{is{er{ing s.
brut{al{ism [-is•m] s. -en rikt-

ning inom arkitektur
brut{al{itet [-e•t] s. -en -er
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bruten adj. brutet brutna;
en b. man; med b. röst

bruten{het s.
brutta s. -n bruttor ªvard.º
ung kvinna

1brutto adv. utan avdrag;
med förpackningen med-
räknad

2brutto s. -t -n belopp utan
avdrag o.d.

brutto}be{lopp s.
brutto}in{komst s.
brutto}in{täkt s.
brutto}in{vest{er{ing s.
brutto}kost{nad s.
brutto}lön s.
brutto}nat{ion{al{pro{dukt s.
brutto}om{sätt{ning s.
brutto}pris s., till 1pris
brutto}ton s. -net; pl. =, best.

pl. -nen
brutto}vikt s.
brutto}vinst s.

1bry s. -et bryderi
2bry v. brydde, brytt, brydd

n. brytt, pres. bryr; inte b.
sig om; b. sin hjärna

brydd adj. brytt brydda för-
lägen

bryd{eri [-i•] s. -et -er för-
lägenhet; villrådighet

bryd{sam adj. -t -ma
bryd{sam{het s. -en -er
brygd s. -en -er

1brygga s. -n bryggor
2brygga v. bryggde; b. kaffe
3brygga v. -de; b. över
brygg}ap{par{at s.
brygg{ar}bil s.
brygg{are s. -n; pl. =, best. pl.

bryggarna
brygg}dans s.
brygg{eri [-i•] s. -et -er
brygg{eri}arbet{are s.
brygg{eri}bransch{en s. best.
brygg{eri}före{tag s.
brygg{eri}industri s.
brygg{eri}jäst s.
brygg{eri}när{ing s.
brygg}hus s.
brygg}kaffe s.
brygg}mald adj. bryggmalt

kaffe

brygg}malen adj. bryggmal-
et kaffe

brygg}mäst{are s.
brygg{ning s.
brygg}räcke s.
brylé}pudd{ing äv.

brulé}pudd{ing s. gräddad
i form och glaserad med brynt
socker

bryll{ing s. -en -ar fyrmänn-
ing

bryn s. -et; pl. = kant, rand,
ögonbryn m.m.

bryna v. brynte 1 göra brun
gm upphettning m.m.; b.
potatis 2 vässa med bryne

bryne s. -t -n brynsten
bryn{ing s.
brynja s. -n brynjor
brynje}ring s.
bryn}sten s.
bryn}stål s.
bryo{log [-å•g] s. -en -er
bryo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om mossor

brysk adj. -t -a tvär, häftig
o.d.

brysk{het s.
bryssel}kål s.; kålsort
bryssel}matta s.
bryssel}spets s.
bryta v. bröt, brutit, bruten

brutet brutna, pres. bryter
bryt{are s. -n; pl. =, best. pl.

brytarna strömbrytare
bryt{bar adj. -t -a
bryt{bar{het s.
bryt}böna s.
bryt{ning s. -en -ar
bryt{nings}fel s.; synfel
bryt{nings}färg s.
bryt{nings}met{od s.
bryt{nings}peri{od s.
bryt{nings}punkt s.
bryt{nings}tid s.
bryt}punkt s.
bryt}värd adj. b. malm
bråck s. -et; pl. = ªmed.º
onormal utvidgning av
organ

bråck}band s.
bråck}op{er{at{ion s.
bråck}port s.

bråd adj. brått bråda; ond
b. död

1bråd}djup s.; med brant stup
2bråd}djup adj. -t -a
bråd{is adv. ªvard.º bråttom
bråd}mogen adj.
bråd}mogen{het s.
bråd}mogna v.
bråd}rask{et s. best. inte i b.
inte inom den närmaste
framtiden

1brådska s. -n
2brådska v. -de
brådsk{ande adj. oböjl.
bråd}stupa adv.
bråd}stört{ad adj.
bråk s. -et; pl. = ªäv. mat.º
brutet tal

1bråka v. -de
2bråka s. -n bråkor redskap

för bråkning av lin m.m.
bråk}del s.
bråk{ig adj. -t -a
bråk{ig{het s.
bråk}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. bråkmakarna
bråk{ning s.
bråk}räkn{ing s.
bråk}stake s. bråkmakare
bråk}tal s.
brå{nad s. -en sexuell åtrå
brås v. bråddes, bråtts, pres.

brås; b. på ngn
1bråte s. -n bråtar hoptrassl-

ad hög av träd el. ris;
bröt m.m.

2bråte s. -n el. -t skräp o.d.
bråt{ig adj. -t -a skräpig o.d.
brått{om adv. knappt med
tid; ha b.

1bräcka v. bräckte 1 steka
lätt 2 dagen bräcker gryr

2bräcka s. -n bräckor 1 brist-
ning, rämna; verktyg att
bräcka med m.m.; ªvard.º
stukning o.d. 2 isvägg vid
slutet av glaciär, isbräcka;
ªprov.º brink m.m.

bräck{age [-a•s] s. -t [-et];
skada på vara gm bryt-
ning el. sönderslagning o.d.

bräck}järn s.
bräck}korv s.
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bräck{lig adj. -t -a
bräck{lig{het s.
bräck{ning s.
bräck}stång s.
bräckt adj. b. vatten

1bräda s. -n brädor – Ordet är
vanligare i sing. än i pl. o. har
i pl. oftast individualiserande
bet.; jfr under bräde.

2bräda v. -de ªvard.º tränga
undan el. slå ut rival m.m.

bräd}bit s.
brädd s. -en -ar
brädda v. -de
brädd}full adj. -t -a
bräde s. -t; pl. -r el. -n – Pl.

bräder används mest i uttr.
för mängder, t.ex. ett parti
bräder, men bräden mest
om speciella föremål, t.ex.
bräden för schackspel.

bräd}fodra v.
bräd}fodr{ing s.
bräd}golv s.
bräd}gång s. -en -ar kring

öppet däck på fartyg
bräd}gård s.
bräd}klädd adj.
bräd}lapp s.
bräd}segla v. -de
bräd}segl{are s.
bräd}segl{ing s.
bräd}slå v.
bräd}spel s.
bräd{spels}bricka s.
bräd}stapel s.
bräd}vägg s.
bräk s. -et
bräka v. bräkte
bräk{ande adj. oböjl. b. läte
bräken s. bräknen el. =; pl.

bräknar ormbunke
bräken}växt s.
bräm [brä•m] s. -et; pl. =
kant, bård

bräma v. -de kanta o.d.
bräm}fäll{ning s.; hos fåglar
bräm{ning s.
bränna v. brände
bränn{ande adj. oböjl. en b.

fråga
bränn{are s. -n; pl. =, best. pl.

brännarna

bränn{as v. brändes, pres.
bränns; nässlorna bränns

bränn{bar adj. -t -a
bränn{bar{het s.
bränn}blåsa s.
bränn}boll s.; lek
bränne s. -t ªprov. (sydsv.)º
bränsle, ved

bränn{eri [-i•] s. -et -er för
brännvinstillverkning m.m.

bränn{eri}potat{is s.
bränn}glas s.
bränn}het adj. brännhett

brännheta
bränn}hår s.; hos nässlor m.m.
bränn{ing s. -en -ar 1 våg
som bryts mot strand el.
undervattensgrund  2 till
bränna; b. av keramik

bränn}järn s.
bränn}lack{er{ing s.
bränn}man{et s.
bränn}märka v.
bränn}märke s.
bränn}märk{ning s.
bränn}mäst{are s.
bränn}offer s.
bränn}olja s.
bränn}punkt s.
bränn}skada s.
bränn}spegel s.
bränn}sår s.
bränn}ugn s.
bränn}vidd s.
bränn}vin s. -et
bränn{vins}ad{vok{at s.
bränn{vins}bränn{are s.
bränn{vins}flaska s.
bränn{vins}glas s.
bränn{vins}plunta s.
brännässelblad avstavas

bränn{nässel}blad el.
brännässleblad avstavas
bränn{nässle}blad s.

brännässla avstavas bränn}-
nässla s.

brännässleblad se bränn-
nässelblad

bränsle s. -t -n
bränsle}be{hov s.
bränsle}brist s.
bränsle}cell s.; för produktion

av elektrisk energi

bränsle}ele{ment s.
bränsle}för{bruk{ning s.
bränsle}för{råd s.
bränsle}för{sörj{ning s.
bränsle}mät{are s.
bränsle}patr{on s.
bränsle}pris s., till 1pris
bränsle}pump s.
bränsle}snål adj. -t -a
bränsle}stav s. -en -ar i kärn-

reaktor
bränsle}tank s.
bränsletillägg avstavas

bränsle}till{lägg s.
bränsle}åt{gång s.
bräsch [brä•s el. bräs•] s.

-en -er gm skjutning o.d.
åstadkommen öppning
i försvarsverk m.m.; gå i
bräschen för försvara 
o.d.

bräsch}skjut{ning s.
bräs{era v. -de steka el.
koka under lock med
svag värme

bräs{er{ing s.
bräsma [bräs•ma] s. -n

bräsmor växt
bräss s. -en -ar ªanat.º körtel;

maträtt
brässtuvning avstavas bräss}-

stuvning s.
brätt}dek{or el. brätte}-

dek{or s.; på tallrik
brätte s. -t -n utstående
kant på hatt el. tallrik;
uppböjd skidspets

brättedekor se brättdekor
bröa v. -de beströ med el.
vända i rivet bröd

bröd s. -et; pl. =
bröd}bak s. -et; pl. =
bröd}bit s.
bröd}but{ik s.
bröd}fat s.
bröd}frukt s.
bröd{frukt}träd s.
bröd}föda s. kampen för

brödfödan
bröd}kaka s.
bröd}kant s.
bröd}kavel el. bröd}kavle s.
bröd}kniv s.
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bröd}korg s.
bröd}limpa s.
bröd}lös adj. -t -a
bröd}pudd{ing s.
brödra}folk s. de nordiska

brödrafolken
brödra}för{saml{ing s.
brödra}kär{lek s.
brödra}par s.
brödra{skap s. -et; pl. =
bröd}rost s. -en -ar
bröds}bryt{else s. -n -r vid

nattvard m.m.
bröd}skiva s.
bröd}skriv{eri [-ri• el.
brö•d-] s.

bröd}smula s.
bröd}spade s.
bröd}stil s.; för vanlig text i

bok o.d.
bröd}stycke s.
bröd}säd s.
bröd{säd{es}skörd el. bröd{-

säds}skörd s.
bröd}text s.
bröd}tärn{ing s.
bröl s. -et; pl. =
bröla v. -de; hjorten brölar
ryter

bröllop s. -et; pl. =
bröllops}dag s.
bröllops}dräkt s.
bröllops}fest s.
bröllops}gåva s.
bröllops}gäst s.
bröllops}kläd{er s. pl.
bröllops}klänn{ing s.
bröllops}marsch s.
bröllops}mid{dag s.
bröllops}mål{tid s.
bröllops}natt s.
bröllops}par s.
bröllops}pre{sent s.
bröllops}resa s.
bröllops}vittne s.
bröst s. -et; pl. =

1brösta s. -n bröstor del av
seldon

2brösta v. -de 1 b. sig kråma
sig, yvas o.d. 2 b. av av-
lossa en salva

bröst}arv{inge s. avkomling
bröst}barn s.

bröst}ben s.
bröst}bild s.
bröst}böld s.
bröst}cancer s.
bröst}dropp{ar s. pl.
bröst}fena s.
bröst}ficka s.
bröst}gäng{es adv. gå b. till

väga bryskt o.d.
bröst}håla s.
bröst}kaka s.
bröst}karam{ell s.
bröst}korg s.
bröst}körtel s.
bröst}mjölk s.
bröst}mått s.
bröst{ning s. -en -ar vägg
mellan fönster o. golv;
bröstvärn på altan m.m.

bröst}röntg{en s. mammo-
grafi

bröst}sim s.
bröst}simm{are s.
bröst}sjuk adj. -t -a
bröst}socker s.
bröst}ton s. -en -er
bröst}vårta s.
bröst}värn s.; i skyttegrav el.

på altan el. bro m.m.
bröt s. -en -ar timmerbråte
bröt}bild{ning s.
bröt{ling s. -en -ar svamp
B-skatt [be•-] s.; inbetalad av

den skattskyldige själv i om-
gångar under året

B-språk s.; i skolan
bu interj.; angivande ogillande

m.m.
bua v. -de
bubbel s. bubblet
bubbel}bild{ning s.
bubbel}gum s. -met; pl. =,

best. pl. -men tuggummi
bubbel}kammare s.; för kärn-

forskning
bubbel}minne s. ªdatabeh.º
bubbel}pool s. bassäng med
bubbelmaskin

1bubbla s. -n bubblor
2bubbla v. -de bilda bubbl-

or, porla m.m.
bubbl{ig adj. -t -a; bubbligt

vatten

bub{on [-å•n] s. -en -er an-
svälld lymfkörtel i ljumske

bub{on}pest s.
buck{al [-a•l] s. -en -er språk-

ljud
buckel}fat s.
buckel}pok{al s.

1buckla s. -n bucklor
2buckla v. -de; b. sig bli

bucklig o.d.
buckl{ig adj. -t -a
buckl{ig{het s.
buckl{ing s.
buckram s. -en styv linne-
väv till bokband

bud s. -et; pl. =; stå till buds
stå att få

buda v. -de sända bud
efter, kalla

bud}bil s.
bud}byrå s. -n -er
bud}bär{are s.
bud}bär{erska s. -n budbär-

erskor
buddhism se buddism
buddhist se buddist
buddhistisk se buddistisk
budd{ism [-dis•m] el.

buddh{ism s. -en
budd{ist el. buddh{ist s.

-en -er
budd{ist{isk el.

buddh{ist{isk adj. -t -a
budget [bud•j-] s. -en; pl.

-ar äv. -er plan över be-
räknade inkomster o. ut-
gifter för t.ex. ett år

budget}alt{ern{at{iv s.
budget}an{svar s.
budget}arbete s.
budget}bal{ans s.
budget}be{handl{ing s.
budget}be{red{ning s.
budget}be{slut s.
budget}be{spar{ing s.
budget}bi{drag s.
budget}chef s.
budget}de{parte{ment s.;

fram till 1983
budget{era v. -de uppta i
budget; upprätta budget

budget{er{ing s.
budget}fråga s.
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budget}för{slag s.
budget}för{stärk{ning s.
budget}läge s.
budget}medel s. pl.
budget}min{ister s.
budget{mäss{ig adj. -t -a
budget}ned{skär{ning{ar s. pl.
budget}plan{er{ing s.
budget}pol{it{ik s.
budget}post s.
budget}pro{cess s.
budget}pro{pos{it{ion s.
budget}ram s.
budget}råd{giv{ning s.
budget}syst{em s.
budget}under{skott s.
budget}ut{fall s.
budget}år s.
budget{års}skifte s.
budget{är [-ä•r] adj. -t -a;

budgetärt underskott
budget}över{drag s.
budget}över{skott s.
bud}giv{ning s.; i kortspel
bud}kavle äv. bud}kavel s. -n

budkavlar
bud{kavle}löp{ning s.
bud{ning s.
budo s. -n japansk kamp-
sport el. självförsvars-
konst t.ex. judo, aikido

budo{ar [budoa•r] el.
boudo{ir [bodoa•r] s.
-en -er en dams privata 
salong

budo{ar}stäm{ning s.
budo}gren s.
bud}ord s. de tio budorden
budo}sport s.
bud{skap s. -et; pl. =
bud{skaps}form s. -en -er
bud}skick{ning s.
bud}sänd{ning s.
buff s. -en -ar ªvard.º

1buffa v. -de ªvard.º knuffa
2buffa s. -n buffor komisk

opera
buffa}op{era s.
buff{as v. buffades ªvard.º
knuffas

buffé el. byffé s. -n -er disk
el. bord el. rum för för-
friskningar; mindre järn-

vägsrestaurang; skåp för
servis m.m.

buffel s. -n bufflar
buffel{akt{ig adj. -t -a
buffel}hjord s.
buffel}horn s.
buffel}hud s.
buffel}oxe s.
buffel}tjur s. -en -ar
buff{ert s. -en -ar stötdämp-
are på järnvägsvagn; äv. bildl.

buff{ert}fjäder s.
buff{ert}lager s., till 1lager
buff{ert}stat s.
buff{ert}verk{an s.
buff{ert}zon s.
buffé}vagn s.; i järnvägståg
buffl{ig adj. -t -a taktlös,
framfusig o.d.

buffl{ig{het s.
buffra v. -de ge förmåga att
verka som buffert o.d.

buffr{ing s.
buffr{ings}för{måga s.
buga v. -de; b. sig

1bugg s. -en snabb säll-
skapsdans

2bugg s. -en -ar dold mikro-
fon för hemlig avlyssn-
ing; fel i dataprogram

bugga v. -de 1 dansa jitter-
bug  2 förse med hemlig
mikrofon för avlyssning

1buggla s. -n bugglor ªprov.º
buckla

2buggla v. -de ªprov.º buckla
bugg{ning s. avlyssning
med hemlig mikrofon

bug{ning s. -en -ar
buk s. -en -ar
buk{ett [-kett•] s. -en -er
buk{ett}band s.
buk}fena s.
buk}fylla s.
buk}gjord s.
buk}hinna s.
buk{hinne}in{flamm{at{ion s.
buk}håla s.
buk{ig adj. -t -a
buk{ig{het s.
buk}landa v.; med flygplan
buk}land{ning s.
buk}muskel s.

bukol{isk [-kå•-] adj. -t -a
pastoral, herde-; b. dikt

buk}spott s. -en el. -et
buk{spott}körtel s.
buk{spott{körtel}in{flamm{-

at{ion s.
buk}stinn adj.
buk}svamp s.

1bukt s. -en -er rundad in-
skärning i kust

2bukt s. oböjl. få b. med lyck-
as få kontroll över ngt

bukta v. -de; b. sig bli el.
vara buktig

bukt{ad adj.
buk}tal{are s.
buk}tal{eri [-i• el. bu•k-] s.

-et
bukt{ig adj. -t -a
bukt{ig{het s.
bukt{ning s. -en -ar
buk}vägg s.
bula s. -n bulor
bulb s. -en -er rundad ut-
buktning t.ex. på fartygs-
stäv; ögonglob m.m.

bulb}stäv s. -en -ar
buld{an [-a•n] s. -en el. -et
grov väv av jute, lin el.
hampa

bulgar [-a•r] s. -en -er inv.
i Bulgarien

bulgar{isk adj. -t -a
bulgar{iska s. -n bulgariskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
bulimi [-mi•] s. -n hetsätning
bulj{ong [-ån•] s. -en -er
bulj{ong}ex{trakt s.
bulj{ong}tärn{ing s.
bulk s. -en förhållande
mellan volym o. vikt hos
papper m.m.; frakta i b.
oförpackat

bulk}far{tyg s.
bulk}frakt s.
bulk}last s.; t.ex. säd
bulk}tonn{age s.

1bulla s. -n bullor påvlig
skrivelse

2bulla v. -de; b. upp
bull}dogg s.
bull{doggs}nos s.
bull}dozer [bull•doser] s. -n
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bulldozrar traktor med
schaktblad e.d.

bulle s. -n bullar
buller s. bullret; pl. =, best.

pl. bullren
buller}be{kämp{ning s.
buller}blomster s. smörboll
buller}dämp{ning s.
buller}gräns s.
buller}källa s.
buller}känsl{ig adj. -t -a
buller}matta s. ªbildl.º
buller}mät{ning s.
buller}nivå s.
buller}plank s. -et; pl. =
buller}pro{blem s.
buller{sam adj. -t -ma
buller}skydd s.
buller}sten s. kullersten;
bumling

buller}stör{ning s.
buller}vall s.
bull{et{in [-i•n] s. -en -er

periodisk rapport o.d.
bull{et{in}text s.
bull}fest s.
bull{ig adj. -t -a
bull{ig{het s.
bullra v. -de
bullr{ande adj. oböjl.
bullr{ig adj. -t -a
bullängd avstavas

bull}längd s. ªfinl.º vete-
längd

bulna v. -de
bul{nad s. -en -er
bult s. -en -ar metallpinne

med huvud o. gängad nederdel
för hopfogning m.m.

bulta v. -de
bult}huvud s.
bult{ning s.
bult}pist{ol s.
bult}sax s.
bulv{an [-a•n] s. -en -er
konstgjord lockfågel;
person som dolt före-
träder annan, lejt verktyg
m.m.

bulv{an}köp s.
bulv{an}skytte s.
bumerang [-an•] s. -en -er

kastvapen

bumerang}ef{fekt s.
bumerang}kast s. -et; pl. =
bum{ling s. -en -ar stor sten

el. klump
bums adv. ªvard.º genast,
strax

bunden adj. bundet bundna
bunden{het s.
bunds}för{vant s. -en -er
bunds}för{vant{skap s. -et äv.

-en
bungalow [bun(g)•alå(v)] s.

-en [-lån el. -låven] -er en-
våningshus med verandor o.
platt tak

bungalow}by s.
bunge s. -n växt
bungee jump
[ban•gidjamp] s. oböjl.
högt hopp som hejdas av
elastiskt band fäst vid
hopparens vrist; ett b.

bunge}släkt{et s. best.
bunka}lag s. -et; pl. = ªåld.º
matlag m.m.

bunke s. -n bunkar
bunker s. -n bunkrar kol-
box el. förråd av driv-
medel på fartyg, bunker-
kol; täckt stridsvärn;
skyddsrum; sandgrop
i golfbana m.m.

bunker}olja s.
bunke}starr s. till starr 2
bunkra v. -de ta in driv-
medel på fartyg

bunkr{ing s.
bunsen}bränn{are s.; gas-

brännare
bunsen}låga s.
bunt s. -en -ar
bunta v. -de; b. ihop
bunt}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. buntmakarna ªåld.º
körsnär

bunt{ning s.
bunt{vis adv.
bur s. -en -ar
bura v. -de; b. in ªvard.º
fängsla, spärra in

burdus [-u•s] adj. -t -a
framfusig, plump, brysk
m.m.

bur}fågel s.
burg{are s. -n; pl. =, best. pl.

burgarna ªvard.º hamburg-
are

burgen adj. burget burgna
välbärgad

burgen{het s.
burgund{er [-gun•d-] s. -n

ªåld.º bourgogne
burgund{isk adj. -t -a från

Burgund
bur}höns s.
burk s. -en -ar
burka v. -de ªvard.º inlägga
på burk; banda radiopro-
gram; hänga utanför som
motvikt i segeljolle

burk}auto{mat s.; som tar
emot returburkar

burk{ig adj. -t -a ªvard.º om
högtalarljud

burkini{er [-ki•-] s. -n; pl. =
inv. i Burkina Faso

burkinsk adj. -t -a
burkinska s. -n burkinskor

kvinna
burk}lock s. -et; pl. =
burk}mat s.
burk}öl s.
burk}öppn{are s.

1burl{esk [-es•k] adj. -t -a
tokrolig, grovt komisk

2burl{esk [-es•k] s. -en -er
burleskt verk

burl{esk{eri [-i•] s. -et -er
tokrolighet o.d.

burm{an [-a•n] s. -en -er
burmes

burm{ansk adj. -t -a
burm{anska s. -n burm-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

burm{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Burma

burm{es{isk adj. -t -a
burm{es{iska s. -n burm-

esiskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

burn{us [-u•s] s. -en -er
arabisk mantel med
kapuschong

burn{us}klädd adj.
bu}rop s.
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1burr s. -et; pl. =
2burr se brr
burra v. -de; b. upp
burr}hår{ig adj. -t -a
burr{ig adj. -t -a
burr{ig{het s.
bursch{ik{os [-å•s] adj. -t -a
studentikos

bur{skap s. -et rätt att vara
borgare i stad i ä. tid; all-
mänt erkännande, hem-
ortsrätt

bur{skaps}brev s.
bur}språk s. utsprång med
fönster på byggnad

burundi{er [-un•d-] s. -n;
pl. = inv. i Burundi

burund{isk [-un•d-] adj. -t -a
burund{iska [-un•d-] s. -n

burundiskor kvinna
bur}väkt{are s. ªngt åld.º mål-
vakt

bus s. -et ofog; ªvard.º som
förled äv. allmänt förstärkande

busa v. -de 1 ªvard.º bråka
på skoj, leva om o.d.
2 ªvard.º rusa, störta o.d.;
b. i väg; b. på

bus{akt{ig adj. -t -a
bus{akt{ig{het s.
buse s. -n busar
bus}enkel adj. ªvard.º
bus}fas{on{er s. pl.
bus}flyg{ning s.
bus}frö s. busaktig pojke
bush [bus el. bos] s. -en
afrikansk buskskog

bush}man [bus•-] s., till
1man person tillhörande
ett folk i Kalahari i
Botswana

bus{ig adj. -t -a ªvard.º
bus{ig{het s.
busi{ness [biss•niss] s. -en

ªvard.º affär; angelägenhet
busk s. -en koll. buskar
buska v. -de; b. en väg, en

vak utmärka med buskar
el. ruskor; vard. lura

buska}blyg adj. -t -a; inte b.
inte försagd el. blyg

busk{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. =

buske s. -n buskar
busk{ig adj. -t -a
busk{ig{het s.
busk{is s. -en ªvard.º busk-
teater o.d.

busk{is}pjäs s.
busk}pro{pag{anda s.; av

enklare slag i trängre krets
o.d.

busk}ros s. -en -or
busk}röj{are s.; typ av röjsåg
busk}skog s.
busk}skvätta s.
busk}snår s.
busk}stäpp s.
busk}teater s.; med enkel

komik (från friluftsscen) el.
utan konstnärlig halt o.d.

bus}kul adj. oböjl. ªvard.º
busk}veget{at{ion s.
bus}kör{ning s.
bus}liv s.
bus}pojke s.

1buss s. -en -ar 1 motorfordon
2 i sms som krigsbuss,
sjöbuss; Karl XII:s bussar
3 stycke tuggtobak

2buss adj. oböjl. vara b. med
ngn ªvard.º goda vänner

3buss interj. b. på honom!
som tillrop till hund

bussa v. -de 1 transportera
med buss; åka buss  2 b.
hunden på ngn 3 förse
axellager med rörformigt
foder m.m.

bus{sar{ong [-ån•] s. -en -er
blusliknande överdrags-
plagg m.m.

buss}bilj{ett s.
buss}bo{lag s.
buss}chauff{ör s.
buss}fil s. -en -er
buss}för{are s.
buss}för{bind{else s.
buss}gata s.
buss}håll{plats s.
buss{ig adj. -t -a ªvard.º
buss{ig{het s.
buss}kur s., till 2kur
buss}last s.
buss}linje s.
buss{ning s. -en -ar

buss}resa s.
buss}res{en{är s.
buss}term{in{al s.
buss}traf{ik s.
bus}streck s.
buss}tur s. -en -er
bus}vissla v. vissla skär-
ande hårt

bus}vissl{ing s.
bus}väder s. ruskväder
but{an [-a•n] s. -et el. -en

kolväte
but{an{ol [-å•l] s. -en butyl-
alkohol

but{elj [-el•j] s. -en -er
but{elj{era v. -de
but{elj{er{ing s.
but{elj}glas s.
but{elj}grön adj. -t -a
but{elj}korg s.
but{elj{vis adv.
but{ik [-i•k] s. -en -er
but{iks}an{ställd adj.
but{iks}bil s. ªfinl.º varubuss
but{iks}bi{träde s.
but{iks}buss s.
but{iks}disk s.
but{iks}fönster s.
but{iks}inne{hav{are s.
but{iks}kedja s.
but{iks}kont{roll{ant s.
but{iks}lok{al s.
but{iks}pers{on{al s.
but{iks}rond s.
but{iks}rån s.
but{iks}råtta s. ªbildl.º pers-
on som stjäl i butiker

but{iks}stäng{ning s.
but{iks}stöld s.
but{iks}äg{are s.
butler [bat•ler el. but•ler] s.

-n särskilt om engelska för-
hållanden hovmästare i
privat tjänst

butter adj. -t buttra
butter{het s.
butter}kaka s. i form bakat
kaffebröd m.m.

butt{ig adj. -t -a trind, fyllig
butt{ig{het s.
but{yl [-y•l] s. -en envärd
radikal av fyra atomer
kol o. nio atomer väte
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but{yl}alko{hol s. -en
but{yl}gummi s.
bux}bom s. -en -ar buske
bux{boms}häck s.
B-vit{am{in [be•-] s.; t.ex.

i jäst, råris
by s. -n -ar 1 samhälle

2 i sms som kastby, regnby
bya}lag s. -et; pl. =
by}all{männ{ing s.
bya}mål s. måttenhet vid
skifte m.m. i ä. tid

by}bo s. -n -r
by}dåre s. byfåne
byffé se buffé
by}fåne s. ªvard.º om äldre för-

hållanden avvikande pers-
on som är välkänd i ett
mindre samhälle

by}gata s.
bygd s. -en -er
bygde}borg s. fornborg
bygde}dräkt s.
bygde}gård s.
bygde}krön{ika s.
bygde}kult{ur s.
bygde}mål s. dialekt
bygde}orig{in{al s.
bygde}rom{ant{ik s.
bygel s. -n byglar halvcirkel-

el. ringformigt krökt met-
allstycke tjänande som
handtag el. fäste m.m.;
ªfinl. äv.º galge, klädhäng-
are

bygel}be{hå s.
bygel}horn s.; blåsinstrument
bygel}häst s.; hoppredskap
bygel}lås s.
bygel}såg s.
bygel}upp{drag{ning s.; på ur
bygga v. byggde
bygg}arbet{are s.
bygg}arbets{plats s.
bygg{are s. -n; pl. =, best. pl.

byggarna
bygg}av{fall s. -et
bygg{bar adj. -t -a
bygg}bo{lag s.
bygg}bransch{en s. best.
bygge s. -t -n
bygg}ele{ment s.
bygg{en{skap s. -en

bygg}entre{pren{ör s.
bygg{eri [-i•] s. -et -er mest

som efterled i sms, t.ex.
skeppsbyggeri

bygg}fack s.
bygg}firma s.
bygg}forsk{ning s.
bygg}fusk s.
bygg}för{bud s.
bygg}före{tag s.
bygg}herre s.
bygg}industri s.
bygg}jobb s.
bygg}jobb{are s.
bygg}kloss äv. bygg}klots s.
bygg}kon{junkt{ur s.
bygg}kost{nad s.
bygg}kvot s.
bygg}lag{stift{ning s.
bygg}lek{plats s.
bygg}lov s. -et; pl. =
bygg}låda s.
bygg}mark{nad s.
bygg}materi{al s.
bygg}mäst{are s. -n; pl. =,

best. pl. byggmästarna
bygg{nad s. -en -er
bygg{nads}arbet{are s.
bygg{nads}arbete s.
bygg{nads}bransch{en s. best.
bygg{nads}chef s.
bygg{nads}entre{pren{ör s.
bygg{nads}firma s.
bygg{nads}för{bud s.
bygg{nads}före{tag s.
bygg{nads}industri s.
bygg{nads}ingenj{ör s.
bygg{nads}kom{plex s.
bygg{nads}konst s.
bygg{nads}kon{strukt{ion s.
bygg{nads}kost{nad s.
bygg{nads}kred{it{iv s.
bygg{nads}lag{stift{ning s.
bygg{nads}lov [-å-] s. -et;

pl. =
bygg{nads}lån s.
bygg{nads}materi{al s.
bygg{nads}materi{el s.
bygg{nads}minne s.
bygg{nads}minn{es{märke s.
bygg{nads}nämnd s.
bygg{nads}plan s. -en -er
bygg{nads}plats s.

bygg{nads}pro{jekt s.
bygg{nads}rit{ning s.
bygg{nads}råd s. -et; pl. =
bygg{nads}snick{are s.
bygg{nads}sten s.
bygg{nads}styr{els{en s. best.
bygg{nads}ställ{ning s.
bygg{nads}tekn{ik s.
bygg{nads}till{stånd s.
bygg{nads}verk s.
bygg{nads}verk{sam{het s.
bygg{nads}vård s. -en
bygg{nads}år s.
byggn{at{ion s. -en -er
bygge; byggenskap

bygg{ning s. -en -ar
bygg{ninga}balk s.; i ä. lagar
bygg}norm s.
bygg}plan s. -en -er
bygg}plats s.
bygg}pro{jekt s.
bygg}rätt s.
bygg}sats s.
bygg}sekt{or s.
bygg}start s.
bygg}sten s.
bygg}stopp s., till 1stopp
bygg}ställ{ning s.
bygg}tid s.
bygg}tork s.
bygg}verk{sam{het s.
by}idi{ot s. ªåld.º
by{ig adj. -t -a; byigt väder
byk s. -en -ar bykning;
kläder som bykts

byka v. bykte tvätta kläder
i hett vatten

byke s. -t ªnedsättandeº grupp
av föraktade människor

byk}kar s.
byk{ning s.
byk}pinne s. ªfinl.º klädnypa
byl{ing s. -en -ar ªvard.º
polis

byls{ig adj. -t -a om kläder
oformlig och illasittande

bylta v. -de; b. ihop
bylte s. -t -n knyte, hop-
buntad packe o.d.

by}moln s.
by-pass}op{er{at{ion
[bajpa•s-] s. operation
där blod el. kropps-
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vätska leds förbi till-
täppta områden

by}pol{it{ik s. ªnedsättandeº
inskränkt lokalpolitik

by}racka s. ªvard.º
byr{ett [-ett•] s. -en -er mät-
rör för vätska

1byrå s. -n -ar möbel
2byrå s. -n -er avdelning av

ämbetsverk m.m.
byrå}chef s.
byrå}di{rekt{ör s.
byrå}ingenj{ör s.
byrå{krat [-a•t] s. -en -er
byrå{krati [-i•] s. -n -er
ämbetsmannavälde;
ämbetsmannaklass;
överdriven formalism
i förvaltning m.m.

byrå{krat{is{era v. -de
byrå{krat{is{er{ing s.
byrå{krat{isk [-a•-] adj. -t -a
byrå}låda s.
byrå{låds}manu{skript s.
byrå}se{kret{er{are s.
by}sam{fäll{ig{het s.
bysant{in [-i•n] s. -en -er
inv. i Bysans m.m.

bysant{in{are s. -n; pl. =,
best. pl. bysantinarna

bysant{insk [-i•n-] adj. -t -a
by}skola s.
by}skvaller s.
by}snille s. ªnedsättandeº tal-
ang på mindre ort

byssja s. -n byssjor ªprov.º
enkel stuga, kåk

byst s. -en -er
byst}drott{ning s. ªvard.º
byst}håll{are s.
byst}mått s.
by}stämma s.
by}sätta v. låta sätta gälden-

är i häkte i ä. tid
by}sätt{ning s.
by{sätt{nings}häkte s.
byta v. bytte prov. äv. böt,

bytt
byt{bar adj. -t -a

1byte s. -t -n bytande; rov,
fångst m.m.

2byte [baj•t] s.; pl. = informat-
ionsenhet i datateknik; en b.

byt{es}af{fär s.
byt{es}av{tal s.
byt{es}bal{ans s.
byt{es}bil s.
byt{es}handel s.
byt{es}lägen{het s.
byt{es}ob{jekt s.
byt{es}rätt s.
byt{es}vara s.
byt{ing s. -en -ar barnunge,
pojkvasker m.m.

bytta s. -n byttor mindre
laggkärl för smör m.m.

bytt}lock s. -et; pl. =
bytt}pinne s.
by}tänk{ande s. -t
by}väg s.
byxa s. -n byxor mest i pl.
byx}bak s. -en -ar
byx}ben s.
byx}dress s.
byx}dräkt s.
byx}ficka s.
byx}gren s.
byx}gördel s.
byx{is adj. oböjl. ªvard.º
ängslig, rädd

byx}kjol s.
byx}knapp s.
byx}linn{ing s.
byx}lös adj. -t -a
byx}slag s.
byx}tyg s.
byx}ång{est s. ªvard.º stark
ångest

1båda pron. b. två, gen. b.
tvås; enligt bådas vår
önskan

2båda v. -de förutsäga,
varsla m.m.; b. upp kalla
samman o.d.

3båda se 2både
båda}dera pron.; pl.

1både konj. b. du och jag
2både s. -n bådar äv. 3båda

-n -r skär, undervattens-
klippa

båg s. -et ªvard.º
båga v. -de ªvard.º fuska;
ljuga, bluffa

båg}bro s.
båge s. -n bågar
båg}fil s. -en -ar

båg{fils}blad s.
båg}form{ig adj. -t -a
båg{ig adj. -t -a bågformig
båg}lampa s.
båg}linje s.
bågna [bå•g- el. bån•-] v. -de
böja sig, svikta o.d.

båg}sekund s. ªastr.º
båg}skytt s.
båg}skytte s.
båg}spann s. -et; pl. =
båg}sträng s.
båg}svets{ning s.
båg}såg s.
båk s. -en -ar byggt sjö-
märke i form av torn

1bål s. -en -ar 1 människo-
kropp utom huvud, armar
och ben 2 festdryck som
serveras ur en stor skål
m.m.

2bål s. -et; pl. = stor eld i det
fria

båld [bå•ld] adj. bålt bålda
ªåld.º djärv; stolt o.d.

bål}get{ing s.; stor geting(art)
bål{get{ings}bo s.
bål}plats s.
bål}rull{ning s.
bål}slev s.
bål}stor adj. -t -a oerhört
stor; braskande o.d.

bål}verk s. förskansning;
ªmest bildl.º värn, skydd
o.d.

bål}växt s.
bång s. oböjl. med buller 

och b.
bång}hålla v. ªprov.º hålla
hårt el. med våld

bång}styr{ig adj. -t -a oreg-
erlig, obändig

bång}styr{ig{het s.
bår s. -en -ar
bår}bär{are s.
bård s. -en -er
bård}mönster s.
bår}hus s.; för lik
bår}lärka s. ªnedsättandeº
kvinna som sjunger på
begravningar

bår}täcke s.
bås s. -et; pl. =
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bås}balk s.
båt s. -en -ar
båta v. -de 1 gagna, hjälpa

2 fara el. frakta med båt
båt}ben s. ha b. tåla sjön
båt}be{sätt{ning s.
båt}brygga s.
båt}buren adj.
båt}bygg{eri [-i• el. bå•t-] s.
båt{ell [-ell•] s. -et; pl. =
hotell vid småbåtshamn
m.m.

båt}flykt{ing s.
båt}folk s.
båt{form{ig adj. -t -a
båt}färd s.
båt}grav s.
båt}hamn s.
båt}hus s.
båt}klubb s.
båt}lack s.
båt}last s.
båt}led{es adv.
båt}luffa v.
båt{luff{ar}kort s.
båt}lägen{het s.
båt}mot{or s.
båt}mässa s.
båt}mössa s.
båt{nad s. -en gagn, nytta
båt}plats s.
båt}resa s.
båts}hake s.
båt}skatt s.
båt}skorv s. -en -ar
båt}skrov s.
båts}man s. -nen; pl. -män,

best. pl. -männen
båts{mans}stol s.
båt}stäv s. -en -ar
båt}säs{ong s.
båt}traf{ik s.
båt}tur s. -en -er
båt}varv s.
båt}vett s.
båt}yxa s.; från y. stenåldern
båt}äg{are s.
bä interj.; återgivande bräkande

m.m.
bäbis se bebis
bäck s. -en -ar
bäcka}häst{en s. best.; i sydsv.

folktro

bäck{en s. -et; pl. = skål;
ªanat.º benstomme i ned-
ersta delen av bålen;
ªgeol.º bassäng

bäck{en}ben s.
bäck{en}frakt{ur s.
bäck{en}för{träng{ning s.
bäck}for{ell s.
bäck}fåra s.
bäck}märke s.; växt
bäck}rav{in s.
bäck}röd{ing s.
bäck}ör{ing s.
bädd s. -en -ar
bädda v. -de
bädd}av{del{ning s. ªfinl.º
vårdavdelning

bädd{bar adj. -t -a
bädd}jacka s.
bädd{ning s.
bädd}soffa s.
bäg{are s. -n; pl. =, best. pl.

bägarna
bäg{ar}form{ig adj. -t -a
bäg{ar}lav s. ªbot.º
bägge pron. båda; b. två

gen. b. tvås
bägge}dera pron.; pl.
bälg s. -en -ar apparatdel
med veckade väggar t.ex.
i dragspel

bälga v. -de; b. i sig ªvard.º
dricka glupskt

bälg}kamera s.
bälg}vante s. tumvante
bälta s. -n bältor djur
bält}däck s.
bälte s. -t -n
bält{es}kudde s.; i bil
bält{es}plikt s.
bälte}spänn{are s. ªåld.º del-
tagare i tvekamp som
bundits samman med ett
bälte enligt fornnordiska säg-
ner

bält}mus s.
bält}ros s. -en
bänd s. oböjl. i b. i kläm
bända v. bände, bänt, bänd

n. bänt, pres. bänder
bändel}band s. ªprov. (sydsv.)º

smalt bomullsband
bändel}kors{näbb s.

bänd}järn s.
bänd{ning s. -en -ar
bändsel el. bänsel s.

bän(d)seln bän(d)slar lina
el. sladd för hopbindning
av tåg m.m.

bändsel}lina s.
bändsla el. bänsla v. -de
binda med bändsel

bändsl{ing el. bänsl{ing s.
bänd}tag s.
bängel s. -n bänglar ªåld.º
ohyfsad pojke

bänk s. -en -ar
bänka v. -de; b. sig ta plats
bänk}granne s.
bänk}idrott s. ªfinl.º passivt
idrottande framför TV
el. på läktaren

bänk}kamr{at s.
bänk}lock s. -et; pl. =
bänk}rad s. -en -er
bänk}spis s. -en -ar på köks-

bänk
bänsel se bändsel
bänsla se bändsla
bänsling se bändsling
bär s. -et; pl. =
bära v. bar, burit, buren

buret burna, pres. bär
bär{ande adj. oböjl. b. vägg
bär{are s. -n; pl. =, best. pl.

bärarna
bär{ar{inna s. -n bärarinnor
bär{ar}lag s. -et; pl. =
bär{bar adj. -t -a
bär}buske s.
bär}fatt{ig adj. -t -a
bär}fis s.; insekt
bär}frekv{ens s.; hos bärvåg

m.m.
bär}för{måga s.
bärga v. -de; b. sig klara
sig äv. lägga band på sig
o.d.

bärg{ad adj. bärgat folk med
(god) utkomst

bärg{are s. -n; pl. =, best. pl.
bärgarna

bärg{ar}lön s.
bärg{ning s. -en -ar; ha sin b.
bärg{nings}arbete s.
bärg{nings}bil s.
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bär}hand{tag s.
bär{ig adj. -t -a bärkraftig

m.m.
bär{ig{het s.
bär{ing s. -en -ar läge med avs.

på kompassriktning o.d.
bär}kart{ong s.
bär}kasse s.
bär}korg s.
bär}kraft s.
bär}kraft{ig adj. -t -a
bärm s. -en -er avsats i
sluttning o.d., bankett

bär}mark s.
bär}mos s. ªäv. prov.º lingon-
sylt

bär{ning s.
bärn}sten s.; bit av fossil
kåda från utdöda barr-
träd

bärn{stens}gul adj. -t -a
bärn{stens}smycke s.
bär}plan s. -et; pl. =
bär{plans}båt s.
bär}plock{are s.
bär}plock{ning s.
bär}rem s. -men -mar
bärs s. -en pl. = ªvard.º öl
bärsa s. -n bärsor ªvard.º

butelj öl
bär}sele s.
bär}skörd s.
bär}stol s.
bär}särk [bä•r-] s. -en -ar

ªhist.º ursinnig kämpe
i fornnordisk tid

bär{särka}gång s., till 1gång
bär{särka}ras{eri s.
bär}vidd s.
bär}våg s. -en -or från radio-

sändare m.m.
bässe s. -n bässar ªfinl.,

prov.º bagge
1bäst adv. b. som det var rätt

som
2bäst adj. superl.; ofta

substantiverat i n. sing. best.;
jfr god, 1bra; det allmänna
bästa samhällets väl; för
hans eget bästa till nytta
för honom fast han ej för-
står det själv

bäste}man s., till 1man chefs

närmaste man på mindre
handelsfartyg

bäst{före}dat{um [-fö•re-] s.;
på färskvaror

bäst{is s. -en -ar ªvard.º
bäste el. bästa vän

bäst}sälj{are s. succébok
o.d.

bättra v. -de; b. sig; b. på
bättre adj. komp. o. adv.; jfr

god, 1väl o. bra
bättre}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. bättrevetarna
bättr{ing s.
bättr{ings}väg{en s. best. vara

på b.
bäva v. -de skälva; ängslas

o.d.
bäv{an s.; best. =; en b.
bäv{ande adj. oböjl. b. hopp
bäver s. -n bävrar gnagare
bäver}damm s. -en -ar
bäver}gäll s. -en el. -et körtel-

sekret
bäver}hydda s.
bäver}nyl{on s. vattenav-
stötande tyg i polyester
och bomull

bäver}päls s.
böck{ling s. -en -ar rökt
strömming el. sill

böck{ling}låda s.
böck{ling}rök{eri s.
bödel s. -n bödlar
bödels}dräng s. ªmest bildl.º
bödels}tjänst s.
bödels}yxa s.
bög s. -en -ar ªkan väcka

anstötº homosexuell man
böhm{isk adj. -t -a
böj s. -en -ar
böja v. böjde; b. sig för ngns

önskan ge efter
böj{bar adj. -t -a
böj{bar{het s.
böjd adj. b. för överdrifter
benägen

böj{else s. -n -r
böj{lig adj. -t -a
böj{lig{het s.
böj}muskel s.
böj{ning s. -en -ar
böj{nings}mönster s.

böj{nings}änd{else s.
böj}trä s.
böj{trä}möbel s.
böj{vecks}eksem s.
bök s. -et rotande; oreda
böka v. -de
bök{ig adj. -t -a oordnad,
rörig m.m.

bök{ning s.
böl s. -et
böla v. -de
böld s. -en -er
böld}pest s.

1bölja v. -de
2bölja s. -n böljor
bölje}gång s., till 1gång
bölje}moln s.
bölje}slag s.
bölje}svall s.
bön s. -en -er

1böna s. -n bönor frö från balj-
växt

2böna v. -de ªvard.º be för ngn
bön}bok s., till 1bok
bön}dag s. ªhist.º en av fyra

högtidsdagar i svenska kyrkan
böne}grupp s.
böne}hus äv. bön}hus s.
böne}kvarn s.
böne}man s., till 1man
böne}matta s.
böne}möte s.
böne}ord s.
böne}skrift s.
böne}stund s.
böne}suck s.
böne}ut{rop{are s.
böne}ämne s. ªåld.º något
att be till Gud om

bön}falla v. ivrigt be om
bön}fall{ande adj. oböjl.
bön}form{ig adj. -t -a
bön}grodd s.
bön}has s. -en -ar ªåld.º
fuskare i yrket

bönhus se bönehus
bön{hus}mel{od{ik s.
bön}höra v.
bön}hör{else s. -n -r
bön}kaffe s.
bön}land s., till 2land
bön}sal s.
bön}skida s.
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bön}syrsa s.
bön}växt s.
böra v. borde, bort, pres.

bör
börd s. -en
börda s. -n bördor
börd{ig adj. -t -a 1 b. jord

2 ej komparation här-
stammande; b. från

börd{ig{het s.
börds}adel s.
börds}stolt adj.
börja v. -de
börj{an s.; best. =; en b.
börj{are s. -n; pl. =, best. pl.

börjarna
börje}dag s. ªjur.º

1börs s. -en -ar portmonnä
2börs s. -en -er institution el.

lokal el. sammankomst
för handel med värde-
papper el. valutor el. varor
m.m.

börs}af{fär s.
börs}aktie s.
börs}chef s.

börs}dag s.
börs}fall s.
börs}före{tag s.
börs}haj s.
börs}handel s.
börs}hus s.
börs}in{tro{duc{era v.
börs}in{tro{dukt{ion s.
börs}jobb{are s.
börs}klipp s.
börs}kom{ment{ar s.
börs}kurs s.
börs}lista s.
börs}med{lem s.
börs}mäkl{are s.
börs}ned{gång s.
börs}not{er{ad adj.
börs}not{er{ing s.
börs}papper s.
börs}rap{port s.
börs}ras s. -et; pl. =
börs}sal s.
börs}spekul{ant s.
börs}spekul{at{ion s.
börs}styr{else s.
börs}upp{gång s.

börs}upp{rop s.
börs}ut{veckl{ing s.
börs}vinst s.
börs}värde s.
bössa s. -n bössor
böss}håll s. oböjl.
böss}in{saml{ing s.
böss}kolv s.
bösskott avstavas

böss}skott s.
böss}mynn{ing s.
böss}pipa s.
bösta v. -de ªprov.º banka,
bulta

böst{ning s.
böta v. -de betala böter
böt{er s. pl.
böt{es}be{lopp s.
böt{es}be{lägga v.
böt{es}för{vandl{ing s.
böt{es}straff s. -et; pl. =
böt{es}summa s.
böt}fälla v.
böt}fäll{ning s.
bövel s. -n äv. -en; pl. bövlar

ªngt åld.º i kraftuttr. djävul
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c [se] s. c:et; pl. c:n el. c,
best. pl. c:na

cabri{ol{et [-le•] s. -en [-e•n]
-er personbil med sufflett

caddie [kädd•i] s. -n -r
[-ier]; medhjälpare åt en
golfspelare m.m.

café se kafé
cafet{eria [-te•- äv. -i•a] s. -n

cafeterior el. kafet{eria -n
kafeterior kafé o. matställe
med självbetjäning

calmette}vacc{in{at{ion
[kalmett•-] s.; mot tuberkulos

calmette}vacc{in{er{ing s.
calypso [-yp•s-] s. -n; pl. -r

el. -er folklig sång el. dans
stammande från Trinidad

calypso}sång s.
camber{vinkel s.; på hjul
camembert [kamambä•r] s.

-en -er ost
camouflage se kamouflage
camouflera se kamouflera
camouflering se kamoufler-

ing
camp [käm•p el. kam•p] adj.

oböjl.; mest (i n. sing. alltid)
oböjl. gammalmodig o.
rolig el. trevlig trots barock
utformning e.d.

campa v. -de slå läger, till-
fälligt bo i tält el. husvagn
under semester, tälta m.m.

camp{are s. -n; pl. =, best. pl.
camparna

camp{ing s. -en campande
camp{ing}bord s.
camp{ing}båt s.
camp{ing}läger s.
camp{ing}plats s.
camp{ing}stuga s.
camp{ing}tur{ist s.
camp{ing}ut{rust{ning s.
camp{us [kam•pus] s. oböjl.;

amerikanskt universitets-
område; ett c.

canasta [-as•ta] s. -n
canastor kortspel

canasta}spel s.
can{can [kann•-] s. -en
kvinnlig varietédans med
höga bensparkar

can{can}bal{ett s.
cancer s. -n cancrar sjuk-
dom med elakartad
svulstbildning gm
onormal celldelning,
kräfta

cancer}cell s.
cancer}fall s.
cancer}form s. -en -er
cancer}forsk{ning s.
cancer}fram{kall{ande adj.

oböjl.
cancer}klin{ik s.
cancero{gen [-je•n] adj. -t -a
cancerframkallande

cancer}pati{ent s.
cancer}prov s. -et; pl. = el.

-er
cancer}reg{ister s.
cancer}risk s.
cancer}sjuk adj. -t -a
cancer}sjuk{dom s.
cancer}skräck s.
cancer}svulst s.
cancer}sym{tom el.

cancer}symp{tom s.
cancer}tum{ör s.
candela [-de•-] s.; pl. = enhet

för ljusstyrka; en c.
cannabis s. -en narkotiskt
medel framställt av ind-
isk hampa

cannabis}harts s.
cannabis}pre{par{at s.
cannell{oni [-lå•-] s. -n pasta-

rätt
cant{abile [-ta•-] adv. ªmus.º
sångbart

canvas [kann•-] el. kanvas s.
-en tyg

canvas}band s. ªbokb.º
canvas}duk s.
canvas}foder s.
canvas}väv{ning s.
canyon [kän•jån] s. oböjl.
dalgång i fast berg

cape [käp äv. keip] s. -n

[-en] -r [-er]; ärmlöst
plagg som läggs över
axlarna

cappucc{ino [-çi•-] s. -n
kaffe med vispad varm
mjölk

carambolage se karambol-
age

carambole se karamboll
carambolera se karambol-

era
carambolering se karambol-

ering
cardigan [ka•-] s. -en -er
långärmad stickad tröja
med knäppning

car}port s. -en -ar takskydd
för bil

cashew}nöt [käs•ju-] äv.
kasju}nöt s., till 1nöt

cast{ing [ka•-] s. -en kast
med kastspö som idrott

cast{ing}ut{öv{are s.
cater{ing [kej•terin] s. lever-
ans av färdig mat till be-
ställarens egna lokaler

cater{ing}firma s.
cater{pillar [katt•erpiller el.
kätt•-] s. -n caterpillrar
banddrivet fordon

cater{pillar}trakt{or s. band-
traktor

cat}gut [katt•-] äv. kat}gut s.
-en ªmed.º tråd av djur-
tarm

cat{gut}tråd s.
cause célèbre [kås selä•br]

s. oböjl.; officiell händelse
som väcker pinsam upp-
märksamhet; en c.

cavat{ina [-i•-] s. -n cavat-
inor visartat operasång-
stycke m.m.

C-av{drag [se•-] s.; på lön
cd s. cd:n, i pl. vanl. sms cd-

skivor, cd-spelare etc., äv.
cd:ar informationstät
skiva för ljud- och bild-
återgivning; även om ap-
parat som läser cd-skivor

cd-hylla s.
cd-in{spel{ning s.
cd-rom [-råmm•] s. oböjl.
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cd-skiva avsedd för
dator

cd-rom}läs{are s.
cd-rom}skiva s.
cd-singel s. -n cd-singlar
cd-skiva s.
cd-spel{are s.
C-dur [se•-] el. C dur s. oböjl.
C-dur}skala s.
ceder s. -n cedrar träd
ced{era v. -de överlåta,
avstå

ceder}trä s.
ced{ilj [-il•j] s. -en -er hake

nedtill på c
ced{ilj}tecken s.
celeber [-le•-] adj. -t celebra
ryktbar, berömd

celebr{ant s. -en -er tjänste-
förrättande präst vid mässa

celebr{era v. -de fira m.m.
celebr{itet [-e•t] s. -en -er
ryktbarhet; ryktbar
person

cel{est [-es•t] adj.; n. =, -a;
c. mekanik som rör himla-
kropparna

cel{esta [-es•ta] s. -n cel-
estor tangentinstrument
med stålstavar i st. f.
strängar

celib{at [-a•t] s. -et sexuell
avhållsamhet

celib{at}liv s.
celib{at}löfte s.
cell s. -en -er litet avskilt rum;

minsta levande enhet
cell}and{ning s.
cell}bild{ning s.
cell}del{ning s.
cell}forsk{ning s.
cell}fånge s.
cell}fönster s.
cell}gift s. -et -er ªmed.º
medel att bekämpa
cancerceller

cell}gummi s.
cell{ist [-is•t] s. -en -er
cellospelare

cell}kärna s.
cell}membr{an s.
cello s. -n; pl. -r el. celli

stråkinstrument

cello{fan s. -en el. -et genom-
skinligt omslagsmaterial

cello{fan}papper s.
cello}kon{sert s.
cello}son{at s.
cello}sträng s.
cell}plast s. skumplast
cell}silke s.
cell}skräck s.; sjuklig rädsla

för små, slutna rum
cell}stoff s. -en el. -et cellul-
osavadd

cell}straff s. -et; pl. =
cellul{as [-a•s] s. -en cellul-

osanedbrytande enzym
cell}ull s.
cellulo{id [-i•d] s. -en plast-
material av cellulosa-
nitrat o. kamfer m.m.

cellulo{id}ask s.
cellulo{id}docka s.
cellulo{id}krage s.
cellul{osa [-o•-] s. -n poly-

sackarid i växtcellväggar;
kemisk pappersmassa

cellul{osa}bränn{vin s.
cellul{osa}fiber s.
cellul{osa}foder s.
cellul{osa}industri s.
cellul{osa}lack s.
cellul{osa}nitr{at s.
cellul{osa}plast s.
cellul{osa}vadd s.
cellul{är adj. -t -a som avser
celler, cell-

cell}vägg s.
cell}väv{nad s.
cellära avstavas cell}lära s.
celsius}grad s.
celsius}termo{meter s.; med

100 grader mellan vattnets
fryspunkt o. kokpunkt

cemb{al{ist [çembalis•t] s.
-en -er cembalospelare

cemb{alo [çem•b-] s. -n -r
tangentinstrument med
strängar som knäpps
med stift

cemb{alo}kom{pos{it{ion s.
cem{ent [-en•t] s. -en el. -et
cem{enta v. -de cementera
cem{ent}bland{are s.
cem{ent}bruk s.

cem{ent{era v. -de
cem{ent{er{ing s.
cem{ent}fabr{ik s.
cem{ent}färg s.
cem{ent}gjut{eri s.
cem{ent}golv s.
cem{ent}industri s.
cem{ent}platta s.
cem{ent}puts s. -en
cem{ent}rör s.
cem{ent}säck s.
cem{ent}vägg s.
cen{akel [-a•-] s. cenaklet;

pl. = el. cenakler, best. pl.
cenaklen el. cenaklerna
litterärt kotteri m.m.

cen{akel}bild{ning s.
cendré [sandre• el. san-]

adj. oböjl. askblond
cendré}färg{ad adj.
ceno{taf [s-, -a•f-] el. keno{-

taf [k-] s. -en -er minnes-
vård över avliden på
annan plats än vid grav-
en

cens{or s. -n -er [-o•r-] för-
handsgranskare t.ex. av
filmer; övervakare; hist.
romersk ämbetsman

cens{or{skap s. -et
cens{ors}mynd{ig{het s.
cens{ur [-u•r] s. -en förhands-
granskning av film, tryck-
alster, brev m.m.

cens{ur}be{stämm{else s.
cens{ur{era v. -de under-
kasta censur

cens{ur{er{ing s.
cens{ur}in{grip{ande s.
cens{ur}lag s. -en -ar
cens{us s. oböjl. folkräkning

m.m.; en c.
cent s. -en; pl. = skiljemynt
om en hundradel av
huvudmyntet t.ex. dollar;
hundradels halvtonssteg

centaur se kentaur
1center s. -n ªpolit.º mitt;

mittparti, mellanparti
o.d.

2center s. -n centrar mell-
ersta spelare i anfalls-
kedja i fotboll m.m.
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3center s. centret; pl. =, best.
pl. centren centrum med
butiker i samhälle el.
central för aktiviteter
m.m.

center}bord s. rörlig köl
center{bords}båt s.
centercourt se centrecourt
center}forward s.
center{ism s. -en ªpolit.º
center{ist{isk adj. -t -a
center}kvinna s.
center}leda{mot s.
center}led{are s.
center}man s., till 1man
center}mot{ion s.
center}parti s.
center}part{ist s. -en -er
center}part{ist{isk adj. -t -a
center}pol{it{ik s.
center}pol{it{ik{er s.
center}riks{dags{man s.
center}stats{råd s.
center}stämma s.
cent{es{im{al [-a•l] adj. -t -a;

c. indelning indelning i
hundradelar

cent{es{im{al}skala s.
centi{gram [-gramm• äv.
sen•t-] s. -met; pl. =, best.
pl. -men hundradels gram

centi{liter [-li•- äv. sen•t-] s.,
till liter

centi{long [-lån•] s.; pl. =
system el. mått(enhet) för
storlek på barnkläder, ut-
gående från kroppslängd
i centimeter

centi{long}syst{em{et s. best.
centime [senti•m el. san-] s.

-n; pl. = franskt mynt
centi{meter [-me•- äv. sen•t-]

s., till 1meter
centi{meter}bred adj.
centn{er s. -n; pl. = ä. vikt-
enhet om 100 skålpund

centn{er}tung adj. -t -a
centra v. -de passa i bollspel

1centr{al [-a•l] s. -en -er
huvudstation; institution
el. plats för ledning el.
samlad utövning av en
verksamhet m.m.

2centr{al [-a•l] adj. -t -a be-
fintlig i el. utgående från
mitten; som utövar högsta
ledningen, ledande o.d.;
gemensam för större om-
råde; väsentlig m.m.

centr{al}afr{ik{an s. inv. i
Centralafrikanska re-
publiken

centr{al}afr{ik{ansk adj. -t -a
centr{al}amer{ik{ansk adj. -t -a
centr{al}an{tenn s.
centr{al}asi{at{isk adj. -t -a
centr{al}bank s. -en -er
centr{al}biblio{tek s.
centr{al}byrå{krat s.
centr{al}di{rig{er{ad adj.
centr{al}di{rig{er{ing s.
centr{al}dis{pens{är s.
centr{al}en{het s.; i dataan-

läggning
centr{al}europe{isk adj. -t -a
centr{al}fig{ur s.
centr{al}för{bund s.
centr{al}för{en{ing s.
centr{al}för{valt{ning s.
centr{al}ge{stalt s.
centr{al{is{at{ion s. -en
centr{al{is{era v. -de samla
till ett ställe el. under en
gemensam ledning o.d.

centr{al{is{er{ing s.
centr{al{ism [-is•m] s. -en
strävan efter el. system
med centralisering

centr{al{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
centr{al}kassa s.
centr{al}kom{mitté s.
centr{al}kök s.
centr{al}lager s., till 1lager
centr{al}lasar{ett s.
centr{al}lyr{ik s. känslo- el.
stämningslyrik

centr{al}lyr{isk adj. -t -a
centr{al}lås s.
centr{al}makt s. -en -er
centr{al}mynd{ig{het s.
centr{al}nämnd s.
centr{al}org{an s.
centr{al}org{an{is{at{ion s.
centr{al}ort s. -en -er
centr{al}punkt s.
centr{al}radio s. -n

centr{al}re{dakt{ion s.
centr{al}reg{er{ing s. om
icke-svenska förhålland-
en

centr{al}sjuk{hus s.
centr{al}skola s.
centr{al}stat{ion s.
centr{al}stimul{ant{ia s. pl.
centr{al}stimul{er{ande adj.

oböjl. c. medel
centr{al}styrd adj.
centr{al}styr{else s.
centr{al}styr{ning s.
centr{al}värme s.
centre}court [sen•terkårt,

långt å] el. center}court s.
-en huvudbana i tennis-
anläggning

centr{era v. -de placera
i mitten; inpassa i centr-
um; inrikta o.d.

centr{er}borr [-e•r-] s. ªtekn.º
centr{er{ing s.
centri{fug [-u•g] s. -en -er
apparat som utnyttjar
centrifugalkraft

centri{fug{al [-a•l] adj. -t -a
som strävar från medel-
punkten o.d.

centri{fug{al}kraft s.
centri{fug{al}pump s.
centri{fug{al}regul{at{or s.
centri{fug{era [-ge•-] v. -de
behandla i centrifug

centri{fug{er{ing s.
centri{pet{al [-a•l] adj. -t -a
som strävar mot medel-
punkten o.d.

centri{pet{al}kraft s.
centr{um s. -et; pl. = el.

centra, best. pl. -en el.
centra mitt; medelpunkt;
mittparti; stadskärna;
litet område med saml-
ade butiker o. service-
organ o.d. i stadsdel el.
samhälle m.m. – I bet.
”stadskärna” mest oböjl.

centr{um}be{bygg{else s.
centr{um}bild{ning s.
centr{um}park{er{ing s.
centr{um}plan{er{ing s.
centr{um}san{er{ing s.
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centr{um}traf{ik s.
cer{at [-a•t] s. -et; pl. = vax-

haltig salva för torra läppar
m.m.

cer{at}ask s.
cere{alie}pro{dukt{ion s.
cere{ali{er [-a•-] s. pl.; pro-

dukter av sädesslag
cerebr{al [-a•l] adj. -t -a som
finns i el. gäller hjärnan
o.d.; förståndsmässig
m.m.; c. pares orsakad av
tidig hjärnskada

cerebro{spin{al [-a•l] adj.
-t -a som finns i el. gäller
hjärna o. ryggmärg e.d.

cerebro{spin{al}vätska s.
cere{moni [-i•] s. -n -er hög-
tidlig symbolisk handling;
högtidlighet o.d.; i pl. äv.
formalitet, krus

cere{moni{el [-e•l] s. -et; pl. =
föreskriven ordning vid
ceremoni o.d.

cere{moni{ell [-ell•] adj. -t -a
som hör till ceremoniel
el. gäller ceremonier; hög-
tidligt stel o.d.

cere{moni}mäst{are s. -n;
pl. =, best. pl. ceremoni-
mästarna

cere{moni{ös adj. -t -a rik på
ceremonier; högtidligt stel;
kruserlig o.d.

1cerise [-i•s] s. oböjl. klarröd
färg

2cerise [-i•s] adj. oböjl. klar-
röd

ceri{um s. -et el. ceriet el. =
metall

ceri{um}klor{id s.
cern{era v. -de innesluta

fästning el. truppstyrka m.m.
cern{er{ing s.
cert [särt•] s. -en -er far-
tygstyp el. -klass m.m.

certe}parti [-i• el. särt•-] s.
avtal om frakt med far-
tyg

certi{fik{at [-a•t] s. -et; pl. =
intyg; tillståndsbevis;
värdepapper m.m.

certi{fik{at}prov s. -et; pl. =

cesi{um s. -et el. cesiet el. =
metall

cesi{um}klor{id s.
cesi{um}ur s. -et; pl. =
cess s. -et; pl. = tonen c
sänkt med ett halvt ton-
steg

cess{ion [-so•n] s. -en -er
överlåtelse av fordran utan
gäldenärs medverkan; kon-
kurs

cess{ions{mäss{ig adj. -t -a
ces{ur [-u•r] s. -en -er takt-
vila i versrad

cha-cha [tçat•ça] s. -n latin-
amerikansk sällskapsdans

cha-cha-cha [tçatçatça•] s.
-n cha-cha

cha-cha}mus{ik s.
chagr{in [-än•] el. chagr{äng

s. -en äv. -et; pl. -er veget-
abiliskt garvat getskinn
med kornig narvsida

chagr{in}väska s.
chagräng se chagrin
chalmer{ist [çal-, -is•t] s. -en

-er studerande vid
Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg

chamotte [-ått•] s. -n [-en]
eldfast gods innehållande
bränd lera

chamotte}tegel s.
champ{agne [-an•j] s. -n
[-en] mousserande vin från
Champagne

champ{agne}but{elj s.
champ{agne}flaska s.
champ{agne}glas s.
champ{agne}kork s.
champ{agne}visp s.
champ{inj{on [-o•n] s. -en -er

svamp
champ{inj{on}odl{ing s.
champ{inj{on}omel{ett s.
champ{inj{on}sås s.
champ{ion [çäm•piån el.

sam•p-] s. -en mästare i
sport; djur t.ex. hund som
vunnit pris m.m.

champ{ion{at [-a•t] s. -et;
pl. = mästerskap o.d.

champ{ion}titel s.

change{mang [sanseman•]
s. -et; pl. = scenförändr-
ing; ombyte av galopp-
art

chang{era [sanse•-] el.
chans{era [sanse•-] v. -de
förändras, blekas; för-
lora i utseende

chang{er{ing el.
chans{er{ing s.

chans [sans el. ç- el. -ans] s.
-en -er

chansa [san•sa el. ç- el.
-an•sa] v. -de försöka på
vinst o. förlust

chans{art{ad adj. slump-
artad

chansera se changera
chansering se changering
chans}lös adj. -t -a
chans{ning s. -en -ar
chans{on [sansån•] s. -en -er
visa

chans{on{ett [sansånett•] s.
-en -er liten visa m.m.

chans}tag{are s.
chans}tag{ning s.
chapeau-claque
[sapåklakk•] s. -n [-en] -r
[-er]; hopfällbar
cylinderhatt

char s. -en -er tvåhjulig
praktvagn från antiken
m.m.

charab{ang [-an•] s. -en -er
öppen vagn från ä. tid med
längsgående inåtvända
säten

charab{ang}säte s.
char{ad [-a•d] s. -en -er
stavelsegåta

char{ad}lös{ning s.
charge [sar•s] s. -n [-en] -r
[-er]; mängd råvara in-
satt i smältugn m.m.

chargé-d’affaires [sarse-
dafä•r] s. -en -er chef för
lägsta formen av diplom-
atisk beskickning m.m.

charg{era [sarse•-] v. -de
överdriva, bre på m.m.

charg{er{ad adj. överdriven
charg{er{ing s.
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chark s. -en mest som förled
i sms charkuterivaror

chark}av{del{ning s.
chark{ut{eri [-i•] s. -et -er
köttvaruaffär; kött-
handel

chark{ut{eri}af{fär s.
chark{ut{eri}fabr{ik s.
chark{ut{er{ist [-is•t] s. -en 

-er charkuterihandlare
o.d.

chark{ut{eri}vara s.
chark}vara s.
charl{at{an [-a•n] s. -en -er
humbugsmakare, be-
dragare

charl{at{an{eri [-i•] s. -et -er
charm s. -en förmåga att
behaga

charma v. -de behaga med
sin charm

charm{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a förtjusande;
utmärkt

charm{era v. -de charma
charm{er{ande adj. oböjl. ett

c. leende
charm{euse [-ö•s] s. -n [-en]

trikåvävnad av syntetmaterial
charm{euse}skjorta s.
charm}full adj. -t -a
charm{ig adj. -t -a
charm}knutte s. ªvard.º
charm}kurs s.
charm}lös adj. -t -a
charm}of{fens{iv s.
charm}troll s.
charm{ör [-ö•r] s. -en -er
charm{ör}le{ende s.
charter [ça•-] s. -n uthyr-
ning av trafikmedel med be-
sättning m.m.

charter}bo{lag s.
charter}buss s.
charter}båt s.
charter}flyg s.
charter}flyg{ning s.
charter}pass{ag{er{are s.
charter}plan s. -et; pl. =
charter}resa s.
charter}res{en{är s.
charter}traf{ik s.
charter}tur s. -en -er

charter}tur{ist s.
chartra [ça•-] v. -de hyra

trafikmedel för en resa el. för
viss tid

chartr{ing s.
chassi [sass•i el. -i•] s. -t äv.

-et; pl. -er äv. -n underrede
på bil; apparatinsats
i radio- el. tevemottagare m.m.

chassid{isk adj. -t -a som
har att göra med
chassidism

chassid{ism s. -en judisk
fromhetsriktning

chassi}fabr{ik s.
chateaubriand [satå•brian

el. -an•] s. -en -er hastigt
stekt tjock skiva oxfilé
med persiljesmör o.d.

chatta [ç-] v. -de ªvard.º föra
skriftlig dialog i realtid
via Internet; c. på nätet

chauff{ör [såfö•r] s. -en -er
chauff{örs}uni{form s.
chaussé [såse•] s. -n -er
bred väg m.m.

chauvin{ism [såvinis•m] s.
-en överdriven foster-
ländskhet el. uppskatt-
ning av det egna o.d.

chauvin{ist s. -en -er
chauvin{ist{isk adj. -t -a
check [ç-] s. -en; pl. -ar el.

-er anvisning till bank
e.d. att utbetala belopp
från utställarens konto

checka [ç-] v. -de kontroll-
era o.d.; c. in vid flygplats
visa upp biljett o. lämna
in resgods

check}be{dräg{eri s.
check}bok s., till 1bok
check}för{falsk{ning s.
check}häfte s.
check}inne{hav{are s.
check}konto s.
check{konto}kred{it s. -en -er
check}lista s.
check}lön s.
check}löne{konto s.
check{ning s.
check}nummer s.
check}räkn{ing s.

cheddar [s- el. ç-] s. -n
engelsk typ av ost

cheddar}ost s., till 1ost
chef s. -en -er – Sms-fog:

chefs- (utom i det finl. chef-
direktör och i chefredakt-
ör).

chefa v. -de ªvard.º vara el.
uppträda som chef

chef}di{rekt{ör s. ªfinl.º kon-
cernchef el. VD i storföre-
tag

chef}re{dakt{ör s.
chefs}as{sist{ent s.
chefs}be{fatt{ning s.
chefs}di{rig{ent s.
chefs}egen{skap{er s. pl.
chefs}eko{nom s.
chefs}far{tyg s.
chefs}funkt{ion s.
chefs}för{handl{are s.
chefs}ideo{logi s.
chefs}ingenj{ör s.
chefs}in{strukt{ör s.
chefs}jobb s.
chefs}jur{ist s.
chef{skap s. -et
chefs}kon{strukt{ör s.
chefs}lotta s.
chefs}läk{are s.
chefs}mynd{ig{het s.
chefs}pers{on s.
chefs}pil{ot s.
chefs}plats s.
chefs}post s.
chefs}rum s.
chefs}råd{man s.
chefs}se{kret{er{are s.
chefs}stol s. ªbildl.º
chefs}ställ{ning s.
chefs}syst{em s.
chefs}tjänste{man s.
chefs}vet{er{in{är s.
chefs}å{klag{are s.
chefs}ämne s.
chefs}över{läk{are s.
chevaler{esk [-es•k] adj. -t -a
ridderlig; artig o.d.

chevaler{esk{het s.
cheviot [se•-] s. -en -er tyg;

fårras m.m.
cheviot}får s.
cheviot}kost{ym s.
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chevr{eau [-rå•] s. -n krom-
garvat o. färgat skinn el. läder

chevr{eau}sko s.
chevr{ot{era v. -de sjunga
med okontrollerat darr-
ande röst

chevr{ot{er{ing s.
chianti [kian•ti] s. -n vin
från Chianti i Italien

chianti}flaska s.
chic [sikk] äv. chick adj. -t 

-a stilfull, piffig, elegant
o.d.

chiffer s. chiffret; pl. =, best.
pl. chiffren hemlig skrift
m.m.

chiffer}bok s., till 1bok
chiffer}brev s.
chiffer}nyckel s.
chiffer}skrift s.
chiffer}språk s.
chiffer}tecken s.
chiff{ong [-ån•] s. -en -er tunt

o. lätt sidentyg
chiff{ong}klänn{ing s.
chiff{onjé s. -n -er hög klaff-

byrå
chiff{onjé}klaff s.
chiff{onjé}låda s.
chiff{onjé}nyckel s.
chiffr{era v. -de skriva med
chiffer

chiffr{er{ing s.
chiffr{ör s. -en -er
chikan [-a•n] s. -en -er för-
olämpning, skymf;
skam; renons i trumf m.m.

chikan{era v. -de för-
olämpa; skämma ut

chikan{er{ing s.
chikan{ös [-ö•s] adj. -t -a
förolämpande, skymf-
ande

chil{en [çile•n] s. -en -er
chil{en{are [çile•-] s. -n;

pl. =, best. pl. chilenarna
inv. i Chile

chil{ensk adj. -t -a
chil{enska s. -n chilenskor
chile}sal{peter [çi•-] s. natri-
umnitrat som gödselmedel

chili}frukt s.
chili}peppar [çi•-] s.

chili}pulver s.
chili}sås s.
chim{är [-ä•r] s. -en -er in-
billningsfoster, illusion
m.m.

chim{är{isk adj. -t -a
chinch{illa [çinçill•a] s. -n

chinchillor djur; skinn
chinch{illa}päls s.
chinj{ong [-ån•] s. -en -er
hårpung

chintz [çints] s. -en mönstrat
glansigt bomullstyg

chintz{ad adj. c. bomull
chintz}kudde s.
chips [çipps] s. -et; pl. =

1 vanl. i pl. flottyrkokta
tunna potatisskivor  
2 liten skiva av halvled-
ande material med stort
antal transistorer i dator

chips}påse s.
chock s. -en -er häftig sinn-
esrörelse; sjukdomstill-
stånd; rytterianfall m.m.

chocka v. -de ge chock;
bringa i chocktillstånd;
chockera

chock{art{ad adj.
chock}be{handla v.
chock}be{handl{ing s.
chock{era v. -de stöta,
väcka anstöt, uppröra

chock{er{ande adj. oböjl.
chock}höja v.
chock}höj{ning s.
chock}met{od s.
chock}pris s., till 1pris
chock}rap{port s.
chock}re{akt{ion s.
chock}rosa adj. oböjl.
chock}skad{ad adj.
chock}terapi s.
chock}till{stånd s.
chock}upp{lev{else s.
chock}verk{an s.
chock}våg s. -en -or
choka [çå•-] v. -de strypa
lufttillförsel med choke

choke [çå•k] s. -n chokar
luftspjäll vid förgasare

chokl{ad [-a•d] s. -en -er
chokl{ad}ask s.

chokl{ad}bit s.
chokl{ad}brun adj. -t -a
chokl{ad}färg{ad adj.
chokl{ad}glass s.
chokl{ad}kaka s.
chokl{ad}kart{ong s.
chokl{ad}kräm s.
chokl{ad}mousse s.
chokl{ad}platta s. ªfinl.º
chokladkaka

chokl{ad}pral{in s.
chokl{ad}pudd{ing s.
chokl{ad}rippel s.
chokl{ad}sås s.
chokl{ad}tårta s.
chok{ning [çå-] s.
chosa [så•-] v. -de; c. sig

ªvard.º göra sig till,
konstra

chose}fri [så•s-] adj.
okonstlad

chose}fri{het s.
chos{er [så•-] s. pl. tillgjord-
het, konster, krumbukter

chos{ig [så•-] adj. -t -a ªvard.º
förkonstlad, tillgjord m.m.

chos{ig{het s.
chuck [s- el. ç-] s. -en -ar
självcentrerande fast-
spänningsanordning på
verktygsmaskin

chuck}back s.
chuck}nyckel s.
chutney [çatt•ni el. tçatt•ni]

s. -n kryddstark fruktinlägg-
ning

cicero [si•-] s. -n stilgrad
cicer{on [-o•n] s. -en -er
vägvisare; guide

cicer{on{skap s. -et
cicero}stil s.
cider s. -n jäst dryck av
äpple el. päron

cider}be{red{ning s.
cif [siff] adv. inberäknat
lastningskostnader, as-
surans o. frakt m.m.

cif}pris s., till 1pris
cigar{ett [-ett•] el. cigarr{ett s.

-en -er
cigar{ett}aska s.
cigar{ett}etui s.
cigar{ett}filter s.
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cigar{ett}fimp s. ªvard.º
cigar{ett}glöd s. -en
cigar{ett}limpa s.
cigar{ett}mun{stycke s.
cigar{ett}märke s.
cigar{ett}paket s.
cigar{ett}rök s.
cigar{ett}rök{ning s.
cigar{ett}stump s.
cigarettändare avstavas

cigar{ett}tänd{are s.
cigar{ill [-ill•] s. -en -er liten
smal cigarr, cigarrcigar-
ett

cigarr [-arr•] s. -en -er
cigarr}ask s.
cigarr}aska s.
cigarr}cigar{ett el.

cigarr}cigarr{ett s.
cigarrett se cigarett
cigarr}form{ig adj. -t -a
cigarr}handl{are s.
cigarr}låda s.
cigarr}snopp{are s.
cigarr}stump s.
cigarrökning avstavas

cigarr}rök{ning s.
cigg s. -en -ar ªvard.º cigar-
ett

cikada [-ka•-] s. -n cikador
insekt

cikoria [-o•-] s. -n växt; kaffe-
surrogat

cikoria}kaffe s.
cilie s. -n -r flimmerhår

m.m.
cilie}rör{else s.
cimbr{er [s- el. k-] s. pl. ett
från Jylland stammande
folk som besegrades av
romarna 101 f.Kr.

cimbr{isk adj. -t -a
cine{ast [-as•t] s. -en -er
filmkännare; filmbiten
person

cine{ast{isk adj. -t -a
cine{ma{tek [-e•k] s. -et; pl. =
filmarkiv

ciner{aria [-a•r-] s. -n ciner-
arior växt

ciner{aria}art s.
cinnober [-nå•- äv. -no•-] s.

-n rött färgämne framställt av

kvicksilversulfid; högröd
färg

cinnober}röd adj.
cirka adv. omkring,
ungefär

cirka}pris s., till 1pris
cirkel s. -n cirklar
cirkel}be{vis s.
cirkel}båge s.
cirkel}de{fin{it{ion s.
cirkel}form s. -en -er
cirkel}form{ig adj. -t -a
cirkel}led{are s.
cirkel}rund adj.
cirkel}seg{ment s.
cirkel}sekt{or s.
cirkel}såg s.
cirkla v. -de gå runt, kretsa
cirkul{at{ion s. -en
cirkul{at{ions}plats s.; offici-

ellt ord för rondell
cirkul{at{ions}pump s.
cirkul{at{ions}tjänst{gör{ing s.
cirkul{era v. -de vara i om-
lopp, gå runt m.m.

cirkul{er{ing s.
1cirkul{är [-ä•r] adj. -t -a

cirkelformig, rund
2cirkul{är [-ä•r] s. -et; pl. =

rundskrivelse
cirkul{är}skriv{else s.
cirk{um{flex [-ek•s] s. -en -er
accenttecken med form-
en ^ m.m.

cirk{um{pol{ar [-a•r] adj. -t -a;
c. stjärna som ständigt be-
finner sig över horisonten

cirk{um}pol{är [-ä•r] adj. -t -a;
c. växt utbredd kring
nordpolen; c. stjärna cirk-
umpolar

cirk{us s. -en -ar
cirk{us}arena s.
cirk{us}art{ist s.
cirk{us}clown s.
cirk{us}di{rekt{ör s.
cirk{us}före{ställ{ning s.
cirk{us}häst s.
cirk{us}nummer s.
cirk{us}prins{essa s.
cirk{us}säll{skap s.
cirk{us}tält s.
cirk{us}vagn s.

cirr{os [-rå•s] s. -en -er
ªmed.º skrumpning av
organ, t.ex. levern

cirr{us}moln s. fjädermoln
cis{alp{insk [-i•n-] adj. -t -a
hitom Alperna från Rom
räknat

cisel{era v. -de med mejsel
o. puns avlägsna ojämn-
heter från el. dekorera
metallföremål; utmejsla m.m.

cisel{er{ing s.
cisel{ör [-ö•r] s. -en -er
ciss s. -et; pl. = tonen c höjd
med ett halvt tonsteg

Ciss-dur el. Ciss dur s. oböjl.
ciss-moll el. ciss moll s.

oböjl.
ciss{us s. -en -ar växt
cisterci{ens [-en•s] s. -en -er
medlem av andlig orden
från Citeaux i Frankrike

cistercienserkloster se
cistercienskloster

cistercienserorden se
cisterciensorden

cisterci{ens}kloster äv.
cisterci{ens{er}kloster s.

cisterci{ens}orden äv.
cisterci{ens{er}orden s. best.

cistern [-ä•rn] s. -en -er
större behållare för
vätska t.ex. olja

cistern}plåt s.
citad{ell [-ell•] s. -et; pl. =
fäste utgörande kärna i be-
fästningsanläggning från ä.
tid

citad{ell}torn s. -et; pl. =
cit{at [-a•t] s. -et; pl. = citer-
at avsnitt el. uttryck

cit{at{ions}tecken s. anför-
ingstecken

cit{at}kont{roll s.
cit{at}ord s.
cit{at}tecken s.
cit{era v. -de ordagrant an-
föra avsnitt el. ord ur skrift
el. tal el. återge avsnitt e.d.
ur skrift m.m.

cit{er{ing s.
citr{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er salt av citronsyra
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citr{in [-i•n] s. -en -er gul
bergkristall

citr{on [-o•n] s. -en -er frukt
citr{on}fjäril s.
citr{on}from{age s. ªkok.º
citr{on}gul adj. -t -a
citr{on}klyfta s.
citr{on}meliss s. -en krydda
citr{on}press s. -en -ar
citr{on}saft s.
citr{on}skal s.
citr{on}skiva s.
citr{on}syra s.
citr{on}träd s.
citr{us}frukt [si•t-] s.; t.ex.

apelsin, citron
citr{us}träd s.
citter}spel{are s.
citter}sträng s.
cittra s. -n cittror sträng-
instrument med flat-
bottnad resonanslåda
utan hals m.m.

city [sitt•i el. -y] s. -t el. =; 
pl. -n stadskärna; affärs-
centrum o.d.

city}be{bygg{else s.
city}dress s. med mörk
kavaj o. väst o. randiga
byxor

city}kärna s.
city}park{er{ing s.
city}traf{ik s.
civ{il [-i•l] adj. -t -a allmänt
medborgerlig; icke milit-
är; som gäller tvistemål
m.m.

civ{il}an{ställd adj.
civ{il}be{folk{ning s.
civ{il}be{fäl{hav{are s.
civ{il}de{parte{ment s.
civ{il}dom{stol s.
civ{il}eko{nom s.
civ{il}flyg s.
civ{il}för{svar s.
civ{il{för{svars}om{råde s.
civ{il{för{svars}styr{els{en s.

best.
civ{il}för{valtning s.
civ{il}ingenj{ör s.
civ{il{is{at{ion s. -en -er högre
materiell el. andlig odl-
ing, kultur m.m.

civ{il{is{at{ions}krit{ik s.
civ{il{is{at{or{isk [-o•-] adj. -t

-a; civilisatoriska sträv-
anden

civ{il{is{era v. -de bibringa
civilisation

civ{il{is{er{ad adj. ett civiliser-
at samhälle

civ{il{is{er{ing s.
civ{il{ist [-is•t] s. -en -er
civilperson

civ{il}jäg{mäst{are s.
civ{il}klädd adj.
civ{il}kur{age s.
civ{il}lag s. -en -ar
civ{il}lista s.

1civ{il}mil{it{är adj. -t -a
2civ{il}mil{it{är s.
civ{il}min{ister s.
civ{il}mot{stånd s.
civ{il}mål s. tvistemål
civ{il}om{råde s.
civ{il}pers{on s.
civ{il}pers{on{al s.
civ{il}pro{cess s.
civ{il}rätt s.
civ{il}rätts{lig adj. -t -a
civ{il}se{kret{er{are s.
civ{il}stat s.
civ{il}stånd s. -et; pl. =
civ{il}tjänst s. ªfinl.º vapenfri
tjänst utanför försvars-
väsendet

civ{il}tryck{eri s.; motsatt: tid-
ningstryckeri

c-klav [se•-] s.; i notskrift
clairobscur se klärobskyr
clairvoyance se klärvoajans
clairvoyant se klärvoajant
cleara [kli•-] v. -de avräkna

el. kvitta med fordringar o.
motfordringar o.d.

clear{ing [kli•-] s. -en
clear{ing}av{tal s.
clear{ing}för{far{ande s.
clear{ing}syst{em s.
clematis se klematis
clement{in [-i•n] el.

klement{in s. -en -er frukt
clinch s. -en ªsport.º fastlås-
ning i boxning; gå i c.

clips [klipps] s. -et; pl. =
anordning för fastkläm-

ning, klämma; smycke
som kläms fast

clitoris se klitoris
clou [klo] s. -n glans-
nummer

clown [klaun] s. -en -er
komisk artist på cirkus,
pajas m.m.

clown{eri [klauneri•] s. -et 
-er clownupptåg o.d.

clown}upp{tåg s.
cluster se kluster
c-moll el. c moll s. oböjl.
c/o [kä•r åv•] prep.; på brev
under adress e.d. – Av eng.
care of.

coach [kåo•ts] s. -en -er
idrottstränare, lagledare

coacha v. -de; c. ett lag
cocker{spaniel
[kåkkerspann•jel] s.

cocker{spaniel}valp s.
cockney [kåkk•ni] s. -n

person som talar utpräglad
londondialekt

cock}pit [kåkk•pitt] s. -en;
pl. -ar el. enl. eng. böjn. för-
arkabin i flygplan m.m.

cock}tail [kåkk•tejl] s. -en 
-ar dryck blandad av
olika slags sprit el. sprit
o. vin m.m.

cock{tail}bar s. -en -er
cock{tail}bjud{ning s.
cock{tail}bland{are s.
cock{tail}glas s.
cock{tail}party s.
coda [kå•da] s. -n codor av-
slutande del i en musik-
alisk sats

cognac se konjak
coit{us [kå•-] el. koit{us s.

oböjl. ªmed.º samlag
coll{age äv. koll{age
[kåla•s] s. -t [-et]; pl. = av
olikartade delar hop-
klistrad bild som konst-
verk

coll{age}tekn{ik s.
coll{ege [kåll•its] s. -t [-et];

pl. = skolform i bl.a. Stor-
britannien och USA

coll{ege}tröja s.; vanl. i velour
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collie [kåll•i] s. -n -r [-ier]
hund

collier [kålje•] s. -n el. -en
[-e•n]; pl. -er [-e•er]; hals-
band; smal boa av päls-
verk

collier}lås s.
collie}valp s.
colombi{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Colombia

colombi{ansk adj. -t -a
colombi{anska s. -n

colombianskor
come{back [kambäkk•] el.

come back s. -en -er åter-
komst t.ex. som artist el.
idrottsman

comme-il-faut [kåmmilfå•]
el. comme il faut adj. oböjl.
passande, korrekt

comori{er [komå•-] s. -n
pl. = inv. i Comorerna

comor{isk [-å•r-] adj. -t -a
comor{iska [-å•r-] s. -n

comoriskor kvinna
consensus se konsensus
con{sommé [kånsomé] s. -n

-er klar buljong
con{tainer [kåntej•ner] s. -n

containrar godsbehållare
av enhetligt format för
transporter m.m.

con{tainer}far{tyg s.
con{tainer}hamn s.
con{tainer{is{era [kåntejn-]

v. -de börja använda 
containrar vid transport
o.d.

con{tainer{is{er{ing s.
con{tainer}term{in{al s.
con{tainer}traf{ik s.
con{torta}tall [-tårt•-] s.;

snabbväxande tallart
cont{roller [kåntråll•- el.
-trå•ol-] s. -n; pl. controllr-
ar el. enl. eng. böjn. tjänste-
man som svarar för plan-
ering, samordning o. kontroll
m.m. i företag

cont{roller}be{fatt{ning s.
cool [ko•l] adj. -t -a ªvard.º
lugn, avspänd, sval o.d.

copy}right [kåpp•irajt] s.

-en upphovsrätt till litter-
ärt el. konstnärligt verk

copy}writer [kåpp•irajter] s.
-n; pl. = el. enl. eng. böjn.
textförfattare till reklam
o.d.

cord se kord
corn}flak{es [kå•rnflejks] s.

pl. majsflingor
corps-de-logi [kårdelosi•] s.

-et -er huvudbyggnad på
herrgård

corps{de{logi}bygg{nad s.
cortison se kortison
co{sin{us [ko•-] äv. ko{sin{us

s. oböjl. ªmat.º sinus för en
vinkels komplement-
vinkel; en c.

co{sin{us}teor{em{et s. best.
costa{ric{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Costa Rica

costa{ric{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

costa{ric{anska [-a•n-] s. -n
costaricanskor kvinna

co}tang{ent [ko•-] äv.
ko}tang{ent s. -en -er ªmat.º
tangent för en vinkels
komplementvinkel

country}art{ist [kan•tri-] s.
country}band s.
country}mus{ik s.; stilriktning

inom amerikansk populär-
musik

country}platta s.
country}stjärna s.
country}sång s.
country}sång{are s.
coupe [kopp] s. -n [-en] -r
[-er] glassefterrätt server-
ad i skål på fot m.m.

coupe}glas s.
cour [ko•r] s. -en -er upp-
vaktning vid hovet

court{age [korta•s] äv.
kurt{age [-u-] s. -t [-et];
mäklararvode

court{age}av{gift s.
cow}boy [ka•obåj] s. -en; pl.

-er el. enl. eng. böjn.; beriden
amerikansk boskapsskötare

cow{boy}film s.
cow{boy}hatt s.

cow{boy}stövl{ar s. pl.
cover [kav•er] s. -n; pl. = el.

enl. eng. böjn. ny version
av tidigare inspelad låt
inom populärmusik

cover}band s.
cox s. -en -ar styrman vid
tävlingsrodd

CP s. oböjl. cerebral pares
förlamning på grund av
medfödd el. tidig hjärn-
skada

CP-barn [se•pe-] s.; med
cerebral pares

CP-skada s.
CP-vård s. -en
crack [kräkk•] s. oböjl.; typ

av narkotika
crawl [krå•l] s. -en
crawla [krå•la] v. -de
simma crawl

crawl{are s. -n; pl. =, best. pl.
crawlarna

crawl{ning s.
crawl}sim s.
crazy [krej•si] adj. oböjl.
tokig, befängd, förryckt

crazy}fars s.
credo s. -t -n fast trosöver-
tygelse

crème de la crème [krä•m
dö la krä•m] s. -n [-en];
högsta societeten, grädd-
an

crème fraiche [krämfrä•s] s.
-n [-en] matlagningsgrädde

1crêpe se kräpp
2crêpe [kräpp] s. -n [-en];

pl. -s tunn pannkaka med
fyllning

1cresc{endo [-sen•d-] adv. med
stigande tonstyrka o.d.

2cresc{endo [-sen•d-] s. -t -n
cricket äv. kricket s. -en boll-

spel
cricket}boll s.
cricket}lag s. -et; pl. =
cricket}match s.
cricket}plan s. -en -er
cricket}spel s.
croiss{ant [kroasan•] s. -en 

-er halvmånformigt bröd
av smördeg, fransk giffel
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crooner [kro•ner] s. -n; pl. =
el. enl. eng. böjn. sångare
med amerikansk senti-
mental sångstil

croquis se kroki
cross s. -en -ar boll som
slås diagonalt i tennis e.d.;
tävling på terrängbana
på motorcykel, mest som
efterled i sms, t.ex. moto-
cross

cross}boll s.
cross}check{ing s. -en -ar i is-

hockey
cross}cykel s., till 1cykel
cross}pass{ning s.
croupi{er [kropie•] s. -n äv.

-en [-e•n]; pl. -er spelled-
are vid roulett m.m.

C-språk s.; i skolan
c-sträng s.; t.ex. på cello
culpa s. oböjl. ªjur.º vållande
genom oaktsamhet

cumul{us}moln [ku•-] s.
stackmoln

cup [kupp] s. -en -er bäg-
are el. pokal som idrotts-
pris; utslagstävling om
sådant pris

cup}fin{al s.
cup}match s.
cup}mäst{are s.
cup}seger s.
cup}segr{are s.
cup}turn{er{ing s.
cup}tävl{ing s.
cup{vinn{ar}cup s. europeisk
utslagsturnering i idrott
för nationella cupvinnare

cup}vinn{are s.
curaçao [kyrr•aså] el.

curacao s. -n likör på skal
av citrusfrukt

curare [-a•-] äv. kurare s. -t
muskelförlamande syd-
amerikanskt pilgift

curare}för{gift{ad adj.
curi{um s. -et el. curiet el. =

transuran
curla [kö•r-] v. -de spela
curling

curl{are s. -n; pl. =, best. pl.
curlarna

curl{ing [kö•r-] s. -en spel
med handtagsförsedda
stenar på isbana

curl{ing}hall s.
curl{ing}spel{are s.
curl{ing}sten s.
curry s. -n (indisk) krydd-

blandning
curry}sås s.
C-vit{am{in [se•-] s.; t.ex.

i citroner, nypon
cyan [-a•n] s. -et el. -en

radikal el. giftig gas utgör-
ande kemisk förening av
kol o. kväve

cyan{id [-i•d] s. -en -er kem-
isk förening med cyan-
radikal som negativ jon

cyan{it [-i•t] s. -en mineral
cyan}kali{um [-ka•-] s.
cyan{os [-å•s] s. -en blåfärg-
ning av huden vid hjärt-
sjukdom m.m.

cyan}syra s.
cyan}väte s. vätecyanid
cyber- [saj•ber] i sms dator-
simulerad

cybern{et{ik [-i•k] el.
kybern{et{ik [k-] s. -en
vetenskapen om styrning,
kommunikation o. kont-
roll o.d.

cybern{et{isk [-ne•-] el.
kybern{et{isk [k-] adj. -t -a

cyber}punk [saj•ber-] s.
science fiction med vis-
ioner om informations-
teknologins utveckling

cyber}punk{are s.
cyber}rymd [saj•ber-] s. ett
slags datorsimulerad
verklighet

cyber}space [saj•berspejs] s.
oböjl. en c. cyberrymd

1cykel [sykk•-] s. -n cyklar
tvåhjuligt trampfordon

2cykel [sykk•- äv. sy•k-] s.
-n; pl. cykler äv. cyklar
följd, serie; kretslopp;
period m.m.

cykel}af{fär s.
cykel}bana s.
cykel}byx{or s. pl.

cykel}cape s. regnplagg
med kapuschong och
utan ärmar

cykel}cross s. -en
cykel}däck s.
cykel}handl{are s.
cykel}hjul s.
cykel}hjälm s.
cykel}kedja s.
cykel}klämma s.
cykel}korg s.
cykel}kärra s.
cykel}led s. -en -er
cykel}lykta s.
cykel}lås s.
cykel}ped{al s.
cykel}pump s.
cykel}re{par{at{ör s.
cykel}sadel s.
cykel}slang s. -en -ar
cykel}sport s.
cykel}styre s.
cykel}ställ s.
cykel}stöld s.
cykel}traf{ik s.
cykel}tur s. -en -er
cykel}tävl{ing s.
cykel}verk{stad s.
cykel}väg s.
cykel}åk{ning s.
cykla [sykk•-] v. -de
cykl{am{at [-a•t] s. -en syntet-

iskt sötningsmedel
cykl{amen [-a•-] s.; best. =;

pl. = växt; en c.
cykl{amen}art s.
cykl{ing [sykk•-] s.
cykl{isk [sykk•- äv. sy•k-]

adj. -t -a kretsformig,
bildande serie el. krets-
lopp m.m.

cykl{ism [-is•m] s. -en
cykelåkning

cykl{ist s. -en -er
cyklo{id [-i•d] s. -en -er

ªgeom.º kurva
cykl{on [-å•n] s. -en -er luft-
virvel med lågt lufttryck
i centrum m.m.

cykl{on{art{ad adj.
cyklop [-å•p] s. -en -er
enögd jätte i grekisk myto-
logi
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cyklop{isk [-å•p-] adj. -t -a
cyklop}öga s.; t.ex. på sport-

dykarutrustning
cyklo{tron [-å•n] s. -en -er

ringformig partikelaccelerator
cyklo{tron}kammare s.
cyklo{tym [-y•m] adj. -t -a
livsglad o. utåtvänd o.d.

cylinder [-in•d-] s. -n
cylindrar kropp som har
form av en vals e.d.;
maskindel vari en kolv
rör sig; hög hatt

cylinder}form{ig adj. -t -a
cylinder}hatt s.
cylinder}lås s.
cylinder}press s. -en -ar för

boktryck
cylinder}vol{ym s.; i motor
cylindr{isk adj. -t -a
cymb{al [-a•l] s. -en -er slag-

instrument av två metall-
tallrikar, bäcken m.m.

cymb{al}klang s.
cyn{ik{er [sy•-] s. -n; pl. =; jfr.

kyniker
cyn{isk adj. -t -a känslokall,
pietetslös, fräck o.d.; jfr
kynisk

cyn{ism [-is•m] s. -en -er
cypr{ess [-ess•] s. -en -er

träd
cypr{ess}trä s.
cypri{ot [-o•t] s. -en -er inv.
på Cypern

cypri{ot{isk [-o•t-] adj. -t -a
cypri{ot{iska [-o•t-] s. -n

cypriotiskor kvinna
cysta s. -n cystor sjuklig
bildning i form av blåsa
fylld med vätska e.d.
i kroppen

cyst}bild{ning s.
cyst{it [-i•t] s. -en -er ªmed.º
blåskatarr

cysto{skop [-skå•p] s. -et;
pl. = optiskt instrument
för undersökning av
urinblåsans inre

cysto{skopi s. -n -er under-
sökning med cystoskop

cyto{gen{et{ik [-i•k] s. -en
genetik gällande celler
som bärare av arvsanlag

cyto{logi [-gi•] s. -n cellära
cyto{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
cyto{plasma [-as•ma] s. -n el.

-t i cell
cyto{stat{ika [-a•t-] s. pl.

ªmed.º cellgifter
czardas s. -en ungersk dans
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d [de] s. d:et; pl. d:n el. d,
best. pl. d:na

dabba v. -de; d. sig ªvard.º
begå ett misstag, göra
bort sig o.d.

1da{capo [-ka•-] el. da capo
adv. om igen

2da{capo [-ka•-] el. da capo s.
-t -n omtagning

da{capo}nummer s.
dada{ism [-is•m] s. -en rikt-

ning inom konst o. litteratur
dada{ist s. -en -er
dada{ist{isk adj. -t -a

1dadda s. -n daddor ªvard.º
äldre barnsköterska

2dadda v. -de ªvard.º vara
dadda åt ngn

dadel [dadd•- äv. da•d-] s.
-n dadlar frukt

dadel}kärna s.
dadel}palm s.
dag s. -en el. vard. dan; pl.

-ar el. vard. dar; dagsens
sanning rena sanningen;
ta av daga ta livet av –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

daga}karl s. ªåld.º
dag}arvode s.
dag{as v. dagades bli dag,
ljusna, gry

dag}av{del{ning s.
dag}barn s.
dag{barn}vård{are s.
dag}be{fäl s.
dag}blad s.
dag}bok s. -en dagböcker
dag{boks}an{teckn{ing s.
dag{boks}form s. i d.
dag{boks}för{fatt{are s.
dag}brott s.; för malmbrytning

e.d.
dag}bryt{ning s.
dag}bräck{ning s.
dag}center s., till 3center
dag}centr{al s.; för pensionärer

dag}centr{um s.
dag}driv{are s.
dag}driv{eri [-i• el. da•g-] s.

-et
dag}dröm s.
dag}drömma v.
dag}drömm{are s.
dag}drömm{eri s.
dag{en{efter}stäm{ning
[-ef•t-] äv. dag{en 
efter-stäm{ning s.

dager s. -n dagrar dagsljus;
belysning; ljuseffekt

dagerro}typ [-y•p] s. -en -er
bild framställd med
dagerrotypi

dagerro}typi [-i•] s. -n ä.
metod att framställa
ljusbilder på försilvrad
kopparplåt

dag}er{sätt{ning s.
dag}fjäril s.
dag}för{bind{else s.

1dagg s. -en fuktighet som
på natten avsätter sig på
växter m.m.

2dagg s. -en -ar tågstump
med knutar som straffred-
skap e.d.

dagga v. -de; det daggar av-
sätter sig dagg

dagg}droppe s.
dagg}frisk adj. -t -a
dagg}fukt{ig adj. -t -a
dagg{ig adj. -t -a; daggigt

gräs daggvått
dagg}kåpa s.; växt
dagg{kåpe}blad el. dagg{-

kåps}blad s.
dagg}mask s. -en -ar
dagg}pärla s.
dag}gry{ning s.
dagg}stänkt adj.
dagg}våt adj. daggvått dagg-

våta
dagg}ört s.
dag}hem s. -met; pl. =, best.

pl. -men
dag{hems}av{gift s.
dag{hems}barn s.
dag{hems}kö s.
dag{hems}plats s.
dag}hot{ell s.

dag{is s. -et; pl. = ªvard.º
daghem

dag{is}barn s.
dag{is}fröken s.
dag{is}kö s.
dag{is}plats s.
dag{is}taxa s.
dag}jämn{ing s. -en
dag{lig adj. -t -a; d. tidning
som kommer ut varje
dag; i dagligt tal i var-
dagstal

dag{lig}dags adv. dagligen,
ständigt o.d.

dag{lig{en adv.
dag{lig}vara s. -n daglig-

varor
dag{lig{varu}but{ik s.
dag{lig{varu}handel s.
dag}lilja s.
dag}linne s. -t -n
dag}lön el. dags}lön s.
dag}lön{are s.
dag}mamma s.
dag{ning s.
dag}of{fic{er s.
dag}order s.
dag}ordn{ing s.
dag}ort s. -en -er slags gruv-
gång, stoll

dag}pappa s.
dag}pati{ent s.
dag}penn{ing s.; bidrag vid

t.ex. arbetslöshet
dag{penn{ing}klass s.
dag}pers{on{al s.
dag}rap{port s.
dag}resa s.; på dagen
dag}rum s.
dags [dakks] adv. så d. vid
den tiden på dagen m.m.;
hur d. vid vilken tid på
dagen; det är d. att tid att

dags}aktu{al{itet{er s. pl.
dags}aktu{ell adj. -t -a
dags}arbete s.
dags}be{hov s.
dags}bot s.
dags}böt{er s. pl.
dag}sedel s. ªngt åld.º örfil
dags}etapp s.
dags}form s. -en -er
dags}färsk adj. -t -a
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dags}för{tjänst s.
dags}gammal adj.
dags}händ{els{er s. pl.
dags}in{komst s.
dag}sjuk{vård s.
dags}kassa s.
dag}skift s.
dags}klar adj. -t -a; d. sann-

ing
dags}kon{sumt{ion s.
dags}krön{ika s.
dags}kurs s.; för aktie m.m.
dags}led s. -en -er
dags}ljus s.
dags}lång adj. -t -a
dags}läge s.
dag}slända s.
dag{slände}liv s.
dag{slände}till{varo s.
dagslön se daglön
dags}marsch s.
dags}meja s. -n dagsmejor

tillfälle med snösmältning
på dagen

dags}not{er{ing s.
dags}ny{het{er s. pl.
dags}penn{ing s. ªåld.º
dags}pol{it{ik s.
dags}pol{it{isk adj. -t -a
dags}press s. -en
dags}pris s., till 1pris
dags}pro{gram s.
dags}rans{on s.
dags}regn s.
dags}resa s.; som tar en hel

dag
dags}rut{in s.
dags}schema s.
dags}situ{at{ion{en s. best.
dags}temp{er{at{ur s.
dags}tid{ning s.
dags}ut{flykt s.
dags}verk{are s. -n; pl. =,

best. pl. dagsverkarna
dags}verke s. -t -n arbete
utfört av en man på en
dag; livsgärning m.m.

dags{verks}skyld{ig{het s.;
t.ex. för torpare i ä. tid

dags}värde s.
dags}värme s.
dag}taxa s.
dag}teckna v.

dag}tid s.
dag}tinga v. köpslå, kom-
promissa; ªåld.º kapitul-
era m.m.

dag}ting{an s.; best. =; en d.
dag}trakta{mente s.
dag}tåg s. -et; pl. =
dag}vatten s.
dag{vatten(s)}led{ning s.
dag}vill adj. -t -a
dag}visa s.
dag}vård s. -en
dag}öppn{ing s.
dahlia s. -n dahlior växt
dahlia}grupp el. dahlie}-

grupp s.
dahlia}sort el. dahlie}sort s.
dahliegrupp se dahliagrupp
dahliesort se dahliasort
daktyl [-y•l] s. -en -er tre-
stavig versfot med fall-
ande rytm

daktyl{isk adj. -t -a
dal s. -en -ar
dal- el. dala- i sms från Dal-
arna

dala v. -de
dala- se dal-
dala}bonde s.
dala}häst s.
dala}klocka s.; golvur
dala}kor{al s.
dala}porf{yr s.
Dal{ar{na äv. Dal{ar{ne namn

det vackra D.
dala}sand{sten s.
dal}bana s.
dal}bo s. -n -r inv. i Dals-
land, dalslänning

dal{bo}mål s.; dialekt
dal}botten s.
dal}dans s.
dal}docka s.; växt
dal{er s. -n; pl. = ä. mynt-

(enhet)
dal{er}mynt s.
dal}före s. dalstråk
dal}gång s. -en -ar
dalj s. -et ªngt åld.º stryk
dal}karl s. man från Dalar-
na

dal}kjusa s. ªåld.º liten trång
dal

dal}klocka s.; växt
dal}kulla s.; kvinna
daller s. dallret
daller}ljud s.; t.ex. r-ljud
dallra v. -de
dallr{ing s. -en -ar
dal}mas s. -en -ar dalkarl
dalmat{in{er [-ti•n-] s. -n;

pl. = hund
dalmat{in{er}valp s.
dalmat{isk [-a•t-] adj. -t -a
dal}mål s. -et dialekt
dal}mål{ning s.
dal{ning s.
dal}pil s.
dal}ripa s.
dalsk [da•lsk] adj. -t -a
dalska s. -n dalmål
Dals}land namn det leende D.
dals}ländsk adj. -t -a
dals}länn{ing s. -en -ar
dal}stråk s.
dal}sträck{ning s.
dal}sänka s.
dalt s. -et
dalta v. -de; d. med ngn
dalt{ig adj. -t -a
dam s. -en -er 1 kvinna;
kvinnlig partner i dans
m.m.; drottning i schack;
spelkort med kvinnofigur
2 vanl. obest. sing.; tvåmans-
spel med brickor

damask [-as•k] s. -en -er
plagg för vrist o. smalben
m.m.; ett par damasker

damask{en{er}klinga [-se•- el.
-ske•-] s.; av damaskerat stål

damask{en{er}stål s.
damask{era v. -de mönstra

stål gm hopsmältning av
olika stålsorter o. därpå
följande etsning m.m.

damask{er{ing s.
damask}hälla s.
damast [damm•- äv. -as•t] s.

-en -er enfärgat mönstervävt
tyg

damast}duk s.
damast}serv{ett s.
damast}väv s.
dam}bad{hus s.
dam}bandy s.
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dam}ba{stu s.
dam}be{kant{skap s.
dam}be{sök s.
dam}binda s.
dam}bjud{ning s.
dam}bonde s.; i schack
dam}bricka s.; i damspel
dam}bräde s.
dam}byx{or s. pl.
dam}cykel s., till 1cykel
dam}dubbel s.; i tennis o.d.
dame{jeanne [damm(e)-

sann• el. -sa•n] s. -n [-en] 
-r [-er]; stor bukig glas-
flaska i korg m.m.

dame{jeanne}ställ{ning s.
dam}fin{al s.
dam}fot{boll s. -en
dam}fris{er{ing s.
dam}fris{ör s.
dam}fris{örska s.
dam}gamb{it s.; i schack
dam}golf s. -en
dam}hand{boll s.
dam}hatt s.
dam}idrott s.
dam{ig adj. -t -a som ger in-
tryck av el. passar elegant
dam o.d.

dam{ig{het s.
dam}kappa s.
dam}klass s.
dam}kläd{er s. pl.
dam}kon{fekt{ion s.
dam}kör s. -en -er
dam}lag s. -et; pl. =
dam}lands{lag s. -et; pl. =

1damm s. -en -ar fördäm-
ning; med konst anlagd
vattensamling m.m.

2damm s. -et mängd av små
partiklar

damma v. -de avlägsna
damm från; ge ifrån sig
damm m.m.; d. till ngn
ªvard.º slå

damm}an{lägg{ning s.
damm}bind{ning s.
damm}bygge s.
damm}bygg{nad s.
damm}duk s.
damm}fri adj.
damm}gömma s.

damm}hand{duk s.
dam}mid{dag s.
damm{ig adj. -t -a
damm{ig{het s.
damm}korn s.
damm}lager s., till 1lager
damm}lucka s.
damm}lunga s.
dam}mode s.
dammoln avstavas damm}-

moln s.
damm}råtta s. dammtuss
damm}snäcka s. ªzool.º
damm}suga v.
damm}sug{are s. -n; pl. =,

best. pl. dammsugarna
damm}sug{ning s.
damm}torka v.
damm}tork{ning s.
damm}torr adj. -t -a om ny-

målad yta
damm}trasa s.
damm}tuss s.
dammussla avstavas damm}-

mussla s.
damm}vippa s.
damm}virvel s.
dam{ning s.; till damma
damokles}svärd [-åkk•-] s.
överhängande fara

dampa v. -de fukta kläder
före pressning m.m.

damp{are s. -n; pl. =, best. pl.
damparna

damp{ning s.
dam}rum s.
dam}sadel s.
dam}seni{or s.
dam}sida s.
dam}singel s. -n damsinglar

i tennis o.d.
dam}skid{åk{ning s.
dam}sko s.
dam}spel s.
dam}staf{ett s.
dam}strumpa s.
dam}säll{skap s.
dam}tid{ning s.
dam}toal{ett s.
dam}tävl{ing s.
dam}under{kläd{er s. pl.

1dan s. -en -er dansk under
forn- o. medeltid m.m.

2dan [da•n, dann] el. dann
[dann] adj. -t ªvard.º all-
mänt förstärkande för att ut-
trycka obehag

dana v. -de bilda, forma;
fostra m.m.

dana}arv s. -et; pl. = ªåld.º
kvarlåtenskap efter
någon som saknar arv-
ingar

dandy [-y el. -i] s. -n -er
snobb, sprätt

dandy}e{leg{ans s.
dan{er s. pl. inv. i det forna
Danmark

dangla v. -de; dingla och d.
hänga o. slänga o.d.

dan{ing s.
dan{ism [-is•m] s. -en -er
dansk språkegenhet,
danskt el. danskpåverkat
uttryck i annat språk

1dank s. -en -ar 1 dåligt
smalt ljus  2 metallkula
i kulspel

2dank s. oböjl.; i uttr. slå d.
lata sig, gå o. driva o.d.

dann se 2dan
danne}man s., till 1man

ªåld.º hedersman; all-
mogeman

dans s. -en -er
dansa v. -de
dans}afton s.
dans{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a danskunnig, road
av dans

dans{are s. -n; pl. =, best. pl.
dansarna

dans}bana s.
dans}band s.
dans{bands}mus{ik s.
dans{bane}räcke s.
dans{erska s. -n danserskor
dans}golv s.
dans}grupp s.
dans}hak s. -et; pl. = ªvard.º
danslokal

1dansk adj. -t -a
2dansk s. -en -ar inv. i Dan-

mark
danska s. -n danskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
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dans}kap{ell s.
dans}kav{alj{er s.
dansk}född adj.
dansk{het s.
dans}klänn{ing s.
dans}konst s.
dansk-svensk adj. -t -a; 

d. ordbok
dans}kurs s.
dans}kväll s.
dans}lek s.
dans}lekt{ion s.
dans}lok{al s.
dans}lysten adj.
dans}lär{are s.
dans}mel{odi s.
dans}mus s. ªzool.º
dans}mus{ik s.
dans}mäst{are s.
dans}ork{ester s.
dans}par s.
dans}partner s.
dans}peda{gog s.
dans}restaur{ang s.
dans}sal{ong s.
dans}scen s.
dans}sjuka s.
dans}skola s.
dans}steg s.
dans}ställe s.
dans}teater s.
dans}till{ställ{ning s.
dans}visa s.
dans{ör [-ö•r] s. -en -er
dansartist; dansare

dans{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig dansartist

dans{ös}kjol s.
darr s. -et
darra v. -de
darr}bent adj.
darr}gräs s.
darr}hänt adj.
darr{ig adj. -t -a darrande;

ªvard.º dålig, svag
darr{ig{het s.
darr{ning s. -en -ar
darrocka avstavas darr}-

rocka s.; fisk
darr}ål s.
dart [da•rt] s. -en engelsk
pilkastning

darwin{ism [-is•m] s. -en

Charles Darwins lära om
biologisk utveckling

darwin{ist s. -en -er
darwin{ist{isk adj. -t -a

1dask s. -en -ar slag med flata
handen m.m.

2dask s. -et stryk
3dask interj.
daska v. -de slå med flata

handen m.m.
dask{ig adj. -t -a urvattnad,
sjaskig

dass s. -et; pl. = ªvard.º av-
träde, toalett

dass{ig adj. -t -a ªvard.º trist,
ful, dålig

dass}lock s. -et; pl. =
dass}papper s.
data s. pl.; tids- el. levnads-
uppgifter; fakta; material
för maskinell el. manuell
informationsbehandling
m.m.; som förled i sms ofta
dator- el. datorbehandl-
ings-; lägga upp på d.
datorbehandla ngt o.d.

data}an{lägg{ning s.
data}band s.
data}bank s. -en -er
data}bas s. -en -er med data-

register
data}be{arbet{ning s.
data}be{handla v.
data}be{handl{ing s.
data}bransch{en s. best.
data}brott s.
data}centr{al s.
data}chef s.
data}drift s.
data}ex{pert s.
data}firma s.
data}före{tag s.
data}industri s.
data}in{spekt{ion{en s. best.
data}in{trång s.
data}kom{mun{ik{at{ion s.
data}konst s.
data}kon{sult s.
data}kun{skap s.
data}kör{ning s.
data}lag s. -en -ar
data}lager s. ªdatabeh.º till

1lager

data}lagr{ad adj.
data}lagr{ing s.
data{log [-å•g] s. -en -er
data{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om datorers an-
vändning

data{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
data}man s., till 1man
data}mask{in s.
data}mask{in{ell adj. -t -a
data}minne s.
data}mod{em s.
data}nät s.
data}op{er{at{ör s.
data}pro{gram s.
data}reg{ister s.
data}skugga s.
data}skydd s.
data}skärm s. -en -ar
data}spel s.
data}språk s.
data}syst{em s.
data}säker{het s.
data}sätt{ning s.
data}tekn{ik s.
data}term{in{al s.
data}ut{bild{ning s.
data}ut{rust{ning s.
data}vir{us s.
data{vis{ion s. -en terminal

el. system för framtag-
ning av data ur central
dator via telefon o. vis-
ning på teveskärm

data}åldern s. best.
data}över{för{ing s.
dat{er s. pl. ªåld.º bragder
dat{era v. -de; d. ett brev;

d. sig räkna sin början
från

dat{er{bar adj. -t -a
dat{er{ing s.
dat{iv [da•-] s. -en -er kasus
betecknande den som
ngt ges åt m.m.

dat{iv}ob{jekt s.
datja [dat•ja] s. -n datjor
ryskt lantställe

dato s. oböjl. datum; till
dags d.; tre månader a d.
från denna dag

dat{or s. -n -er [-o•r-];
maskin för automatisk
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databehandling, data-
maskin

dat{or}an{lägg{ning s.
dat{or}bas{er{ad adj.
dat{or}be{handla v.
dat{or}be{handl{ing s.
dat{or}centr{al s.
dat{or}chips s.; till chips 2
dat{or}drift s.
dat{or}fel s.
dat{or}graf{ik s.
dat{or{is{era v. -de datorbe-
handla, börja använda
dator i o.d.

dat{or{is{er{ing s.
dat{or{isk adj. -t -a
dat{or}kör{ning s.
dat{or}minne s.
dat{or}nät s.
dat{or}op{er{at{ör s.
dat{or}post s.
dat{or}pro{gram s.
dat{or}skärm s. -en -ar
dat{or}spel s.
dat{or}språk s.
dat{or}styrd adj.
dat{or}styr{ning s.
dat{or}syst{em s.
dat{or}sätt{ning s.
dat{or}tekn{ik s.
dat{or}term{in{al s.
dat{or}tid s.
dat{or}tomo{grafi s.
dat{or}ut{rust{ning s.
dato}växel s.
datt s. oböjl. ditt och d. alle-
handa ting

dat{um s. -et; pl. = uppgift om
dag, månadsdag

dat{um}gräns s.
dat{um}märka v.
dat{um}märk{ning s.
dat{um}park{er{ing s.
dat{um}stämpel s.
dat{um}stämpla v.
dat{um}stämpl{ing s.
dat{um}vis{are s.; på klocka
davids}stjärna s. sexuddig
stjärna som judisk sym-
bol

dazumal se anno
DDT [dedete•] s. oböjl.; starkt

insektsgift (förbjudet i Sverige)

D-dur [de•-] el. D dur s. 
oböjl.

D-dur}skala s.
de se 1den
dead}line [ded•lajn] s. -n
[-en]; tidsgräns då något
måste vara klart

debacle [-bakk•el] s. -t
[-let]; pl. = sammanbrott;
misslyckande

de{bark{era [-ke•-] v. -de
landstiga, gå i land; stiga
av el. ur m.m.

de{bark{er{ing s.
de{batt [-att•] s. -en -er
meningsutbyte; överlägg-
ning

de{batt}art{ikel s.
de{batt}bok s., till 1bok
de{batt}del{tag{are s.
debatteknik avstavas de{-

batt}tekn{ik s.
de{batt{era v. -de hålla de-
batt om, dryfta, diskutera

de{batt}in{lägg s.
de{batt}in{slag s.
de{batt}klim{at s.
de{batt}knep s.
de{batt}led{are s.
de{batt}lysten adj.
de{batt}nivå s.
de{batt}pro{gram s.
de{batt}sida s.
de{batt}skrift s.
de{batt}ämne s.
de{batt{ör [-ö•r] s. -en -er
deb{et [de•-] s. oböjl. skuld-

sida i bokföring; ett d.
deb{et}saldo s.
deb{et}sedel s.; äldre ord för
skattsedel

deb{et}sida s.
deb{il [-i•l] adj. -t -a lätt ut-
vecklingsstörd

deb{il{itet [-e•t] s. -en
deb{it{era v. -de påföra ngn
kostnad för ngt

deb{it{er{ing s.
deb{it{er{ings}längd s.
deb{it{or [de•-] s. -n -er
[-o•r-]; gäldenär; konto
som debiteras

de{but [-bu•t] s. -en -er

första offentliga framträd-
ande; början o.d.

de{but{ant [-butan•t] s. -en 
-er

de{but}bok s., till 1bok
de{but{era v. -de göra debut
de{but}film s.
de{but}för{fatt{are s.
de{but}kon{sert s.
de{but}pjäs s.
de{but}platta s.
de{but}roll s. -en -er
de{but}rom{an s.
de{but}singel s. -n debut-

singlar
de{but}verk s.
dec{ember [-sem•b-] s. oböjl.

en snörik d.
dec{ember}dag s.
dec{ennie}lång adj. -t -a
dec{ennie}skifte s.
dec{enni{um [-senn•-] s. dec-

enniet decennier årtionde
de{centr{al{is{at{ion s. -en
de{centr{al{is{era v. -de
sprida, fördela ledning el.
förvaltning på olika platser
el. lokala myndigheter o.d.

de{centr{al{is{er{ing s.
de{centr{al{ism s. -en
de{centr{al{ist{isk adj. -t -a
de{charge [-sar•s] s. -n [-en]

-r [-er]; ansvarsfrihet för
förvaltning

de{charge}be{tänk{ande s.
de{charge}de{batt s.
de{chiffr{era v. -de tolka

hemlig el. svårläst skrift
de{chiffr{er{bar adj. -t -a
de{chiffr{er{ing s.
deci{bel [-ell•] s.; pl. = mått-

enhet för ljudstyrka m.m.;
en d.

deci{bel}tal s.
de{cid{er{ad adj. avgjord,
bestämd

deci{gram [-gramm• el.
dess•- el. de•-] s. -met;
pl. =, best. pl. -men tion-
dels gram

deci{liter [-li•- el. dess•- el.
de•-] s., till liter

1dec{im{al [-a•l] s. -en -er
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siffra betecknande del i
decimaltal; talet 21,125
har tre decimaler

2dec{im{al [-a•l] adj. -t -a
som avser potenser av tio;
d. indelning

dec{im{al}bråk s. decimaltal
dec{im{al}komma s.
dec{im{al}syst{em s. tiotals-
system

dec{im{al}tal s.; med (dignitet-
er av) tiondelar, t.ex. 2,125

dec{im{al}våg s. -en -ar med
vikter utgörande tiondel av
lasten

dec{im{era v. -de minska
antal av

dec{im{er{ing s.
deci{meter [-me•- äv. dess•-

el. de•-] s., till 1meter tion-
dels meter

deci{meter}bred adj.
deci{meter}tjock adj. -t -a
deci{ton [dess•itån el. de•-]

s. -net; pl. =, best. pl. -nen
tiondels ton

deck{are s. -n; pl. =, best. pl.
deckarna ªvard.º detektiv;
detektivroman o.d.

deck{ar}för{fatt{are s.
deck{ar}serie s.

1de{cresc{endo [-sen•do] adv.
med avtagande ton-
styrka o.d.

2de{cresc{endo [-sen•do] s.
-t -n

de{dic{era v. -de; d. ngt till
ngn tillägna ngn ngt

de{dik{at{ion s. -en -er
de{dik{at{ions}ex{empl{ar s.
de{dik{er{ad adj. ªdatabeh.º
avsedd för en speciell
användning

de{duc{era v. -de härleda,
bevisa

de{dukt{ion [-kso•n] s. -en 
-er

de{dukt{iv [-i•v, äv. dedd•- el.
de•-] adj. -t -a; d. metod
som går från grund till följd
o.d.

de facto adv. faktiskt, i
verkligheten

de facto-flykt{ing s. utlänn-
ing som på grund av
politiska förhållanden
i hemlandet inte vill åter-
vända dit

de{fait{ism [-fätis•m] s. -en
uppgivelseanda, ovilja
att kämpa o.d.

de{fait{ist s. -en -er
de{fait{ist{isk adj. -t -a

1de{fekt [-ek•t] adj.; n. =, -a
ofullständig; bristfällig

2de{fekt [-ek•t] s. -en -er
brist, lucka; skada, fel

de{fekt}för{teckn{ing s.
1de{fens{iv [-ensi•v, äv. -

ansi•v el. deff•- el. de•-] adj.
-t -a som avser försvar
e.d.

2de{fens{iv [-ensi•v, äv. -ansi•v
el. deff•- el. de•-] s. -en för-
svar; hålla sig på defensiv-
en utan att anfalla

de{fens{iv}krig s.
de{fens{iv}spel s.
de{fens{iv}spel{are s.
de{fibr{ill{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•-] ªmed.º apparat som
ger en person normal
hjärtrytm

de{fic{it [de•-] s.; best. = el.
-et; pl. = brist, underskott

de{fic{it}be{lopp s.
de{fil{era v. -de marschera

el. passera förbi som
hedersbetygelse m.m.

de{fil{er{ing s.
de{fini{era v. -de
de{fini{er{bar adj. -t -a
de{fini{er{ing s.
de{fin{it [-i•t] adj.; n. =, -a be-

stämd; definita pronomen
t.ex. demonstrativa, personliga

de{fin{it{ion s. -en -er
de{fin{it{ions}fråga s.
de{fin{it{ions}för{sök s.
de{fin{it{ions{mäss{ig adj. -t -a
de{fin{it{iv [-i•v äv. deff•- el.
de•-] adj. -t -a slutgiltig;
bestämd

de{flat{ion s. -en höjning av
penningvärdet o. all-
mänt prisfall; vindens

bortförande av löst
material m.m.

de{flat{ions}kris s. -en -er
de{flor{at{ion s. -en -er
de{flor{era v. -de spränga
mödomshinna på kvinna

de{flor{er{ing s.
de{foli{ant [-an•t] s. -en -er

avlövningsmedel
de{form{at{ion s. -en -er
de{form{era v. -de ändra den

normala formen hos; van-
ställa o.d.

de{form{er{ing s.
de{form{itet [-e•t] s. -en -er
missbildning

de{froster [-ås•t-] s. -n de-
frostrar avfrostare av bil-
rutor m.m.

deg s. -en -ar
dega v. -de smeta ned med
deg m.m.; d. sig bli deglik
o.d.; sitta och d. ªvard.º
slöa, göra ingenting

deg{art{ad adj.
deg}bland{are s.
degel s. -n deglar skålformigt
kärl av eldfast material
för upphettning o.d.

degel}ugn s.
de{gen{er{at{ion s. -en
de{gen{er{at{iv [-i•v] adj. -t -a
förbunden med degener-
ation

de{gen{er{era v. -de urarta;
försämras m.m.

de{gen{er{er{ing s.
deg{ig adj. -t -a
deg}klump s.
deg}knåd{ning s.
deg}krok s. på köksmaskin
de{grad{era v. -de flytta ned
till lägre grad el. rang;
förnedra o.d.

de{grad{er{ing s.
deg}rand s.
deg}skrapa s.
deg}tråg s.
de{hum{an{is{era v. -de
de{hum{an{is{er{ing s.
deikt{isk [dej•k-] adj. -t -a
utpekande m.m.; deiktiska
pronomen t.ex. ’den här’
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de{ism [-is•m] s. -en åskåd-
ning som antar ett högs-
ta väsen som skapare
men förnekar dess in-
gripande i händelsernas
gång m.m.

de{ist s. -en -er
de{ist{isk adj. -t -a
dej se du
deja s. -n dejor ªåld.º mjölk-
erska o.d.

déjà vu [desavy•] el. deja vu
s. oböjl. ªpsykol.º känsla av
att man tidigare har
upplevt samma sak

de{jeuné [-söne•] s. -n -er
frukost

dej{lig adj. -t -a vacker;
ljuvlig o.d.

dej{lig{het s.
dejsa v. -de driva akter-
över vid segling

dejs{ning s.
dejs}vänd{ning s.
deka v. -de; d. ned sig ªvard.º
förfalla, komma på glid
el. på fallrepet o.d.

dek{ad [-a•d] s. -en -er
grupp av tio dagar

de{kad{ens [-en•s el. -an•s]
el. de{kad{ans [-an•s] s. -en
tillstånd av förfall

de{kad{ens}peri{od s.
de{kad{ens}tecken s.

1de{kad{ent [-den•t] adj.; n. =,
-a förfallen, urartad;
överförfinad, livstrött
o.d.

2de{kad{ent [-den•t] s. -en -er;
1880-talets franska dekad-
enter symbolister o.d.

dek{ad{isk [-a•-] adj. -t -a;
dekadiskt talsystem med
10 som bas

dek{al [-a•l] s. -en -er av-
dragsbild

de{kalko{mani [-i•] s. -n
överföring av bild gm
avdrag från preparerat
papper till en yta; av-
dragsbild

deka{log{en [-å•g-] s. best. de
tio budorden

dek{an [-a•n] s. -en -er ord-
förande i fakultet el.
sektion vid universitet
m.m.

dek{an{at [-a•t] s. -et; pl. =
befattning som dekanus;
lokal sammanslutning av
präster inom kyrka m.m.

de{kant{era v. -de hälla av o.
avskilja bottensatsen o.d.

de{kant{er{ing s.
dek{an{us [-a•n-] s. oböjl.
dekan; en d.

de{kat{era v. -de med ånga
avlägsna glansighet från
el. krympa tyg m.m.

de{kat{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. dekaterarna

de{kat{er{ing s.
de{kat{ur [-u•r] s. -en dekat-
ering

dek{is s. oböjl. ªvard.º i uttr.
vara på d. förfallen, ned-
dekad

dek{is}fig{ur s.
de{klam{at{ion s. -en -er
de{klam{at{or{isk [-o•-] adj.

-t -a som avser deklamat-
ion; braskande m.m.

de{klam{at{ör [-ö•r] s. -en -er
de{klam{era v. -de konstnär-

ligt läsa upp vers
de{klam{er{ing s.
de{klar{ant [-an•t] s. -en -er
de{klar{at{ion s. -en -er
de{klar{at{ions}blank{ett s.
de{klar{at{ions}kurs s.; t.ex.

på aktier
de{klar{at{ions}plikt s.
de{klar{at{ions}skyld{ig adj.

-t -a
de{klar{at{ions}skyld{ig{het s.
de{klar{at{ions}upp{gift s.
de{klar{at{ions}värde s.; t.ex.

på aktier
de{klar{era v. -de
de{klar{er{ing s.
de{klass{era v. -de nedsätta

i rang, flytta ned i lägre
klass o.d.

de{klass{er{ing s.
de{klin{at{ion s. -en -er sub-

stantivs o. adjektivs böj-

ningssätt; magnetnåls avvik-
ning; himlakropps höjd
över himmelsekvatorn

de{klin{at{ions}änd{else s.
de{klin{era v. -de förfalla,
gå utför; böja substantiv el.
adjektiv; avvika från rikt-
ningen till polen el. från
himmelsekvatorn m.m.

de{klin{er{ing s.
de{koder s. -n dekodrar
de{kokt [-åk•t] s. -en -er
avkok på växter

de{koll{et{age [-a•s] s. -t
[-et]; pl. = djup urring-
ning

de{koll{et{er{ad adj. d. klänn-
ing

de{kon{strukt{iv{ism s. -en
riktning inom arkitektur och
litteratur

de{kon{strukt{iv{ist{isk adj.
-t -a

dek{or [-å•r] s. -en -er ut-
smyckning; scenbild

dek{or{at{ion s. -en -er ut-
smyckning; parti av
sceninredning; ordens-
tecken m.m.

dek{or{at{ions}konst s.
dek{or{at{iv [-i•v äv. dekk•-

el. de•-] adj. -t -a
dek{or{at{ör [-ö•r] s. -en -er
dek{or{era v. -de utsmycka,
pryda; förläna ngn en
orden m.m.

dek{or{er{ing s.
dek{or}rand s.
dek{or{um [-å•-] s. oböjl. an-
ständighet, det passande;
hålla på (ett visst) d.

de{kour{ag{era [-korase•-] v.
-de göra modfälld, av-
skräcka

de{krep{it{us [-re•-] adj. oböjl.
ålderdomssvag

de{kret [-e•t] s. -et; pl. =
påbud, förordning

de{kret{era v. -de påbjuda,
förordna; självrådigt be-
stämma

del s. -en -ar; ta(ga) del av
skaffa sig kännedom om;
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för all d. för allt i värld-
en, äv. (som svar på tack
m.m.) ingen orsak

dela v. -de
de{labi{al{is{er{ad adj. uttal-
ad utan läpprundning

de{labi{al{is{er{ing s.
del{ad adj. delade meningar
olika

del{akt{ig adj. -t -a som har
del i el. av ngt; inblandad
i brott

del{akt{ig{het s.
del}an{svar s.
del{are s. -n; pl. =, best. pl.

delarna
del{bar adj. -t -a
del{bar{het s.
del}be{tala v.
del}be{tal{ning s.
del}be{tänk{ande s.
del}be{vis s.; vid fondemission
del{cred{ere [-kre•-] s. oböjl.
övertagande av ansvar
för att annan persons be-
talning fullgörs; ett d.

de{le{at{ur [-a•-] s.; pl. = kor-
rekturtecken för borttag-
ning; ett d.

de{le{at{ur}tecken s.
de{leg{at [-a•t] s. -en -er ut-

sänt ombud m.m.
de{leg{at{ion s. -en -er
grupp av ombud, ut-
skott; delegering av be-
slutsrätt m.m.

de{leg{at{ions}rätt s.
de{leg{era [-ge•-] v. -de för-
ordna till ombud; över-
flytta el. överlåta besluts-
rätt m.m.

de{leg{er{ad adj.; substantiverat
ombud, fullmäktig

de{leg{er{ade}för{saml{ing s.
de{leg{er{ade}möte s.
de{leg{er{ing s. -en -ar
delf{in [-i•n] s. -en -er tand-

val
del}fin{ansi{era v.
del}fin{ansi{er{ing s.
delf{in{ari{um s. delfinariet

delfinarier
delf{in}art s.

delf{isk adj. -t -a som avser
(oraklet i) Delfi

del}fråga s.
del}få{ende s. -t ªjur.º
del}för{klar{ing s.
del}ge äv. del}giva v.
del}giv{ning s.
del{giv{nings}be{vis s.
del{giv{nings}kvitto s.
del{giv{nings}ärende s.
de{lici{ös [-siö•s] adj. -t -a
fin, utsökt, förtjusande
o.d.

de{lik{at [-a•t] adj.; n. =, -a
läcker; smakfull, fin;
ömtålig, grannlaga

de{lik{at{ess [-ess•] s. -en -er
de{lik{at{ess}af{fär s.
de{lik{at{ess}bröd s.
de{lik{at{ess}disk s.
de{lik{at{ess}jäv s. ªjur.º
de{likt [-ik•t] s. -et; pl. =
rättsstridig handling,
förbrytelse

de{linkv{ent [-en•t] s. -en -er
brottsling som skall av-
straffas, missdådare o.d.

de{lir{ant [-an•t] s. -en -er
person som lider av de-
lirium

delirieanfall se delirium-
anfall

de{liri{um [-li•-] s. deliriet
delirier förvirringstill-
stånd med hallucination-
er m.m., t.ex. vid alkoholism

de{liri{um}an{fall el.
de{lirie}an{fall s.

dell}bo s. -n -r inv. i Delsbo
del}likv{id s.
del}mom{ent s.
del}mål s.
del}mängd s.
del{ning s. -en -ar
del{nings}ex{empl{ar s. ex-
emplar av vissa handl-
ingar inom regering och
riksdag som delas ut för
kommentar

del{nings}linje s.
del{nings}mask{in s.
del{nings}punkt s.
del{nings}sätt s.

del{nings}tal s.
delo s. oböjl. tvist, träta;

i uttr. (komma, råka, vara)
i d. (med ngn)

del}pens{ion s.
del}rap{port s.
del}re{sult{at s.
dels konj.
dels}bo s. -n -r ªvard.º
partner som man kortare
perioder sammanbor
med

del}seger s.
del}stat s.
del}stat{lig adj. -t -a
del{stats}nivå s.
del{stats}parla{ment s.
del{stats}reg{er{ing s.
del{stats}val s. -et; pl. =
del}streck s.
del}sträcka s.

1del}ta äv. del}taga v. d. i ngt
vara med om m.m.

2delta s. -t -n landområde
uppkommet gm upp-
slamning vid flodmynn-
ing; triangulärt föremål
m.m.

3delta s. -t; pl. -n el. = grek-
isk bokstav motsv. d;
stort d. har form av en
triangel

delta}bild{ning s.
deltaga se 1delta
del}tag{ande s. -t
del{tag{ar}an{tal s.
del{tag{ar}av{gift s.
del}tag{are s. -n; pl. =, best.

pl. deltagarna
del{tag{ar}land s., till 1land
del{tag{ar}lista s.
delta}land s., till 3land
delta}muskel s.; över axeln
delta}om{råde s.
delta}stråle s. ªfys.º
delta}vinge s.; på flygplan
del}tent{am{en s.
del}tid s.
del}tid{are s. -n; pl. =, best.

pl. deltidarna
del{tids}an{ställd adj.
del{tids{an}ställ{ning s.
del{tids}arbeta v.
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del{tids}arbete s.
del{tids}för{skola s.
del{tids}grupp s.; i förskola
del{tids}jobb s.
del{tids}pens{ion s.
del{tids}pol{it{ik{er s.
del{tids}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
del{tids}syssel{sätt{ning s.
del{tids}tjänst s.
del}tävl{ing s.
del{vis adv.
del{års}bok{slut s.
del{års}rap{port s.
del}äg{are s. -n; pl. =, best.

pl. delägarna
del}äg{ar{skap s. -et
del}ägd adj.
dem se 1den
dema{gog [-å•g] s. -en -er
folkuppviglare, hetsande
agitator m.m.

dema{gogi [-gi•] s. -n
demagogers agitation
m.m.

dema{gog{isk [-å•g-] adj. -t 
-a

dé{marche [-ar•s] s. -n [-en]
-r [-er] el. de{marsch -en 
-er diplomatisk hänvänd-
else

de{mark{at{ions}linje s.
gränslinje

demarsch se démarche
de{mask{era [-ke•-] v. -de ta
av ngn masken; avslöja,
blotta; d. sig

de{mask{er{ing s.
de{materi{al{is{at{ion s. -en 

-er
de{materi{al{is{era v. -de fri-
göra från materien; för-
vandla massa till strål-
ningsenergi

de{materi{al{is{er{ing s. -en 
-ar

de{mens [-en•s] s. -en sinn-
esslöhet på grund av förstör-
ing av hjärnceller

de{mens}sjuk{dom s.
de{mens}vård s. -en
de{ment [-en•t] adj.; n. =, -a
som lider av demens

de{ment{era [-mente•-] v.
-de offentligt förneka el.
bestrida m.m.

de{menti [-i•] s. -n -er
de{mer{it{er{ande adj. oböjl.
ägnad att minska ngns
meriter el. anseende

de{mil{it{ar{is{era v. -de av-
skaffa militära anlägg-
ningar i område m.m.

de{mil{it{ar{is{er{ing s.
demi{mond [-ån•d el. -ån•d]

s. -en -er prostituerad i
överklassmiljö

demi{mond{art{ad adj.
de{miss{ion s. -en -er av-
gång från befattning

de{miss{ion{era v. -de avgå
från befattning

de{miss{ions}an{sök{an s.
demi{urg [-ur•g] s. -en -er
skapare av sinnevärlden
enl. gnosticismen m.m.

demo- i sms 1 folk-  2 de-
monstrations-

de{mob{il{is{era v. -de upp-
häva mobilisering

de{mob{il{is{er{ing s.
demo{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om befolkningars
sammansättning o. för-
ändringar m.m.

demo{graf{isk [-a•f-] adj. -t 
-a

demo}in{spel{ning s.
demo}kass{ett s.
demo{krat [-a•t] s. -en -er
anhängare av demokrati

demo{krati [-i•] s. -n -er stat
med folkvälde

demo{krati}pro{cess s.
demo{krat{is{era v. -de göra

mera demokratisk
demo{krat{is{er{ing s.
demo{krat{is{er{ings}pro{-

cess s.
demo{krat{isk [-a•t-] adj. -t 

-a som tillhör el. utmärk-
er demokrati el. demo-
krater; folklig o.d.

de{mol{era v. -de riva, rasera
de{mol{er{ing s.
de{mol{er{ings}kula s.

demon [-å•n] s. -en -er ond
ande m.m.

demon}be{svärj{else s.
demoni [-i•] s. -n djävulsk-
het; tjusande kuslighet o.d.

demon{isk adj. -t -a
djävulsk; tjusande kuslig
o.d.

demon}reg{iss{ör s.
de{monstr{ant [-an•t] s. -en 

-er
de{monstr{at{ion s. -en -er
de{monstr{at{ions}bil s.
de{monstr{at{ions}ex{-

empl{ar s.
de{monstr{at{ions}fri{het s.
de{monstr{at{ions}kök s.
de{monstr{at{ions}möte s.
de{monstr{at{ions}tåg s. -et;

pl. =
de{monstr{at{iv [-i•v, äv.
-mån•st- el. de•- el.
demm•-] adj. -t -a iögon-
fallande, utmanande; ut-
pekande m.m.; demonstr-
ativt pronomen t.ex. ’denne’

de{monstr{at{iv}pro{nom{en s.
de{monstr{at{ris [-i•s] s. -en 

-er
de{monstr{at{ör [-ö•r] s. -en 

-er av vara o.d.
de{monstr{era v. -de före-
visa o. förklara; utföra el.
delta i samfälld menings-
yttring t.ex. gm tåg

de{monstr{er{ing s.
de{mont{era [-månte•- el.
-månte•-] v. -de ta sönder
el. isär maskin o.d., ned-
montera

de{mont{er{ing s.
demo}platta s. ªvard.º
de{mor{al{is{at{ion s. -en
de{mor{al{is{era v. -de mor-
aliskt fördärva; upplösa
moralen hos trupp m.m.

de{mor{al{is{er{ande adj.
oböjl.

de{mor{al{is{er{ing s.
demo}tape s.

1den pron. den n. det; gen.
dess; pl. de el. vard. dom
[dåmm]; gen. deras, 
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objektsform dem, vard. dom
1 obetonat; självständig
användning låna mig böck-
erna, jag vill läsa dem; han
frågade om de ville följa
med 2 betonat; utpekande
den mannen litar jag inte
på; de barnen kan man
lita på; den här pojken;
det här huset; ta inte den
utan en annan; ta den här,
den där 3 med efterföljande
bisats; i gen. m. o. f. dens;
den som lever får se; rätta
dig efter dens råd som vill
ditt bästa; jag avundas
dem (äv. de) som fått stud-
era; brevet riktar sig till
dem (äv. de) som har barn

2den best. artikel den n. det;
pl. de, vard. dom [dåmm];
den glada festen; det vita
huset; de höga furorna

den{ar [-a•r] s. -en -er ä.
mynt präglat i antikens Rom
m.m.

de{nat{ur{al{is{at{ion s. -en
de{nat{ur{al{is{era v. -de be-
röva ngn medborgarrätt

de{nat{ur{al{is{er{ing s.
de{nat{ur{era v. -de ändra
naturlig beskaffenhet
hos; göra odrickbar; de-
naturerad sprit

de{nat{ur{er{ing s.
dendro}krono{logi [-gi• äv.
den•d-] s. tidsbestämning
med hjälp av träds års-
ringar

dendro}krono{log{isk [-å•g-]
adj. -t -a

dendro{log [-å•g] s. -en -er
dendro{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om träd

dendro{log{isk [-å•g-] adj. -t
-a

den}gen{us s.
denier [-je•] s.; pl. = enhet för

garns tjocklek och vikt; en d.
denier}tal s.
denim [-i•m] s. -en jeanstyg

o.d.
denim}jeans s. pl.

denim}tyg s.
den}kön s. genus hos sub-
stantiv som kan ersättas
med ”den”

denne pron. denna n. detta;
pl. dessa; den 4 (fjärde)
i denna månad i innevar-
ande el. nyssnämnda
månad; den 4 (fjärde)
dennes innevarande
månad

de{not{at{ion s. -en -er be-
grepps omfång; huvudbetyd-
else

de{not{at{iv [-i•v äv. de•- el.
denn•-] adj. -t -a

de{not{era v. -de beteckna,
vara namn för o.d.

den}samme pron. densamma
n. detsamma; pl. desamma;
med detsamma genast o.d.

dens{itet [-e•t] s. -en täthet
mätt t.ex. i kilogram per kub-
ikmeter

1dent{al [-a•l] adj. -t -a som
avser tänder m.m.

2dent{al [-a•l] s. -en -er tand-
ljud

dent{al}guld s.
dent{al}labor{at{ori{um s.
de{nud{at{ion s. -en -er
de{nud{era v. -de blottlägga

berggrund m.m.
de{nud{er{ing s.

1de{od{or{ant [-an•t] s. -en -er
deodoriserande medel

2de{od{or{ant [-an•t] adj.; n. =,
-a deodoriserande

de{od{or{is{era v. -de ta bort
dålig lukt, avlukta

de{od{or{is{er{ing s.
de{parte{ment [-en•t] s. -et;

pl. = avdelning inom ett
rikes högsta förvaltning;
större administrativt
område i Frankrike m.m.

de{parte{ment{al [-a•l] adj.
-t -a

de{parte{ments}chef s.
de{parte{ments}för{ordn{-

ing s.
de{parte{ments}pro{mem{-

oria s.

de{parte{ments}råd s. -et;
pl. =

de{parte{ments}se{kret{er{-
are s.

de{pers{on{al{is{at{ion s. -en
de{pers{on{al{is{er{ing s.
känsla av upplösning av
det egna jaget o.d.

depesch [-es• el. -e•s] s.
-en -er brådskande
ämbetsskrivelse

depesch}byrå s. -n -er tid-
ningskontor

depesch}kont{or s.
de{place{ment [-en•t] s. -et

vikt av det vatten som flyt-
ande fartyg el. flytande el.
nedsänkt kropp undan-
tränger m.m.

deplacementbåt se deplace-
ment(s)båt

deplacementfartyg se de-
placement(s)fartyg

de{place{ment(s)}båt s.
de{place{ment(s)}far{tyg s.
de{pon{ens [-på•-] s.; best. =;

pl. = el. deponentier verb
med passiv form o. aktiv
betydelse, t.ex. ’hoppas’; 
ett d.

de{pon{ent [-en•t] s. -en -er
person som deponerat
ngt; ªfinl. äv.º person som
har pengar på konto

de{pon{enti{ell [-(t)siell•] adj.
-t -a

de{pon{era v. -de lämna i
förvar el. ifrån sig o.d.

de{pon{er{ing s.
de{pon{er{ings}an{lägg{-

ning s.; för sopor o.d.
de{poni [-i•] s. -n -er an-
läggning för deponering
av sopor

de{port{at{ion s. -en -er
de{port{at{ions}ort s. -en -er
de{port{era v. -de förvisa till

fångläger o.d.
de{port{er{ing s. -en -ar
de{pos{it{ion s. -en -er 1 till

deponera 2 ªfinl.º insätt-
ning, bankmedel

de{pos{it{ions}av{gift s.
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de{pos{it{ions}be{vis s.
de{pos{it{um [-o•- el. -å•-] s.

oböjl. deponerat gods o.d.;
ett d.

deppa v. -de ªvard.º vara
nedstämd o.d.

depp{ad adj. deprimerad,
nedstämd

depp{ig adj. -t -a
depp{ig{het s.
depp{ning s.
de{prav{at{ion s. -en
de{prav{er{ad adj. moraliskt
fördärvad o.d.

de{prav{er{ing s.
de{preci{era v. -de nedsätta
värdet på valuta, m.m.

de{preci{er{ing s.
de{press{ion s. -en -er tryckt
sinnesstämning, ned-
stämdhet; djupgående låg-
konjunktur; sänka under
havsytans nivå i jordytan
m.m.

de{press{ions}peri{od s.
de{press{ions}till{stånd s.
de{press{ions}år{en s. pl. 

best.
de{press{iv [-i•v, äv. de•- el.
dep•r-] adj. -t -a känne-
tecknad av depression

de{prim{era v. -de ned-
stämma, göra betryckt
o.d.

de{prim{er{ad adj. ned-
stämd, betryckt

de{prim{er{ing s.
de{put{at{ion s. -en -er saml-
ing ombud med uppdrag
o.d.

de{put{at{ions}med{lem s.
de{put{er{ad adj.; ofta

substantiverat utsedd till
ombud o.d.

de{put{er{ade}kammare s.;
t.ex. i Frankrike i ä. tid

depå [-å•] s. -n -er upplag,
upplagt förråd; förvar-
ingsplats m.m.

depå}far{tyg s.
depå}fynd s.
depå}pre{par{at s. ªmed.º
de{rang{era [-ranse•-] v. -de

bringa i oordning el. i
olag o.d.

de{rang{er{ing s.
deras se 1den

1derby [därr•by el. -i äv.
da•(r)bi] s. -t -n slätlöp-
ning för treåriga hästar
2400 m

2derby [därr•by el. -i] s. -t -n
fotbollsmatch mellan lag
från samma ort

derby}lopp s.
derby}match s.
derby}segr{are s.
derby}vinn{are s.
de{riv{at [-a•t] s. -et; pl. =
kemisk förening härledd
ur en annan; härlett ord
m.m.

de{riv{ata [-a•ta] s. -n deriv-
ator ªmat.º

de{riv{at{ion [-o•n] s. -en -er
de{riv{era v. -de härleda ord;
bestämma derivatan av
en funktion m.m.

de{riv{er{ing s.
derm{ato{log [-å•g] s. -en -er
derm{ato{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om huden o.
dess sjukdomar

derm{ato{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

derv{isch [-is•] s. -en -er
medlem av islamskt
brödraskap

derv{isch}dans s.
derv{isch}orden s.
des{arm{era v. -de avväpna;
oskadliggöra mina m.m.

des{arm{er{ing s.
des{avou{era [-voe•-] v. -de
förklara sig ej stödja ngn
el. ngt

des{avou{er{ing s.
de{scend{ens [-senden•s el.
-senden•s] s. -en härstam-
ning

de{scend{ens}lära s.
de{scend{ent [-en•t] s. -en 

-er ättling
de{se{greg{at{ion s. -en
de{se{greg{era v. -de upp-
häva segregation av

de{se{greg{er{ing s. -en
de{sens{ibil{is{era v. -de
minska känslighet el. av-
lägsna överkänslighet
hos

de{sens{ibil{is{er{ing s.
de{sert{era v. -de rymma ur

krigstjänst o.d.
de{sert{er{ing s. -en -ar
de{sert{ör [-ö•r] s. -en -er
de{sign [-saj•n] s. -en

industriell formgivning
de{signa [-saj•na] v. -de
formge

de{sign{ad adj.
de{signer s. -n; pl. = el. enl.

eng. böjn. formgivare
de{sign{era [-inne•- el.
-inje•-] v. -de i förväg utse
el. bestämma m.m.

de{sign{er{ad adj. d. till ngt
de{sign{er{ing s.
de{sign}kon{sult s.
des{il{lus{ion s. -en -er be-
svikelse o.d.

des{il{lus{ion{er{ad adj. be-
sviken; illusionslös

des{in{fekt{era v. -de rena
från smittämnen el. ohyra
o.d.

des{in{fekt{er{ing s.
des{in{fekt{ion [-kso•n] s.

-en
des{in{fekt{ions}medel s.
des{in{fekt{ions}vätska s.
des{in{fekt{ör [-ö•r] s. -en -er
des{in{fic{era v. -de desin-
fektera

des{in{fic{er{ing s.
des{in{form{at{ion s. -en -er
des{in{form{era v. -de avsikt-

ligt ge felaktig informat-
ion

des{integr{at{ion s. -en -er
upplösning; sönderfall

de{skript{ion [-pso•n] s. -en
-er beskrivning

de{skript{iv [-ti•v el. de•- el.
des•kr-] adj. -t -a beskriv-
ande

desk{top publish{ing s. oböjl.
framställning av tryck-
färdiga original med
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hjälp av persondator;
skrivbordspublicering;
en d.

desme}knopp s.; växt
des{org{an{is{at{ion s. -en
des{org{an{is{era v. -de
bringa i oordning el.
upplösning o.d.

des{org{an{is{er{ing s.
des{orient{er{ad adj. som
inte kan orientera sig;
vilsen, förbryllad o.d.

des{orient{er{ing s.
de{sper{ado [-a•-] s. -n; pl. -r

el. -er hänsynslös o. våld-
sam person, särsk. brotts-
ling

de{sper{at [-a•t] adj.; n. =, -a
hänsynslös, besinnings-
lös; förtvivlad; ursinnig
m.m.

de{sper{at{ion s. -en desperat
tillstånd o.d.

despot [-å•t] s. -en -er för-
tryckare; härsklysten
person; envåldshärskare
m.m.

despoti [-i•] s. -n -er stat med
despotisk styrelseform

despot{isk [-å•-] adj. -t -a
härsklysten, tyrannisk;
egenmäktig; enväldig o.d.

despot{ism [-is•m] s. -en
despot}välde s.

1dess s. -et; pl. = tonen d
sänkt med ett halvt ton-
steg

2dess pron.; jfr 1den i adverbi-
ella uttr., t.ex. innan, sedan,
till, intill d. innan resp.
sedan den tiden e.d.; ju
förr d. bättre så snart
som möjligt e.d.; jfr desto

dess}bättre adv. lyckligtvis
Dess-dur el. Dess dur s.

oböjl.
dess}e{mell{an adv.
dess{ert [-ä•r] s. -en -er
efterrätt

dess{ert}ost s., till 1ost
dess{ert}sked s.
dess{ert}tallr{ik s.
dess{ert}vin s., till 1vin

dess}för{inn{an adv.
dess}för{ut{an adv. utan den

el. det
dess{in{at{ör [-ö•r] s. -en -er
mönsterritare

dess}lik{es [-li•-] adv. tillika,
därjämte

dess-moll el. dess moll s.
oböjl.

dess}ut{om [-u•- el. dess•-]
adv. därutöver, därjämte
o.d.

dess}värre adv. tyvärr
dess{äng [-än•] s. -en -er av-
sikt, plan; mönster o.d.

de{stab{il{is{er{ande adj.
oböjl. d. inverkan

de{stab{il{is{er{ing s.
de{still{at [-a•t] s. -et; pl. =
produkt av destillation

de{still{at{ion s. -en -er
de{still{at{ions}ap{par{at s.
de{still{at{ions}kolv s.
de{still{at{ions}pro{cess s.
de{still{at{ör s. -en -er
de{still{era v. -de skilja

vätskor åt genom upp-
värmning och kondens-
ering

de{still{er}ap{par{at s.
de{still{er{bar adj. -t -a
de{still{er{ing s. -en -ar
de{still{er{ings}ap{par{at s.
de{stin{at{ion s. -en -er be-
stämmelseort; avsänd-
ande till en ort o.d.

de{stin{at{ions}hamn s.
de{stin{at{ions}ort s. -en -er
de{stin{era v. -de; d. fartyg

till New York bestämma
att fartyg skall gå till N.

de{stin{er{ing s.
desto adv. ju förr d. bättre
dess; inte d. mindre det
oaktat, ändå; d. bättre
för honom så mycket

de{stru{era v. -de förstöra;
oskadliggöra o.d.

de{stru{er{ing s.
de{strukt{ion [-kso•n] s. -en
de{strukt{ions}an{lägg{ning s.;

t.ex. för avfall
de{strukt{ions}ugn s.

de{strukt{iv [-i•v el. de•- el.
des•tr-] adj. -t -a förstör-
ande, upplösande

de{strukt{iv{itet [-e•t] s. -en
det konj. ªåld.º att
det se 1den
de{tache{ment [-en•t] s. -et;

pl. = avdelad trupp
de{tache{ments{vis adv.
de{tach{era v. -de avdela

trupp för ett ändamål
de{tach{er{ing s.
de{tach{ör [-ö•r] s. -en -er
person som tar bort
fläckar i kemtvätt

de{talj [-al•j] s. -en -er
smådel; enskildhet, bi-
omständighet; verksam-
hetsgren inom militär org-
anisation m.m.

de{talj}an{märk{ning s.
de{talj}arbete s.
de{talj}be{skriv{ning s.
de{talj}be{stämm{else s.
de{talj{era v. -de redogöra
för ngt i alla enskildheter,
gå i detalj med m.m.

de{talj{er{ad adj. d. redogör-
else ingående, utförlig

de{talj{er{ing s.
de{talj}fråga s.
de{talj}före{skrift s.
de{talj}för{sälj{ning s.
de{talj}granska v.
de{talj}gransk{ning s.
de{talj}handel s.; med försälj-

ning till konsumenter
de{talj{handels}före{tag s.
de{talj}handl{are s.
de{talj}in{form{at{ion s.
de{talj{ist [-is•t] s. -en -er
detaljhandlare

de{talj}karta s.
de{talj}krit{ik s.
de{talj}kun{skap s.
de{talj}plan s. -en -er
de{talj}plan{era v.
de{talj}plan{er{ing s.
de{talj}pris s., till 1pris
de{talj}pro{blem s.
de{talj}regl{er{ing s.
de{talj}rik adj. -t -a
de{talj}rike{dom s.
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de{talj}sinne s.
de{talj}skiss s.
de{talj}skärpa s.
de{talj}stud{era v.
de{talj}studi{um s.
de{talj}styrd adj.
de{talj}styr{ning s.
de{talj}trogen adj.
de{talj}upp{gift s.
de{talj}ut{form{ning s.
de{tekt{era v. -de upptäcka,
påvisa närvaro av

de{tekt{er{ing s.
de{tekt{ion s. -en -er
de{tekt{iv [-i•v] s. -en -er
de{tekt{iv}arbete s.
de{tekt{iv}byrå s. -n -er
de{tekt{iv}för{fatt{are s.
de{tekt{iv}gåta s.
de{tekt{iv}hist{oria s.
de{tekt{iv{isk [-i•v-] adj.

-t -a
de{tekt{iv}rom{an s.
de{tekt{or [-tek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning för på-
visning t.ex. av strålning el.
för avskiljning av in-
formationsbärande
radiosignaler m.m.

de{tekt{or(s)}rör s.
de{terg{ent [-gen•t] s. -en -er
tvättande o. disperger-
ande ämne

de{term{in{ant [-an•t] s. -en 
-er ªmat.º

de{term{in{at{ion s. -en -er
de{term{in{at{iv [-tär•m- el.
-ti•v] adj. -t -a; determinat-
ivt pronomen, t.ex. ’den’ i
’den som lever får se’

de{term{in{at{iv}pro{nom{en s.
de{term{in{era v. -de be-
stämma; inskränka om-
fånget av begrepp m.m.

de{term{in{er{ing s.
de{term{in{ism [-is•m] s. -en
uppfattningen att viljan
inte är fri m.m.

de{term{in{ist s. -en -er
de{term{in{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
det}gen{us s.
det}kön s. genus hos sub-

stantiv som kan ersättas
med ”det”

de{ton{at{ion s. -en -er
de{ton{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; tändsats o.d.

de{ton{era v. -de låta ex-
plodera med knall

de{ton{er{ing s.
de{ton{ik [-i•k] s. -en de-
toneringsteknik

de{tron{is{era v. -de störta
från tronen, avsätta

de{tron{is{er{ing s.
deuce [djo•s] s. oböjl.; ställ-

ningen fyrtio lika i tennis
deuteri{um [devte•-] s. -et el.

deuteriet el. = tungt väte
deuter{on [-å•n] s. -en -er
atomkärna i deuterium

deutr{on [-å•n] s. -en -er
deuteron

de{valv{at{ion s. -en
de{valv{era v. -de nedskriva
värdet av valuta

de{valv{er{ing s. -en -ar
de{valv{er{ings}ef{fekt s.
devi{at{ion s. -en -er
devi{era v. -de avvika o.d.
devi{er{ing s.
de{vis [-i•s] s. -en -er tänke-
språk, valspråk, motto
m.m.

devon [-å•n] s.; best. = el. -en
period o. system mellan
silur o. karbon

devon{isk [-å•n-] adj. -t -a
devon}peri{od{en s. best.
de{vot [-å•t] adj.; n. =, -a
strängt el. skenheligt re-
ligiös; underdånig, kryp-
ande

de{vot{ion s. -en sträng re-
ligiositet m.m.

dextr{an [-a•n] s. -et el. -en
högmolekylär polysackarid
(anv. som ersättning för blod-
plasma)

dextr{in [-i•n] s. -et el. -en;
pl. -er nedbrytningspro-
dukt av stärkelse

dextr{in}halt{ig adj. -t -a
di s. -n; ge ngn di

1dia s. -n dior diapositivbild

2dia v. -de
dia{bas [-ba•s] s. -en -er

(grå)svart eruptiv bergart
dia{bas}gång s. -en -ar
dia{bet{es [-be•-] s.; best. -en

el. = sockersjuka
dia{bet{es}di{et s.
dia{bet{ik{er [-be•-] s. -n;

pl. = person som lider av
diabetes

dia{bet{isk adj. -t -a
dia}bild s.
dia{bilds}pro{jekt{or s.
diabl{eri [-ri•] s. -et -er
djävulsscen i konsten; ill-
fundighet m.m.

diabol{isk [-bå•-] adj. -t -a
djävulsk

dia{dem [-e•m] s. -et; pl. =
pann- el. hårsmycke

dia{dem}smyck{ad adj.
dia{fragma [-ag•ma] s. -n;

pl. diafragmor el. dia-
fragmer mellangärde;
skiljevägg, membran
m.m.

dia{fragma}pump s.
dia{gnos [-gnå•s] s. -en -er
fastställande (o. angivande)
av sjukdoms art, bestäm-
ning av fel o.d.

dia{gnost{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om ställ-
ande av diagnos

dia{gnost{ik{er [-gnås•t-] s.
-n; pl. =

dia{gnost{is{era v. -de ställa
diagnosen på, bestämma

dia{gnost{is{er{ing s.
dia{gnost{isk [-ås•t-] adj. -t -a

1dia{gon{al [-a•l] adj. -t -a som
går på snedden från hörn
till hörn

2dia{gon{al [-a•l] s. -en -er
diagonallinje e.d.; tyg

dia{gon{ala [-a•la] v. -de gå
el. åka diagonalt

dia{gon{al}däck s.; med kryss-
lagda kordlager

dia{gon{al}plan s. -et
dia{gon{al}streck s.
dia{gon{al}väv s.
dia{gram [-amm•] s. -met;
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pl. =, best. pl. -men figur
t.ex. i form av kurva el. staplar
som åskådliggör sam-
band el. jämförliga stor-
heter m.m.

dia{gram}blad s.
dia{gramm{at{isk [-a•t-] adj.

-t -a
dia{kon [-å•n] s. -en -er man
verksam i praktiskt för-
samlingsarbete, t.ex. bland
ungdom el. sjuka; katolsk
hjälppräst m.m.

dia{kon{al [-a•l] adj. -t -a
dia{koni [-ni•] s. -n diakon-
alt församlingsarbete
m.m.

dia{koni}nämnd s.
dia{kon{issa [-iss•a] s. -n

diakonissor kvinnlig mot-
svarighet till diakon

dia{kon{iss}an{stalt s.
dia{kon}verk{sam{het s.
dia{krit{isk [-kri•-] adj. -t -a
särskiljande; diakritiskt
tecken t.ex. ringen på bok-
staven å

dia{kron [-å•n] adj. -t -a
gällande olika tider el. ett
längre tidsskede

dia{kron{isk [-å•-] adj. -t -a
diakron

dia{lekt [-ek•t] s. -en -er
språk i lokal utformning,
bygdemål o.d.

dia{lekt{al [-a•l] adj. -t -a;
dialektalt ord

dia{lekt}drag s.
dia{lekt}form s. -en -er
dia{lekt}forsk{ning s.
dia{lekt}färg{ad adj.
dia{lekt}geo{grafi s.
dia{lekt}geo{graf{isk adj. -t -a
dia{lekt{ik [-i•k] s. -en argu-
menterings- el. bevis-
ningskonst, utvecklings-
gång inom tänkandet i form
av tes, antites o. syntes;
skicklig el. spetsfundig bevis-
föring m.m.

dia{lekt{ik{er [-ek•t-] s. -n;
pl. = person som använd-
er dialektik

dia{lekt{isk adj. -t -a
dia{lekt}karta s.
dia{lekt}litter{at{ur s.
dia{lekto{log [-å•g] s. -en -er
dia{lekto{logi [-gi•] s. -n dia-
lektforskning

dia{lekto{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

dia{lekt}om{råde s.
dia{lekt}ord s.
dia{lekt}ut{tal s.
dia{log [-å•g] s. -en -er sam-
tal som (litterär) konstform
m.m.

dia{log}form s. i d.
dia{log}peda{gog{ik s.
dia{lys [-y•s] s. -en -er särskilj-

ande el. avlägsnande av ämn-
e(n), t.ex. giftämnen ur blod,
medelst passage gm halv-
genomtränglig membran

dia{lys}ap{par{at s.
dia{lys{at{or [-sa•-] s. -n -er
[-o•r-]; dialysapparat

dia{lys}av{del{ning s.
dia{lys}be{handl{ing s.
dia{lys{era v. -de låta under-
gå dialys

dia{lys}pati{ent s.
dia{lys}vård s. -en
dia{lyt{isk [-y•t-] adj. -t -a
dia{mant [-an•t] s. -en -er
dia{mant}borr s.
dia{mant}brosch s.
dia{mant}bröllop s.; efter 60

års äktenskap
dia{mant}gruva s.
dia{mant}handl{are s.
dia{mant}hård adj.
dia{mant}ring s.
dia{mant}slip{ning s.
dia{mant}smycke s.
dia{meter [-a•- el. -me•-] s.

-n diametrar; d. i en cirkel
från periferin gm medelpunkt-
en till motstående punkt på
periferin

dia{meter}mått s.
dia{metr{al [-a•l] adj. -t -a;

diametralt motsatt rakt
motsatt

dia{metr{al}plan s. -et
dia{pos{it{iv [-i•v] s. -et; pl. =

positiv fotografisk bild
på genomskinligt under-
lag

dia{pos{it{iv}bild s.
dia}pro{jekt{or s.
dia}ram s.
diarie}föra v.
diarie}för{ing s.
diarie}nummer s.
diari{um [-a•-] s. diariet diari-

er dagbok för inkommande
el. utgående handlingar m.m.

diarré s. -n -er sjukdomstill-
stånd med tunnflytande
avföring

dia{skop [-å•p] s. -et; pl. =
projektionsapparat för
diabilder

dia{spora [-as•p- el. -ra•] s. -n
judisk bosättning utanför
Israel; förskingringen

dia{stas [-sta•s] s. -en -er
stärkelsenedbrytande
enzym m.m.

dia{stas}halt s.
diastol{isk [-tå•-] adj. -t -a;

diastoliskt blodtryck vid
hjärtats utvidgning

dia{termi [-mi•] s. -n be-
handling av kroppsväv-
nad med högfrekvent
växelström

dia{termi}tekn{ik s.
dia{ton{isk [-to•- el. -tå•-]

adj. -t -a; d. skala med hel-
o. halvtoner, t.ex. dur- el.
mollskala

dia{trib [-i•b] s. -en -er
strids- el. smädeskrift;
hätskt utfall

di}barn s.
di{dakt{ik [-i•k] s. -en
undervisningslära el.
-konst; undervisande
diktning m.m.

di{dakt{ik{er [-ak•t-] s. -n;
pl. =

di{dakt{isk adj. -t -a under-
visande, läro-

diesel [di•sel] s. -n dieslar
dieselmotor el. -fordon;
även om drivmedlet

diesel}ag{greg{at s.
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diesel}av{gas{er s. pl.
diesel}bil s.
diesel}buss s.
diesel}drift s.
diesel}driven adj.
diesel}lok s.
diesel}mot{or s.
diesel}olja s.
di{et [-e•t] s. -en -er av hälso-

skäl reglerat kosthåll
di{et{et{ik [-i•k] s. -en dietik
di{et{et{isk [-e•tisk] adj. -t -a

till dietetik
di{et}före{skrift s.
di{et{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om diet

di{et{isk [-e•t-] adj. -t -a till
diet

di{et{ist [-is•t] s. -en -er som
sysslar med diet inom sjukvård
o.d.

di{et}kost s.
di{et}mat s.
dif{fer{ens [-en•s äv. -an•s] s.

-en -er åtskillnad, olikhet,
skiljaktighet

dif{fer{ens}räkn{ing s.
dif{fer{ent [-en•t] adj.; n. =, 

-a olika
dif{fer{enti{al [-en(t)sia•l] s.

-en -er differentialväxel;
oändligt litet tillskott till
oberoende el. beroende
variabel m.m.

dif{fer{enti{al}ekv{at{ion s.
dif{fer{enti{al}kalk{yl s.
dif{fer{enti{al}spärr s.
dif{fer{enti{al}växel s.; för

kraftöverföring till två axlar
som kan ges sinsemellan olika
hastighet

dif{fer{enti{era [-en(t)sie•-] v.
-de åstadkomma skill-
nader i, uppdela m.m.; d.
sig uppdela sig, skilja ut
sig

dif{fer{enti{er{ing s.
dif{fer{era v. -de vara olika,
avvika m.m.

dif{frakt{ion [-kso•n] s. -en 
-er böjning av vågrörelse
t.ex. ljus vid passage av
kant el. springa o.d.

dif{frakt{ions}spektr{um s.
dif{fund{era v. -de sprida o.

blanda sig, t.ex. om vätskor
dif{fus [-u•s] adj. -t -a oklar,
suddig, utan klara linjer;
spridd, utbredd o.d.

dif{fus{era v. -de göra diffus
dif{fus{het s.
dif{fus{ion s. -en
dif{fus{ions}kraft s.
dif{fus{ions}pro{cess s.
di}flaska s.
difteri [-ri•] s. -n infektions-

sjukdom orsakad av en bacill
difteri}bac{ill s.
difteri}epi{demi s.
difteri}ser{um s.
difteri}smitta s.
di{ftong [-ån•] s. -en -er för-
ening av två vokalljud
t.ex. ’au’ i ’paus’

di{ftong{era [-ånge•-] v. -de
låta övergå till diftong

di{ftong{er{ing s.
di{ftong{isk [-ån•-] adj. -t -a;

diftongiskt uttal
di{ftong}ljud s.
dig se du
digel s. -n diglar rörlig
platta som pressar
papperet mot formen
i tryckpress

digel}press s. -en -ar
digel}tryck s.
diger adj. -t digra stor;
tjock o.d.

diger}död{en s. best. den
stora pestepidemin på
1300-talet

di{ger{era [-gere•- el. -jere•-]
v. -de smälta mat, be-
handla med varm vätska
för utdragning av ett ämne
o.d.

di{ger{er{ing s.
diger{het s.
di{gest{ion [-geso•n el.
-jeso•n] s. -en

di{gest{ions}rubb{ning s.
digga v. -de ªvard.º tycka
om t.ex. jazz

digg{are s. -n; pl. =, best. pl.
diggarna

digit{al [-gita•l] adj. -t -a
som avser siffror

digit{al}dat{or s.
digit{al{is [-gita•-] s. -en

växt; drog (anv. som hjärt-
medicin)

digit{al{is}be{handl{ing s.
digit{al{is{era v. -de ªdatabeh.º
omvandla till digital
form

digit{al{is{er{ing s. d. av det
svenska telenätet

digit{al}klocka s.
digit{al}siffra s.
digit{al}skiv{spel{are s.
digit{al}tekn{ik s.
digit{al-TV el. digit{al-tv s.
digit{al}ur s. -et; pl. =
di}giv{ning s.
di{glossi [-si•] s. -n två-
språkighet

digna [din•na] v. -de sjunka
samman, segna ned;
svikta under en börda o.d.

dign{itet [dinnite•t] s. -en 
-er värde, rang; produkt
av lika faktorer

dign{itets}tecken s.
dign{it{är [-ä•r] s. -en -er
överhetsperson, person
av rang o.d.

di{gress{ion s. -en -er avvik-
else från ämnet m.m.

dika v. -de
di}kalv s.
dik{are s. -n; pl. =, best. pl.

dikarna
dik{dik}antilop s. ªzool.º
dike s. -t -n
dik{es}gräv{ning s.
dik{es}kant s.
dik{es}kör{ning s.
dik{es}ren s.
dik{ning s. -en -ar
diko{tomi [-i•] s. -n -er tu-
delning o.d.

1di{kotyled{on [-å•n] adj. -t -a
2di{kotyled{on [-å•n] s. -en 

-er tvåhjärtbladig växt
1dikt s. -en -er
2dikt adv. tätt, nära
dikta v. -de 1 författa poesi

2 täta fogar m.m.
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dikt{am{en [-a•-] s.; best. =;
pl. diktamina el. = dikt-
ering; dikterat stycke el.
anförande m.m.; en äv. ett
d.; skriva efter d.; d. till
protokollet

dikt{am{ens}skriv{ning s.
dikt{an s.; best. = ªåld.º d. och

traktan strävan o.
åstundan

dikt}ana{lys s.
dikt{ar}be{gåv{ning s.
dikt{are s. -n; pl. =, best. pl.

diktarna
dikt{ar}gåva s.
dikt{ar{inna s. -n diktarinnor
dikt{ar}nat{ur s.
dikt{ar{skap s. -et
dikt}art s.
dikt{ar}ådra s.
dikt{at [-a•t] s. -et; pl. =
påbud, påtvingat fördrag
o.d.; diktamen

dikt{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; envåldshärskare

dikt{at{or{isk [-to•-] adj. -t -a
dikt{at{ors}fas{on{er s. pl.
dikt{at{ors}makt s. -en
dikt{at{ur [-u•r] s. -en -er en-
våldsmakt, envälde

dikt{at{ur}land s., till 1land
dikt{at{ur}reg{im s.
dikt{at{ur}stat s.
dikt}bok s., till 1bok
dikt}cykel s., till 2cykel
dikt{era v. -de läsa upp el.
muntligt formulera för
nedskrivning; enväldigt
bestämma; förestava;
föranleda

dikt{er{ing s.
dikt{er{ings}mask{in s.
dikt}häfte s.
dikt{ion [-kso•n] s. -en
framsägnings- el. före-
dragningssätt, uttal m.m.

dikt}jag s. -et
dikt}konst s.
dikt}läs{ning s.
dikt}mejsel s., till dikta 2
dikt{ning s. -en -ar
dikt}rad s. -en -er
dikt}saml{ing s.

dikt}svit s.
dikt}tolk{ning s.
dikt}verk s.
di}lamm s.
di{lat{at{ion s. -en -er ut-
vidgning

di{lat{at{ions}fog s. -en -ar
di{lemma [-emm•a] s. -t -n
förlägenhet, klämma,
knipa m.m.

dilett{ant [-an•t] s. -en -er
person som utan erforder-
lig sakkunskap sysslar
med vetenskap el. konst
e.d.

dilett{ant{eri [-i•] s. -et
dilett{ant{isk [-an•t-] adj. -t -a
dilett{ant{ism [-is•m] s. -en
dilett{ant{mäss{ig adj. -t -a
dilett{ant{skap s. -et
di{lig{ens [-san•s] s. -en -er
hästfordon för befordran
av post o. passagerare i ä.
tid

di{lig{ens}linje s.
dill s. -en växt; krydda
dilla v. -de ªvard.º prata
smörja

dille s. -t ªvard.º delirium;
omättlig vurm, mani; ha d.
på ngt

dill{eri [-ri•] s. -et -er
dill}krona s.
dill}kvist s.
dill}kött s.
dill}sås s.
dim}bank s. -en -ar
dim}bild s.
dim}bild{ning s.
dim}blå adj.
dim}båge s. optiskt feno-
men i form av en cirkel-
båge som vid dimma
bildas kring solen

dim}bälte s.
di{mens{ion s. -en -er mått i
längd, bredd o. höjd

di{mens{ion{era v. -de be-
stämma dimensionerna
för

di{mens{ion{er{ing s.
di{mens{ions}av{verk{ning s.;

av större träd

dim}grå adj.
dim}höljd adj.

1di{minu{endo [-en•do] adv.
med avtagande ton-
styrka o.d.

2di{minu{endo [-en•do] s. -t -n
1di{min{ut{iv [dimm•- el. di•-

el. -i•v] adj. -t -a som
anger förminskning;
mycket liten

2di{min{ut{iv [dimm•- el. di•-
el. -i•v] s. -et; pl. = el. -er
förminskningsord

di{min{ut{iv}bild{ning s.
di{min{ut{iv}form s. -en -er
di{miss{ion s. -en -er av-
gång; entledigande; ªfinl.º
skolavslutning i avgångs-
klass

di{miss{ions}be{tyg s. ªfinl.º
di{mitt{era v. -de ªfinl.º ut-
examinera

dim}kammare s.; för studier
av partikelbanor m.m.

dim}ljus s.
dimma s. -n dimmor
dimm{ig adj. -t -a
dimm{ig{het s.
dim}moln s.
di{morf [-år•f] adj. -t -a två-
formig; d. växtart

di{morfi [-i•] s. -n tvåform-
ighet

di{morf{ism [-is•m] s. -en
tvåformighet

dimpa v. damp, dumpit,
pres. dimper ªvard.º falla
pladask

dim}ridå s.
dim}slöja s.
dim}smörja v.
dim}stråk s.
din [dinn] pron. ditt dina
[di•-] de dina, de dinas;
(du,) din stackare

din{ar [-a•r] s. -en -er mynt-
(enhet) i Jugoslavien, Algeriet
m.fl. länder; arabiskt guld-
mynt i ä. tid

diné s. -n -er middagsmål-
tid

diné}mat{sedel s.
din{era v. -de äta middag
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ding adj.; neutr. undviks, dinga
ªvard.º tokig, konstig

ding}dång el. ding
dång interj.; återgivande
klockklang m.m.

dinge s. -n dingar jolle, lill-
båt

dingel}dangel [-dan•- el.
din•-] s. dingeldanglet
ªvard.º grannlåt som dinglar
m.m.

dingla v. -de hänga o.
slänga

dingo [din(g)•o] s. -n; pl. -r
el. -er (australisk vild)hund

dingo}hund s.
dino{saur [-au•-] s. -en -er
dinosaurie

dino{saurie [-au•-] s. -n -r
urtidsödla, skräcködla

di{od [-å•d] s. -en -er elektron-
rör anv. som likriktare

dionys{isk [-y•-] adj. -t -a
hörande till vinguden
Dionysos i antikens
Grekland; hänryckt,
livsberusad

di{opter [-åp•t-] s. -n di-
optrar anordning med
sikte o. korn el. hårkors
e.d. för insyftning

di{opter}linj{al s.
di{opter}sikte s.
di{optri [-i•] s. -n -er enhet
för linsers brytning ut-
görande inverterade
värdet av brännvidden
i meter

di{optr{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om ljusets bryt-
ning

di{optr{isk [-åp•t-] adj. -t -a
di{orama [-ra•-] s. -t; pl. -n

el. dioramor samman-
ställning av föremål o.
perspektiviska dekorat-
ioner m.m.

dior{it [-i•t] s. -en -er bergart
dior{it}vari{et{et s.
dioskur [-u•r] s. -en -er mest

i pl. oskiljaktigt kamrat-
par

di{ox{id [-i•d] s. -en -er oxid

med två atomer syre o.
en atom av annat grund-
ämne i molekylen

di{ox{in [-i•n] s. -et -er kem-
iskt ämne använt bl.a. som
växtgift

di{ox{in}halt s.
diplo{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., diploida med
dubbel kromosomupp-
sättning

dipl{om [-å•m] s. -et; pl. =
brev el. intyg om erhållen
värdighet el. fullgjord prestat-
ion o.d.

dipl{om}arbete s. ªfinl.º ex-
amensarbete för diplom-
ingenjörsexamen

dipl{om{at [-a•t] s. -en -er
sändebud hos främm-
ande makt; smidig
underhandlare m.m.

dipl{om{at{ar{isk [-ta•-] adj.
-t -a; d. återgivning bok-
stavstrogen

dipl{om{at{ari{um [-ta•-] s.
diplomatariet diplomatari-
er urkundssamling

dipl{om{ati [-i•] s. -n under-
handlingskonst; diplom-
atverksamhet; smidigt
tillvägagångssätt m.m.

dipl{om{at{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om urkunder

dipl{om{at{isk [-a•-] adj. -t 
-a; diplomatiska kåren
kåren av diplomater i ett
land

dipl{om{at}kår s.
dipl{om{at}pass s.
dipl{om{at}port{följ s.
dipl{om{at}språk s.
dipl{om{at}upp{drag s.
dipl{om}eko{nom s. ªfinl.º ä.

motsvarighet till civilekonom
dipl{om{era v. -de ge diplom
åt

dipl{om{er{ad adj. som inne-
har diplom

dipl{om{er{ing s.
dipl{om}ingenj{ör s. ªfinl.º
civilingenjör

dipl{om}kor{re{spond{ent s.

ªfinl.º person som avlagt
korrespondentexamen

dipl{om}saml{ing s.
dipso{man [-a•n] s. -en -er
periodsupare

dipso{mani [-i•] s. -n peri-
odiskt uppträdande
alkoholbegär, period-
superi

di{ptyk [-y•k] s. -en -er två-
delad altar- el. skrivtavla
från ä. tid

di{rekt [-ek•t] adj.; n. =, -a
rak, utan omvägar;
omedelbar m.m.; d. anför-
ing ordagrant återgiven

di{rekt}an{sluta v.
di{rekt}an{sluten adj. ªsärsk.

databeh.º om förbindelse
som möjliggör direkt
interaktiv kommunik-
ation

di{rekt}av{visa v.; utländska
medborgare vid gränsen

di{rekt{bilds}kamera s.
di{rekt}buss s.
di{rekt}demo{krati s.
di{rekt{en [-ek•t-] s. best.

ªvard.º på d. genast
di{rekt}flyg s.
di{rekt}för{bind{else s.
di{rekt{het s.
di{rekt}im{port s.
di{rekt}in{sprut{ning s.; i för-

bränningsmotor
di{rekt}in{vest{er{ing s.
di{rekt{ion [-kso•n] s. -en -er
styrelse, ledning; rikt-
ning

di{rekt{ions}rum s.
di{rekt{ions}samm{an{-

träde s.
di{rekt{ions}vagn s.; bil
di{rekt{iv [-i•v] s. -et; pl. =
riktlinje, anvisning, före-
skrift

di{rekt}kon{front{at{ion s.
di{rekt}kon{takt s.
di{rekt}koppl{ing s.; av tele-

fonsamtal
di{rekt}kvali{fic{er{ad adj.
di{rekt}linje s.
di{rekt}met{od s.
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di{rekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; ledare för institution
m.m.

di{rekt}rap{port s.
di{rekt}re{fer{at s.; i radio
di{rekt}re{klam s.
di{rekt{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig direktör m.m.

di{rekt}skott s.; i t.ex. fotboll
di{rekt}sända v.
di{rekt}sänd{ning s.
di{rekt}tjänst s. ªdatabeh.º
datatjänst via nätverk

di{rekt}tåg s. -et; pl. =
di{rekt}ut{sänd{ning s.
di{rekt}vagn s.; i tåg
di{rekt}val s. -et; pl. = till

politiska poster
di{rekt{ör [-ö•r] s. -en -er
föreståndare, chef, led-
are m.m.

di{rekt{örs}as{sist{ent s.
di{rekt{örs}be{fatt{ning s.
di{rekt{ör{skap s. -et
di{rekt{örs}post s.
di{rekt{örs}villa s.
di{rekt}över{sätt{ning s.
di{rig{ent [-gen•t el. -sen•t] s.

-en -er anförare för kör
el. orkester o.d.

di{rig{ent}pall s. -en -ar
di{rig{ent}pult s.
di{rig{ent{skap s. -et
di{rig{era [-ge•- el. -se•-] v.

-de anföra kör el. orkester
o.d.; styra, leda; rikta;
sända o.d.

di{rig{er{ing s.
dirk s. -en -ar tåg med talja
från mast till bomnock

dirka v. -de lyfta bomnock
med dirk

dirk{ning s.
dirra v. -de dallra
dirr{ning s.

1dis s. -et tunn o. lätt
dimma o.d.

2dis s. -en -er mest i pl.
kvinnlig döds- el.
skyddsgudomlighet i forn-
nordisk mytologi

dis{agio [-a•g-] s. -t belopp
varmed kursvärde

understiger nominellt
värde o.d.

dis{ambigu{era [-ue•-] v. -de
ªspråkv.º göra ngt flertydigt
entydigt

discipel [-sipp•-] s. -n
disciplar elev

discipl{in [-sipli•n] s. -en -er
upprätthållande av ordning
o. lydnad; vetenskaps-
gren, fack, läroämne

discipl{in{ar{isk [-siplina•-]
adj. -t -a disciplinär

discipl{in}bot s.
discipl{in}brott s.
discipl{in{era v. -de vänja
vid el. bibringa disciplin

discipl{in{er{ad adj. som
visar prov på disciplin

discipl{in{er{ing s.
discipl{in}mål s.; som avgörs

av befälhavare m.m.
discipl{in}nämnd s.
discipl{in}pro{blem s.
discipl{in}på{följd s.
discipl{in}straff s. -et; pl. =
discipl{in}svår{ig{het{er s. pl.
discipl{in{är [-ä•r] adj. -t -a
discipl{in}ärende s.
discjockey se diskjockey
dis{harm{oni [-ni•] s. -n -er
missljud; brist på sam-
klang el. överensstämm-
else; inre splittring, olust
o.d.

dis{harm{oni{era v. -de inte
harmoniera, brista i
harmoni; stå i strid med

dis{harm{on{isk [-o•-] adj. -t
-a

dis{ig adj. -t -a
dis{ig{het s.
dis{junkt [-jun•kt] adj.; n. =,

-a; disjunkta begrepp
olika men ingående i ett
överordnat; d. utbredning
osammanhängande

dis{junkt{ion [-kso•n] s. -en 
-er förhållande mellan
disjunkta begrepp; dis-
junktivt omdöme m.m.

dis{junkt{iv [-i•v el. diss•-]
adj. -t -a åtskiljande, sär-

skiljande; ’eller’ är en d.
konjunktion

disk s. -en -ar 1 bordsskiva
för betjäning av kunder;
ªdatabeh.º skivminne; 
ªäv. bot. o. med.º 2 disk-
ning; mängd föremål
som skall diskas

diska v. -de 1 rengöra o.
skölja porslin m.m. efter
måltid 2 ªsport. vard.º dis-
kvalificera

disk{ant [-an•t] s. -en -er
klaviatur för högre tonom-
råde; talröst i högt ton-
läge m.m.

disk{ant}klav s.
disk{ant}not s. -en -er
disk{are s. -n; pl. =, best. pl.

diskarna; till diska 1
disk}balja s.
disk}blomma s.; i blomkorgs

mitt
disk}borste s.
disk}bråck s. skada i brosk-
skiva i ryggraden

disk}bänk s.
disk{erska s. -n diskerskor
disk{ett [-skett•] s. -en -er
böjlig magnetskiva för
lagring av text o.d. för
dator

disk{ett}stat{ion s.
disk{ett}ut{rust{ning s.
disk}ho s.
disk}jockey [dis•kjåkki] el.

disc}jockey s. -n -er
person som presenterar
grammofonskivor i radio
el. på diskotek o.d.

disk}mask{in s.
disk}medel s.
disk{ning s. -en -ar

1disko s. -t -n ªvard.º disko-
tek

2disko s. -n ªvard.º dans-
musik från skiva på
diskotek o.d.

disko}be{sök s.
disko}dans s.
disko{fil [-i•l] s. -en -er
samlare av grammofon-
skivor
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disko{fil}klubb s.
disko}mus{ik s.
dis{kont{era v. -de köpa el.
sälja växel mot avdrag av
förskottsränta m.m.

dis{kont{er{bar adj. -t -a
dis{kont{er{ing s.
dis{kon{tinu{er{lig [-e•r-] adj.

-t -a inte kontinuerlig,
med avbrott o.d.

dis{kon{tinu{itet [-e•t] s. -en 
-er brist på kontinuitet,
avbrott o.d.

dis{konto [-ån•t-] s. -t -n
officiell räntesats; ränta
på en växel

dis{konto}höj{ning s.
dis{konto}pol{it{ik s.
dis{konto}sänk{ning s.
dis{kont{ör [-ö•r] s. -en -er
person som köper växlar

dis{kord{ans [-an•s el. -an•s]
s. -en -er olikformig lagr-
ing av skikt i jorden m.m.

dis{kord{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a

disko{tek [-e•k] s. -et; pl. =
danslokal med grammo-
fonmusik

disko{teks}be{sök s.
disk}plock{are s.
dis{kred{it{era v. -de väcka
misstro mot, misskredit-
era

dis{kred{it{er{ing s.
dis{krep{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er brist på överens-
stämmelse, avvikelse o.d.

dis{kret [-e•t] adj.; n. =, -a
taktfull, finkänslig m.m.

dis{kret{ion s. -en takt, fin-
känslighet

dis{kret{ions}skäl s. av d.
dis{krim{in{era v. -de ogynn-
samt särbehandla folk-
grupp m.m.

dis{krim{in{er{ing s.
dis{krim{in{er{ings}för{bud s.
dis{krim{in{er{ings}om{buds{

man s. ämbetsman som
skall förhindra diskrim-
inering av folkgrupp

disk}ställ s.

disk}trasa s.
disk}under{lägg s.
dis{kurs [-ur•s] s. -en -er
samtal o.d.

dis{kurs{iv [-i•v äv. dis•k-]
adj. -t -a; diskursivt tänk-
ande som äger rum steg för
steg o.d.

disk{us s. -en -ar kastred-
skap inom friidrott i form
av rund skiva

disk{us}kast s. -et; pl. =
disk{us}kast{are s.
disk{us}kast{ning s.
disk{us}re{kord s.
disk{us}ring s.
dis{kuss{ion s. -en -er
dis{kuss{ions}cirkel s.
dis{kuss{ions}fråga s.
dis{kuss{ions}grupp s.
dis{kuss{ions}in{lägg s.
dis{kuss{ions}klubb s.
dis{kuss{ions}materi{al s.
dis{kuss{ions}pro{mem{oria s.
dis{kuss{ions}proto{koll s.
dis{kuss{ions}tekn{ik s.
dis{kuss{ions}under{lag s.
dis{kuss{ions}ämne s.
dis{kut{abel [-a•-] adj. -t

diskutabla omtvistlig o.d.
dis{kut{era v. -de dryfta, ut-
byta meningar, överlägga
om

dis{kvali{fic{era v. -de göra
el. förklara obehörig,
utesluta från tävling

dis{kvali{fic{er{ing s. -en -ar
dis{kvali{fik{at{ion s. -en -er
disk}vatten s.
dis{lok{at{ion s. -en -er för-
skjutning el. rubbning
t.ex. i jordskorpan

dis{par{at [-a•t] adj.; n. =, -a
olikartad

dis{pasch [-as•] s. -en -er
haveriutredning

dis{pasch{era v. -de verk-
ställa dispasch om

dis{pasch}kost{nad s.
dis{pasch{ör [-ö•r] s. -en -er
dis{pens [-an•s el. -an•s] s.

-en -er befrielse från
skyldighet el. prov m.m.

dis{pens}an{sök{an s.
dis{pens{era [-panse•- el.
-panse•- el. -pense•-] v. -de
ge dispens m.m.

dis{pens{er{ing s.
dis{pens}för{far{ande s.
dis{pens}möj{lig{het s.
dis{pens}pröv{ning s.
dis{pens{är [-pansä•r el.
-pansä•r el. -pensä•r] s. -en
-er mottagning för före-
byggande o. kontroll av
sjukdomar t.ex. tuberkulos

dis{pens}ärende s.
dis{pens{är}läk{are s.
dis{perg{era [-ge•-] v. -de
sprida; finfördela o.
blanda ämne i ett annat

dis{pers{ion s. -en spridning
dis{pers{ions}medel s. ªkem.º
dis{play [-plej•] s. -en -er
teckenruta, bildskärm

dis{pon{ent [-en•t] s. -en -er
ledare m.m.; ªfinl. äv.º vice-
värd

dis{pon{ent}villa s.
dis{pon{era v. -de förfoga
över, begagna; ordna,
fördela; göra upp plan
för; göra mottaglig el.
hågad för m.m.

dis{pon{er{ad adj. hågad,
upplagd; mottaglig, med
anlag för ngt m.m.

dis{pon{ibel [-i•b-] adj. -t
disponibla tillgänglig, till
förfogande

dis{pon{ibil{itet [-e•t] s. -en
dis{pos{it{ion s. -en -er för-
foganderätt; anordning,
planläggning; bestämm-
else; anlag, fallenhet;
mottaglighet; stämning
m.m.

dis{pos{it{ions}fond s.
dis{pos{it{ions}plan s. -en -er
dis{pos{it{ions}rätt s.
dis{pos{it{iv [-i•v el. dis•p-]

adj. -t -a; d. rättsregel som
kan användas men inte
är ett tvingande lagbud

dis{pro{port{ion [-årts- äv.
-års-] s. -en -er brist på
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överensstämmelse i pro-
portioner

dis{pro{port{ion{er{lig [-e•-]
adj. -t -a

dis{put{at{ion s. -en -er
offentligt meningsutbyte
med granskning o. för-
svar av doktorsavhandling

dis{put{at{ions}akt s.
dis{put{era v. -de tvista

m.m.; d. på en avhandling
offentligt försvara en
doktorsavhandling

dis{pyt [-y•t] s. -en -er tvist,
ordväxling o.d.

diss s. -et; pl. = tonen d höjd
med ett halvt tonsteg

Diss-dur el. Diss dur s. oböjl.
dis{sek{era v. -de skära
sönder människo- el. djur-
kropp för undersökning
el. undervisning; nog-
grant undersöka o.d.

dis{sek{er{ing s.
dis{sekt{ion [-kso•n] s. -en 

-er
dis{sekt{ions}kniv s.
dis{sekt{ions}sal s.
dis{sert{at{ion s. -en -er av-
handling för disputation,
doktorsavhandling

dis{sid{ent [-en•t] s. -en -er
oliktänkande, avfälling

dis{sim{il{at{ion s. -en -er
dis{sim{il{era v. -de för-
ändra språkljud till olikhet
med ett annat närstå-
ende; bryta ned organiska
ämnen till enklare

dis{sim{il{er{ing s.
diss-moll el. diss moll s.

oböjl.
dis{soci{at{ion s. -en -er
dis{soci{era v. -de sönder-
dela ämnen, t.ex. gm elektro-
lys; avskilja, lösgöra o.d.

dis{soci{er{ing s.
dis{son{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er missljudande ton-
förbindelse o.d.; slitning,
misshällighet m.m.

dis{son{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a

dis{son{era v. -de bilda dis-
sonanser

di{stans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er avstånd, sträcka

di{stans{era v. -de i tävlan
lämna bakom sig el. gå
ifrån, överträffa; hålla
på avstånd m.m.

di{stans{er{ing s.
di{stans}flyg{ning s.
di{stans}kurs s.; vid universitet
di{stans}köp s.
di{stans}löp{ning s.
di{stans}lös adj. -t -a
di{stans}min{ut s. -en -er sjö-
mil

di{stans}pinne s.; till cykel
di{stans}skott s.; i vissa boll-

sporter
di{stans}under{vis{ning s.; vid

universitet
di{stik{on [dis•t-] s. -et; pl. =

el. distika, best. pl. -en
verspar av en hexameter
o. en pentameter

di{stik{on}form s. i d.
di{sting{er{ad [-inge•-] adj.;

stilfullt förnäm, fin, be-
levad

dis{tings}mark{nad{en
[dis•t-] s. best. marknad
i februari i Uppsala

di{stinkt [-in•kt] adj.; n. =, -a
tydlig, skarpt markerad
o.d.

di{stinkt{ion [-kso•n] s. -en 
-er åtskillnad, särskilj-
ande m.m.

dis{tors{ion s. -en -er för-
vridning el. förvrängning
av bild el. ljud m.m.; vrick-
ning av led

dis{trah{era v. -de förströ;
göra förströdd; störa o.d.

dis{trah{er{ing s.
dis{trakt{ion [-kso•n] s. -en 

-er förströelse; tank-
spriddhet

dis{tribu{era v. -de sprida,
dela ut, fördela o.d.

dis{tribu{er{ing s.
dis{trib{un{al [-a•l] s. -en -er
distributionscentral

dis{trib{ut{ion s. -en -er
dis{trib{ut{ions}ap{par{at s.
dis{trib{ut{ions}bil s.
dis{trib{ut{ions}centr{al s.
dis{trib{ut{ions}före{tag s.
dis{trib{ut{ions}kan{al s.
dis{trib{ut{ions}kost{nad s.
dis{trib{ut{ions}led s. -et;

pl. =
dis{trib{ut{ions}nät s.
dis{trib{ut{ions}om{råde s.
dis{trib{ut{ions}syst{em s.
dis{trib{ut{ions}väg s.
dis{trib{ut{iv [-i•v el. dis•tr-]

adj. -t -a; d. konjunktion
t.ex. ’dels … dels’

dis{trib{ut{ör [-ö•r] s. -en -er
di{strikt [-ik•t] s. -et; pl. =

administrativt område
di{strikts}barn{morska s.
di{strikts}chef s.
di{strikts}för{bund s.
di{strikts}kont{or s.
di{strikts}lant{mät{are s.
di{strikts}läk{are s.
di{strikts}mäst{are s.
di{strikts}mäst{er{skap s.
di{strikts}org{an{is{at{ion s.
di{strikts}sköt{erska s.
di{strikts}styr{else s.
di{strikts}stämma s.
di{strikts}tand{läk{are s.
di{strikts}vet{er{in{är s.
di{strikts{vis adv.
di{strikts}å{klag{are s.
dis{trä [-rä•] adj.; n. sing.

obest. obrukl., disträa tank-
spridd

di{sulf{id [-i•d] s. -en -er
kemisk förening med två
atomer svavel o. en atom
av annat grundämne i
molekylen m.m.

dis{ör [-ö•r] s. -en -er konst-
närlig uppläsare; vissång-
are som framför texten
delvis som tal o.d.

dis{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig motsvarighet till
disör

dit adv. till den där platsen;
till vilken plats; d. bort,
fram, in, ned, upp äv. vard.
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opp, ut, över hopskr. äv.;
platsen d. han kom

dit}flytt{ad adj.
dit}flytt{ning s.
dit}forsla v. _
dit}forsl{ing s.
dit}färd s.
dit}föra v. _
dit}hän adv.
dit}hör{ande adj. oböjl.
dit}in{till adv.
dit}in{tills adv.
dit}kalla v. _
dit}kommen adj.
dit}komst s. -en
dit}marsch s.
dito adv. o. adj. oböjl. det-
samma el. likaledes el.
likadant el. av samma
slag o.d.

dit}resa s.
dit}satt adj.
dit}skick{ad adj.
dit}sänd adj.
ditt s. oböjl. d. och datt alle-
handa ting

ditt se din
dit}tills adv.
dit{tills}var{ande adj. oböjl.
dit}väg{en s. best. på d.
dityramb [-am•b] s. -en -er
jubelhymn m.m.

dityramb{isk adj. -t -a jubl-
ande, hänförd m.m.

dit}åt adv.
diva s. -n divor firad (o.

bortskämd) kvinnlig artist,
stjärna

diva}lat{er s. pl.
div{an [-a•n] s. -en -er rygg-
lös stoppad soffa utan
karmar m.m.

div{an(s)}bord s.
di{verg{ens [-gen•s] s. -en -er
di{verg{ent [-gen•t] adj.; n. =,

-a divergerande
di{verg{era [-ge•-] v. -de gå
isär, skilja sig åt; inte
konvergera; vara skilj-
aktiga o.d.

di{verg{er{ande adj. oböjl.
di{verse [-är•se] adj. oböjl.
varjehanda, allehanda

di{verse}arbet{are s.
di{verse}handel s.
di{versi{fi{era v. -de göra pro-

duktion m.m. mera varier-
ad, bredda o.d.

di{versi{fi{er{ing s.
di{vers{ion s. -en -er sken-
manöver

di{verti{mento [-men•to] s.
-t -n ªmus.º

di{vert{isse{mang [-an•] s.
-et; pl. = el. -er mindre
teaterstycke med sång o.
dans m.m.; ªåld.º förlustelse

di{vid{end [-en•d] s. -en -er
tal som skall delas; utdel-
ning i kronor per aktie

di{vid{end}ut{del{ning s.
di{vid{era v. -de dela tal i lika

delar; ªvard.º prata hit o. dit
div{ig adj. -t -a ªvard.º diviga

later
div{in{at{or{isk [-o•-] adj. -t -a
som vittnar om siarför-
måga el. intuition o.d.

di{vis [-i•s] s. -en -er binde-
streck

di{vis{ion s. -en -er delning
av tal; avdelning inom
krigsmakt el. idrott el. företag
el. ämbetsverk m.m.

di{vis{ions}chef s.
di{vis{ions}stab s.
di{vis{ions}tal s.
di{vis{ions}tecken s.
di{vis{ions{vis adv.
di{vis{or [-vi•-] s. -n -er
[-o•r-]; tal varmed annat
tal skall delas

dixie [dikk•si] s. -n dixie-
land

dixie}band s.
dixie}jazz s.
dixie}land s. oböjl.; stil inom

jazzmusiken; en d.
dixie{land}band s.
dixie{land}jazz s.
dixie}låt s.
djibouti{er [djibo•-] s. -n;

pl. = inv. i Djibouti
djibout{isk [-bo•-] adj. -t -a
djibout{iska [-bo•-] s. -n

djiboutiskor kvinna

djinn s. -en -er arabiskt
andeväsen

djonk [dj-] s. -en -er kinesiskt
segelfartyg

djungel s. -n djungler tropisk
snårskog

djungel{art{ad adj.
djungel}kniv s.
djungel}tele{graf s. -en

ªvard.º förmedling av ny-
heter från person till
person

djungel}veget{at{ion s.
1djup adj. -t -a
2djup s. -et; pl. =
djup}and{ning s.
djup}blå adj.
djup}borr{ande adj. oböjl.
djup}bryt{ning s.; i gruva
djup}dyk{ning s.
djup}frusen adj.
djup}frysa v., till 2frysa
djup}frys{ning s.
djup}fryst adj.
djup}för{svar s.
djup}gräv{ning s.
djup}grön adj. -t -a
djup}gå{ende adj. oböjl.
genomgripande

djup}hamn s.
djup}hav s.
djup{havs}forsk{ning s.
djup{het s.
djup{ing s. -en -ar ªvard.º
djupsinnig o. intelligent
person

djup}inter{vju s.
djup}led s. oböjl. i d.
djup{lek s. -en -ar
djup}lod{ande adj. oböjl.
djup}mät{ning s.
djupna v. -de bli djupare
djup}plöja v.
djup}plöj{ning s.
djup}psyko{logi s.
djup}psyko{log{isk adj. -t -a
djup}rot{ad adj.
djup}röd adj.
djup}sinne s.
djup}sinn{ig adj. -t -a
djup}sinn{ig{het s. -en -er
djup}strukt{ur s.
djup}tryck s.; i grafik
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djup}tänkt adj.
djup}verk{an s.
djur s. -et; pl. =
djur}art s.
djur}avel s.
djur}be{stånd s.
djur}be{sätt{ning s.
djur}et{isk adj. -t -a
djur}ex{peri{ment s.
djur}fabel s.
djur}fabr{ik s. ªnedsättandeº
djur}fett s. -et
djur}foder s.
djur}för{sök s.
djur}geo{grafi s.
djur}gård s.
djur}hud s.
djur}huvud s.
djur}håll{ning s.
djur{isk adj. -t -a rå, brutal;
sinnlig m.m.

djur{isk{het s.
djur}krets{en s. best.; på

himlavalvet
djur}kropp s.
djur}liv s.
djur}mål{ning s.
djur}park s.
djur}plåg{are s.
djur}plåg{eri [ju•r- el. -i•] s.

-et
djur}rik{et s. best.
djurs}holm{are [-hål•m-] s.

-n; pl. =, best. pl. djurs-
holmarna inv. i Djurs-
holm

Djurs{holms}bo [-hål•ms-]
el. djurs{holms}bo s. -n -r

djur}sjuk{hus s.
djur}sjuk{vård s.
djur}skydd s.
djur{skydds}för{en{ing s.
djur{skydds}lag s. -en -ar
djur{skydds}org{an{is{at{ion s.
djur}sköt{are s.
djur}stall s. -et; pl. = el. ibl. -ar
djur}stam s.
djur}upp{föd{are s.
djur}vård{are s.
djur}vän s.
djur}vän{lig adj. -t -a
djur}värld s.
djur}äg{are s.

djäkla se jäkla
djäkne s. -n djäknar ªhist.º
skolyngling

djäkne}år s.
djärv adj. -t -a
djärv{as v. djärvdes, pres.

djärv(e)s våga
djärv{het s.
djävel s. -n djävlar el. jävel

-n jävlar ªkan väcka anstötº
om person som man tycker illa
om

djävel{skap el. jävel{skap s.
-et el. -en; pl. -er ªkan väcka
anstötº göra ngt på d. för
att vålla skada el. förtret
o.d.

djävla el. jävla adv. o. adj.
oböjl. ªkan väcka anstötº ett
d. (ruskigt) väder rysligt
o.d.

djävl{as v. djävlades el.
jävl{as jävlades ªkan väcka
anstötº bråka, krångla o.d.

djävl{ig el. jävl{ig adj. -t -a
ªkan väcka anstötº elak; be-
svärlig; ryslig m.m.

djävul s. -en djävlar ond
ande; tro på djävulen den
onde

djävuls}dyrk{an s.
djävulsk adj. -t -a djävuls-
lik; i högsta grad
ondskefull m.m.

djävul{skap s. -en djävulskt
påfund

djävulsk{het s.
djävuls}rocka s. ªzool.º
djävuls}tro s.
djävuls}tyg s. -et; pl. = ªvard.º
djävulskt påfund o.d.

d-ljud [de•-] s.
D-mark s. -en; pl. = mynt-

enhet i Tyskland
d-moll el. d moll s. oböjl.
DNA s. byggelement i lev-
ande cellers kromosomer;
ett D.

DNA-ana{lys s.
DNA-hybr{id{is{er{ing s.
teknik för hopfogning av
DNA från skilda organ-
ismer

DNA-mole{kyl s.
DNA-mönster s.

1doa v. -de sjunga i bakgrund-
en utan ord

2doa s. -n bakgrundsvokal-
ist

doa}kör s. -en -er
dobbel s. dobblet
dobbla v. -de spela kort el.
tärning med (hög) insats

dobbl{are s. -n; pl. =, best. pl.
dobblarna

dobbl{eri [-i•] s. -et
dobermann}pinscher [då•-

el. dåbb•-] s.; hundras
doc{ent [-sen•t] s. -en -er

universitets- el. högskolelärare
doc{ent}tjänst s.
doc{ent{ur [-u•r] s. -en -er
docentbefattning

doc{era v. -de tala i under-
visande ton

doc{er{ande adj. oböjl.
dock adv. ändå, likväl

1docka s. -n dockor 1 liten
människofigur som leksak
o.d. 2 i sms som flytdocka,
torrdocka

2docka v. -de ta el. gå in i
docka; koppla ihop (del
av) rymdfarkost med annan
o.d.

dock{akt{ig adj. -t -a
dock}an{sikte s.
dock}hus s.
dock}kläd{er s. pl.
dock}klänn{ing s.
dock}likn{ande adj. oböjl.
dock}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. dockmakarna
dock}mamma s.
dock}möbel s.
dock{ning s. -en -ar
dock}port s.
dock}serv{is s.
dock}skåp s.
dock}sätta v.
dock}sätt{ning s.
dock}söt adj. docksött dock-

söta
dock}teater s.
dock}vagn s.
dodeka{eder [-e•d-] s. -n
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dodekaedrar polyeder
med tolv sidoytor, tolv-
planing

doft s. -en -er
dofta v. -de lukta gott m.m.
doft}lös adj. -t -a
doft}ranka s.; växt
doft}rik adj. -t -a
doft}sign{al s.
doft}ämne s.
doge [då•s äv. då•dje] s. -n 

-r högste styresman i
Venedig el. Genua i ä.
tid

doge}värd{ig{het s.
dogg s. -en -ar hundras
dogg}skinn s.
dogm [dåg•m] s. -en -er an-

tagen läro- el. trossats
dogm{at{ik [-i•k] s. -en syst-
ematisk troslära m.m.

dogm{at{ik{er [-a•-] s. -n;
pl. = forskare el. kännare
i dogmatik; dogmatisk
person

dogm{at{isk [-a•-] adj. -t -a
som hör till el. gäller
dogmatik; dogmbunden;
tvärsäker m.m.

dogm{at{ism [-is•m] s. -en
fasthållande vid dogmer;
åskådning som vilar på
dogmer m.m.

dogm}bild{ning s.
dogm}bunden adj.
dogm}fri adj.
dogm}tro s.
doja s. -n dojor ªvard.º sko
dojo [dåj•o] s. -n -r medit-
ationslokal för buddhist-
munkar; träningslokal
för olika budoarter

dok s. -et; pl. = huvudkläde
med slöja för nunna m.m.

dok}klädd adj.
dokt{or s. -n -er [-o•r-]
dokt{or{al [-a•l] adj. -t -a
dokt{or{and [-an•d] s. -en -er
person som studerar för
doktorsexamen m.m.

dokt{or{and}kurs s.
dokt{or{and}stip{endi{um s.
dokt{or{and}tjänst s.

dokt{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
doktorsvärdighet o.d.

dokt{or{era v. -de studera
för el. ta doktorsexamen
el. -graden m.m.

dokt{ors}av{handl{ing s.
dokt{ors}brev s.
dokt{ors}dis{put{at{ion s.
dokt{ors}ex{am{en s.
dokt{ors}grad s.
dokt{ors}hatt s.
dokt{ors}pro{mot{ion s.
dokt{ors}ring s.
doktr{in [-i•n] s. -en -er

teoretisk el. ensidig lära el.
norm m.m.

doktr{in{ar{ism [-is•m] s. -en
doktr{in{är [-ä•r] adj. -t -a
bunden av en doktrin,
ensidig o.d.

doku{ment [-en•t] s. -et;
pl. = skriftlig handling,
urkund

doku{ment{al{ist [-is•t] s. -en
-er person som samman-
ställer information o.d.

doku{ment{al{ist}ut{bild{-
ning s.

doku{ment{ar{isk [-a•-] adj. -t
-a som utgör el. stöder
sig på dokument m.m.

doku{ment{ar{ism [-is•m] s.
-en litterär riktning som
syftar till dokumentär
verklighetsskildring

doku{ment{at{ion s. -en -er
dokumentering; samm-
anställning o. tillhanda-
hållande av information
för forskning m.m.

doku{ment{at{ions}tekn{ik s.
doku{ment{era v. -de styrka;

bevisa o.d.
doku{ment{er{ing s.
doku{ment}för{stör{are s.
doku{ment}mapp s.
doku{ment}port{följ s.
doku{ment}saml{ing s.
doku{ment}skåp s.
doku{ment}väska s.

1doku{ment{är [-ä•r] adj. -t -a
som direkt återger verk-
ligheten; dokumentarisk

2doku{ment{är [-ä•r] s. -en -er
dokumentär framställ-
ning t.ex. film

doku{ment{är}film s.
doku{ment{är}pro{gram s.
doku{ment{är}re{dakt{ion s.
doku{ment{är}rom{an s.
doku{ment{är}skildr{ing s.
doku{ment{är}teater s.
dold [då•-] adj.
dold{is [då•-] s. -en -ar

ªvard.º föga känd betydelse-
full person o.d.

1doliko{cefal [-a•l] adj. -t -a
långskallig

2doliko{cefal [-a•l] s. -en -er
långskalle

doliko{cefali [-i•] s. -n lång-
skallighet

dolk s. -en -ar kort stick-
vapen med parerstång m.m.

dolk}hugg s.
dolk}spets s.
dolk}styng s.
dolk}stöt s.
dollar s. -n; pl. = myntenhet

i USA, Canada m.fl. länder
dollar}grin s. ªngt åld.º stor
amerikansk bil

dollar}kurs s.
dollar}sedel s.
dollar}tecken s.
dollar}tur{ist s.
dollar}val{uta s.

1dolma [dål•ma] s. -n
dolmor uniformsjacka med
tvärgående snören för
husar m.m.

dolme [dål•me] s. -n
dolmar el. 2dolma -n -r
kåldolme

dolom{it [-i•t] s. -en -er berg-
art med karbonat av
kalcium o. magnesium

dolom{it}mjöl s.
dolsk [då•- el. dål•-] adj. -t 

-a lömsk, opålitlig
dolsk{het s.
dol{us [då•-] s. oböjl. ªjur.º
uppsåt

1dom [domm] s. -en -ar be-
slut i domstol

2dom [-å-, som förled i sms
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domm•-] s. -en -er 1 dom-
kyrka  2 kupol; huv på
ångpanna m.m.

dom se den
Dom{ar}bok{en namn; i Bibeln
dom{ar}bord s.
dom{are [domm•-] s. -n;

pl. =, best. pl. domarna
dom{are}dans s.; sånglek
dom{ar}jäv s. ªjur.º
dom{ar}kår s.
dom{ar}regel s. -n domar-

regler
dom{ar}ring s.; fornminne
dom{ar}röst s.; i vissa sporter
dom{ar{skap s. -et domar-
befattning m.m.

dom{ar}skrank s.
dom{ar}säte s.
dom{ar}tabbe s.
dom{ar}torn s. -et; pl. = vid

travbana
dom{ar}ämbete s.
dom}bok s., till 1bok
domd{era v. -de väsnas,
dundra, ryta, gorma

dome}dag s.
dome{dags}pre{dik{an s.
dome{dags}pro{fet s.
dome{dags}röst s.
dome{dags}stäm{ning s.
dom{est{ic{era v. -de tämja,
göra till husdjur

dom{est{ic{er{ing s.
dom{est{ik [-i•k] s. -en -er
grovt bomullstyg; ªåld.º
tjänare

dom{est{ik}foder s.
dom}fälla v.
dom}fästa v. domfäste
dom}för adj. -t -a behörig
att döma

dom}för{het s.
dom}herre s.; fågel m.m.
dom{ic{il [-i•l] s. -et; pl. =
hemort; uppgift om betal-
ningsort för växel o.d.

dom{ic{ili{era v. -de förse
med uppgift om betal-
ningsort m.m.

dom{ic{ili{er{ing s.
dom{ic{il}kon{kurs s.
dom{in{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en herravälde, övertag,
övervikt o.d.

dom{in{ans}om{råde s.
1dom{in{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a dominerande
2dom{in{ant [-an•t] s. -en -er

dominerande faktor o.d.;
kvint i en tonart

dom{in{ant}ac{kord s.
dom{in{era v. -de göra sig

mest gällande; ha över-
taget, råda; behärska
m.m.

dom{in{er{ande adj. oböjl.
dom{in{ik{an [-a•n] s. -en -er

1 medlem av dominikan-
erorden  2 inv. i Domin-
ikanska republiken

dominikanerkloster se
dominikankloster

dominikanermunk se
dominikanmunk

dominikanerorden se
dominikanorden

dom{in{ik{an}kloster äv.
dom{in{ik{an{er}kloster s.

dom{in{ik{an}munk äv.
dom{in{ik{an{er}munk s.

dom{in{ik{an}orden äv.
dom{in{ik{an{er}orden s.
best.; grundad av spanjoren
Dominicus († 1221)

dom{in{ik{ansk adj. -t -a
dom{in{ik{anska [-a•n-] s. -n

dominikanskor kvinna
från Dominikanska re-
publiken

dom{in{ik{er [-mi•-] s. -n;
pl. = inv. i Dominica

dom{in{ik{isk [-i•k-] adj. -t -a
dom{in{ik{iska [-i•k-] s. -n

dominikiskor kvinna från
Dominica

dom{ini{on [-in•jån el.
-in•jen] s.; best. =; pl. dom-
inier tidigare benämning på
stat i det brittiska im-
periet; en d.

1dom{ino [dåmm•- el. då•-] s.
-n -r person i maskerad-
dräkt av fotsid svart
kappa med kapuschong
m.m.

2dom{ino [dåmm•- el. då•-] s.
-t spel med brickor med
ögon på ena sidan

dom{ino}bricka s.
dom{ino}ef{fekt s.
dom{ino}kost{ym s.
dom{ino}spel s.
dom{ino}takt{ik s.
dom{ino}teori s.
dom}kap{itel s. stiftsstyrelse

m.m.
dom{kap{itels}leda{mot s.
dom}kraft [domm•-] s. mek-
anisk el. hydraulisk lyft-
anordning

dom}krets s.
dom}kyrka s. huvudkyrka i
stift

dom{kyrko}arki{tekt s.
dom{kyrko}för{saml{ing s.
dom{kyrko}kör s. -en -er
dom{kyrko}org{an{ist s.
dom{kyrko}råd s. -et; pl. =
dom{kyrko}syssle{man s.
domna [dåmm•-] v. -de för-
lora känseln; falla i
dvala; mattas, avtaga
m.m.

domn{ing s. -en -ar
dom}prost s. kyrkoherde
i domkyrkoförsamling

dom}prost{eri [-i•] s. dom-
prosts befattning el. kon-
trakt

dompt{era v. -de tämja djur
dompt{ör [-ö•r] s. -en -er
dom}saga s. område för
tingsrätts verksamhet

dom}sal s.
doms}bas{un s.
dom}skäl s.
dom}slut s. -et; pl. = dom
doms}rätt s.
doms}sön{dag{en äv.

dom}sön{dag{en s. best.;
sista söndagen på kyrkoåret

dom}stol s. -en -ar rätts-
skipande myndighet 
m.m.

dom{stols}av{gör{ande s.
dom{stols}be{slut s.
dom{stols}för{far{ande s.
dom{stols}för{handl{ing s.
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dom{stols}jur{ist s.
dom{stols}lok{al s.
dom{stols}proto{koll s.
dom{stols}pröv{ning s.
dom{stols}ut{slag s.
dom{stols}verk{et s. best.
dom{stols}väsen el.

dom{stols}väsende s.
domsöndagen se doms-

söndagen
dom}villa s.; grovt fel av
domstol

dom{villo}be{svär s.
dom}värjo s. oböjl. i, under

ngns d. domsrätt o.d.
dom{än [-ä•n] s. -en -er

kronogods; område
dom{än}adress s. ªdatabeh.º
adress som står efter
snabel-a i e-postadresser

dom{än}fisk{al s.
dom{än}verk{et s. best.
don s. -et; pl. = anordning,
apparat; redskap, grej;
tillbehör o.d.

1dona s. -n donor fågelsnara
2dona v. -de ªvard.º syssla,

stöka, ordna
don{at{ion s. -en -er
don{at{ions}brev s.
don{at{ions}fond s.
don{at{ions}kort s.; för don-

ation av kroppsorgan
don{at{ions}medel s. pl.
don{at{ions}vill{kor s.
don{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; givare t.ex. av don-
ation; äv. vid transplantation

don{era v. -de ge gm gåvobrev
till allmännyttigt ändamål

don{ing s. -en -ar ªvard.º an-
ordning; grej; don

don{juan [dånnju•an el.
-suann•] s.; best. = äv. -en
[-jua•nen el. -suann•en]; pl.
-er [-jua•ner el. -suann•er];
kvinnotjusare, förförare

donkey [dån•ki] s. -n
mindre ångmaskin för
drift av vinscher m.m. på
fartyg

donkey}man s., till 1man
donkey}panna s.

don}läge s.; malmkropps
stupning

don}läg{ig adj. -t -a stup-
ande

donna s. -n donnor ªvard.º
kvinna el. flicka

dop s. -et; pl. =; genom
dopet upptogs han i för-
samlingen

dopa v. -de ge idrottare el.
tävlingsdjur stimulerande
medel för att öka
prestationsförmågan
m.m.

dop}akt s.
dop}am{in [do•p-] s. -et

signalsubstans mellan hjärnans
nervceller

dop}at{test s.
dop}be{vis s.
dop}bok s., till 1bok
dop}funt s.
dop}för{rätt{are s.
dop}grav s. bassäng för

vuxendop
dop}gåva s.
dop{ing s. -en i sms endast

doping- dopning till dopa;
dopingkontroll, doping-
medel, dopingpreparat

dop}klänn{ing s.
dop}namn s.
dop{ning s.; i sms endast dop-

nings; till dopa
dop{nings}brott s.
dop{nings}kont{roll s.
dop{nings}medel s.
dop{nings}piller s.
dop{nings}pre{par{at s.
dop{nings}prov s. -et; pl. = el.

-er
dop{nings}test s. -et el. -en;

pl. = el. -er
dopp s. -et; pl. =
doppa v. -de
dopp{are}dag{en el. vard.

dopp{are}dan s. best. jul-
afton

dopp{ing s. -en -ar fågel
doppler}ef{fekt s. skenbar
förändring i vågrörelses
t.ex. ljuds frekvens då en
observatör närmar sig el.

avlägsnar sig från källan
för vågrörelsen

doppler}rad{ar s.
dopp{ning s. -en -ar
dopp}sko s. hylsa i nedre
ändan av käpp m.m.

dopp}värm{are s.; redskap för
uppvärmning av vätskor

dop}ritu{al s.
dop}skål s.
dop}vatten s.
dor{er s. pl. forngrekisk
folkstam som under
antiken bodde bl.a.
i Sparta o. Korint

dor{isk adj. -t -a
dorm{it{ori{um [-to•-] s.

dormitoriet dormitorier
sovsal i kloster m.m.

dorn [då•rn] s. -en -ar verk-
tyg med konisk spets för
vidgning av hål m.m.

1dors{al [-a•l] adj. -t -a på el.
mot ryggsidan m.m.;
dorsalt ljud bildat med tung-
ryggen

2dors{al [-a•l] s. -en -er dors-
alt ljud

dorsk [dår•sk] adj. -t -a slö,
trög; gensträvig

dorsk{het s.
dos s. -en -er bestämd
mängd t.ex. av läkemedel el.
strålning

dosa s. -n dosor
dos}baro{meter s.

1dos{era [-o-] v. -de avmäta
dosen av läkemedel m.m.

2dos{era [-o- el. -å-] äv.
doss{era v. -de göra
inåtsluttande m.m.; d. en
vägkurva

1dos{er{ing s.; till 1dosera
2dos{er{ing äv. doss{er{ing s.

-en -ar till 2dosera
dos{er{ings}an{vis{ning s.
dos{er}pump s.
dosi{meter [do•-, -me•-] s.

-n dosimetrar dosmätare
t.ex. för strålning

dos{is s. oböjl. dos; en d.
sunt förnuft

dos}mät{are s.
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dossera se 2dosera
dossering se 2dosering
dossi{er [-ie• el. -je•] s. -n

äv. -en [-e•n]; pl. -er el.
dossié [dåsie• el. -je•] 
-n -er samling handling-
ar rörande ett ärende
o.d.

dossi{era [-ie•ra] v. -de
dossi{er{ing s.
dos}vatten{pass s.
dos{vis adv.; till dos
dot{at{ion s. -en -er
dot{era v. -de ge donation
till o.d.

dotter s. -n döttrar kvinnlig
avkomling i första led
m.m.

dotter}bo{lag s.
dotter}dotter s.
dotter}före{tag s.
dotter{lig adj. -t -a
dotters}kär{lek s.
dotter}son s.
dotter}språk s.
dotter}svulst s.
dotter}tum{ör s.

1doublé [dob-] äv. dubblé s.
-n metall med överdrag av
guld m.m.

2doublé [dob-] äv. dubblé s.
-n -er ªjakt.º dubbelträff

dov [då•v] adj. -t -a
dov{het s.
dov}hind [då•v-] s.
dov}hjort s.
dov{hjorts}kalv s.
down}peri{od [dau•n-] s.
period av nedslagenhet
el. nedgång o.d.

doyen [doajän•] s. -en -er
ålderspresident i en kår;
sändebud med längsta
ackrediteringstiden i ett
land

doyenne [doajänn•] s. -n
[-en] -r [-er]; kvinnlig
doyen

dra äv. draga v. drog, dragit,
dragen draget dragna,
drar äv. drager; d. andan;
d. sig för (en utgift); ligga
och d. sig o.d.

drab{ant [-an•t] s. -en -er
livvakt

drab{ant}kår s.
drab{ant}stat s.
drabba v. -de träffa m.m.;

d. samman
drabb{ning s. -en -ar strid,

sjöslag
drafta [dra•-] v. välja ut
nya spelare i t.ex. ishockey
enligt ett amerikanskt system

drag s. -et; pl. =; tredraget
tretiden

draga se dra
drag{are s. -n; pl. =, best. pl.

dragarna dragdjur m.m.
dragas se dras
drag}bas{un s.; bleckblås-

instrument
drag}bil s.
drag}djur s.
dragé [-se•] s. -n -er drager-
ad sötsak el. tablett o.d.

dragé}kärna s.
dragen adj. draget dragna;

han var en smula d. ªvard.º
berusad

drag{era [-se•-] v. -de över-
dra sötsak el. tablett o.d.
med socker m.m.

drag{er{ing s.
drag}fiske s.
drag}for{don s.
drag}fri adj.
dragg s. -en -ar mindre
ankare m.m.

dragga v. -de söka med
dragg m.m.

dragg}lina s.
dragg{ning s. -en -ar
drag}harm{on{ika s.
drag}hjälp s.
drag}hund s.
drag}hål s.
drag}håll{fast{het s. ªfys.º
drag}häst s.
drag{ig adj. -t -a
drag}kamp s. -en -er
drag}ked s. ªfinl.º dragkedja
drag}kedja s.
drag}kraft s.
drag}krok s.
drag}kärra s.

drag}lina s.
drag}låda s.
drag}nagel s. ªvard.º sup
drag{ning s. -en -ar
drag{nings}kraft s.
drag{nings}lista s.; över

vinster i lotteri m.m.
drag{nings}rätt s.
drago{man [-a•n] s. -en -er
österländsk tolk

1drag{on [-o•n] s. -en -er
tungt beväpnad kavallerist

2drag{on [-o•n] s. -en krydd-
växt

drag{on}rege{mente s.
drag{on}ätt{ika s.
drag{on}ört s.
drag}plåster s.
drag}prov s. -et; pl. =
drag}rac{ing [drägg•- el.
dragg•-] s.; slags biltävling

drag}rem s. -men -mar
drag}show s.; med män ut-

klädda till kvinnor
drag}skåp s.; på laboratorium

o.d.
drag}spel s. -et; pl. =
drag}spel{are s.
drag{spels}låt s.
drag{spels}mus{ik s.
dragster [dräg•st- el.
drag•st-] s. -n; pl. dragstr-
ar el. enl. eng. böjn.; special-
byggd bil för dragracing

dragster}bana s.
drag}stång s.
drak}blod s.
drak{blods}träd s.
drak}båt s.
drake s. -n drakar
drak}flyg{are s.
drak}flyg{ning s.
drak}huvud s.
drakma [-akk•ma] s. -n

drakmer mynt(enhet) i Grek-
land m.m.

drakon{isk [-o•-] adj. -t -a
övermåttan sträng,
omänsklig; drakoniska
lagar, straff

drak}segl{ing s.
drak}skepp s.
drak}sådd s. ªmest bildl.º
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drak}ödla s. ªzool.º
dram s. -en -er ªåld.º drama
drama s. -t dramer teater-
pjäs, skådespel; agerande
i skådespelsform; tragisk
händelse m.m.

drama}doku{ment{är s.
drama}peda{gog s.
drama}serie s.
drama}terapi s.
dram{at{ik [-i•k] s. -en
dramatisk litteratur;
dramatiskt skeende o.d.

dram{at{ik{er [-a•t-] s. -n;
pl. = författare av dram-
atik

dram{at{is{era v. -de fram-
ställa i skådespelsform,
omarbeta för teatern

dram{at{is{er{ing s.
dram{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
som utgör el. gäller
drama el. dramer; spänn-
ande, livfull m.m.

dram{at{urg [-ur•g] s. -en -er
konstnärlig rådgivare vid
teater; kännare av dram-
ats teori; skådespelsför-
fattare

drank s. -en biprodukt vid
sprittillverkning använd
till djurfoder

drank}giva s.
drapa s. -n drapor fornnord-

iskt lovkväde
drap{era v. -de ordna el.
hänga tyg o.d. i lediga
veck; kläda i löst häng-
ande tyg

drap{eri [-i•] s. -et -er för-
hänge i veck

drap{er{ing s.
drap{eri}tyg s.
dras äv. drag{as v. drogs,

dragits, pres. dras äv.
drages ha besvär el. be-
kymmer med o.d.; d. med
problem

drast{isk adj. -t -a kraftig o.
långtgående; kraftigt
verkande; grovkornig o.d.

dras{ut [-u•t] s. -en -er
ªvard.º lång räkel

dratta v. -de ªvard.º ramla;
spilla m.m.

drav s. -en återstod av
mäsk vid öltillverkning
el. av druvskal o.d. i vin-
press m.m.

dravel s. dravlet ªvard.º
struntprat

dravla v. -de ªvard.º prata
strunt

dregel [drä•- el. drägg•-] s.
dreglet äv. -n el. drägel
dräglet äv. -n rinnande
saliv

dregel}lapp s.
dregla [drä•- el. dräg•la] el.

drägla v. -de låta saliv
rinna ur munnen

dregl{ing el. drägl{ing s.
dreja v. -de forma lergods
på roterande skiva;
vrida, sno m.m.; d. bi

drej{are s. -n; pl. =, best. pl.
drejarna

drej{ning s.
drej}skiva s.
dress s. -en; pl. -er el. -ar

ªvard.º dräkt, kostym
dressa v. -de impregnera

varpgarn m.m.
dress{are s. -n; pl. =, best. pl.

dressarna
dress{era v. -de inöva djur

m.m., skola, drilla
dress{er{ing s.
dress{er}lina s.
dress{in [-i•n] s. -en -er lätt

rälsfordon
dress{ing s. -en -ar sallads-
sås med olja o. vinäger
m.m.

dress{in}hjul s.
dress}mask{in s.
dress{ning s.; till dressa
dress{yr [-y•r] s. -en -er in-
övning, skolning, drill

dress{yr}häst s.
dress{yr}lina s.
dress{yr}nummer s.
dress{yr}rytt{are s.
dress{yr}tävl{an s.
dress{yr}tävl{ing s.
dress{ör [-ö•r] s. -en -er

drev s. -et; pl. = drivning av
villebråd; jakthunds skall;
repat tågvirke o.d. till
tätning; drivande kugghjul
m.m.

dreva v. -de täta med drev
o.d.

drever s. -n drevrar hund
drever}valp s.
drev}hund s.
drev}jakt s.
drev}järn s.; för tätning
drev}karl s.
drev{ning s.
drev}skall s.
dribbla v. -de finta med
bollen e.d. i fotboll m.m.

dribbl{are s. -n; pl. =, best. pl.
dribblarna

dribbl{ing s. -en -ar
1dricka s. -n drickor flaska

läskedryck eller öl
2dricka s. -t dryckesvaror
3dricka v. drack, druckit,

drucken drucket druckna,
pres. dricker

dricka}back s.
dricka}bil s.
drick{ande s. -t; drickandet

har ökat bland ungdomen
drick{bar adj. -t -a; drickbart

vatten
drick{bar{het s.
drick}färd{ig adj. -t -a
drick{ning s.; mest som efterled

i sms
drick}offer s.
dricks s. -en drickspengar
dricks}glas s.
dricks}peng{ar s. pl.; frivillig
extra betalning; servis-
avgift o.d.

dricks}vatten s.
dricks{vatten(s)}font{än s.
drift s. -en -er 1 begär el.
behov  2 knappast pl. det
att driva en verksamhet;
kringdrivande; gyckel
m.m. – Sms-fog: drift- an-
vänds alltid i driftkucku och
i sms med drift ”begär el.
behov”; i bet. ”teknisk pro-
cess” rekommenderas drift-;
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övriga sms kan ha förleden
drift- el. drifts-.

drift}av{brott s.
driftbidrag se drift(s)bidrag
driftbolag se drift(s)bolag
driftbudget se drift(s)budget
driftchef se drift(s)chef
driftekonomi se drift(s)-

ekonomi
driftförlust se drift(s)förlust
drift{ig adj. -t -a företag-
sam, energisk o.d.

drift{ig{het s.
driftingenjör se drift(s)-

ingenjör
driftinskränkning se drift(s)-

inskränkning
driftkalkyl se drift(s)kalkyl
driftkapital se drift(s)kapital
driftkostnad se drift(s)-

kostnad
drift}kucku s. person som
man driver med

driftledare se drift(s)ledare
drift}liv s.
driftmedel se drift(s)medel
drift}op{er{at{ör s.
driftresultat se drift(s)-

resultat
drift(s)}bi{drag s.
drift(s)}bo{lag s.
drift(s)}budget s.
drift(s)}chef s.
drift(s)}eko{nomi s.
drift(s)}för{lust s.
drift(s)}ingenj{ör s.
drift(s)}in{skränk{ning s.
drift(s)}kalk{yl s.
drift(s)}kap{it{al s.
drift(s)}kost{nad s.
drift(s)}led{are s.
drift(s)}medel s. pl.
drift(s)}re{sult{at s.
drift}stopp s., till 1stopp
drift}stör{ning s.
drift(s)}under{skott s.
drift}säker adj.
drift}säker{het s.
drift(s)}över{skott s.
drift}tekn{ik{er s.
drift}tid s.
driftunderskott se drift(s)-

underskott

drift}värn s. del av hem-
värnet som skyddar stat-
liga anläggningar

drift{värns}man s., till 1man
driftöverskott se drift(s)-

överskott
drill s. -en -ar 1 mekanisk
exercis el. inövning  
2 upprepad snabb
växling mellan närligg-
ande toner o.d.; slå en d.
ªvard.º kissa  3 drillborr;
fartygsratt m.m.

drilla v. -de 1 mekaniskt ex-
ercera el. öva; lirka m.m.
2 utföra el. låta höra
drillar

drill}borr s. handborr med
gängat handtag som förs
ned o. upp över spindeln
m.m.

drill{ing s. -en -ar trepipigt
jaktgevär

drill{ning s.
drill}snäppa s.
drink s. -en -ar blandad

alkoholhaltig dryck
drink{are s. -n; pl. =, best. pl.

drinkarna alkoholmiss-
brukare

drink}bland{are s.
drista v. -de våga o.d.; d. sig
våga

drist{ig adj. -t -a djärv,
oförsagd o.d.

drist{ig{het s.
drittel s. -n drittlar tunna
för förpackning av smör

drittel}stav s., till 2stav
1driv s. -en -ar drivande kugg-

hjul m.m.; vara på driven
ªvard.º gå o. driva, vara
på luffen

2driv s. -et fart, flyt o.d.
1driva v. drev, drivit, driven

drivet drivna, pres. driver;
gå och d.; d. (gäck) med

2driva s. -n drivor
driv{ande adj. oböjl. d. karl
driftig, energisk

driv}ankare s., till 1ankare
driv{are s. -n; pl. =, best. pl.

drivarna

driv}axel s.
driv}bänk s. fönstertäckt
jordbädd för uppdrag-
ning av växter

drive [drajv] s. -n [-en]
drivar kraftigt slag t.ex. i
tennis; satsning, kampanj
m.m.

drive-in- [drajvinn•-] i sms
kör-in-

drive-in-bio s. kör-in-bio
där man sitter kvar i bilen

drive-in-guds{tjänst s.
driven adj. drivet drivna; d.

affärsman skicklig, er-
faren; d. (hand)stil ledig,
flytande

driv{eri [-i•] s. -et -er driv-
hus m.m.

driv}fjäder s.
driv}garn s.
driv}gas s.
driv}hjul s.
driv}hus s.; för växtodling m.m.
driv{hus}ef{fekt s.
driv{hus}planta s.
driv{hus}värme s.
driv{hus}växt s.
driv}is s.
driv}kedja s.
driv}kraft s.
driv}lina s.
driv}medel s.
driv}mot{or s.
driv{ning s. -en -ar; en stor

d. i skogsområdet avverk-
ning o. utforsling av
virke

driv}rem s. -men -mar
driv}sand s.
driv}snö s.
driv}ved s.
drog [-å-] s. -en -er vegetabil-

iskt råämne för läke-
medelstillverkning o.d.;
narkotiskt medel

droga [-å•-] v. -de bedöva
el. berusa med droger

1drog}be{ro{ende adj. oböjl.
2drog}be{ro{ende s. -t
drog}fri adj.
drog}handel s.
drog}miss{bruk s.
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drog}miss{bruk{are s.
drog}pro{blem s.
dromed{ar [-a•r] s. -en -er
enpucklig kamel m.m.

dromed{ar}puckel s., till
1puckel

dront [-ån•t] s. -en -er ut-
rotad duvfågel

dropp s. -et
droppa v. -de
droppe s. -n droppar
dropp}flaska s.
dropp}glas s.
dropp}in{fekt{ion s.
dropp}skål s.
dropp}spets s.
dropp}sten s.
dropp{stens}bild{ning s.
dropp}stilla adv.
dropp}torka v.
dropp}trans{fus{ion s.
dropp{vis adv.
droska s. -n droskor
drosk}bil s.
drosk}chauff{ör s.
drosk}kusk s.
drosk}äg{are s.
drots s. -en -ar ämbetsman
som förestod rättsskip-
ning m.m. i ä. tid

drott s. -en -ar ªåld.º hövd-
ing, härskare

drott}kväde s.; fornnordisk
dikt med åttaradiga strofer

drott{ning s. -en -ar
drott{ning}bonde s.; i schack
drott{ning}krona s.
drott{ning}lik adj. -t -a
drott{ning}moder s.
drott{ning}sylt s.; sylt på blå-

bär och hallon
drucken adj. drucket

druckna berusad
drucken{het s.
dru{id [-i•d] s. -en -er forn-
tida keltisk präst o. dom-
are m.m.

dru{id{isk adj. -t -a
dru{id}kult s., till 1kult
drul s. -en -ar ªvard.º
drummel

drulla v. -de ªvard.º ramla
drumligt o.d.

drulle s. -n drullar ªvard.º
drummel

drulle}för{säkr{ad adj.
drulle}för{säkr{ing s. an-
svarsförsäkring

drull{ig adj. -t -a ªvard.º
drumlig

drull{ig{het s.
drull}putt s. -en -ar ªvard.º
drulle o.d.

drumla v. -de
druml{ig adj. -t -a
druml{ig{het s.
drummel s. -n drumlar
drummel{akt{ig adj. -t -a
drummel{akt{ig{het s.
drunkna v. -de
drunkn{ing s. -en -ar
drunkn{ings}död s.
drunkn{ings}o{lycka s.
drus s. -en -er kristall-
gyttring i bergart el. växt

drus{er s. pl. folkgrupp med
sekteristisk islamisk re-
ligion i Främre Orienten

drus}hål s.
drus{isk adj. -t -a
drus}kvinna s.
druva s. -n druvor
druv}blå adj.
druv}fläder s.
druv}form{ig adj. -t -a
druv}hagel s.
druv}hyacint s.
druv}klase s.
druv}must s.
druv}saft s.
druv}skörd s.
druv}socker s.
druv}sort s.
dry{ad [-a•d] s. -en -er träd-
nymf i forngrekisk mytologi

dryck s. -en -er
dryck{en{skap s. -en
dryck{en{skaps}last s.
dryck{es}broder s.
dryck{es}gille s.
dryck{es}kärl s.
dryck{es}lag s. -et; pl. =
dryck{es}sed s.
dryck{es}vana s.
dryck{es}vara s.
dryck{es}visa s.

dryck{jom s. -en el. -et
dryckesvaror; drick-
ande

dryfta v. -de avhandla, dis-
kutera

dryft{ning s.
dryg adj. -t -a
dryga v. -de; d. ut
dryg{het s.
drypa v. dröp, drupit el.

drypt, pres. dryper
dryp{ning s.
dryp}panna s.
dråp s. -et; pl. =
dråp{are s. -n; pl. =, best. pl.

dråparna
dråp}för{sök s.
dråp{lig adj. -t -a
dråp{lig{het s.
dråp}slag s. ªofta bildl.º
dråsa v. -de falla tätt o.
rikligt; falla ut ur ax 
o.d., t.ex. om sädeskorn;
ramla tungt o. klumpigt
m.m.

dråse s. -n dråsar hög av säd
o.d.

drägel se dregel
drägg s. -en bottensats;
slödder m.m.

drägla se dregla
dräg{lig adj. -t -a uthärdlig;
tämligen god, passabel
o.d.

dräg{lig{het s.
drägling se dregling
dräkt s. -en -er
dräkt{ig adj. -t -a; dräktigt

djur som går med foster;
dräktigt fartyg med (stort)
lastutrymme

dräkt{ig{het s.
dräkt{ig{hets}tid s.
dräkt}jacka s.
dräkt}kjol s.
dräkt}silver s.
dräkt}skick s.
dräkt}tyg s.
dräll s. -en (duk)tyg
drälla v. drällde ªvard.º
spilla, tappa; slå dank;
överflöda, vimla m.m.

dräll}duk s.
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dräll}tyg s.
dräll}väv s.
drämma v. drämde, drämt,

pres. drämmer, imper. dräm
ªvard.º slå med kraft; d. till
ngn

drän{age [-a•s] s. -t [-et];
dränering

drän{era v. -de avleda
vatten från mark (gm dik-
ning) el. vätska från sår
(med slang) m.m.

drän{er{ing s.
drän{er{ings}rör s.
dräng s. -en -ar
dräng}göra s.
dräng}kammare s.; på lant-

gård i ä. tid
dräng}stuga s. ªmest bildl.º
dränka v. dränkte
dränk{bar adj. -t -a
dränk{ning s.
dräpa v. dräpte; d. av göra
svarslös o.d.

dräp{ande adj. oböjl. ett d.
svar

drätsel s. -n kommuns fin-
ansförvaltning m.m.

drätsel}di{rekt{ör s.
drätsel}kammare s.
drätsel}kont{or s.
drätsel}nämnd s.
drög s. -en -ar kraftig kälke
för forsling av sten el.
stockar m.m.

drög}lapp s. hudveck under
halsen på nötkreatur

drög}med äv. drög}mede s.
dröja v. dröjde
dröjs}mål s. utan d. genast

o.d.
dröjs{måls}ränta s.
dröm s. -men -mar
dröm}bild s.
dröm}fabr{ik s. ªbildl.º
dröm}fri adj.
dröm}ge{stalt s.
dröm}hus s.
dröm}jobb s.
dröm}lik adj. -t -a
dröm}likn{ande adj. oböjl.
dröm}läge s.
dröm}lös adj. -t -a

drömma v. drömde, drömt,
drömd n. drömt, pres.
drömmer, imper. dröm

drömm{are s. -n; pl. =, best.
pl. drömmarna

drömm{eri [-i•] s. -et -er
dröm}mil s. -en -ar löpning

1 engelsk mil på mindre
än 4 minuter

dröm}mål s.; i fotboll
dröm}prins s.
dröm}sekv{ens s.
dröm}sem{ester s.
drömsk adj. -t -a drömlik;
svärmisk m.m.

dröm}slott s.
dröm}spel s.
dröm}syn s.
dröm}till{stånd s.
dröm}tyd{are s. -n; pl. =, best.

pl. drömtydarna
dröm}tyd{ning s.
dröm}värld s.
drön s. -et 1 söl, dåsande

o.d. 2 ªprov.º utdraget råm-
ande; ªåld.º dån

dröna v. -de 1 söla, dåsa,
vara lat  2 ªprov.º råma ut-
draget; ªåld.º dåna

drön{are s. -n; pl. =, best. pl.
drönarna sölare, lätting;
bihanne

drön{ar}liv s.
drön{ig adj. -t -a
drön{ig{het s.
dröppel s. -n ªåld.º gonorré
drös s. -en -ar el. dröse -n

drösar ªvard.º hög, mängd
drösa v. -de dråsa
dröse se drös
drös{ning s.
drös{vis adv.
d-sträng [de•-] s.; på fiol

m.m.
du pron.; objektsform dig mest

uttalat o. äv. vard. skrivet dej;
pl. ni, objektsform er äv.
eder – ni med böjningsform-
er används också som sing.
i tilltal till mera obekant
person.

dua v. -de säga du till
du{al [-a•l] adj. -t -a i dualis

du{al{is [-a•l äv. du•-] s. -en
ªspråkv.º tvåtalsform

du{al{is}form s. -en -er
du{al{ism [-is•m] s. -en

åskådning som antar en
grundläggande tvåfaldig-
het; motsatsförhållande
o.d.

du{al{ist s. -en -er
du{al{ist{isk adj. -t -a
dubai{er [-baj•-] s. -n; pl. =
inv. i Dubai

dubb s. -en -ar tapp, pigg,
stift o.d.

dubba v. -de 1 utbyta tal
i film mot tal på annat
språk  2 slå ngn till ridd-
are o.d. 3 förse el. fästa
med dubbar

dubb}däck s.
1dubbel adj. -t dubbla

dubbla
2dubbel s. -n dubblar spel

i tennis m.m. med två spel-
are på var sida

dubbel}ag{ent s.
dubbel}arbet{ande adj. oböjl.
dubbel}arbete s.
dubbel-b s.; i noter m.m.
dubbel}beckas{in s.
dubbel}be{mann{ing s.
dubbel}be{skatta v.
dubbel}be{skatt{ning s.
dubbel}biff s.
dubbel}blind{test s.
dubbel}boka v.
dubbel}bottn{ad adj.
dubbel}bryt{ning s.; av ljus
dubbel}bröllop s.
dubbel}bädd s.
dubbel}bössa s.
dubbel-cd s.
dubbel}checka v.
dubbel}däck{ad adj.
dubbel}däck{are s. -n; pl. =,

best. pl. dubbeldäckarna
dubbel}dörr s.
dubbel}ex{pon{era v.
dubbel}ex{pon{er{ing s.
dubbel}fel s.; i tennis
dubbel}fil{ig adj. -t -a
dubbel}fönster s.
dubbel}grepp s.
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dubbel}gång{are s.
dubbel}haka s.
dubbel{het s.
dubbel}hytt s.
dubbel}häft{ande adj. oböjl.
dubbel}jobb s.
dubbel}kik{are s.
dubbel}knut s.
dubbel}knäpp{ning s.
dubbel}knäppt adj.
dubbel}kom{mando s.
dubbel}kon{sert s.
dubbel}kon{son{ant s.
dubbel}kont{roll s.
dubbel}kors s.; i noter m.m.
dubbel}kön{ad adj.
dubbel}lekt{ion s.
dubbel}liv s.
dubbel}men{ing s.
dubbel}mor{al s.
dubbel}mord s.
dubbel}namn s.
dubbel}nat{ur s.
dubbel}nelson s. oböjl.; grepp

i brottning; en d.
dubbel}pip{ig adj. -t -a
dubbel}roll s. -en -er
dubbel}rum s.
dubbel}se{ende s.
dubbel}seger s.
dubbel}sid{ig adj. -t -a
dubbel}spalt{ig adj. -t -a
dubbel}spel s.
dubbel}språk{ig adj. -t -a
dubbel}spår s.
dubbel}spår{ig adj. -t -a
dubbel}stjärna s.
dubbel}säng s.
dubbel}teckn{ing s.
dubbel}timme äv.

dubbel}timma s.
dubbel}träff s.
dubbel}tyd{ig adj. -t -a
dubbel}tyd{ig{het s. -en -er
dubbel}verk{ande adj. oböjl.
dubbel}vika v.
dubbel}vik{ning s.
dubbel}volt s. -en -er
dubbel}örn s.
dubbla v. -de göra dubbel

el. dubbelt så stor; höja
poängen till det dubbla
i bridge m.m.

dubblé se 1doublé, 2doublé
dubbl{era v. -de göra
dubbel; segla runt udde,
runda m.m.

dubbl{er{ing s.
dubbl{er{ings}tåg s. -et; pl. =

på järnväg
dubbl{ett [-ett•] s. -en -er bo-

stad av två sammanhäng-
ande rum; lika exemplar
som ett annat; variant-
form m.m.

dubbl{ett}ex{empl{ar s.
dubbl{ett}nyckel s.
dubbl{ing s. -en -ar
dubb{ning s. -en -ar
dubi{er [du•-] s. pl. tvivel
dubi{ös [-ö•s] adj. -t -a
tvivelaktig, misstänkt

dubl{on [-o•n] s. -en -er äldre
spanskt guldmynt

du}bror s.
duch{esse [dysess•] s. -n
[-en]; ett styvt, blankt
sidentyg

ducka v. -de hastigt böja sig
undan o.d.

duck{ning s. -en -ar
du{ell [-ell•] s. -en -er i förväg

avtalad tvekamp med vapen
du{ell{ant [-an•t] s. -en -er
du{ell{era v. -de utkämpa

duell
du{ell{er{ing s.
du{ell}för{bud s.
du{ell}pist{ol s.
du{enna [-enn•a] s. -n du-

ennor äldre sällskapsdam,
’förkläde’

du{ett [-ett•] s. -en -er ton-
stycke för två röster el. in-
strument

du{ett}sång s.
duffel [duff•- äv. daff•-] s. -n

dufflar ytterrock (med
kapuschong)

duffel}kappa s.
duga v. dög äv. dugde, dugt,

pres. duger
dug{ande adj. oböjl. skicklig
dugg s. -et fint regn; stänk

m.m.; inte ett d. inte det
minsta

1dugga v. -de duggregna
2dugga s. -n duggor ªvard.º

duggning
dugg{ig adj. -t -a; duggigt

väder
dugg{ning s. -en -ar förhör

på kursavsnitt
dugg}regn s.
dugg}regna v.
dug{lig adj. -t -a
dug{lig{het s.
duk s. -en -ar
duka v. -de 1 d. upp en

historia 2 i förb. d. under
ge vika; gå under o.d.

duka}gång s. -en -ar konst-
vävnad

duk{at [-a•t] s. -en -er ä. guld-
mynt

duk}lag s. -et; pl. =
duk{ning s.
dukt s. -en -er sträng i tross

o.d.
dukt{ig adj. -t -a
dukt{ig{het s.
duk}tyg s.
dum adj. -t -ma
dum{an [du•man] el.

Dum{an s. best. den ryska
riksdagen

dum}bom s. dum person
dum}burk s.; skämtsam be-

teckning på TV-apparat
dum}drist{ig adj. -t -a
dum}drist{ig{het s.
dum}dryg adj. -t -a
dum{dum}kula s. gevärskula

som sliter sönder kroppsväv-
nader

dum{het s. -en -er
dum}huvud s.
dum}kvick adj. -t -a
dumma v. -de; d. sig visa sig
dum, göra en dumhet

dummer s. oböjl. dum
person; din dummer!

dummer}jöns s.
dumm{ing s. -en -ar ªvard.º
dumbom

dummy [dumm•y el. -i el.
damm•i] s. -n -er attrapp;
provexemplar av trycksak

dumpa v. -de 1 stjälpa av,
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tippa  2 sälja till lägre
pris utomlands

dumper s. -n dumprar for-
don med tipp

dumper}truck s.
dump{ing s. -en till dumpa 2
dump{ing}pris s., till 1pris
dump{ning s. -en till

dumpa 1
dump{nings}plats s.
dum}skalle s. ªvard.º
dum}snut s. ªvard.º
dun s. -et; pl. =
duna v. -de skräpa ned med
dun m.m.

dun}boll s.
dun}bolster s.
dun}bädd s.
dunder s. dundret; pl. =,

best. pl. dundren dån, brak
m.m.

dunder}gud s.
dunder}karl s. kraftkarl o.d.
dunder}kur s. -en -er
dunder}miss s. -en -ar
dunder}skräll s.
dunder}succé s.
dunder}tabbe s.
dundra v. -de dåna, braka;
ryta m.m.

dunge s. -n dungar
dun{ig adj. -t -a
dun{ig{het s.
dun}jacka s.

1dunk s. -en -ar 1 mindre
behållare av plåt el. plast
m.m. 2 slag

2dunk s. -et dunkande m.m.
3dunk interj.
dunka v. -de ge ifrån sig

upprepade ljud liksom av
slag; slå, banka m.m.

dunka-dunka s. oböjl. ªvard.º
musik med enformig
rytm och hög volym

1dunkel adj. -t dunkla
2dunkel s. dunklet
dunkel}blå adj.
dunkel{het s. -en -er
dunk{ning s. -en -ar
dun}kudde s.
dun}lätt adj.
dun}mjuk adj. -t -a

1duns s. -en -ar dov smäll
o.d.

2duns s. -et dunsande
dunsa v. -de
dunst s. -en -er luktande gas

el. ånga; fint hagel för
jakt m.m.; slå blå dunster
i ögonen på vilseleda o.d.

dunsta v. -de gå bort i gas-
form m.m.; ªvard.º ge sig
av

dunst}fylld adj.
dun}täcke s.
dun}unge s.
dun}ört s. -en -er ªbot.º
duo s. -n -r tonstycke för
två instrument el. röster;
duett; grupp av två
personer

duo{des [-e•s] s. -en -er
bokformat med ark i tolv
blad

duo{des}form{at s.
dup{era v. -de narra, lura
dup{er{ing s.
dupl{ex- i sms dubbel- o.d.
dupl{ex}för{bind{else s.; med

samtidig sändning av telegram
o.d. i båda riktningarna

dupl{ex}pump s.
dupl{ic{era v. -de göra flera
exemplar av, mångfald-
iga m.m.

dupl{ic{er{ing s.
dupl{ic{er{ings}ap{par{at s.
dupl{ic{er{ings}mask{in s.
dupl{ik{at [-a•t] s. -et; pl. =
dubblett m.m., avskrift

dupl{ik{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; dupliceringsap-
parat

dur s. oböjl. ªmus.º en d.
dur{abel [-a•-] adj. -t dur-

abla varaktig, hållbar
dur}ac{kord s.
dur}alum{ini{um [du•r-] s.;

legering
dur{at{ion s. -en varaktighet
dur{at{iv [du•-] adj. -t -a;

durativt verb fortgångs-
verb

du}re{form s.
durk s. -en -ar golv i fartyg

m.m.; förvaringsrum på
örlogsfartyg

durka v. -de skena m.m.;
hästen durkar

durk}driven adj. skicklig,
fullfjädrad, inpiskad

durk}driven{het s.
dur}klang s.
durk}plåt s.
durk}slag s.; grov sil av metall
duro}plast s. härdplast
durra s. -n sädesväxt
durra}ax s. -et; pl. =
dur}sats s.
dur}skala s.
dur}spel s.; typ av dragspel
dur}tre{klang s.
dur{um}vete s.

1dus s. oböjl. i sus och d.
i svirande o.d.

2dus s. -en; pl. = el. -er tvåa
i tärningsspel

dusch s. -en -ar
duscha v. -de ta el. ge
dusch

dusch}drap{eri s.
dusch}flaska s.
dusch}för{hänge s.
dusch}hytt s.
dusch}kab{in s.
dusch{ning s.
dusch}rum s.
dusch}skåp s.
dusch}tvål s.
dusk s. -et
duska v. -de småregna o.d.
du{skap s. -et
dusk{ig adj. -t -a
dusk}väder s.
du}skål s.
duss{in s. -et; pl. =
duss{in}männ{iska s.
duss{in}rom{an s.
duss{in}tal s.
duss{in}tals adv.
duss{in}vara s.
duss{in{vis adv.
dust s. -en -er strid, kamp
dus{ör [-ö•r] s. -en -er
penninggåva o.d.

dutta v. -de ªvard.º sprida
i små mängder

1duva s. -n duvor fågel
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2duva v. -de; förskeppet
duvar rör sig nedåt vid
stampning

duv}blå adj.
duven adj. duvet duvna
dåsig, slö; slapp, fadd
m.m.

duven{het s.
duv}fjäder s.
duv}fågel s.
duv}grå adj.
duv}hök s.
duv}kulla s. -n duvkullor

växt
duv}kutter s. duvkuttret
duvna v. -de bli duven
duv{ning s. -en -ar avbas-
ning, skrapa; grundligt
förhör, ’gnuggning’

duv}post s.
duv}skytte s.
duv}slag s. anordnad bo-
plats för duvor

duv}unge s. ªofta bildl.º
dvala s. -n
dval}likn{ande adj. oböjl.
dval}till{stånd s.
D-vit{am{in s.
dvälj{as v. dvaldes el. dvälj-

des, dvalts el. dväljts, pres.
dvälj(e)s vistas, uppehålla
sig

dvärg s. -en -ar
dvärga}kung s.
dvärga}låt s.
dvärg}beckas{in s.
dvärg}björk s.
dvärg}falk s.
dvärg}form s. -en -er
dvärg}hund s.
dvärg}höns s.
dvärg{inna s. -n dvärginnor
kvinnlig dvärg

dvärg}mås s.
dvärg}pinscher s.
dvärg}pudel s.
dvärg}ras s. -en -er
dvärg}stjärna s. ªastr.º
dvärg}träd s.
dvärg}växt s.
dy s. -n gyttja o.d.
dy}blad s.; växt
dy}blöt adj. dyblött dyblöta

dy}botten s.
dyck{ert s. -en -ar spik med
litet huvud m.m.

dyck{ert}spik s.
dyft s. oböjl. inte ett d. inte
ett dugg

dygd s. -en -er
dygde}mönster s.
dygde}rik adj. -t -a
dygde{sam adj. -t -ma
dygdig

dygd{ig adj. -t -a som har el.
vittnar om dygder

dygd{ig{het s.
dygn s. -et; pl. =
dygn{et{runt}be{red{skap
[-run•t-] äv. dygn{et runt-
be{red{skap s.

dygn{et{runt}serv{ice [-run•t-]
äv. dygn{et runt-serv{ice s.

dygn{et{runt}öppen äv.
dygn{et runt-öppen adj.

dygns}be{hov s.
dygns}gammal adj.
dygns}lång adj. -t -a
dygns}medel{temp{er{at{ur s.
dygns}park{er{ing s.
dygns}re{kord s.
dygns}rytm s.
dygns}vila s.
dygns{vis adv.
dy{ig adj. -t -a
dy{ig{het s.
dyk s. -et
dyka v. dök, dykt, pres.

dyker
dyk}and s., till 1and
dyk{ar}dräkt s.
dyk{are s. -n; pl. =, best. pl.

dykarna
dyk{ar}klocka s.
dyk{ar}sjuka s.
dyk{ar}ut{rust{ning s.
dyk{dalb [-al•b] s. -en -er
grupp av neddrivna
pålar för förtöjning m.m.

dyk{eri [-i•] s. -et
dyk{eri}före{tag s.
dyk}läge s.
dyk{ning s. -en -ar
dyk}o{lycka s.
dy}lik adj. -t -a sådan
dy}medelst äv.

dy}medels adv. ªåld.º där-
igenom, därmed o.d.

dyml{ing s. -en -ar träplugg
el. järndubb för hopfästning
m.m.

dymmel}ons{dag{en s. best.;
i påskveckan

dymmel}veck{an s. best.
påskveckan

dyn s. -en -er kulle el. ås av
flygsand

dyna s. -n dynor
dyn{am{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om krafters inverkan
på rörelser; läran om
tonstyrka i musik; samspel
av krafter, system av för-
ändringar m.m.

dyn{am{isk [-a•-] adj. -t -a;
d. åskådning som betonar
förändring (o. utveckling)
o.d.; d. accent tryckac-
cent

dyn{am{it [-i•t] s. -en spräng-
ämne med nitroglycerin

dyn{am{it{ard [-a•rd] s. -en 
-er förövare av dynamit-
attentat o.d.

dyn{am{it}ex{plos{ion s.
dyn{am{it}gubbe s.; dynamit-

patron
dyn{am{it}ladd{ning s.
dyn{am{it}patr{on s.
dyn{am{it}upp{lag s.
dyn{amo [dy•- äv. -a•-] s. -n 

-r elektrisk generator el.
motor

dyn{amo}meter [-me•-] s. -n
dynamometrar apparat
för mätning av kraft el.
effekt

dyn{asti [-i•] s. -n -er härsk-
arätt, furstehus

dyn{ast{isk [-as•t-] adj. -t -a
dyn}bild{ning s.
dynga s. -n spillning som

gödsel; ªvard.º skräp,
strunt

dyng}bagge s.; skalbagge
dyng}grep äv. dyng}grepe s.
dyng}hög s.
dyng{ig adj. -t -a
dyng}raka s.
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dyng}stack s.
dyng}sur adj. -t -a ªvard.º
genomvåt

dyn{ing s. -en -ar
dyn}kam s.
dyn}land{skap s.
dynt s. -en el. -et larv av
binnikemask

dynt{ig adj. -t -a behäftad
med dynt

dynt}stadi{um s.
dyn}var s. -et; pl. =
dy}pöl s.
dyr adj. -t -a
dyr{bar adj. -t -a
dyr{bar{het s. -en -er
dyr}grip s. -en -ar klenod
dyr{het s.
dyrk s. -en -ar redskap att
öppna många olika lås
med

dyrka v. -de 1 tillbedja,
hylla m.m.; d. upp priset
stegra, höja  2 d. upp lås

dyrk{an s.; best. =; en d.
dyrk{ans}värd adj.
dyrk{are s. -n; pl. =, best. pl.

dyrkarna
dyrk}fri adj.
dyrk}säker adj.
dyr}köpt adj.
dyr}ort s. -en -er
dyr{orts}grupp s.
dyrortstillägg avstavas dyr{-

orts}till{lägg s.
dyr}tid s.
dyrtidstillägg avstavas dyr{-

tids}till{lägg s.
dysa s. -n dysor munstycke

för gas el. vätska
dyscha s. -n dyschor dysch-
atell

dysch{at{ell [-ell•] s. -en -er
stoppad soffa utan rygg
el. sidostöd

dys{enteri [-i•] s. -n rödsot
dys{enteri}epi{demi s.
dys{lekt{ik{er [-lek•t-] s. -n;

pl. = person med dyslexi
dys{lekt{isk adj. -t -a
dys{lexi [-i•] s. -n rubbning
i läsfärdighet, lässvårig-
het

dys{pepsi [-i•] s. -n rubb-
ning i matsmältningen

dys}pro{peller s.
dyster adj. -t dystra
dyster}gök s. ªvard.º
dyster{het s.
dyster}kvist s.; skämtsamt om

dyster person
dys{topi [-pi•] s. -n -er neg-
ativ framtidsvision; mot-
satt: utopi

dys{top{isk [-tå•-] adj. -t -a
dystra v. -de; d. till
dyvika s. -n dyvikor propp
för hål i båts botten

dyvike}hål s.
dy}våt adj. dyvått dyvåta

1då adv. då och då emellanåt
2då konj. klockan var tre, då

han kom; då du vet det,
behöver du inte fråga
eftersom

dåd s. -et; pl. =; råd och d.
dåd}kraft s.
dåd}kraft{ig adj. -t -a
dåd}lysten adj.
dåd}lös adj. -t -a
dåd}lös{het s.
dådra s. -n dådror växt
då}för{tid{en äv. då för

tid{en adv. på den tiden
dål{ig adj. -t -a, sämre 

sämst
dål{ig{het s. -en -er

1dån s. -et; pl. =
2dån s. -en växt
dåna v. -de 1 ljuda starkt

o. dovt, dundra o.d.
2 svimma

dån}dimp{en s. best. ªvard.º
få d.

dån{ing s.
dåra v. -de förtrolla, be-
dåra m.m.

dår{akt{ig adj. -t -a
dår{akt{ig{het s. -en -er
dår}dikt s.
dåre s. -n dårar
dår}fink s. ªvard.º tok o.d.
dår}fink{ig adj. -t -a ªvard.º
dår}hus s.
dår{hus}hjon s.
dår}hus{mäss{ig adj. -t -a

dår}kista s. ªvard.º mental-
sjukhus

dår}pippi s. -n ªvard.º fars-
artad situation

dår}repe s.; växt
dår{skap s. -en -er
dås s. -et
dåsa v. -de
dås{ig adj. -t -a
dås{ig{het s.
då}tid s. -en; dåtidens seder
den tidens

då}tida adj. oböjl. d. seder
den tidens

då}var{ande adj. oböjl.
däck s. -et; pl. = 1 i sms

däck-; t.ex. på fordonshjul
2 i sms däcks-; t.ex. på far-
tyg

däcka v. -de; d. en båt förse
en båt med däck; d. ngn
ªvard.º slå ned, besegra
o.d.

däck{ad adj. d. båt
däck}dubb s.
däckel s. -n däcklar mot
hästryggen vilande del
av sele; beklädnad på
cylinder i tryckpress;
cylinderlock i motor m.m.

däck{ning s.
däcks}balk s.
däcks}last s.
däck}slit{age s.
däcks}man{skap s.
däcks}pass{ag{er{are s.
däcks}pers{on{al s.
däcks}planka s.
däcks}plats s.
däcks}stol s.
däd{an adv. ªåld.º bort där-
ifrån

däd{an}efter adv. därefter
dägg}djur s.
dägg{djurs}fauna s.
däka s. -n däkor ªprov.º
flicka

däld s. -en -er liten dal
dämma v. dämde, dämt,

dämd n. dämt, pres.
dämmer, imper. däm av-
spärra med damm; täppa
till m.m.
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dämm{are s. -n; pl. =, best.
pl. dämmarna; d. i piano
som hindrar efterklang

dämme s. -t -n ªprov. (sydsv.)º
damm, fördämning

däm{ning s. -en -ar
dämpa v. -de
dämp}an{ordn{ing s.
dämp{are s. -n; pl. =, best. pl.

dämparna
dämp{ning s. -en -ar
dämp{nings}an{ordn{ing s.
dän adv. ªprov.º därifrån;
bort; gå d.

däng s. -et ªvard.º stryk; få d.
dänga v. dängde slå; slänga;
ränna, springa m.m.

dänka v. dänkte ªprov.
(sydsv.)º stänka tvätt

dänk}vatten s.
där adv. på den platsen;
till vilken plats; boken
ligger d. (på bordet); d.
bakom, borta, bortom,
bredvid, framme, förbi,
hemma, ikring, ini, in-
ifrån, innanför, inne,
inom, intill, inunder,
inuti, invid, nedanför,
nedifrån, nere, nerifrån,
omkring, ovan, ovanför,
ovanpå, uppe, uppifrån,
utanför, ute, utifrån,
utmed, utomkring hopskr.
äv.; platsen d. jag bor

där}an [-ann•] adv. illa d.
illa ställd, mycket sjuk
o.d.

där}av adv.
där}bak adv.
där}efter adv.
där}e{mell{an adv.
där}e{mot adv.
där{est konj. om, såvida
där}för adv.
där}för{inn{an adv.
där}för{ut{an adv.
där}för{ut{om adv.
där}hos [-ho•s] adv. ªåld.º
därjämte

där}hän [dä•r- el. -hä•n] adv.
lämna ngt d. oavslutat

där}i adv.

där}i{bland adv.
där}i{från adv.
där}i{gen{om adv.
där}inn{an{för adv.
där}jämte adv.
där}med adv.
där}näst adv.
där}om adv.
där}på adv.
där}städ{es adv. ªåld.º
där}till adv.
där}under adv.
där}ur adv.
där}ut{av adv.
där}ut{i adv.
där}ut{inn{an adv.
där}ut{över adv.
där}var{ande adj. oböjl.
där}varo s. -n
där}vid adv.
där}vid{lag adv.
där}å adv. ªåld.º därpå
där}åt adv.
där}över adv.
däst [dä•st] adj.; n. =, -a
övermätt, stinn; trög
m.m.

däst{het s.
däven adj. dävet dävna lätt
fuktig; dåsig m.m.

däven{het s.
däv{ert s. -en -ar vridbar
lyftkran för livbåt m.m.
på fartyg

däv{ert}typ s.
dävna v. -de bli mera däven
däxel s. -n däxlar yxa med
tvärställt böjt blad

dö v. dog, dött, pres. dör
dö{batt{ang [-an•] s. -en -er

dörrhalva i dubbeldörr
dö{batt{ang}dörr s.

1död adj. dött döda; dött
lopp oavgjort

2död s. -en -ar; (hungra) till
döds

döda v. -de
död{ande adj. oböjl. d. tråkig
död}bak{ad adj. inte genom-
bakad, degig; slö, tråkig
o.d.

död}bok s., till 1bok; död-
och begravningsbok

död}bränd adj. d. kalk
död}dag{ar s. pl. till d.
död}dans{are s. slö el. tråkig
person

död}full el. dö}full adj. -t -a
ªvard.º

död}född el. bildl.
dö}född adj.

död}för{klara v.
död}för{klar{ing s.
död}gräv{are s.
döding se döing
död}is s.
död}kött s.
död{lig adj. -t -a som med-
för döden; förgänglig,
ändlig m.m.

död{lig{het s.
död{lig{hets}siffra s.
död}läge s.
död}man s., till 1man vålnad

m.m.
död{mans}grepp s.; på t.ex.

lok
död}peri{od s.
döds}an{ing s.
döds}an{nons s.
döds}arbete s.
döds}at{test s.
döds}be{grepp s.
döds}be{vis s.
döds}blek adj. -t -a
döds}bo s.
döds{bo}del{äg{are s.
döds}bricka s.
döds}bring{ande adj. oböjl.
döds}bud s.
döds}bädd s.
döds}cell s.
döds}dag s.
döds}dans s.
döds}dom s. -en -ar
döds}drift s.
döds}döma v.
döds}dömd adj.
döds}enkel adj. ªvard.º
döds}fall s.
döds}fara s.
döds}fiende s.
döds}frukt{an s.
döds}fälla s.
döds}för{akt s.
döds}för{akt{ande adj. oböjl.
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döds}för{skräckt adj.
döds}gud{inna s.
döds}hjälp s.
döds}hot s. -et; pl. =
döds}hugg s.
död}skalle s.
död{skalle}fjäril s.
död{skalle}mask s. -en -ar
död{skalle}märka v.
döds}kamp s. -en -er
döds}krock s.
döds}kul adj. oböjl. ªvard.º
döds}kyla s.
döds}läger s.
döds}längt{an s.
döds}mask s. -en -er
döds}min{ut s. -en -er
döds}miss{handel s.
döds}märkt adj.
döds}mässa s.
dödsnack se dösnack
död}snygg el. dö}snygg adj.

-t -a ªvard.º oerhört snygg
döds}offer s.
döds}o{lycka s.
döds}or{sak s.
döds}patrull s.
döds}pro{cess s.
döds}rik{et s. best.
döds}risk s.
döds}rossl{ing s.
döds}runa s.
döds}ryck{ning{ar s. pl.
döds}scen s.
döds}siffra s.
döds}sjuk adj. -t -a
döds}skjuten adj.
döds}skjut{ning s.
döds}skott s.
döds}skri s.
döds}skräck s.
döds}skugga s.
döds}stel{het s.
döds}stilla adv.
döds}straff s. -et; pl. =
döds}stund s.
döds}stört{ning s.
döds}stöt s.
döds}synd s.

döds}sätt s.
döds}tal s.
döds}trött adj.
döds}tyst adj.
döds}tyst{nad s.
döds}ur s. -et; pl. = skalbagge
döds}ång{est s.
döds}år s.
döds}ängel s.
död}säs{ong s.
döds}ög{on{blick s.
död}tid s.
död}trist äv. dö}trist adj.

ªvard.º
död}tråk{ig el. dö}tråk{ig adj.

-t -a ªvard.º
död}ut{rymme s.
död}vatten s.
död}vikt s.
död{vikts}ton s. -net; pl. =,

best. pl. -nen
döfull se dödfull
döfödd se dödfödd
dög{ling s. -en -ar näbbval
dög{ling}olja s.
dö{ing el. död{ing s. -en -ar

ªvard.º gengångare
dölja v. dolde [då•-], dolt,

dold n. dolt, pres. döljer
döma [dömm•a] v. dömde
dön s. -et; pl. =
döna v. -de dundra
dö}nick s. -en -ar el. dö}nicke

-n dönickar ªvard.º tråkig
person

döpa v. döpte
döp{are s. -n; pl. =, best. pl.

döparna; Johannes döpar-
en

döp{else s. -n
döp{else}akt s.
dörj s. -en -ar handrev med
sänke o. krokar

dörja v. -de fiska med dörj
dörj}fiske s.
dörj}makrill s.
dörj{ning s.
dörr s. -en -ar
dörr}be{slag s.

dörr}foder s.
dörr}halva s.
dörr}hand{tag s.
dörr}hål s.
dörr}karm s.
dörr}klapp s.
dörr}klinka s.
dörr}klocka s.
dörr}knack{are s.
dörr}knack{ning s.
dörr}lås s.
dörr}matta s.
dörr}nyckel s.
dörr}post s.
dörr}skylt s.
dörr}spegel s.
dörr}springa s.
dörr}stopp{are s.
dörr}stäng{are s.
dörr}tröskel s.
dörr}vakt s.
dörr}vred s.
dörr}öga s.
dörr}öppn{ing s.
dös s. -en -ar stenålders-
grav av kantställda sten-
ar med ett stenblock till
tak; ªprov.º hop, hög

dö}snack äv. död}snack s.
ªvard.º tomt prat o.d.

dösnygg se dödsnygg
dös}tid{en s. best.
dötrist se dödtrist
dötråkig se dödtråkig
döv adj. -t -a
döva v. -de förlama, söva,
dämpa m.m.

döv}alfa{bet s.
döv}blind adj.
döv{het s.
döv}lär{are s.
döv{ning s.
döv}skola s.
döv}stum adj.
döv}tolk s.
döv}under{vis{ning s.
döv}ör{at s. best. slå d. till
inte vilja höra på
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e s. e:et; pl. e:n el. e, best. pl.
e:na

eagle [i•gel] s.; pl. enl. eng.
böjn. två slag under par
i golf; en e.

EAN-kod s. artikelnummer
i form av streckkod på
en varas förpackning

EAN-märk{ning s.
EAN-märkt adj.
earl [ö•rl] s. -en -er engelsk

adelstitel
eau-de-cologne
[ådökålån•j] s. -n [-en] lätt
parfym

eau-de-cologne}flaska s.
eau-de-vie [ådövi•] s. -n

konjaksliknande spritdryck
eau-de-vie}but{elj s.
ebb s. -en tidvattens sjunk-
ande; lågvatten o.d.

ebba v. -de; e. ut avstanna
o.d.

ebb}ström s.
ebb}tid s.
eben}holts s. -en el. -et

(svart) hårt o. tungt trä
eben{holts}svart adj.
eben{holts}trä s.
eben{ist [-is•t] s. -en -er
konstsnickare

ebon{it [-i•t] s. -en hård-
gummi

ebon{it}skaft s.
e-brev s. brev som skickas
via e-post

e-brev{låda s.
e{chauff{er{ad [esåfe•-] adj.
upphettad av värme el. upp-
hetsning; varm o. röd

ecklesi{ast{ik [-i•k] adj. -t -a
kyrklig; som gäller kyrk-
lig administration

ecklesi{ast{ik}de{parte{ment
s. ªåld.º

ecklesi{ast{ik}min{ister s.
ªåld.º

ecklesi{ast{isk [-as•t-] adj. -t
-a kyrklig, prästerlig

ecstasy [ek•s-] s. oböjl. ett
narkotiskt medel som
framkallar hallucinat-
ioner

ecu [eky• el. eku•] s. -n;
pl. =, best. pl. -na valuta-
enhet inom EU

ecuadori{an [ekv-, -a•n] s.
-en -er inv. i Ecuador

ecuadori{ansk adj. -t -a
ecuadori{anska s. -n

ecuadorianskor kvinna
1ed s. -en -er högtidlig för-

säkran o.d.; svordom
2ed s. -et; pl. = landtunga el.

landpassage mellan farbara
vatten

eda s. -n edor bakström
edam{er}ost [e•d- el. -a•m-]

s., till 1ost osttyp som här-
stammar från Edam i Neder-
länderna

edda s. -n eddor; den poet-
iska eddan samling av
fornnordiska guda- o.
hjältedikter

edda}dikt s.
edda}dikt{ning s.
edda}kväde s.
edda}sång s.
edel}weiss [e•delvajs] s. -en

alpväxt
eder se er
eder se du
ed{era v. -de utge i tryck
ed{er{ing s.
ed}fästa v. edfäste
ed}gång s. -en -ar edsav-
läggelse

e{dikt [-ik•t] s. -et; pl. =
påbud, kungörelse o.d.

edil [-i•l] s. -en -er befatt-
ningshavare i antikens Rom
med uppgift att över-
vaka ordningen m.m.

edil}ämbete s.
ed{it{ion s. -en -er utgiv-
ning; utgåva o.d.

ed{lig adj. -t -a till 1ed
ed{lig{en adv.
ed{ligt adv.

eds}an{svar s.
eds}av{lägg{else s. -n -r
eds}brott s.
eds}formul{är s.
ed}svuren adj.
eds}vägr{an s.
eds}vägr{are s.
ed}söre s. -t ªhist.º edsav-
läggelse

E-dur el. E dur s. oböjl.
edvardi{ansk adj. -t -a som
avser den engelske kung-
en Edvard VII:s reger-
ingstid

EEG s. EEG:et; pl. =
elektroencefalogram
metod att mäta den elektriska
spänningen i hjärnan

efem{er{id [-i•d] s. -en -er
tabell över himlakropps
lägen; dagslända m.m.

efem{er{id}tid s.; grundad på
jordens omloppstid kring
solen

efem{är [-ä•r] adj. -t -a dag-
sländeartad, kortlivad;
förgänglig, flyktig

efesi{er [-fe•-] s. -n; pl. =
inv. i Efesus

Efesi{er}brev{et namn; i Bibeln
efes{isk adj. -t -a
ef{fekt [-ek•t] s. -en -er
verkan; detalj e.d. som gör
intryck; maskins arbete
per tidsenhet m.m.; i pl.
ofta tillhörigheter, res-
gods o.d.

ef{fekt}full adj. -t -a
ef{fekt}full{het s.
ef{fekt}för{bruk{ning s.
ef{fekt}för{lust s.
ef{fekt}för{stärk{are s.
ef{fekt{iv [-i•v äv. eff•-] adj.

-t -a verkningsfull; verk-
sam; dugande; verklig
o.d.

ef{fekt{iv{era v. -de effektiv-
isera

ef{fekt{iv{er{ing s.
ef{fekt{iv{is{era v. -de göra
effektivare

ef{fekt{iv{is{er{ing s.
ef{fekt{iv{is{er{ings}arbete s.
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ef{fekt{iv{itet [-e•t] s. -en
ef{fekt{iv{itets}höj{ande adj.

oböjl.
ef{fekt{iv{itets}krav s.
ef{fekt{iv{itets}skäl s.
ef{fekt{iv{itets}syn{punkt s.

från el. ur e.
ef{fekt}sök{ande adj. oböjl.
ef{fekt}sök{eri [-ek•t- el. -i•]

s. -et -er
ef{fektu{era v. -de utföra,
verkställa; e. en beställ-
ning

ef{fektu{er{ing s.
ef{fekt}ök{ning s.
ef{femin{er{ad adj. förkvinn-
ligad, förvekligad

efor [-å•r] s. -en -er hög
ämbetsman med över-
vakande myndighet
i antikens Sparta

efor{at [-a•t] s. -et; pl. =
efors el. eforus’ ämbete
o.d.

efor{us [e•-] s.; best. =; pl.
eforer [-å•- el. -o•-] ªåld.º
biskop som övervakare
av de högre skolorna
i stiftet i ä. tid

1efter prep.
2efter adv. bli e. inte hinna

med o.d.
3efter konj. ªvard.º efter det

att
efter}an{mäla v. e. sig
efter}an{mäl{an s.
efter}an{mäl{ning s.
efter}apa v. _
efter}ap{are s.
efter}ap{ning s. -en -ar
efter}arbete s.
efter}be{handla v.
efter}be{handl{ing s.
efter}be{sikt{iga v.
efter}be{sikt{ning s.
efter}be{skatta v.
efter}be{skatt{ning s.
efter}be{ställa v.
efter}be{ställ{ning s.
efter}be{tal{ning s.
efter}bild s.; efter ljusretning

av ögat m.m.
efter}bilda v.

efter}bild{are s. -n; pl. =,
best. pl. efterbildarna

efter}bild{ning s.
efter}bliven adj.
efter}bliven{het s.
efter}blom{ning s.
efter}blomstr{ing s.
efter}blöd{ning s.
efter}bränn{kammare s.
efter}börd s. -en -er
efter}börs s. -en -er
efter}dat{era v.
efter}dat{er{ing s.
efter}deb{it{era v.
efter}deb{it{er{ing s.
efter}dyn{ing s.
efter}for{don s.
efter}forska v.
efter}forsk{ning s.
efter}fråga v. _ en vara

efterfrågas mycket (av
kunder)

efter}fråg{an s.; best. =; i pl.
används efterfrågningar;
ökad e.

efter{fråge}sid{an s. best.
på e.

efter{fråge}tryck s.
efter{fråge}ök{ning s.
efter}fråg{ning s. -en -ar mest

i pl.
efter}följa v. _ e. ett råd
efter}följ{ande adj. oböjl.
efter{följ{ans}värd adj.
efter}följ{are s.
efter}följd s.
efter}följ{else s. -n
efter}följ{erska s. -n efter-

följerskor
efter}gift s. -en -er
efter{gifts}pol{it{ik s.
efter}given adj.
efter}given{het s.
efter}giv{lig adj. -t -a
efter}gjord adj.
efter}glans s.
efter}granska v.
efter}gransk{are s.
efter}gransk{ning s.
efter}gymn{asi{al adj. -t -a
efter}göra v. _

1efter}hand [-han•d] adv.
2efter}hand [ef•t-] s. oböjl. i e.

i sits efter annan spelare
vid kortspel, efteråt m.m.

efter{hands}gransk{ning s.
efter{hands}kon{strukt{ion s.
efter}hållen adj.
efter}hängsen adj. efter-

hängset efterhängsna på-
trängande; ihållande o.d.

efter}hängsen{het s.
efter}härma v. _
efter}härm{are s.
efter}härm{ning s.
efter}höra v. _
efter}höst s.
efter}industri{ell adj. -t -a
efter}jäsa v.
efter}jäs{ning s.
efter}kalk{yl s.
efter}klang s.
efter{klangs}poesi s.
efter}klassisk adj. -t -a
efter}klok adj. -t -a
efter}klok{het s.
efter}komma v. e. ngns be-

fallning lyda
efter}komm{ande adj. oböjl.

e. generationer; äv. sub-
stantiverat, mest i pl. (de) e.

efter}kon{strukt{ion s.
efter}kont{roll s.
efter}krav s.
efter{kravs}för{sänd{else s.
efter{krigs}gen{er{at{ion s.
efter{krigs}hist{oria s.
efter{krigs}peri{od s.
efter{krigs}tid{en s. best.
efter{krigs}år{en s. pl. best.
efter}kult{ur s.
efter}kur s. -en -er
efter}kälk{en s. best. komma

på e. bli efter
efter}känn{ing s.
efter}led s., till 4led
efter}leva v. efterlevde,

efterlevt äv. efterlevat,
efterlevd n. efterlevt, pres.
efterlever; e. ett bud följa,
åtlyda

efter}lev{ande adj. oböjl. e.
barn; äv. substantiverat, mest
i pl. (de) e.

efter{lev{ande}pens{ion s.
efter}lever{ans s.
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efter}lev{nad s. lagens e.
efter}likna v.
efter}likn{else s. -n
efter}likn{ing s.
efter}lysa v. e. en förrymd

fånge
efter}lys{ning s. -en -ar
efter}låten adj. efterlåtet

efterlåtna undfallande,
släpphänt o.d.

efter}låten{het s.
efter}lämna v. lämna efter
sig

efter}längt{ad adj.
efter}mark{nad s.
efter}mid{dag s. -en el. vard.

eftermiddan; pl. -ar
efter{mid{dags}bjud{ning s.
efter{mid{dags}kaffe s.
efter{mid{dags}lur s. -en -ar
efter{mid{dags}pass s.
efter{mid{dags}slummer s.
efter{mid{dags}sol s.
efter{mid{dags}tid{ning s.
efter}mjölk{ning s.
efter}mogna v. _
efter}mogn{ad s.
efter}mäle s. -t -n värde-
sättning efter döden o.d.

efter}namn s.
efter}natt{en s. best. senare
delen av natten

efter}ord s.
efter}plock s.
efter}plock{ning s.
efter}pröv{ning s.
efter}rat{ion{al{is{era v.
efter}rat{ion{al{is{er{ing s.
efter}räkn{ing s. klara sig

undan efterräkningar obe-
hagliga påföljder o.d.

efter}rätt s.; jfr 3rätt 2
efter}rätt{else s. -n; lända

till e. åtlydnad o.d.
efter{rätts}skål s.
efter{rätts}tallr{ik s.
efter{rätts}vin s., till 1vin
efter}sats s.
efter}satt adj.
efter}se v. _
efter}sinn{ande adj. oböjl.
eftertänksam

efter}sits s. sällskaplig

samvaro efter ett före-
drag o.d.

efter}skalv s.
efter}sken s.
efter}skick{ad adj.
efter}skick{ning s.
efter}skott s. oböjl. i e. efter-
åt o.d.

efter{skotts}be{tal{ning s.
efter}skrift s.
efter}skänka v. _ avstå från

krav på o.d.
efter}skänk{ning s.
efter}skörd s.
efter}slag s.; i musik o. uttal

av ljud
efter}slåtter s.
efter}släck{ning s.
efter{släck{nings}arbete s.
efter}släng s.
efter}släntr{are s. -n; pl. =,

best. pl. eftersläntrarna
efter}släp s.
efter}släp{ande adj. oböjl.
efter}släp{ning s.
efter}smak s.
efter}snack s. ªvard.º
efter}som konj. emedan
efter}sommar s.
efter}spana v.
efter}span{ing s.
efter}spel s.
efter}spåra v.
efter}spörja v. _ ªåld.º
efterst adv. superl. längst
bak el. efter

eftersta adj. best. superl. som
befinner sig efterst

efter}stava v. _ upprepa vad
ngn förestavar

efter}stav{else s.
efter}sträva v.
efter{sträv{ans}värd adj.
efter}stygn s.
efter}ställd adj.
efter}svärm s.
efter}syn s. granskning;
tillsyn m.m.

efter}sådd s.
efter}säga v. _
efter}säg{are s. -n; pl. =, best.

pl. eftersägarna
efter}säg{ning s. -en

efter}sända v. e. post
efter}sänd{ning s.
efter{sänd{nings}adress s.
efter}sätta v. _ e. el. mest

sätta efter de flyende för-
följa men endast e. sina
skyldigheter försumma

efter{sätts}blad s.; i bunden
bok

efter}sök s. spårning med
hund

efter}söka v. _
efter}sök{ning s.
efter}sökt adj.
efter}tanke s.
efter}tax{era v.
efter}tax{er{ing s.
efter}text s.
efter{text}an{nons s.
efter}trakta v. _
efter}trakt{ad adj.
efter{trakt{ans}värd adj.
efter}trupp s.
efter}tryck s. kraft, skärpa

o.d.; olovligt tryck av förut
tryckt skrift

efter}tryck{lig adj. -t -a
kraftfull, skarp o.d.

efter}tryck{lig{en adv.
efter}trå v. eftertrådde,

eftertrått, eftertrådd n.
eftertrått, pres. eftertrår
ªåld.º eftertrakta

efter}träda v., till 2träda; e.
ngn i en tjänst komma
efter

efter}träd{are s. -n; pl. =,
best. pl. efterträdarna

efter}träd{erska s. -n efter-
träderskor

efter}tvätt s.
efter}tänk{sam adj. -t -ma
efter}tänk{sam{het s.
efter{ugns}bröd s. ªfinl.º
efter}verk{an s.
efter}verk{ning s.; mest i pl.
efter}vinter s.
efter}vård s. -en
efter{vårds}av{del{ning s.
efter}värk{ar s. pl.
efter}värld{en s. best.
efter}värme s.
efter}växt s. -en ªlant.º
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efter}åt adv. senare o.d.
eg{al [-a•l] adj. -t -a lik-
giltig; det är mig egalt

eg{al{is{era v. -de göra lik-
formig, utjämna

eg{al{is{er{ing s.
eg{al{itet [-e•t] s. -en likhet,
likformighet

eg{al{it{är [-ä•r] adj. -t -a som
eftersträvar jämlikhet

ege{isk [ege•-] adj. -t -a;
Egeiska havet mellan Balk-
anhalvön o. Mindre Asien;
e. kultur i området kring
Egeiska havet o. på dess öar
(i forntiden)

egen adj. eget egna 1 hans
eget hus som tillhör honom
själv 2 originell, säregen

egen}art s.
egen{art{ad adj.
egen}av{gift s.; för försäkrings-

tagare
egen{dom s. -en -ar
egen{dom{lig adj. -t -a
egen{dom{lig{het s. -en -er
egen{doms}brott s. ªjur.º
egen{doms}folk s. Guds e.
egen{doms}för{håll{and{en

s. pl.
egen{doms}för{värv s.
egen{doms}ge{men{skap s.
egen{doms}köp s.
egen{doms}lös adj. -t -a
egen{doms}lös{het s.
egen}frekv{ens s.
egen}för{bruk{ning s.
egen}före{tag{are s.
egen}för{sörj{ning s.
egen{het s. -en -er
egen}händ{ig adj. -t -a; e.

namnteckning skriven med
egen hand

egen}intr{esse s.
egen}kär adj. -t -a
egen}kär{lek s.
egen}mäkt{ig adj. -t -a som
handlar el. präglas av
egen maktfullkomlighet
o.d.

egen}mäkt{ig{het s.
egen}namn s.; t.ex. person- el.

ortnamn

egen}nytta s.
egen}nytt{ig adj. -t -a
egen}pro{dukt{ion s.
egen}rätt{färd{ig adj. -t -a
egen}rätt{färd{ig{het s.
egen}rör{else s.
egen}sinne s. självrådighet,
omedgörlighet o.d.

egen}sinn{ig adj. -t -a
egen}sinn{ig{het s.
egen{skap s. -en -er; i e. av
(vittne)

egen{skaps}ord s. adjektiv
egen}sväng{ning s. ªfys.º
egen}till{verk{ad adj.
egent{lig [ejen•t-] adj. -t -a
egent{lig{en adv.
egen}ton s. -en -er ªfys.º
egen}ut{veckl{ing s.
egen}vikt s.
egen}vilja s.
egen}vård s. -en
egen}värde s.
egen}ägd adj.
egg s. -en -ar skärande
kant på kniv, yxa m.m.

egga v. -de
egg{else s. -n -r
egg{else}medel s.
egg}järn s.
egg}red{skap s.
egg}skydd s.
egg}stål s.
egg}vapen s.
egg}vass adj. -t -a
egg}verk{tyg s.
egid [egi•d] s. -en skydd;
ledning m.m.; under ngns e.

egna}hem [-hemm•] s.; mest
i pl.; bostadsfastighet fin-
ansierad med statligt lån
o. avsedd för en familj

egna{hems}be{bygg{else s.
egna{hems}bo{lag s.
egna{hems}bygge s.
egna{hems}för{en{ing s.
egna{hems}hus s. ªfinl.º en-
familjsvilla

egna{hems}om{råde s.
egna{hems}rör{els{en s. best.
egna{hems}äg{are s.
ego s. -t -n jag; mitt alter e.
mitt andra jag

ego{centr{ic{itet [-e•t] s. -en
ego{centr{ik{er [-sen•t-] s. -n;

pl. =
ego{centr{isk adj. -t -a själv-
upptagen, självuppfylld

ego{ism [-is•m] s. -en själv-
iskhet

ego{ist s. -en -er
ego{ist{isk adj. -t -a självisk
egot{ism [-is•m] s. -en själv-
förgudning m.m.

ego}tripp s., till 1tripp ªvard.º
ego}tripp{ad adj. ªvard.º ego-
centrisk

egypt{er s. -n; pl. = egyptier
egypti{er [ejypt(s)•ier] s. -n;

pl. = inv. i Egypten
egypt{isk adj. -t -a
egypt{iska s. -n egyptiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
egypto{log [-å•g] s. -en -er
egypto{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om det forntida
Egyptens språk o. kultur

egypto{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

e{ho [-ho•] pron. ªåld.º vem
som helst som

e{huru [-hu•-] konj. trots
att, fastän

e{huru}väl [-ä•l] konj. ªåld.º
ehuru

eidet{ik [ejdeti•k] s. -en
forskning om eidetiska
fenomen

eidet{isk [-e•t-] adj. -t -a;
eidetiskt fenomen före-
ställningsbild som fram-
träder med detaljerad
tydlighet, subjektiv åskåd-
ningsbild

eiss [ejs] s. -et; pl. = tonen e
höjd med ett halvt ton-
steg

ej adv. inte
eja interj. ack o.d.; e., vore

vi där!
ejakul{at{ion s. -en -er
ejakul{era v. -de pumpa el.
spruta ut sädesvätska m.m.

ejakul{er{ing s.
ejder s. -n ejdrar dykand
ejder{dun s.
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ejder{duns}täcke s.
ejder}hane s.
ejder}hanne s.
ejder}hona s.
e{jekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; strålpump;
patronutkastare m.m.

ek s. -en -ar
1eka s. -n ekor roddbåt
2eka v. -de ge eko
e{karté s. -n kortspel
e{karté}kort s.
ek}backe s.
ek}blad s.
ek}bock s.; skalbagge
ek}bord s.
ek}dunge s.
ek}dörr s.
eke s. -t ªprov.º ekvirke 

m.m.
Ekens}kis s. -en -ar ªvard.º
stockholmspojke

eker s. -n ekrar; ett hjuls
ekrar som förbinder hjulring-
en med navet

eker}nippel s.
eker}skydd s.
ek}fat s.
EKG s. EKG:et; pl. =
elektrokardiogram, metod
att beskriva hjärtats funktion
som en kurva

ekip{age [ekipa•s] s. -t [-et];
pl. = finare åkdon med drag-
are o. betjäning; häst med
ryttare; grupp jakthund-
ar med förare m.m.

ekip{age}mäst{are s.; vid
ekipagesektion

ekip{age}sekt{ion s. för vård
av upplagda fartyg m.m.
vid örlogsvarv

ekip{era v. -de utrusta med
kläder m.m.

ekip{er{ing s.
ekip{er{ings}af{fär s.
eki{vok [ekivå•k] adj. -t -a
tvetydig, oanständig,
vågad

ek}kista s.
eklampsi [-i•] s. -n förloss-
ningskramp

eklat{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a påfallande,
slående, uppenbar

eklat{era v. -de offentlig-
göra förlovning

eklat{er{ing s.
eklatt [-att•] adj.; n. =, -a
eklaterad o.d.; e. förlov-
ning; e. förlovad med eklat-
ering

eklekt{ic{ism [-is•m] s. -en
eklekt{ik{er [-ek•t-] s. -n;

pl. =
eklekt{isk adj. -t -a som

osjälvständigt för samman
el. begagnar idéer el.
motiv o.d. från skilda
håll

eklips [-ip•s] s. -en -er för-
mörkelse

eklipt{ika [-ip•t-] s. -n sken-
bar årlig solbana på
himmelen

ek{log [-å•g] s. -en -er
herdedikt, idyll

ek}lut s. -en för garvning; gå
igenom ekluten bli härd-
ad o.d.

e{klär{era v. -de festligt upp-
lysa

e{klär{er{ing s.
ek}löv s.
ek{lövs}krans s.
eko s. -t -n genljud
eko- i sms 1 ekologisk o.d.

2 ekonomisk o.d.
eko}brott s. ekonomiskt
brott

eko}brotts{lig{het s. eko-
nomisk brottslighet

eko}brotts{ling s.; ekonomisk
brottsling

eko}ef{fekt s.
ek}oll{on s.
eko}lod s.
eko}loda v.
eko}lod{ning s.
eko{log [-å•g] s. -en -er
eko{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om samspelet
mellan organismer o.
deras omgivning o.d.

eko{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
eko}mjölk s. ohomogenis-

erad mjölk från ekolog-
iska lantbruk

eko{nom [-å•m] s. -en -er
person som sysslar med
ekonomi; god hushållare
m.m.

ekono{metri [-i•] s. -n veten-
skapen om matematiska
o. statistiska beräkning-
ar av ekonomiska för-
hållanden o.d.

ekono{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

eko{nom}ex{am{en s.
eko{nomi [-i•] s. -n -er god
hushållning; affärsställ-
ning; vetenskapen om
hushållning o. förvalt-
ning m.m.; ekonomie dok-
tor(sgrad)

eko{nomi}an{svar{ig adj. -t -a
eko{nomi}av{del{ning s.
eko{nomi}bi{träde s.
eko{nomi}brev s.
eko{nomi}bygg{nad s.; t.ex.

stall, lada
eko{nomi}chef s.
eko{nomi}di{rekt{ör s.
eko{nomi}före{stånd{are s.
eko{nomi}för{pack{ning s.
eko{nomi}ingenj{ör s.
eko{nomi}klass s.
eko{nomi}min{ister s.; min-

isterpost till 1983
eko{nomi}paket s.
eko{nomi}pers{on{al s.
eko{nomi}pol{it{isk adj. -t -a
eko{nomi}pro{fess{or s.
eko{nom{is{era v. -de hus-
hålla, spara m.m.

eko{nom{is{er{ing s.
eko{nom{isk [-nå•-] adj. -t -a
eko{nom{isk-pol{it{isk adj.

-t -a
eko{nomi}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
eko{nomi}taxa s.; gäller post-

befordran
eko{nomi}ut{rymme s.
eko{nom}ut{bild{ning s.
eko}radio s. -n radar
eko}rotel s. polisens e.
ek{orr}apa s.
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ek{orr}bär s.; växt
ek}orre [e•- el. ekk•-] s. -n

ekorrar djur
ek{orr}hjul s. -et ªmest bildl.º

hamna i ett e.
ek{orr}pigg adj. -t -a
ek{orr}skinn s.
ek{orr}ög{on s. pl.
eko}sabot{age s. sabotage
till försvar av el. riktat
mot ekosystem

eko{sfär [-ä•r] s. -en om-
råde i ett solsystem där
liv kan existera

eko{sof [-så•f] s. -en -er
ekologisk filosof

eko{sofi [-såfi•] s. -n eko-
logiskt tänkande o.d.

eko{sof{isk [-så•-] adj. -t -a
eko}syst{em s.
eko}tur{ism s. ekologiskt
turistande

eko}tur{ist s. ekologiskt
intresserad turist

eko}typ [e•- el. -y•p] s. sär-
form av en växt- el. djur-
art

eko}verk s.; i orgel
eko}verk{an s.
ek}oxe s.; skalbagge
eko}å{klag{are s. åklagare
i ekobrottsmål

ek}park{ett s.
eksem [-e•m] s. -et; pl. =
eksem}be{handl{ing s.
ek}skog s.
ek}skåp s.
ek}stock s.
ekum{en{ik [-i•k] s. -en
arbete för enhet o. sam-
förstånd inom den
kristna kyrkan o.d.

ekum{en{isk [-me•-] adj. -t -a
samkristen; som gäller
ekumenik o.d.

ekum{en{ism [-is•m] s. -en
ekv{at{ion s. -en -er ªmat.º
ekv{at{ions}syst{em s.
ekv{at{or [-a•-] s. -n stor-
cirkel på lika avstånd
från nord- o. sydpol m.m.

ekv{at{ori{al [-a•l] adj. -t -a
ekv{at{ori{al}bälte s.

ekv{at{ori{al}guine{an s. -en 
-er inv. i Ekvatorialguinea

ekv{at{ori{al}guine{ansk adj.
-t -a

ekv{at{ori{al}klim{at s.
ekv{at{ori{al}ström s.
ekv{at{ori{al}trakt s.
ekv{at{ori{al}zon s.
ekv{at{ors}höjd s. ªastr.º
ekv{at{ors}trakt s.
ek}veckl{are s.; fjäril
ekvi{di{stans [-an•s el. -an•s]

s. likhet i avstånd
ekvi{di{stant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a; ekvidistanta
nivåkurvor

ekvi{libr{ist [-is•t] s. -en -er
balanskonstnär

ekvi{libr{ist{ik [-i•k] s. -en
ekvi{libr{ist{isk adj. -t -a
ek}virke s.
ekvi{val{ens [-en•s] s. -en
likvärdighet

1ekvi{val{ent [-en•t] adj.; n. =,
-a likvärdig, jämgod,
fullt motsvarande

2ekvi{val{ent [-en•t] s. -en -er
fullgod motsvarighet o.d.

ekvi{val{ent}vikt s. ªkem.º
el s. -en elektricitet; elektr-
isk kraft el. ström o.d.

e{labor{era v. -de noggrant
utarbeta

elak adj. -t -a ondskefull;
försmädlig m.m.

elak{art{ad adj. farlig; e.
svulst svårartad

elak{het s. -en -er
elak{ing s. -en -ar ªvard.º
élan [elan• el. ela•n] s. oböjl.
hänförelse; en e.

el}an{lägg{ning s.
el}an{slut{ning s.
el}an{vänd{ning s.
el}ap{par{at s.
elast{ic{itet [-e•t] s. -en
elast{ic{itets}gräns s.
elast{is{era v. -de göra
elastisk

elast{isk [-as•t-] adj. -t -a
tänjbar, fjädrande o.d.

el}av{brott s.
el}be{hov s.

el}be{lys{ning s.
el}bil s.
el}bo{lag s.
el}brygg{are s.
el}chock s. ªmed.º
el{chock}be{handl{ing s.
eld s. -en -ar – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
elda v. -de
eld{are s. -n; pl. =, best. pl.

eldarna
eld}av{stånd s. ªmil.º
eld}be{gäng{else s. -n -r lik-
bränning

eld}bok{stäv{er s. pl.
eld}don s.
eld}dop s.
eld}fara s.
eld}far{lig adj. -t -a
eld}far{lig{het s.
eld}fast adj.; n. =, -a
eld}fast{het s.
eldflamma se eld(s)flamma
eld}fluga s.
eld}fängd adj. eldfängt eld-

fängda lättantändlig
eld}fängd{het s.
eld}gaffel s.
eld}giv{ning s. ªmil.º
eld}gul adj. -t -a
eld}hand{vapen s.
eld}hast{ig{het s. ªmil.º
eld}hav s.
eld}hund s.
eld}håg s.
eld}härd s.
eld}härd{ig adj. -t -a
eld}härd{ig{het s.
eld}härja v.
eld}härj{ad adj.
eld{ig adj. -t -a
eld{ig{het s.
el}dis{trib{ut{ion s.
el}dis{trib{ut{ör s.
eld}kast{are s. ªmil.º
eld}klot s. -et; pl. =
eld}kraft s. ªmil.º
eld}kula s.
eld}kvast s.
eld}led{are s. ªmil.º
eld}led{ning s.; vid skjutning
eld{led{nings}plats s.
eld}linje s. ªmil.º
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eldmärke se eld(s)märke
eld{ning s.
eld{nings}för{bud s.
eld{nings}olja s.
eld{nings}säs{ong s.
eldorado [-a•-] s. -t -n
lyckoland, paradis

eld}pel{are s.
eld}prov s. -et; pl. =
eld}regn s.
el}drift s.
el}driven adj.
eld}röd adj.
eld}rör s.
eld}salamander s. ªzool.º
eld(s)}flamma s.
eld}själ s.
eld}sken s.
eld}skrift s.
eld}skur s.
elds}ljus s.
eld}sluk{are s.
elds}låga s.
eld}släck{are s.
eld}släck{ning s.
eld{släck{nings}ap{par{at s.
elds}länd{are s. -n; pl. =,

best. pl. eldsländarna inv.
av indianbefolkningen på
Eldslandet

eld(s)}märke s.
eld}sopp s. ªbot.º
eld}sprut{ande adj. oböjl.

e. berg
eld}stad s. -en eldstäder
eld}stod s.
eld}storm s.
eld}strid s.
eld}stråle s.
elds}tunga s., till 1tunga
eld}stål s. ªåld.º stålstycke
som man slår eld med

eld}ställ{ning s.
elds}våda s.; större brand-

olycka
elds{våde}unge s.
eld}säker adj.
eld}tång s. -en eldtänger
eld}under{stöd s.; i strid
eld}upp{hör [-hö•r-] äv. eld

upp}hör s. -et; pl. =; blåsa e.
eld{upp{hör}order äv. eld

upp{hör-order s.

eld}vakt s.
eld}vapen s. eldvapnet;

pl. =, best. pl. eldvapnen
eld}vatten s. ªskämtsamtº
brännvin

eld}verk{an s.
eld}över{fall s.
ele{fant [-an•t] s. -en -er djur
ele{fant}bete s. -n elefant-

betar
ele{fant}för{are s.
ele{fant}gräs s.
ele{fant}hjord s.
ele{fant}hona s.
ele{fant}hopp s.
ele{fant}hud s.
ele{fanti{as{is [-ti•-] s.; best.

-en el. = elefantsjuka
ele{fant}in{hopp s. ªvard.º
ele{fant}jakt s.
ele{fant}sjuka s.
ele{fant}snabel s.
e{leg{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en
1e{leg{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a smakfull i klädsel o.
maner, stilfull; flott o.d.

2e{leg{ant [-an•t el. -an•t] s.
-en -er elegant person;
snobb

e{legi [-gi• el. -si•] s. -n -er
sorgesång, klagodikt
m.m.

e{leg{isk [-e•g-] adj. -t -a;
elegiska tongångar ve-
modiga o.d.

e{lekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; person som vid in-
direkt valsätt utsetts att
delta i val t.ex. av president

e{lekt{ors}för{saml{ing s.
e{lekt{ors}röst s.
e{lekt{ors}val s. -et; pl. =
elektr{ic{itet [-e•t] s. -en
elektr{ic{itets}för{bruk{ning s.
elektr{ic{itets}lära s.
elektr{ic{itets}mask{in s.
elektr{ic{itets}mät{are s.
elektr{ic{itets}verk s.
elektri{fic{era v. -de
elektri{fic{er{ing s.
elektri{fi{era v. -de förse
med elektrisk energi

elektri{fi{er{ing s.
elektr{ik{er [-ek•t-] s. -n;

pl. = elmontör o.d.
elektr{is{era v. -de göra
elektrisk; liva, egga o.d.

elektr{is{er{ing s.
elektr{isk [-ek•t-] adj. -t -a
laddad el. driven med el.
grundad på el. gällande
elektricitet

elektro- i sms som avser el.
har samband med el. be-
gagnar elektricitet

elektro}chock [-ek•t-] s.
elektr{od [-å•d] s. -en -er del
varigenom elektrisk
ström leds till el. från ett
elektrolytiskt bad el. en
apparat o.d.

elektro}dyn{am{ik [-ek•t- el.
-i•k] s.

elektro}dyn{am{isk [-ek•t- el.
-a•-] adj. -t -a

elektr{od}yta s.
elektro}en{cefalo{grafi [-ek•t-

el. -i•] s.
elektro}en{cefalo{gram
[-ek•t-] s. -met; pl. =, best.
pl. -men EEG

elektro}filter [-ek•t-] s.
elektro{foni [-ni•] s. -n
elektro{fon{isk [-få•-] adj.

-t -a
elektro}industri s.
elektro}ingenj{ör [-ek•t-] s.
elektro}kardio{gram [-ek•t-

el. -gramm•] s.; EKG
elektro}kemi [-ek•t- el. -i•] s.
elektro}kem{isk [-ek•t- el.
-e•m-] adj. -t -a

elektro{lys [-y•s] s. -en -er
sönderdelning o.d. av ämne
gm elektrisk ström

elektro{lys{era [-e•r-] v. -de
utsätta för elektrolys

elektro{lys{er{ing [-e•r-] s.
elektro{lyt [-y•t] s. -en -er
ämne som kan elektro-
lyseras

elektro{lyt{isk [-y•-] adj.
-t -a

elektro}magn{et [-ek•t- el.
-e•t] s.
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elektro}magn{et{isk [-ek•t-
el. -e•t-] adj. -t -a

elektro}magn{et{ism [-ek•t-
el. -is•m] s.

elektro}mek{an{isk [-ek•t- el.
-a•-] adj. -t -a

elektro}met{all{urgi [-ek•t-
el. -i•] s.

elektro}mot{or{isk [-ek•t- el.
-to•-] adj. -t -a; e. kraft som
ger upphov till elektrisk ström
m.m.

elektr{on [-å•n] s. -en -er
negativt laddad stabil o.
lätt elementarpartikel

elektr{on}blixt s.
elektr{on}hölje s.
elektr{on{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om elektr-
oner; anordning el. utrust-
ning med tekniskt utnyttj-
ande av elektroner

elektr{on{ik{er [-å•n-] s. -n;
pl. =

elektr{on{ik}före{tag s.
elektr{on{ik}industri s.
elektr{on{ik}kom{pon{ent s.
elektr{on{ik}till{verk{are s.
elektr{on{ik}ut{rust{ning s.
elektr{on}industri s.
elektr{on{isk adj. -t -a
elektr{on}kamera s.
elektr{on}mikro{skop s.
elektr{on}mus{ik s.
elektr{on}rör s.
elektr{on}skal s.
elektr{on}stråle s.
elektr{on}ugn s.
elektro}stat{ik [-i•k el.
-ek•t-] s.

elektro{stat{isk [-a•-] adj.
-t -a

elektro}stål [-ek•t-] s.; fram-
ställt i elektrisk ugn

elektro}tekn{ik [-ek•t- el.
-i•k] s.

elektro}tekn{isk [-ek•t- el.
-tek•n-] adj. -t -a

elektro}terapi [-ek•t- el. -i•] s.
ele{ment [-en•t] s. -et; pl. =
grundämne, grundbe-
ståndsdel; fabriksgjord
byggnadsdel; anordning

med rör e.d. för utstrålning
av värme i rum, radiat-
or; apparat för alstring
av kontaktelektricitet
m.m.

ele{menta [-en•ta] s. pl.
första grunder i ett ämne
o.d.; grunddrag

ele{ment{ar}ana{lys [-a•r-] s.;
av kemiska föreningar

ele{ment{ar}bok s., till 1bok
ele{ment{ar}kraft s.
ele{ment{ar}ladd{ning s.
ele{ment{ar}part{ikel s.; i

atomer m.m.
ele{ment{ar}skola s.
ele{ment{ar}under{vis{ning s.
ele{ment}bygge s.
ele{ment}hus s.
ele{ment{är [-ä•r] adj. -t -a
grundläggande, förbe-
redande; enkel, ur-
sprunglig

ele{ment{är}under{vis{ning s.
el}en{ergi s.
elev [-e•v] s. -en -er
elev}akt{iv{itet s.
elev}an{tal s.
elev}arbete s.
elev}as{sist{ent s.
e{lev{at{ion s. -en -er lyft-
ning; höjdriktning av eld-
rör m.m.; upplyftning av
hostian i katolsk mässa

e{lev{at{ions}vinkel s.
e{lev{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; hiss; uppfordr-
ingsverk med ändlös
kedja m.m.

e{lev{at{or}skopa s.
elev}av{gift s.
elev}centr{er{ad adj.
elev}för{bund s.
elev}för{en{ing s.
elev}grupp s.
elev}hem s.
elev}kår s.
elev}materi{al s.
elev}org{an{is{at{ion s.
elev}plats s.
elev}riks{dag s.
elev}råd s. -et; pl. =
elev}skola s. Dramatens e.

elev}tid{ning s.
elev}under{lag s.
elev}vård s. -en
elev{vårds}kon{fer{ens s.
elfen}ben s. -et ben från
elefantbetar

elfen{bens}arbete s.
elfen{bens}färg{ad adj.
elfen{bens}palm s. med frön

med benhård frövita
elfen{bens}svärta s. -n av

benkol
elfen{bens}torn s. -et; pl. =;

leva i e. i upphöjd till-
bakadragenhet o.d.

elfen{bens}vit adj. elfenbens-
vitt elfenbensvita

el}firma s.
elf{te räkn. i e. timmen i
sista stund

elf{te}del s.
el}för{bruk{ning s.
el}före{tag s.
el}för{sörj{ning s.
el}gitarr s.
e{lid{era v. -de utelämna

ljud el. stavelse framför vokal
m.m.

e{lid{er{ing s.
e{lim{in{at{ion s. -en -er
e{lim{in{at{ions}met{od s.
e{lim{in{era v. -de avlägsna;
utesluta, utgallra o.d.

e{lim{in{er{ing s.
el}industri s.
el}ingenj{ör s.
el}in{stall{at{ion s.
el}in{stall{at{ör s.
elisabet{ansk adj. -t -a
som avser drottning
Elisabeth I av England
och hennes tid

e{lis{ion s. -en -er; till elidera
e{lit [-i•t] s. -en -er utvald
skara el. mängd som
utgör de bästa o.d.

e{lit}fot{boll s. -en
e{lit}för{band s.
e{lit}gymn{ast s.
e{lit}gymn{ast{ik s.
e{lit}idrott s.
e{lit{idrotts}man s.
e{lit}is{hockey s.
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e{lit{isk adj. -t -a
e{lit{ism [-is•m] s. -en åskåd-

ning som innebär gynnande
av el. maktställning för
en elit i samhället o.d.

e{lit{ist [-is•t] s. -en -er
e{lit{ist{isk adj. -t -a
e{lit}klass s.
e{lit}klubb s.
e{lit}kår s.
e{lit}lag s. -et; pl. =
e{lit}lopp s.
e{lit}löp{are s.
e{lit}nivå s.
e{lit}rytt{are s.
e{lit}sats{ning s.
e{lit}serie s.
e{lit{serie}lag s. -et; pl. =
e{lit{serie}match s.
e{lit{serie}spel s.
e{lit}skola s.
e{lit}sold{at s.
e{lit}stam{bok s.
e{lit}styrka s.
e{lit}trupp s.
e{lit}tänk{ande s. -t
e{lit}åk{are s.
e{lit{är [-ä•r] adj. -t -a
elix{ir [-i•r] s. -et; pl. =
undergörande el. styrk-
ande dryck el. preparat
o.d.

eljest adv. annars
e-ljud s.
el}kabel s.
el}kon{sum{ent s.
el}kon{sumt{ion s.
el}kraft s.
elkraftförsörjning se

elkraft(s)försörjning
elkraftproducent se

elkraft(s)producent
elkraftproduktion se

elkraft(s)produktion
el{kraft(s)}för{sörj{ning s.
el{kraft(s)}pro{duc{ent s.
el{kraft(s)}pro{dukt{ion s.
ell{ande adv. ªvard.º e. röd
illande

el}led{ning s.
eller konj. svara (antingen)

ja e. nej
el}lever{ans s.

el}lever{ant{ör s.
ellips [-ip•s] s. -en -er en
oval matematisk kurva;
ªspråkv.º bildning av för-
kortat el. ofullständigt
uttryck el. ord

ellips{art{ad adj.
ellips}form s. i e.
ellips}form{ad adj.
ellips}form{ig adj. -t -a
ellipso{id [-i•d] s. -en -er
buktig yta vars skärning
med ett plan vilket som
helst nästan alltid är en
ellips

ellipt{isk [-ip•t-] adj. -t -a;
elliptiskt uttryck; e. bana

el}ljus s.
el{ljus}slinga s.
el{ljus}spår s.
el}lok s.
el}lära s.
el}mask{in s.
el}mont{ör s.
el}mot{or s.
elms}eld s. ljusfenomen
med elektrisk urladdning
från masttoppar m.m.

el}mät{are s.
el}nät s.
e{loge [-å•s] s. -n [-en] -r
[-er]; lovord, beröm

elokv{ens [-en•s] s. -en
elokv{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
vältalig

el}orgel s.
el{ox{era v. -de oxidera

aluminiumyta med elektro-
lys

el{ox{er{ing s.
el{ox{er{ings}an{lägg{ning s.
el}platta s.
el}pris s., till 1pris
el}pro{duc{ent s.
el}pro{duc{er{ande adj. oböjl.
el}pro{dukt{ion s.
el}radi{at{or s.
el}rak{are s. -n; pl. =, best. pl.

elrakarna
el}rans{on{er{ing s.
el}re{par{at{ör s.
elritsa s. -n elritsor fisk
el}räkn{ing s.

elsass{are [-ass•-] s. -n;
pl. =, best. pl. elsassarna
inv. i Elsass ªhist.º

elsass{isk adj. -t -a
elsevir se elzevier
el}sits s.; i bil
el}skatt s.
el}skriv{mask{in s.
el}sladd s.
el}spis s. -en -ar
el}spår s.
el}stopp s., till 1stopp
el}ström s.
el}stängsel s.
el}stöt s.
el}svets{ning s.
el}syst{em s.
el}tariff s.
el}taxa s.
el}tåg s. -et; pl. =
elu{era v. -de utlösa ämne ur

en blandning
elu{er{ing s.
el}ugn s.
el}upp{värmd adj.
el}upp{värm{ning s.
el}ut{tag s.
eluvi{al [-a•l] adj. -t -a; e.

jordart vars lösliga ämnen
förts bort av vatten

1elva räkn. e. hundra
2elva s. -n elvor lag av elva

personer m.m. – Jfr sms
under tre.

elva{hundra}tal{et s. best.
elva}kaffe s.
elva{manna}lag s. -et; pl. =
elva}år{ig adj. -t -a
elva}år{ing s.
elva{års}åldern s. best.
el}verk s.
el}visp s.
el}värme s.
elyse{isk [-se•-] adj. -t -a
himmelsk, paradisisk

elzevier [ell•- el. -sevi•r] el.
elsevir s. -en -er bok ut-
given av den neder-
ländska boktryckar-
familjen Elzevier på 1600-
talet

elzevier}saml{ing s.
elzevier}stil s.
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elzevier}tryck s.
e{lända [e•- el. -än•da] adj.

oböjl. ªåld.º nödställda, be-
klagansvärda m.m.

e{lände [e•- el. -än•de] s. -t -n
e{länd{ig [e•- el. -än•d-] adj.

-t -a
e{länd{ig{het s.
el}över{känsl{ig adj. -t -a
el}över{känsl{ig{het s.
el}över{skott s.
emalj [-al•j] s. -en -er
emalj{era v. -de överdra el.
inlägga med emalj

emalj{er{ad adj. emaljerade
kärl

emalj{er{ing s.
emalj}färg s.
emalj}kärl s.
emalj}mål{ning s.
emalj}öga s.
emalj{ör [-ö•r] s. -en -er
e{man{at{ion s. -en -er
e{man{cip{at{ion s. -en
e{man{cip{at{ions}rör{else s.
e{man{cip{era v. -de frigöra

från tvång o.d.
e{man{cip{er{ad adj. frigjord
från förtryck, självständ-
ig

e{man{cip{er{ing s.
e{man{era v. -de utströmma,
utstråla; utgå, härröra
o.d.

e{man{er{ing s.
em{ball{age [em- el. am-, 
-a•s] s. -t [-et]; pl. = om-
slag, förpackning

em{ball{age}kost{nad s.
em{ball{era [em- el. am-] v.

-de slå in, förpacka
em{ball{er{ing s.
em{ball{er{ings}materi{al s.
em{bargo [-ar•g-] s. -t -n be-
slag, kvarstad; förbud
mot handel med ett visst
land; vapenembargo

em{bark{era [em- el. am-] v.
-de gå ombord; inskeppa

em{bark{er{ing s.
em{blem [emble•m el. an-]

s. -et; pl. = sinnebild,
tecken

em{blem{at{ik [emb-, -i•k] s.
-en vetenskapen om el.
system av emblem

em{blem{at{isk [-a•-] adj. -t -a
em{boli [-i•] s. -n -er ªmed.º
tillstängning av blodkärl
genom vandrande propp

em{bon{point [an- el.
ambånpoän•] s. -en fyllig-
het, tjock mage

em{bouch{yr [-y•r] s. -en
munställning vid anblås-
ning av blåsinstrument

embryo [em•b-] s. -t -n
foster i dess tidiga utveckl-
ing; flercellig kropp ut-
vecklad ur befruktad
äggcell hos växt; första
början, frö, ämne o.d.

embryo{log [-å•g] s. -en -er
embryo{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om embryons ut-
veckling o.d.

embry{on{al [-a•l] adj. -t -a
embry{on{isk [-o•-] adj. -t -a
ofullgången, outvecklad

embryo}säck s.; hos växt
e{med{an [-e•d-] konj. där-
för att

1e{mell{an [-ell•-] prep.
2e{mell{an [-ell•-] adv. om

ingenting kommer e. hindr-
ande i vägen o.d.

e{mell{an}åt adv. vid som-
liga tillfällen, ibland

e{mell{er}tid [-i•d el. -ell•-]
adv. ändå, i alla fall

e{mend{at{ion s. -en -er
e{mend{at{ions}för{slag s.
e{mend{era v. -de förbättra

el. rätta förvanskat textställe
i handskrift o.d.

e{mend{er{ing s.
emeritiålder se emeritus-

ålder
1e{mer{it{us [-e•r-] s.; pl. emer-

iti pensionerad professor
el. präst; en e.

2e{mer{it{us [-e•r-] adj. oböjl.
professor e. pensionerad
professor

e{mer{it{us}ålder äv. e{mer{-
iti}ålder s.

em{fas [-a•s] s. -en efter-
tryck; stark betoning

em{fat{isk [-a•t-] adj. -t -a
em{fys{em [-se•m] s. -et;

pl. = sjuklig utspänning av
kroppsvävnad gm an-
samling av luft el. gas

e{migr{ant [-an•t] s. -en -er
utvandrare

e{migr{ant}båt s.
e{migr{ant}ström s.
e{migr{at{ion s. -en
e{migr{era v. -de utvandra
e{migr{er{ing s.
e{min{ens [-en•s] s. -en -er

titel för kardinal m.m.
e{min{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
framstående, utomord-
entlig

emir [-i•r] s. -en -er titel för
muslimsk furste

emir{at [-a•t] s. -et; pl. =
område styrt av en emir

e{miss{arie [-a•-] s. -n -r
sändebud

e{miss{ion s. -en -er; e. av
aktier; e. av strålning

e{miss{ions}kurs s.
e{miss{ions}spektr{um s.

ªfys.º
e{miss{ions}stämpel s.
e{mitt{era v. -de släppa ut

värdepapper i marknaden,
utge; utsända strålning, ut-
stråla ljus m.m.

emma s. -n emmor stoppad
fåtölj med hög rygg

emma}stol s.
e-moll el. e moll s. oböjl.
e{mot [-o•-] prep. o. adv.;

adverbet används mest
efterställt, t.ex. ta e

e{mot{ion s. -en -er sinnes-
rörelse, stark känsla

e{mot{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
e{mot{iv [-i•v] adj. -t -a
emotionell

e{mot}se [e•-] v. motse
e{mot}stå v. _ motstå
e{mot}ta äv. e{mot}taga v. _
motta

e{mot}tag{are s.
e{mot}tag{lig adj. -t -a
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e{mot}tag{lig{het s.
e{mot}tag{ning s.
em{pati [-i•] s. -n förmåga till
inlevelse i andra människors
känslor

em{pat{isk [-pa•t-] adj. -t -a
em{pir [em- el. anpi•r] s. -en

el. em{pire -n [-ren]; ny-
klassisk stil med
blomstring under första
kejsardömets tid i Frank-
rike

em{pir}byrå s. -n -ar
empire se empir
em{piri [empiri•] s. -n kun-
skap grundad på er-
farenhet

em{pir{ik{er [-pi•-] s. -n; pl. =
em{pir{isk adj. -t -a
em{pir{ism [-is•m] s. -en
åskådning el. tillvägagångs-
sätt som bygger på empiri
som kunskapskälla o.d.

em{pir{ist s. -en -er
em{pir}soffa s.
em{pir}stil s.
em{py{em [-ye•m] s. -et;

pl. = varsamling i
kroppshålighet

emu [e•- el. -u•] s. -n -er fågel
e{mulg{era [-ge•-] v. -de
uppslamma ämne i vätska
el. hålla ämne i upp-
slammat tillstånd o.d.

e{mulg{er{ing s.
e{muls{ion s. -en -er bland-
ning uppkommen gm
emulgering, uppslam-
ning o.d.

e{muls{ions{art{ad adj.
e{muls{ions}färg s.
e{muls{ions}hinna s. ªfotogr.º

1en [enn äv. e•n] räkn.; n. ett;
en mot tio ställdes; en och
en; en i sänder; i ett oav-
brutet

2en [enn] obest. art.; n. ett
3en [enn] pron.; gen. ens; där

står en som vill följa med
ªvard.º en person, någon;
vilken rolig en! ªvard.º
person, figur o.d.; används
som objektsform i bet. ’man’

ingen tror på ens ord; äv.
ªprov.º som subjektsform i bet.
’man’ en vet inte vad som
kan hända

4en [enn] adv. ªvard.º om-
kring, ungefär; för en tio
minuter sedan

5en [e•n] s. -en -ar växt
1ena [e•na] v. -de göra enig

el. till en enhet o.d.; e. sig
(om) bli ense om

2ena [e•na] pron.; mask. ene;
å ena sidan …; den ene/
ena vill, den andre/andra
inte; det ena med det
andra; den enes död, den
andres bröd

3ena [enn•a äv. e•na] pron.
ªvard.º några; ni är ena
riktiga stackare

ena}handa adj. oböjl.; ofta
substantiverat ett e. land-
skap tröttande enformigt;
ett evigt e.

en}akt{are [e•n-] s. -n; pl. =,
best. pl. enaktarna

en{ande s. -t
en{are s. -n; pl. =, best. pl.

enarna
en}arm{ad adj.
en{arms}lyft s. ªsport.º
ena}råd{ande adj. oböjl.
en{as v. enades ena sig
ena}stå{ende adj. oböjl.
en}backe s.
en{bar [e•n-] adj. -t -a
oblandad o.d.; mest adv.
enbart uteslutande; 
enbart obehaglig

en{barns}fam{ilj s.
en}bent adj.
en}bo s. -n -r ensamboende
person

en}buske äv. ene}buske s.
en}bygg{are s.; växt
en}bär s.
en{bärs}dricka s.
en{cefal{it [-i•t] s. -en -er
hjärninflammation

en{cefalo{grafi [-i•] s. -n
undersökning av hjärnan
med röntgen m.m.

en}cell{ig adj. -t -a

en{cykl{ika [-sykk•-] s. -n
encyklikor påvlig rund-
skrivelse

en{cyklo{pedi [en- el. an-, 
-di•] s. -n -er uppslags-
verk

en{cyklo{ped{isk [-pe•-] adj.
-t -a; encyklopediskt vet-
ande allomfattande

en{cyklo{ped{ist [-is•t] s. -en
-er medarbetare i den
franska encyklopedin
1751–72 m.m.

enda adj. ende, vard. superl.
endaste; en, ett enda
endast en, ett; han är 
den ende som bor kvar
endast han bor kvar;
han är ende sonen; hon 
är enda dottern; enda
barnet; inte en endaste en
ingen alls

en{dags}kon{fer{ens s.
end{ast adv. bara; ingen
annan el. ingenting annat
än o.d.

endaste se enda
ende se enda
en}dels [enn•-] adv. ªåld.º till
en del

en{demi [-i•] s. -n -er en-
demisk sjukdom

en{dem{isk [-de•-] adj. -t -a
gängse i el. begränsad till
ett område o.d.

1en}dera [enn•-] pron.; n. ett-
dera; e. (av oss) måste
resa, du eller jag en av
oss måste osv.; enderas
åsikt är den rätta; e.
dagen en av de närmaste
dagarna

2en}dera [enn•-] konj. ªvard.º
antingen

en}di{mens{ion{ell adj. -t -a
endiv [endi•v el. and-] s. -en

-er växt
endiv}sall{ad s.
endiv}sall{at s.
endo{gen [-je•n] adj. -t -a
bildad av det inre, verk-
ande inifrån

endo{krin [-i•n] adj. -t -a in-
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söndrande, inresekretor-
isk

endo{krino{log [-å•g] s. -en 
-er

endo{krino{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om endo-
krina organ o. deras
hormoner

endo{krino{log{isk [-å•g-]
adj. -t -a

endorf{in{er [-i•n-] s. pl.
ämnen med morfin-
liknande verkan som
tillverkas av kroppen

endo{skopi [-i•-] s. -n -er
ªmed.º optisk undersök-
ning inuti kroppen

en{dosse{ment [en- el.
andåsseman•] el.
en{dosse{mang s. -et; pl. =
endossering

en{doss{ent [-en•t] s. -en -er
en{doss{era v. -de för överlåt-

else teckna sitt namn på
baksidan av växel el. check
m.m.

en{doss{er{ing s. -en -ar
endo{term adj. -t -a endo-
termisk

endo{term{isk [-är•m-] adj.
-t -a som sker e.d. under
upptagande av värme

en}dräkt s. -en enighet,
sämja

en}dräkt{ig adj. -t -a enig
en}dräkt{ig{het s.
en}däck{ad adj.
en}däck{are s. -n; pl. =, best.

pl. endäckarna
ene s. -t ªprov.º envirke m.m.
ene se 1ena
enebuske se enbuske
en}egg{ad adj.
en{ergi [-si•] s. -n viljekraft,
ihärdighet, eftertryck
o.d.; förmåga att uträtta
arbete; drivkraft m.m.

en{ergi}an{lägg{ning s.
en{ergi}an{vänd{ning s.
en{ergi}be{hov s.
en{ergi}be{skatt{ning s.
en{ergi}be{spar{ande adj.

oböjl.

en{ergi}be{spar{ing s.
en{ergi}bo{lag s.
en{ergi}de{batt s.
en{ergi}de{parte{ment s.
en{ergi}ef{fekt{iv adj. -t -a
en{ergi}fatt{ig adj. -t -a
en{ergi}form s. -en -er
en{ergi}fråga s.
en{ergi}för{bruk{ning s.
en{ergi}för{lust s.
en{ergi}för{sörj{ning s.
en{ergi}hus{håll{ning s.
en{ergi}inne{håll s.
en{ergi}in{tens{iv adj. -t -a
en{ergi}knippe s. ªbildl.º
en{ergi}kon{sumt{ion s.
en{ergi}kost{nad s.
en{ergi}kris s. -en -er
en{ergi}kräv{ande adj. oböjl.
en{ergi}källa s.
en{ergi}min{ister s.
en{ergi}mängd s.
en{ergi}om{råde s.
en{ergi}om{sätt{ning s.
en{ergi}om{vandl{ing s.
en{ergi}plan{er{ing s.
en{ergi}pol{it{ik s.
en{ergi}pol{it{isk adj. -t -a
en{ergi}pris s., till 1pris
en{ergi}pro{blem s.
en{ergi}pro{dukt{ion s.
en{ergi}resurs{er s. pl.
en{ergi}rik adj. -t -a
en{ergi}rå{vara s. ªfys.º
en{erg{isk [-är•g-] adj. -t -a
som har el. visar energi,
kraftfull o.d.

en{ergi}skatt s.
en{ergi}skog s.
en{ergi}slag s.
en{ergi}sluk{ande adj. oböjl.
en{ergi}sluk{are s.
en{ergi}slös{eri s.
en{ergi}snål adj. -t -a
en{ergi}spar{ande adj. oböjl.

e. åtgärder
en{ergi}spar{lån s.
en{ergi}syst{em s.
en{ergi}tekn{ik s.
en{ergi}till{gång s.
en{ergi}till{skott s.
en{ergi}ut{veckl{ing s.
en{ergi}verk s.

en{ergi}åt{gång s.
e{nerv{era v. -de göra
nervös, oroa

e{nerv{er{ande adj. oböjl.
en face [an fass•] adv. rakt
framifrån

en{face}bild s.
en{face}por{trätt s.
en}fald [e•n-] s. -en in-
skränkthet, dumhet;
menlöshet m.m.

en}fald{ig adj. -t -a
en}fald{ig{het s. -en -er
en{fam{iljs}hus s.
enfant terrible [anfan•
terib•l] s. oböjl. person
inom en grupp som chock-
erar sin omgivning;
”svarta fåret”; en el. ett e.

en}fas adj. oböjl.; äv.
substantiverat

en}fas{ig adj. -t -a; e. ström
en}fil{ig adj. -t -a
en}form{ig adj. -t -a utan
omväxling, tråkig o.d.

en}form{ig{het s.
en{fråge}parti s.
en}frö{ig adj. -t -a
en}färg{ad adj.
en}född adj. Guds enfödde

son
en{för{älders}fam{ilj s.
en{gage{mang
[angaseman•] s. -et; pl. =

en{gag{era [angase•-] v. -de
anställa; inblanda, få ngn
med, intressera o.d.; in-
sätta kapital i ngt m.m.; e.
sig i el. för ta verksam del
i, intressera sig för o.d.

en{gag{er{ad adj. starkt
intresserad

engelsk adj. -t -a
engelska s. -n engelskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
engelsk}född adj.
engelsk}lär{are s.
engelsk}språk{ig adj. -t -a
engelsk}svensk adj. -t -a
engelsk}tal{ande adj. oböjl.
engelsk}vän{lig adj. -t -a
engels}man s., till 1man
en}gifte s. -t
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en}grad{ig adj. -t -a
en{gram [-gramm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men minn-
esspår av sinnesintryck i
nervvävnad m.m.

en gros [an grå•] adv. i
stort, i parti

en{gros}firma s.
en{gros}pris s., till 1pris
en{gångs- i sms som gäller
el. utnyttjas endast en
gång

en{gångs}art{ikel s.
en{gångs}av{gift s.
en{gångs}be{lopp s.
en{gångs}be{stick s.
en{gångs}bi{drag s.
en{gångs}bruk s. oböjl.
en{gångs}burk s.
en{gångs}flaska s.
en{gångs}före{te{else s.
en{gångs}för{pack{ning s.
en{gångs}glas s.
en{gångs}kost{nad s.
en{gångs}lak{an s.
en{gångs}materi{al s.
en{gångs}serv{is s.
en{gångs}spruta s.
en{gångs}tänd{are s.
en{gångs}ut{gift s.
en}harm{on{isk [-o•-] adj. -t 

-a; enharmoniska toner
skilda av mindre än ett halvt
tonsteg (o. sammanfallande
på pianot o.d.), t.ex. diss o.
ess

en{het [e•n-] s. -en -er
en{het{lig [e•n-] adj. -t -a
som utgör en enhet; lik-
formig m.m.

en{het{lig{het s.
en{hets}chef s.
en{hets}flyg{plan s.
en{hets}front s. ªpolit.º
en{hets}last s.
en{hets}org{an{is{at{ion s.
en{hets}parti s. ªpolit.º
en{hets}porto s.
en{hets}pris s., till 1pris
en{hets}skatt s.
en{hets}skola s.
en{hets}stat s.
en{hets}tanke s.

en{hets}tariff s.
en{hets}taxa s.
en{hets}verk s.
en}hjärt{blad{ig adj. -t -a
en}häll{ig adj. -t -a; enhälligt

beslut som omfattas av alla
röstande

en}häll{ig{het s.
en}hänt adj.
en}hörn{ing s. -en -ar fabel-
djur med långt horn i
pannan

en{ig adj. -t -a av samma
mening, endräktig o.d.

en{ig{het s.
enigm{at{isk [-a•-] adj. -t -a
gåtfull, gåtlik

en{ing s.
en{ings}verk s.
en{jambe{mang [ansambe-
man•] äv. en{jambe{ment s.
-et; pl. = fördelning av
nära sammanhörande
ord på två versrader,
versbindning, överkliv-
ning

en{kammar}riks{dag s.
en{kammar}syst{em s.
en{kann{er{lig{en [-ann•- äv.
enn•- el. e•n-] adv. ªåld.º i
synnerhet

enkel adj. -t enkla
enkel}beckas{in s.
enkel}be{skatt{ning s.
enkel}bilj{ett s.
enkel{het s.
enkel}hytt s.
enkel}resa s.
enkel}rikta v.
enkel}rikt{ad adj. e. trafik
enkel}rikt{ning s.
enkel}rum s.
enkel}skriva v.
enkel}skriv{ning s.
enkel}spår s.
enkel}spår{ig adj. -t -a
enkel}spår{ig{het s.
enkel}stav{ning s.
enkel}säng s.
enkelt adv. helt e.
enkel}timme äv. enkel}-

timma s.
enkel}vagn s.; i spårvägstrafik

en{kilos}burk s.
enkla v. -de; e. en talja ta
bort en el. flera av part-
erna i

en}klang s. ªmus.º
en{klav [-a•v] s. -en -er om-
råde omslutet av annan
stats territorium

en{klit{isk [-kli•-] adj. -t -a
vidhängd; enklitiskt ord
t.ex. slå’n slå honom

enk{om adv. särskilt för
ändamålet, just

en{korns}frö s.
en}krona [e•n- el. enn•-] s.;

mynt
en{krone}mynt s.
enkät [ankä•t el. en-] s. -en

-er rundfråga
enkät}fråga s.
enkät}svar s.
enkät}under{sök{ning s.
en}kön{ad adj.
en{lev{era [anleve•-] v. -de
bortföra kvinna, bortröva

en{lev{er{ing s.
en{lig{het s. oböjl. överens-
stämmelse; i e. med

en{ligt prep. i enlighet med
o.d.; e. hans åsikt efter
vad han anser

en{liters}flaska s.
en{liters}för{pack{ning s.
en{läk{ar}stat{ion s.
en}mans adj. oböjl.
en{mans}be{tjän{ing s.
en{mans}före{tag s.
en{mans}jobb s.
en{mans}show s.
en{mans}teater s.
en{mans}ut{red{are s.
en{mans}ut{red{ning s.
en masse [an mass•] adv.
i stor mängd

en}mast{ad adj.
en}mast{are s. -n; pl. =, best.

pl. enmastarna
en{mils}lopp s.
en}mot{or{ig adj. -t -a
e{norm [-år•m] adj. -t -a
ofantlig

en{parti}reg{er{ing s.
en{parti}stat s.
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en{parti}syst{em s.
en{parti}välde s.
en pass{ant [an passan•]

adv. i förbigående
en}plans adj. oböjl.
en{plans}hus s.
en{plans}villa s.
en}pro{cent{ig adj. -t -a
en}puckl{ig adj. -t -a; e.

kamel
en}radig adj. -t -a
en}ris s.
en}risa v. -de strö med
enris

en{ris}rökt adj.
en{roll{era [an-] v. -de in-
skriva i krigstjänst el. i
medlemsförteckning o.d.

en{roll{er{ing s.
en}rum s. oböjl. i e.
en}rumm{are s. -n; pl. =, best.

pl. enrummarna enrums-
lägenhet

en}rumm{ig adj. -t -a
en}rums adj. oböjl.
en{rums}lägen{het s.
en}ruska s.
en}råd{ig adj. -t -a
en}råd{ig{het s.

1ens [enn•s el. e•ns] adv. inte
e. hans bror kände igen
honom en gång; få om e.
någon över huvud; med
e. på en gång, genast

2ens [enn•s el. e•ns] adj.
oböjl. hålla sjömärkena e.
i samma linje; vara e.
med ngn ªvard.º ense

en}sak s. oböjl. det är din e.
angår enbart dig o.d.

en{sam [enn•- äv. e•n-] adj.
-t -ma

en{sam}ag{ent s. ªhand.º
en{sam}ag{ent{ur s.
en{sam}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
en{sam}cell s.
en{sam}för{sälj{are s.
en{sam}för{sälj{ning s.
en{sam}för{sörj{are s. ªmest

finl.º ensamförälder
en{sam}för{älder s.
en{sam{het s.

en{sam{hets}känsla s.
en{sam}lev{ande adj. oböjl.
en{sam}råd{ande adj. oböjl.
en{sam}rätt s.
en{sam}segl{are s.
en{sam}stå{ende adj. oböjl.
en{sam}ställd adj.
en{samt adv.
en{sam}till{verk{are s.
en{sam}varg s.
ens{art{ad adj.; alltigenom
lika; likartad

ense [enn•- äv. e•n-] adj.
oböjl. enig

en{semble [ansam•bel] s. -n
[-b•eln] -r [-b•ler]; sam-
verkande grupp musiker
el. skådespelare; samhör-
ig grupp möbler; kappa
med kjol el. klänning i
samma tyg m.m.

en{semble}spel s.
ens}fyr [e•ns- el. en•s-] s. -en

-ar endera av två fyrar
som bestämmer en ens-
linje vid navigering

en}sid{ig adj. -t -a
en}sid{ig{het s.
en}siffr{ig adj. -t -a
en{sil{age [-a•s] s. -t [-et]

foder o.d. som undergått en-
silering

en{sil{age}be{red{ning s.
en{sil{age}foder s.
en{sil{era v. -de konservera

foder m.m. gm packning i silo
o.d.

en{sil{er{ing s.
en}sits{ig adj. -t -a
en}sken{ig adj. -t -a; e. bana
en}skifte s.
en}skild [e•n-] adj. egen,
personlig; privat; utan
närvaro av andra; sär-
skild, individuell m.m.

en}skild{het s. -en -er
ens{lig [e•n- äv. enn•-] adj. -t

-a; e. trakt avsides, ödslig
o.d.

ens{lig{het s.
ens{ling s. -en -ar enstöring

o.d.
ens}linje [en•s-] s. linje

mellan två lätt urskilj-
bara punkter vid navigering

en}spalt{ig adj. -t -a
en}språk{ig adj. -t -a
en}spår{ig adj. -t -a
en}staka adj. oböjl. ensam-

stående
en}stav{ig adj. -t -a
en}stav{ig{het s.
en{stav{ig{hets}ac{cent s.
en{stens}mur s.
en}stjärn{ig adj. -t -a; e.

konjak
en}strof{ig adj. -t -a
en}strof{ing s. -en -ar
en}sträng{ad adj.
en}stämm{ig adj. -t -a
en}stämm{ig{het s.
en}ständ{ig adj. -t -a en-
trägen, ihärdig

en}stör{ig adj. -t -a som vill
leva ensam, osällskaplig
o.d.

en}stör{ig{het s.
en}stör{ing s. -en -ar
en}tal s.
en{tals}siffra s.
en{tente [antan•t] s. -n [-en]

-r [-er] el. en{tent -en -er
samförstånd el. samman-
slutning mellan stater

en{tente}makt s. -en -er
en{term{ins}kurs s.
enter{tainer [-tej•n-] s. -n;

pl. = el. enl. eng. böjn.
underhållare, estrad-
artist

en{timm{es}park{er{ing s.
en}tita s.; fågel
ent{itet [-e•t] s. -en -er tings
väsen; ting, föremål

ent{led{iga [-le•- äv. en•t-] v.
-de avskeda, bevilja av-
sked

ent{led{ig{ande s. -t -n
entomo{log [-å•g] s. -en -er
entomo{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om insekter

entomo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

en}ton{ig adj. -t -a
en}ton{ig{het s.
en}tonn{are s.
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en-tout-cas [antoka•] s.
oböjl. typ av beläggning
på utomhusbana i tennis

entré [antre•] s. -n -er in-
gång; avgift för inträde
m.m.

entré}ap{plåd s.
entré}av{gift s.
entré}bilj{ett s.
entre{cote [antrekå•t äv.
antrekå•] s. -n [-kå•n] -r
[-kå•er] stycke av mellan-
rev

entré}dörr s.
entré}hall s.
entré}plan s. -et; pl. =
entre{pren{ad [ant-, ant- el.
ent-, -a•d] s. -en -er
arbets- el. leveransbeting
av större omfattning

entre{pren{ad}an{bud s.
entre{pren{ad}av{tal s.
entre{pren{ad}firma s.
entre{pren{ad}mask{in s.
entre{pren{ör [-ö•r] s. -en -er
person som åtar sig
entreprenader

entre{pren{örs}anda s.
entre{pren{ör{skap s. -et
entré}rätt s.; jfr 3rätt 2
entre{sol [ant-, -såll•] el.

entre{soll s. -en -er låg
mellanvåning, halvvån-
ing

entre{sol{era el. entre{soll{-
era v. -de förse med
entresol

entre{sol{er{ing el. entre{-
soll{er{ing s.

entresoll se entresol
entresollera se entresolera
entresollering se entre-

solering
entre{sol}vån{ing s.
en{tropi [en-, -i•] s. -n ªfys.º

m.m. tendensen hos ett
system att förändras i
riktning mot sin mest
sannolika fördelning

en}trägen adj. ihärdig, out-
tröttlig o.d.

en}tums adj. oböjl. e. bräder
en{tums}bräda s.

entusi{asm [en- el. an-, 
-as•m] s. -en hänförelse,
iver, glöd

entusi{asm{era v. -de hän-
föra, elda

entusi{asm{er{ing s.
entusi{ast [-as•t] s. -en -er
hänförd beundrare o.d.

entusi{ast{isk adj. -t -a hän-
förd o.d.

en}tyd{ig adj. -t -a
en}tyd{ig{het s.
en{typs}båt s.; t.ex. finnjolle
en}var [-ar•, äv. enn•- el.
e•n-] pron.; sällan n. ettvart
[-a•- äv. ett•-]; var o. en

en}veten adj. envetet en-
vetna envis

en}veten{het s.
en}vetn{as v. envetnades

ªvard.º envisas
en}vig s. -et; pl. = tvekamp
en{vir{ong [anvirån•] s. -en 

-er mest i pl. omgivning
en}vis adj. -t -a som orubb-
ligt håller fast vid sin
mening, omedgörlig o.d.;
ihållande m.m.

en}vis{as v. envisades vara
envis

en}vis{het s.
en{voyé [anvoaje•] s. -n -er
diplomatiskt sändebud
av näst högsta klassen

en{vålds}härsk{are s.
en}vån{ings adj. oböjl. e.

stenhus
en{vån{ings}hus s.
en}vägs adj. oböjl. e. kom-

munikation
en{vägs}kom{mun{ik{at{ion s.
en}välde s.
en}väld{ig adj. -t -a
en{zym [-(t)sy•m] s. -et; pl. =

el. -er organisk katalysat-
or

en{zym}re{akt{ion s.
en}ägg{ig adj. -t -a
en{äggs}tvill{ing s.
e{när [-ä•r] konj. eftersom,
emedan

en}ögd adj.
en}ögd{het s.

1eo{cen [-e•n] s. -en näst äld-
sta epoken av tertiärtiden

2eo{cen [-e•n] adj. -t -a
eo{cen}peri{od{en s. best.
eol{er [-å•- äv. -o•-] s. pl.
grekisk folkstam som
under antiken bodde
bl.a. på Lesbos

eol{isk adj. -t -a
eols}harpa [e•-] s. sträng-
instrument som bringas
att ljuda av vinden, vind-
harpa

eon [eå•n] s. -en -er mycket
lång tidrymd

eos{in [-i•n] s. -et -er rött
organiskt färgämne

epi{centr{um [-sen•t-] s.,
best. = plats på jordytan
mitt över jordbävnings-
härd, ytcentrum

epi{demi [-mi•] s. -n -er
mycket snabb ökning av
sjukdom, ej nödvändigtvis
smittsam

epi{demio{log [-å•g] s. -en 
-er

epi{demio{logi s. -n veten-
skapen om sjukdomars
utbredning, orsaker och
förlopp

epi{demio{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

epi{demi}sjuk{hus s. ªåld.º
tidigare sjukhus för smitt-
samma sjukdomar

epi{dem{isk [-de•-] adj. -t -a;
e. sjukdom sjukdom som
ökar mycket snabbt

epi{derm{is [-där•m-] s.; best.
-en el. = överhud; tunt
yttre cellskikt hos växt

epi{fys [-y•s] s. -en -er tall-
kottkörtel

epi{fyt [-y•t] s. -en -er växt
som sitter fäst på annan
växt utan att ta näring
från denna

epi{gon [-gå•n] s. -en -er
osjälvständig efterföljare,
efterapare

epi{gon}dikt{ning s.
epi{gon{eri [-i•] s. -et
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epi{graf{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om inskrift-
er från antiken

epi{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
epi{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men kort
dikt med satirisk udd o.d.

epi{gram}dikt{ning s.
epi{gramm{at{isk [-a•t-] adj.

-t -a
ep{ik [-i•k] s. -en berätt-
ande diktning

ep{ik{er [e•p-] s. -n; pl. =
epikuré s. -n -er anhängare
av den grekiska filosofen
Epikuros’ († 270 f.Kr.) filo-
sofi som satte själens ro som
människans mål; njutnings-
människa

epikure{isk [-re•-] adj. -t -a
epikur{ism [-is•m] s. -en
epi{lepsi [-psi•] s. -n nerv-
sjukdom med anfall av
kramp o medvetslöshet m.m.

epi{lepsi}an{fall s.
epi{lept{ik{er [-ep•t-] s. -n;

pl. =
epi{lept{ik{er}vård s. -en
epi{lept{isk adj. -t -a
epi{log [-å•g] s. -en -er slut-
ord; avslutning

ep{isk [e•p-] adj. -t -a be-
rättande

epi{skop [-å•p] s. -et; pl. =
projektionsapparat för
ogenomskinliga bilder

epi{skop{al [-a•l] adj. -t -a
biskoplig o.d.; e. kyrka
med biskopsämbeten

epi{skop{al}kyrka s.
epi{skop{at [-a•t] s. -et; pl. =
ämbete el. tid som biskop
m.m.

epi{sod [-o•d] s. -en -er
snart övergående händ-
else el. period, mellanspel
m.m.

epi{sod{art{ad adj.
epi{sod{isk adj. -t -a
epistel [-is•t-] s. -n epistlar

längre brev; bibeltext som
läses före gradualpsalm-
en vid högmässa

epistel}text s.
epistol{är [-ä•r] adj. -t -a; e.

stil
epi{taf [-ta•f] s. -et -er epi-
tafium

epi{tafi{um [-a•f-] s. epitafiet
epitafier minnestavla
över avliden i kyrka m.m.

epi{tel [-e•l] s. -et; pl. =
cellvävnad som täcker
kroppens yttre o. inre
ytor m.m.

epi{tel}cell s.
epi{tet [-e•t] s. -et; pl. =

karakteriserande benämn-
ing, stående attribut av
typen ’kung’ i ’kung Karl’,
’Långe’ i ’Långe Jan’

epi{zo{isk [-så•-] adj. -t -a;
e. fröspridning gm djur som
för med sig fröna i pälsen m.m.

epi{zo{oti [-sååti• el. -soåti•]
s. -n -er utbrott av smitt-
sam djursjukdom med
stor spridning

epok [-å•k] s. -en -er tids-
skede, tidsålder; vänd-
punkt o.d. (t.ex. bilda e.)

epok}bild{ande adj. oböjl.
epok}gör{ande adj. oböjl.
bildande en vändpunkt,
banbrytande, uppse-
endeväckande

epok}in{del{ning s.
epopé s. -n -er epos
ep{os s. -et; pl. = längre be-
rättande dikt o.d.

e-post s. elektronisk post
e-posta v. -de sända med 
e-post

e-post}adress s.
e-post}med{del{ande s.
ep{oxi}färg [-åk•s-] s.; av

epoxiplast
ep{oxi}harts s.
ep{oxi}lack s.
ep{oxi}lim s. -met
ep{oxi}plast s.; härdplast
epsilon s. oböjl. grekisk
bokstav motsv. e

EP-skiva s. äldre typ av
grammofonskiva som
går 45 varv per minut

epål{ett [-ett•] s. -en -er
axelstycke med halvrund
skiva ytterst på axeln på
uniform

epål{ett}frans s.
er äv. 1eder pron. ert äv.

edert, era el. edra; (ni,) era
stackare; Ers Majestät

er se du
era s. -n eror tidevarv
er{an pron. erat era ªvard.º er
er{barm{lig [-bar•m-] adj. -t

-a jämmerlig, ynklig o.d.
er{barm{lig{het s.
er{bjuda [e•- el. ä•-] v., till

bjuda; e. sig att
er{bjud{an s.; best. =; i pl. an-

vänds erbjudanden; en e.
er{bjud{ande s. -t -n
e{rekt{ion s. -en -er ansväll-
ning o. styvnande av man-
ligt könsorgan

erem{it [-i•t] s. -en -er pers-
on som lever i ensamhet
under botgöring; enstöring

erem{it}bo{ning s.
erem{it{isk adj. -t -a; eremit-

iskt liv
erem{it}kräfta s.
erem{it}liv s.
er{fara [e•- el. ä•-] v., till 2fara
få reda på; lära känna,
uppleva o.d.

er{faren adj.
er{faren{het s. -en -er
er{faren{hets}kun{skap s.
er{faren{hets{mäss{ig adj.

-t -a
er{faren{hets}om{råde s.
er{faren{hets}ut{byte s.
er{forder{lig [e•- el. ä•-] adj.

-t -a behövlig, nödig
er{fordra v.; mest i pass.
fordra, kräva; legitimat-
ion erfordras

ergo [är•-] adv. följaktligen
ergo- i sms arbets-
ergo{meter [-me•-] s. -n

ergometrar apparat för
mätning av muskelarbete

ergo{meter}cykel s., till
1cykel

ergo{nom [-nå•m] s. -en -er
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ergo{nomi [-i•] s. -n veten-
skapen om metoder för
människans arbete

ergo{nom{isk [-nå•-] adj. -t -a
ergo}terap{eut s. ªfinl.º
arbetsterapeut

ergot{ism [-is•m] s. -en
mjöldrygeförgiftning

er{hålla [e•- el. ä•-] v., till
hålla få, motta o.d.

e{rig{era [-ge•-] v. -de bringa
att svälla o. styvna

e{rig{er{ing s.
eriks}gata s. nyvald kon-
ungs rundfärd i riket i ä.
tid; samling kungabesök i
olika landsdelar o.d.

erinnye [-inn•-] s. -n -r mest
i pl. hämndgudinna i forn-
grekisk mytologi

er{inra [e•- el. ä•-] v. -de; e.
sig

er{inr{an s.; best. =; i pl. an-
vänds erinringar; en e.

er{inr{ing s. -en -ar
eris}äpple s. ªbildl.º tvistefrö
eritre{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Eritrea

eritre{ansk [-a•n-] adj. -t -a
eritre{anska [-a•n-] s. -n

eritreanskor kvinna
er{känd [e•- el. ä•-] adj. e.

förmåga oomstridd
er{känna v. erkände
er{känn{ande s. -t -n; e. av

brott; vinna e. uppskatt-
ning o.d.

er{känn{ans}värd adj. värd
uppskattning o.d.

er{känn{sam adj. -t -ma
tacksam o.d.

er{känn{sam{het s.
er{känsla s. bevis på tack-
samhet o.d.

er{lägga [e•- el. ä•-] v. betala
er{nå v. ernådde, ernått, er-

nådd n. ernått, pres. ernår;
e. resultat uppnå

er{nå{ende s. -t
e{rod{era v. -de nöta bort

del av landyta; gm nötning
åstadkomma fåra o.d.

e{rod{er{ing s.

ero{gen [-je•n] adj. -t -a;
erogena zoner som vid be-
röring väcker sexuella lust-
känslor

e{ros{ion s. -en -er
e{ros{ions}dal s.
e{ros{ions}skydd s.
erot{ik [-i•k] s. -en köns-
kärlek, älskog

erot{ik{er [-å•t- äv. -o•t-] s.
-n; pl. =

erot{isk adj. -t -a
1eroto{man [-a•n] s. -en -er
2eroto{man [-a•n] adj. -t -a
eroto{mani [-i•] s. -n
onormal stegring av
könsdriften el. det sexu-
ella intresset

err{at{isk [-a•-] adj. -t -a;
erratiskt block block som
flyttats av isen, flytt-
block

ers}mässa [e•-] s. ªåld.º Erik
den heliges dödsdag den 18
maj

er{sätta [e•- el. ä•-] v., till
sätta

er{sätt{are s. -n; pl. =, best.
pl. ersättarna

er{sätt{lig adj. -t -a
er{sätt{lig{het s.
er{sätt{ning s. -en -ar
er{sätt{nings}an{språk s.
er{sätt{nings}be{lopp s.
er{sätt{nings}be{rätt{ig{ad adj.
er{sätt{nings}bränsle s.
er{sätt{nings}fråga s.
er{sätt{nings}industri s.
er{sätt{nings}krav s.
er{sätt{nings}materi{al s.
er{sätt{nings}medel s.
er{sätt{nings}ord s.
er{sätt{nings}pro{dukt s.
er{sätt{nings}skyld{ig adj.

-t -a
er{sätt{nings}skyld{ig{het s.
er{sätt{nings}vara s.
er{tappa [e•- el. ä•-] v. -de
gripa ngn på bar gärning;
komma på ngn med ngt o.d.

e{rupt{ion [-pso•n] s. -en -er
vulkaniskt utbrott

e{rupt{iv [-i•v äv. err•- el. e•-]

adj. -t -a; e. bergart vulk-
anisk

er{övra [e•- el. ä•-] v. -de
er{övr{are s. -n; pl. =, best. pl.

erövrarna
er{övr{ar}folk s.
er{övr{ing s. -en -ar
er{övr{ings}krig s.
er{övr{ings}tåg s. -et; pl. =
escudo s. -n; pl. = myntenhet

i bl.a. Portugal
esel}huvud s. förbindelse-
stycke för delar av mast 
o.d.

eskader [-a•-] s. -n eskadrar
större operativ enhet
inom flotta el. flyg m.m.

eskader}chef s.
eskader}öv{ning s.
e{skal{at{ion s. -en
e{skal{era v. -de stegvis
öka, trappa upp

e{skal{er{ing s.
e{skal{er{ings}pol{it{ik s.
eskap{ad [-a•d] s. -en -er
snedsprång, äventyr

eskap{ism [-is•m] s. -en
flykt undan nuet, verk-
lighetsflykt

eskap{ist s. -en -er
eskap{ist{isk adj. -t -a
eskato{logi [-gi•] s. -n läran
om de yttersta tingen

eskato{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

eskimå [-å•] s. -n -er person
tillhörande de polarfolk
som lever på Grönland
o. i norra Canada m.m.

eskimå}hund s.
eskimå{isk adj. -t -a
eskimå}tröja s.
eskimå}tyg s.
eskort [-årt•] s. -en -er

skyddsfölje, skyddsvakt,
hedersvakt; beskydd, be-
vakning o.d.

eskort{era v. -de ledsaga
som eskort

eskort{er{ing s.
eskort}far{tyg s.
eskulap [-a•p] s. -en -er

ªskämtsamtº läkare
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e{som}oft{ast adv. ªåld.º allt
som oftast, rätt ofta

eso{ter{isk [-te•-] adj. -t -a
avsedd för de invigda;
svårtillgänglig

espadr{ill [-ill•] s. -en -er
mest i pl. tygsko med sula
av rep o.d.

espars{ett [-ett•] s. -en
(foder)växt

esparto [-art•-] s. -n gräs
esparto}gräs s.
esparto}papper s.
esper{ant{ist [-is•t] s. -en -er
esper{anto [-an•t-] s. oböjl.;

konstgjort språk; en reform-
erad e.

esper{anto}kon{gress s.
esplan{ad [-a•d] s. -en -er
bred trädplanterad gata

es{presso [-ess•-] s. -n slags
italienskt kaffe

1espri [-i•] s. -n el. 1esprit
[espri•] -en [espri•n]; rör-
lig intelligens; kvickhet

2espri [-i•] s. -n -er el. 2esprit
[espri•] -en [espri•n] -er
knippe av hägerfjädrar
som hattprydnad m.m.

1esprit se 1espri
2esprit se 2espri
1ess el. äss s. -et; pl. = etta

i kortlek el. på tärning;
ªbildl.º skicklig person

2ess s. -et; pl. = tonen e sänkt
med ett halvt tonsteg

essay se essä
essayist se essäist
essayistik se essäistik
essayistisk se essäistisk
Ess-dur el. Ess dur s. oböjl.
esse s. oböjl. vara i sitt e.
vara som fisken i vattn-
et, trivas

ess{ens [-en•s el. -an•s] s.
-en -er koncentrerad lös-
ning av lukt- el. smak-
ämnen m.m.

ess{ens}flaska s.
ess{enti{ell [-(t)siell•] adj. -t

-a väsentlig; ytterst viktig
m.m.

ess}korn{ett s.

ess-moll el. ess moll s. oböjl.
essä [-sä•] s. -n -er äv.

essay -(e)n [-ä•n] -er
litterär tidskriftsuppsats
m.m.

essä}form s. i e.
essä}för{fatt{are s.
essä{ist [-äis•t] äv. essay{-

ist s. -en -er essäförfatt-
are

essä{ist{ik [-i•k] äv.
essay{ist{ik s. -en essäist-
isk konst el. produktion

essä{ist{isk [-is•t-] äv.
essay{ist{isk adj. -t -a

essä}saml{ing s.
est s. -en -er estländare
ester s. -n estrar kemisk
förening av syra o. alko-
hol

ester}plast s.
est{et [-e•t] s. -en -er person
med ensidigt estetiskt syn-
sätt

est{et{ic{ism [-is•m] s. -en
ensidigt estetiskt synsätt

est{et{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om det sköna

est{et{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
est{et{is{era v. -de anlägga
estetiskt synsätt o.d.

est{et{is{er{ande adj. oböjl.
est{et{isk [-e•t-] adj. -t -a
som rör det sköna el. est-
etik; skön, smakfull o.d.

est{et}snobb s.
estim{era v. -de uppskatta,
värdera; anse vara fin
nog o.d.

est{lands}svensk adj. -t -a
est}länd{are s. -n; pl. =, best.

pl. estländarna inv. i
Estland

est}ländsk adj. -t -a
est}ländska s. -n est-

ländskor
estn{isk adj. -t -a
estn{iska s. -n estniskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
estr{ad [-a•d] s. -en -er upp-
höjd avsats för framträd-
ande i möteslokal m.m.

estr{ad}art{ist s.

estr{ad}de{batt s.
estr{ad{ör [-ö•r] s. -en -er
estradartist

e-sträng s.; på fiol m.m.
1est}svensk adj. -t -a
2est}svensk s.
e{tabl{era v. -de inrätta, an-
lägga, grunda; upprätta,
få till stånd m.m.; e. sig
börja egen rörelse, ta sin
bostad o.d.

e{tabl{er{ad adj. e. konstnär
erkänd o. med tryggad ställ-
ning

e{tabl{er{ing s. -en -ar
e{tabl{er{ings}kont{roll s.
etabl{er{ings}rätt s.
e{tabl{er{ings}stöd s.
e{tabl{isse{mang [-an•] s. -et;

pl. = inrättning, anlägg-
ning, företag; i best. sing.
äv. folkskiktet med trygg-
ad el. inflytelserik ställ-
ning i samhället o.d.

et{age [-a•s] s. -t [-et] el. -n
[-en]; pl. = el. -r [-er]; vån-
ingsplan; lagerföljd tillhör-
ande en epok m.m.

et{age}rad{hus s.
et{age}vån{ing s.
et{ag{är [-sä•r] s. -en -er
hylla i flera plan för
prydnadssaker

etal{ong [-ån•] s. -en -er
prototyp för ett mått, likare

et{an{ol [-å•l] s. -en etyl-
alkohol

et{an{ol}fabr{ik s.
etapp [-app•] s. -en -er del-
sträcka; avsnitt; knut-
punkt på förbindelse- el.
färdled m.m.

etapp}chef s.
etapp}för{band s.; för under-

håll
etapp}mål s. ªsport.º
etapp}segr{are s. ªsport.º
etapp}sjuk{hus s.
etapp}tävl{ing s.
etapp{vis adv.
et{cetera [-sett•-] äv. et

cetera adv.; mest förk. etc.
och så vidare
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et{en [-e•n] s. -en el. -et ett
gasformigt kolväte använt
vid bl.a. plastframställning

et{en}plast s.
eter s. -n etrar himla- el.
världsrymd; tomrum el. i
ä. tid tänkt ämne som medi-
um för fortplantning av
ljus el. radiovågor m.m.;
anhydrid av etylalkohol

eter}buren adj.
eter{isk [-e•r-] adj. -t -a luft-
ig, översinnlig m.m.; eter-
iska oljor doftande flykt-
iga oljor ur växter

eter{lukt s.
eter}medi{um s., till 3medium
radio el. teve

etern{ell [-ell•] s. -en -er
evighetsblomma

etern{ell}krans s.
etern{it}platta s.
eter}våg s. -en -or
et{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om sedligt gott o.
ont m.m., sedelära

et{ik}de{batt s.
et{ik{er [e•t-] s. -n; pl. =
et{ik{ett [-kett•] s. -en -er
lapp med påskrift om
innehåll o.d.; samman-
fattning av regler för
former o. bruk i um-
gänget

etikettbrott se etikett(s)brott
et{ik{ett{era v. -de förse med
etikett

et{ik{ett{er{ing s.
et{ik{ett{er{ings}mask{in s.
etikettfråga se etikett(s)-

fråga
et{ik{ett(s)}brott s.
et{ik{ett(s)}fråga s.
etio{logi [-gi•] s. -n förklar-
ing av el. vetenskapen
om sjukdomars orsaker o.
uppkomst

etio{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
etiopi{er [-o•-] s. -n; pl. =
inv. i Etiopien

etiop{isk [-o•-] adj. -t -a
etiop{iska [-o•-] s. -n etiop-

iskor 1 ej pl.; språk 2 kvinna

et{isk adj. -t -a; e. fråga som
rör etik(en)

etn{isk [e•t-] adj. -t -a som
gäller el. utmärker
folkstam o.d.

etno{centr{ic{itet [et- el. ett-,
-te•t] s. -en

etno{centr{isk [-sen•t-] adj.
-t -a

etno{centr{ism [-is•m] s. -en
benägenhet att bedöma
främmande kultur efter
sin egen

etno{graf [-a•f] s. -en -er
etno{grafi [-i•] s. -n utom-

europeisk etnologi
etno{graf{isk adj. -t -a
etno{log [-å•g] s. -en -er
etno{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om folkkultur

etno{log{isk [-lå•g-] adj. -t -a
eto{log [-å•g] s. -en -er
eto{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om djurens bete-
ende

eto{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
etrusk{er [-us•k-] s. pl. folk-
slag i det forntida Etruri-
en i mellersta Italien

etrusk{isk adj. -t -a
etrusk{iska s. -n etruskiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
etrusko{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om etrusk-
ernas språk o. kultur

etsa v. -de fräta, bränna;
framställa bild gm be-
handling av plåt e.d. med
syra el. behandla plåt e.d.

ets{are s. -n; pl. =, best. pl.
etsarna

ets}grund s. -en -er
ets}medel s.
ets{ning s. -en -ar
ets{nings}konst s.
ets{nings}vätska s.
ets}nål s.
ets}plåt s.
ets}vätska s.
ett räkn.
etta s. -n ettor; skriva en e.
siffran 1

ett{barns}fam{ilj s.

ett}drag{et s. best. ªvard.º vid e.
1etter s. ettret giftig vätska

från djur m.m.; ªmest bildl.º
spruta e.

2etter adv. e. värre ännu
värre

etter}blåsa s. ªmest bildl.º
etter}myra s.
etter}nässla s.
ett{grepps}bland{are s.
ett}hundra räkn.; särskr. äv.
ett}hundra{de räkn.
ettiden avstavas ett}tid{en s.

best. vid e.
ettr{ig adj. -t -a argsint; bit-
ande m.m.; ettrigt röd
ilsket

ettr{ig{het s.
ett}struken adj. ettstrukna

oktaven
ettusen avstavas ett}-

tusen räkn.; särskr. äv.
ettusende avstavas ett}tusen{-

de räkn.
ett}år{ig adj. -t -a
ett}år{ing s.
ett{års}av{tal s.
ett{års}kon{trakt s.
ett{års}åldern s. best.
ett}ör{ing s. -en -ar tidigare

mynt
etui [-i•] s. -et; pl. -er äv. -n
fodral, ask o.d.

et{yd [-y•d] s. -en -er öv-
ningsstycke för soloinstru-
ment; konsertstycke för
piano med tekniska svår-
igheter

et{yl [-y•l] s. -en envärd
radikal av två atomer
kol o. fem atomer väte

et{yl}alko{hol s. -en
et{yl{en [-e•n] s. -en el. -et

äldre beteckning för eten
et{yl{en}gas s.
et{yl{en}glyk{ol s.
et{yl}eter s.
etymo{log [-å•g] s. -en -er
etymo{logi [-i•] s. -n -er
vetenskapen om ords
härledning

etymo{log{is{era v. -de söka
ge härledning av ord
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etymo{log{isk [-å•g-] adj. -t 
-a

eu{demon{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att lyckan är det högsta
goda

eu{fem{ism [-is•m] s. -en -er
mildrande el. förskön-
ande uttryck, t.ex. ’Häls-
ingland’ för ’helvete’

eu{fem{ist{isk adj. -t -a
eu{foni [-i•] s. -n välljud
eu{fon{isk [-få•-] adj. -t -a
eu{foni{um [-få•n-] s. eufoni-

et eufonier ett bleckblåsin-
strument

euforbia s. -n euforbior el.
euphorbia [-får•-] -n
euphorbior krukväxt

eu{fori [-i•] s. -n förhöjt
stämningsläge, lycko-
känsla

eu{for{isk [-å•r-] adj. -t -a
eu{kalypt{us [-yp•t-] s. oböjl.;

myrtenväxt; en e.
eu{kalypt{us}olja s.
eu{kalypt{us}past{ill s.
eu{kalypt{us}träd s.
euklid{isk [-kli•-] adj. -t -a
som avser Euklides

eu{men{id [-i•d] s. -en -er
mest i pl. hämndgudinna
i den grekiska mytologin

eunuck [-ukk•] s. -en -er
kastrerad man använd i
orientalisk hovtjänst i ä. tid,
t.ex. som haremsvaktare

eunuck}röst s.
eunuck}överste s.
euphorbia se euforbia
eur{asi{er s. -n; pl. = person
från Eurasien (samman-
fattningen av Europa
och Asien)

eur{as{isk [-a•s-] adj. -t -a
som avser Eurasien

eur{as{iska s. -n eurasiskor
kvinna

euro [ev•ro el. eu•ro] s. -n;
pl. = planerad gemensam
valutaenhet inom EU

euro}asi{at{isk adj. -t -a
euro}dollar s. tillgodohav-

ande i dollar i europe-
iska banker

euro{krat s. -en -er EU-
byråkrat

Europa}mäst{are [-o•-] s.
Europa}mäst{ar{inna s.
Europa}mäst{er{skap s.
Europa}väg s.
europé s. -n -er inv. i
Europa

europe{is{era v. -de göra
europeisk

europe{is{er{ing s.
europe{isk [-pe•- el. -pej•sk]

adj. -t -a
europe{iska s. -n europe-

iskor
euro}val{uta s. valuta inne-
stående som tillgodohav-
ande i bank utanför val-
utans hemland

euro}val{uta{mark{nad s.
euro{vis{era v. -de sända
TV-program över Euro-
visionsnätet

eu{rytmi [-i•] s. -n rytmisk
harmoni; rytmisk rör-
elsekonst

eustach{isk [-a•k- el. -akk•-]
adj. -t -a; eustachiska röret
örontrumpeten

eu{tanasi [-si•] s. -n hjälp till
smärtfri död; dödshjälp

eva s. -n evor ªvard.º kvinna
1e{vad [-a•d] konj. ªåld.º ant-

ingen; vare sig; e. du vill
eller ej

2e{vad [-a•d] pron. ªåld.º vad
som helst som

eva}dräkt s. -en; i e. naken
e{vaku{era v. -de utrymma;
tömma

evaku{er{ing s.
evaku{er{ings}order s.
evaku{er{ings}plan s. -en -er
e{valu{era v. -de utvärdera

undersökningsresultat m.m.
e{valu{er{ing s.
e{valv{era v. -de uppskatta

värde o.d.; omräkna till
annat mynt o.d.

e{valv{er{ing s.
ev{angelie}bok s., till 1bok

ev{angelie}text s.
ev{angel{is{at{ion [-nje-] s.

-en
ev{angel{is{era [-nje-] v. -de
sprida evangelium gm inre
mission

ev{angel{is{er{ing s.
ev{angel{isk [-nje•-] adj. -t -a
ev{angel{isk-luthersk adj.

-t -a
ev{angel{ist [-njelis•t] s. -en

-er evangelieförfattare
t.ex. Markus; förkunnare
av evangelium, predik-
ant m.m.

ev{angeli{um [-nje•-] s.
evangeliet evangelier
kristet budskap i Nya
testamentet; nytestamentlig
skrift om Jesu liv; vid
högmässa läst utdrag ur
sådan skrift; saliggörande
förkunnelse o.d.

e{vapor{at{ion s. -en
e{vapor{era v. -de avdunsta;
förånga; indunsta

e{vapor{er{ing s.
e{vene{mang [-an•] s. -et;

pl. = märklig händelse;
tillställning

e{ventu{al{itet [-e•t] s. -en -er
e{ventu{ell [-ell•] adj. -t -a
möjligen inträffande el.
förekommande o.d.

ever}green [ev•-, -grin] s.
-en; pl. enl. eng. böjn.
schlager som förblir
populär

e{vertebr{at [-a•t] s. -en -er
ryggradslöst djur

e{vertebr{at}fauna s.
e{vid{ens [-en•s] s. -en
e{vid{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
obestridlig, uppenbar

ev{ig adj. -t -a aldrig upp-
hörande, oändlig, utan
början o. slut; ªvard.º ihåll-
ande m.m.; var eviga dag
enda

ev{ig{het s. -en -er
ev{ig{hets}blomma s.; som be-

håller form o. färg i torkat till-
stånd
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ev{ig{hets}lång adj. -t -a
ev{ig{hets}längt{an s.
ev{ig{hets}mask{in s.
ev{ig{hets}per{spekt{iv s.
ev{ig{hets}sömn s.
ev{ig{hets}tro s.
ev{inner{lig [-inn•-] adj. -t -a
evig; tröttsamt åter-
kommande; ett evinner-
ligt tjat

ev{inner{lig{en adv. ªåld.º för
evig tid

e{vol{ut{ion s. -en -er ut-
veckling m.m.

e{vol{ut{ion{ist [-is•t] s. -en 
-er anhängare av evolut-
ionsteori

e{vol{ut{ion{ist{isk adj. -t -a
e{vol{ut{ions}teori s. ut-
vecklingslära

e{värd{lig [-vä•rd-] adj. -t -a
aldrig upphörande o.d.;
för e. tid för all framtid

e{värd{lig{het s.
ex s. -et; pl. = ªvard.º ex-
emplar

ex- i sms före detta
exa v. -de x-a; e. över korsa
över med bokstaven x

ex{akt [-ak•t] adj.; n. =, -a
noggrann, alldeles riktig,
precis o.d.

ex{akt{het s.
ex{akt{ic{itet s. -en
ex{alt{at{ion s. -en
ex{alt{er{ad adj. överspänd;
hänryckt

ex{am{en [-a•-] s.; best. =; pl.
examina prövning av
kunskaper gm förhör o.d.;
formellt godkännande av förut
avlagda prov för lärdoms-
grad m.m.; avlägga, ta
(en) e.

ex{am{ens}arbete s.
ex{am{ens}be{tyg s.
ex{am{ens}be{vis s.
ex{am{ens}bok s., till 1bok
ex{am{ens}dag s.
ex{am{ens}feber s.
ex{am{ens}fest s.
ex{am{ens}fri adj.
ex{am{ens}läsa v.

ex{am{ens}läs{ning s.
ex{am{ens}peri{od s.
ex{am{ens}skriv{ning s.
ex{am{ens}upp{gift s.
ex{am{ens}ämne s.
ex{am{in{and [-an•d] s. -en 

-er person som undergår
examen

ex{am{in{at{ion s. -en -er
ex{am{in{at{ions}skyld{ig{-

het s.
ex{am{in{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; examensförrätt-
are

ex{am{in{era v. -de pröva,
förhöra; undersöka o.
bestämma växt m.m.

ex{am{in{er{ing s.
ex{cell{ens [-en•s] s. -en -er

titel för riksmarskalk el. hög
(utländsk) ämbetsman m.m.

ex{cell{ent adj.; n. =, -a ut-
märkt, glänsande

ex{cell{era v. -de utmärka
sig i ngt, glänsa

ex{center [-en•t-] s. -n
excentrar vevliknande
maskindel med excenter-
skiva

ex{center}rör{else s.
ex{center}skiva s.; med ex-

centrisk lagring
ex{centr{ic{itet [-e•t] s. -en 

-er
ex{centr{ik{er s. -n; pl. =
ex{centr{isk [-en•t-] adj. -t -a
utanför medelpunkten;
underlig, egen m.m.

ex{cept{ion{ell [-psonell•]
adj. -t -a undantagsvis
förekommande, högst
ovanlig

ex{cerp{era v. -de göra ut-
drag ur skrift m.m.

ex{cerp{er{ing s.
ex{cerp{ist [-is•t] s. -en -er
ex{cerpt [-är•pt] s. -en -er ut-

drag ur skrift
ex{cerpt}lapp s.
ex{cerpt}saml{ing s.
ex{cess [-ess•] s. -en -er
överdrift; övergrepp; ut-
svävning

ex{cit{at{ion s. -en -er
ex{cit{era v. -de egga, reta,
uppliva; ge atom e.d. till-
skott av energi m.m.

ex{eg{es [-ge•s] s. -en
bibelutläggning, bibeltolk-
ning

ex{eg{et [-ge•t] s. -en -er
bibeltolkare

ex{eg{et{ik [-geti•k] s. -en
vetenskapen om bibel-
tolkning

ex{eg{et{isk [-ge•-] adj. -t -a
exekut{ion s. -en -er utför-
ande; verkställande av
dom; indrivning, utmät-
ning; avrättning, av-
straffning

exekut{ions}plut{on s.
1exekut{iv [-i•v äv. ek•s-] adj.

-t -a verkställande; som
äger rum som verkställ-
ighet av dom m.m.

2exekut{iv [-i•v] s. -en -er
verkställande makt

exekut{iv}aukt{ion s.
exekut{iv}makt s. -en
exekut{or [-ku•-] s. -n -er
[-o•r-]; verkställare av
dom el. testamente

exekut{or{isk [-to•-] adj. -t -a
exekut{ör [-ö•r] s. -en -er
person som utför musik-
stycke o.d.

exekv{era v. -de utföra;
verkställa o.d.

exekv{er{ing s.
ex{empel [-em•p-] s. ex-

emplet; pl. =, best. pl. ex-
emplen

ex{empel}bok s., till 1bok
ex{empel}lös adj. -t -a
ex{empel}saml{ing s.
ex{empel{vis adv.
ex{empl{ar [-a•r] s. -et; pl. =
ex{empl{ar{isk adj. -t -a
mönstergill, föredömlig
m.m.

ex{empli{fi{era v. -de ge ex-
empel på

ex{empli{fi{er{ing s. -en -ar
ex{empli{fik{at{ion s. -en -er
ex{erc{era v. -de öva i vapn-
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ens bruk; drilla m.m.; ªåld.º
fullgöra värnplikt

ex{erc{is [-i•s] s. -en -er
ex{erc{is}fält s.
ex{erc{is}plats s.
ex{hib{it{ion{ism [-is•m] s.

-en drift att förevisa sig,
t.ex. att blotta könsorganen
för obekanta

ex{hib{it{ion{ist s. -en -er
ex{hib{it{ion{ist{isk adj. -t -a
ex}hustru s.
ex{il [-i•l] s. -en landsflykt
ex{il{er{ad adj. landsflyktig
ex{il}för{fatt{are s.
ex{il}reg{er{ing s.
ex{ist{ens [-en•s] s. -en -er
tillvaro, förefintlighet;
liv; utkomst, bärgning;
individ (i denna anv. ofta
i pl., t.ex. tvivelaktiga exist-
enser)

ex{ist{ens}be{rätt{ig{ande s.
ex{ist{ens}form s. -en -er
ex{ist{ens}medel s. pl.
ex{ist{ens}min{im{um s.
ex{ist{ens}möj{lig{het s.
ex{ist{ens}vill{kor s.
ex{ist{enti{al}filo{sof s.
ex{ist{enti{al}filo{sofi s.
ex{ist{enti{al}filo{sof{isk adj.

-t -a
ex{ist{enti{al{ism [-(t)sial-
is•m] s. -en filosofisk riktning

ex{ist{enti{al{ist s. -en -er
ex{ist{enti{al{ist{isk adj. -t -a
ex{ist{enti{ell [-(t)siell•] adj.

-t -a som rör människans
existens

ex{ist{era v. -de finnas till,
förefinnas; ha sin bärg-
ning, leva på ngt

ex{klam{at{ion s. -en -er
utrop

ex{klud{era v. -de utesluta
ex{klud{er{ing s.
ex{klus{iv [-i•v el. ek•s-] adj.

-t -a förnämt avskild; som
utgör el. vänder sig till en
utvald krets; granntyckt,
kräsen m.m.

ex{klus{ive prep. o. adv. obe-
räknat, utom

ex{klus{iv{itet [-e•t] s. -en -er
ex{kom{mun{ic{era [-se•-] v.

-de bannlysa, utesluta
ex{kom{mun{ic{er{ing s.
ex{kom{mun{ik{at{ion [-o•n] s.

-en
ex}kom{mun{ist s.
ex}kom{mun{ist{isk adj. -t -a
ex}kon{ung s.
ex{kre{ment [-en•t] s. -et; pl.

-er el. = mest i pl. tarmut-
tömning

ex{kre{ment{al [-a•l] adj. -t -a
ex{kret [-e•t] s. -et; pl. =
produkt avsöndrad o.
avlägsnad ur organism

ex{kret{ion s. -en -er ut-
söndring av sekret

ex}kung s.
ex{kurs [-ur•s] s. -en -er ut-
vikning från ämnet

ex{kurs{ion s. -en -er utflykt
i studiesyfte

ex{kurs{ions}led{are s.
ex{kurs{vis adv.
ex{libr{is [-li•-] s. -et; pl. =
bokägarmärke

ex{libr{is}saml{are s.
ex{libr{is}saml{ing s.
ex}maka s.
ex}make s.
ex of{fic{io [-iss•- el. -i•s-]

adv. å ämbetets vägnar
exo{gen [-je•n] adj. -t -a
bildad av det yttre; verk-
ande el. orsakad utifrån

ex{orc{ism [-sis•m] s. -en
bortdrivande av onda
andar o.d. gm besvärjelse

ex{orc{ist s. -en -er
exo{ter{isk [-te•-] adj. -t -a
avsedd för allmänheten;
lättillgänglig

exo{term adj. -t -a exoterm-
isk

exo{term{isk [-är•m] adj. -t 
-a som sker e.d. under
värmeutveckling

exot{isk [-å•- äv. -o•-] adj. -t
-a främmande, från fjärr-
an land

exot{ism [-is•m] s. -en exot-
isk beskaffenhet; riktning

med böjelse för det exot-
iska

ex{pander [-an•d-] s. -n ex-
pandrar hylsa som för-
ankrar en bult i ett borr-
hål; redskap med fjädrar
o. handtag för muskel-
träning

ex{pand{era [-ande•- el.
-ande•-] v. -de utvidga sig;
tillväxa o.d.

ex{pand{er{ing s.
ex{pans{ion [-ans- el. ans-] s.

-en
ex{pans{ion{ism [-is•m] s.

-en strävan till utvidg-
ning av verksamhet el. om-
råde o.d.

ex{pans{ion{ist{isk adj. -t -a
ex{pans{ions}kraft s.
ex{pans{ions}kärl s.
ex{pans{ions}möj{lig{het s.
ex{pans{ions}om{råde s.
ex{pans{ions}plan s. -en -er
ex{pans{ions}pol{it{ik s.
ex{pans{ions}skede s.
ex{pans{ions}takt s.
ex{pans{iv [-ansi•v el. -ans-

äv. ek•s-] adj. -t -a som ex-
panderar el. strävar att
expandera; som söker
omspänna mycket m.m.

ex{pans{iv}kraft s.
ex{patri{era v. -de landsför-
visa

ex{patri{er{ing s.
ex{pedi{era v. -de verk-
ställa; undanstöka; be-
tjäna kund; skicka iväg;
avfärda m.m.

ex{pedi{er{ing s.
1ex{ped{it [-i•t] s. -en -er

butiksbiträde
2ex{ped{it [-i•t] adj.; n. =, -a

flink o. effektiv
ex{ped{it{ion s. -en -er ex-
pediering; forskningsresa;
kontor för expediering
m.m.

ex{ped{it{ion{ell [-ell•] adj. -t
-a

ex{ped{it{ions}av{gift s.
ex{ped{it{ions}chef s.
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ex{ped{it{ions}lok{al s.
ex{ped{it{ions}min{ist{är s.
ex{ped{it{ions}reg{er{ing s.
ex{ped{it{ions}vakt s.
ex{ped{it{ör [-ö•r] s. -en -er
person som handhar ex-
pedition

ex{pekt{or{at{ion s. -en -er
ex{pekt{or{era v. -de hosta
upp slem m.m.

ex{pekt{or{er{ande adj. oböjl.
e. medel slemlösande

ex{pens{er [-en•s-] s. pl.; små
utgifter, utlägg

ex{pens}medel s. pl.
ex{peri{ment [-en•t] s. -et;

pl. = försök i undersökande
syfte

ex{peri{ment{al- [-a•l-] i sms
experimentell o.d.

ex{peri{ment{al}fon{et{ik s.
ex{peri{ment{al}psyko{logi s.
ex{peri{ment{al}psyko{log{isk

adj. -t -a
ex{peri{ment{at{or [-a•-] s. -n

-er [-o•r-]; person som
experimenterar

ex{peri{ment}djur s.
ex{peri{ment{ell [-ell•] adj. -t

-a; e. metod
ex{peri{ment{era v. -de göra
experiment

ex{peri{ment{er{ing s.
ex{peri{ment}film s.
ex{peri{ment}grupp s.
ex{peri{ment}hus s. ªbygg.º
ex{peri{ment}lusta s.
ex{peri{ment}lysten adj.
ex{peri{ment}scen s.
ex{peri{ment}stadi{um s.
ex{peri{ment}teater s.
ex{pert [-ärt•] s. -en -er sak-
kunnig, kännare

ex{pert}be{döm{ning s.
ex{pert}gransk{ning s.
ex{pert}grupp s.
ex{pert}hjälp s.
ex{pert{is [-i•s] s. -en pers-

on(er) med sakkunskap
ex{pert}kom{mitté s.
ex{pert}kun{skap s.
ex{pert}pan{el s.
ex{pert}råd s. -et; pl. =

ex{pert}tips s.
ex{pert}ut{låt{ande s.
ex{pert}ut{red{ning s.
ex{pert}ut{tal{ande s.
ex{pert}välde s.
ex{plan{at{iv [-i•v el. ek•s-]

adj. -t -a förklarande; den
explanativa konjunktion-
en ’ty’

ex{plic{era v. -de förklara,
tyda, tolka

ex{plic{er{ing s.
1ex{plic{it [-i•t] adj.; n. =, -a

uttrycklig, tydlig m.m.
2ex{plic{it [-i•t] adv. uttryck-

ligen, direkt o.d.
ex{plik{at{ion s. -en -er
ex{plo{at{era v. -de be-
arbeta, utnyttja hänsyns-
löst, dra oskälig fördel av

ex{plo{at{er{bar adj. -t -a
ex{plo{at{er{ing s.
ex{plo{at{er{ings}av{tal s.
ex{plo{at{er{ings}intr{esse s.
ex{plo{at{er{ings}plan s. -en 

-er
ex{plo{at{ör [-ö•r] s. -en -er
ex{plod{era v. -de
ex{plos{ion s. -en -er
ex{plos{ions{art{ad adj.
ex{plos{ions}mot{or s.
ex{plos{ions}risk s.
ex{plos{ions}säker adj.
ex{plos{iv [-i•v el. ek•s-] adj.

-t -a som lätt exploderar
m.m.

ex{plos{iva [ek•s- äv. -i•v-] s.
-n explosivor ªspråkv.º stöt-
ljud

ex{plos{iv}ämne s.
expo s. -n; pl. -r el. -er ut-
ställning, exposition

expo}hall s.
ex{pon{ent [-en•t] s. -en -er
tal som anger antal fakt-
orer el. motsvarigheter därtill
i potens; typisk företräd-
are el. typiskt uttryck för
ngt m.m.

ex{pon{ent}be{teckn{ing s.
ex{pon{enti{al}ekv{at{ion
[-en(t)sia•l-] s. med obe-
kant som exponent

ex{pon{enti{al}funkt{ion s.
ex{pon{enti{ell [-en(t)siell•]

adj. -t -a ªmat.º
ex{pon{era v. -de utställa; ut-
sätta, blotta; utsätta film
o.d. för ljus i kamera m.m.

ex{pon{er{ing s. -en -ar
ex{pon{er{ings}mät{are s.

ªfotogr.º
ex{pon{er{ings}tab{ell s.

ªfotogr.º
ex{pon{er{ings}tid s.
ex{port [-årt•] s. -en -er ut-
försel

ex{port}an{del s.
ex{port}art{ikel s.
ex{port}av{tal s.
ex{port}be{ro{ende s. -t
ex{port{era v. -de utföra ur

landet
ex{port{er{bar adj. -t -a
ex{port{er{ing s.
ex{port}firma s.
ex{port}fram{gång s.
ex{port}främj{ande adj. oböjl.
ex{port}för{bud s.
ex{port}före{tag s.
ex{port}hamn s.
ex{port}industri s.
ex{port}in{komst s.
ex{port}kred{it s. -en -er
ex{port}land s., till 1land
ex{port}lic{ens s.
ex{port}mark{nad s.
ex{port}när{ing s.
ex{port}pris s., till 1pris
ex{port}pro{dukt s.
ex{port}siffra s.
ex{port}stopp s., till 1stopp
ex{port}till{stånd s.
ex{port}upp{gång s.
ex{port}vara s.
ex{port}vol{ym s.
ex{port}värde s.
ex{port}ök{ning s.
ex{port}öl s.
ex{port{ör [-ö•r] s. -en -er
ex{port}över{skott s.
ex{posé s. -n -er översikt,
redogörelse

ex{pos{it{ion s. -en -er ut-
ställning; inledande
orientering i drama m.m.
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expo}värd{inna s.
ex}pre{sid{ent s.

1ex{press [-ess•] adv. skicka
ngt e. på snabbaste möj-
liga sätt

2ex{press [-ess•] s. -en -er
snabbtåg på lång sträcka;
företag för godstrans-
port m.m.

ex{press}be{fordr{an s. ªpost.º
ex{press}brev s.
ex{press}buss s.
ex{press}byrå s. -n -er
ex{press}fart s. -en
ex{press}för{sänd{else s.
ex{press}gods s.
ex{press{ion{ism [-is•m] s.

-en riktning inom konst o.
litteratur m.m.

ex{press{ion{ist s. -en -er
ex{press{ion{ist{isk adj. -t -a
ex{press{iv [-i•v el. ek•s-] adj.

-t -a uttrycksfull
ex{press{iv{itet [-e•t] s. -en
ex{press}lok s.
ex{press}tåg s. -et; pl. =
ex{press}ut{del{ning s. ªpost.º
ex{propri{at{ion s. -en -er

ªjur.º tvångsinlösen
ex{propri{at{ions}dom{stol s.
ex{propri{at{ions}för{far{-

ande s.
ex{propri{at{ions}lag s. -en -ar
ex{propri{era v. -de tvångs-
inlösa egendom (för statens
el. kommuns räkning)

ex{propri{er{ing s.
ex{sick{at [-a•t] s. -et; pl. =

för vetenskapligt bruk tork-
ad växt

ex{sick{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för tork-
ning av kemiska ämnen
m.m.

ex{sick{at}verk s.
ex{spir{at{ion s. -en utand-
ning

ex{spir{at{or{isk [-o•-] adj. -t 
-a; e. accent tryckaccent

ex{stirp{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] ªlant.º

ex{stirp{era v. -de operera
bort svulst m.m.

ex{stirp{er{ing s.
ex{sud{at [-a•t] s. -et; pl. =
vätska som vid inflamm-
ation e.d. samlas i
kroppshålighet m.m.

ext{as [-a•s] s. -en hänryck-
ning, hänförelse

ext{at{isk [-a•-] adj. -t -a
ex{temp{ore [-tem•p-] el. ex

temp{ore adv. oförberett,
på rak arm o.d.

ex{temp{or{era v. -de fram-
föra ngt el. tala el. över-
sätta o.d. utan förbered-
else

ex{temp{or{er{ing s.
ex{tens{ion s. -en -er

utsträckning, uttänjning
m.m.

ex{tens{iv [-i•v el. ek•s-] adj.
-t -a; extensivt jordbruk
med låg insats av kapital o.
arbetskraft

ex{teri{ör [-ö•r] s. -en -er ut-
sida; yttre; utomhusbild

ex{teri{ör}be{döm{ning s.; av
djur

1ex{tern [-ä•rn] adj. -t -a
yttre, utvärtes; som ligg-
er utanför el. rör utom-
stående m.m.

2ex{tern [-ä•rn] s. -en -er
elev som bor utanför sin
skola o.d.

ex{tern{at [-a•t] s. -et; pl. =
skola med externer

ex{tern{at}skola s.
ex{terr{it{ori{al{itet [-e•t] s.

-en; ambassaden åtnjuter
e. är undandragen den
stats överhöghet där den
ligger

ex{terr{it{ori{al}rätt [-a•l-] s.
rätt till exterritorialitet

ex{terr{it{ori{al}vatten s.
extra adv. o. adj. oböjl. ut-
över det vanliga el. be-
räknade; ytterligare; an-
ställd utanför ordinarie
budget m.m.

extra}arbete s.
extra}av{gift s.
extra}buss s.

extra}bädd s.
extra}er{bjud{ande s.
extra}filt s.
extra}före{ställ{ning s.
extra}för{pläg{nad s.
extra}för{tjänst s.
extra}galakt{isk [-ak•t-] adj.

-t -a belägen utanför den
galax som solen tillhör

ex{trah{era v. -de urlaka el.
utlösa ämne ur blandning;
dra ut tand m.m.

ex{trah{er{ing s.
extra}in{kall{ad adj.
extra}in{komst s.
extra}jobb s.
extra}knäck s. -et; pl. =

ªvard.º
extra}knäcka v. ªvard.º
extra}knäck{are s. -n; pl. =,

best. pl. extraknäckarna
ªvard.º

extra}kost{nad s.
ex{trakt [-ak•t] s. -et; pl. =
produkt erhållen gm ex-
trahering m.m.

ex{trakt}halt s.
ex{trakt{ion [-kso•n] s. -en 

-er urlakning, utlösning;
utdragning; härkomst

extra}lång adj. -t -a; e. ärm
extra}lär{are s.
extra}mur{al [-a•l] adj. -t -a

belägen utanför murarna
m.m.; extramurala kurser
utanför universitetsorten o.d.

extra}nummer s.
extra}op{pon{ent s.
extra}ord{in{arie [-a•r-] adj.

oböjl. e. tjänst
extra}ord{in{är [-ä•r] adj. -t 

-a ovanlig, utomordentlig
extra}peng{ar s. pl.
extra}pers{on{al s.
extra{pol{at{ion [-o•n] s. -en

-er
extra{pol{era [-le•-] v. -de
med hjälp av tabell be-
räkna värden utanför
tabellens område m.m.

extra{pol{er{ing [-le•-] s.
extra}pris s., till 1pris
extra}stämma s.
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extra}säng s.
extra}tur s. -en -er
extra}tåg s. -et; pl. =
extra{uter{in [-i•n] adj. -t -a;

e. graviditet med ägget fäst
utanför livmodern

extra}ut{gift s.
extra}ut{rust{ning s.
extra{vag{ans [-an•s el.
-an•s] s. -en -er

extra{vag{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a överdådig;
överdriven o.d.

1extr{em [-e•m äv. -ä•m] adj.
-t -a ytterlig, ytterst
långtgående o.d.

2extr{em [-e•m äv. -ä•m] s. -et
el. -en; pl. = el. -er ytterlig-
het

extr{em}fall s.
extr{em}höger s. ªpolit.º
extr{em{ism [-is•m] s. -en
extrem åskådning el. rör-
else

extr{em{ist s. -en -er
extr{em{ist}grupp s.

extr{em{ist{isk adj. -t -a
extr{em{itet [-e•t] s. -en -er
arm el. ben, lem

extr{em}värde s.
ex{tro{vert [-ärt•] adj.; n. =, 

-a; e. människa utåtvänd,
utåtriktad

ex}världs{mäst{are s.
eye}liner [aj•lajner] s. -n;

pl. = el. enl. eng. böjn. penna
för ögontusch
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f [eff] s. f:et; pl. f, best. pl.
f:en

fabel s. -n fabler djursaga;
huvudhandling i dikt;
osant prat m.m.

fabel{akt{ig adj. -t -a
fabel}dikt{ning s.
fabel}djur s.
fabel}väsen s., till 2väsen
fabla v. -de ªvard.º fabulera
fabr{ic{era v. -de tillverka

i stor skala
fabr{ic{er{ing s.
fabr{ik [-i•k] s. -en -er
fabr{ik{ant [-an•t] s. -en -er
tillverkare i stor skala,
fabriksägare

fabr{ik{ant}led s. -et; pl. =;
i fabrikantledet

fabr{ik{at [-a•t] s. -et; pl. =
fabriksprodukt

fabr{ik{at{ion s. -en -er
fabr{ik{at{ions}fel s.
fabr{ik{at{ions}kost{nad s.
fabr{iks}an{lägg{ning s.
fabr{iks}arbet{are s.
fabr{iks}arbete s.
fabr{iks}arbet{erska s.
fabr{iks}byggd adj.
fabr{iks}bygg{nad s.
fabr{iks}chef s.
fabr{iks}gjord adj.
fabr{iks}golv{et s. best.

på f.
fabr{iks}hall s.
fabr{iks}jobb s.
fabr{iks}klubb s.
fabr{iks}kom{plex s.
fabr{iks}kont{or s.
fabr{iks}lok{al s.
fabr{iks{mäss{ig adj. -t -a
fabr{iks}ned{lägg{else s.
fabr{iks}ny adj.
fabr{iks}om{råde s.
fabr{iks}port s.
fabr{iks}rör{else s.
fabr{iks}skor{sten s.

fabr{iks}till{verk{ad adj.
fabr{iks}vara s.
fabr{iks}verk s.
fabr{iks}vissla s.
fabr{iks}äg{are s.
fabr{ik{ör [-ö•r] s. -en -er titel

för fabrikant
fabul{era v. -de dikta ihop,
fantisera

fabul{er{ing s.
fabul{er{ings}för{måga s.
fabul{ös [-ö•s] adj. -t -a
otrolig, oerhörd

facett se fasett
facettera se fasettera
facetterad se fasetterad
facettering se fasettering
fac{il [-i•l] adj. -t -a billig,
måttlig, rimlig

fac{il{itet [-e•t] s. -en -er mest
i pl. fördel, förmån; be-
kvämlighet; underlättande
hjälpmedel

fac{it [fa•-] s.; best. =; pl. =
svar på räkneuppgift; ªmest
bildl.º ett dystert facit

fac{it}häfte s.
fack s. -et; pl. = avdelning

i skåp el. hylla o.d.; yrkes-
gren, verksamhetsom-
råde m.m.; facket fackför-
eningen

fack}an{slut{ning s.
fack}bok s., till 1bok
fackel}blomster s.
fackel}bär{are s.
fackel}dans s.
fackel}sken s.
fackel}tåg s. -et; pl. =
fack}folk s.
fack}för{bund s.
fack}för{en{ing s.
fack{för{en{ings}an{sluten adj.
fack{för{en{ings}av{gift s.
fack{för{en{ings}folk s.
fack{för{en{ings}led{are s.
fack{för{en{ings}man s., till

1man
fack{för{en{ings}med{lem s.
fack{för{en{ings}möte s.
fack{för{en{ings}pamp s.
fack{för{en{ings}rör{else s.
fack}granska v.

fack}handel s.
fack}hög{skola s.
fack}idi{ot s. ªvard.º
fack}klubb s.
fack}krets{ar s. pl. i f.
fack}kunn{ig adj. -t -a
fack}kun{skap s.

1fackla s. -n facklor
2fackla v. -de; f. av bränna

upp gas
fack{lig adj. -t -a; f. organis-

ation
fack}litter{at{ur s.
fack}lär{are s.
fack}man s., till 1man
fack{manna}håll s. oböjl.

på f.
fack{mäss{ig adj. -t -a
fack}möte s.
fack}om{bud s.
fack}om{råde s.
fack}ord{bok s.
fack}ord{för{ande s.
fack}org{an s.
fack}org{an{is{at{ion s.
fack}press s. -en
fack}re{pre{sent{ant s.
fack}skola s.
fack}språk s.
fack}språk{lig adj. -t -a
fack}studi{er s. pl.
fack}term s.
fack}tid{ning s.
fack}tid{skrift s.
fack}ut{bild{ad adj.
fack}ut{bild{ning s.
fack}ut{tryck s.
fack}verk s.; t.ex. i korsvirkes-

hus
fack}ämne s.
fact{or{ing [fakk•t-] s. -en

finansiering gm köp el. för-
säljning el. belåning av
fakturor

fact{or{ing}bo{lag s.
fadd adj.; n. sing. obest. 

undviks, fadda smaklös,
jolmig; intetsägande 
o.d.

fadder s. -n faddrar
fadder}barn s.
fadder}fam{ilj s.
fadder}gåva s.
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fadder}ort s. -en -er vänort
fadder{skap s. -et
fadder}syst{em s.
fadder}verk{sam{het s.
fadd{het s.
fader se 1far
fader{lig adj. -t -a; f. omsorg
fader}lös adj. -t -a
fadersarv se farsarv
faders}bild s.
faders}bunden adj.
faders}ge{stalt s.
faders}hand s.
faders}hem s.
faders}hjärta s.
faders}hus s.
fader{skap s. -et
fader{skaps}mål s.
faders}känsl{or s. pl.
faders}kär{lek s.
faders}namn el. fars}namn
[fa•rs-] s.

faders}roll s. -en -er
faders}stolt{het s.
faderull{an s. best. ªvard.º

hela f. all(t)ihop; ge f. i
strunta i; fy f.

fader}vår [-vå•r] s.; pl. = bön;
ett f. el. F.

fad{ing [fej•d-] s. -en peri-
odisk växling i ljud-
styrka i radio m.m.

fad{äs [-ä•s] s. -en -er platt-
het, dumhet

faga v. -de ªprov. (Gotl.)º
räfsa löväng på våren

fager adj. -t fagra skön,
vacker o.d.; fagert tal
lockande men bedrägligt

fager}lock{ig adj. -t -a
fagg{or{na s. pl. best. vara i f.
vara nära förestående el.
i annalkande

fag{ning s.
fagott [-ått•] s. -en -er trä-

blåsinstrument m.m.
fagott{ist [-is•t] s. -en -er
fagottblåsare

fagott}stämma s.
faiblesse se fäbless
faille}siden [faj•-] s. tjockt
sidentyg

fair}way [fä•rwej] s. -en

klippt gräsmatta mellan
hålen i en golfbana

fait accompli [fätakåmpli•]
s. oböjl. fullbordat fakt-
um; ett f.; ställas inför f.

faj{ans [-an•s el. -an•s] s. -en
-er föremål av poröst ler-
gods med täckande glasyr

faj{ans}fat s.
faj{ans}kruka s.
faj{ans}skål s.
fajt se fight
fajtas se fightas
fajter se fighter
fak{ir [-ki•r] s. -en -er indisk
självplågare el. troll-
konstnär; dervisch

fak{ir}konst s.
fak{sim{il [-mi•l] s. -et; pl. =

äv. fak{sim{ile [-si•-] -t -n
detaljtrogen avbildning
i tryck av handskrift m.m.

fak{sim{il{era v. -de; f. en
handskrift

fak{sim{il{er{ing s.
fak{sim{il}upp{laga s.
fakta se faktum
fakta}bank s. -en -er
fakta}blad s.
fakta}bok s., till 1bok
fakta}fel s.
fakta}fylld adj.
fakta}gransk{ning s.
fakta}in{form{at{ion s.
fakta}kun{skap s.
fakta}materi{al s.
fakta}ruta s.
fakta}saml{ing s.
fakta}späck{ad adj.
fakta}under{lag s.
fakta}upp{gift s.
fakta}ur{val s.
fakt{ic{itet [-e•t] s. -en
fakt{isk adj. -t -a verklig
fakt{iskt adv. i själva verk-
et, verkligen

fakt{or s. -n -er [-o•r-]; tal
som multipliceras med
ett annat; medverkande
kraft el. omständighet; viktig
beståndsdel; arbetsledare
på tryckeri m.m. – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

fakt{or}ana{lys s.
fakt{ori [-i•] s. -et -er filial

i främmande land med lager-
plats för varor m.m.

fakt{ors}tjänst s.
fak{tot{um [-to•- äv. -tå•-] s.

oböjl.; oumbärlig hjälpreda
o.d.; ett f.

fakt{um s. -et, pl. = el. fakta,
best. pl. -en el. fakta säkert
konstaterat sakförhåll-
ande; ett obestridligt f.;
f. kvarstår, f. är; fakta i
målet – I sms: fakta-.

fakt{ur [-u•r] s. -en teknik för
utformning av konst- el.
musikverk m.m.

fakt{ura [-u•-] s. -n fakturor
räkning på levererade varor
el. tjänster

fakt{ura}be{lopp s.
fakt{ura}kred{it s. -en -er
fakt{ur{era v. -de skriva ut
fakturor på

fakt{ur{er{ing s.
fakt{ur{er{ings}av{gift s.
fakt{ur{ist [-is•t] s. -en -er
person som handhar
fakturering

fak{ult{at{iv [-i•v el. fakk•-]
adj. -t -a representerande
en möjlighet bland flera,
valfri m.m.

fak{ult{et [-e•t] s. -en -er
universitetsavdelning
omfattande besläktade
ämnen m.m.

fak{ult{ets}kol{legi{um s.
fak{ult{ets}nämnd s.
fak{ult{ets}op{pon{ent s.
fal adj. -t -a ªåld.º till 
salu; som kan köpas;
mutbar

fal{ang [-an•] s. -en -er forn-
grekisk djup slagordning
av fotfolk; grupp inom
parti m.m.; ben i finger el.
tå

fal{ang{ist [-angis•t] s. -en 
-er medlem i en politisk
falang

fal}aska s. vitgrå aska över
glöd
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fal{erts [fa•l-] s. -en mörk-
grå kopparmalm med
halt av tenn o. arsenik
m.m.

fal{het s. ªåld.º
falk s. -en -ar fågel
falka v. -de spana el. trakta

efter
falk}blick s.
falk{en{berg{are s. -n; pl. =,

best. pl. falkenbergarna
inv. i Falkenberg

Falk{en{bergs}bo el. falk{en{-
bergs}bo s. -n -r

falk{en{er{are [-ne•-] s. -n;
pl. =, best. pl. falkenerarna
person som övar falkar
för jakt m.m.

falk{en{er{ar}konst s.
falk}huva s.
falk}jakt s.
falk}öga s.
fall s. -et; pl. =; bringa på f.;

i så f.
falla v. föll, fallit, fallen

fallet fallna, pres. faller;
saken faller av sig själv är
självklar; f. sig te sig el.
slumpa sig

fall{ande}sjuk adj. -t -a
fall{ande}sjuka s. epilepsi
fall}be{segra v.; i brottning
fall}be{skriv{ning s.
fallen adj. fallet fallna; f. för

att skämta böjd, benägen
fallen{het s. -en anlag; be-
nägenhet

1fall{era [-ra•] interj. hej f.
som uttryck för glädje el. livs-
lust o.d.

2fall{era [-e•-] v. -de fattas,
fela; slå fel m.m.

fall}frukt s.
fall}färd{ig adj. -t -a
fall}gir{ig adj. -t -a; f. segel-

båt motsatt: lovgirig
fall}grop s.
fall}höjd s.
fall{isse{mang [-an•] s. -et;

pl. = konkurs, krasch o.d.
fallos s. -en -ar bild av rest
manslem

fallos}bild s.

fallos}kult s., till 1kult
fallos}sym{bol s.
fall}rep s.; trappa e.d. utan-
för fartygs sida m.m.;
vara på fallrepet vara
nära undergång o.d.

fall{reps}trappa s.
fall}seger s.; i brottning
fall}skärm s. -en -ar
fall{skärms}av{tal s.
fall{skärms}hopp s.
fall{skärms}hopp{are s.
fall{skärms}jäg{are s.
fall{skärms}sele s.
fall{skärms}sold{at s.
fall{skärms}trupp s.
fall}studie s.
fallucka avstavas fall}lucka s.
fall}vind s.
falna v. -de blekna, vissna;
bli askgrå

fals s. -en -ar urtagning el.
ränna att passa in ngt i; om-
böjd plåtkant el. fog av
omböjda plåtkanter m.m.

falsa v. -de förse el. hop-
foga med fals; vika
pappersark till boksida

fals{are s. -n; pl. =, best. pl.
falsarna

fals{ari{um [-sa•-] s. falsariet
falsarier förfalskning

fals}ben s.; för falsning av
papper m.m.

fals{ett [-ett•] s. -en sångsätt
falsetton avstavas

fals{ett}ton s. -en -er
fals{ett}röst s.
fals}fräs s. -en -ar
falsi{fi{era v. -de visa vara
falsk, vederlägga

falsi{fi{er{bar adj. -t -a
falsi{fi{er{ing s. -en -ar
falsi{fik{at [-a•t] s. -et; pl. =
förfalskad produkt, för-
falskning

falsi{fik{at{ion s. -en -er
falsk adj. -t -a
falsk}de{klar{ant s.
falsk}de{klar{at{ion s.
falske{lig{en adv.
falsk{het s.
falsk}mynt{are s.

falsk}mynt{eri [-i• el. fal•sk-]
s. -et

falsk}mynt{ning s.
falsk}skylt{ad adj.
falsk}spel s.
falsk}spel{are s.
fals}mask{in s.
fals{ning s. -en -ar
Falu}bo el. falu}bo s. -n -r
inv. i Falun

falu{ens{isk [-en•s-] adj. -t -a
falu}korv s.
falu}röd adj.
fam{ilj [-il•j] s. -en -er
fam{ilj{ar{itet [-e•t] s. -en
fam{ilje}alb{um s.
fam{ilje}an{ge{lägen{het s.
fam{ilje}an{svar s.
fam{ilje}ark{iv s.
fam{ilje}band s.
fam{ilje}be{grepp s.
fam{ilje}bibel s.
fam{ilje}bi{drag s.
fam{ilje}bil s.
fam{ilje}bild{ning s.
fam{ilje}bilj{ett s.
fam{ilje}bo{lag s.
fam{ilje}bo{stad s.
fam{ilje}dag{hem s.
fam{ilje}dag{vård s. ªfinl.º
vård av dagbarn i familj

fam{ilje}dag{vård{are s. -n;
pl. =, best. pl. familjedag-
vårdarna ªfinl.º dagbarn-
vårdare

fam{ilje}drama s.
fam{ilje}eko{nomi s.
fam{ilje}far äv. fam{ilje}-

fader s.
fam{ilje}fest s.
fam{ilje}firma s.
fam{ilje}flicka s.
fam{ilje}foto s.
fam{ilje}före{ställ{ning s.
fam{ilje}före{tag s.
fam{ilje}för{håll{and{en s. pl.
fam{ilje}för{sörj{are s.
fam{ilje}ge{men{skap s.
fam{ilje}grav s.
fam{ilje}gräl s.
fam{ilje}hem s.
fam{ilje}hem{lig{het s.
fam{ilje}hot{ell s.
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fam{ilje}hög{tid s.
fam{ilje}idyll s.
fam{ilje}jord{bruk s.
fam{ilje}klen{od s.
fam{ilje}kom{edi s.
fam{ilje}kon{fer{ens s.
fam{ilje}kon{flikt s.
fam{ilje}krets s.
fam{ilje}krön{ika s.
fam{ilje}känsla s.
fam{ilje}liv s.
fam{ilje}lycka s. -n
fam{ilje}med{lem s.
fam{ilje}om{sorg s.
fam{ilje}penn{ing s.
fam{ilje}pens{ion s.; äldre be-

teckning för efterlevande-
pension

fam{ilje}plan{er{ing s.
fam{ilje}pol{it{ik s.
fam{ilje}pol{it{isk adj. -t -a
fam{ilje}por{trätt s.
fam{ilje}pro{blem s.
fam{ilje}rabatt s.
fam{ilje}re{lat{ion s.
fam{ilje}råd s. -et; pl. =
fam{ilje}råd{giv{ning s.
fam{ilje}rätt s.
fam{ilje}rätts{lig adj. -t -a
fam{ilje}samm{an{håll{ning s.
fam{ilje}situ{at{ion s.
fam{ilje}skäl s. av f.
fam{ilje}stöd s.
fam{ilje}terap{eut s.
fam{ilje}terapi s.
fam{ilje}trad{it{ion s.
fam{ilje}under{håll{ning s.
fam{ilje}vapen s.
fam{ilje{vis adv.
fam{ilje}vård s. -en
fam{ilje}ägd adj.
fam{ilje}över{huvud s.
fam{ilj{är [-ä•r] adj. -t -a för-
trolig, ogenerad m.m.

famla v. -de treva
faml{ande adj. oböjl. f. för-

sök
famn s. -en -ar äv. längdmått

(1,8 m)
famna v. -de ta i famn; om-
sluta m.m.

famns}bred adj. ªåld.º
famns}bredd s. ªåld.º

famn}tag s.
famn}ved s.
fam{ös [-ö•s] adj. -t -a rykt-
bar; beryktad

1fan s.; best. = djävulen; en f.
– Ofta i svordomar; kan
väcka anstöt.

2fan [fänn el. fann] s.; pl.
fans mest i pl. fanatisk be-
undrare t.ex. av popsångare;
en f.

3fan s. -et; pl. = nätverk som
bildar skivor på ömse
sidor av skaft i fågel-
fjädrar

fana s. -n fanor på stång fäst
duk som fält- el. saml-
ingstecken m.m.

fan{at{ik{er [-na•-] s. -n; pl. =
fanatisk person

fan{at{is{era v. -de upphetsa,
uppelda

fan{at{is{er{ing s.
fan{at{isk [-na•-] adj. -t -a

blint hängiven; ofördragsam,
oresonlig m.m.

fan{at{ism [-is•m] s. -en
fan}borg s.
fan}bär{are s.
fand{ango [-an•g-] s. -n; pl.

-r el. -er spansk dans
fand{ers s. oböjl.; milt kraft-

uttryck; åt f.
fan{er [-e•r] s. -et; pl. = tunn
skiva av ädelt trä

fan{era v. -de förse med be-
läggning el. inläggning av
faner

fan{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
fanerarna

fan{er}hammare s.
fan{er{ing s.

1fanero{gam [-a•m] adj. -t -a;
fanerogama växter

2fanero{gam [-a•m] s. -en -er
blomväxt

fanero{gam}flora s.
fan{er}skiva s.
fan{er}såg s.
fan{far [-a•r] s. -en -er kort
o. smattrande musiksats
el. signal med trumpet el.
horn m.m.

fan{far}blås{ning s.
fan}flykt s.
fan}flykt{ing s.
fan}junk{are s. -n; pl. =, best.

pl. fanjunkarna tidigare be-
fälsperson på plutons-
nivå

fank{en s. best.; milt kraftut-
tryck; fy f.!

fan}klubb s.; till 2fan
fan{skap s. -et; pl. = ªvard.º
otyg, elände o.d.

fan}stråle s.
fans}tyg s. -et; pl. = ªvard.º
fant s. -en -ar ªprov.º land-
strykare; tok

fant{asi [-i•] s. -n -er inbill-
ningskraft, uppfinnings-
förmåga m.m.

fant{asi{bild s.
fant{asi{egg{ande adj. oböjl.
fant{asi}fig{ur s.
fant{asi}foster s.
fant{asi}full adj. -t -a
fant{asi}full{het s.
fant{asi}land{skap s.
fant{asi}lek s.
fant{asi}lös adj. -t -a
fant{asi}lös{het s.
fant{asi}pris s., till 1pris
fant{asi}rik adj. -t -a
fant{asi}rike{dom s.
fant{asi}skap{else s.
fant{asi}summa s.
fant{asi}värld s.
fant{asm{agori [-i•] s. -n -er
fantastisk syn utan verklig-
het, gyckelspel o.d.

fant{ast [-as•t] s. -en -er
människa med orealist-
iska el. överspända idéer
m.m.

fant{ast{eri [-i•] s. -et -er pro-
dukt av verklighetsfrämm-
ande fantasier o.d.

fant{ast{ik [-i•k] s. -en fram-
trädande av rik fantasi-
verksamhet o.d.

fant{ast{isk [-as•t-] adj. -t -a
vidunderlig; oerhörd m.m.

fantasy [fan•tasi] s. oböjl.
fantasigenre inom film
och litteratur; en f.
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fant{is{era v. -de hänge sig
åt fantasier, låta fantasin
spela; improvisera på in-
strument m.m.

fant{om [-å•m] s. -et äv. -en;
pl. = äv. -er inbillnings-
foster, spöke; drömbild;
plastisk modell av
kroppsdel m.m.; som förled
i sms äv. fantastisk, dröm-
o.d.

fant{om}bild s. konstruerad
bild på efterlyst person

fant{om}gage s.
fant{om}rädd{ning s.
fant{om}smärta s.; från am-

puterad lem m.m.
fan}vakt s.

1far el. fader s. fadern; pl.
fäder, best. pl. fäderna äv.
åld. fädren – Formerna
faders-, fars- i sms är utbyt-
bara endast om så anges.

2far s. -et; pl. = underjordisk
gata; ªprov. o. finl.º farled

1fara s. -n faror; det är f. värt
att att frukta att

2fara v. for, farit, faren faret
farna, pres. far; f. varligt
fram; f. illa slita ont m.m.

farad [-a•d] s. oböjl.; mått-
enhet för kapacitans; en f.

farao [fa•-] s.; best. = el. -n;
pl. -ner [-o•-]; egyptisk
härskare i ä. tid

faraon{isk äv. faraonsk adj.
-t -a

farao}råtta s.
far{bar adj. -t -a; f. flod, väg
far{bar{het s.
farbroder se farbror
far}broder{lig adj. -t -a
far}broder{lig{het s.
far}bror [farr•-] äv.

far}broder s.
far}dag s. flyttningsdag
faren s.; best. =; pl. farnar fisk
farfader se farfar
far}fader{lig adj. -t -a
far}far äv. far}fader s.
far{fars}far s.
far}för{äldr{ar [fa•r- el.
farr•-] s. pl.

far}galt s. avelsduglig galt,
orne

far}håga s. -n farhågor mest
i pl.; känsla av fruktan; be-
tänkligheter o.d.

far{in [-i•n] s. -et el. -en gul-
brunt råsocker

far{in}socker s.
farisé s. -n -er medlem av jud-

iskt parti på Jesu tid; ªbildl.º
hycklare

farise{isk [-e•-] adj. -t -a
farise{ism [-is•m] s. -en
far}kost s. -en -er fortskaff-
ningsmedel på el. i vatten
el. i luft el. i rymden

far}led s. -en -er
far{lig adj. -t -a
far{lig{het s. -en -er
farm s. -en; pl. -ar el. -er
gård el. anläggning för
djuruppfödning; lant-
gård i USA m.m.

farma v. -de uppföda päls-
djur o.d.

farmac{eut [-ev•t] äv.
farmac{evt s. -en -er
person med utbildning
i farmaci

farmac{eut{isk äv.
farmac{evt{isk adj. -t -a

farmacevt se farmaceut
farmacevtisk se farma-

ceutisk
farmaci [-i•] s. -n veten-
skapen om läkemedels-
beredning; farmacie
doktor

farmako}dyn{am{ik s. veten-
skapen om läkemedlens
verkan o. användning
m.m.

farmako{gnosi [-i•] s. -n
vetenskapen el. läran om
de organiska drogerna
m.m.

farmako{log [-lå•g] s. -en -er
farmako{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om läke-
medel

farmako{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

farmak{on [far•m-] s. -et; pl.

farmaka, best. pl. farmaka
läkemedel

farmako{pé s. -n -er hand-
bok om tillredning av läke-
medel

farm{are s. -n; pl. =, best. pl.
farmarna brukare el. ägare
av lantgård i USA m.m.

farm{ar}klubb s. klubb i is-
hockey som fungerar som
rekryteringsbas för ett
elitlag

farm{ar}lag s. -et; pl. = lag
i farmarklubb

farm{ar}liga s.
farm}djur s.
farm{ning s.
farmoder se farmor
far}moder{lig adj. -t -a
far}mor [farr•-] el. far}-

moder s.
far{mors}mor s.
faro}full adj. -t -a
faro}fylld adj.
faro}mom{ent s.
faro}zon s.
fars s. -en -er burleskt lust-
spel; gyckelspel

farsa s. -n farsor ªvard.º far,
pappa

fars{art{ad adj.; till fars
fars}arv el. faders}arv
[fa•rs-] s. -et; pl. =

fars}fig{ur s.; till fars
fars}gubb{en [fa•rs-] s. best.

ªvard.º till fader
farsnamn se fadersnamn
far}sot [fa•r-] s. -en -er epi-
demisk sjukdom

far}sots{art{ad adj.
fars}sid{an [fa•rs-] s. best.; till

fader; på f.
far}stu [far•s-] s. -n -r för-
stuga; jfr förstu-; falla i
farstun för ªvard.º bli im-
ponerad av o.d.

far{stu}bro s.
far{stu}kvist s.
far{stu}trapp s. -en
far{stu}trappa s.
fars{ör [-ö•r] s. -en -er
skådespelare i el. författ-
are av farser
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fart s. -en -er
fart}be{gränsa v.
fart}be{gräns{ning s.
fart}blind adj.
fart}blind{het s.
fart}dräkt s.; för störtlopps-

åkare etc.
fart}dåre s.
fart}fylld adj.
fart}gren s. skidåknings-
grenarna störtlopp och
super G

fart}gräns s.
fart}gupp s.
fart}hinder s.
fart}håll{are s. ªsport.º
fart}håll{ning s.
fart}kont{roll s.
fart}prest{anda s. pl.
fart}rand s. dekorativt
streck i avvikande färg
längs sidan på en bil

fart}sladd s.
fart}synd{are s.
fart}vid{under s.
fart}vind s.
far}tyg s. -et; pl. =
far{tygs}be{fäl s.
far{tygs}be{sätt{ning s.
far{tygs}chef s.
far{tygs}docka s.
far{tygs}däck s.
far{tygs}flotta s.
far{tygs}klass s.
far{tygs}kropp s.
far{tygs}o{lycka s.
far{tygs}plåt s.
far{tygs}reg{ister s.
far{tygs}skrov s.
far{tygs}stäv s. -en -ar
far{tygs}traf{ik s.
far}vatten s.
far}väg s. -en -ar

1far}väl [-vä•l] s. -et; pl. =; ta
(ett ömt) f. (av ngn)

2far}väl [-vä•l] interj.; anv. som
avskedshälsning

far{väl}möte s.
fas s. -en -er 1 skede i växl-

ing el. utveckling; vara i f.
variera i takt vid växel-
ström 2 avsneddad kant
m.m.

1fasa s. -n fasor
2fasa v. -de 1 förskräckas;

f. för ngt 2 bringa i fas;
stegvis föra in m.m.
3 göra avsneddad; förse
med sneddad kant o.d.

fas{ad [-a•d] s. -en -er ytter-
el. framsida på byggnad

fas{ad}be{lys{ning s.
fas{ad}be{lyst adj.
fas{ad}klättr{are s.
fas{ad}puts s. -en
fas{ad}puts{ning s.
fas{ad}sten s.
fas{ad}tegel s.
fas{an [-a•n] s. -en -er
fas{an{eri [-i•] s. -et -er an-
läggning för fasanupp-
födning, fasangård

fas{an}höna s.
fas{an}kyckl{ing s.
fas{ans}full adj. -t -a skräck-
injagande, hemsk o.d.

fas{an}stek s. -en -ar
fas{an}tupp s.
fasa}väck{ande adj. oböjl.
fascikel se faskikel
fasc{in{at{ion [-sin- el. -sin-]

s. -en
fasc{in{era [-si- el. -si-] v. -de
tjusa

fasc{in{er{ande adj. oböjl.
fasc{ism [-sis•m] s. -en av B.

Mussolini ledd italiensk dikt-
atorisk o. nationalistisk
rörelse; sådan rörelses
ideologi o.d.

fasc{ist s. -en -er
fasc{ist}dikt{at{ur s.
fasc{ist}häls{ning s.
fasc{ist{isk adj. -t -a
fasc{isto{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., fascistoida
fascistliknande

fasc{ist}reg{im s.
fas{en s. best.; milt kraftut-

tryck; fy f.!
fas{ett [-ett•] äv. fac{ett s. -en

-er rutformig slipad yta
m.m.

fas{ett{era äv. fac{ett{era v.
-de slipa i fasetter m.m.

fas{ett{er{ad adj. äv.

fac{ett{er{ad facetterat; rikt
f. begåvning mångskift-
ande

fas{ett{er{ing äv. fac{ett{er{-
ing s.

fas{ett}slip{ning s.
fas{ett}öga s.; hos insekt
fas}för{skjut{ning s.
fashion{abel [-sona•-] adj. -t

fashionabla högmodern;
fin, societetsmässig o.d.

fas{ing{en s. best. ªvard.º milt
kraftuttryck; fy f.!

fask{ikel [-sikk•-] s. -n
faskiklar el. fasc{ikel -n
fasciklar bunt skrifter o.d.;
häfte

fask{in [-si•n] s. -en -er bunt
sammanbundna grenar,
risknippa

fask{in}kniv s.
fas{kontr{ast}mikro{skop s.
fas{lig adj. -t -a ªvard.º för-
skräcklig; väldig

fas{lig{het s. -en -er
fas}modul{er{ing s. system
för modulering av hög-
frekvent bärvåg

fas{ning s. -en -ar
fas{on [-o•n] s. -en -er form;
sätt, skick; i pl. äv. upp-
trädande o.d.

fas{on{era v. -de ge avsedd
form; förse med mönster
el. figurer o.d.

fas{on{er{ing s.
fas{on{lig [-o•-] adj. -t -a
med tilltalande fason;
hyfsad o.d.

fas{on}stick{ad adj.; mönster-
stickad

fas{on}stål s.
fas}slipa v.
fas}slip{ning s.

1fast adv. f. otroligt ªåld.º
nästan

2fast adj.; n. =, -a; f. egendom
jord med byggnader o.d.

3fast konj. ehuru; men
1fasta s. -n fastor tid för fast-

ande o.d.
2fasta v. -de avhålla sig från

föda el. från att äta kött o.d.
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3fasta s. oböjl. ta f. på lägga
på minnet, begagna sig
av

fast{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. = större laggkärl

fast{age}band s.
fast}an{ställd adj.
fast{are s. -n; pl. =, best. pl.

fastarna
fast}binda v. _
fast}bind{ning s.
fast}bunden adj.
faste}brev s. ä. motsvarig-
het till lagfartsbevis

faste}dag s.
faste}marsch s.
faste}mål{tid s.
faste}mån{ad s.
faster s. -n fastrar ngns fars
syster el. fars svägerska

faste}tid s.
fast}frusen adj.
fast}frys{ning s.
fast}gjord adj.
fast}grodd adj.
fast}göra v. _
fast}gör{ing s.
fast{het s.
fast{hets}grad s.
fast}hålla v.
fast}hållen adj.
fast}håll{ning s.
fast{ig{het s. -en -er mark-
område med byggnader o.d.
som utgör rättslig enhet

fast{ig{hets}af{fär s.
fast{ig{hets}arbet{are s.
fast{ig{hets}aukt{ion s.
fast{ig{hets}be{stånd s.
fast{ig{hets}be{teckn{ing s.
fast{ig{hets}bild{ning s.
fast{ig{hets}bok s., till 1bok
fast{ig{hets}bo{lag s.
fast{ig{hets}bransch{en s.

best. inom f.
fast{ig{hets}byrå s. -n -er
fast{ig{hets}chef s.
fast{ig{hets}de{klar{at{ion s.
fast{ig{hets}di{rekt{ör s.
fast{ig{hets}dom{are s. ªfinl.º
inskrivningsdomare

fast{ig{hets}dom{stol s.
fast{ig{hets}före{tag s.

fast{ig{hets}för{sälj{ning s.
fast{ig{hets}för{valt{are s.
fast{ig{hets}för{valt{ning s.
fast{ig{hets}för{värv s.
fast{ig{hets}haj s.
fast{ig{hets}inne{hav s.
fast{ig{hets}inne{hav{are s.
fast{ig{hets}kont{or s.
fast{ig{hets}kred{it s. -en -er
fast{ig{hets}kris s. -en -er
fast{ig{hets}köp s.
fast{ig{hets}lån s.
fast{ig{hets}längd s.
fast{ig{hets}mark{nad s.
fast{ig{hets}mäkl{are s.
fast{ig{hets}nämnd s.
fast{ig{hets}pris s., till 1pris
fast{ig{hets}reg{ister s.
fast{ig{hets}regl{er{ing s.
fast{ig{hets}skatt s.
fast{ig{hets}sköt{are s.
fast{ig{hets}spekul{ant s.
fast{ig{hets}spekul{at{ion s.
fast{ig{hets}tax{er{ing s.
fast{ig{hets}under{håll s. -et
fast{ig{hets}verk s. Statens f.
fast{ig{hets}värde s.
fast{ig{hets}äg{are s.
fast}kedja v. _
fast}kedj{ad adj.
fast}kil{ad adj.
fast}klamr{ad adj.
fast}klet{ad adj.
fast}klibb{ad adj.
fast}klistra v. _
fast}klistr{ing s.
fast}klämd adj.
fast}knuten adj.
fast}lag{en s. best. fastlags-
söndagen jämte de båda
följande dagarna; fastan

fast{lags}bulle s.
fast{lags}ris s.
fast{lags}sön{dag{en s. best.;

som inleder fastan
fast{lags}tis{dag{en s. best.

ªfinl.º fettisdagen
fast}land s., till 3land
fast{lands}klim{at s.
fast}limma v. _
fast}lim{ning s.
fast}låsa v. _
fast}lås{ning s.

fast}låst adj.
fast}lägga v. bestämma
fast}lägg{ning s.
fast}ländsk adj. -t -a
fast}länn{ing s. -en -ar
fast}löda v. _
fast}lödd adj.
fast}löd{ning s.
fast}mer [-me•-] el. fast}-

mera adv. snarare
fast}mont{er{ad adj.
fastna v. -de
fast}nagla v. _
fast}nagl{ad adj.
fast}nagl{ing s.
fast}nita v. _
fast}nit{ad adj.
fast}nit{ning s.
fast}nål{ad adj.
fast}rost{ad adj.
fast}satt adj.
fast}sitt{ande adj. oböjl.
fast}skruva v. _
fast}skruv{ad adj.
fast}skruv{ning s.
fast}slag{ning s.
fast}slå v. _
fast}smet{ad adj.
fast}smidd adj.
fast}snörd adj.
fast}spika v. _
fast}spik{ad adj.
fast}spik{ning s.
fast}spänd adj.
fast}spänna v. _
fast}spänn{ing s.
fast{spänn{ings}an{ordn{ing s.
fast}ställa v. fatta beslut
om, bestämma; ge gäll-
ande kraft; påvisa m.m.

fast}ställ{else s. -n -r
fast}surra v. _
fast}surr{ad adj.
fast}sy v. _
fast}sydd adj.
fast}sätta v. _
fast}sätt{ning s.
fast}tag{are s.
fast}tag{ning s.
fast}tejp{ad adj.
fast}tork{ad adj.
fast}tråckla v. _
fast}tråckl{ad adj.
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fast}vuxen adj.
fast}växt adj.
fast}än [fas•t- el. -änn•] konj.
ehuru; men

fat s. -et; pl. =; ligga ngn i
fatet vara till nackdel för
ngn

fata}bur el. fat}bur s. -en -er
förråds- el. kläd-
kammare; mest bildl. ur
egen fatabur av egen upp-
finning

fat{al [-a•l] adj. -t -a olycks-
bringande; förarglig o.d.

fat{ali{er [-ta•-] s. pl. före-
skriven ansöknings- el. be-
svärstid o.d.

fat{alie}tid s.
fat{al{ism [-is•m] s. -en tro
på ett oundvikligt öde

fat{al{ist s. -en -er
fat{al{ist{isk adj. -t -a
fat{al{itet [-e•t] s. -en -er för-
arglig händelse o.d., för-
tretlighet

fata morgana [-ga•-] s. oböjl.
hägring; drömbild; ett f.

fatbur se fatabur
fat}kärra s.
fat}lagr{ing s.

1fatt adv. ta f. ngn gripa o.d.;
hinna f. ngn upp; hur är
det f. hur står det till?

2fatt s. oböjl. få f. i el. på tag
fatta v. -de gripa; begripa;
börja hysa m.m.; f. sig
kort; f. misstankar (om)

fatt{as v. fattades inte finn-
as, saknas m.m.

fatt{bar adj. -t -a begriplig
m.m.

fatt{bar{het s.
fatt{ig adj. -t -a
fatt{ig{dom s. -en
fatt{ig{doms}be{vis s. ªbildl.º
fatt{ig}hjon s. ªåld.º
fatt{ig}hus s. ªhist.º
fatt{ig{hus}hjon s. ªåld.º
fatt{ig}kon{kurs s.
fatt{ig}kvart{er s. -et; pl. =
fatt{ig}lapp s. fattig person
fatt{ig}lukt s.
fatt{ig{mans}barn s.

fatt{ig{mans}stuga s. ªåld.º
fatt{ig{mans}vård s. -en ªhist.º
fatt{lig adj. -t -a fattbar
fatt{lig{het s.
fatt{ning s. -en -ar; förlora

fattningen sinnesjämvikt-
en o.d.

fatt{nings{bar adj. -t -a
fatt{nings}för{måga s.
fatt{nings}gåva s.
fat{vis adv.
fat}öl s.
faun s. -en -er skogsgud

i antik mytologi; liderlig
man o.d.

fauna s. -n faunor beskriv-
ning av ett områdes djur-
värld

faun}ge{stalt s.
faun{ist [-is•t] s. -en -er
forskare i el. skildrare av
fauna

faun{ist{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om faunan
på ett område

faun{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
fauv{ism [fåvis•m] s. -en

fransk expressionistisk
konstriktning

fauv{ist s. -en -er
fav{or{is{era v. -de gynna,
omhulda

fav{or{is{er{ing s. -en -ar
fav{or{it [-i•t] s. -en -er
gunstling; tävlingsdeltag-
are som anses ha största
el. stora utsikter att vinna;
som förled i sms ofta älsk-
lings-

fav{or{it}bok s., till 1bok
fav{or{it}färg s.
fav{or{it}för{fatt{are s.
fav{or{it}krog s.
fav{or{it}lag s. -et; pl. = ªsport.º
fav{or{it}lekt{yr s.
fav{or{it}mel{odi s.
fav{or{it}mot{iv s.
fav{or{it}plagg s.
fav{or{it}rätt s.; jfr 3rätt 2
fav{or{it{skap [-i•t-] s. -et
fav{or{it}syssel{sätt{ning s.
fav{or{it}syst{em s. gunst-
lingssystem

fav{or{it}till{håll s.
fav{or{it}tipp{ad adj.
fav{or{it}ut{tryck s.
fav{or{it}ämne s.
fav{ör [-ö•r] s. -en -er för-
mån m.m.

fav{ör}pris s., till 1pris ªhand.º
1fax s. -en -ar apparat som

sänder och tar emot text
och bilder

2fax s. -et pl. = faxmeddel-
ande

faxa v. -de skicka fax
fax}med{del{ande s.
fax}nummer s.
fax}sign{al s.
fax}sänd{ning s.
F-dur [eff•-] el. F dur s. oböjl.
fe s. -n -er (lyckobringande)

kvinnligt sagoväsen
feature [fi•tçör] s.; pl. =
radio- el. TV-program
med blandad framställ-
ningsform som dialog, re-
portage, musik; specialar-
tikel i tidning m.m.; en f.

feature}pro{gram s.
feber s. -n febrar
feber{akt{ig adj. -t -a
feber{akt{ig{het s.
feber}an{fall s.
feber}dröm s.
feber}dvala s.
feber}fant{asi{er s. pl.
feber}fri adj.
feber}frossa s.
feber}gläns{ande adj. oböjl.
feber}het adj. feberhett

feberheta
feber}hetta s.
feber}kurva s.
feber}ned{sätt{ande adj. oböjl.
feber}sjuk adj. -t -a
feber}sjuk{dom s.
feber}termo{meter s.
feber}topp s.
feber}träd s. ªbot.º
feber}yra s.
feber}yrsel s.
febr{ig adj. -t -a; febrigt

barn; febriga ögon
febr{il [-i•l] adj. -t -a upp-
hetsad, jäktande m.m.
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febru{ari [-a•-] s. oböjl. en
kall f.

febru{ari}dag s.
febru{ari}lov s. -et; pl. =

sportlov
feder{al [-a•l] adj. -t -a som
rör ett statsförbund

feder{al{ism [-is•m] s. -en
förbundssystem som
organisationsform för
stat

feder{al{ist s. -en -er
feder{al{ist{isk adj. -t -a
feder{at{ion s. -en -er stats-
förbund; sammanslut-
ning av idrottsföreningar
m.m.

feder{at{iv [-i•v el. fedd•- el.
fe•-] adj. -t -a; f. stat för-
bundsstat

feder{at{iv}syst{em s.
feder{er{ad adj. f. stat i feder-

ation
fe}drott{ning s.
feed}back [fi•dbäkk el.
-bakk] s. -en återkoppl-
ing för reglering av process
m.m.; respons från t.ex.
teaterpublik

feed{back}syst{em s.
feel{ing [fi•l-] s. -en känsla
och inlevelse

fe{eri [-i•] s. -et -er trolskt
sceneri, drömspel o.d.;
sagospel med feer

feg adj. -t -a
feg{het s.
feg}hjärt{ad adj.
feg{is s. -en -ar ªvard.º
feja v. -de putsa, skura

m.m.; hjorten fejar hornen
skrubbar av hud från

fejd s. -en -er strid
fejd}lysten adj.
fejka v. -de förfalska; hitta
på; låtsa

fejk{ad adj. f. intervju
fejk{ning s.
fej{ning s.
fejs s. -et; pl. = ªvard.º an-
sikte

fek{al [-a•l] adj. -t -a avför-
ings-

fek{ali{er s. pl. exkrementer
1fel s. -et; pl. =
2fel adj. oböjl. oriktig, fel-

aktig; f. adress
3fel adv. oriktigt m.m.; ta f.;

planen slår f. misslyckas
o.d.

1fela s. -n felor ªåld. el.
skämtsamtº fiol

2fela v. -de fattas; göra fel
el. orätt; brista i ngt m.m.

fel{akt{ig adj. -t -a
fel{akt{ig{het s. -en -er
fel}ana{lys s.
fel}an{mäl{an s.
fel}an{vänd adj.
fel{as v. felades fattas o.d.
fel{bar adj. -t -a som kan
göra fel

fel{bar{het s.
fel}be{döma v.
fel}be{döm{ning s.
fel}be{handla v. _
fel}be{handl{ing s.
fel}cit{era v.
fel}dat{era v.
fel}dat{er{ing s.
fel}dos{era v. _
fel}dos{er{ing s.
fel}drag s.
fel}finn{are s.
fel}finn{eri [-ri• el. fe•l-] s. -et
fel}formul{er{ad adj.
fel}frekv{ens s.
fel}fri adj.
fel}fri{het s.
fel}föra v.; i bokföring
fel}för{ing s.
fel}grepp s.
fe}likn{ande adj. oböjl.
fel}in{form{er{ad adj.
fel}in{vest{er{ing s.
fel}kalk{yl s.
fel}kalk{yl{era v. _
fel}kalk{yl{er{ing s.
fel}kon{stru{er{ad adj.
fel}källa s.
fell{atio [-la•tsio] s. oböjl.
sexuellt umgänge gm
kontakt mellan köns-
organ o. mun

fel}läs{ning s.
fel}man{över s.

fel}marg{in{al s.
fel}nav{ig{er{ing s.
fel}park{er{ad adj.
fel}park{er{ing s.
fel}plac{er{ad adj.
fel}plan{er{ad adj.
fel}pro{cent s.
fel}pro{gramm{er{ad adj.
fel}rikta v. _
fel}ring{ning s.
fel}räkn{ad adj.
fel}räkn{ing s.
fel{räkn{ings}peng{ar s. pl.
fel}sats{ning s.
fel}skriven adj.
fel}skriv{ning s.
fel}slag s.; i t.ex. bollsport
fel}slagen adj. felslagna för-

hoppningar
fel}slut s. -et; pl. = vid slutled-

ning
fel}spekul{at{ion s.
fel}stava v.
fel}stav{ning s.
fel}steg s.
fel}ställd adj.
fel}stämpl{ad adj.
fel}syn s.
fel}säg{ning s. -en -ar
fel}sök{ning s.
fel}teckn{ad adj.
fel}tolka v. _
fel}tolk{ning s.
fel}tryck s.
fel}under{rätt{ad adj.
fel}val s. -et; pl. =
fel}vis{ande adj. oböjl.
fel}vuxen adj.
fel}vänd adj.
fel}växt adj.
fel}över{sätt{ning s.
fem räkn.
fem}akt{are s. -n; pl. =, best.

pl. femaktarna
fem{akts}drama s.
fem{barns}fam{ilj s.
fem}cylindr{ig adj. -t -a
fem{dag{ars}vecka s.
fem}dubbel adj.
fem}dubbla v.
fem{dygns}peri{od s.
fem{dygns}pro{gnos s.

ªmeteor.º
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fem{dörr{ars}bil s.
fem}etta [-ett•a] s. fullträff
fem}fald{ig adj. -t -a
fem}femma s. person som
straffriförklarats som
otillräknelig m.m.

fem}fil{ig adj. -t -a
fem}finger{ört s.
fem}grad{ig adj. -t -a
fem}hundra räkn.; särskr. äv.
fem}hundra{de räkn.
fem{hundra}tal{et s. best.
fem}hörn{ing s. -en -ar
femin{in [fe•-] adj. -t -a
kvinnlig

femin{in}form s. -en -er
femin{in{itet s. -en
femin{in{um [fe•-] s. feminin-

et femininer ord av kvinn-
ligt genus; varelse av
kvinnligt kön

femin{is{er{ad adj. förkvinn-
ligad

femin{is{er{ing s.
femin{ism [-is•m] s. -en rör-
else för kvinnors jäm-
ställdhet med män m.m.

femin{ist s. -en -er
femin{ist{isk adj. -t -a
fem}kamp s. -en -er ªsport.º

modern f.
fem}kamp{are s. -n; pl. =,

best. pl. femkamparna
fem{kamps}segr{are s.
fem}kort s. ªkortsp.º
fem}krona s.
fem{kron{ors}fri{märke s.
fem{kron{ors}mynt s.
fem{ling s. -en -ar; få fem-

lingar få fem barn el.
ungar vid samma födsel

fem{lings}födsel s.
femma s. -n femmor; skriva

en f. siffran 5
fem}mast{ad adj.
fem}mil s. -en -ar femmils-
tävling

fem{mils}lopp s.
fem{min{ut{ers}peri{od s.
fem}männ{ing s. -en -ar
kusinbarns barnbarn
m.m.

fem}pro{cent{ig adj. -t -a

fem}rodd{are s. ªsjö.º
fem}rumm{are s. -n; pl. =,

best. pl. femrummarna
femrumslägenhet

fem}rums adj. oböjl. f. hyres-
lägenhet

fem{rums}lägen{het s.
fem}set{are s. -n; pl. =, best.

pl. femsetarna i tennis
fem{sets}match s.
fem}siffr{ig adj. -t -a
fem}sits{ig adj. -t -a
fem}spalt{ig adj. -t -a
fem}stjärn{ig adj. -t -a om

hotell m.m.
fem}sträng{ad adj.
fem}stämm{ig adj. -t -a
fem{te räkn.
fem{te}del s.
fem{te}klass{are s. -n; pl. =,

best. pl. femteklassarna
fem{te}kolonn s. grupp av
personer som under
krigstid sympatiserar el.
samarbetar med fienden
inom ett land

fem{te}kolonn{are s.; som i
krig samarbetar med fienden

fem{te{kolonn}verk{sam{het s.
fem}tio äv. vard. fem}ti räkn.

f. tusen
fem{tio}elf{te [-el•fte] räkn.

ªvard.º
fem{tio}elva [-el•va] räkn.

ªvard.º f. gånger en massa
gånger

fem{tio}en räkn.; vid uppräkn-
ing äv. femtioett

fem{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

fem{tio}ett räkn.
fem{tio}första räkn.; mask.

femtioförste
fem{tio{kron{ors}sedel s.
fem{tio}lapp s. ªvard.º
fem}ti{on{de räkn.
fem{ti{on}del äv.

fem{ti{on{de}del s.
fem{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
fem{tio}tal s. ett f. omkring
femtio; femtiotalets för-
fattare

fem{tio}tal{ist s. -en -er ªlitt.º

fem{tio{tals}stil s.
fem{tio}år{ig adj. -t -a
fem{tio}år{ing s.
fem{tio{års}dag s.
femtio{års}åldern s. best.
fem{tio}ör{ing s. -en -ar
fem{ton räkn. f. tusen
fem{ton{de räkn.
fem{ton}del äv.

fem{ton{de}del s.
fem{ton{hundra{meters}-

lopp s.
fem{ton{hundra}tal{et s. best.
fem{ton}år{ig adj. -t -a
fem{ton}år{ing s.
fem{ton{års}åldern s. best.
fem}tusen räkn.; särskr. äv.
fem}tusen{de räkn.
fem}tå{ig adj. -t -a
fem}udd s.
fem}udd{ig adj. -t -a
fem}udd{ing s. -en -ar växt
fem{udds}kors s.
fem{vån{ings}hus s.
fem}år{ig adj. -t -a
fem}år{ing s.
fem}års adj. oböjl.
fem{års}peri{od s.
fem{års}plan s. -en -er
fem{års}åldern s. best.
fem}ör{ing s. -en -ar tidigare

mynt
fena s. -n fenor
fen{acet{in [-i•n] s. -et smärt-

stillande medel
fender s. -n fendrar an-
ordning i form av luftfylld
plastbehållare e.d. för skydd
av fartygs sida

fender}list s.
fendert s. -en -ar fender
fenici{er [-ni•-] s. -n; pl. =
inv. i det forntida
Fenicien på Medelhavets
östra kust

fenic{isk adj. -t -a
fenic{iska s. -n feniciskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
fen}köl s.
fen{metr{al{in [-i•n] s. -en el.

-et; pl. -er centralstimuler-
ande medel

fen{metr{al{in}pre{par{at s.
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fenn{ic{ism [-is•m] s. -en -er
finsk språkegenhet m.m.

fen{ol [-å•l] s. -en -er derivat
av bensen

fen{ol}harts s.
fen{ol}plast s.
feno{men [-me•n] s. -et; pl. =

naturföreteelse; märklig
händelse el. företeelse;
fenomenal person m.m.

feno{men{al [-a•l] adj. -t -a
utomordentlig, förbluff-
ande

feno{men{al{ism [-is•m] s.
-en åskådning som hävd-
ar att kunskapsförmågan
har avseende endast på
förnumna företeelser o.d.

feno{men}lära s. ªfilos.º
feno{meno{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om förete-
elser

feno{meno{log{isk [-å•g-]
adj. -t -a

feno{men}värld s.
feno{typ [-y•p] s. -en -er ut-
formningstyp hos organism

fen{oxi}syra [-åk•s-] s.
bensenderivat för ogräsbe-
kämpning m.m.

fen}tagg s.
fen}val s. -en -ar
fen{yl [-y•l] s. -en -er ªkem.º

grupp av kolväten
feod{al [-a•l] adj. -t -a som
tillhör el. kännetecknas
av länsväsen el. storgods-
ägarvälde o.d.

feod{al}adel s.
feod{al}herre s.
feod{al{ism [-is•m] s. -en
länsväsen; storgodsvälde
o.d.

feod{al}stat s.
feod{al}syst{em s.
feod{al}välde s.
ferie s. -n -r mest i pl.; längre
ledighet el. lov vid skola
o.d.

ferie}arbete s.
ferie}hem s.
ferie}kurs s.
ferie}resa s.

ferie}skola s.
ferm äv. färm adj. -t -a rask,
flink; f. expedition

ferm{at [-a•t] s. -en äv. -et;
pl. -er äv. = tecken för för-
längning av tidsvärde
hos not m.m.

ferm{at}tecken s.
ferm{ent [-en•t] s. -et; pl. =
jäsämne; pådrivande
faktor o.d.

ferm{ent{art{ad adj.
ferm{ent{era v. -de låta
undergå omvandling gm
mikroorganismer m.m.

ferm{ent{er{ing s.
ferm{itet [-e•t] äv. färm{itet s.

-en
1fern{issa [-iss•-] s. -n fern-

issor färglöst lack; gläns-
ande yttre o.d.

2fern{issa [-iss•-] v. -de; f. ett
golv

fern{iss{ning s.
fern{iss}pensel s.
fero{mon [-å•n] s. -et; pl. =

el. -er från djur avsöndrat
doftämne som framkall-
ar sexuell svarsreaktion
hos annat djur av samma
sort

ferr{it [-i•t] s. -en -er fören-
ing av oxid av trevärt
järn o. en el. flera oxider
av tvåvärd metall; (näst-
an) rent järn

fert{il [-i•l] adj. -t -a frukt-
sam o.d.

fert{il{itet [-e•t] s. -en
fe}saga s.
fe}slott s.
fess s. -et; pl. = tonen f
sänkt med ett halvt ton-
steg

fest s. -en -er
festa v. -de
fest}ar{rang{ör s.
fest}blåsa s. ªvard.º fest-
klänning

fest}dag s.
fest}dräkt s.
fest}före{mål s.
fest}före{ställ{ning s.

fest}glädje s.
fest{iv{al [-a•l] s. -en -er peri-

odiskt återkommande festligt
evenemang

fest{iv{al}ar{rang{ör s.
fest{iv{al}publ{ik s.
fest{iv{it{as [-ti•-] s. oböjl.
feststämning, glans; en f.

fest{iv{itet [-e•t] s. -en -er
fest

fest}kant{at s.
fest}klädd adj.
fest}kläd{er s. pl.
fest}klänn{ing s.
fest}kom{mitté s.
fest{lig adj. -t -a; sitta i fest-

ligt lag vid samkväm o.d.; en
f. figur lustig, komisk

fest{lig{het s. -en -er
fest}lok{al s.
fest}mat s.
fest}mid{dag s.
fest}mål{tid s.
fest{ong [-ån•] äv. fest{on s.

-en -er slinga av blomm-
or o. blad m.m. som orna-
ment

fest}plats s.
fest}prisse s. ªvard.º
fest}sal s.
fest}skrift s.
fest}smyck{ad adj.
fest}spel s.
fest}stäm{ning s.
fest}tal s.
fest}tåg s. -et; pl. =
fest}vån{ing s.
fest}yra s.
fet adj. fett feta
feta [fe•ta] s. -n mjuk, vit

grekisk fårost
feta}ost s., till 1ost
fet{era v. -de hylla, fira
fet{isch [-is•] s. -en -er före-
mål som tros ha magisk
kraft; föremål för över-
driven beundran el. sexu-
ell fixering o.d.

fet{isch}dyrk{an s.
fet{isch{ism [-is•m] s. -en tro
på fetischer; sexuell fix-
ering vid föremål (t.ex.
skor) m.m.
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fet{isch{ist s. -en -er
fet}knopp s.; växt
fet}lagd adj.

1fetma [fett•-] s. -n fyllighet
m.m.

2fetma [fett•-] v. -de bli fyll-
ig o.d.

fetna [fe•t-] v. -de bli fetare
fet}sill s.
fet}stil s.
fet{stils}rubr{ik s.
fet}stilt adj. f. rubrik
fett s. -et -er
fett}bild{ande adj. oböjl.
fett}bild{ning s.
fett}dryp{ande adj. oböjl.
fett}fena s.; på fisk
fett}fläck s.
fett}fri adj.
fett}gläns{ande adj. oböjl.
fett}halt s.
fettig adj. -t -a; fettigt

papper med fettfläckar e.d.
fett}in{tag s.
fet}tis{dag{en s. best.; närmast

efter fastlagssöndagen
fet{tis{dags}bulle s.
fett}klump s.
fett}lager s., till 1lager
fett}lös{lig adj. -t -a
fett}pärla s.
fett}rand s.
fett}snål adj. -t -a
fett}sug{ning s. ªmed.º
fett{svans}får s.
fett}syra s.
fett}valk s.
fett}väv{nad s.; i kroppen
fett}ämne s.
fet}vadd s.
fez [fets el. fes] s. -en -er

nordafrikansk rund o. hög
skärmlös mössa av röd filt
med svart tofs mitt upptill

fia s. oböjl.; sällskapsspel med
pjäser på bräde o. tärning;
spela f.

fial [-a•l] s. -en -er torn-
liknande prydnad på
strävpelare m.m.

fiasko [fias•ko el. fj-] s. -t -n
fullständigt misslyck-
ande

fia}spel s.
fibbla s. -n fibblor växt
fibble}växt s.
fiber s. -n fibrer fin tråd i el.

från organism el. av syntetiskt
material m.m.

fiber}duk s.; vid trädgårds-
odling

fiber}massa s.
fiber}opt{ik s.; med fibrer som

ljusledare
fiber}opt{isk adj. -t -a; f.

kommunikation
fiber}penna s.
fiber}platta s.
fiber}päls s.
fiber}rik adj. -t -a om vissa

födoämnen
fiber}rikt{ning s.; i trä
fiber}skiva s.
fiber}växt s.
fibr{ig adj. -t -a
fibr{ill [-ill•] s. -en -er
mikroskopisk fiber

fibr{in [-i•n] s. -et; pl. -er
el. = äggviteämne som
bildar trådar vid blods
levring m.m.

fibro{my{algi [-gi•] s. -n
muskelsjukdom

fibr{os [-å•s] s. -en -er sjuk-
lig ökning av bindväv
i organ

fibr{ös [-ö•s] adj. -t -a fibrig,
trådig

fibula [fi•-] s. -n fibulor forn-
tida spänne; vadben

ficka s. -n fickor
fick}almanacka äv. fick}-

almanack s.
fick}bok s., till 1bok
fick}flaska s.
fick}form{at s. i f.
fick}kam s.
fick}kniv s.
fick}lampa s.
fick{lamps}batt{eri s.
fick}lex{ik{on s.
fick}park{era v.
fick}park{er{ing s.
fick}part{it{ur s.
fick}peng{ar s. pl.
fick}plunta s.

fick}spegel s.
fick}stöld s.
fick}tele{fon s.
fick}tjuv äv. vard. fick}tjyv s.
fick}upp{laga s.
fick}ur s. -et; pl. =
fiddla s. -n fiddlor medel-
tida folklig fiol

fidei}kom{miss [-iss•] s. -et;
pl. = oavytterlig släkt-
egendom ärvd odelad
enl. särskilda regler

fidei}kom{miss{arie [-a•-] s.
innehavare av el. arvinge
till fideikommiss

fidei{kom{miss}inne{hav{are s.
fid{us [-u•s] s. -en -er över-
raskande vinnarhäst i trav
m.m.

fiende s. -n -r
fiende}land s., till 1land
fiende}läger s.
fiende}sid{an s. best.
fiende}sold{at s.
fiende}styrka s.
fiend{skap s. -en
fient{lig [-en•t-] adj. -t -a;

fientliga planer
fient{lig{het s. -en -er
fiffa v. -de; f. upp ªvard.º
snygga upp, göra fin

fiffel s. fifflet ªvard.º
fiffel}af{fär{er s. pl.
fiff{ig adj. -t -a ªvard.º på-
hittig; klipsk

fiff{ig{het s.
fiffla v. -de ªvard.º smussla;
intrigera; begå oegentlig-
heter o.d.

fiffl{are s. -n; pl. =, best. pl.
fifflarna

fiffl{ig adj. -t -a
fif{ty-fif{ty adv. jämn (poäng)-

fördelning; dela f.
fight [fajt] äv. fajt s. -en -er

ªvard.º kamp; tävlan
fight{as v. fightades äv.

fajt{as fajtades ªvard.º
kämpa; tävla

fighter äv. fajter s. -n; pl. =
el. enl. eng. böjn. person
som kämpar för att nå
sitt mål
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fig{ur [-u•r] s. -en -er; göra
en slät f. ett svagt intryck
o.d.

fig{ur{al [-a•l] adj. -t -a; fig-
urala motiv i konst

fig{ur{ant s. -en -er balett-
dansör som inte utför
solopartier

fig{ur{at{ion s. -en -er ut-
smyckning av melodi m.m.

fig{ur{at{iv [-i•v el. figg•-] adj.
-t -a avbildande, före-
ställande

fig{ur{era v. -de uppträda,
förekomma m.m.

fig{ur{lig [-u•r-] adj. -t -a
bildlig, oegentlig

fig{ur}mål{ning s.
fig{ur}nära adj. oböjl.
fig{ur}sydd adj.
fig{ur}teckn{ing s.
fig{ur}åk{ning s.; skridskosport
fiji{an [fidjia•n] s. -en -er
inv. i Fiji

fiji{ansk [-a•n-] adj. -t -a
fiji{anska [-a•n-] s. -n fiji-

anskor kvinna
fik s. -et; pl. = ªvard.º kafé

m.m.
1fika s. -t el. -n ªvard.º kaffe-

drickning
2fika v. -de 1 ªvard.º dricka

kaffe  2 f. efter ivrigt
trakta efter

fika}paus s.
fika}rast s. -en -er
fika}rum s.
fika}ställe s.
fika}sugen adj. ªvard.º
fiken adj. fiket fikna lysten
fiken{het s.
fik{on s. -et; pl. = frukt; fick

du fikon? blev du snopen?
fik{on}kakt{us s.
fik{on}löv s.
fik{on}språk s. ’fimp slukon’

är f. för ’slump’; specialist-
ernas f. obegripliga fack-
språk

fik{on}träd s.
fikt{ion [-kso•n] s. -en -er
inbillning; påhitt o.d.

fikt{ion{al{ism [-is•m] s. -en

åskådning som hävdar
att begreppen inom tänk-
andet är fiktioner

fikt{ion{al{ist s. -en -er
fikt{ions}litter{at{ur s.
fikt{ions}prosa s.
fikt{iv [-i•v] adj. -t -a inbill-
ad; uppdiktad o.d.

fik{us s. -en -ar växt; ªnedsätt-
andeº homosexuell man

fik{us}blad s.
1fil s. -en -er rad av rum m.m.;

körfält; samling på magn-
etband o.d. lagrade data

2fil s. -en -ar verktyg
3fil s. -en koagulerad o. upp-

vispad mjölk, surmjölk
m.m.

fila v. -de bearbeta med fil
fil{an{trop [-å•p] s. -en -er
människovän

fil{an{tropi [-i•] s. -n männ-
iskokärlek; välgörenhet

fil{an{trop{isk [-å•-] adj. -t -a
fil{are s. -n; pl. =, best. pl. fil-

arna
fil{ateli [-li•] s. -n samlande

o. studium av frimärken o.d.
fil{atel{ist [-is•t] s. -en -er
fil{atel{ist}för{en{ing s.
fil{atel{ist{isk adj. -t -a
fil}bunke s.
fil{bunks}skål s.
filé s. -n -er benfritt stycke
kött från parti under rygg-
raden el. fisk; nätlikt tråd-
arbete m.m.

filea [-e•a] v. -de; f. fisk
file{ing s.
filé}skär{ning s.
fil}grad s.
fil{harm{oni s. -n -er fil-
harmonisk orkester

fil{harm{on{ik{er [-o•-] s. -n;
pl. = medlem av symfoni-
orkester m.m.

fil{harm{on{isk adj. -t -a; f.
orkester symfoniorkester

fili{al [-a•l] s. -en -er under-
avdelning el. avdelnings-
kontor på annan plats

fili{al}af{fär s.
fili{al}kont{or s.

fili{buster [-us•t-] s. -n fili-
bustrar långpratare el.
långprat i fördröjande syfte
(i parlament o.d.)

fili{bustra [-us•t-] v. -de
fili{gran [-a•n] s. -et el. -en;

pl. = el. -er arbete av guld-
el. silvertråd på metall-
underlag m.m.

fili{gran(s)}arbete s.
filip{in [-i•n] s. -en -er
dubbelkärna i mandel el.
nöt m.m.; spela f. ingå ett
vad vid anträffandet av
dubbelkärna

filip{in}vinst s.
filipp{er [-ipp•-] s. pl. inv.
i det forntida Filippi i
Grekland

Filipp{er}brev{et namn; i
Bibeln

filipp{in{are [-i•n-] s. -n;
pl. =, best. pl. filippinarna
inv. i Filippinerna

filipp{insk adj. -t -a
filipp{inska s. -n filippinskor

kvinna
filisté s. -n -er inv. i det
forntida Filisteen i
Palestina

filiste{isk [-e•-] adj. -t -a
filister [-is•t-] s. -n filistrar
kälkborgare, bracka

filister{mäss{ig adj. -t -a
filistr{ös [-ö•s] adj. -t -a
kälkborgerlig, brackig

fil}klove s.
fil}kör{ning s.
filler s. -n finfördelat
material av kalk e.d. som
utfyllnad i asfalt m.m.

filler}materi{al s.
film s. -en -er
filma v. -de
film}af{fisch s.
film}arbet{are s.
film{are s. -n; pl. =, best. pl.

filmarna
fil}mark{er{ing s.
film}ark{iv s.
film}ateljé s.
film{at{is{era v. -de göra
film av roman o.d.
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film{at{is{er{ing s.
film{at{isk [-a•-] adj. -t -a
film}be{arbet{ning s.
film}bild s.
film}bo{lag s.
film}bransch{en s. best.
film}cens{ur s.
film}de{but s.
film}duk s.
film}epi{sod s.
film}fars s.
film}fest{iv{al s.
film}foto{graf s.
film}före{ställ{ning s.
film}före{vis{ning s.
film}gala s.
film}hist{oria s.
film}hist{or{isk adj. -t -a
film}hjälte s.
film}id{ol s.
film}industri s.
film}in{spel{ning s.
film{isk adj. -t -a
fil}mjölk s.
fil{mjölks}paket s.
film}kamera s.
film}karri{är s.
film}kass{ett s.; i kamera
film}klipp s.
film}klubb s.
film}kom{edi s.
film}kom{ik{er s.
film}konst s.
film}kon{trakt s.
film}krit{ik s.
film}krit{ik{er s.
film}krön{ika s.
film}kun{skap s.
film}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. filmmakarna
film}man{us s.
film}manu{skript s.
film}mus{ik s.
film{ning s.
filmo{tek [-e•k] s. -et; 

pl. = filmsamling; film-
arkiv

film}pol{it{ik s.
film}premi{är s.
film}pris s., till 1pris
film}pro{duc{ent s.
film}pro{dukt{ion s.
film}pro{jekt s.

film}pro{jekt{or s.
film}re{cens{ion s.
film}regi s.
film}reg{iss{ör s.
film}remsa s.
film}roll s. -en -er
film}rulle s.
film}scen s.
film}sekv{ens s.
film}skap{are s.
film}skåde{spel{are s.
film}skåde{spel{erska s.
film}skåd{is s. ªvard.º
film}snutt s. ªvard.º
film}stjärna s.
film}studio s.
film}succé s.
film}svit s.
film}syn{ops{is s. oböjl.
film}team s.
film}tekn{ik s.
film}term s.
film}titel s.
film}upp{tag{ning s.
film}vamp s.
film}vers{ion s.
film}veten{skap s.
film}vis{ning s.
film}våld s.
film}värld{en s. best.
fil{ning s.
filo{log [-å•g] s. -en -er
filo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om språket i
litteraturen

filo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
filo{log}möte s.
filo{sof [-å•f] s. -en -er
filo{sof{em [-e•m] s. -et; pl. =

el. -er filosofisk sats el.
teori o.d.

filo{sof{era v. -de tänka djup-
sinnigt, spekulera

filo{sofi [-såfi•] s. -n -er
vetenskapen om grunder-
na för vetande o. tänk-
ande m.m.

filo{sofie adj. oböjl. f. kand-
idat

filo{sofi}lär{are s.
filo{sof{isk [-så•-] adj. -t -a
som tillhör el. rör filo-
sofi; djupsinnig; levnads-

vis m.m.; filosofiska fak-
ulteter

filo{sof}skola s.
fil}paket s.
fil}spån s.
filt s. -en -ar
filta v. -de bereda till filt

m.m.; f. sig tova ihop sig
filt{art{ad adj.
filter s. filtret; pl. =, best. pl.

filtren anordning av poröst
material för avskiljande
av fasta partiklar i
vätska el. gas; anordning
för avskiljande av våg-
längder i spektrum m.m.

filter}cigar{ett el. filter}-
cigarr{ett s.

filter}press s. -en -ar
filt}hatt s.
filt}matta s.
filt{ning s.
filt}penna s.
filtr{at [-a•t] s. -et; pl. =
vätska som passerat
filter m.m.

filtr{era v. -de låta passera
gm filter

filtr{er{bar adj. -t -a
filtr{er{bar{het s.
filtr{er{ing s.
filtr{er}papper s.
filtr{er}press s. -en -ar
filt}stövel s. ªfinl.º
filt}sula s.
filt}tak s. ªfinl.º papptak
filt}toffel s.
fil{ur [-u•r] s. -en -er skälm,
skojare

fil{ur{ig adj. -t -a
fil{ur{isk adj. -t -a
fimbul}vinter [fimm•-] s.
sträng vinter

fimp s. -en -ar ªvard.º cigar-
ettstump

fimpa v. -de ªvard.º släcka
cigarett m.m.

fimp{ning s.
fin adj. -t -a

1fin{al [-a•l] s. -en -er avslut-
ning, slut; avslutande
sats i symfoni o.d.; slut-
tävling
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2fin{al [-a•l] adj. -t -a; f. kon-
junktion avsiktskon-
junktion t.ex. ’för att’

fin{al}för{lust s.
fin{al{ist [-is•t] s. -en -er del-
tagare i sluttävling

fin{al}klar adj. -t -a
fin{al}match s.
fin{al}om{gång s.; i tävling
fin{al}plats s.
fin{al}sats s. 1 ªmus.º

2 ªspråkv.º
fin{al}seger s.
fin{al}spel s. ªsport.º
fin{ans [-an•s el. -an•s] s. -en

-er penningvärlden;
gruppen av förmögna;
i pl. ekonomisk ställning,
förmögenhetsförhålland-
en; ekonomi

fin{ans}akti{er s. pl.
fin{ans}be{red{ning s.
fin{ans}bo{lag s.
fin{ans}borg{ar{råd s.
fin{ans}chef s.
fin{ans}de{batt s.
fin{ans}de{parte{ment s.
fin{ans}fam{ilj s.
fin{ans}för{valt{ning s.
fin{ans}geni s.
fin{ans}grupp s.
fin{ans}haj s.
fin{ansi{ell [-ans- el. -ans-, 
-ell•] adj. -t -a

fin{ansi{era v. -de förse med
kapital, bekosta

fin{ansi{er{ing s.
fin{ansi{er{ings}form s. -en 

-er
fin{ansi{er{ings}källa s.
fin{ansi{er{ings}met{od s.
fin{ansi{er{ings}plan s. -en 

-er
fin{ansi{er{ings}pro{blem s.
fin{ansi{er{ings}sätt s.
fin{ans}im{peri{um s.
fin{ans}in{spekt{ion{en s. best.
fin{ans}in{stit{ut s.
fin{ansi{är [-ä•r] s. -en -er s.
person som finansierar;
finansman m.m.

fin{ans}kon{sult s.
fin{ans}krets{ar s. pl. i f.

fin{ans}kris s. -en -er
fin{ans}kung s.
fin{ans}man s., till 1man
fin{ans}min{ister s.
fin{ans}netto s.
fin{ans}plan s. -en -er
fin{ans}pol{it{ik s.
fin{ans}pol{it{isk adj. -t -a
fin{ans}rätt s.
fin{ans}rätts{lig adj. -t -a
fin{ans}ut{skott s.
fin{ans}valp s. ªnedsättandeº
ung person som tjänar
stora pengar på spekul-
ation

fin{ans}veten{skap s.
fin{ans}värld{en s. best.
fin}bag{eri [-ri• el. fi•n-] s.
fine{mang [-an•] adj. oböjl.;

predikativt ªvard.º fint, ut-
märkt

fin{era v. -de befria silver o.d.
från sista rest av föroren-
ingar

fin{er{ing s.
fin{ess [-ess•] s. -en -er fin-
het, förfining; skickligt
grepp; fin nyans m.m.

fin}fibr{ig adj. -t -a
fin}fin adj. -t -a ªvard.º
fin}fräs{ning s.
fin}för{dela v.
fin}för{del{ning s.
fin}för{gren{ad adj.
finger s. fingret äv. -n; pl.

fingrar, best. pl. fingrarna
fing{era [finge•-] v. -de
låtsa, anta

fing{er{ad adj. under fingerat
namn

finger}av{tryck s.
finger}blomma s.
finger}borg s.
finger{borgs}blomma s.
finger}bred adj.
finger}bredd s.
finger}böld s.
finger}form{ad adj. ªbot.º
finger}färd{ig adj. -t -a
finger}färd{ig{het s.
finger}färg s.
finger}hål s. ªmus.º
fing{er{ing s.

finger}krok s. dra f.
finger}led s. -en -er
finger}lik adj. -t -a
finger}nagel s.
finger}ring s.
finger}skiva s.; på telefon
finger}spets s.
finger}svamp s. ªbot.º
finger}sätt{ning s. ªmus.º
finger}topp s.
finger{topps}känsla s.
finger}tuta s.
finger}vante s.
finger}varm adj. -t -a finger-

varmt vatten
finger}vis{ning s. försiktig
antydan

finger}ört s.
finger}öv{ning s. ªmus.º
fingra v. -de ta med fingr-
arna på ngt o.d.

fingr{ad adj. fingrade blad
hos växt

fin}granska v.
fin}gransk{ning s.
fin}guld s.
fin}gå v. ªvard.º
fin}hacka v.
fin{het s.
fin{hets}grad s.
fin}hyllt adj.
fin}hyvla v.
fin}in{ställa v.
fin}in{ställ{ning s.
finish [finn•is] s. -en -ar

utseende el. glans efter av-
putsning el. sista ytbe-
handling o.d.; slutkamp,
slutspurt m.m.

fin{it [-i•t] adj.; n. =, -a; 
finita verbformer som 
ensamma kan användas 
som predikat, t.ex. ’går’, 
’gick’

fin}just{era v.
fin}just{er{ing s.
fink s. -en -ar fågel

1finka s. -n finkor täckt
godsvagn; ªvard.º polis-
arrest

2finka v. -de ªvard.º sätta i
arrest

fin}kalibr{ig adj. -t -a
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fin}kamma v.
fin}kam{ning s.
fink}art s.
finkel s. -n alkoholhaltig
biprodukt vid alkohol-
jäsning; ofullständigt
renat brännvin

finkel}doft s.
finkel}olja s.
finkel}smak s.
fin}kluven adj.
fin}klädd adj.
fin}kläd{er s. pl.
fin}klänn{ing s.
fink{ning s. ªvard.º
fin}korn{ig adj. -t -a
fin}korn{ig{het s.
fin}kost{ym s.
fin}krossa v.
fin}kult{ur s.
fin}känsl{ig adj. -t -a
fin}känsl{ig{het s.
fin}land{ism [finn-, -is•m] s.

-en -er finlandssvensk
språkegenhet m.m.

1fin{lands}svensk [finn•-] adj.
-t -a

2fin{lands}svensk [finn•-] s.
svenskspråkig finländare

fin{lands}svenska s. -n fin-
landssvenskor 1 ej pl.;
språk 2 kvinna

fin{lek s. -en -ar
fin{leks}grad s.
fin}lemm{ad adj.
fin}lir s. ªvard.º
fin}länd{are [finn•-] s. -n;

pl. =, best. pl. finländarna
inv. i Finland

fin}ländsk adj. -t -a
fin}ländska s. -n fin-

ländskor
fin}mala v.
fin}mask{ig adj. -t -a
fin}mask{ig{het s.
fin}mejsl{ad adj.
fin}mek{an{ik{er s.
fin}mek{an{isk adj. -t -a
finna v. fann, funnit, funnen

funnet funna, pres. finner;
f. sig foga sig i ngt m.m.;
vara till finnandes ªåld.º
stå att påträffa

finn{are s. -n; pl. =, best. pl.
finnarna

finn{as v. fanns, funnits,
pres. finns äv. finnes före-
komma, existera; f. till
vara till

finn}bygd s.
finne s. -n finnar 1 finsk-

språkig inv. i Finland  
2 varblåsa i hud vid talg-
körtel

finn{ig adj. -t -a
finn{ig{het s.
finn}jolle s.
finn}kamp s. -en -er i idrott
fin}papper s.
fin{pappers}bruk s.
fin}plan{er{ing s.
fin}pol{era v.
fin}pol{er{ing s.
fin}putsa v.
fin}puts{ning s.
fin}rand{ig adj. -t -a
fin}riven adj.
fin}rum s.
fin}serv{is s.
fin}sikt s. -en
fin}sikta v.
fin}silver s.
finsk adj. -t -a
finska s. -n finskor 1 ej pl.;

språk 2 kvinna
finsk{het s.
finsk{hets}ivr{are s.
fin}sko s.
finsk}språk{ig adj. -t -a
finsk}språk{ig{het s.
finsk-svensk adj. -t -a
finsk}tal{ande adj. oböjl.
finsk-ugr{isk adj. -t -a; finsk-

ugriska språk
fin}skuren adj.
fin}slipa v.
fin}slip{ning s.
fin}smakare s. -n; pl. =, best.

pl. finsmakarna
fin}smed s.
fin}smide s.
fin}snick{are s.
fin}snick{eri [-ri• el. fi•n-] s.
fin}sprit s.
fin}stil s.
fin}stilt adj.

fin}striml{ad adj.
fin}städ{ad adj.
fin}stämd adj.
fint [fin•t] s. -en -er låtsad
stöt vid fäktning; vilseled-
ande manöver; knep, list
m.m.

finta v. -de använda finter;
f. bort

fint{lig adj. -t -a påhittig,
knepig o.d.

fint{lig{het s.
fint{ning s.
fin}tråd{ig adj. -t -a
fin}tvätt s.
fin{ur{lig [-u•-] adj. -t -a
knepig, fiffig

fin{ur{lig{het s. -en -er
fin}vikt s.
fiol [-o•l] s. -en -er
fiol}block s.; med två skivor

i samma plan
fiol}bygg{are s.
fiol}fodr{al s.
fiol{ist [-is•t] s. -en -er fiol-
spelare

fiol}kon{sert s.
fiol}låda s.
fiol}spel s.
fiol}spel{are s.
fiol}spel{ning s.
fiol}stråke s.
fiol}sträng s.
fiol}stämma s.
fior{it{ur [-u•r] s. -en -er
musikalisk utsmyckning

fira v. -de 1 högtidlighålla;
hylla o.d.; ªvard.º ta sig
ledigt m.m. 2 släppa efter
på lina; sakta släppa (ned)
i lina fastgjord last o.d.

firabel [-ra•-] s. oböjl. ªfinl.,
vard.º extraknäck; svart-
jobb

firabla v. -de ªfinl., vard.º
extraknäcka; svart-
jobba

firma s. -n firmor registrerat
namn på företag drivet av
enskild person el. bolag
o.d.

firma}bil s.
firma}fest s.
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firma{ment [-en•t] s. -et
himlavalv

firma}märke s.
firma}namn s.
firma}reg{ister s.
firma}teckn{are s.
firma}teckn{ing s.
firn s. -en grovkornig snö

på glaciär
fir{ning s. -en -ar
firn}snö s.
firre s. -n firrar ªvard.º fisk
fis s. -en -ar ªvard.º gasström
från ändtarmen m.m.

fisa v. fes, fisit, pres. fiser
ªvard.º släppa ut gas från
ändtarmen, släppa väder

fischy [-y•] s. -n -er halsduk
el. isättning av tunt tyg
till kvinnodräkt

fischy}spets s.
fis}för{näm adj. -t -a strunt-
förnäm

fis{ig adj. -t -a ªvard.º elak,
kitslig

fisk s. -en -ar
fiska v. -de; f. efter sträva
efter, söka få fatt på m.m.

fisk}af{fär s.
fiska}fänge s. -t -n ªåld.º

1fisk{al [-a•l] adj. -t -a; f. pol-
itik som rör statens finanser

2fisk{al [-a•l] s. -en -er
tjänsteman med uppgift
att bereda mål vid hov-
rätt, hovrättsfiskal; all-
män åklagare m.m. i ä. tid

fisk{al{isk adj. -t -a
fisk{al}tjänst{gör{ing s.
fisk{ar}be{folk{ning s.
fisk{are s. -n; pl. =, best. pl.

fiskarna
fisk{ar}gubbe s.
fisk{ar}hustru s.
fisk{ar}knop s. -en -ar
fisk{ar}stuga s.
fisk}art s.
fisk{ar}tröja s.
fisk}aukt{ion s.
fisk}ben s.
fisk{bens}mönster s.
fisk}be{stick s.
fisk}be{stånd s.

fisk}bil s.
fisk}blod s.
fisk}bulj{ong s.
fisk}bulle s.
fisk}burg{are s.
fisk}damm s. -en -ar
fisk}död s.
fiske s. -t -n
fiske}bank s. -en -ar
fiske}bod s.
fiske}båt s.
fiske}don s.
fiske}far{tyg s.
fiske}flotta s.
fiske}färd s.
fiske}garn äv. fisk}garn s.; för

fiske
fiske}gräns s.
fiske}hamn äv. fisk}hamn s.
fiske}industri s.
fiske}kort s.
fiske}krig s.
fiske}kutter s. -n fiskekuttrar
fiske}kvot s.
fiske}lag s. -et; pl. =
fiske}lycka s. -n
fiske}läge s. kustsamhälle
med fiskare

fiske}om{råde s.
fiske}plats s.
fiske}premi{är s.
fiske}red{skap el.

fisk}red{skap s.
fisk{eri [-ri•] s. -et -er fiske

i stor skala
fisk{eri}in{tend{ent s.
fisk{eri}kon{sul{ent s.
fisk{eri}kon{vent{ion s.
fisk{eri}lån s.
fisk{eri}nämnd s.
fisk{eri}när{ing s.
fisk{eri}pol{it{ik s.
fisk{eri}stadga s., till 2stadga
fisk{eri}styr{els{en s. best.
fisk{eri}till{syn{ings{man s.
fisk{eri}verk{et s. best.
fiske}rätt s.; jfr 3rätt 1
fiske}rätt{ig{het s.
fiske{rätts}inne{hav{are s.
fiske}same s.
fiske}sam{fäll{ig{het s.

ªlantmät.º
fiske}skepp{are s.

fiske}skuta s.
fiske}ställe s.
fiske}trål{are s.
fiske}tur s. -en -er
fiske}ut{rust{ning s.
fiske}vatten s.
fiske}vård s. -en
fiske{vårds}av{gift s.
fiske{vårds}om{råde s.
fisk}ex{port s.
fiske}zon s.
fisk}fabrik s.
fisk}fat s.
fisk}filé s.
fisk}fjäll s. -et; pl. =
fisk}fångst s.
fisk}färs s.
fisk}gaffel s.
fiskgarn se fiskegarn
fisk}gjuse s.
fisk}grat{äng s.
fisk}hall s.
fiskhamn se fiskehamn
fisk}handel s.
fisk}handl{are s.
fisk}håv s.
fisk}kniv s.
fisk}kon{serv s.
fisk}krok s.
fisk}kött s.
fisk}lever s.
fisk{lever}olja s.
fisk}lim s. -met
fisk}lir s. ªsportjargongº spel
som går ut på att få
tiden att gå i t.ex. fotboll

fisk}låda s.
fisk}läge s. fiskeläge
fisk}mjöl s.
fisk}mås s.
fisk}mäst{are s.
fisk}nät s.
fisk}odl{are s.
fisk}odl{ing s.
fisk}olja s.
fisk}pan{ett s.
fisk}pinne s.
fisk}pudd{ing s.
fiskredskap se fiskeredskap
fisk}restaur{ang s.
fisk}rik adj. -t -a
fisk}rom s. -men
fisk}rätt s.; jfr 3rätt 2
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fisk}skinn s.
fisk}skuta s.
fisk}soppa s.
fisk}spad s.
fisk}stim s.
fisk}stjärt s.
fisk}sump s. -en -ar
fisk}torg s.
fisk}tunna s.
fisk}tärna s.; fågel
fisk}yngel s.
fisk}åder s.; i vattendrag
fiss s. -et; pl. = tonen f höjd
med ett halvt tonsteg

Fiss-dur el. Fiss dur s. oböjl.
fiss{il [-i•l] adj. -t -a; f.

atomkärna klyvbar
fiss{ion [fiso•n] s. -en -er
kärnklyvning

fiss{ions}en{ergi s.
fiss{ions}pro{cess s.
fiss{ions}pro{dukt s.
fiss{ions}re{akt{or s.
fiss-moll el. fiss moll s.

oböjl.
fiss{ur [-u•r] s. -en -er
spricka el. springa i ben
m.m.

fistel s. -n fistlar onaturlig
kanal i kroppen t.ex. från
varhärd

fistel}gång s. -en -ar
fistul{ös [-ö•s] adj. -t -a;

fistulöst sår
fitta s. -n fittor ªkan väcka

anstötº kvinnans köns-
organ, blygd

fix adj. -t -a fast, bestämd;
orubblig, outrotlig m.m.;
f. idé; f. och färdig alldeles
färdig

fixa v. -de ªvard.º laga;
klara; ordna, greja

fix{are s. -n; pl. =, best. pl.
fixarna

fix{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
medel att fästa färgstoff
i pastell o.d. el. att ge
stadga åt hår

fix{era v. -de ange nog-
grant; betrakta skarpt;
fästa stadigt; låsa vid ngt;
göra beständig m.m.

fix{er{bar adj. -t -a
fix{er}bild s. fixeringsbild
fix{er{ing s.
fix{er{ings}bad s.
fix{er{ings}bild s.; med en el.

flera dolda figurer
fix{er{ings}medel s.
fix{er{ings}vätska s.
fix{er}medel s.
fix}punkt s.
fix}stjärna s.
fixt{ur [-u•r] s. -en -er fast
uppspänningsanordning
för arbetsstycken i svarv
m.m.

fixt{ur}kon{strukt{ör s.
1fjant s. -en -ar fjantig

person
2fjant s. -et fjantande
1fjanta v. -de vara stollig,

tokas; vara inställsam o.d.
2fjanta s. -n fjantor ªvard.º

fjantig kvinna el. flicka
fjant{eri [-i•] s. -et -er
fjant{ig adj. -t -a stollig; in-
ställsam o.d.

fjant{ig{het s. -en -er
fjol s. oböjl.; i uttr. i f. sistlid-
na år, förra året

fjolla s. -n fjollor fjollig
kvinna el. flicka

fjoll{as v. fjollades vara
fjollig

fjoll{eri [-i•] s. -et -er
fjoll{ig adj. -t -a om kvinna
vimsig, tanklös o.d.

fjoll{ig{het s. -en -er
fjol}år{et s. best.
fjol{års}gräs s.
fjol{års}löv s.
fjol{års}mäst{are s.
fjompa s. -n fjompor ªvard.º
fjompig kvinna el. flicka

fjomp{eri s. -et -er
fjomp{ig adj. -t -a ªvard.º löj-
lig på ett räddhågat sätt

fjomp{ig{het s.
fjor s. oböjl. ªprov., sydsv.º fjol
fjord [-o- el. -å-] s. -en -ar
lång o. smal havsvik

fjord}häst s.
fjord}lax s.
fjord}mynn{ing s.

fjor{ton räkn. f. tusen
fjor{ton{de räkn.
fjor{ton}del äv. fjor{ton{de}-

del s.
fjor{ton{hundra}tal{et s. best.
fjor{ton}år{ig adj. -t -a
fjor{ton}år{ing s.
fjor{ton{års}åldern s. best.
fjosk{ig adj. -t -a fnoskig,
tokig

fjosk{ig{het s.
fjun s. -et; pl. = kort o. fint
hårstrå o.d.

fjun}be{kläd{nad s.
fjun{ig adj. -t -a; f. överläpp
fjun{ig{het s.
fjun}lätt adj.
fjutt{ig adj. -t -a ªvard.º futt-
ig, torftig

fjäder s. -n fjädrar
fjäder}boa s.
fjäder}boll s.
fjäder}bolster s.
fjäder}bricka s.
fjäder}buske s.
fjäder}dräkt s.
fjäder}fä s.
fjäder{fä}avel s.
fjäder}gräs s.
fjäder}harv s.
fjäder}hus s.; i urverk m.m.
fjäder}klippa v. f. håret
fjäder}klipp{ning s.
fjäder}klädd adj.
fjäder}lätt adj.
fjäder}moln s.
fjäder}mygga s.
fjäder}penna s.
fjäder}prydd adj.
fjäder}skrud s.
fjäder}stål s.
fjäder}vikt s.; i boxning m.m.
fjäder}vikt{are s. -n; pl. =,

best. pl. fjäderviktarna
fjäder}vippa s.
fjäder}våg s. -en -ar
fjädra v. -de elastiskt ändra
form som en stålfjäder m.m.;
f. sig elastiskt ändra form
m.m., ªvard.º kråma sig,
stoltsera

fjädr{ande adj. oböjl.
fjädr{ing s.

fiskskinn 200

21202 Ordlista F  12-11-27  08.53  Sida 200



1fjäll s. -et; pl. = äv. åld. -ar
berg i de nordiska länderna
som går över trädgräns-
en

2fjäll s. -et; pl. = hudbildning
hos fiskar m.m.

1fjälla s. -n fjällor ªprov.º
flicka

2fjälla v. -de; f. fisk avlägsna
fjäll från; huden fjällar
(sig) bildar o. avstöter fjäll

fjällabb avstavas fjäll}labb s.
-en -ar

fjäll}arnika s. -n fjällarnikor
växt

fjäll}bete s. -t
fjäll}björk s.
fjäll}bonde s.
fjäll}brud s.; växt
fjäll}bräcka s. ªbot.º
fjäll}bygd s.
fjäll}dun{ört s. ªbot.º
fjäll}fisk s.
fjäll}flora s.
fjäll}färd s.
fjäll}för{are s.
fjäll}genti{ana s. ªbot.º
fjäll}gröe s. ªbot.º
fjäll}hed s.
fjäll}hot{ell s.
fjäll}hög adj.
fjäll{ig adj. -t -a; f. hud
fjäll{ig{het s.
fjäll}kam s.
fjäll}kedja s.
fjäll}ko s.
fjäll}mass{iv s.
fjäll{ning s.
fjäll}nära adj. oböjl. f. skogar
fjäll}om{råde s.
fjäll}pans{ar s.
fjäll}pip{are s.; fågel
fjäll}port s.
fjäll}reg{ion s.
fjäll}ripa s.
fjäll}rygg s.
fjäll}rädd{are s.
fjäll}rädd{ning s.
fjäll{rädd{nings}tjänst{en s.

best.
fjäll}räv s.
fjäll}same s.
fjäll}sem{ester s.

fjäll}sida s.
fjäll}sippa s.; växt
fjäll}sjö s.
fjäll}skiv{ling s.
fjäll}slutt{ning s.
fjäll}stat{ion s.
fjäll}stuga s.
fjäll}säker{het s.
fjäll{säker{hets}råd s. -et;

pl. =
fjäll}terr{äng s.
fjäll}topp s.
fjäll}trakt s.
fjäll}tur s. -en -er
fjäll}uggla s.
fjäll}van adj. -t -a
fjäll}vana s.
fjäll}vandr{ing s.
fjäll}vett s.
fjäll}vidd s.
fjäll}vråk s.
fjäll}vägg s.
fjäll}värld s.
fjäll}växt s.
fjällämmel avstavas fjäll}-

lämmel s.
fjälster s. fjälstret; pl. =,

best. pl. fjälstren korv-
skinn av tarm av slaktdjur

fjär adj. -t -a högdragen;
avvisande

fjärd s. -en -ar öppet vatten
i skärgård o.d.; havsvik

fjär{de räkn.
fjär{de}del s.
fjär{de{dels}fig{ur s. ªskjutn.º
fjär{de{dels}not s. -en -er
fjär{de}klass{are s. -n; pl. =,

best. pl. fjärdeklassarna
fjär{de}man [-mann•] s., till

1man
fjär{de}plats s.; idrott
fjärd{ing s. -en -ar ªåld.º
fjärdedel t.ex. av härad;
laggkärl om fjärdedels
tunna el. spann m.m.

fjärd{ings}bonde s.
fjärd{ings}man s., till 1man
biträdande polisman på
landsbygden i ä. tid

fjärd{ings}väg [-vä•g] s.; pl. =
ªåld.º fjärdedels gammal
mil, 2672 m; en halv f.

fjärd}mynn{ing s.
fjär{het s.
fjäril s. -en -ar; ha fjärilar i

magen känna sig nervös
fjärils}blomma äv.

fjäril}blomma s.
fjärils}håv s.
fjäril}sim s.
fjärils}larv s. -en -er
fjärils}lik adj. -t -a
fjärils}liv s.
fjärils}lätt adj.
fjärils}mygga s. ªzool.º
fjärils}vinge äv. fjäril}-

vinge s.
fjärma v. -de föra bort,
skilja, avlägsna o.d.

fjärm{are adv. ªåld.º längre
bort

fjärm{ast adv. ªåld.º längst
bort

1fjärr{an adj. oböjl. avlägsen
o.d.; i f. land

2fjärr{an adv. långt borta
o.d.; komma f. ifrån från
avlägsna trakter o.d.

3fjärr{an s. oböjl. i (ett av-
lägset) f. långt borta o.d.

fjärr}ana{lys s.
fjärr{an}i{från adv.
fjärr{an}ligg{ande adj. oböjl.
fjärr}be{lägen adj.
fjärr}block{er{ing s.; vid järn-

väg
fjärr}di{rig{er{ad adj.
fjärr}gods{tåg s.
fjärr}kont{roll s.
fjärr}lån s.; mellan bibliotek
fjärr}man{övr{era v.
fjärr}man{övr{er{ing s.
fjärr}ob{jekt{iv s.
fjärrobot avstavas fjärr}-

rob{ot s.
fjärr}sam{tal s. ªfinl.º riks-
samtal

fjärr}skrift s.
fjärr}skriv{are s.
fjärr}skriv{mask{in s.
fjärr}skåd{ande adj. oböjl.
fjärr}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. fjärrskådarna
fjärr}skåd{ning s.
fjärr}styra v.
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fjärr}styr{ning s.
fjärr}syn s.
fjärr}synt adj.
fjärr}sätt{ning s.
fjärr}traf{ik s.
fjärr}trans{port s.
fjärr}tåg s. -et; pl. =
fjärr}verk s.; i orgel
fjärr}verk{an s.
fjärr}värme s.
fjärr{värme}an{lägg{ning s.
fjärr{värme}nät s.
fjärr{värme}syst{em s.
fjärr{värme}verk s.
fjärs{ing s. -en -ar fisk
fjärt s. -en -ar ªvard.º
fjärta s. -de ªvard.º hörbart
släppa ut gas från änd-
tarmen

fjäs s. -et
fjäsa v. -de krusa, göra sig
till o.d.; f. för ngn

1fjäsk s. -en -ar fjäskande
person

2fjäsk s. -et fjäskande
fjäska v. -de krusa, ställa
sig in; visa sig beställsam
m.m.

fjäsk{ig adj. -t -a
fjäsk{ig{het s.
fjät s. -et; pl. = ªåld.º fot-
spår; steg

fjättra v. -de fängsla med
bojor o.d.

fjättr{ar s. pl. bojor o.d.
fjöl s. -en -ar sittbräde på
avträde m.m.

fjös s. -et; pl. = ªprov.º fähus,
ladugård

f-klav [eff•-] s.; i noter
1flabb s. -en -ar ªvard.º mun;

håll flabben! håll tyst!
2flabb s. -et ªvard.º flatskratt
flabba v. -de ªvard.º flat-
skratta

flabb{ig adj. -t -a
flabb{ig{het s.
flack adj. -t -a flat, platt;
ytlig, banal m.m.

flacka v. -de rastlöst färdas
el. fara hit o. dit el. om-
kring; irra m.m.

flack{bane}pjäs s. ªmil.º

flack{het s.
flack}skjut{ande adj. oböjl.
flack}tång s. -en flacktänger
flad s. -en -er ªprov.º grund
havsvik

fladder s. fladdret
fladder}mus s.
fladder{mus}fåtölj s.
fladder{mus}vinge s.
fladdra v. -de
fladdr{ig adj. -t -a
fladdr{ig{het s.

1flaga s. -n flagor flisa, fjäll;
flinga m.m.

2flaga v. -de; f. sig; färgen
flagar (sig) lossnar i
flagor o.d.

flag{ell{ant [-gelan•t] s. -en 
-er självgisslare

flag{ell{at [-a•t] s. -en -er
gisselorganism

flageol{ett [-sålett•] s. -en 
-er flageoletton m.m.

flageoletton avstavas
flageol{ett}ton s. -en -er
flöjtliknande hög ton
från stränginstrument

flageol{ett}stämma s.; i orgel
flagg s. -en i vissa uttryck
flagga på fartyg; stryka f.
hala ned flaggan, ge upp

1flagga s. -n flaggor
2flagga v. -de
flagg}dag s.
flagg}dis{krim{in{er{ing s.
flagg}duk s.
flagg}färg s.
flagg}junk{are s. -n; pl. =,

best. pl. flaggjunkarna
ªsjömil.º

flagg}kad{ett s.
flagg}kapt{en s.
flagg}karta s.
flagg}lina s.
flagg}man s., till 1man
amiralsperson

flagg{ning s. -en -ar
flagg}prydd adj.
flagg}sign{al s.
flagg}skepp s.
flagg}skrud s.
flagg}spel s. 1 stång för
flagga akterut på fartyg  

2 stor flaggning med
signalflaggor på fartyg

flagg}styr{man s. ªsjömil.º
flagg}stång s.
flagg{stångs}knopp s.
flagg}ställ s.
flagg}under{of{fic{er s.
flagg}vift{ande adj. oböjl.
flag{ig adj. -t -a
flagna [-a•gna] v. -de bilda
lossnande flagor o.d.

1flagra s. -n flagror
2flagra v. -de flaga
flagr{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a uppenbar, påtag-
lig

flagr{ig adj. -t -a
flagr{ing s.
flak s. -et; pl. = flat yta el.
skiva t.ex. av is el. för last på
lastbil

flake s. -n flakar lastflak på
vagn m.m.

flak{ong [-ån•] s. -en -er
liten parfymflaska

flak{ong}propp s.
flak}vagn s.
flamb{era v. -de avbränna
med konjak e.d.; sveda
fågel m.m.

flam}eld{fast adj.
flam{enco [-en•k-] s. -n; pl.

-r el. -er spansk sång el. dans
flam{enco}dans s.
flam{enco}gitarr s.
flam}fast adj.
flam}garn s.
flam}härd{ad adj.
flam}härd{ig adj. -t -a
flam{ingo [-in•g-] s. -n -r

fågel
flam{ingo}blomma s.
flam}länd{are [flamm•-] s.

-n; pl. =, best. pl. flamländ-
arna person i el. från
Flandern el. angränsande
områden i Belgien med
nederländska som
modersmål

flam}ländsk adj. -t -a
flam}ländska s. -n flam-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna
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1flamma s. -n flammor
2flamma v. -de
flamm{ig adj. -t -a; flammigt

trä
flamm{ig{het s.
flam{ning s.
flam{nings}punkt s.
flam}punkt s.
flam}röd adj.
flams s. -et ªvard.º

1flamsa v. -de ªvard.º skratta
o. prata vårdslöst o.d.

2flamsa s. -n flamsor ªvard.º
kvinna el. flicka som
flamsar

flams{ig adj. -t -a
flams{ig{het s.

1flamsk adj. -t -a flamländsk
2flamsk s. oböjl. flamskväv-

nad; dyna i f.
flamsk}väv s.
flamsk}väv{nad s.; utförd i

gobelängteknik
flam}säker adj.
flam}ugn s.
flandr{isk adj. -t -a från
Flandern

flan{ell [-ell•] s. -en äv. -et;
pl. -er ruggat tyg

flan{ell}byx{or s. pl.
flan{ell}duk s.
flan{ell}kost{ym s.
flan{ell}natt{linne s.
flan{ello{graf [-a•f] s. -en -er
tygklädd tavla för tillf.
uppsättning av bilder o.d.
på kartongskivor

flan{ell}pyjam{as s.
flan{ell}skjorta s.
flan{era v. -de ströva om-
kring på gatorna utan mål

flank s. -en -er; anfalla
truppen i flanken sidan

flank}an{fall s.
flank}eld s.
flank{era v. -de täcka el. be-
gränsa på sidan; kanta;
beskjuta från sidan m.m.

flank{er{ing s.
flank}skydd s.
flank}stöd s. ªfinl.º få f. få
stöd från utomstående
person el. grupp

flan{ör [-ö•r] s. -en -er
flan{ör}stråk s.
flark s. -en -ar vegetations-
fattigt o. tidvis vatten-
fyllt område i myr

flark}myr s.
flarn s. -et; pl. = barkstycke

som flöte; spröd småkaka;
lätt el. bräckligt föremål
m.m.

flaska s. -n flaskor
flask}auto{mat s.; som tar

emot returflaskor
flask}barn s.
flask}borste s.
flask}form{ig adj. -t -a
flask}hals s.
flask{hals}pro{blem s.
flask}lock s. -et; pl. =
flask}post s.
flask}propp s.
flask}skepp s. skepp inuti
en flaska

flask}ställ s.
flask}öppn{are s.
flat adj.; n. sing. obest. obrukl.,

flata 1 utan upphöjning-
ar el. fördjupningar,
plan, slät  2 snopen, för-
lägen

flata s. -n flator 1 flatsida
m.m. 2 ªkan väcka anstötº
lesbisk kvinna

flat}bottn{ad adj.
flat}bröd s.
flat}fisk s.
flat{het s.
flat}lus s.
flatna v. -de bli flatare
flat}skratt s. ªvard.º
flat}skratta v. ªvard.º
flatt{er{ande adj. oböjl.
smickrande, förskönande

flau [flau] adj. oböjl. mark-
naden är f. matt, trög

flau{het s.
1flax s. -en ªvard.º tur; ha f.
2flax s. -et flaxande
flaxa v. -de slå häftigt med

vingarna; flyga el. flänga
omkring m.m.

flax{ig adj. -t -a; flaxigt
lynne ªvard.º ostadigt

flax{ig{het s.
flax{ning s. -en -ar
flegma [-egg•-] s. -n tröghet

i lynnet, sävlighet
flegm{at{ik{er [-a•-] s. -n;

pl. =
flegm{at{isk adj. -t -a
flekt{era v. -de; f. ett verb
böja; flekterande språk

flekt{er{ing s.
flektion se flexion
flen s. -en isskorpa på
marken under snön,
bottenskare

flen}timotej s.; gräs
flen}ört s.; lejongapväxt

1flera el. fler adj. pl. större
antal; ytterligare o.d.; f.
deltagare än någonsin

2flera pron. åtskilliga,
många

fler{an{vänd{ar}syst{em s.
ªdatabeh.º

fler}arm{ad adj.
fler{barns}fam{ilj s.
fler}blad{ig adj. -t -a
fler{bo{stads}hus s.
fler{bädds}rum s.
fler}cell{ig adj. -t -a
fler{dag{ars}tid{ning s.; med

minst fyra nummer i veckan
fler}dim{ens{ion{ell adj. -t -a
fler}dubbel adj.
fler}dubbla v.
fler}dubbl{ing s.
fler{dygns}peri{od s.
flere adj. ªfinl.º fler, flera
fler}fald{ig adj. -t -a
fler}falt adv.
fler{fam{iljs}hus s.
fler}färg{ad adj.
fler{färgs}tryck s.
fler}handi{kapp{ad adj.
fler{läk{ar}stat{ion s.
fler}o{mätt{ad adj. fleromätt-

ade fettsyror
fler{parti}mot{ion s.
fler{parti}syst{em s.
fler}siffr{ig adj. -t -a
fler}skär{ig adj. -t -a; f. plog
fler}språk{ig adj. -t -a
fler}språk{ig{het s.
fler}stav{ig adj. -t -a
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fler}stav{ig{het s.
fler{stegs}in{form{at{ion s.
fler}städ{es adv. ªåld.º på åt-
skilliga ställen

fler}stämm{ig adj. -t -a
fler}stämm{ig{het s.
fler}tal s. -et
fler{tusen}år{ig adj. -t -a
fler}tyd{ig adj. -t -a
fler{vals}prov s. -et; pl. =
fler{vals}test s. -et el. -en;

pl. = el. -er
fler{vals}upp{gift s.
fler{vån{ings}hus s.
fler}år{ig adj. -t -a
fler{års}kon{trakt s.
fler{års}plan s. -en -er
flest adj. superl. partiet fick

f. röster i valet
flesta adj. superl.; best. de f.

deltagarna var från
Sverige

flexa v. -de ªvard.º ha el.
tillämpa flexibel arbets-
tid

flex{ibel [-i•-] adj. -t flexibla
anpassbar, föränderlig;
böjlig

flex{ibil{itet [-e•t] s. -en
flex{ion [-kso•n] el.

flekt{ion s. -en -er
ordböjning

flex{ions}form s. -en -er
flex{ions}änd{else s.
flex{iv{isk [-i•v-] adj. -t -a
flex{ning s.
flex}ram s.; för flextid
flex}skiva s. diskett
flex}tid s. flexibel arbetstid
flex{ur [-u•r] s. -en -er flack
böjning i bergartslager

1flicka s. -n flickor
2flicka v. -de lappa skor

m.m.; f. in foga el. skjuta
in o.d.

flick{akt{ig adj. -t -a
flick{akt{ig{het s.
flick}be{kant adj.; pl. -a

substantiverat
flick}bok s., till 1bok
flick}cykel s., till 1cykel
flicke}barn s.
flick}ge{stalt s.

flick}hem s.
flick{ig adj. -t -a ªvard.º
flick}jäg{are s.
flick}klänn{ing s.
flick}knäpp{ning s.
flick}kropp s.
flick}lag s. -et; pl. = i lag-
sporter

flick}möbel s.
flick}namn s.
flick}pens{ion s.
flick}rum s.
flick}röst s.
flick}skola s.
flick}slyna s.
flick}snärta s.
flick}tjus{are s.
flick}tycke s. -t
flick}unge s.
flick}verk s.
flick}vän s.
flik s. -en -ar hörn el. snibb

av klädesplagg e.d.; avrivet
stycke; framskjutande
del av blad m.m.

flika v. -de; f. in inskjuta
ord i ett samtal

flik{ad adj. försedd med
flikar

flik}blad{ig adj. -t -a
flik{ig adj. -t -a
flik{ig{het s.
flimmer s. flimret
flimmer}hår s.
flimmer}rör{else s.
flimra v. -de skimra dallr-
ande; röra sig hastigt av
o. an, vibrera m.m.

flimr{ig adj. -t -a
flimr{ing s.
flin s. -et; pl. = ªvard.º
flina v. -de ªvard.º le el.
skratta försmädligt o.d.

flinga s. -n flingor i sms som
snöflinga, tvålflinga

fling}paket s.
flin{ig adj. -t -a ªvard.º
flin{ig{het s.
flink adj. -t -a snabb, rask

o.d.
flink{het s.
flint s. -en ªvard.º flintskalle

m.m.

flinta s. -n flintor stycke av
tät grå bergart av kisel-
syra m.m.

flint}glas s.; för linser o.d.
flint}gods s.; keramik
flint}hård adj.
flint}kniv s.
flint}lås s.
flint{lås}ge{vär s.
flint}porsl{in s. -et
flint}red{skap s.
flint}skalle s. ªvard.º kal
hjässa m.m.

flint}skall{ig adj. -t -a ªvard.º
flint}skall{ig{het s. ªvard.º
flint}yxa s.
flipper}spel s. typ av spel
med kula som manövrer-
as att studsa mot olika
poänggivande punkter
m.m.

flirt [-ört•] el. flört s. -en
flirta [-ört•a] el. flörta v.

-de; f. med ngn visa sig
intresserad el. smått för-
älskad i ngn

flirt{ig el. flört{ig adj. -t -a
flirt{ig{het el. flört{ig{het s.
flirt}kula s.
flis s. -en koll. stenskärvor

el. träsplitter m.m.
1flisa s. -n flisor skärva;

sticka från vedträ o.d.; tunn
skiva av sten m.m.

2flisa v. -de förvandla till el.
göra träflis m.m.; f. sig
klyva sig i flisor o.d.

flis}eld{ning s.
flis{ig adj. -t -a
flis{ig{het s.
flis}mosa{ik s.
flis{ning s.
flis}tugg s. -en -ar
flit s. -en arbetsamhet,
ihärdighet i arbete m.m.;
med f. med avsikt

flita v. -de ªprov.º vara flitig
flit}arbete s.; som resultat av

flit
flit}be{tyg s.
flit{ig adj. -t -a
flit}peng{ar s. pl.
f-ljud [eff•-] s.
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flo s. -n -ar 1 ªprov.º lager,
skikt  2 ªprov.º vatten-
samling, vattenpuss;
myrsjö

1flock s. -en -ar hop, skock;
blomställning med blom-
skaft från en gemensam
kort huvudaxel m.m.

2flock s. -et avfall av ull el.
silke m.m.

flocka v. -de 1 tyget flockar
(sig) bildar ludd o.d.  
2 f. sig bilda flockar

flock}arun s.; växt
flock{as v. flockades flocka
sig

flock}be{te{ende s.
flock}blomm{ig adj. -t -a
flock}djur s.
flock}in{stinkt s.
flock}ment{al{itet s.
flock{ning s.
flock}silke s.
flock}ull s.
flock}var{else s.
flock{vis adv.
flod s. -en -er
flod}arm s.
flod}bank s. -en -ar
flod}brädd s.
flod}båt s.
flod}bädd s.
flod}dal s.
flod}delta s.
flod}fart s. -en
flod}fåra s.
flod}färd s.
flod}gud s.
flod}häst s.
flod}kräfta s.
flod}mynn{ing s.
flod}om{råde s.
flod}spruta s.; för släckning 

av bränder
flod}strand s.
flod}syst{em s.
flod}tid s.
flod}vatten s.
flod}våg s. -en -or
flod}ång{are s.
flod}över{gång s.
flog}rönn s. flygrönn
flo}om{råde s.

flopp [flåpp] s. -en -ar
ªvard.º misslyckande,
fiasko

floppa v. -de ªvard.º
1flor s. -et; pl. = slöja el. stycke

av tunt, genomskinligt
tyg m.m.

2flor s. oböjl. blomning,
blomstring; stå i (sitt) f.

flora s. -n floror beskrivning
av ett områdes växtvärld

flora}om{råde s.
flor}be{hängd adj.
florent{in{are [-i•-] s. -n;

pl. =, best. pl. florentinarna
inv. i Florens

florent{insk [-i•n-] adj. -t -a
flor{era v. -de blomstra,
frodas

flor{ett [-ett•] s. -en -er fäkt-
vapen med fyrkantig
klinga o. spets med
platta o.d.

flor{ett}fäkt{are s.
flor{ett}fäkt{ning s.
flor{ett}silke [-ett•-] s. av-
fallssilke, flocksilke

flor{ett}stöt s.
flori{legi{um [-le•g-] s. flori-

legiet florilegier utsökt
samling el. urval av pekor-
al o.d.

flor{in [-i•n] s. -en -er mynt-
(enhet) i Nederländerna m.m.

flor{ist [-is•t] s. -en -er
blomsterbindare,
blomsterhandlare

flor{ist{ik [-i•k] s. -en växt-
kännedom

flor{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
flors}duk s.
flor}sikt s. -en
flors}lätt adj.
flor}socker s.
flor(s)}tunn adj.
flor}tyg s.
floskel s. -n floskler mest i

pl. tom fras
floskel}fri adj.
floskul{ös [-ö•s] adj. -t -a;

floskulöst tal
flossa s. -n flossor vävsätt för
vävnad med lugg av in-

slagstrådar el. inknutna
trådar

floss{ad adj. luggig, ruggig
o.d.

flossa}matta s.
flot{at{ion s. -en metod för
anrikning av uppslamm-
ad mald malm

1flott adj.; n. =, -a fin, stilig;
frikostig

2flott adj. oböjl.; predikativt
flytande; fartyget blev f.,
höll sig f.

3flott s. -et smält fett från djur
1flotta s. -n flottor större

mängd fartyg med ge-
mensam ledning; krigs-
makt till sjöss m.m.

2flotta v. -de 1 f. timmer
forsla i rinnande vatten
2 f. ner sina kläder

flottagning avstavas flott}-
tag{ning s.

flott{are s. -n; pl. =, best. pl.
flottarna

flott{bar adj. -t -a; flottbart
virke

flott}bas s. -en -er
flott}be{sök s.
flott}block{ad s.
flott}brygga s.
flotte s. -n flottar farkost
av hopfästa stockar el. av
gummi e.d.; mängd virke
hopbundet för transport
i vatten m.m.

flott}en{het s.
flott}fläck s.
flott}gods s.
flott{het s.
flott{ig adj. -t -a
flott{ig{het s.
flott{ilj [-il•j] s. -en -er för-
band av lätta örlogsfar-
tyg; fredsförband inom
flygvapen m.m.

flott{ilj}chef s.
flottimmer avstavas flott}-

timmer s.
flott{ist [-is•t] s. -en -er
menig i flottan

flott}krans s.; kaka
flott}led s. -en -er
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flott{ning s.
flott{nings}arbet{are s.
flott{nings}för{en{ing s.
flott{nings}led s. -en -er
flott{nings}ränna s.
flott{nings}säs{ong s.
flott}styrka s.
flott{yr [-y•r] s. -en -er fett
för fritering o.d.

flott{yr}koka v., till 3koka
flott{yr}kok{ning s.
flott{yr}kokt adj.
flott{yr}stekt adj.
flott{ör [-ö•r] s. -en -er flyt-
kropp för mätning el. regler-
ing av vätskenivå el. tjänande
att hålla hydroplan flytande

flott{ör}vent{il s.
flow [flåo] s. oböjl. ªpsykol.º
känsla av koncentration,
eufori och tidlöshet

flox s. -en växt
flox}blomma s.
fluff s. -en porös massa i

blöja m.m.
fluffa v. -de göra fluffig o.d.
fluff{ig adj. -t -a burrig;
lucker, porös m.m.

fluff{ig{het s.
fluff}massa s.
fluga s. -n flugor
flug}bind{ning s. tillverk-
ning av fiskeflugor

flug}blomster s.
flug}fisk{are s.
flug}fiske s.
flug}fång{are s. -n; pl. =,

best. pl. flugfångarna
flug{ig adj. -t -a ªvard.º
tokig, vurmig

flug{ig{het s.
flug}larv s. -en -er
flug}lort s.
flug}nät s.
flug}skit s. ªvard.º
flug}smuts s.
flug}smälla s.
flug}snapp{are s. -n; pl. =,

best. pl. flugsnapparna fågel
flug}spö s.
flug}svamp s.
flug}svärm s.
flug}vikt s.; i boxning m.m.

flug}vikt{are s. -n; pl. =, best.
pl. flugviktarna

flu{id [-i•d] adj.; n. sing. obest.
obrukl., fluida flytande;
som har samband med
strömning

flu{id{is{era v. -de ªtekn.º
göra flytande, fördela ett
fast ämne i gas el. vätska

flu{id{is{er{ing s.
flu{id{itet [-e•t] s. -en
flu{id{um [flu•-] s. fluidet

fluider vätska; dryckes-
vara

flukt s. -en -er ªvard.º titt,
blick, syn

flukta v. -de ªvard.º se, titta
fluktu{at{ion s. -en -er
fluktu{era v. -de växla, stiga
o. falla o.d.

fluktu{er{ing s.
flum s. -met ªvard.º det att
vara flummig

flum}liber{al adj. -t -a
flumma v. -de ªvard.º vara
flummig o.d.

flumm{are s. -n; pl. =, best.
pl. flummarna ªvard.º

flumm{ig adj. -t -a ªvard.º på-
verkad av narkotika;
intellektuellt oredig

flumm{ig{het s.
flum}peda{gog{ik s.; utan krav

på fasta kunskaper
flum}stil s.
flum}vänster s. -n ªpolit.º
flundra s. -n flundror flat-
fisk m.m.

flundre}art s.
flundre}fiske s.
flu{or [-å•r] s. -en grundämne
flu{or{era v. -de fluoridera
flu{or{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en luminiscens
med ytterst kort lystid
efter aktiveringens slut

flu{or{esc{era [-se•- el. -se•-]
v. -de utsända strålning
gm fluorescens

flu{or{esc{er{ing s.
flu{or}halt s.
flu{or{id [-i•d] s. -en -er salt
av fluorväte m.m.

flu{or{id{era v. -de tillsätta
fluorid till vatten osv.

flu{or{id{er{ing s.
flu{or}skölj{ning s.
flu{or}tand{kräm s.
flu{or}vatten s.
flu{or}väte s.
flu{or{väte}syra s.
fluss s. -en -er tillsatsmedel
vid smältning för sänk-
ning av smältpunkten
m.m.

fluss}glas s. ogenomskin-
ligt glas

fluss}medel s.
flusspat avstavas fluss}spat s.
fluster s. flustret; pl. =, best.

pl. flustren utsprång framför
ingång till bikupa

fluster}bräde s.
fluvi{al [-a•l] adj. -t -a här-
rörande från floder o.d.;
fluviala avlagringar

flux se hux flux
flux}meter s. -n fluxmetrar
mätinstrument för
magnetiskt flöde

1fly v. flydde, flytt, flydd n.
flytt, pres. flyr 1 ta till
flykten  2 snabbt för-
svinna; tiden flyr 3 ªvard.º
räcka ngn ngt

2fly s. -et -n 1 platt o. spets-
igt ändparti på arm på
ankare  2 gungande
markskorpa på myr m.m.
3 mest som efterled i sms
vingad insekt

3fly adv. ªvard.º alldeles,
ytterst; f. förbannad

4fly adj. flytt flya som går åt
snabbt, odryg; som förled
i sms snabb- o.d.

fly{ende s. -t
fly}fot{ad adj.
flyg s. -et; pl. =
flyga v. flög, flugit, flugen

fluget flugna, pres. flyger
flyg{ande adj. oböjl. i f. fläng
i största hast o.d.

flyg}an{fall s.
flyg}an{grepp s.
flyg{ar}dräkt s.
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flyg{are s. -n; pl. =, best. pl.
flygarna

flyg{ar}ess el. flyg{ar}äss s.,
till 1ess

flyg{ar}huva s.
flyg{ar}over{all s.
flygaräss se flygaress
flyg}at{taché s.
flyg}at{tack s.
flyg}bana s.
flyg{bar adj. -t -a; flygbart

plan
flyg}bas s. -en -er
flyg}bens{in s.
flyg}be{sprut{ning s.
flyg}bild s.
flyg}bilj{ett s.
flyg}blad s.
flyg}bo{lag s.
flyg}bomb s.
flyg}bomba v.
flyg}bomb{arde{mang s.
flyg}brev s.
flyg}bränsle s.
flyg}buller s.
flyg}buren adj.
flyg}buss s.
flyg}båt s.
flyg}certi{fik{at s.
flyg}di{vis{ion s.
flyg}egen{skap{er s. pl.
flyg}ek{orre s.
flygel s. -n flyglar sidoparti
av byggnad; piano med
vågräta strängar m.m.

flygel}altare s.; med dörrar
flygel}bygg{nad s.
flygel}dörr s.
flygel}karl s.
flygel}lock s. -et; pl. =
flyg}eskader s.
flyg}fisk s.
flyg}flott{ilj s.
flyg}foto s.
flyg}foto{graf{era v.
flyg}foto{graf{er{ing s.
flyg}foto{grafi s. -et -er
flyg}frakt s.
flyg}fä s.
flyg}fält s.
flyg}färd s.
flyg}färd{ig adj. -t -a
flyg}för{are s.

flyg}för{band s.
flyg}för{bind{else s.
flyg}för{bud s.
flyg}före{tag s.
flyg}för{måga s.
flyg}för{svar s.
flyg}för{valt{ning{en s. best.
flygg adj. -t -a flygfärdig
flyg}gen{er{al s.
flyg}hall s.
flyg}hamn s.
flyg}haveri s.
flyg}havre s.; ogräs
flyg}hud s.
flyg}höjd s.
flyg}industri s.
flyg}ingenj{ör s.
flyg}in{sats s.
flyg}kap{are s.
flyg}kap{ning s.
flyg}kapt{en s.
flyg}karta s.
flyg}kata{strof s.
flyg}klar adj. -t -a
flyg}klar{er{are s.
flyg}klubb s.
flyg}konst s.
flyg}korri{dor s.
flyg}krasch s.
flyg}kropp s.
flyg}kunn{ig adj. -t -a
flyg}kår s.
flyg}larm s.
flyg}led{are s.
flyg{led{ar}torn s. -et; pl. =
flyg}led{es adv.
flyg}led{ning s.
flyg}linje s.
flyg}lotta s.
flyg}luffa v.; med rabattkort
flyg}luff{are s.
flyg}luff{ning s.
flyg}läk{are s.
flyg}lär{are s.
flyg}mask{in s.
flyg{mask{ins}typ s.
flyg}materi{el s.
flyg}med{ic{in s.
flyg}mek{an{ik{er s.
flyg}mot{or s.
flyg}myra s.
flyg}nav{ig{at{ör s.
flyg{ning s. -en -ar

flyg}of{fic{er s.
flyg}o{lycka s.
flyg}pass{ag{er{are s.
flyg}plan s. -et; pl. =
flyg{plans}be{sätt{ning s.
flyg{plans}kap{ning s.
flyg{plans}pro{peller s.
flyg{plans}till{verk{are s.
flyg{plans}typ s.
flyg{plans}vinge s.
flyg}plats s. -en -er
flyg{plats}chef s.
flyg}post s.
flyg}prov s. -et; pl. =
flygraid se flygräd
flyg}resa s.
flyg}res{en{är s.
flyg}rutt äv. flyg}route s.
flyg}räd el. flyg}raid s.
flyg}rädd adj.
flyg{rädd{nings}tjänst{en s.

best.
flyg}rädsla s.
flyg}rönn s. rönn som
växer på annat träd

flyg}sand s.
flyg{sands}fält s.
flyg}simul{at{or s.
flyg}sjuka s.
flyg}skola s.
flyg}span{ing s.
flyg}sport s.
flyg}stab s.
flyg}stat{ion s.
flyg}stopp s., till 1stopp
flyg}strejk s.
flyg}strid s.
flyg}strids{kraft{er s. pl.
flyg}styrka s.
flyg}styr{man s.
flyg}säker{het s.
flyg{säker{hets}mynd{ig{het s.
flyg{säker{hets}tjänst{en s.

best.
flyg}taxa s.
flyg}taxi s.
flyg}tekn{ik s.
flyg}tekn{ik{er s.
flyg}tekn{isk adj. -t -a
flyg}term{in{al s.
flyg}tid s.
flyg}traf{ik s.
flyg}trans{port s.
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flyg}tur s. -en -er
flyg}under{stöd s.
flyg}upp{vis{ning s.
flyg}ut{bild{ning s.
flyg}vapen s.
flyg{vapen}chef s.
flyg}verk{sam{het s.
flyg}verk{stad s.
flyg}vet{er{an s.
flyg}väg s.
flyg}värd{inna s.
flyg}ödla s.
flyg}öv{ning s.
fly}hänt adj. rask i arbete o.d.
fly}hänt{het s.

1flykt s. -en -er till 1fly 1; ta
till flykten fly

2flykt s. -en till flyga; fåglars
f.; fantasins f.

flykta v. -de ªåld.º fly
flykt}be{nägen adj.; om intern
flykt}be{red{skap s.
flykt}bil s.
flykt}för{sök s.
flykt{ig adj. -t -a 1 som lätt
förgasas; obeständig;
ytlig, hastig m.m. 2 ej
komparation flyende

flykt{ig{het s.
flykt{ing s. -en -ar
flykt{ing}barn s.
flykt{ing}bo{stad s.
flykt{ing}fam{ilj s.
flykt{ing}fient{lig adj. -t -a
flykt{ing}fient{lig{het s.
flykt{ing}fråg{or s. pl.
flykt{ing}för{lägg{ning s.
flykt{ing}grupp s.
flykt{ing}hjälp s.
flykt{ing}kom{miss{ari{at s.

FN:s f.
flykt{ing}kom{miss{arie s.
flykt{ing}kvot s.
flykt{ing}läger s.
flykt{ing}mot{tag{ande s.
flykt{ing}mot{tag{ning s.
flykt{ing}pol{it{ik s.
flykt{ing}pro{blem s.
flykt{ing}skara s.
flykt{ing}sluss s. första an-
halten för asylsökande
flyktingar

flykt{ing}smuggl{are s.

flykt{ing}smuggl{ing s.
flykt{ing}ström s.
flykt{ing}ärende s.
flykt}in{stinkt s.
flykt}möj{lig{het s.
flykt}plan s. -en -er
flykt}skott s.; på flygande 

fågel
flykt}väg s.
flyt s. -et jämn fortgång;
god fart; inspirerad flykt
m.m.

flyta v. flöt, flutit, fluten
flutet flutna, pres. flyter

flyt{ande adj. oböjl. f. ämne
t.ex. vatten, blod; f. stil ledig
o. d; f. gränser obestämda

flyt{bar adj. -t -a
flyt{bar{het s.
flyt}docka s.
flyte}tyg s. -et; pl. = ªvard.º
farkost

flyt}gas s. ªfinl.º gasol
flyt}gödsel s.
flyt}jord s.
flyt}kropp s.
flyt}mina s.
flyt{ning s. -en -ar
flytt s. -en -ar ªvard.º flytt-
ning

flytta v. -de
flytt{are s. -n; pl. =, best. pl.

flyttarna
flytt{bar adj. -t -a
flytt{bar{het s.
flytt}bil s.
flytt}block s.
flytt}buss s.
flytt}firma s.
flytt}fågel s.
flytt{fågel(s)}sträck s.
flytt}gröt s.
flytt}karl s.
flytt}lass s.
flytt{lass}pol{it{ik s.
flytt{ning s. -en -ar
flytt{nings}an{mäl{an s.
flytt{nings}be{tyg s.
flytt{nings}bi{drag s.
flytt}vagn s.
flyt}väst s., till 1väst
flå v. flådde, flått, flådd n.

flått, pres. flår

flå}buse s. ªvard.º råskinn o.d.
flåd{ig adj. -t -a ªvard.º flott
flå{ende s. -t

1flå}hacka s.; för odling o.d.
2flå}hacka v.
flå}hack{ning s.
flås s. -et flåsande, ªvard.º
kondition

flåsa v. -de
flås}hurt{ig adj. -t -a ªvard.º
överdrivet hurtig

flås{ig adj. -t -a
flås{ig{het s.
flås{ning s. -en -ar
flås}pat{os s. ªvard.º över-
drivet patos

flått s. -en -ar fästing
fläck s. -en -ar
fläcka v. -de sätta fläckar
på

fläck}fri adj.
fläck{ig adj. -t -a
fläck{ig{het s.
fläck}tals adv.
fläck}tyf{us s.
fläck}ur{tag{ning s.
fläck{ur{tag{nings}medel s.
fläck}ut{tag{ning s.
fläck{ut{tag{nings}medel s.
fläck{vis adv. på flera
mindre ytor

fläder s. -n växt
fläder}blom s.
fläder}buske s.
fläder}bär s.
fläder}märg s.
fläder}te s.
fläka v. fläkte klyva el. slita

upp o. vika ut; spärra ut
m.m.

fläk{ning s.
fläkt s. -en -ar
fläkta v. -de; vinden fläktar;

f. sig skaffa sig luftdrag
gm att vifta med ngt

fläkt}kyld adj.
fläkt{ning s.
fläkt}rem s. -men -mar
fläkt}syst{em s.
flämt s. -et
flämta v. -de
flämt{ning s. -en -ar

1fläng s. -et; i flygande f.
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2fläng adj. oböjl. ªvard.º tokig
flänga v. flängde; f. barken

av träd riva o.d.; fara och
f. rusa el. flacka omkring
o.d.

fläng{ig adj. -t -a
fläng{ning s.
fläns s. -en -ar utstående
kant på plåt m.m.

flänsa v. -de 1 förse med
fläns  2 skära späcket ur
val

fläns}bricka s.
fläns{ning s.
fläns}rör s.
flärd s. -en ytlig prakt
flärd}fri adj.
flärd}fri{het s.
flärd}full adj. -t -a
flärd}full{het s.
flärd}litter{at{ur s.; underhåll-

ningslitteratur
flärd}lös adj. -t -a
flärpa s. -n flärpor uppblås-
bar pappersleksak

fläsk s. -et
fläsk}ben s.
fläsk}berg s. ªnedsättandeº
tjock person

fläsk}filé s.
fläsk}flott s.
fläsk}färs s.
fläsk}hare s.; från kotlettrad
fläsk{ig adj. -t -a ªvard.º
smällfet o.d.

fläsk{ig{het s.
fläsk}karré s.
fläsk}korv s.
fläsk}kotl{ett s.
fläsk}kött s.
fläsk}lägg s. -en -ar
fläsk}läpp s. ªvard.º
fläsk}pann{kaka s.
fläsk}sida s.
fläsk}stek s. -en -ar
fläsk}svål s.
fläsk}tärn{ing s.
fläsk}änger s.; insekt

1fläta s. -n flätor
2fläta v. -de
flät}korg s.
flät}mönster s.
flät{ning s. -en -ar

flät}verk s.
flöda v. -de
flöd}bord s.; på damm
flöde s. -t -n
flöd{es}dia{gram s.
flöd{es}en{ergi s.
flöd{es}plan s. -en -er

ªdatabeh.º
flöd{es}schema s.
flöd{ig adj. -t -a som flödar

över
flöd}vatten s. ªfinl.º sväm-
vatten

flöja v. flöjde hoppa över
stängsel m.m.; mest om djur

flöjel s. -n flöjlar vindrikt-
ningsvisare

flöjel}stång s.
flöjla v. -de ställa in pro-

peller för minsta luftmot-
stånd

flöjl{ing s.
flöj{ning s.
flöjt s. -en -er
flöjta v. -de sjunga el. tala
flöjtlikt; vissla m.m.

flöjt}blås{are s.
flöjt{ist [-is•t] s. -en -er flöjt-
blåsare

flöjt}kon{sert s.
flöjt}lik adj. -t -a
flöjt}mus{ik s.
flöjt{ning s.
flöj}trä s.
flöjt}spel s.
flöjt}spel{are s.
flöjt}stämma s.
flöjt}ton s. -en -er
flört se flirt
flörta se flirta
flörtig se flirtig
flörtighet se flirtighet
flöte s. -t -n; vara bakom

flötet inte fatta vad saken
gäller o.d.

flöts s. -en -er kolförande
lager

flöts}bild{ning s.
f-moll [eff•-] el. f moll s. best.
FM-sänd{are s. frekvens-
modulerad radiosändare

fnalla v. -de ªprov.º plocka
i sig, äta smått m.m.

fnas s. -et bladrest på frukt
el. bär; skal, fjäll m.m.

fnasa v. -de
fnas{ig adj. -t -a; f. hud fjäll-
ig o.d.

fnas{ig{het s.
fnask s. -et; pl. = ªstarkt

nedsättandeº prostituerad
kvinna

fnaska v. -de ªstarkt
nedsättandeº ägna sig åt
prostitution

fnassel s. fnasslet fjäll av
hud, mjäll m.m.

fnassl{ig adj. -t -a
1fnatt s. -en ªvard.º vurm,

mani, fix idé m.m.; få f.
bli tokig m.m.

2fnatt s. -en -ar ªprov.º ekorre
fnatta v. -de ªvard.º rusa,
skynda m.m.

fniss s. -et; pl. =
fnissa v. -de skratta smått

el. i smyg o.d.
fniss{ig adj. -t -a
fniss{ning s. -en -ar
fnitter s. fnittret
fnittra v. -de fnissa
fnittr{ig adj. -t -a
fnittr{ing s. -en -ar
fnosk{ig adj. -t -a ªvard.º
fånig, tokig

fnosk{ig{het s. -en -er
1fnurra s. -n fnurror; f. på

tråden
2fnurra v. -de trassla till sig

o.d.
fnurr{ig adj. -t -a ªvard.º
misslynt, stött o.d.

fnurr{ig{het s.
fnyk s. -et ªprov.º skräp;
grand; inte ett f.

fnysa v. fnös el. fnyste,
fnyst, pres. fnyser

fnys{ning s. -en -ar
fnöske s. -t -n porös lättan-
tändlig massa

fnösk}ticka s.
fnösk}torr adj. -t -a
foajé s. -n -er förhall på

teater
foajé}re{klam s.
foajé}scen s.
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fob [fåbb] adv. fritt om-
bord; köpa, sälja f.

fobi [-i•] s. -n -er onormal
skräck t.ex. för att vistas på
öppna platser

fob}köp s.
fob}pris s., till 1pris
fock s. -en -ar understa el.
största segel på främsta
masten; försegel på en-
mastare

focka v. -de ªvard.º avskeda
fock}mast s.
fock}märs s.
fock}märs{segel s.
fock{ning s.
fock}rå s. -n -r
fock}skot s.
foder s. fodret; pl. =, best. pl.

fodren 1 föda åt husdjur
t.ex. hö, havre 2 undertyg;
invändig beklädnad i
motorcylinder; träram
kring dörr- el. fönster-
karm; yttre grön blad-
krans i blomma m.m.

foder}beta s.
foder}blad s. ªbot.º
foder}bland{ning s.
foder}bord s.
foder}en{het s.
foder}giva s.
foder}häck s.
foder}kaka s.
foder}liv s.
foder}lärft s.
foder}medel s.
foder}potat{is s.
foder}silo s.
foder}stat s.
foder}säd s.
foder}trä s.
foder}tyg s.
foder}värd adj.; för häst m.m.
foder}växt s.
foder}ärt{er s. pl.
fodra v. -de 1 2
fodr{ad adj. en f. kappa
fodr{al [-a•l] s. -et; pl. =
skyddande hölje t.ex. för
glasögon

fodr{al}klänn{ing s.
fodr{ing s. -en -ar

1fog s. -en -ar hopfognings-
ställe m.m.

2fog s. oböjl. skäl, berättig-
ande; med, utan (allt) f.;
ha f. för sig

foga v. -de; f. sig i ngt låta
sig nöja med; f. sig efter
ngn ge efter för; det har
fogat sig så fallit sig

fog}bruk s.; murbruk
fogde s. -n fogdar person
med förvaltande mynd-
ighet för kronans el. gods-
herres räkning i ä. tid m.m.

fogde}för{valt{ning s.
fog}fri adj.
fog{lig adj. -t -a
fog{lig{het s.
fog{ning s. -en -ar
fog{sam adj. -t -ma foglig
fog{sam{het s.
fog}stryka v.
fog}stryk{ning s.
fog}svans s.; ett slags hand-
såg

fog}yta s.
fok{al [-a•l] adj. -t -a
fok{al}di{stans s.
fok{al}plan s. -et
fok{us s. oböjl. brännpunkt;
härd för jordbävning m.m.;
stå el. komma i f. i centr-
um för uppmärksamhet;
ett f.

fok{us{era v. -de ställa in
optiskt instrument för skarp
bild; inrikta intresse o.d.
(på); ställa i blickpunkten
m.m.

fok{us{er{ing s.
folder [fål•d-] s. -n foldrar
hopvikt ohäftad tryck-
sak, vikblad

folder}ställ s.
foli{ant [-an•t] s. -en -er bok
i folioformat; stor bok

foli{ant}hylla s.
folie s. -n -r tunt blad av

metall el. plast e.d. el. hinna
el. beläggning t.ex. under
spegelglas

folie}bak{ad adj. f. fisk
folie}bakt adj.; n. =, -a

folie}för{pack{ning s.
foli{era v. -de belägga med
folie; numrera (blad el.
uppslag i) bok o.d.

foli{er{ing s.
folio s. -n bokformat med
höjd över 35 cm; blad el.
uppslag i bok m.m.

folio}band s.
folio}form{at s.
folio}hylla s.
folio}nummer s. ªhand.º
folio}vol{ym s.
folk s. -et; pl. =
folka v. -de; f. sig ªvard.º bli
hyfsad, arta sig o.d.

folk}aktie s.
folk}bibel s.
folk}biblio{tek s.
folk}bil s.
folk}bild{are s. -n; pl. =, best.

pl. folkbildarna
folk}bild{ning s.
folk{bild{nings}arbete s.
folk{bild{nings}org{an{is{-

at{ion s.
folk}bok s., till 1bok
folk}bok{för{ing s.
folk{bok{för{ings}mynd{ig{-

het s.
folk{bok{för{ings}nummer s.
folk}båt s.
folk}dans s.
folk}dans{are s.
folk{dans}lag s. -et; pl. =
folk}demo{krati s.; i kom-

muniststat
folk}demo{krat{isk adj. -t -a
folk}dikt{ning s.
folk}djup s. i, ur folkdjupet
folk}dom{stol s.
folk}dräkt s.
folk{ets{hus}för{en{ing
[-hu•s-] äv. folk{ets 
hus-för{en{ing s.

folk{ets{hus}styr{else äv.
folk{ets hus-styr{else s.

folk{ets{park}styr{else
[-par•k-] äv. folk{ets 
park-styr{else s.

folk}etymo{logi s.
folk}etymo{log{isk adj. -t -a
folk}fant{asin s. best. i f.
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folk}fest s.
folk}fler{tal s.
folk}flyg s.
folk}front s.
folk}för{flytt{ning s.
folk}för{saml{ing s.
folk}för{son{ing s.
folk}för{svar s.
folk}för{sörj{ning s.
folk}ge{men{skap s.
folk}grupp s.
folk}gunst s. -en
folk}hav s.
folk}hem s.
folk{hems}idyll s.
folk}hemsk adj. -t -a

ªskämtsamtº
folk{hems}tank{en s. best.
folk}hjälte s.
folk}hop s.
folk}hum{or s.
folk}hus{håll s.
folk{hus{håll{ning s.
folk}hälsa s.
folk{hälso}in{stit{ut{et s. best.
folk}hög{skola s.
folk{hög{skole}elev s.
folk{hög{skole}kurs s.
folk{hög{skole}lär{are s.
folk}ilsken adj.
folk}in{stru{ment s.
folk}karakt{är s.
folk}kom{miss{arie s.
folk}konj{ak s. ªvard.º
folk}konst s.
folk}kult{ur s.
folk}kynne s.
folk}kyrka s.
folk}kyrk{lig adj. -t -a
folk}kyrk{lig{het s.
folk{kyrko}tanke s.
folk}kär adj. -t -a
folk}lager s., till 1lager
folk}led{are s.
folk}lek s.
folk{lig adj. -t -a
folk{lig{het s.
folk}liv s.
folk{livs}forsk{are s.
folk{livs}forsk{ning s.
folk{livs}skildr{ing s.
folk}lore [fol•klår] s. -n
[-en]; folkliga traditioner

folk}lor{ist [-is•t] s. -en -er
folk}lor{ist{ik [-i•k] s. -en
folk}lor{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
folk}lust{spel s.
folk}lynne s. -t
folk}låt s.
folk}maj{or{itet s.
folk}makt s. -en
folk}massa s.
folk}med{ic{in s.
folk}mel{odi s.
folk}men{ing s.
folk}minne s.
folk{minn{es}ark{iv s.
folk{minn{es}forsk{ning s.
folk}minsk{ning s.
folk}mord s.
folk}mun s. i f.
folk}mus{ik s.
folk{mus{ik}grupp s.
folk}mål s. dialekt
folk}mängd s.
folk}namn s.
folk}nykter{het s.
folk}nöje s.
folk}om{flytt{ning s.
folk}om{rösta v.
folk}om{röst{ning s.
folk{om{röst{nings}fråga s.
folk{om{röst{nings}-

kamp{anj s.
folk}opin{ion s.
folk}park s.
folk{parks}turné s.
folk}parti s.
folk{parti}led{are s.
folk{parti}mot{ion s.
folk}part{ist s. -en -er
folk}part{ist{isk adj. -t -a
folk}pens{ion s.
folk}pens{ion{er{ing s.
folk{pens{ions}av{gift s.
folk{pens{ions}ålder s.
folk}pens{ion{är s.
folk}pol{is s.
folk}psyko{logi s.
folk}re{lig{ion s.
folk}re{pre{sent{ant s.
folk}re{pre{sent{at{ion s.
folk}re{publ{ik s.
folk}res{ning s.
folk}rik adj. -t -a
folk}rike{dom s.

folk}räkn{ing s.
folk}rätt s.
folk}rätts{lig adj. -t -a
folk{rätts}vidr{ig adj. -t -a
folk}rör{else s.
folk{rör{else}an{knyt{ning s.
folk{rör{else}karakt{är s. av f.
folk}saga s.
folk}saml{ing s.
folk}sed s.
folk}sjuk{dom s.
folk}själ s.
folk}skara s.
folk}skikt s.
folk}skola s. ä. motsvarig-
het till grundskola –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

folk{skole}barn s.
folk{skole}sem{in{ari{um s.;

för utbildning av folkskol-
lärare i ä. tid

folk{skol}lär{are s.
folk{skol}lär{ar{inna s. ä.
motsvarighet till mellan-
stadielärare

folk}skrift s.
folk}skygg adj. -t -a
folk}slag s.
folk}spillra s.
folk}språk s.
folk}stam s.
folk}storm s.
folk}styrd adj.
folk}styre s.
folk}styr{else s.
folk}suver{än{itet s.
folk}sång s.
folk}sång{are s.
folk}sägen s.
folk}tal{are s.
folk}tand{vård s.
folk}teater s.
folk}tom adj.
folk}ton s., till 1ton; i f.
folk}trib{un s.
folk}tro s.
folk}trängsel s.
folk}tät adj. folktätt folktäta
folk}tät{het s.
folk{unga}ätt{en s. best. ªhist.º
folk}unge s. -n folkungar

ªhist.º
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folk}uni{vers{itet s.
folk}upp{fostr{an s.
folk}upp{lopp s.
folk}upp{lys{are s. -n; pl. =,

best. pl. folkupplysarna
folk}upp{vigl{are s.
folk}vald adj.
folk}vandr{ing s.
folk{vandr{ings}tid{en s. best.
folk}vett s.
folk}vilja s.
folk}vimmel s.
folk}visa s.
folk{vise}mel{odi s.
folk{vise}ton s., till 1ton
folk}välde s.
folk}vän{lig adj. -t -a
folk}ägd adj.
folk}ök{ning s.
folk}öl s.
foll{ikel [-ikk•-] s. -n foll-

iklar blås- el. säckformig
bildning t.ex. i äggstock

foll{ikel}horm{on s.
fon [fån] s. -en -er enskilt
språkljud

fond [fånd el. fånd] s. -en 
-er 1 bakgrund o.d.
2 kapital avsatt för sär-
skilt ändamål; förråd
t.ex. av erfarenhet; i pl. äv.
värdepapper

fond}an{del s.
fond}av{del{ning s.
fond}av{sätt{ning s.
fond}bild{ning s.
fond}bo{lag s.
fond}börs s. -en -er för handel

med värdepapper
fond{börs}not{er{ing s.
fond}dek{or{at{ion s.
fond}e{miss{ion s.
fond{era [fånd- el. fånd-] v.

-de avsätta till fond m.m.
fond{er{ing s.
fond}för{valt{are s.
fond}kap{it{al s.
fond}kom{miss{ion s.
fond}kom{miss{ion{är s.
fond{kom{miss{ion{ärs}-

firma s.
fond}kuliss s.
fond}medel s. pl.

fond}mål{ning s.
fond}mäkl{are s.
fond}nota s.
fond}papper s.
fond}skatt s.
fond}soci{al{ism s.
fond}spar{are s.
fond}styr{else s.
fond}stämpel s.
fond}tap{et s.
fondue [fåndy• el. fåndy•] s.

-n -r [-er] äv. fondy [-dy•] 
-n -er maträtt med sjud-
ande olja i gryta som
man doppar bitar av
bröd el. kött i

fondue}gryta s.
fond}vägg s.
fondy se fondue
fon{em [-e•m] s. -et; pl. =
betydelseskiljande språk-
ljud

fon{em{at{ik [-i•k] s. -en
fonemlära

fon{em{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
fon{et{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om språkljud

fon{et{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
fon{et{isk adj. -t -a som rör
språkljud; ljudenlig o.d.

foni{ater [-a•-] s. -n foniatrer
foni{atri [-i•] s. -n veten-
skapen om behandling av
talrubbningar o.d.

foni{atr{ik [-i•k] s. -en foni-
atri

foni{atr{ik{er [-a•-] s. -n; pl. =
foni{atr{isk [-a•-] adj. -t -a
fono{graf [-a•f] s. -en -er ap-
parat med vaxrulle för
upptagning o. återgiv-
ning av ljud m.m.

fono{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men ljudin-
spelning t.ex. grammofon-
skiva; grafisk bild av ljud

fono{log [-å•g] s. -en -er
fono{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om språkljud
sedda från funktionell
synpunkt

fono{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
fono{metri [-i•] s. -n

fono{tek [-e•k] s. -et; pl. =
samling inspelningar av
kända röster, röstarkiv

font{an{ell [-ell•] s. -en -er
mellanrum mellan skall-
ens ben hos spädbarn m.m.

font{än [fåntä•n] s. -en -er
springbrunn, vatten-
konst

font{än}fig{ur s.
fora s. -n foror färd med lass

o.d.
force majeure [fårs masö•r]

s. oböjl. övermäktiga om-
ständigheter som utgör laga
hinder för uppfyllande av avtal

forc{era v. -de driva på el.
upp, påskynda; betvinga;
storma; tolka chiffer m.m.

forc{er{ad adj. f. glädje an-
strängd, konstlad o.d.

forc{er{bar adj. -t -a
forc{er{ing s.

1fordom adv. i ä. tid, förr
2fordom adj. oböjl. f. tid
fordom}dags adv. o. adj.

oböjl. ªåld.º
fordom}tima adv. o. adj. oböjl.

ªåld.º från äldre tid
for}don s. -et; pl. =
for{dons}drift s.
for{dons}för{are s.
for{dons}park s.
for{dons}skatt s.
for{dons}tekn{isk adj. -t -a
for{dons}traf{ik s.
for{dons}verk{stad s.
for{dons}äg{are s.
fordra v. -de
fordr{an s.; best. =; i pl. an-

vänds fordringar; en f.
fordr{ande adj. oböjl.
fordr{as v. fordrades be-
hövas, krävas

fordr{ing s. -en -ar mest i pl.
fordr{ings}be{lopp s.
fordr{ings}be{vis s. ªjur.º
fordr{ings}full adj. -t -a
fordr{ings}äg{are s.
fore}checka [få•rçekka] v.
möta motståndare långt
framme för försvar i is-
hockey
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fore}check{ing s. -en till
forechecka

fore}check{ning s. -en fore-
checking

fore}hand [-hand el. -händ]
s. -en; pl. = racketslag i
tennis med handflatan
i slagriktningen

fore{hand(s)}slag s.
for{ell [-ell•] s. -en -er odlad
mindre laxfisk särsk. som
maträtt

for{ell}bäck s.
for{ell}fiske s.
for{ell}odl{ing s.
for{ens{isk [-en•-] adj. -t -a
rättslig, rättegångs-

forint [få•r- el. fårr•-] s. -en 
-er ungersk myntenhet

for}karl s. ªåld.º
1form s. -en -ar behållare för

matlagning, gjutning etc.
2form s. -en -er skapnad, 

gestalt, yttre 1 beskaffen-
het  2 knappast pl.; fysisk
prestationsförmåga

1forma v. -de ge form åt; ge-
stalta; skapa m.m.

2forma s. -n formor liten
öppning i ugns vägg för
tillförsel av blästerluft m.m.

forma se pro forma
form}al{de{hyd s. aldehyd
av metanol

form{al{ia [-a•-] s. pl. form-
ella ting, formsaker

form{al{in [-i•n] s. -et el. -en
derivat av vattenlösning av
formaldehyd

form{al{in}be{handl{ing s.
form{al{is{era v. -de ge syst-

ematisk form, göra form-
ell o.d.

form{al{is{er{ing s.
form{al{ism [-is•m] s. -en be-
toning av el. bundenhet
vid det formella o.d.

form{al{ist s. -en -er
form{al{ist{isk adj. -t -a
form{al{iter [-a•-] adv. form-
ellt

form{al{itet [-e•t] s. -en -er
formsak; detalj i före-

skrivet tillvägagångssätt
o.d.

form{ant [-an•t] s. -en -er
karakteristisk överton för
språkljud m.m.

form{are s. -n; pl. =, best. pl.
formarna

form{at [-a•t] s. -et; pl. =
form o. storlek

form{at}be{teckn{ing s.
form{at{era v. -de ªdatabeh.º
form{at{er{ing s.
form{at{ion s. -en -er bild-
ning som karakteriserar en
geologisk period; uppställ-
ning el. anordning av en-
heter i förband m.m.

form{at{ions}flyg{ning s.
form{bar adj. -t -a; f. lera
form{bar{het s.
form}be{ständ{ig adj. -t -a
form}bröd s.
form}bunden adj.
formel s. -n formler fast ut-
formad utsaga el. sats o.d.

formel}art{ad adj.
form{ell [-ell•] adj. -t -a som
rör formen, till formen;
formenlig; stel m.m.

formel}saml{ing s.
formel}språk s.
form}en{lig adj. -t -a
form{era v. -de uppställa el.
ordna enheter i förband;
bilda linje o.d.; vässa penna
m.m.

form{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. formerarna

form{er{ing s. -en -ar
form}ex{peri{ment s.
form}fast adj.
form}fel s.
form}flaska s. ªtekn.º
form}franska s. -n el. -t; pl. =

bröd
form}fråga s.
form}full{änd{ad adj.
form}full{änd{ning s.
form}för{ändr{ing s.
form}ge äv. form}giva v.
form}giv{are s. -n; pl. =, best.

pl. formgivarna
form}giv{ning s.

form}gjuta v.
form{id{abel [-a•b-] adj. -t

formidabla utomordent-
lig, fantastisk; förskräck-
lig o.d.

form}kurva s. ªsport.º
form}känsla s.
form{lig adj. -t -a
form{lig{en adv.
form}lära s.
form}lös adj. -t -a
form}lös{het s.
form}mask{in s. ªtekn.º
form}massa s.
form{ning s.
form{nings}mask{in s.
form}ord s.; t.ex. pronomen,

preposition
form}pressa v. ªtekn.º
form}press{ning s.
form}ren adj. -t -a
form}rik adj. -t -a
form}rike{dom s.
form}rytt{eri s.
form}sak s.
form}sand s. ªtekn.º
form}skön adj. -t -a
form}spruta v. ªtekn.º
form}sprut{ning s.
form}språk s.
form}strid{ig adj. -t -a
form}sträng adj. -t -a
form}svacka s. ªsport.º
form}syst{em s.
form}topp s. ªsport.º
formul{era v. -de i tal el.
skrift ge uttryck åt, av-
fatta o.d.

formul{er{ing s. -en -ar
formul{er{ings}för{måga s.
formul{er{ings}konst s.
formul{är [-ä•r] s. -et; pl. =
föreskriven språklig ut-
formning el. lydelse;
blankett

formul{är}bok s., till 1bok
form}verk{tyg s.
form}vilja s.
form}värld s.
forn [-o-] adj. -t -a som
utgör el. tillhör en sedan
länge förgången tid o.d.;
nästan endast i pl. o. best.
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samt i n. sing. obest. i uttr.
gammalt och fornt

forn}borg s.
forn}egypt{isk adj. -t -a
forn}engelsk adj. -t -a
forn}forsk{ning s.
forn}fynd s.
forn}gutn{isk adj. -t -a
forn}gutn{iska s.
forn}hög{tyska s. -n språk
forn}is{ländsk adj. -t -a
forn}is{ländska s. -n
forn}kristen adj.
forn}kun{skap s.
forn}kyrk{an s. best.
forn}lämn{ing s.
forn}minne s.
forn{minn{es}lag s. -en -ar
forn{minn{es}vård s. -en
forn}nord{isk adj. -t -a
forn}sak s.
forn}sal s.
forn}språk s.
forn}stor adj. -t -a; fornstora

dar
forn}svensk adj. -t -a
forn}svenska s. -n
forn}tid s.
forn}tida adj. oböjl.
forn}tysk adj. -t -a
forn}väst{nord{isk adj. -t -a
forn{yrdis}lag s. -et forn-
nordiskt versmått med
tvåtaktiga, parvis al-
littererande verser

forn}åldr{ig adj. -t -a
forn}ärvd adj.
fors s. -en -ar
forsa v. -de strömma häft-
igt, svalla m.m.

fors}båt s.
for}sedel s. ªfinl., åld.º frakt-
sedel

fors}far{are s. -n; pl. =, best.
pl. forsfararna

fors}färd s.
fors}huvud s.
forska v. -de
forsk{ar}as{sist{ent s.
forsk{ar}be{gåv{ning s.
forsk{ar}bragd s.
forsk{ar}by s.
forsk{ar}doc{ent s.

forsk{are s. -n; pl. =, best. pl.
forskarna

forsk{ar}ex{am{en s.
forsk{ar}grupp s.
forsk{ar}iver s.
forsk{ar}karri{är s.
forsk{ar}lag s. -et; pl. =
forsk{ar}rap{port s.
forsk{ar}rum s.
forsk{ar}stip{endi{um s.
forsk{ar}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
forsk{ar}team s.
forsk{ar}tjänst s.
forsk{ar}ut{bild{ning s.
forsk{ning s. -en -ar
forsk{nings}an{slag s.
forsk{nings}an{stalt s.
forsk{nings}arbete s.
forsk{nings}as{sist{ent s.
forsk{nings}be{hov s.
forsk{nings}bi{drag s.
forsk{nings}center s., till

3center
forsk{nings}centr{um s.
forsk{nings}et{isk adj. -t -a;

f. nämnd
forsk{nings}far{tyg s.
forsk{nings}fri{het s.
forsk{nings}fält s.
forsk{nings}gren s.
forsk{nings}grupp s.
forsk{nings}in{sats s.
forsk{nings}in{stit{ut s.
forsk{nings}in{stit{ut{ion s.
forsk{nings}labor{at{ori{um s.
forsk{nings}led{are s.
forsk{nings}medel s. pl.
forsk{nings}met{od s.
forsk{nings}om{råde s.
forsk{nings}pol{it{ik s.
forsk{nings}pro{gram s.
forsk{nings}pro{jekt s.
forsk{nings}rap{port s.
forsk{nings}re{akt{or s.
forsk{nings}resa s.
forsk{nings}res{ande s.
forsk{nings}re{sult{at s.
forsk{nings}resurs{er s. pl.
forsk{nings}råd s. -et; pl. =
forsk{nings}rön s.
forsk{nings}stat{ion s.
forsk{nings}stift{else s.

forsk{nings}upp{drag s.
forsk{nings}upp{gift s.
forsk{nings}verk{sam{het s.
forsla v. -de; f. varor till tät-

orten föra, frakta
forsl{ing s.
fors}nacke s.
fors}paddl{ing s.
fors}ränn{are s.
fors}ränn{ing s.
forst- i sms ªfinl.º skogs-
forst{lig adj. -t -a ªmest finl.º
skoglig

forst}mäst{are s. skogsman
utexaminerad från skogs-
högskolans lägre kurs i ä.
tid; finländsk motsvarig-
het till jägmästare

forst}tekn{ik{er s. ªfinl.º
skogsmästare

forst}väsen el.
forst}väsende s. ªmest finl.º
skogsförvaltning o.d.

forsythia [-y•t(s)ia] s. -n
forsythior buske

forsythia}buske s.
forsythia}kvist s.

1fort [fort äv. fo•rt] adv.
hastigt

2fort [fårt] s. -et; pl. = per-
manent befäst stödje-
punkt, fäste

fort- [fort äv. fo•rt] i sms
vidare o.d.; fortgå, fort-
sätta

forta [fo•rta el. fort•a] v.
-de; klockan fortar sig
drar sig före

fort}be{stå v.
fort}be{stånd s. -et
fort}bilda v. f. sig
fort}bild{ning s.
fort{bild{nings}kurs s.

1forte [fårt•e] adv. ªmus.º med
stark ton, starkt

2forte [fårt•e] s. -t -n ªmus.º
fortel [fårt•-] s. -n fortlar

ªboktr.º bevarad uppsatt
sats

forte}pass{age s.
forte}ped{al s.
forte}piano [-a•-] adv. med
starkt anslag följt av svagt

fornborg 214

21202 Ordlista F  12-11-27  08.53  Sida 214



fort}fara v. fortsätta
fort}far{ande adv.
fort}färd{ig adj. -t -a
fort}gå v.
fort}gå{ende adj. oböjl.
fort}gång s., till 1gång
fort{gångs}verb s.
fort}gördel s.
forti{fik{at{ion s. -en -er be-
fästningskonst; befäst-
ningsväsen

forti{fik{at{ions}för{valt{ning s.
forti{fik{at{ions}kår s.
forti{fik{at{ions}of{fic{er s.
forti{fik{at{or{isk [-to•-] adj.

-t -a; fortifikatoriska an-
läggningar

fort{is [fårt•-] s.; best. =
huvudaccent m.m.; en f.

1fort{iss{imo [-tiss•-] adv.
ªmus.º med mycket stark
ton, mycket starkt

2fort{iss{imo [-tiss•-] s. -t -n
ªmus.º

fort{is}stav{else s.
fort}kör{are s.
fort}kör{ning s.
fort}leva v., till leva
fort}lev{nad s.
fort}löpa v. fortlöpte
fort}löp{ande adj. oböjl.
fort}planta v. f. sig få av-
komma, utbreda sig m.m.

fort}plant{ning s.
fort{plant{nings}dug{lig adj.

-t -a
fort{plant{nings}för{måga s.
fort{plant{nings}org{an s.
fort}skaff{ning s. ªåld.º trans-
port

fort{skaff{nings}medel s.
transportmedel

fort}skrida v. arbetet fort-
skrider

fort}sätta v. f. att arbeta
arbeta vidare; arbetet
fortsätter går vidare

fort}sätt{ning s. -en -ar
fort{sätt{nings}arbete s.
fort{sätt{nings}kurs s.
fort{sätt{nings}skola s.
fort}sätt{nings{vis adv.
fortuna [fårtu•-] s. oböjl.;

bräde för spel med kulor
som man söker få ned i
poänggivande bås o.d.;
ett f. spel

fortuna}spel s.
fort}ut{bild{ning s.
fort}varo s. -n ªåld.º fortsatt
existens

for{um s. -et; pl. = el. fora,
best. pl. -en el. fora behörig
domstol; plats för debatt
el. framförande av idéer
m.m.

for{um}regel s. -n forum-
regler

for}vagn s. ªåld.º lastvagn
forward [få•r-] s. -en; pl. -ar

el. enl. eng. böjning anfalls-
spelare i fotboll m.m.

forwards}spel{are s.
forwards}stjärna s.
fosf{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er salt av fosforsyra
fosf{at}ana{lys s.; för fastställ-

ande av förhistoriska boplatser
fosf{at{as [-a•s] s. -en äv. -et;

pl. -er fosfatavspjälkande
enzym

fosf{at{era v. -de behandla
metallyta med fosfat

fosf{at{er{ing s.
fosf{at}fynd{ig{het s.
fosf{at}gruva s.
fosf{or [fåss•får] s. -n grund-

ämne
fosf{or}brons s., till 1brons
fosf{or{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en luminiscens
med varierande lystid efter
aktiveringens slut

fosf{or{esc{ent adj.; n. =, -a
fosf{or{esc{era v. -de ut-
sända strålning gm
fosforescens

fosf{or{esc{er{ing s.
fosf{or}för{gift{ning [fåss•-] s.
fosf{or}gläns{ande adj. oböjl.
fosf{or}halt s.
fosf{or{ism [-is•m] s. -en
svensk nyromantik fram-
trädande i tidskriften
Phosphoros i början av
1800-talet

fosf{or{ist s. -en -er
fosf{or{ist{isk adj. -t -a
fosf{or{it [-i•t] s. -en -er

fosforrikt mineral
fosf{or}syra s.
fosf{or}tänd{sticka s.
fos{gen [-je•n] s. -en giftgas

1foss{il [-i•l] adj. -t -a som
utgör el. har efterlämnat
fossil m.m.

2foss{il [-i•l] s. -et; pl. = äv.
-er avtryck el. spår i berg
el. jordart av organismer
från ä. period m.m.

foss{il}bränsle s.
foss{il{er{ad adj. fossiliserad
foss{il}för{ande adj. oböjl.
foss{il{is{at{ion s. -en
foss{il{is{era v. -de för-
vandla till fossil

foss{il{is{er{ing s.
foss{ing s. -en -ar ªbarnspråkº
fot

fost{brödra}lag s. -et; pl. =
innerligt vänskapsför-
bund o.d.

fost}brödra{skap s. -et
foster s. fostret; pl. =, best.

pl. fostren
foster}barn s.
foster}bror äv. foster}-

broder s.
foster}bygd s.
foster}dia{gnost{ik s.
foster}dotter s.
fosterfader se fosterfar
foster}fam{ilj s.
foster}far äv. foster}fader s.
foster}för{driv{ande adj.

oböjl.
foster}för{driv{ning s.
foster{för{driv{nings}medel s.
foster}för{äldr{ar s. pl.
foster}hem s. -met; pl. =,

best. pl. -men
foster{hems}in{spekt{ör s.
foster{hems}plac{er{ing s.
foster}hinna s.
foster}hölje s.
foster}jord s.
foster}land s., till 2land
foster{lands}fient{lig adj.

-t -a
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foster{lands}för{räd{are s.
foster{lands}för{räd{isk adj.

-t -a
foster{lands}kär{lek s.
foster{lands}vän s.
foster{lands}älsk{ande adj.

oböjl.
foster}ljud s.
foster}ländsk adj. -t -a
foster}ländsk{het s.
foster}mor äv. foster}-

moder s.
foster}rör{else s.
foster}skada s.
foster}son s.
foster}stadi{um s.
foster}ställ{ning s.; om sov-

ande el. begraven
foster}sysk{on s.
foster}syster s.
foster}ut{veckl{ing s.
foster}vatten s.
foster{vatten(s)}prov s. -et;

pl. = el. -er
fostra v. -de
fostr{an s.; best. =; en f.
fostr{are s. -n; pl. =, best. pl.

fostrarna
1fot s. -en fötter; färdas till

fots gå o.d.; på stående f.
genast; stryka på foten ge
vika; stå på god f. med
i gott förhållande till

2fot s. -en; pl. = längdmått (ca
30 cm)

fota v. -de 1 grunda el.
stödja åsikt o.d. på ngt
m.m.; f. sig på ngt 2 ªvard.º
avskeda  3 ªvard.º foto-
grafera

fota}bjäll{et s. best. ªåld.º från
hjässan till f. från huvud
till fot

fotapall se fotpall
fot}arbete s. ªsport.º
fot}av{tryck s.
fot}bad s.
fot}be{kläd{nad s.
fot}blad s.
fot}boja s.
fot}boll s. -en -ar
fot{bolls}arena s.
fot{bolls}dom{are s.

fot{bolls}för{bund s.; men
Svenska Fotbollförbundet

fot{bolls}karri{är s.
fot{bolls}klubb s.
fot{bolls}lag s. -et; pl. =
fot{bolls}lands{kamp s.
fot{bolls}lands{lag s. -et;

pl. =
fot{bolls}match s.
fot{bolls}mål s.
fot{bolls}mål{vakt s.
fot{bolls}plan s. -en -er
fot{bolls}proffs s.
fot{bolls}sko s.
fot{bolls}spel{are s.
fot{bolls}stadi{on s., till

1stadion
fot{bolls}sup{porter s.
fot{bolls}trän{are s.
fot{bolls}änka s. ªskämtsamtº
fot}broms s.
fot}dyna s. ªsport.º
fot}folk s.
fot}fäste s. få f.
fot}gäng{are s.
fot}knöl s.
fot}lampa s.
fot}lapp s.
fot}led s. -en -er
fot}not s. -en -er
foto s. -t -n fotografisk
bild, fotografi

foto- i sms ljus-, alstrad gm
ljus m.m.

foto}af{fär s.
foto}alb{um s.
foto}ateljé s.
foto}auto{mat s.
foto}be{vaka v.
foto}blixt s.
foto}cell [fo•-] s. anordning
som utnyttjar foto-
elektricitet

foto}elektr{ic{itet [fo•- el.
-e•t] s.

foto}elektr{isk [fo•- el.
-ek•t-] adj. -t -a

foto{fiss{ion [-o•n] s.
foto{gen [-se•n] s. -en äv. -et
flytande kolvätebland-
ning anv. som bränsle i
lampor el. kokapparater
m.m.

foto{gen}dunk s. -en -ar
foto{gen{isk [-je•-] adj. -t -a

ªvard.º som blir bra på
kort

foto{gen}kam{in s.
foto{gen}kök s.
foto{gen}lampa s.
foto{graf [-a•f] s. -en -er
foto{graf{era [-e•-] v. -de
avbilda gm fotografi, ta
foto av

foto{graf{er{ing [-e•-] s. -en -ar
1foto{grafi [-i•] s. -et -er foto-

grafisk porträttbild, foto
2foto{grafi [-i•] s. -n fram-

ställning av bilder på
ljuskänsligt material

foto{grafi}alb{um s.
foto}graf{ik s.
foto{graf{isk [-a•-] adj. -t -a;

f. bild framställd gm
fotografering

foto{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men fotograf-
isk bild framställd utan
kamera el. använd inom
fotogrammetri

foto{gram{metri [-i•] s. -n
mätning i fotografiska
bilder för kartering o.d.

foto{gram{metr{isk [-me•-]
adj. -t -a

foto}grav{yr [fo•- el. -y•r] s.;
fotomekaniskt djuptryck

foto}karta s.
foto}kemi [fo•- el. -mi•] s.
foto}kem{isk [fo•- el. -e•-]

adj. -t -a
foto}konst s.
foto}kopia s.
foto}kopi{era v.
foto}labb s. -et; pl. = ªvard.º
fotolaboratorium

foto}labor{at{ori{um s.
foto}lampa s.
foto}leg{it{im{at{ion s.
foto}lito{grafi [fo•- el. -fi•] s.;

med fotografisk metod
foto}litografisk [fo•- el. -a•-]

adj. -t -a
foto}mek{an{isk [fo•- el. -a•-]

adj. -t -a; f. reproduktion
med fotografisk metod
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foto{meter [-me•-] s. -n foto-
metrar mätapparat för
ljusstyrka

foto{metri [-i•] s. -n veten-
skapen om mätning av
synlig strålning

foto{metr{isk [-e•-] adj. -t -a
foto}mod{ell s.
foto}mont{age s.
fot{on [-å•n] s. -en -er ljus-
partikel, odelbart ljus-
kvantum

fot{on}drift s.
fot{on}rak{et s.
foto}re{port{age s.
foto{stat [-a•t] s. -en -er

(kopia från) halvautomatisk
kamera för kopiering
m.m.

foto{stat{era [-e•-] v. -de
göra fotostatkopia av

foto{stat}kopia s.
foto}syn{tes [fo•- el. -e•s] s.

växter bildar kolhydrat
genom f.

foto}sätta v.
foto}sätt{ning s. fotografisk
sättning för boktryck

foto}terapi [fo•- el. -i•] s.
foto}trop{ism [-is•m äv. fo•-]

s. -en
foto{typi [-i•] s. -n -er bild-
tryck utan raster

foto}ut{ställ{ning s.
fot}pall i äldre bibelspr. äv.

fota}pall s. -en -ar
fot}patrull{er{ing s.
fot}platta s.
fot}rikt{ig adj. -t -a
fot}sack s. -en -ar lädertäcke

i åkdon
fots}bred adj.
fots}bredd s.

1fots}djup s.
2fots}djup adj. -t -a
fots}hög adj.
fot}sid adj.
fot}skrapa s.
fots}lång adj. -t -a
fot}sold{at s.
fot}spår s.
fot}steg s.
fots}tjock adj. -t -a

fot}ställ s.
fot}ställ{ning s.
fot}stöd s.
fot}sula s.
fot}svamp s. -en ªmed.º
fot}svett s.
fot}terap{eut s.
fot}valv s.
fot}vandra v.
fot}vandr{ing s.
fot}vård s. -en
fot}värm{are s.
fot}ända el. fot}ände s.
foul [faul] s. -en; pl. = el. 

enl. eng. böjn.; varning för
regelbrott i idrott

fox}terri{er [fåk•s- äv.
-tärr•-] s.; hund

fox{terri{er}valp s.
fox}trot [fåkk•strått] s. -en 

-er dans
fox{trot}steg s.
frack s. -en -ar
frack}bröst s.
frack}byx{or s. pl.
frack}klädd adj.
frack}mid{dag s.
frack}skjorta s.
frack}skört s.
frack}slag s.
frack}väst s., till 1väst

1fradga [-add•-] s. -n skum,
lödder o.d.

2fradga [-add•-] v. -de
skumma m.m.; f. sig bli
skummig o.d.

fradg{as v. fradgades bli
skummig o.d.

fradg{ig adj. -t -a
frag{il [-si•l el. -gi•l] adj. -t -a
bräcklig, ömtålig, skör

frag{il{itet [-e•t] s. -en
frag{ment [-en•t] s. -et; pl. =
brottstycke, spillra

frag{ment{ar{isk [-ta•-] adj. -t
-a fragmentartad, ofull-
ständig o.d.

frag{ment{era v. -de sönder-
dela o.d.

frag{ment{er{ing s.
frag{ment{is{era v. -de frag-
mentera

frag{ment{is{er{ing s.

frakt s. -en -er
frakta v. -de forsla, trans-
portera o.d.

frakt}av{gift s.
frakt}av{tal s.
frakt}båt s.
frakt}fart s. -en
frakt}far{tyg s.
frakt}flyg s.
frakt}fri adj.
frakt}gods s.
frakt{gods}taxa s.
frakt{gods}term{in{al s.
frakt{il [-i•l] s. -en -er värde
som delar ett statistiskt
material i ett antal lika
delar

frakt{ion [-kso•n] s. -en -er
meningsgrupp inom parti
e.d.; delmängd erhållen
vid fraktionering m.m.

frakt{ion{era v. -de uppdela
blandning gm destillation
e.d. i omgångar; verk-
ställa destillation e.d. i om-
gångar

frakt{ion{er{ing s.
frakt{ions}be{slut s.
frakt{ions{vis adv.
frakt}kost{nad s.
frakt}mark{nad s.
frakt{ning s.
frakt}sats s.
frakt}sedel s.
frakt}term{in{al s.
frakt}traf{ik s.
frakt{ur [-u•r] s. -en -er
brott på ben; ä. (tysk) tryck-
stil med kantiga former

frakt{ur}stil s.
fralla s. -n frallor ªvard.º
franskbröd

fram adv. lägga f. ett förslag
komma med; f. på dagen,
sommaren ett stycke in på

fram}alstra v.
fram}alstr{ing s.
fram}arbeta v. _
fram}avl{ad adj.
fram}axel s.; på bil o.d.
fram}ben s.
fram}be{svärja v. _, till

besvärja mana fram
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fram}be{svärj{ning s.
fram}bringa v.
fram}bryta v. _
fram}bära v. _
fram}bär{ning s.
fram}del s.
fram}del{es adv. längre fram
i tiden

fram}dra äv. fram}draga v.
fram}drag{ning s.
fram}driva v. _
fram}driv{ning s.
fram}duka v. _
fram}duk{ning s.
fram}däck s.
fram}dörr s.
fram}e{mot prep.; särskr. äv.
fram}fall s.; t.ex. av livmodern
fram}faren adj. framfarna

dagar
fram}fart s. -en; våldsam f.
fram}flytta v. _; om tid hellre:
tidigarelägga, senare-
lägga

fram}flytt{ning s.
fram}forsla v. _
fram}forsl{ing s.
fram}fot s., till 1fot på fyrfota

djur; visa framfötterna
ªvard.º visa vad man
duger till

fram}fus{ig adj. -t -a oför-
synt, påträngande o.d.

fram}fus{ig{het s.
fram}färd s.
fram}föda v. _
fram}för prep. o. adv. f. allt

hopskr. även först o. främst
fram}föra v. _ f. el. föra fram

reserver men endast f. sitt
tack, f. en teaterpjäs

fram}för{ande s. -t -n
fram{för}håll{ning s.; vid sikt-

ning el. planering o.d.
fram{för}ligg{ande adj. oböjl.
fram{för}sitt{ande adj. oböjl.
fram{för}stå{ende adj. oböjl.
fram{för}ställd adj.
fram{för}var{ande adj. oböjl.
fram}gaffel s.; t.ex. på cykel
fram}gent adv. i el. för fram-
tiden

fram}glida v. _

fram}gräva v. _
fram}gräv{ning s.
fram}gå v. _ f. el. mest gå

fram med varsamhet men
endast därav framgår att
blir klart

fram}gång s. -en -ar; ha f.
lyckas o.d.

fram{gångs}rik adj. -t -a
fram}hjul s.
fram{hjuls}drift s.
fram{hjuls}driven adj.
fram}hjärn{an s. best. ªanat.º
fram}hov s. -en -ar
fram}hålla v. _ f. ngns för-

tjänster
fram}hår s.
fram}härda v.
fram}häva v.
fram}häv{ning s.
fram}i prep. o. adv.
fram}i{från adv.
fram}kalla v. _ vittnen fram-

kallades el. kallades fram
men endast f. missnöje, f.
film

fram}kall{are s. framkall-
ningsvätska m.m.

fram}kall{ning s.; av film m.m.
fram{kall{nings}vätska s.
fram}kant s.
fram}kasta v. _
fram}kom{lig adj. -t -a; f. väg
fram}kom{lig{het s.
fram}komma v. _ förslag har

framkommit el. kommit
fram

fram}komst s. -en
fram{komst}tid s.
fram{komst}väg s.
fram}kon{stru{era v. _
fram}kon{stru{er{ing s.
fram}kropp s.
fram}krypa v. _
fram}krysta v. _
fram}kryst{ning s.
fram}kälke s.
fram}köra v. _
fram}kör{ning s.
fram{kör{nings}av{gift s.
fram}leda v. _, till 1leda
fram}led{ning s.
fram}leta v. _

fram}let{ning s.
fram}leva v. f. sina dagar
fram}liden adj. avliden,
bortgången

fram}lob s.
fram}locka v. _
fram}lock{ning s.
fram}lykta s.
fram}lägga v. _
fram}lägg{ning s.
fram}lämna v. _
fram}lämn{ing s.
fram}läng{es adv.; motsatt:
baklänges

fram}mana v. _
fram}marsch s. vara på f.
fram}mata v. _
fram}mat{ning s.
framme adv. hålla sig f. för

att få del av ngt m.m.
fram}muml{ad adj.
fram}om prep. o. adv.
fram}plocka v. _
fram}plock{ning s.
fram}pressa v. _
fram}press{ning s.
fram}pro{voc{era v.
fram}på adv.
fram}pärm s.
fram}rabbla v. _
fram}rabbl{ing s.
fram}rop{ad adj.
fram}rop{ning s.
fram}rus{ande adj. oböjl.
fram}rus{ning s.
fram}ruta s.
fram}rycka v. _
fram}ryck{ning s.
fram}räcka v. _
fram}räck{ning s.
fram}räkn{ad adj.
fram}räkn{ing s.
fram}sida s.
fram}sippr{ande adj. oböjl.
fram}sits s.
fram}skaffa v. _
fram}skaff{ning s.
fram}skapa v. -de
fram}skjut{ande adj. oböjl. ett

f. hakparti
fram}skjuten adj. f. ställning
fram}sko s.; på häst
fram}skrida v. _; i fast sms
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ofta om tid långsamt pass-
era

fram}skriden adj. f. ålder
fram}skriv{ning s.
fram}skymta v. _
fram}skärm s. -en -ar
fram}slunga v. _
fram}släpa v. ªbildl.º f. sitt liv
fram}släp{ning s.
fram}släppa v. _
fram}släpp{ning s.
fram}smyg{ande adj. oböjl.
fram}spel{ning s. ªsportº
fram}spring{ande adj. oböjl.

f. udde
fram}sprungen adj.
fram}stam s.
fram}stamma v. _
fram}stappl{ande adj. oböjl.
fram}steg s.
fram{stegs}opt{im{ism s.
fram{stegs}takt s.
fram{stegs}tro s.
fram{stegs}vän{lig adj. -t -a
fram}storm{ande adj. oböjl.
fram}stråla v. _
fram}sträck{ning s.
fram}sträckt adj. med f.

hand
fram}stupa adv. falla f.
fram}stycke s.
fram}stå v. te sig; visa sig o.d.
fram}stå{ende adj. oböjl. f.

forskare betydande
fram}ställa v. f. en fråga el.

en begäran; f. en händelse;
f. järn

fram}ställ{an s.; best. =; i pl.
används framställningar;
en f.

fram}ställ{ning s. -en -ar
fram{ställ{nings}konst s.
fram{ställ{nings}met{od s.
fram{ställ{nings}pro{cess s.
fram{ställ{nings}sätt s.
fram}stäv s. -en -ar ªåld.º
fram}störta v. _
fram}stört{ande adj. oböjl.
fram}stöt s.
fram}synt adj. förutseende

m.m.
fram}synt{het s.
fram}säga v. _

fram}säg{ning s. -en
fram}säte s.
fram}sätta v. _
fram}sätt{ning s.
fram}ta äv. fram}taga v.
fram}tag{ning s.
fram}tand s.
fram}tass s. -en -ar
fram}tassa v. komma fram-

tassande
fram}tid s.
fram}tida adj. oböjl. f. behov
kommande

fram{tids}bana s.
fram{tids}be{döm{ning s.
fram{tids}bild s.
fram{tids}dröm s.
fram{tids}forsk{are s.
fram{tids}forsk{ning s.
fram{tids}fråga s.
fram{tids}för{hopp{ning s.
fram{tids}hopp s. -et; till

1hopp 1
fram{tids}in{rikt{ad adj.
fram{tids}in{rikt{ning s.
fram{tids}in{vest{er{ing s.
fram{tids}kvinna s.
fram{tids}land s., till 1land
fram{tids}löfte s.
fram{tids}man s., till 1man
fram{tids}möj{lig{het s.
fram{tids}opt{im{ism s.
fram{tids}per{spekt{iv s.
fram{tids}plan s. -en -er
fram{tids}plan{er{ing s.
fram{tids}plats s.
fram{tids}sam{hälle s.
fram{tids}sats{ning s.
fram{tids}stat s.
fram{tids}studie s.
fram{tids}tro s.
fram{tids}ut{sikt{er s. pl.
fram{tids}vis{ion s.
fram{tids}vy s.
fram{tids}väg s.
fram}till adv.
fram}tona v. _ visa sig,
skymta m.m.

fram}ton{ing s.
fram}trolla v. _
fram}träda v. _, till 2träda

1fram}träd{ande adj. oböjl.
spela en f. roll

2fram}träd{ande s. -t -n; ett
lyckat f. i TV

fram}tränga v. _
fram}tung adj. -t -a
fram}tvinga v. _
fram}tyngd s.
fram}vagn s.
fram}vid prep.
fram}vinge s.; på insekt
fram}visa v. _
fram}viska v. _
fram}vriden adj.
fram}väll{ande adj. oböjl.
fram}väx{ande adj. oböjl.
fram}växt adj.

1fram}åt adv. gå f.
2fram}åt prep. gå f. vägen; f.

hösten
3fram}åt adj. oböjl. ªvard.º

företagsam o.d.
fram{åt}anda s.
fram{åt}blick s.
fram{åt}blick{ande adj. oböjl.
fram{åt}böjd adj.
fram{åt}gå{ende s.
fram{åt}lut{ad adj.
fram{åt}lut{ande adj. oböjl.
fram{åt}pek{ande adj. oböjl.
fram{åt}rikt{ad adj.
fram{åt}skrid{ande s. -t
fram{åt}sträckt adj.
fram{åt}sträv{ande adj. oböjl.
fram{åt}syft{ande adj. oböjl.
fram{åt}vänd adj.
fram}ända el. fram}ände s.
fram}över [framm•- el. -ö•-]

adv. under lång tid f.
franc [-an] s. -en; pl. = mynt-

enhet i Frankrike, Belgien,
Schweiz m.m.

franchise [frän•çajs] s. -n
[-en] -r [-er]  1 ªförsäkr.º
självrisk  2 franchising

franchise}bas{is s. oböjl.
franchise}före{tag s.
franchise}giv{are s.
franchise}tag{are s.
franchis{ing [frän•çajs-] s.

-en avtalsbunden
ensamrätt att tillhanda-
hålla en vara e.d. under
samarbete med tillverkaren;
försäljarrätt
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francisk{an [-ka•n] s. -en -er
medlem av franciskan-
orden

franciskanerkloster se
franciskankloster

franciskanerorden se
franciskanorden

francisk{an}kloster äv.
francisk{an{er}kloster s.

francisk{an}orden äv.
francisk{an{er}orden s.
oböjl.; grundad av Franciskus
av Assisi († 1226)

franci{um s. -et el. franciet el.
= metall

franc}kurs s.
frangula}bark [-an•g-] s. -en
brakvedsbark anv. till lax-
ermedel

frangula}ex{trakt s.
frank adj. -t -a frimodig,
käck o.d.

frank{er s. pl. forngermansk
folkgrupp varav en del
på 400-talet erövrade
Gallien

frank{era v. -de förse post
med frimärken e.d.

frank{er{ing s.
frank{er{ings}be{teckn{ing s.
frank{het s.
frank{isk adj. -t -a
franko adv. portofritt;
fraktfritt; som förled i sms
äv. porto- o.d.

franko}stämpel s.
franko}stämpla v.
franko}stämpl{ing s.
franko{stämpl{ings}mask{in s.
franko}tecken s.
frans s. -en -ar
fransa v. -de; f. sig bli
fransig o.d.

frans}flät{ning s.
frans{ig adj. -t -a; fransiga

byxor
fransk adj. -t -a

1franska s. -n språk
2franska s. -n el. -t; pl. =

franskbröd
fransk}bröd s. matbröd
bakat på vetemjöl, mat-
fett o. vatten

fransk}klass{ic{ism s.
fransk}klass{isk adj. -t -a
fransk}språk{ig adj. -t -a
fransk-svensk adj. -t -a
fransk}tal{ande adj. oböjl.
frans}likn{ande adj. oböjl.
frans}man s., till 1man
frans{os [-o•s] s. -en -er

ªvard.º fransman
frans{ysk [-ys•k] adj. -t -a
fransk; mest i uttr. f. visit
kort besök

frans{yska [-ys•ka] s. -n
fransyskor fransk kvinna;
styckningsdel mellan lår
o. rostbiff av nötkreatur

frans{äs [frans- el. fransä•s]
s. -en -er dans

frans{äs}tur s. -en -er
frapp{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a frapperande
frapp{era v. -de slå med för-
våning, falla i ögonen
m.m.

frapp{er{ande adj. oböjl. slå-
ende, påfallande o.d.

1fras s. -en -er uttryck, tale-
sätt; välklingande men tomt
uttryck

2fras s. -et frasande
frasa v. -de; våfflan frasar

mellan tänderna; frasande
siden

fras}brand s. -en djursjukdom
fraseo{logi [-gi•] s. -n an-
vändning el. förråd av
fraser o.d.

fraseo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
fras{era v. -de låta fraser i

tal el. musik framträda tyd-
ligt el. effektfullt

fras{er{ing s.
fras{er{ings}konst s.
fras}fri adj.
fras{ig adj. -t -a; frasiga

våfflor
fras{ig{het s.
fras}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. frasmakarna
fras}mak{eri s. -et

1fras}radik{al adj. -t -a
2fras}radik{al s.
fras}rik adj. -t -a

fras}våffla s.
frat{ern{is{era v. -de umgås
förtroligt med, bli förtro-
lig

frat{ern{is{er{ing s.
fred s. -en -er; (låta ngn)

vara i f. vara ostörd o.d.
freda v. -de skydda mot

kränkning, försvara m.m.
fre}dag s. -en äv. vard. fre-

dan; pl. -ar; i fredags
fre{dags}bön s.; i muslimsk

tradition
fre{dags}kväll s.
fred{lig adj. -t -a; under

fredliga tider; fredliga djur
fred{lig{het s.
fred}lös adj. -t -a ställd
utanför lagens skydd o.d.

fred}lös{het s.
fred{ning s.
fred{nings}tid s.
freds}akt{iv{ist s.
fred{sam adj. -t -ma
fred{sam{het s.
freds}an{bud s.
freds}an{sträng{ning s.
freds}apostel s.
freds}ap{pell s.
freds}arbete s.
freds}av{tal s.
freds}be{var{ande adj. oböjl.
freds}bud{skap s.
freds}de{monstr{at{ion s.
freds}dom{are s.; t.ex. i

England
freds}duva s.
freds}forsk{are s.
freds}forsk{ning s.
freds}fot s. oböjl. på f.
freds}fråga s.
freds}för{drag s.
freds}för{en{ing s.
freds}för{handl{are s.
freds}för{handl{ing s.
freds}för{slag s.
freds}initi{at{iv s.
freds}in{vit s.
freds}kon{fer{ens s.
freds}kon{gress s.
freds}kraft{er s. pl.
freds}kår s.; för arbete i ut-

vecklingsländer
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freds}kår{ist s. -en -er
freds}kär{lek s.
freds}marsch s.
freds}mäkl{are s.
freds}möte s.
freds}org{an{is{at{ion s.
freds}pipa s. röka f. med

ngn
freds}plan s. -en -er
freds}plikt s.
freds}pol{it{ik s.
freds}pris s., till 1pris
freds}pris{tag{are s.
freds}pro{cess s.
freds}rör{else s.
freds}sam{tal s.
freds}slut s. -et; pl. =
freds}stift{are s.
freds}sträv{ande s.
freds}styrka s.
freds}tid s. i f.
freds}tida adj. oböjl.
freds}till{stånd s.
freds}trakt{at s.
freds}trev{are s.
freds}upp{gör{else s.
freds}vilja s.
freds}vill{kor s.
freds}vän s.
freds}vän{lig adj. -t -a
freds}älsk{ande adj. oböjl.
freds}över{ens{komm{else s.
freesia [fre•-] s. -n freesior

el. fresia -n fresior blomma
free}style [fri•stajl] s. -n
[-en] freestylar portabel
radiobandspelare med
hörlurar, ministereo

fregatt [-att•] s. -en -er
medelstort krigsfartyg
för eskort o.d.; tremastat
råriggat ä. krigsfartyg
m.m.

fregatt}fågel s.
fregatt}rigg s.
fregatt}rigg{ad adj.
frejd s. -en ªåld.º rykte, an-
seende; allmän aktning,
gott anseende

frejd{ad adj. berömd,
namnkunnig

frejd{ig adj. -t -a käck, oför-
färad

frejd{ig{het s.
frekv{ens [-en•s] s. -en -er
förekomstsiffra, vanlig-
hetsgrad; antal svängning-
ar el. pulsslag o.d. per tids-
enhet m.m.

frekv{ens}lex{ik{on s.
frekv{ens}modul{er{ing s.; av

bärvåg
frekv{ens}mät{are s.
frekv{ens}mät{ning s.
frekv{ens}ord{bok s.
frekv{ens}siffra s.
frekv{ens}under{sök{ning s.
frekv{ens}ök{ning s.
frekv{ent [-en•t-] adj.; n. =, 

-a ofta förekommande
m.m.

frekv{ent{at{iv [frek•v- el.
-i•v] adj. -t -a ªspråkv.º
frekventativt verb verb
som anger upprepad
händelse

frekv{ent{era v. -de besöka
ofta el. regelbundet

frekv{ent{er{ing s.
fren{esi [-i•] s. -n ursinne,
vild iver

fren{et{isk [-ne•-] adj. -t -a
freno{log [-å•g] s. -en -er
freno{logi [-gi•] s. -n läran
om antaget samband
mellan själsförmögenhet-
er o. skallens yttre form

freno{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
fre{on [-å•n] s. -en -er
fre{on}gas s.
fresia se freesia
fresk s. -en -er målning på
fuktig muryta m.m.

fresko}mål{ning s.
fresko}tekn{ik s.
fresta v. -de; f. på krafterna;

f. lyckan
frest{ande adj. oböjl.
frest{are s. -n; pl. =, best. pl.

frestarna
frest{ar{inna s. -n frestar-

innor
frest{else s. -n -r
frest{erska s. -n fresterskor
frest{ning s. -en -ar påfrest-
ning

frett s. -en -ar vit tamform
av iller

freudi{ansk [fråjdia•-] adj. -t
-a som har att göra med
Freuds teorier

fri adj. fritt fria; f. från
skuld; gå f. för misstank-
ar; i fria luften; i det fria

fria v. -de 1 f. till ngn för-
klara sig vilja ha ngn till
hustru el. man; ªofta bildl.º
söka vinna ngn för sin
sak  2 hellre f. än fälla fri-
känna

fri{ar}brev s.
fri{are s. -n; pl. =, best. pl. fri-

arna; till fria 1
fri{ar}färd s.
fri{ar}gåva s.
fri{ar}stråt s. på f.
fri}bilj{ett s.
fri}bonde s.; i schack
fri}bord s.; på fartyg
fri{bords}märke s.
fri}boren adj.
fri}brev s. premiefritt för-
säkringsbrev m.m.

fri}brott{are s.
fri}brott{ning s.
fri}byt{are s. -n; pl. =, best. pl.

fribytarna ªhist.º sjöröv-
are, kapare; ªäv. bildl.º ngn
som opererar på egen
hand

frid s. -en
fri}dag s.
frid}full adj. -t -a
frid}full{het s.
frid}lysa v. förklara fredad

o.d.
frid}lys{ning s.
frid{sam adj. -t -ma obe-
nägen för strider, sakt-
modig m.m.

frid{sam{het s.
frids}furste s.; om Jesus
frids}kyss s.
frid}stör{are s.
fri{eri [-eri•] s. -et -er
fri}ex{empl{ar s.
fri}fräs{are s. ªvard.º
fri}fräs{ig adj. -t -a ªvard.º
fri}för{klara v.
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fri}för{klar{ing s.
fri}för{saml{ing s.
fri}ge äv. fri}giva v.
fri}ge{vär s.; gren inom skytte
frigge}bod s. ªvard.º förråds-
bod som får uppföras
utan byggnadslov

frig{id [-gi•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., frigida om
kvinna oförmögen att få
orgasm

frig{id{itet [-e•t] s. -en
frigiva se frige
fri}giv{ning s.
fri}gjord adj.
fri}gjord{het s.
fri}gå{ende adj. oböjl.
fri}gång s., till 1gång
fri}gång{are s.; från vård-

anstalt
fri{gångs}be{stämm{else s.
fri}göra v.
fri}gör{else s. -n
fri{gör{else}kamp s. -en -er
fri{gör{else}pro{cess s.
fri}gör{ing s.
fri}hamn s.
fri{hamns}upp{lag s.
fri}handel s.
fri{handels}av{tal s.
fri{handels}om{råde s.
fri{handels}pol{it{ik s.
fri{handels}princip s.
fri{hands}teckn{ing s.
fri}herre s.; tillhörande hög-

adelns lägre klass
fri{herre}titel s.
fri}herr{inna s. -n friherr-

innor
fri}herr{lig adj. -t -a
fri{het s. -en -er
fri{het{lig adj. -t -a; frihetliga

krafter frihetssträvande
fri{hets}be{grepp s.
fri{hets}be{hov s.
fri{hets}be{röv{ande s. -t -n
fri{hets}dröm s.
fri{hets}gud{inna s.
fri{hets}hjälte s.
fri{hets}ide{al s.
fri{hets}kamp s. -en -er
fri{hets}krig s.
fri{hets}kämpe s.

fri{hets}känsla s.
fri{hets}kär{lek s.
fri{hets}lid{else s.
fri{hets}längt{an s.
fri{hets}parti s.
fri{hets}rör{else s.
fri{hets}straff s. -et; pl. =
fri{hets}sträv{ande s.
fri{hets}sym{bol s.
fri{hets}sång s.
fri{hets}tid{en s. best.; 1718–

1772 i Sverige
fri{hets}tro s.
fri{hets}vilja s.
fri{hets}älsk{ande adj. oböjl.
fri}hjul s.
fri{hjuls}nav s.
fri}hult äv. fri}holt s., till 1hult
runt trästycke o.d. an-
bragt vid fartygs sida till
skydd mot skamfilning

fri}idrott s.
fri}idrott{are s.
fri{idrotts}för{bund s.
fri{idrotts}tävl{ing s.
frik{ad{ell [-ell•] s. -en -er
liten kokt köttbulle till
soppa

fri}kalla v.
fri}kall{else s.
frikassé s. -n -er maträtt av
kokt ljust kött i citron-
el. dillsås

frikassé}sås s.
fri}kast s. -et; pl. = i handboll

m.m.
frik{at{iv [frikk•-] adj. -t -a;

frikativt språkljud bildat
gm luftströmmens friktion i en
förträngning, t.ex. f, j

frik{at{iva [frikk•-] s. -n frik-
ativor frikativt ljud

fri}koppla v.
fri}koppl{ing s.
fri}kort s.
fri}kost{ig adj. -t -a
fri}kost{ig{het s.
frikt{ion [-kso•n] s. -en -er
gnidning; motstånd i
kontaktyta mellan
kroppar vid gnidning el.
förskjutning o.d.; slit-
ningar vid samarbete m.m.

frikt{ions}broms s.
frikt{ions}elektr{ic{itet s.
frikt{ions}fri adj.
frikt{ions}ko{ef{fici{ent s.
frikt{ions}kraft s.
frikt{ions}värme s.
fri}kyrka s.
fri}kyrk{lig adj. -t -a
fri}kyrk{lig{het s.
fri{kyrko}för{saml{ing s.
fri{kyrko}past{or s.
fri{kyrko}pre{dik{ant s.
fri{kyrko}präst s.
fri{kyrko}rör{els{en s. best.
fri{kyrko}sam{fund s.
fri}kår s.
fri}känna v. förklara
oskyldig m.m.

fri}känn{ande s. -t -n
fri}köp s.
fri}köpa v.
fri}köp{ning s.
fri}land s., till 2land; odla ngt

på f.
fri{lands}växt s.
fri}lans s. -en -ar journalist

m.m. utan fast arbetsgiv-
are

fri}lansa v. -de
fri}lans{are s. -n; pl. =, best.

pl. frilansarna
fri{lans}bas{is s. oböjl. arbeta

på f.
fri{lans}journ{al{ist s.
fri{lans}skrib{ent s.
fri}ligg{ande adj. oböjl.

1fri}lista s.
2fri}lista v.
fri}list{ning s.
frilla s. -n frillor ªåld.º
älskarinna

frillo}son s.
fri{lufts}an{lägg{ning s.
fri{lufts}bad s.
fri{lufts}dag s.
fri{lufts}kon{sert s.
fri{lufts}liv s.
fri{lufts}muse{um s.
fri{lufts}männ{iska s.
fri{lufts}om{råde s.
fri{lufts}scen s.
fri{lufts}teater s.
fri{lufts}verk{sam{het s.
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fri}läge s. ªtekn., bollspelº
fri}lägga v.
fri}lägg{ning s.
fri}mickel s.
fri}mickl{are s. -n; pl. =, best.

pl. frimicklarna ªvard.º
fri}mod{ig adj. -t -a oför-
sagd, orädd o.d.

fri}mod{ig{het s.
fri}mur{are s. medlem av
frimurarorden

fri{mur{ar}loge s., till 2loge
fri{mur{ar}orden s. oböjl.; med

sedligt fostrande syfte o.
karakteriserad av ceremoni-
väsen o. tystnadsplikt

fri}mur{eri [-eri•] s. frimur-
ares verksamhet; inbörd-
es samförstånd o.d.

fri}märke s. -t -n
fri}märk{ning s.
fri{märks}alb{um s.
fri{märks}aukt{ion s.
fri{märks}kata{log s.
fri{märks}klubb s.
fri{märks}saml{are s.
fri{märks}saml{ing s.
fri{märks}val{ör s.
fri- och rätt{ig{het{er s. pl.
fri}pass{ag{er{are s.
fri}pist{ol s.; gren inom skytte
fri}plats s.
fri}plåt s. ªvard.º fribiljett
fri}re{ligi{ös adj. -t -a ªngt

nedsättandeº frikyrklig
1fris s. -en -er [grav accent];

bjälklagsdel närmast
över arkitrav; vågrätt
band med ornament på
vägg m.m.

2fris s. -en -er [akut accent]
person tillhörande ett germ-
anskt folk; inv. i Friesland

frisbee [fris•bi] s. -n -ar
skålad plastskiva som
snurras i luften; snurr-
skiva

fri}sedel s.
fris{era v. -de
fris{er{ing s. -en -ar
fris{er}sal{ong s.
frisé}sall{ad s.
frisé}sall{at s.

fri}sim s.
fri}sinn{ad adj.
fri}sinne s.
fri}sint{het s.
fris{isk adj. -t -a
fris{iska s. -n frisiskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
frisk adj. -t -a
friska v. -de tilltar; vinden

friskar (i); f. upp gamla
minnen

frisk}för{klara v.
frisk}för{klar{ing s.
frisk{het s.
frisk{hets}tecken s.
frisk}in{tyg s.
frisk}luft s.
frisk{lufts}in{tag s.
friskna v. -de bli frisk
fri}skola s. privatskola 
som finansieras med 
allmänna medel

fri{skole}bi{drag s.
fri{skole}peng s. -en
fri}skriva v.
fri}skriv{ning s.
frisk}skriva v.
frisk}sport s.
frisk}sporta v.
frisk}sport{are s. -n; pl. =,

best. pl. frisksportarna
frisk{us s. -en -ar ªvard.º
käck o. munter person

frisk}vård s. -en
frisk{vårds}kon{sul{ent s.
fri}slag s.; i bandy m.m.
fri}släppa v. _
fri}släpp{ande s. -t
fri}spark s.; i fotboll
fri}spela v. f. målskytten
fri}spel{ning s.
fri}språk{ig adj. -t -a oförbe-
hållsam el. ogenerad i sitt
tal

fri}språk{ig{het s.
fris}relief s.
frissa s. -n frissor ªvard.º
hårfrisörska

frist s. -en -er uppskov,
anstånd

fri}stad s. -en fristäder till-
flyktsort m.m.

fri}stat s.

frist}dag s.
fri}stil s.; särskilt i brottning

och skidåkning
fri{stils}brott{ning s.; gren

inom brottning, fribrott-
ning

fri{stils}åk{are s.
fri}stå{ende adj. oböjl.
fri}ställa v.
fri}ställelse s. -n -r
fri}ställ{ning s.
fris{yr [-y•r] s. -en -er
fris{yr}mode s.
fri}säga v. _ f. sig från an-

svar
fri}säg{else s. -n -r
fris{ör [-ö•r] s. -en -er
fris{ör}mäst{are s.
fris{örska [-ö•r-] s. -n fris-

örskor
fri}ta äv. fri}taga v.
fri}tag{ning s.
fri{tag{nings}för{sök s.
frit{era v. -de tillreda gm

doppning i het flottyr
frit{er{ing s.
fri}tid s.
fri{tids}akt{iv{itet s.
fri{tids}an{lägg{ning s.
fri{tids}be{bygg{else s.
fri{tids}by s.
fri{tids}båt s.
fri{tids}fisk{are s.
fri{tids}fiske s.
fri{tids}för{valt{ning s.
fri{tids}gård s.
fri{tids}hem s.
fri{tids}hus s.
fri{tids}intr{esse s.
fri{tids}klubb s.
fri{tids}kläd{er s. pl.
fri{tids}led{are s.
fri{tids}miljö s.
fri{tids}nämnd s.
fri{tids}om{råde s.
fri{tids}peda{gog s.
fri{tids}prakt{ik{er s.; om

läkare
fri{tids}pro{blem s.
fri{tids}stuga s.
fri{tids}syssel{sätt{ning s.
fri{tids}syssla s.
fri{tids}verk{sam{het s.
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fri{tids}ända{mål s.
frit{is [-i•t-] s. -et; pl. =

ªvard.º fritidshem
frit{is}barn s.
fri}trappa s.
frit{yr [-y•r] s. -en -er het
flottyr

frit{yr}deg s.
frit{yr}stekt adj.
fri}tänk{are s. gudsförnek-
are m.m.

fri}tänk{eri s. -et
frit{ös [-ö•s] s. -en -er gryta

med upplyftbar ståltrådskorg
för fritering

fri}vakt s.; på fartyg
fri}vill{ig adj. -t -a
fri}vill{ig{het s.
fri{vill{ig}in{sats s.
fri{vill{ig}kår s.
fri{vill{ig}linje s.
fri{vill{ig}org{an{is{at{ion s.
frivol [-å•l] adj. -t -a lätt-
sinnig, lättfärdig, tve-
tydig

frivol{itet [-e•t] s. -en -er
lättsinnighet osv.; spets-
arbete knutet med
skyttel

frivol{itets}skyttel s.
fri}volt s. -en -er
fri}vård s. -en
fri{vårds}hot{ell s.
fri{vårds}kon{sul{ent s.
fri}yta s.
fri}zon s.
fri}åk{ning s.; sport
frod{as v. frodades växa
yppigt; blomstra, ut-
breda sig m.m.

frod{ig adj. -t -a
frod{ig{het s.
frod}vuxen adj.
frod}växt adj.
from [fromm] adj. -t -ma;

fromma önskningar utan
utsikt att uppfyllas

from{age [-a•s] s. -n [-en] -r
[-er]; i form kyld efter-
rätt av frukt o. vispad
grädde m.m.

from{het s.
from{hets}liv s.

from{hets}typ s.
fromla [-omm•la] v. -de
vara skenhelig o.d.

froml{eri [-i•] s. -et
fromma [-omm•a] s. oböjl.
fördel; till din f. el. dig till
f.; till f. för ngn

from}sint adj.
from}sint{het s.
frond [-ån•d el. -ånd] s. -en 

-er oppositionsparti m.m.
frond{era v. -de opponera,
visa missnöje o.d.

frond{eri [-i•] s. -et
frond{er{ing s.
frond{ör [-ö•r] s. -en -er
front [-ånt el. -ånt] s. -en -er
front{al [-a•l] adj. -t -a;

frontalt anfall mot fronten
front{al}an{grepp s.
front{al}krock s.
front{al}krocka v.
front{al}lob s. pannlob
front}av{snitt s.
fronte{spis [-i•s] s. -en -er
ovanför taklist uppskjut-
ande mittparti på bygg-
nads fasad; smyckat blad
framför titelblad m.m.

fronte{spis}fönster s.
front}fig{ur s. person som är
typisk representant för
en viss grupp

front}för{kort{ning s.
front}för{läng{ning s.
front}för{ändr{ing s.
front}kämpe s.
front}last{are s.; lastmaskin
front}linje s.
front}man s., till 1man ªfinl.º
frontsoldat

front}mat{ad adj.
front}mat{ning s.
front{on [-o•n el. -å•n] s. -en

-er triangelformigt parti
upptill på frontespis el.
över fönster el. dörr m.m.

front{on}fig{ur s.
front}rap{port s.
front}re{port{age s.
front}rikt{ning s.
front}sold{at s.
front}vet{er{an s. ªfinl.º

frosch [frås] s. -en -er tagel-
hållare nedtill på stråke

1frossa v. -de äta omåttligt
m.m.; f. i lidelsefullt hänge
sig åt

2frossa s. -n frossor febersjuk-
dom med köldrysningar

fross{are s. -n; pl. =, best. pl.
frossarna

fross}bryt{ning s.
fross{eri [-i•] s. -et
frosskakning avstavas fross}-

skak{ning s.
fross}rys{ning s.
fross}ört s.
frost s. -en
frosta v. -de; frosta av be-
fria kylskåp m.m. från rim-
frost o.d.

frost}be{ständ{ig adj. -t -a
frost}biten adj.
frost}bränd adj.
frost}dimma s.
frost}fjäril s.
frost}fri adj.
frost}grad s.
frost}härd{ig adj. -t -a
frost{ig adj. -t -a; f. dag
frost{ig{het s.
frost}kall adj. -t -a
frost}knöl s.
frost}känsl{ig adj. -t -a
frost}länd{ig adj. -t -a
frost}länd{ig{het s.
frost}länt adj.; n. =, -a
frostna v. -de bli frostig,
frysa till

frost}natt s.
frost}nupen adj. frostnupet

frostnupna; frostnupna
rosor

frost}ros s. -en -or
frost}skada s.
frost}skad{ad adj.
frost}skydd s.
frost{skydds}vätska s.
frost}spricka s.
frost}sår s.
frost}säker adj.
frotté s. -n -er tyg med
jämnhöga öglor på båda
sidor

frotté}hand{duk s.
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frott{era v. -de gnida o.d.; f.
sig med av fåfänga umgås
med

frott{er}borste s.
frott{er}handske s.
frott{er{ing s.
frott{er}väv s. frotté
frotté}väv s.
fru s. -n -ar
frua v. -de tilltala ngn med
frutitel

fruga s. -n frugor ªvard.º
hustru, fru

frug{al [-a•l] adj. -t -a enkel,
torftig; f. måltid

frug{al{itet [-e•t] s. -en
fru{kost [frukk•åst] s. -en 

-ar
fru{kost}bord s.
fru{kost}bricka s.
fru{kost}dags adv.
fru{kost{era v. -de äta fru-
kost

fru{kost{er{ing s.
fru{kost}fling{or s. pl.
fru{kost}mid{dag s.
fru{kost}mål s.
fru{kost}rast s. -en -er
fru{kost}rum s.
fru{kost-TV el. fru{kost-tv s.
fru{kost}ägg s.
frukt s. -en -er; arbetets

frukter resultat, vinster
o.d.

frukta v. -de vara rädd för;
hysa vördnad för; f. för
sitt liv vara rädd för att
bli dödad; f. Gud

frukt}af{fär s.
frukt{an s.; best. =; en f.
frukt{ans}värd adj. skräck-
injagande; oerhörd o.d.

frukt{ans}värd{het s.
frukt}assi{ett s.
frukt{bar adj. -t -a
frukt{bar{het s.
frukt{bar{hets}gud s.
frukt{bar{hets}gud{inna s.
frukt{bar{hets}sym{bol s.
frukt}bring{ande adj. oböjl.
frukt}bär{ande adj. oböjl.
frukt}dryck s.
frukt}ess{ens s.

frukt}fat s.
frukt}fil s. -en
frukt}fäste s.
frukt}glass s.
frukt}handl{are s.
frukti{fik{at{ion s. -en frukt-
sättning

frukt{ig adj. -t -a; f. smak
frukt}kaka s.
frukt}kniv s.
frukt}korg s.
frukt}kropp s.; hos svamp
frukt}kräm s.
frukt}kött s.
frukt}lös adj. -t -a
frukt}lös{het s.
frukt}mos s.
frukt}odl{are s.
frukt}odl{ing s.
frukt{os [-å•s] s. -en frukt-
socker

frukt}rik adj. -t -a
frukt}saft s.
frukt}sall{ad s.
frukt}salt s.
frukt{sam adj. -t -ma
frukt{sam{het s.
frukt{sam{hets}ålder s.
frukt}skål s.
frukt}skörd s.
frukt}socker s.
frukt}soda s.
frukt}soppa s.
frukt}sätt{ning s.
frukt}träd s.
frukt}träd{gård s.
frukt}tårta s.
frukt}vin s., till 1vin
frukt}yoghurt s.
frukt}ämne s.
frun}timmer [frunn•-] s.

ªvard.º
frun{timmers}göra s.
frun{timmers}hist{oria s.
frun{timmers}karl s.
frun{timmers}syssla s.
frun{timmers}veck{an s. best.

18–24 juli
frusa v. -de ªåld.º forsa,
spruta, strömma

frusen adj. fruset frusna
kall, nedkyld

frusen{het s.

frusta v. -de; hästen frustar
fnyser ljudligt

frust{ning s. -en -ar
frustr{at{ion s. -en -er
frustr{era v. -de göra be-
sviken; gäcka m.m.

frustr{er{ing s.
fru}titel s.
frygi{er s. pl. inv. i det forn-
tida Frygien m.m.

fryg{isk adj. -t -a
fryle s. -n el. -t mest i sms;

växt
fryna v. frynte ªprov.º rynka

på näsan (åt ngt)
frynt{lig adj. -t -a
frynt{lig{het s.
frys s. -en -ar frysskåp el.
frysbox m.m.

1frysa v. frös, frusit, frusen
fruset frusna, pres. fryser
stelna av köld; ha obehag-
lig förnimmelse av köld
o.d.

2frysa v. frös el. fryste, frusit
el. fryst, frusen fruset
frusna el. fryst n. fryst,
pres. fryser 1 bringa att
stelna av köld, konserv-
era gm köldbehandling;
fastlägga på befintlig
nivå m.m. 2 f. ut ngn gm
kyligt bemötande sätta
ngn utanför gemenskap

frys}an{lägg{ning s.
frys{bar adj. -t -a
frys}bil s.
frys}box s., till 1box
frys}disk s.
frys{eri [-i•] s. -et -er
frys}fack s.
frys}folie s.
frys}hus s.
frys}lagra v.
frys{ning s. -en -ar
frys}punkt s.
frys}rum s.
frys}skåp s.
fryst adj.; n. =, -a; frysta

jordgubbar
frys}toal{ett s.
frys}torka v.
frys}tork{ning s.
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frys}vara s.; mest i pl.
1fråga s. -n frågor
2fråga v. -de
fråg{are s. -n; pl. =, best. pl.

frågarna
fråge}formul{är s.
fråge}kom{plex s.
fråge}lek s.
fråge}lista s.
fråge}ord s.
fråge}pro{gram s.
fråge}pro{nom{en s.
fråge}sats s.
fråge}spalt s.
fråge}sport s.
fråge}stund s.
fråge}ställ{are s.
fråge}ställ{ning s.
fråge}tecken s.
fråge}timme äv. fråge}-

timma s.
fråge}tävl{ing s.
frågo{dags}för{rätt{ning s.
fråg}vis adj. -t -a besvärlig
med frågor o.d.

fråg}vis{het s.
från prep. o. adv. stängt f.

och med den 1 juli med
den 1 juli som första
dag; f. och till då o. då
e.d.; efterställt används mest
ifrån, t.ex. långväga ifrån,
dra(ga) ifrån (ngt)

från}de{still{er{ing s.
från}dra äv. från}draga v.
från}drag{ning s.
från}döma v. arrendet från-

dömdes honom el. han
fråndömdes arrendet

från}filtr{er{ing s.
från}fälle s. död
från}gå v. _ f. sitt ord
från}gå{ende s.
från}hända v. frånhände,

frånhänt, frånhänd n.
frånhänt, pres. frånhänder
avhända

från}koppla v. _
från}koppl{ing s.
från}känna v. fråndöma m.m.
från{lands}vind s.
från}luft s.
från}lura v. _

från}narra v.
från}rycka v. _
från}räkna v. _
från}se v. frånser man detta

el. frånsett detta
från}sida s.
från}sila v. _
från}sil{ning s.
från}skild adj.
från}skilja v. _
från}skilj{are s.; för elektrisk

ström
från}skilj{bar adj. -t -a
från}skilj{ning s.
från}skjut s.; vid skidåkning

m.m.
från}slagen adj.
från}slag{ning s.
från}sort{era v. _
från}sort{er{ing s.
från}stjäla v. _
från}stöt{ande adj. oböjl.
från}svära äv. från}svärja v.,

till svära; f. sig ansvar
från}säga v. f. sig ngt
från}ta äv. från}taga v.
från}träda v., till 2träda; f. en

befattning
från}träde s. -t
från}tvinga v. _
från}var{ande adj. oböjl.
från}varo s. -n
från{varo}dag s.
från{varo}kont{roll s.
från{varo}tid s.
från}vänd adj.
från}vänd{het s.
från}åkt adj.
fräck adj. -t -a
fräck{het s. -en -er
fräck{is s. -en -ar ªvard.º
fräck historia el. person;
fräckt försök m.m.

fräckna v. -de i förb. f. till
ªvard.º bli fräckare

fräken s. fräknen fräknar
växt

fräken}art s.
fräken}salva s.
fräken}växt s.
fräkne s. -n fräknar mest i pl.
liten gulbrun pigment-
fläck i huden

fräkn{ig adj. -t -a
fräkn{ig{het s.
frälsa v. frälste
fräls{are s. -n; pl. =, best. pl.

frälsarna
fräls{ar}gärn{ing s.
fräls{ar}kall s.
fräls{ar}krans s. livboj

1frälse adj. oböjl. ªhist.º jord
av f. natur tillhörande frälset
i ä. tid

2frälse s. -t ªhist.º jord el. sam-
hällsstånd med skattefrihet
i ä. tid; adel m.m.

frälse}bonde s.
frälse}gods s.
frälse}hemm{an s.
frälse}jord s.
frälse}man s., till 1man
fräls{er}man s., till 1man

ªåld.º frälsare
frälse}släkt s.
frälse}stånd s. -et
fräls{ning s.
Fräls{nings}armén namn
fräls{nings}bud{skap s.
fräls{nings}lära s.
fräls{nings}sold{at s.
frälst adj. f. mötesbesökare
omvänd, troende

främja v. -de hjälpa fram,
understödja o.d.

främj{are s. -n; pl. =, best. pl.
främjarna

främj{erska s. -n främjerskor
främ{ling s. -en -ar
främ{lings}fient{lig adj. -t -a
främ{lings}fient{lig{het s.
främ{lings}hat s.
främ{ling{skap s. -et; känsla

av f. av att vara främling
främ{lings}känsla s.
främ{lings}leg{ion{en s. best.
främ{lings}leg{ion{är s.
främ{lings}pass s.
främ{lings}rädsla s.
främ{lings}ström s.

1främm{ande adj. oböjl. stå f.
för inte känna till el. vilja
veta av o.d.

2främm{ande s. -t gäst el.
gäster; främmandet är
kvar ännu
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främm{ande}göra v.
främ{re adj. oböjl.
främ{re}asi{at{isk [-a•t- el.
främm•-] adj. -t -a; främ-
reasiatiska städer i Främre
Asien

främst adv. superl. längst
fram; först; framför allt
m.m.

främsta adj. best. superl.;
mask. främste placerad
längst fram; ªbildl.º mest
betydande

frän adj. -t -a
frände s. -n -r släkting
frände}folk s.
fränd{skap s. -en -er
fräne s. -n el. -t växt; mest

som efterled i sms t.ex. sump-
fräne

frän{het s.
fränka s. -n fränkor ªåld.º
kvinnlig släkting

frän}skiv{ling s.
1fräs s. -en -ar 1 maskin med

roterande verktyg med
flera spånavskiljande
skär; redskap med vals
med klor o.d. för jord-
bearbetning  2 knappast pl.
ªvard.º fart; i full f.

2fräs s. -et fräsande ljud o.d.
fräsa v. fräste 1 ett fräsande

ljud; f. lök; f. på ªvard.º
köra fort  2 bearbeta el.
framställa med fräsmaskin

fräs{are s. -n; pl. =, best. pl.
fräsarna

fräsch [frä•s] adj. -t -a
fräscha v. -de; f. upp ge

mera fräscht utseende o.d.
fräsch{het s.
fräsch{ör [-ö•r] s. -en
fräschhet

fräs}huvud s.
fräs{ig adj. -t -a ªvard.º
moderiktig, snitsig

fräs}mask{in s. -en -er
fräs{ning s. -en -ar
fräs}spån s.
fräs}verk{tyg s.

1fräta v. frätte upplösa o.
förstöra; tära m.m.

2fräta s. -n frätor frätskada
m.m.

frät}hål s.
frät{ning s.
frät}skada s.
frät}sår s.
frö s. -et -n; om frösorter pl.

-er 1 fågelfrö; fröet till
motsättningarna 2 ªvard.º
slyngel

fröa v. -de; f. sig sätta frö,
sprida sig o.d.

frö}bagge s.; insekt
frö{bar adj. -t -a; fröbart

träd som sätter frö
frö{bar{het s.
frö}bland{ning s.
frö}fäste s.
frö}för{ädl{ing s.
frö}gömme s.
frö}handel s.
frö}hus s.
fröjd s. -en -er känsla av
glädje; glädjeämne m.m.

fröjda v. -de glädja; f. sig
fröjd{as v. fröjdades glädja
sig

fröjde}be{tyg{else s.
fröjde}fest s.
fröjde}full adj. -t -a
fröjde}rik adj. -t -a
frö}kapsel s.
frö}kata{log s.
fröken s.; best. =; pl. fröknar

titel för ogift kvinna m.m.
fröken{akt{ig adj. -t -a
fröken}titel s.
frö}kont{roll s.
frö{kont{roll}an{stalt s.
frö}mjöl s. ståndarmjöl
frö}odl{are s.
frö}odl{ing s.
frö}påse s.
frö}skal s.
frö}skida s.
frö}sprid{ning s.
frö}sådd s.
frö}sätt{ning s.
frö}tall s.
frö}träd s.
frö}vita s.
frö}växt s.
frö}ämne s.

frö}ät{are s. -n; pl. =, best. pl.
fröätarna

ftal{at [-a•t] s. -en -er särsk.
om mjukgörare för plast

ftal}syra s. organisk syra er-
hållen ur naftalen

fubbel s. fubblet
fubbla v. -de fumla,
handskas oskickligt med

fubbl{are s. -n; pl. =, best. pl.
fubblarna

fubbl{ig adj. -t -a
fubbl{ig{het s.
fuchsia [fukk•s-] s. -n

fuchsior växt
fuchsia}grupp el.

fuchsie}grupp s.
fuff{ens s.; pl. = spratt, hyss;
tjuvknep, ljusskygg affär
o.d.; ett f.

fuga s. -n fugor flerstämm-
igt musikstycke med ett
tema som återkommer
i olika stämmor m.m.

fuga}form s. -en -er
fuga}sats s.
fug{ato s. -t -n fugaartat in-
slag i musikstycke

fug{er{ad [-ge•-] adj. f. sats
i fugastil

fug{er{ing [-ge•-] s. -en -ar
fuks{in [-i•n] s. -en el. -et

ªkem.º färgämne
fukt s. -en
fukta v. -de
fukt}ab{sorb{er{ande adj.

oböjl.
fukt}dryp{ande adj. oböjl.
fukt{er s. pl. påhitt, upptåg,
knep m.m.

fukt}fläck s.
fukt}fri adj.
fukt}halt s.
fukt{ig adj. -t -a
fukt{ig{het s.
fukt{ig{hets}be{var{ande adj.

oböjl.
fukt{ig{hets}grad s.
fukt{ig{hets}mät{are s.
fukt}kall adj. -t -a
fukt}mätt{ad adj.
fukt{ning s.
fukt}skada s.
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fukt}skad{ad adj.
fukt}säker adj.
fukt}tål{ig adj. -t -a
ful adj. -t -a
ful{het s. -en -er
ful{ing s. -en -ar ªvard.º
full adj. -t -a; till fullo full-
komligt o.d.

fullastad avstavas
full}last{ad adj.

full}be{lagd adj.
full}be{lamr{ad adj.
full}blod s. -et; pl. = varm-
blod av ädlaste ras m.m.

full}blod{ig adj. -t -a
full{blods}häst s.
full}bok{ad adj.
full}borda v. -de göra färd-
ig; genomföra m.m.

full}bord{an s.; best. =; en f.
full}bord{ande s. -t
full{er adv. f. väl mycket väl
full}fjädr{ad adj.
full}färd{ig adj. -t -a
full}följa v. fortsätta o. slut-

föra m.m.
full}följ{are s.
full}följd adj.
full{följds}frist s. ªjur.º
full}föra v. fullfölja
full}gilt{ig adj. -t -a
full}god adj.
full}gången adj. fullgånget

foster fullt utvecklat
full}gödsel s.
full{gödsel}medel s.
full}göra v. utföra; uppfylla

m.m.
full{gör{else}tal{an s.
full}halt{ig adj. -t -a
full{het s.
full}kem s. -en kemtvätt
full}klottr{ad adj.
full}kom{lig adj. -t -a utan
brist el. fel el. inskränk-
ning; riktig, verklig m.m.

full}kom{lig{het s. -en
full}komna v. -de göra full-
komlig, förfina m.m.

full}komn{ing s.
full{korns}bröd s.
full}makt s. -en -er skriftlig

handling med bemyndig-

ande att handla i ngns ställe
el. att inneha tjänst m.m.

full{makts}inne{hav{are s.
full}mat{ad adj.
full}mogen adj.
full}måne s.
full}mäkt{ig adj.; pl. -e

1 substantiverat ledamot av
beslutande organ; han är
f. för moderaterna
2 endast pl.; beslutande
organ; beslut i fullmäktige

full{mäkt{ige}be{slut s.
full{mäkt{ige}för{saml{ing s.
full{mäkt{ige}leda{mot s.
full{mäkt{ige}samm{an{-

träde s.
full}mäkt{ige{skap s. -et
fullo se till fullo
full}pack{ad adj.
full}propp{ad adj. ªvard.º
full}rigg{ad adj.
full}rigg{are s. -n; pl. =, best.

pl. fullriggarna
full}rit{ad adj.
full}satt adj. fullsatta bänkar

utan lediga platser
full}skala s.
full{skale}för{sök s.
full{skale}mod{ell s.
full}skal{ig adj. -t -a; f.

modell
full}skriven adj.
full}smockad adj. ªvard.º
full}spik{ad adj. ªvard.º
full}späck{ad adj.
full}stoppa v. _
full}stopp{ad adj.
full}stämm{ig adj. -t -a
full}ständ{ig adj. -t -a vari
intet fattas, utan luckor
el. inskränkning o.d.

full}ständ{iga v. -de göra
fullständig

full}ständ{ig{het s.
full}sutten adj. f. rätt full-
talig o.d.

full}sövd adj.
full}tal{ig adj. -t -a
full}tal{ig{het s.
full}teckna v.
full}tid s. ªsport.º
full}ton{ig adj. -t -a

full}ton{ig{het s.
full}träff s.
full}trän{ad adj.
full}vikt{ig adj. -t -a
full}vuxen adj.
full{värd{es}för{säkr{ing s.
full}värd{ig adj. -t -a
full}växt adj.
full}ända v.
full}änd{ad adj. avslutad;
fullkomlig

full}änd{ning s.
fullängdsskida avstavas

full{längds}skida s.
fullärd avstavas full}lärd adj.
fullödig avstavas full}-

löd{ig adj. -t -a
fullödighet avstavas full}-

löd{ig{het s.
fulna v. -de bli fulare, för-
fulas

ful}snygg adj. -t -a ªvard.º
fumla v. -de bära sig
oskickligt el. tafatt åt

fuml{ig adj. -t -a
fuml{ig{het s.

1fummel s. fumlet fumlande
2fummel s. -n fumlar sko-

makarverktyg för glätt-
ning m.m.

funda{ment [-en•t] s. -et;
pl. = grundval o.d.

funda{ment{al [-a•l] adj. -t -a
grundläggande o.d.

funda{ment{al{ism [-is•m] s.
-en uppfattning som
hävdar bibelordets bok-
stavliga sanning m.m.

funda{ment{al{ist s. -en -er
funda{ment{al{ist{isk adj. -t -a
fund{er s. pl. påfund, på-
hitt, konster o.d.

fund{era v. -de
fund{er{are s. -n; pl. =, best.

pl. funderarna; ta sig en f.
fund{er{ing s. -en -ar
fund{er{sam adj. -t -ma
eftertänksam o.d.

fund{er{sam{het s.
fung{era [-nge•-] v. -de göra
tjänst; fylla sin uppgift

funk s. -en typ av popmusik
funka v. -de ªvard.º fungera
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funk}band s.
funk{ig adj. -t -a ªvard.º f.

musik funkmusik
funk{is s. -en ªvard.º funkt-
ionalistisk stil o.d.

funk{is}möbel s.
funk{is}stil s.
funk{is}villa s.
funk}rock s. -en
funkt{ion [-nkso•n] s. -en -er
fungerande; verksamhet;
uppgift, åliggande; ªäv.
mat.º

funkt{ion{al{ism [-is•m] s.
-en riktning som hävdar
att funktionen bör be-
stämma formen inom arki-
tektur o.d. el. som studerar
funktioner inom psykologi
m.m.

funkt{ion{al{ist s. -en -er
funkt{ion{al{ist{isk adj. -t -a
funkt{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
funkt{ion{era v. -de fungera
funkt{ions}dug{lig adj. -t -a
funkt{ions}dug{lig{het s.
funkt{ions}för{måga s.
funkt{ions}hinder s.
funkt{ions}hindr{ad adj.
funkt{ions}häm{ning s.
funkt{ions}lära s.
funkt{ions}ned{sätt{ning s.
funkt{ions}rikt{ig adj. -t -a
funkt{ions}stör{ning s.
funkt{ions}säker adj.
funkt{ion{är [-ä•r] s. -en -er
person som sköter en
tjänst el. har en förtro-
endepost el. medverkar
vid genomförande av
idrottstävling m.m.; ªfinl.
äv.º lägre tjänsteman

funkt{ion{ärs}upp{båd s.
funt s. -en -ar skål på fot
för barndop, dopfunt

funt{ad adj. beskaffad
funt}konst s.
fur s. -en trä el. virke av tall;

jfr fura o. furu
fura s. -n furor tall
fur{age [-a•s] s. -t [-et];
hästfoder

fur{ag{era [-se•-] v. -de

skaffa el. utdela häst-
foder

fur{ag{er{ing s.
furie [fu•rie] s. -n -r
hämndgudinna; rasande
kvinna o.d.

furie}lik adj. -t -a
furie}likn{ande adj. oböjl.

1furi{oso s. -t -n ªmus.º
2furi{oso adv. ªmus.º med vild

häftighet i musikaliskt utför-
ande

fur{ir [-i•r] s. -en -er värn-
pliktigt gruppbefäl

fur{ir}ut{bild{ning s.
furi{ös [-ö•s] adj. -t -a ras-
ande

furn{era v. -de förse med,
leverera o.d.

furn{er{ing s.
furn{iss{ör [-ö•r] s. -en -er
leverantör m.m.

fur{or [-å•r] s. oböjl. storm-
ande lycka el. framgång;
göra (stor) f.

furste s. -n furstar framför
namn furst oböjl. furst Igor

furste}hov s. -et; pl. =
furste}hus s.
furst{en}döme s. -t -n
furste}ätt s.
furst{inna s. -n furstinnor
furst{lig adj. -t -a som har
anknytning till en furste;
påkostad

furst{lig{het s.
furu s. oböjl. trä el. virke av
tall; av (målad) furu

furu}bord s.
furu}golv s.
furu}möbel s.
fur{unkel [-un•k-] s. -n fur-

unklar mindre böld
furu}skog s.
furu}stol s.
furu}trä s.
furu}träd s.
furu}ved s.
furu}virke s.
fus{ion [-so•n] s. -en -er
sammansmältning el.
sammanslagning av före-
tag el. av atomkärnor m.m.

fus{ion{era v. -de samman-
smälta, sammanslå; gå
samman o.d.

fus{ion{er{ing s.
fus{ions}av{tal s.
fus{ions}en{ergi s.
fus{ions}forsk{ning s.
fus{ions}kraft s.
fus{ions}mus{ik s.
fusk s. -et
fuska v. -de; f. i ett hantverk
amatörmässigt syssla
med

fusk}arbete s.
fusk{are s. -n; pl. =, best. pl.

fuskarna
fusk}bygge s.
fusk{eri [-i•] s. -et -er
fusk}för{sök s.
fusk}lapp s.
fusk}mocka s. -n
fusk}päls s.; av konstfiber
fusk}verk s.
fusk}åka v. åka kollektivt
utan att betala

fusk}åk{ning s.
futhark [-tar•k] s. -en -er
runalfabet, runrad

fut{il [-i•l] adj. -t -a futtig,
obetydlig

fut{il{itet [-e•t] s. -en -er
futt s. -en -ar ªvard.º eld el.
fart (sätta f. på); värme-
o. matskjul vid bygge;
personalkafé på teater
m.m.

futta v. -de ªvard.º tända;
f. på

futt{ig adj. -t -a obetydlig;
småaktig o.d.

futt{ig{het s. -en -er
fut{ur{al [-a•l] adj. -t -a
fut{ur{al}form s. -en -er
fut{ur{ism [-is•m] s. -en

konstriktning
fut{ur{ist s. -en -er
fut{ur{ist{isk adj. -t -a
fut{uro{log [-å•g] s. -en -er
fut{uro{logi [-gi•] s. -n fram-
tidsforskning

fut{uro{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

fut{ur{um [-tu•-] s. -et; pl. =
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tempusform för framtid
t.ex. ’skall gå’

fut{ur{um}form s. -en -er
fux s. -en -ar rödbrun häst

m.m.
fux}färg{ad adj.
fux}sto s.
fy interj.; som uttr. för ogillande

el. avsky o.d.
fyka v. fykte ªprov.º yra,
ryka; snön fyker

fylgia [-gi-] s. -n fylgior el.
fylgja [-gj-] -n fylgjor
skyddsande i fornnordisk
folktro m.m.

fylka v. -de; f. sig samla sig
kring ngn; f. hären ªåld.º
ordna hären till strid

fylk{as v. fylkades fylka sig
fylke s. -t -n; Norges 20

fylken motsv. sv. län
fylk{es}kon{ung s.; fornnord-

isk småkonung
fylk{es}kung s.
fylk{ing s. -en -ar fornnordisk
slagordning; äv. om vissa
fåglars flygformation

1fylla s. -n fyllor ªvard.º stark
berusning m.m.

2fylla v. fyllde hälla el.
proppa o.d. full; f. år fira
födelsedag

fyll}bult s. ªvard.º
fyll}cell s. ªvard.º
fylld adj. fyllda läktare
fylle s. -t; månen är i sitt f.
fyll{eri [-i•] s. -et alkohol-
missbruk; stark onykter-
het m.m.

fyll{er{ist [-is•t] s. -en -er
supig el. starkt berusad
person

fyllest se tillfyllest
fyll}fest s. ªvard.º
fyll}hicka s. ªvard.º
fyll}hund s. ªvard., nedsättandeº
fyll{ig adj. -t -a med runda

kroppsformer; rikhaltig;
kraftig, mustig; fulltonig
m.m.

fyll{ig{het s.
fyll}kaja s. ªvard., nedsättandeº
fyll}massa s. ªtekn.º

fyllna v. -de ªvard.º f. till bli
starkt berusad

fyll{nad s. -en -er fyllande;
fyllt tillstånd; utfyllande
tillägg m.m.

fyll{nads}in{be{tal{ning s.
fyll{nads}materi{al s.
fyll{nads}tjänst{gör{ing s.
fyll{nads}val s. -et; pl. =
fyll{ning s. -en -ar
fyll{nings}grus s.
fyllo s. -t -n ªnedsättandeº
fyllerist

fyll}sjuk adj. -t -a ªvard.º
fyll}sjuka s. ªvard.º
fyll}slags{mål s.
fyll}snack s. ªvard.º
fyll}svin s. ªvard., nedsättandeº
fyll}tratt s. ªvard., nedsättandeº
fynd s. -et; pl. =
fynda v. -de ªvard.º söka göra
fynd vid köp

fynd{are s. -n; pl. =, best. pl.
fyndarna

fynd}gruva s.
fynd{ig adj. -t -a
fynd{ig{het s. -en -er
fynd}mark{nad s.
fynd}materi{al s. ªarkeol.º
fynd}ort s. -en -er
fynd}plats s.
fynd}pris s., till 1pris
fynd}rik adj. -t -a
fynd}rike{dom s.
fynd}ställe s.

1fyr s. -en -ar 1 eld; bygg-
nad med ljuskälla e.d.
till ledning för sjö- el.
luftfart m.m.; ge f. skjuta
2 ªvard.º mansperson; en
glad f.

2fyr s. oböjl. ªvard.º spratt,
upptåg; ha något f. för sig

1fyra räkn.
2fyra s. -n fyror
3fyra v. -de elda m. m:; f. av

avlossa
fyra{barns}fam{ilj s.
fyra{dag{ars}kurs s.
fyra}hundra räkn.; särskr. äv.
fyra}hundra{de räkn.
fyra{hundra}tal{et s. best.
fyra}pro{cent{ig adj. -t -a

fyra{pro{cents}spärr{en s.
best.; för politiska partier
i Sverige

fyra}rumm{are s. -n; pl. =,
best. pl. fyrarummarna
fyrarumslägenhet

fyra}rums adj. oböjl.
fyra{rums}lägen{het s.
fyra}tid{en s. best. vid f.
fyra}tusen räkn.; särskr. äv.
fyra}tusen{de räkn.
fyra{tusen}tonn{are s.
fyra{vån{ings}hus äv. fyr{-

vån{ings}hus s.
fyra}år{ig adj. -t -a
fyra}år{ing s.
fyra}års adj. oböjl.
fyra{års}plan s. -en -er
fyra{års}åldern s. best.
fyr{backs}linje s.; i fotboll

m.m.
fyr}be{mann{ing s.
fyr}bent adj.
fyr}blad s.
fyr}båk s.
fyr}cylindr{ig adj. -t -a
fyr}dela v.
fyr}del{ning s.
fyr}di{mens{ion{ell adj. -t -a
fyr}dubbel adj.
fyr}dubbla v.
fyr}dubbl{ing s.
fyr}fald{ig adj. -t -a
fyr}fat s.
fyr}fil{ig adj. -t -a
fyr}fota adj. oböjl. f. djur
fyr}fot{ad adj.
fyr{fota}djur s.
fyr}fot{ing s. -en -ar
fyr{färgs}tryck s.
fyr{glas}fönster s.
fyr}hjul{ig adj. -t -a
fyr{hjuls}driven adj.
fyr}hugga v. ªtekn.º
fyr}händ{ig adj. -t -a
fyr}hörn{ing s. -en -ar
fyr{ing s. -en hållande av
fyr i funktion

fyrk s. -en -ar ªåld.º slant,
öre

fyr{kan{als}stereo s.
fyr}kant s.
fyr}kant{ig adj. -t -a ªäv. vard.º
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klumpig, bakvänd; stel,
onyanserad m.m.

fyr{kants}rör s.
fyr}karakt{är s.
fyr}klang s.
fyr}kluven adj.
fyr}klöver s.
fyr{ling s. -en -ar; få fyrling-

ar få fyra barn el. ungar
vid samma födsel

fyr{lings}födsel s.
fyr}lista s.
fyr}läng{ad adj.; till 1länga
fyr}mast{ad adj.
fyr}mast{are s. -n; pl. =, best.

pl. fyrmastarna
fyr}mot{or{ig adj. -t -a
fyr}männ{ing s. -en -ar
kusinbarns barn m.m.

fyr}mäst{are s.
fyr- och båk}av{gift s.
fy}rop s.
fyr{parti}mot{ion s.
fyr{parti}reg{er{ing s.
fyr}pass s.
fyr}pers{on{al s.
fyr}plats s.
fyr}rad{ig adj. -t -a
fyr}rumm{ig adj. -t -a
fyr}sid{ig adj. -t -a
fyr}sid{ing s. -en -ar
fyr}siffr{ig adj. -t -a
fyr}sits{ig adj. -t -a
fyr}skaft s. oböjl.
fyr{skafts}väv s.
fyr}sken s.
fyr}skepp s.
fyr}slagen adj. f. tross
fyr}spalt{ig adj. -t -a
fyr}spann s. -et; pl. =
fyr}språng s. oböjl. (rida) i f.
fyr{stads}krets s.
fyr}stav{ig adj. -t -a
fyr}struken adj. fyrstrukna

oktaven
fyr}stämm{ig adj. -t -a
fyr}såg{ad adj.
fyr}takt{ig adj. -t -a
fyr}takts adj. oböjl.
fyr{takts}mot{or s.
fyr}tal s.
fyr}tio [fört•-] äv. vard. fyr}ti el.

för}ti [fört•i] räkn. f. tusen

fyr{tio}en [-enn• äv. -e•n]
räkn.; vid uppräkning äv. fyr-
tioett

fyr{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

fyr{tio}ett räkn.
fyr{tio}första räkn.; mask. fyr-

tioförste
fyr}ti{on{de [fört•-] äv. vard.

för}ti{on{de räkn.
fyr{ti{on}del äv.

fyr{ti{on{de}del s.
fyr{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
fyr{tio}tal s. ett f. omkring
fyrtio; fyrtiotalets författ-
are

fyr{tio}tal{ism [-is•m] s. -en
inom sv. litteratur på 1940-
talet

fyr{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
fyr{tio}tal{ist{isk adj. -t -a
fyr{tio{tals}stil s.
fyr{tio{timm{ars}vecka s.
fyr{tio}år{ig adj. -t -a
fyr{tio}år{ing s.
fyr{tio{års}dag s.
fyr{tio{års}åldern s. best.
fyr}torn s. -et; pl. =
fyr}vakt{are s.
fyr}verk{eri [-i•] s. -et -er av-

brännande av samling fyr-
verkeripjäser o.d.

fyr{verk{eri}pjäs s.
fyrvåningshus se fyra-

våningshus
fyr}väld{ig adj. -t -a; f.

blomma med fyra långa o.
två korta ståndare

fyr}väpp{ling s.; växt
fyr}värd adj. fyrvärt grund-

ämne
fyr}väsen el. fyr}väsende s.
fyr}växl{ad adj.
fysi{ater [-sia•-] s. -n fysi-

atrer ªfinl.º läkare special-
iserad på fysikalisk be-
handling

fys{ik [-i•k] s. -en veten-
skap omfattande mek-
anik, optik, akustik,
värme- o. elektricitets-
lära m.m.; kroppsbeskaff-
enhet

fys{ik{al{isk [-a•-] adj. -t -a;
fysikaliska instrument

fys{ik{er [fy•-] s. -n; pl. =
fys{ik}lär{are s.
fys{ik}sal s.
fys{ik{um [fy•-] s. oböjl. in-
stitution för fysik; ett f.

fys{ilj{era v. -de avrätta
dödsdömd gm skjutning

fys{ilj{er{ing s.
fysio{graf [-gra•f] s. -en -er
fysio{grafi [-i•] s. -n natur-
beskrivning m.m.

fysio{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
fysio{krat [-a•t] s. -en -er
fysio{krati [-ti•] s. -n fysio-
kratism

fysio{krat{isk [-a•-] adj. -t -a
fysio{krat{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävd-
ade jordbrukets centrala
betydelse som enda pro-
duktiva näring m.m.

fysio{log [-å•g] s. -en -er
fysio{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om organismer-
nas livsfunktioner

fysio{log{isk adj. -t -a
fysio{nomi [-siånåmi• äv.
-så-] s. -n -er ansiktsut-
tryck, uppsyn; utseende

fysio{nom{ik [-i•k] s. -en
läran om ansiktsut-
tryckets samband med
karaktären m.m.

fysio{terap{eut s. -en -er
fysio{terap{eut{isk [-ev•t-]

adj. -t -a
fysio{terapi [-pi•] s. -n sjuk-
gymnastik med bad, värme,
ljus m.m.

fys{isk adj. -t -a; f. person
människa

fyto{tron [-å•n] s. -en -er an-
läggning för växtodling
under noga kontroller-
ade betingelser

fyto{tron}an{lägg{ning s.
1få v. fick konjunktiv finge,

fått, pres. får
2få adj.; komp. färre i ringa

antal o.d.
få}blad{ig adj. -t -a
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få{dag{ars}tid{ning s.; med
mindre än fyra nummer i
veckan

få}fäng adj. -t -a
få}fänga s. -n; såra ngns f.
få}fäng{lig [-fän•- el. få•-]

adj. -t -a ªåld.º onyttig;
utan verkligt värde m.m.

få}fäng{lig{het s. -en -er
fågel s. -n fåglar
fågel}art s.
fågel}bad s.
fågel}berg s.
fågel}bo s.
fågel}bord s.
fågel}bur s.
fågel}bär s.
fågel}bössa s.
fågel}damm s. -en -ar
fågel}drill s.
fågel}flock s. -en -ar
fågel}fri adj. fredlös
fågel}frö s.
fågel}fång{are s. -n; pl. =,

best. pl. fågelfångarna
fågel}fäng{are s. -n; pl. =,

best. pl. fågelfängarna ªåld.º
fågel}handl{are s.
fågel}holk s.
fågel}hund s.
fågel}kvitter s.
fågel}lik adj. -t -a
fågel}liv s.
fågel}lok{al s.
fågel}läte s.
fågel}näbb s.
fågel}per{spekt{iv s. i f. sedd
uppifrån

fågel}pip s. -et; pl. =
fågel}rop s.
fågel}sjö s.
fågel}skri s.
fågel}skrämma s. -n fågel-

skrämmor
fågel{skydds}om{råde s.
fågel}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. fågelskådarna
fågel}skåd{ning s.
fågel}spill{ning s.
fågel}stat{ion s.
fågel}sträck s.
fågel}sång s.
fågel}träck s.

fågel}tunga s., till 1tunga äv.
fil

fågel}unge s.
fågel}vinge s.
fågel}väg{en s. best. kortaste
vägen

fågel}värld s.
fågel}ägg s.
fågla}låt s. ªåld.º fågelläte
fåk s. -et el. -en ªprov.º
yrsnö; snöstorm

få}kunn{ig adj. -t -a
få}kunn{ig{het s.
fåle s. -n fålar ªåld.º, häst;

ªprov.º föl
fåll s. -en -ar invikt o. till-
sydd tygkant m.m.

1fålla s. -n fållor mindre in-
hägnad för kreatur m.m.

2fålla v. -de förse med fåll
o.d.

fåll}bänk s. ªåld.º bänk e.d.
som kan förändras till
säng t.ex. gm uppfällning av
sätet

fåll{ning s.
fåll}stygn s.
få{mans}bo{lag s.
få{mans}före{tag s.
få{mans}välde s.
få}mäld el. få}mält adj. få-

mält fåmälda fåordig
få}mäld{het el. få}mält{het s.
fåmält se fåmäld
fåmälthet se fåmäldhet
fån s. -et; pl. = ªvard.º fåne
fåna v. -de; f. sig ªvard.º bete
sig fånigt

fåne s. -n fånar ªvard.º dum-
bom o.d.

fån{eri [-i•] s. -et -er ªvard.º
fånigt uppträdande el.
yttrande m.m.

1fång s. -et; pl. = famn full;
förvärv o.d.

2fång s. -en inflammation
med blödning i hov el.
klöv

1fånga v. -de ta fast; gripa
o.d.

2fånga s. oböjl.; i uttr. ta till f.;
ta sitt förnuft till f.

fång}arbete s.

fång}arm s.
fång}be{vak{ning s.
fång}cell s.
fång}damm s. -en -ar
fång}dräkt s.
fånge s. -n fångar
fången adj. fånget fångna
fångad; fångna soldater;
lätt fånget, lätt förgånget
det som fått på ett enkelt
sätt, förlorar man lätt

fången{skap s. -en
fång{es}handl{ing s. bevis
på förvärv

fång{es}man s., till 1man som
ngt förvärvats från

fång}för{pass{ning s.
fång}kläd{er s. pl.
fång}klöv s.
fång}kol{oni s.
fång}kost s.
fång}lina s.; för förtöjning o.d.
fång}lista s.
fång}läger s.
fång}rem s. -men -mar för

skida
fån}grin s.
fån}grina v.
fångst s. -en -er
fångst}arm s.
fångst}be{gräns{ning s.
fångst}kvot s.
fångst}man s., till 1man
fångst}met{od s.
fångst}nät s.
fångst}plats s.
fångst}red{skap s.
fång}trans{port s.
fång}ut{växl{ing s.
fång}vagn s.
fång}vakt{are s.
fång{vakt{ar}syssla s.
fång}vård s. -en äldre be-

teckning för kriminalvård
fång}vård{are s.
fång{vårds}an{stalt s.
fån{ig adj. -t -a ªvard.º
fjollig; dum o.d.

fån{ig{het s. -en -er
fån}skratt s.
fån}skratta v.
fån}stirra v.
fån}tratt s. ªvard.º
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få}ord{ig adj. -t -a
få}ord{ig{het s.
får s. -et; pl. =; familjens

svarta f.
1fåra s. -n fåror 1 långsmal

fördjupning åstadkommen
gm plöjning; ränna m.m.
2 ªprov.º fårhona, tacka

2fåra v. -de
får{ad adj. f. panna
fåra}herde äv. får}herde s.
fårahjord se fårhjord
fårahus se fårhus
fåra}kläd{er s. pl. ulv i f.
får{akt{ig adj. -t -a
får}avel s.
får}bog s.
får}farm s.
får}fiol s. rökt fårlår
får}flock s. -en -ar
får}fålla s.
fårherde se fåraherde
får}hjord äv. åld. fåra}-

hjord s.
får}hund s.
får}hus äv. åld. o. bildl. fåra}-

hus s.
får{ig adj. -t -a
får}kätte s.
får}kött s.
får}lort s. ªvard.º
får}lår s. -et; pl. =
får}ost s., till 1ost
får}skalle s. ªmest bildl. vard.º
dumhuvud

får}skall{ig adj. -t -a ªvard.º
får}skinn s.
får{skinns}mössa s.
får{skinns}päls s.
får}skock s.
får}skötsel s.
får}stek s. -en -ar
får}styng s.; insekt
får}svingel s. -n gräs
får}tarm s.
får}ticka s.
får}ull s.
få}tal s.
få}tal{ig adj. -t -a
få}tal{ig{het s.
få{tals}välde s.
fåtölj [-öl•j] s. -en -er
fåtölj}mod{ell s.

få}vitsk adj. -t -a ªåld.º oför-
ståndig, dåraktig

få}vitsk{het s. ªåld.º
fä s. -et -n boskap; husdjur;
kreatur; kräk o.d.

fä{akt{ig adj. -t -a
fä{akt{ig{het s.
fäbl{ess s. -en -er el.

faibl{esse [fäbless•] -n
[-en] -r [-er]; svaghet för
ngt

fä}bod s.
fä{bod}jänta s.
fä{bod}stuga s.
fä{bod}vall s.
fä}broms s.; insekt
fäderne s. -t släktskap på
faderns sida; ªåld.º fars-
arv; på fädernet

fäderne}arv s. -et; pl. =
fäderne}bygd s.
fäderne}gods s.
fäderne}gård s.
fäderne}hem s.
fäderne}jord s.
fädern{es}land s., till 2land
fäderne}släkt s. på faderns
sida

fäderne}stad s., till 1stad
fäderne}ärvd adj.
fäd{ning s. fading
fä}fot s. oböjl. ligga för f.
ligga obrukad

fägna [-nn-] v. -de glädja
fäg{nad s. -en glädje
fägn{as v. fägnades bli glad
fägne{sam adj. -t -ma glädj-
ande o.d.

fägr{ing s. -en skönhet
fä}hund s. ªvard.º lymmel

o.d.
fä}hus s.
fä}kre{at{ur s.
fäkta v. -de
fäkt{are s. -n; pl. =, best. pl.

fäktarna
fäkt}konst s.
fäkt}mask s. -en -er
fäkt}mäst{are s.
fäkt{ning s. -en -ar
fä}lad s. -en -er ªprov. (sydsv.)º

allmänning som utgör betes-
mark

fä{lads}mark s.
fälb s. -en sammetsartat tyg
fälb}hatt s.
fälg s. -en -ar rännformig
hjulring att anbringa
däck på

fälg}band s.
fälg}broms s. f. på cykel
fälg}fläns s.
fälg}mutter s. -n fälgmuttrar
fäll s. -en -ar skinntäcke
med kvarsittande hår;
djurs hårbeklädnad m.m.

1fälla s. -n fällor
2fälla v. fällde; f. tårar; tyget

fäller; f. dom
fäll{bar adj. -t -a
fäll}bom s.
fäll}bord s.
fäll}bro s.
fälle s. -t -n vindfälle
fäll}hår s.
fäll}kniv s.
fäll{ning s. -en -ar
fäll}stol s.
fält s. -et; pl. =
fält}arbet{are s.
fält}arbete s.
fält}arkeo{log s.
fält}artill{eri s.
fält}as{sist{ent s.
fält}be{fäst{ning s.
fält}bio{log s.
fält}dug{lig adj. -t -a
fält}flaska s.
fält}flyg{are s.
fält}forsk{ning s.
fält}fot s. oböjl. på f.
fält}för{band s.
fält}för{sök s.
fält}grå adj. f. uniform
fält}guds{tjänst s.
fält}hare s.
fält}herre s.
fält}jäg{are s.
fält{jäg{ar}rege{mente s.
fält}kan{on s., till 2kanon
fält}kik{are s.
fält}kök s.
fält}lasar{ett s.
fält}läger s.
fält}läk{are s.
fält}man s., till 1man
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fält}man{över s.
fält}mar{skalk s.
fält{mäss{ig adj. -t -a
fält{mäss{ig{het s.
fält}pip{lärka s.
fält}pol{is s.
fält}post s.
fält}prost s.
fält}präst s.
fält}rop s.
fält}sjuk{hus s.
fält}skjut{ning s.
fält}skytte s.
fält}skär s. -en -er person
som utförde enklare
kirurgiska operationer
i fält i ä. tid

fält}slag s.
fält}spat s. -en
fält}studi{er s. pl.
fält}styrka s.
fält}tecken s.
fält}tele{fon s.
fält}tjänst s.
fält}tåg s. -et; pl. =
fält{tågs}plan s. -en -er
fält}tävl{an s.
fält}under{sök{ning s.
fält}uni{form s.
fält}ut{rusta v.
fält}ut{rust{ning s.
fält}vet{er{in{är s.
fält}väbel s. ªsärsk. finl.º
fält}öv{ning s.
fä{nad s. -en ªåld.º boskap
fäng{else s. -t -r
fäng{else}cell s.
fäng{else}dom s. -en -ar
fäng{else}galler s.
fäng{else}gård s.
fäng{else}håla s.
fäng{else}kund s.
fäng{else}likn{ande adj.

oböjl.
fäng{else}mur s.
fäng{else}port s.
fäng{else}präst s.
fäng{else}straff s. -et; pl. =
fäng{else}tid s.
fäng{else}vist{else s.
fäng}hål s.; för antändning av

laddning i ä. eldvapen
fäng}krut s.

fäng}nål s.; för rensning av
fänghål

fäng}panna s.
fängsel s. fängslet; pl. =,

best. pl. fängslen boja el.
bojor m.m.

fängsla v. -de
fängsl{ande adj. oböjl. f.

framställning
fängsl{ig adj. -t -a; i fängsl-

igt förvar i fängelse o.d.
fän}kål [fänn•- äv. fä•n-] s.;

växt; krydda
fän{kåls}frö s.
fän{kåls}stjälk s.
fänrik [fänn•-] s. -en -ar
fänriks}grad s.
fänriks}hjärta s.; växt
fänta s. -n fäntor ªprov.º
flicka, tös

färd s. -en -er; vara i f. med
hålla på med o.d.; fara
sina färde sin väg; vara å
färde hålla på att ske, stå
för dörren o.d.

färd{as v. färdades resa,
fara m.m.

färd}be{skriv{ning s.
färd}be{vis s.
färd}bilj{ett s. ªjärnv.º
färd}dat{or s.
färd}handl{ing s.
färd{ig adj. -t -a
färd{ig}be{handl{ad adj.
färd{ig}bild{ad adj.
färd{ig}bränd adj.
färd{ig}byggd adj.
färd{ig}formul{er{ad adj.
färd{ig}för{pack{ad adj.
färd{ig}gjord adj.
färd{ig}grädd{ad adj.
färd{ig}gör{ing s.
färd{ig{het s. -en -er art av
skicklighet el. förmåga
o.d.

färd{ig{hets}trän{ing s.
färd{ig{hets}ämne s.; t.ex.

språk
färd{ig}klädd adj.
färd{ig}knuten adj. f. hals-

duk
färd{ig}lag{ad adj.
färd{ig}mat s.

färd{ig}mål{ad adj.
färd{ig}pack{ad adj.
färd{ig}pro{dukt s.
färd{ig}skal{ad adj. f. potatis
färd{ig}skriven adj.
färd{ig}spel{ad adj.
färd{ig}stekt adj.
färd{ig}ställa v. göra färdig

o.d.
färd{ig}ställ{ning s.
färd{ig}sydd adj.
färd{ig}tryckt adj.
färd{ig}ut{bild{ad adj.
färd{ig}ut{redd adj.
färd{ig}ut{veckl{ad adj.
färd{ig}vara s.
färd}kamr{at s.
färd}knäpp s. -en -ar färd-
sup

färd}kost s.
färd}led{are s.
färd}medel s.
färd}plan s. -en -er
färd}rikt{ning s.
färd}skriv{are s.; för registrer-

ing av hastighet m.m.
färd}sträcka s.
färd}sup s.
färd}sätt s.
färd}tjänst s.
färd}väg s.
färg s. -en -er
färga v. -de
färg}ac{cent s.
färg{ad adj. f. befolkning

motsatt: vit
färg}ana{lys s.
färg{are s. -n; pl. =, best. pl.

färgarna
färg{ar}lära s.
färg}bad s.
färg}band s.
färg}bild s.
färg}blind adj.
färg}blind{het s.
färg{bort{tag{nings}medel s.
färg}bryt{ning s.
färg}burk s.
färg}dat{or s.
färg}dia s.
färg{eri [-i•] s. -et -er
färg}film s.
färg}filter s.
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färg}fläck s.
färg}foto s.
färg}foto{graf{era v.
färg}foto{grafi s. -et -er
färg}glad adj.
färg}glans s.
färg}glädje s.
färg}grann adj.
färg}grav{yr s.
färg}handel s.
färg}handl{are s.
färg{ig adj. -t -a
färg}karta s.
färg}klick s. -en -ar
färg}kom{bin{at{ion s.
färg}kom{pos{it{ion s.
färg}kontr{ast s.
färg}krita s.
färg}kulla s.; växt
färg}känsl{ig adj. -t -a
färg}känsl{ig{het s.
färg}lito{grafi s.
färg}låda s.
färg}lägga v. f. en teckning
färg}lägg{ning s.
färg}lära s.
färg}lös adj. -t -a
färg}lös{het s.
färg}medel s.
färg}mot{tag{are s.
färg{ning s. -en -ar
färg}ny{ans s.
färg}penna s.
färg}plansch s.
färg}prakt s.
färg}prov s. -et; pl. = el. -er
färg}pyts s.
färg}rik adj. -t -a
färg}rike{dom s.
färg}samm{an{sätt{ning s.
färg}sinne s.
färg}skala s.
färg}skift{ning s.
färg}skikt s.
färg}skimr{ande adj. oböjl.
färg}skriv{are s.; till en dator
färg}skärm s. -en -ar på en

dator
färg}spel s.
färg}sprak{ande adj. oböjl.
färg}stark adj. -t -a
färg}sym{foni s. -n -er
färg}sätta v.

färg}sätt{ning s.
färg}teckn{ing s.
färg}tele{vis{ion s.
färg}temp{er{at{ur s.; hos ljus-

källor
färg}ton s. -en -er
färg}tryck s.
färg}tub s.
färg-TV el. färg-tv s.
färg}val s. -et; pl. =
färg}verk{an s.
färg}växt s.
färg}åter{giv{ning s.
färg}äkta adj. oböjl.
färg}äkt{het s.
färg}ämne s.
fär{ing el. färö{ing s. -en -ar
inv. på Färöarna

fä}rist [fä•-] s. grovt galler
i marken som hinder för
kreatur

1färja s. -n färjor – Sms-fog:
färje- äv. färj-.

2färja v. -de föra äv. frakta
över på färja m.m.

färje}bilj{ett s.
färje}för{bind{else s.
färje}hamn s.
färje}karl s.
färje}led s. -en -er
färje}linje s.
färje}läge s.
färje}red{eri s.
färje}ställe s.
färje}term{in{al s.
färje}traf{ik s.
färje}tur s. -en -er
färj{ning s.
färla s. -n färlor straffred-
skap i form av klappträ
e.d. i skolor i ä. tid m.m.; stå
under ngns f. stränga
uppsikt o.d.

färm se ferm
färmitet se fermitet
färna s. -n färnor fisk
färn}bock s. -en bresilja
färn{bocks}träd s.
färre adj. oböjl.; komp.
färs s. -en -er rätt av malet
kött m.m.

färs{era v. -de fylla el. omge
med el. bereda till färs

färs{er{ing s.
färs{ig adj. -t -a ªprov.º stilig;
utmärkt; rolig, lustig

färsk adj. -t -a
färska v. -de gm minskning
av kolhalten förvandla
tackjärn till smidbart järn
m.m.

färsk{het s.
färsk{ing s. -en -ar ªvard.º
nybörjare, nykomling
m.m.

färsk}mat s.
färsk{ning s.
färsk{nings}met{od s.
färsk}ost s., till 1ost
färsk}plock{ad adj.
färsk}potat{is s.
färsk}rökt adj. f. lax
färsk}slagg s.
färsk}vara s.
färsk}vatten s. sötvatten,
dricksvatten

färöing se färing
färö{isk adj. -t -a
färö{iska s. -n färöiskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
fästa v. fäste äv. fästade, fäst

äv. fästat, fäst n. fäst äv.
fästad, n. fästat, pres.
fäster

fäst}an{ordn{ing s.
fäst}don s. ªtekn.º
fäste s. -t -n
fäste}kvinna s. ªåld.º fästmö

o.d.
fäst}folk s. förlovat par o.d.
fä}stig s.
fäst{ing s. -en -ar kvalster
fäst{ing}bett s.
fäst}man s., till 1man för-
lovad man o.d.

fäst{mans}soffa s.
fäst}mö s. förlovad kvinna

o.d.
fäst{ning s. -en -ar
fäst{nings}fånge s. ªhist.º
fäst{nings}mur s.
fäst{nings}om{råde s.
fäst{nings}torn s. -et; pl. =
fäst{nings}vall s.
fäst{nings}verk s.
fäst}punkt s.
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fäst}yta s.
fäs{ör [-ö•r] s. -en -er för-
fattare el. konstnär med
teknisk rutin men utan
originalitet o.d.

fäs{ör}konst s.
1föda s. -n
2föda v. födde, fött, född n.

fött, pres. föder
född adj.
föd{else s. -n -r
föd{else}an{nons s.
föd{else}bok s., till 1bok
föd{else}bygd s.
föd{else}dag s.
föd{else{dags}barn s.
föd{else{dags}fest s.
föd{else{dags}fir{ande s. -t
föd{else{dags}kal{as s.
föd{else{dags}pre{sent s.
föd{else{dags}tårta s.
föd{else}data s. pl. födelse-
uppgifter

föd{else}dat{um s.
föd{else}kont{roll s.
föd{else}märke s.
föd{else}nummer s.
föd{else}ort s. -en -er
föd{else}stad s., till 1stad
föd{else}stat{ist{ik s.
föd{else}tal s.
föd{else}vikt s.
föd{else}år s.
föd{else}ög{on{blick s.
föd{else}över{skott s.
föd}geni s. förvärvsför-
måga o.d.

föd}krok s. näringsfång 
o.d.

födo}in{tag s.
födo}råd s. -et; pl. = undan-
tag i fastighet

födo{råds}tag{are s.
födo}ämne s.
födo{ämn{es}all{ergi s.
födo{ämn{es}lära s.
födsel s. -n födslar födelse

m.m.; till födseln dalkarl
till börden

födslo}arbete s.
födslo}rätt s.
födslo}smärta s.; mest i pl.
födslo}vånda s.

1föga adv. o. adj. oböjl. i ringa
mån; ringa

2föga s. oböjl.; i uttr. falla till
f. ge med sig

fögd{eri [-i•] s. -et -er di-
strikt för skatteuppbörd
o. mantalsskrivning m.m.;
tjänsteområde o.d.

fögd{eri}di{rekt{ör s.
fögd{eri}för{valt{ning s.
föl s. -et; pl. = unge av
hästdjur

föla v. -de; stoet fölar
följa v. följde
följ{akt{lig{en adv. alltså
följ{ande adj. oböjl. priset

har delats ut till f. person-
er: A, B och C

följ{are s. -n; pl. =, best. pl.
följarna

följ{as v. följdes, pres. följs
äv. följes; f. åt göra var-
andra sällskap m.m.

följd s. -en -er
följd}en{ligt adv.
följd}fråga s.
följd}före{te{else s.
följd}rikt{ig adj. -t -a
följd}rikt{ig{het s.
följd}sats s.
följd}sjuk{dom s.
följd}verk{an s.
följd}verk{ning s.; mest i pl.
följe s. -t -n; slå f. göra säll-
skap

följe}bil s.
följe}brev s.
följe}båt s.
följe}far{tyg s.
följe}sedel s.
följe}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. följeslagarna
följe}slag{erska s. -n följe-

slagerskor
följe}tong s. -en -er
följe{tongs}för{fatt{are s.
följ{sam adj. -t -ma
följ{sam{het s.
föl{ning s. -en -ar
föl}puta s. mjuk sula hos
hästfoster och nyfödda
föl

föl}sjuka s. ªveter.º

föl}unge s.
föna v. -de blåsa igenom
håret med varmluftsfläkt

fönster s. fönstret; pl. =,
best. pl. fönstren äv. -na

fönster}bleck s.
fönster}bord s.
fönster}bräda s.
fönster}bräde s.
fönster}båge s.
fönster}bänk s.
fönster}galler s.
fönster}glas s.
fönster}glugg s.
fönster}hake s.
fönster}hant{verk{are s.
fönster}hasp s.
fönster}hiss s. -en -ar på bil
fönster}karm s.
fönster}kitt s.
fönster}kross{ning s.
fönster}kuv{ert s.
fönster}list s.
fönster}lucka s.
fönster}luft s. -en -er
fönster}lös adj. -t -a
fönster}nisch s.
fönster}plats s.
fönster}post s.
fönster}puts{are s.
fönster}puts{ning s.
fönster}ram s.
fönster}ruta s.
fönster}smyg s. -en -ar
fönster}springa s.
fönster}spröjs s.
fönster}titt{are s.
fönster{titt{ar}sjuka s.; blod-

cirkulationsrubbning
fönster}tvätt s.
fönster}vadd s.
fönster}vägg s.
fönster}öppn{ing s.

1för prep. mitt f. näsan; steg
f. steg; fly f. övermakten;
f. en vecka sedan

2för adv. 1 framtill i fartyg,
i el. åt fören; f. ifrån; f.
om; f. ut; f. över hopskr. äv.
2 f. lång alltför

3för konj. ty; därför att m.m.
4för s. -en -ar främre del av

fartyg; förstäv o.d.
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5för adj. -t -a vid fulla kraft-
er; frisk och f.

föra v. förde, pres. för; f. sig
värdigt röra sig, upp-
träda o.d.

för{akt s. -et
för{akta v. -de ringakta o.d.
för{akt{are s. -n; pl. =, best.

pl. föraktarna
för{akt}full adj. -t -a
för{akt}full{het s.
för{akt{lig adj. -t -a
för all del el. för}all{del adv.
för{all{män{liga v. -de göra
allmännare o.d.

för{and{liga v. -de
för{and{lig{ad adj.
för}an{ing [fö•r-] s. föraning-

ar om olycka
för{ankra v. -de lägga för
ankar m.m.

för{ankr{ing s.
för}an{leda [fö•r-] v., till 1leda
för}an{låta [fö•r-] v. föranlät,

föranlåtit, föranlåten för-
anlåtet föranlåtna, pres.
föranlåter föranleda; se
sig föranlåten att

för}an{mäl{an [fö•r-] s.
för}an{mäl{ning s.
för}an{stalta [fö•r-] v. -de;

f. ngt el. om ngt träffa
anstalter för ngt

för}an{stalt{an s.; best. =; i pl.
används föranstaltningar;
en f.; på ngns f.

för}an{stalt{ning s. -en -ar
för}arbeta [fö•r-] v.
för}arbete [fö•r-] s. förbe-
redande arbete

för}arbet{ning [fö•r-] s.
för{ar}be{vis s.
för{are s. -n; pl. =, best. pl.

förarna
för{arga v. -de
för{arg{ad adj.
för{arg{as v. förargades för-
arga sig

för{arg{else s. -n -r
för{arg{else}klippa s. orsak
till anstöt el. förargelse

för{arg{else}väck{ande adj.
oböjl.

för{arg{lig adj. -t -a
för{arg{lig{het s. -en -er
för{ar}hytt s.
för{ar}kab{in s.
för{ar}lös adj. -t -a
för{ar}plats s.
för{ar}stol s.
för{ar}säte s.
för{ar}ut{bild{ning s.
för{baka [fö•r-] v. -de; för-

bakat bröd bakat av fryst
degämne

för{bakning [fö•r-] s.
för{band [-ban•d] s. -et; pl. =
omslag på sår o.d.; trupp
el. sjöstyrka; stenars
gruppering i mur m.m.

för{bands}art{ikel s.
för{bands}chef s. ªmil.º
för{bands}låda s.
för{bands}lägg{ning s.
för{bands}plats s.
för{bands}ut{bild{ning s.
för{bands}ut{rust{ning s.
för{bands}väska s.
för{bands}öv{ning s.
för{banna v. -de nedkalla
straffdom över m.m.

för{bann{ad adj.; i kraftuttryck;
en f. lögn; bli f. över ngt

för{bann{else s. -n -r
för{barma v. -de; f. sig (över)
hysa medömkan med o.d.

för{barm{ande s. -t; utan f.
för{barm{are s. -n; pl. =, best.

pl. förbarmarna
för{bask{ad adj. ªvard.º en f.

lögn; bli f. över ngt
för{baske v. oböjl. ªvard.º för-

baske mig
för}be{handl{ing [fö•r-] s.
för}be{håll s. -et; pl. =
för}be{hålla v. undanta el.
betinga ngt åt ngn o.d.

för}be{håll{sam adj. -t -ma
tystlåten, sluten o.d.

för}be{håll{sam{het s.
för{be{hålls}be{lopp s.
för{be{hålls}lös adj. -t -a
för{ben{ad adj. förvandlad
till ben; ªvard.º förbannad

för{ben{as v. förbenades
omvandlas till ben

för{ben{ing s.
för}be{reda [fö•r-] v.
för}be{red{ande adj. oböjl.

f. undersökning
för}be{red{else [fö•r-] s.
för{be{red{else}arbete s.
för{be{red{else}stadi{um s.
för{be{red{else}tid s.
för}be{red{ning [fö•r-] s.

1för{bi [-bi•] prep. o. adv. segla
f. (udden) så att man
kommer på andra sidan

2för{bi [-bi•] adj. oböjl.;
predikativt till ända; ut-
mattad o.d.; f. av trötthet

för{bida v. -de ªåld.º invänta,
vänta på

för{bid{an s. i f. på ngt
för{bi}far{ande adj. oböjl.
för{bi}fart [fö•r-] s. i förbi-

farten
för{bi{farts}led s. -en -er
för{bi}gå v. _
för{bi}gå{ende s. i f.
för{bi}gången adj.
för{bill{iga v. -de göra billig-
are

för{bi}marsch [fö•r- el. -bi•-] s.
för{binda [-bin•d-] v., till

1binda lägga förband på
sår o.d.; förena; förplikta
m.m.; f. sig att göra ngt

för{bind{else s. -n -r
för{bind{else}båt s. ªfinl.º båt
för trafik i skärgårdens
glesbygder

för{bind{else}far{tyg s. ªfinl.º
för{bind{else}led s. -en -er
för{bind{else}linje s.
för{bind{else}länk s.
för{bind{else}man s., till

1man
för{bind{else}nät s.
för{bind{else}of{fic{er s.
för{bind{else}traf{ik s. ªfinl.º
för{bind{lig [-bin•d-] adj. -t 

-a artig, förekommande
m.m.

för{bind{lig{het s.
för{bind{ning s. -en -ar
för{bi}pass{er{ande adj. oböjl.
för{bi}se [fö•r-] v. lämna
obeaktad o.d.
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för{bi}sedd adj.
för{bi}se{ende s. -t -n
för{bi}skynd{ande [fö•r- el.
-bi•-] adj. oböjl.

för{bistra v. -de göra obe-
griplig, förvirra m.m.

för{bistr{ing s.
för{bi}strömm{ande adj. 

oböjl.
för{bittra v. -de göra bitter

el. ursinnig m.m.
för{bittr{ad adj.
för{bittr{ing s.
för{bi}virvl{ande adj. oböjl.
för{bjuda v., till bjuda
för{bjuden adj.
för{blanda v. -de förväxla
för{bland{ning s.
för{blekna v. -de
för{bli äv. för{bliva v., till bli
för{blinda v. -de beröva för-
mågan att se klart el. att
inse det rätta o.d.

för{blind{ad adj.
för{blind{else s. -n -r
förbliva se förbli
för{bliv{ande adj. oböjl. be-
stående

för{bluffa v. -de göra häpen
o.d.

för{bluff{ande adj. oböjl.
för{bluff{else s. -n
för{blya v. -de överdra med
bly

för{bly{ing s.
för{blåst adj. illa medfaren
av blåst

för{blända v. -de
för{bländ{ning s.
för{blöda v. förblödde, för-

blött, förblödd n. förblött,
pres. förblöder

för{blöd{ning s.
för}boka [fö•r-] v.
för}bok{ning [fö•r-] s.
för}bomma [fö•r-] v. _
för}bom{ning s.
för{borg{ad adj. dold, hem-
lig

för{borg{er{lig{as v. för-
borgerligades

för{brinna v., till brinna
brinna upp

för{brosk{ad adj. förvandlad
till brosk

för{brosk{as v. förbroskades
för{brosk{ning s.
för{bruka v. -de
för{bruk{are s. -n; pl. =, best.

pl. förbrukarna
för{bruk{ning s.
för{bruk{nings}art{ikel s.
för{bruk{nings}dag s. sista f.
för{bruk{nings}materi{al s.
för{bruk{nings}takt s.
för{bruk{nings}vara s.
för{bruten adj. förverkad
för{brylla v. -de
för{bryll{ande adj. oböjl.
för{bryll{else s. -n
för{bryta v., till bryta; f. sig

mot
för{bryt{ar}band s.
för{bryt{are s. -n; pl. =, best.

pl. förbrytarna
för{bryt{ar}fysio{nomi s.
för{bryt{ar}kvart{er s. -et; pl. =
för{bryt{ar}språk s.
för{bryt{else s. -n -r brotts-
lig gärning o.d.

för{bråk{ad adj. sönder-
bråkad

för{bränd adj.
för{bränna v. förbrände låta
undergå oxidation el.
annan reaktion under
värmeutveckling m.m.

för{bränn{ing s. -en
för{bränn{ings}an{lägg{ning s.
för{bränn{ings}hast{ig{het s.
för{bränn{ings}mot{or s.
för{bränn{ings}pro{cess s.
för{bränn{ings}ugn s.
för{bränn{ings}värme s.
för{brödra v. -de
för{brödr{ing s.
för{brödr{ings}fest s.
för{bud [-bu•d] s. -et; pl. =;

f. mot ngt
för{buds}ivr{are s.
för{buds}lag s. -en -ar
för{buds}lag{stift{ning s.
för{buds}linje s.
för{buds}märke s.
för{buds}skylt s.
för{buds}tid{en s. best.

för{buds}vän s.
för{buds}vän{lig adj. -t -a
för{bund s. -et; pl. =

1för{bunden adj. vara ngn f.
tacksam

2för}bunden [fö•r-] adj. med
förbundna ögon

för{bunds}ark{en s. best.
ªbibl.º

för{bunds}dag s.
för{bunds{dags}leda{mot s.
för{bunds{dags}val s. -et;

pl. =
för{bunds}di{rekt{ör s.
för{bunds}dom{stol s.
för{bunds}jur{ist s.
för{bunds}kansl{er s.
för{bunds}kansli s.
för{bunds}kapt{en s. ªsport.º
för{bunds}kass{ör s.
för{bunds}led{ning s.
för{bunds}med{lem s.
för{bunds}ord{för{ande s.
för{bunds}pre{sid{ent s.
för{bunds}reg{er{ing s.
för{bunds}re{publ{ik s.
för{bunds}råd s. -et; pl. =
för{bunds}se{kret{er{are s.
för{bunds}stat s.
för{bunds}styr{else s.
för{bunds}stämma s.
för{busk{as v. förbuskades
för{busk{ning s.
för{bygga [-bygg•a] v. för-

byggde; f. sig komma på
obestånd gm byggenskap
o.d.

för}byggd [fö•r-] adj. utsikt-
en är nu f.

för}bygg{nad s. 1 stödkon-
struktion i gruva m.m. 2 t.ex.
framför tempel

för{byt{as v. förbyttes, pres.
förbyts äv. förbytes; sorgen
förbyttes i glädje

för{bålt [-bå•lt] adv. ªvard.º
oerhört, kolossalt

för{bätter{lig adj. -t -a
för{bättra v. -de
för{bättr{are s. -n; pl. =, best.

pl. förbättrarna
för{bättr{ing s. -en -ar
för{bättr{ings}arbete s.
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för{bättr{ings{bar adj. -t -a
för{bättr{ings}för{slag s.
för{bättr{ings}lån s.
för}bön [fö•r-] s. f. för ngn
bön till förmån för ngn

för}dans{are s.
för{danska v. -de
för{dansk{ning s.
för}dat{era [fö•r-] v.
för}dat{er{ing s.
för}del [fö•r-] s. -en -ar
för{dela v. -de dela upp

m.m.
för}del{akt{ig adj. -t -a
för}del{akt{ig{het s.
för{del{ar}dosa s.
för{del{are s. -n; pl. =, best.

pl. fördelarna
för{del{ar}lock s. -et; pl. =

ªtekn.º
för{del{ning s. -en -ar; krigs-

organisationens fördel-
ningar högre arméför-
band med flera brigader
m.m.

för{del{nings}chef s.
för{del{nings}grund s. -en -er
för{del{nings}in{stru{ment s.
för{del{nings}met{od s.
för{del{nings}norm s.
för{del{nings}plan s. -en -er
för{del{nings}pol{it{ik s.
för{del{nings}princip s.
för{del{nings}pro{blem s.
för{del{nings}stab s.
för{del{nings}syst{em s.
för{dels}boll s.; i tennis
för den skull [-denn•-] äv.

för}den{skull adv. därför
för}dett{ing [-dett•-] s. -en 

-ar föredetting
förde{vind [-vin•d] adv. med
vinden akterifrån

förde{vinds}vänd{ning s.
för{djupa v. -de; f. sig i
hänge sig åt m.m.

för{djup{ning s. -en -ar
för{djup{nings}kurs s.
för{dold adj. verka i det för-

dolda
för}dom [fö•r-] s. -en -ar
för{doms}fri adj.
för{doms}fri{het s.

för{doms}full adj. -t -a
för{doms}full{het s.
för{dra [-dra•-] äv. för{draga

v., till dra tåla; finna sig i
o.d.

för{drag s. -et; pl. = urkund
med avtal mellan stater;
överseende med ngn

fördraga se fördra
för}dragen [fö•r-] adj. f.

gardin
för{drag{sam adj. -t -ma
för{drag{sam{het s.
för{drags}brott s.
för{drags}en{lig adj. -t -a
för{drags}gard{in [fö•r-] s.;

att dra för
för{drags}strid{ig adj. -t -a
för{drags}text s.
för{drags}vidr{ig adj. -t -a
för{drista v. -de; f. sig drista
sig

för{driva v., till driva driva
bort; få tid att gå m.m.

för{driv{ning s.
för}dräng [fö•r-] s.
för{drängs}plats s.
för{dröja v. fördröjde för-
sena o.d.

för{dröj{are s. -n; pl. =, best.
pl. fördröjarna

för{dröj{ning s.
för{dröj{nings}ef{fekt s.
för{dröj{nings}takt{ik s.
för{drömd adj. benägen för

el. präglad av drömmeri-
er o.d.

för{drömd{het s.
för{dubbla v. -de
för{dubbl{ing s. -en -ar
för{dumma v. -de
för{dum{ning s.
för{dunkla v. -de
för{dunkl{ing s.
för{dunsta v. -de dunsta
bort o.d.

för{dunst{ning s.
för{dyra v. -de
för{dyr{ing s.
för{dystra v. -de
för{dystr{ing s.
för}däck [fö•r-] s.; för ut på

fartyg

för{däcks}last s.
för{dämma [-dämm•a äv.
fö•r-] v. _, till dämma

för{däm{ning [-dämm•-] s.
-en -ar

för{därv s. -et
för{därva v. -de göra odug-
lig, förstöra m.m.

för{därv}bring{ande adj. oböjl.
för{därv{lig adj. -t -a för-
därvbringande o.d.

för{därv{lig{het s.
för{dölja v., till dölja hemlig-
hålla m.m.

för{döma v. fördömde
skarpt ogilla, förkasta;
döma till evig osalighet
o.d.

för{döm{ande s. -t -n
för{dömd adj. f. otur ªvard.º
eländig o.d.

för{döm{else s. -n
för{döm{lig adj. -t -a
för{döm{lig{het s.

1före prep. o. adv. en kvart f.
(tolv)

2före s. -t -n väglag el. fram-
komlighet i snö

före}bild s. ha ngn som f.
föredöme

före}bilda v. utgöra antyd-
an om ngt kommande

före}bild{lig adj. -t -a
före}bringa v. lägga fram

bevis m.m.
före}brå v. förebrådde, före-

brått, förebrådd n. före-
brått, pres. förebrår; f. ngn
(för) hans egoism

före}brå{else s. -n -r
före}brå{ende adj. oböjl.
före}bud s. företeelse som
antyder ngt kommande,
tecken o.d.

före}bygga v.
före}bygg{ande adj. oböjl.
före}båda v.
före}bära v. föregiva
före}bär{ande s. oböjl. under

f. (av) att
före detta adv. tidigare –

Mest förkortat f.d. t.ex. f.d.
lagman.
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före}dett{ing s. -en -ar tidig-
are framstående person

före}dra äv. före}draga v.
före}drag s. -et; pl. =
föredraga se föredra

1före}drag{ande adj. oböjl.
2före}drag{ande s. -n; pl. =,

best. pl. -na person som
föredrar ett ärende

före}drag{ning s. -en -ar
före{drag{nings}lista s.
före{drags}håll{are s.
före}döme s. -t -n
före}döm{lig adj. -t -a
före}döm{lig{het s.
före}falla v.
före}finn{as v. finnas
före}fint{lig adj. -t -a befint-
lig o.d.

före}fint{lig{het s.
före}ge äv. före}giva v.; falske-

ligen påstå
före}giv{ande s. -t -n; under

f. av el. (av) att
före}given adj. föregivet skäl
före}gripa v. f. utredningen
gå utredningen i förväg
o.d.

före}gå v. f. med gott ex-
empel

1före}gå{ende adj. oböjl. f. år
2före}gå{ende s. i det f.
före}gång{are s.
före{gångs}land s., till 1land
före{gångs}man s., till 1man
före}hav{ande s. -t -n
före}hålla v. förebrå
före}komma v. det kan f. att;

f. missförstånd
före}komm{ande adj. oböjl.

hans f. vänlighet älsk-
värda, artiga

före}komst s. -en -er före-
fintlighet o.d.

före{komst}ort s. -en -er
före}ligga v.
före}lägga v. ålägga; fram-
lägga ngt för ngn m.m.

före}lägg{ande s. -t -n
före}läsa v. föreläste
före}läs{are s. -n; pl. =, best.

pl. föreläsarna
före}läs{ning s. -en -ar

före{läs{nings}lok{al s.
före{läs{nings}sal s.
före{läs{nings}serie s.
före{läs{nings}turné s.
före}mål s. -et; pl. =
före{måls}be{stånd s.
för{ena v. -de; f. stridiga

viljor; f. sig om ett
yttrande enas, komma
överens

för{en{het{liga v. -de göra
enhetligare

för{en{ing s. -en -ar
för{en{ings}akt{iv{itet s.
för{en{ings}an{ge{lägen{het s.
för{en{ings}arbete s.
för{en{ings}band s.
för{en{ings}bi{drag s.
för{en{ings}fri{het s.
för{en{ings}liv s.
för{en{ings}lok{al s.
för{en{ings}länk s.
för{en{ings}med{lem s.
för{en{ings}männ{iska s.
för{en{ings}märke s.
för{en{ings}möte s.
för{en{ings}punkt s.
för{en{ings}rätt s.
för{en{ings}rör{else s.
för{en{ings}stämma s.
för{en{ings}stöd s.
för{en{ings}upp{drag s.
för{en{ings}verk{sam{het s.
för{en{ings}väsen el.

för{en{ings}väsende s.
för{enkla v. -de
för{enkl{ing s. -en -ar
för{en{lig adj. -t -a
för{en{lig{het s.
för{enta adj. ªåld.º med f.

krafter förenade; F. stater-
na USA; F. nationerna för
mellanstatlig samverkan

före}sats s. goda föresatser
före}skicka v.
före}skrift s. -en -er
före{skrifts}en{lig adj. -t -a
före}skriva v.
före}slå v.
före}slå{ende s.
före}spegla v. inge falskt
hopp om o.d.

före}spegl{ing s.

före}språka v. tala för, för-
orda o.d.

före}språk{are s. -n; pl. =,
best. pl. förespråkarna

före}spå v.
före}spå{ende s.
före}stava v. f. en ed
före}stav{ning s.
före}stå v.
före}stånd{are s. -n; pl. =,

best. pl. föreståndarna
före}stånd{ar{inna s. -n före-

ståndarinnor
före}stånd{ar{skap s. -et
före}stånd{erska s. -n före-

stånderskor
före}ställa v.
före}ställ{are s. framvagn
till kanon m.m.

före}ställ{ning s. -en -ar; en
sceniskt lyckad f.; göra sig
en f. om

före{ställ{nings}för{måga s.
före{ställ{nings}värld s.
före}sväva v. det föresvävar

mig att
före}syn s. föredöme
före}sätta v. _ f. sig att el.

sätta sig för(e) att göra ngt
fast besluta sig för att

före}ta äv. före}taga v. f. sig
ngt

före}tag s. -et; pl. =
företaga se företa
före}tag{are s. -n; pl. =, best.

pl. företagarna ägare av
ekonomiskt företag o.d.

före{tag{ar}för{en{ing s.
före{tag{ar}org{an{is{at{ion s.
före{tag{ar}risk s.
före{tag{ar}värld{en s. best.
före}tag{sam adj. -t -ma
före}tag{sam{het s.
före{tags}be{skatt{ning s.
före{tags}bot s.
före{tags}chef s.
före{tags}demo{krati s.
före{tags}eko{nomi s.
före{tags}e{tabl{er{ing s.
före{tags}form s. -en -er
före{tags}för{värv s.
före{tags}grupp s.
före{tags}hem{lig{het s.
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före{tags}hälso{vård s.
före{tags}klim{at s.
före{tags}kon{cern s.
före{tags}kon{kurs s.
före{tags}kon{sult s.
före{tags}kult{ur s.
före{tags}köp s.
före{tags}led{are s.
före{tags}led{ning s.
före{tags}läk{are s.
före{tags}ned{lägg{ning s.
före{tags}nämnd s.
före{tags}skatt s.
före{tags}styr{else s.
före{tags}värld{en s. best.
före}tal s.
före}te v. visa, visa upp
före}te{else s. -n -r
före}te{ende s. -t
före}träda v., till 2träda
före}träd{are s. -n; pl. =, best.

pl. företrädarna
före}träde s. -t -n
före}träd{erska s. -n före-

träderskor
före{träd{es}regel s., till

1regel
före{träd{es}rätt s.
före}träd{es{vis adv. i första
hand, mest

före}vara v. förevar, före-
varit förekommer huvudsakl.
i sup. vara uppe till be-
handling; hända, äga
rum m.m.; den debatt som
förevarit i riksdagen

före}var{ande adj. oböjl.
för{ev{iga [-e•-] v. -de bevara
minnet av ngn åt efter-
världen gm avbildning m.m.

före}visa v.
före}vis{ning s. -en -ar
före{vis{nings}ob{jekt s.
före}vita v. -de ªåld.º be-
skylla för, förebrå o.d.

före}vit{else s. -n -r
före}vänd{ning s. föregiv-
ande; skäl som föreges

för}fader [fö•r-] s.
för{fall s. -et 1 förfallande;
förfallet tillstånd o.d.
2 laga förhinder

för{falla v., till falla; lånet

förfaller den 1 juni skall
betalas senast

för{fallen adj. f. byggnad
för{fallo}dag s. lånets f.
för{fallo}tid s. lånens för-

fallotider
för{falls}peri{od s. en f. inom

konsten
för{falska v. -de
för{falsk{are s. -n; pl. =, best.

pl. förfalskarna
för{falsk{ning s. -en -ar
för{fara v., till 2fara gå till
väga

för{far{ande s. -t -n
för{far{as v. förfors, förfar-

its, pres. förfar(e)s gå för-
lorad; fördärvas

för{faren adj. erfaren, skick-
lig o.d.

för{faren{het s.
för{far{ings}met{od s.
för{far{ings}sätt s. sätt att
förfara

för{fasa v. -de; f. sig ut-
trycka sin bestörtning
över ngt

för{fas{as v. förfasades för-
fasa sig

för{fas{else s. -n
för{fatta v. -de
för{fatt{ar}be{gåv{ning s.
för{fatt{ar}de{but s.
för{fatt{are s. -n; pl. =, best.

pl. författarna
för{fatt{ar}fond s.
för{fatt{ar}för{bund s.
för{fatt{ar}för{en{ing s.
för{fatt{ar}gen{er{at{ion s.
för{fatt{ar{inna s. -n författ-

arinnor
för{fatt{ar}kol{lega s.
för{fatt{ar}penn{ing s.
för{fatt{ar}por{trätt s.
för{fatt{ar{skap s. -et; pl. =
för{fatt{ar}stip{endi{um s.
för{fatt{eri [-i•] s. -et
för{fatt{ning s. -en -ar; gå i f.

om föranstalta om
för{fatt{nings}dom{stol s.
för{fatt{nings}en{lig adj. -t -a
för{fatt{nings}re{form s.
för{fatt{nings}rätt s.

för{fatt{nings}saml{ing s.
för{fatt{nings}strid{ig adj. -t -a
för{fatt{nings}text s.
för{fatt{nings}tryck s.
för{fatt{nings}vidr{ig adj. -t -a
för{fatt{nings}ändr{ing s.
för{fatt{nings}ärende s.
för{fela v. -de
för{fel{ad adj.
för}film [fö•r-] s.
för{fina v. -de
för{fin{ad adj.
för{fin{ing s.
för{finska v. -de
för{finsk{ning s.
för}fjol [fö•r-] s. oböjl.; i uttr.

i f. året före i fjol
för}fjor [fö•r-] s. oböjl. ªprov.,

sydsv.º förfjol
för{flack{as v. förflackades
för{flack{ning s.
för{flugen adj.
för{flugen{het s.
för{flykt{ig{as v. förflyktig-

ades
för{flyta v., till flyta
för{flytta v. -de; f. sig röra
sig o.d.

för{flytt{ning s. -en -ar
för{foga v. -de; f. över ngt; f.

sig till ett ställe
för{fog{ande s. -t; stå till f.
för{fog{ande}lag s. -en -ar
för{fog{ande}rätt s.
för{fog{ande{rätts}lag s. -en 

-ar
för{franska v. -de
för{fransk{ning s.
för{friska v. -de; f. sig
för{frisk{ning s. -en -ar;

servera förfriskningar
för{frusen adj.
för{frysa v., till 1frysa
för{frys{ning s.
för{frys{nings}skada s.
för{fråga v. -de; f. sig el.

fråga sig för (hos ngn om
ngt)

för{fråg{an s.; best. =; i pl. an-
vänds förfrågningar; en f.

för{fråg{ning s. -en -ar mest
i pl.

för{fula v. -de
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för{ful{ning s.
för{fuska v. -de
för{fusk{ning s.
för{fång s. oböjl. till (stort) f.
avbräck

för{fä{as v. förfäades för-
dummas, förråas o.d.

för{fäders}dyrk{an s.
för{fäkta v. -de i tal el. skrift
kämpa för o.d.

för{fäkt{are s. -n; pl. =, best.
pl. förfäktarna

för{fära v. -de
för{fär{ad adj. mycket rädd
för{fär{an s.; best. =; till sin

stora f.
för{fär{ande adj. oböjl.
för{fär{as v. förfärades bli
förfärad

för{färd{iga v. -de; f. möbler
för{färd{ig{are s. -n; pl. =,

best. pl. förfärdigarna
för{fär{lig adj. -t -a
för{fär{lig{het s.
för{följa v. förföljde
för{följ{are s. -n; pl. =, best.

pl. förföljarna
för{följ{else s. -n -r
för{följ{else}idé s.
för{följ{else}mani s.
för{föra v. förförde, pres. för-

för
för{för{are s. -n; pl. =, best. pl.

förförarna
för}för{dela [fö•r-] v. för-
orätta o.d.

för{för{else s. -n -r
för{för{else}konst s.
för{för{else}scen s.
för{för{erska s. -n förför-

erskor
för{för{isk adj. -t -a
för{för{isk{het s.
för}gallr{ad [fö•r-] adj. för-

gallrade fönster
för{gapa v. -de; f. sig i bli
helt betagen i

för{gasa v. -de förvandla
till gas

för{gas{are s. -n; pl. =, best.
pl. förgasarna i förbränn-
ingsmotor

för{gas{ar}mot{or s.

för{gas{as v. förgasades om-
vandlas till gasform

för{gas{ning s.
för{gifta v. -de
för{gift{ad adj.
för{gift{ning s. -en -ar
för{gift{nings}fall s.
för{gjord adj. förhäxad o.d.;

allting är som förgjort går
på tok el. är vrångt o.d.

för{glasa v. -de
för{glas{as v. förglasades
förvandlas till glas

för{glas{ning s.
för{glömma v., till glömma;

icke att f.
för}gransk{ning [fö•r-] s.
för{grena v. -de; f. sig
för{gren{ad adj.
för{gren{ing s. -en -ar
för{gren{ings}ställe s.
för{gripa v., till gripa; f. sig

på våldföra sig på,
kränka m.m.

för{grip{lig adj. -t -a äre-
rörig, brottslig

för{grip{lig{het s.
1för}grodd [fö•r-] s.; hos orm-

bunkar m.m.
2för}grodd [fö•r-] adj. f.

potatis
för}gro{ning s.
för{grova v. -de
för{grov{ning s.
för}grund [fö•r-] s. -en -er

närmast åskådaren o.d.
för{grunds}fig{ur s.
för{grunds}ge{stalt s.
för{grunds}man s., till 1man
för{grymm{ad adj.
för{grymm{as v. förgrymm-

ades bli vred, förtörnas
för{grymm{else s. -n
för{gråten adj. förgråtet för-

gråtna
för{grämd adj.
för{grämd{het s.
för{gubb{ad adj.
för{gubb{as v. förgubbades
för{gubb{ning s.
för{guda v. -de
för{gud{ning s. -en
för{gylla v. förgyllde

för{gyll{are s. -n; pl. =, best.
pl. förgyllarna

för{gyll{eri [-i•] s. -et -er
för{gyll{ning s.
för{gå v. förgick, förgått,

förgången förgånget för-
gångna, pres. förgår; f. sig
i överilning uppträda för-
olämpande o.d.

för{gången adj. en f. tid
för}gård [fö•r-] s.
för{gås v. förgicks, förgåtts,

pres. förgås
för{gäng{else s. -n
för{gäng{lig adj. -t -a
för{gäng{lig{het s.
för{gäta v. förgätit, förgäten

förgätet förgätna, pres.
förgäter imperf. saknas ªåld.º
glömma

för{gäten{het s.
för{gät{mig}ej [-ej•] s. -en;

pl. = el. -er växt
för{gät{mig{ej}buk{ett s.
för{gäv{es adv.
för{göra v., till göra tillintet-
göra

för{gör{else s. -n
för{gör{ing s.
för{hala v. -de fördröja;
förflytta fartyg med
trossar el. bogsering o.d.

för}hall [fö•r-] s.
för{hal{ning s.
för{hal{nings}man{över s.
för{hal{nings}pol{it{ik s.
för{hal{nings}takt{ik s.
för}hand [fö•r-] s. ha f. el.

sitta i f. (vid kortspel)
vara den som skall börja
spela el. bjuda o.d.; på f.
i förväg

för}hand{en [-han•d-] adv.;
särskr. äv.; se under hand

för{hand{en}var{ande
[-han•d-] adj. oböjl. f. om-
ständigheter

för{handla v. -de under-
handla, överlägga o.d.; f.
om ngt med ngn

för{handl{are s. -n; pl. =,
best. pl. förhandlarna

för{handl{ing s. -en -ar
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för{handl{ings}arbete s.
för{handl{ings{bar adj. -t -a
som man kan förhandla
om

för{handl{ings}bord s.
för{handl{ings}bud s.
för{handl{ings}de{leg{at{ion s.
för{handl{ings}di{rekt{ör s.
för{handl{ings}doku{ment s.
för{handl{ings}fråga s.
för{handl{ings}för{sök s.
för{handl{ings}klaus{ul s.
för{handl{ings}klim{at s.
för{handl{ings}läge s.
för{handl{ings}lös{ning s.
för{handl{ings}om{gång s.
för{handl{ings}ordn{ing s.
för{handl{ings}part s.
för{handl{ings}partner s.
för{handl{ings}pos{it{ion s.
för{handl{ings}prax{is s.
för{handl{ings}pro{ced{ur s.
för{handl{ings}pro{cess s.
för{handl{ings}re{sult{at s.
för{handl{ings}råd s. -et; pl. =
för{handl{ings}rätt s.
för{handl{ings}skyld{ig{het s.
för{handl{ings}spel s.
för{handl{ings}takt{ik s.
för{handl{ings}trev{are s.
för{handl{ings}upp{gör{else s.
för{handl{ings}ut{rymme s.
för{handl{ings}vilja s.
för{handl{ings}vill{ig adj. -t -a
för{handl{ings}väg s. lösa

ngt förhandlingsvägen
genom att förhandla

för{hands}an{mäl{an s.
för{hands}be{sked s.
för{hands}be{ställ{ning s.
för{hands}bok{ning s.
för{hands}bud s.; i kortspel
för{hands}gransk{ning s.
för{hands}in{form{at{ion s.
för{hands}in{ställ{ning s.
för{hands}känne{dom s.
för{hands}med{del{ande s.
för{hands}pröv{ning s.
för{hands}re{klam s.
för{hands}snack s. ªvard.º
för{hands}spekul{at{ion s.
för{hands}till{träde s.
för{hands}tipp{ad adj.

för{hands}tips s.
för{hands}visa v.
för{hands}vis{ning s.
för{hasta v. -de; f. sig
för{hast{ad adj. f. åtgärd
för{hat{lig adj. -t -a avsky-
värd, avskydd o.d.

för{hat{lig{het s.
för{hem{liga v. -de
för{hinder s. oböjl. få f.
för{hindra v. -de hindra, av-
värja o.d.

för{hindr{ad adj.
för}hist{oria [fö•r-] s.
för}hist{or{isk adj. -t -a
för{hjälpa v. förhjälpte; f.

ngn till ngt
för{hopp{ning s. -en -ar
för{hopp{nings}full adj. -t -a
för{hopp{nings{vis adv.
för{horn{as v. förhornades
bli hornartad o.d.

för{horn{ing s.
för}hud [fö•r-] s. på penis
för{huds}band s. ªanat.º
för{huds}för{träng{ning s.
för{hugg{ning s. -en -ar
hinder el. stängsel e.d. av
nedhuggna träd m.m.

för}hus [fö•r-] s.
för{hus}bygg{nad s.
för{hyda v. förhydde, för-

hytt, förhydd n. förhytt,
pres. förhyder bekläda far-
tygs bordläggning med plåt el.
byggnadsväggar e.d. med papp
m.m., överkläda

för{hyd{ning s. -en
för{hyd{nings}papp s.
för{hyra v., till hyra hyra
för{hyr{ning s.
för}hytt [fö•r-] s. ªsjö.º
för{hålla v., till hålla; f. sig

neutral; så lär det f. sig
för{håll{ande s. -t -n
för{håll{ande{vis adv. jäm-
förelsevis

för{håll{ning [-håll•-] s. -en 
-ar 1 f. av hästen 2 ªmus.º
typ av melodisk disson-
ans

för{håll{nings}order [-håll•-]
s. begära f.

för{håll{nings}regel s. -n för-
hållningsregler

för{håll{nings}sätt s.
för{håna v. -de håna
för{hårdna v. -de; förhård-

nad hud som blivit hård
för{hård{nad s. -en -er
för{hård{ning s. -en -ar
för}hängd [fö•r-] adj.
för}hänge s. -t -n
för{härda v. -de göra hård

el. okänslig o.d.; f. sig
för{härd{ad adj.
för{härd{as v. förhärdades
bli förhärdad

för{härd{else s. -n
för{härd{ning s.
för{härja v. -de härja hårt
för{härj{ande adj. oböjl.
för{härj{else s. -n -r
för{härj{ning s.
för{här{liga v. -de lovprisa,
upphöja o.d.

för{här{lig{ande s. -t
för{här{lig{are s. -n; pl. =,

best. pl. förhärligarna
för{härska [-här•sk- el.
fö•r-] v. -de vara rådande,
starkast framträda o.d.

för{härsk{ande adj. oböjl.
för}häst [fö•r-] s.; i spann
för{häva v. förhävde; f. sig
för{häv{else s. -n -r
för{häxa v. -de
för{häx{ad adj.
för{häx{ning s.
för{höja v. förhöjde
för{höj{ning s. -en -ar
för{hör s. -et; pl. =
för{höra v. förhörde, pres.

förhör
för{hör{are s. -n; pl. =, best.

pl. förhörarna
för{hörs}led{are s.
för{hörs}proto{koll s.
för{hörs}rum s.
för}höst [fö•r-] s.; motsatt:
senhöst

för{höst}dag s.
för}i{från adv.
för{ig adj. -t -a; f. hund som

låter sig föras el. dresseras;
förigt tyg som formar sig väl
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för}industri{ell [fö•r-] adj. -t -a
för{inner{liga [-inn•-] v. -de
för}in{spel{ad adj.
för{inta v. -de
för{int{else s. -n
för{int{else}läger s.
för{int{else}längt{an s.
för{int{else}vapen s.
för{irra v. -de; f. sig
för{irr{ing s. -en -ar
för{ivra v. -de; f. sig i över-
ilning förgå sig o.d.

för{ivr{ing s. -en -ar
för{jaga v. -de
för{järna v. -de ªtekn.º
för{jäsa v. förjäste jäsa ngt

till ngt m.m.
för{jäs{ning s.
för{kalk{ad adj.
för{kalk{as v. förkalkades bli
inmängd med kalcium-
salt o. hårdna o.d.

för{kalk{ning s. -en -ar
för}kalk{yl [fö•r-] s.; ang.

kostnader m.m.
för{kapsl{as v. förkapslades
för{kasta v. -de; f. ett bud
för{kast{else s. -n
för{kast{else}dom s. -en -ar
för{kast{lig adj. -t -a
för{kast{lig{het s.
för{kast{ning s. -en -ar i jord-

skorpan
för{kast{nings}brant s.
för{kast{nings}linje s.
för{kast{nings}spricka s.
för{klara v. -de
för{klar{ad adj.
för{klar{ing s. -en -ar
för{klar{ings}för{sök s.
för{klar{ings}grund s. -en -er
för{klar{ings}mod{ell s.
för{klar{lig adj. -t -a
för{klar{lig{het s.
för}klass{isk [fö•r-] adj. -t -a
för{klema v. -de
för{klena v. -de med förtal
förringa, nedsätta o.d.

för{klen{ande adj. oböjl.
för{klen{ing s.
för{klen{lig adj. -t -a för-
klenande

för{klinga v. -de

1för}klistra [fö•r-] v. för-
klistrade tapeter

2för{klistra [-klis•t-] v. -de;
f. sig om ämne e.d. övergå
till klister

1för}klistr{ing [fö•r-] s.
2för{klistr{ing [-klis•t-] s.
1för{klä [-klä•] äv. för{-

kläda v., till klä
2förklä se förkläde
förkläda se 1förklä
för{klädd adj.
för}kläde [fö•r- el. förr•-] äv.

2för}klä [förr•-] s. -t -n –
I sms: förkläd(e)s- äv. för-
kläs-.

för{kläd{es}band s.
för{kläd{es}ficka s.
för{kläd{es}kjol s.
för{kläd{es}klänn{ing s.
för{kläd{es}snibb s.
för{kläd{nad s.
för{kläd{ning s. -en -ar
för{knippa v. -de
för{knipp{ning s. -en -ar
för{koks{as v. förkoksades
övergå till koks

för{koks{ning s.
för{kokt adj. sönderkokt
för{kol{as v. förkolades för-
vandlas till kol

för{kolna v. -de förvandlas
till kol

1för{koln{ing s.; till förkolna
2för{kol{ning s.; till förkolas
för{komma v., till komma
komma bort o.d.

för{kommen adj. förkomna
existenser avsigkomna

för{kommen{het s.
för{konstl{ad adj. tillgjord
för{konstl{ing s.
för{koppra v. -de överdra
med koppar

för{koppr{ing s.
för{korta v. -de
för{kort{ning s. -en -ar
för{kort{nings}lista s.
för{kort{nings}ord{bok s.
för{kort{nings}ras{eri s.
för{kovra [-kå•-] v. -de; f. sig
göra framsteg i kunskaper
o.d.

för{kovr{an s.; best. =; en f.
för{kovr{ing s.
för{krigs}mod{ell [fö•r-] s.
för{krigs}tid{en s. best.
för}kristen [fö•r-] adj.
för{kroma v. -de överdra
med krom

för{krom{ning s.
för{kropp{ning s. -en -ar

framförande av listverk
kring utskjutande parti
av vägg m.m.

för{kropps{liga v. -de
för{kropps{lig{ad adj.
för{krossa v. -de
för{kross{ad adj.
för{kross{ande adj. oböjl.
för{kross{else s. -n
för{krympa v. förkrympte
för{krymp{ning s.
för{krympt adj.
för{krympt{het s.
för}kult{iv{era [fö•r-] v. f.

plantor i drivbänk
för}kult{iv{er{ing s.
för}kult{ur [fö•r-] s.
för{kunna v. -de
för{kunn{are s.
för{kun{nelse s. -n -r
för}kun{skap [fö•r-] s.; mest

i pl.
för{kun{skaps}krav s.
för{kvinn{liga v. -de
för{kvinn{lig{ad adj.
för{kväva v. förkvävde
för{kväv{ning s.
för{kyla v. förkylde; f. sig
för{kyld adj.
för{kyl{ning s. -en -ar
för{kyl{nings}epi{demi s.
för{kyl{nings}sym{tom el.

för{kyl{nings}symp{tom s.
för{kyl{nings}vir{us s.
för}kämpe [fö•r-] s.
för}känn{ing s.
för}känsla s.
för}kär{lek s. böjelse för ngt

o.d.
för{kättra v. -de fördöma,
klandra

för{kättr{ad adj.
för}köp [fö•r-] s.

1för{köpa [-çö•-] v. förköpte;
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f. sig göra förlustbring-
ande köp o.d.

2för}köpa [fö•r-] v. köpa
i förköp o.d.

för{köps}pris s., till 1pris
för{köps}rätt s.
för{köps}ärende s.
för{körs}rätt [fö•r-] s.
för}ladd{ning [fö•r-] s.

1för{lag [-la•g] s. -et; pl. =
företag som ger ut böck-
er

2för}lag [fö•r-] s. -et; pl. =
kärl för destillat

för}laga [fö•r-] s. -n förlagor
originaltext för avskrift
m.m.

för{lags}art{ikel s.
för{lags}band s.; på bok
för{lags}be{vis s.; skuldför-

bindelse från bank el. företag
för{lags}bok{handel s.
för{lags}chef s.
för{lags}di{rekt{ör s.
för{lags}kap{it{al s.
för{lags}lån s.
för{lags}pris s., till 1pris
för{lags}pro{dukt s.
för{lags}re{dakt{ör s.
för{lags}verk{sam{het s.
för{lama v. -de; verksamhet-

en förlamas av ekonomi-
ska problem

för{lam{ad adj.
för{lam{ning s.
för}lanterna [fö•r-] s. ªsjö.º
för}led [fö•r-] s., till 4led
för{leda v., till 1leda
för{led{ande adj. oböjl.
för{led{are s. -n; pl. =, best.

pl. förledarna
för{leds}form s. -en -er
för{leg{ad adj. föråldrad,
urmodig o.d.

för{liden adj. f. vinter sist
förflutna

för{lig adj. -t -a 1 f. mast
mast för ut; f. vind gynn-
sam, akterlig  2 förligt
tyg som formar sig väl

för{lika v. förlikte få att
träffa överenskommelse
i godo; inte kunna f. sig

med ngt finna sig tillrätta
med o.d.

för{lik{as v. förliktes träffa
överenskommelse i godo

för{likna v. -de jämföra; f.
med el. vid

för{lik{ning s. -en -ar
för{lik{nings}av{tal s.
för{lik{nings}bud s.
för{lik{nings}för{slag s.
för{lik{nings}kom{miss{ion s.
för{lik{nings}man s., till 1man
för{lisa v. förliste gå under,
lida skeppsbrott

för{lis{ning s. -en -ar
för{lita v. -de; f. sig på sätta
sin lit till o.d.

för{lit{an s.; best. =; en f.; i f.
på

för{lit{ande s. -t; i f. på
för{ljud{ande s. -t -n; enligt f.
för{ljud{as v. förljöds, för-

ljudits, pres. förljud(e)s;
det förljud(e)s att ryktas,
sägs o.d.

för{ljugen adj.
för{ljugen{het s.
för{ljuva v. -de
för{ljuv{ning s.
för{lopp s. -et; pl. =
för{lopps}ana{lys s.
för{lora v. -de; f. sig i detalj-

er tappa bort sig o.d.
för{lor{ad adj. gå f.; den för-

lorade sonen som kommit
på avvägar; förlorade ägg

för{lor{are s. -n; pl. =, best. pl.
förlorarna; dålig f.

för{lossa v. -de befria från
bojor el. nöd el. syndens välde
m.m.

för{loss{are s. -n; pl. =, best.
pl. förlossarna

för{loss{ning s. -en -ar
för{loss{nings}arbete s.
för{loss{nings}av{del{ning s.
för{loss{nings}bord s.
för{loss{nings}hem s.
för{loss{nings}läk{are s.
för{loss{nings}rum s.
för{loss{nings}smärta s.
för{loss{nings}tång s. -en

förlossningstänger

för{loss{nings}vård s. -en
för{lov [-lå•v] s. oböjl. med f.
(sagt) med ngns tillåtelse

för{lova [-lå•-] v., till 2lova; f.
sig (med)

för{lov{ad adj. det förlovade
landet utlovade o. rika
m.m.

för{lov{ning s. -en -ar
för{lov{nings}an{nons s.
för{lov{nings}mid{dag s.
för{lov{nings}ring s.
för{lov{nings}tid s.
för{lupen adj. förlupet för-

lupna; en f. kula som icke
träffat sitt mål o.d.

för{lust s. -en -er
för{lusta v. -de; f. sig roa sig

o.d.
för{lust}af{fär s.
för{lust}av{drag s.
för{lust}bo{lag s.
för{lust}bring{ande adj. oböjl.
för{lust}drabb{ad adj.
för{lust{else s. -n -r
för{lust{else}ställe s.
för{lust}före{tag s.
för{lust{ig adj. -t -a ªåld.º gå 

f. ngt förlora ngt
för{lust}konto s. vinst- och f.
för{lust}match s.
för{lust}pro{jekt s.
för{lust}risk s.
för{lust}siffra s.
för{lust}täck{ning s.
för{lust}ut{jämn{ing s.
för{lust}år s.
för{lyfta v., till lyfta; f. sig
skada sig gm att lyfta

för{lyft{ning s.
för{lång{samm{ad adj. f. puls
för}låt [fö•r-] s. -en -er ªbibl.º
förhänge; lyfta på för-
låten ªbildl.º ge inblick
i ngt som omges av se-
kretess

för{låta v. förlät, förlåtit,
förlåten förlåtet förlåtna,
pres. förlåter

för{låt{else s. -n
för{låt{lig adj. -t -a
för{lägen adj. förläget för-

lägna
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för{lägen{het s. -en
för{lägga v., till lägga
för{lägg{are s. -n; pl. =, best.

pl. förläggarna av böcker
m.m.

för{lägg{ar}rör{else s.
för{lägg{ar}verk{sam{het s.
för{lägg{ning s. -en -ar
för{lägg{nings}om{råde s.
för{lägg{nings}ort s. -en -er
för{läggs}gaffel [fö•r-] s.; att

lägga för med
för{läggs}sked [fö•r-] s.; att

lägga för med
för{läna v. -de ge, skänka;
tilldela m.m.

för{län{are s.
för{länga v. förlängde
för{läng{ning s. -en -ar
för{läng{nings}sladd s.
för{läng{nings}stege s.
för{län{ing s. -en -ar
för{läsa v. förläste; f. sig på

ngt
för{läst adj.
för{löj{liga v. -de
för{löpa v. förlöpte, förlöpt

äv. förlupit, förlupen för-
lupet förlupna förflyta;
fortgå m.m.; f. sig handla
fel i hastigt mod

1för}löp{are [fö•r-] s. främre
häst i spann m.m.

2för{löp{are [-lö•-] s. -n; pl. =,
best. pl. förlöparna egen
boll som går i hål i bilj-
ard

för{löp{ning s. -en -ar över-
ilad handling

för{lösa v. förlöste
för{lös{ande adj. oböjl.
för{lös{ning s.
för}mak [fö•r-] s. -et; pl. =
för{maks}bord s.
för{maks}flimmer s. ªmed.º
för{maks}stol s.
för{mala v., till mala
för{mal{ning s.
för}man [fö•r-] s. -nen; pl.

förmän, best. pl. för-
männen

för{mana v. -de; f. ngn att
vara försiktig uppmana

för{man{ing s. -en -ar
för{man{ings}ord s.
för{man{ings}tal s.
för{man{liga v. -de
för{man{lig{ad adj.
för}man{skap [fö•r-] s. -et
för{mans}ställ{ning s.
för}match [fö•r-] s.
för{medelst äv.

för{medels prep. ªåld.º
medelst

för{medla v. -de
för{medl{are s. -n; pl. =, best.

pl. förmedlarna
för{medl{ing s. -en -ar
för{medl{ings}av{gift s.
för{medl{ings}byrå s. -n -er
för{medl{ings}kont{or s.
för{medl{ings}länk s.
för{medl{ings}org{an s.
för{medl{ings}tjänst s.
för{medl{ings}verk{sam{het s.

1för{mena v. -de neka, för-
vägra o.d.

2för{mena v., till mena anse
för{men{ande s. -t; efter

mitt f.
för{ment adj. förmodad,
inbillad

för{mer äv. 2för{mera adj.
oböjl.; predikativt vara f. än
bättre, mer betydande
o.d.

1för{mera v. -de; f. sig föröka
sig

2förmera se förmer
för{mer{ing s.
för}mid{dag [fö•r-] s.
för{mid{dags}bröllop s.
för{mid{dags}dräkt s.
för{mid{dags}kaffe s.
för{mid{dags}pass s.
för{mid{dags}sol s.
för{mildra v. -de
för{mildr{ande adj. oböjl. f.

omständighet vid brott o.d.
för{mildr{ing s.
för{minska v. -de
för{minsk{ning s.
för{minsk{nings}ord s.
för{moda v. -de
för{mod{an s.; best. =; i pl. an-

vänds förmodanden; en f.

för{mod{ande s. -t -n
för{mod{lig{en adv.
för{multna v. -de multna helt
för{multn{ing s.
för{multn{ings}pro{cess s.
för{multn{ings}toal{ett s.
för}mur [fö•r-] s.
för{mynd{ar{akt{ig adj. -t -a
för{mynd{ar}attit{yd s.
för{mynd{are [fö•r- el. -
myn•d-] s. -n; pl. =, best. pl.
förmyndarna person som
har vård om omyndigs
egendom o. rätt m.m.

för{mynd{ar}ment{al{itet s.
för{mynd{ar}redo{vis{ning s.
för{mynd{ar}reg{er{ing s.
för{mynd{ar}sam{hälle s.
för{mynd{ar{skap [fö•r- el.
-myn•d-] el.
för{mynd{er{skap s. -et

för{mynd{ar{skaps}bok s., till
1bok

för{mynd{ar{skaps}dom{stol s.
för{mynd{eri [-i•] s. -et ªmest

bildl.º
förmynderskap se

förmyndarskap
för{må v. förmådde, förmått,

förmådd n. förmått, pres.
förmår; f. sig till ngt, till
att göra ngt

för{måga s. -n förmågor
1 knappast pl. duglighet  
2 duglig person

för}mån [fö•r-] s. -en -er
för}mån{lig [fö•r-] adj. -t -a
för}mån{lig{het s.
för{måns}be{handl{ing s.
för{måns}be{rätt{ig{ad adj.
för{måns}be{skatt{ning s.
för{måns}er{bjud{ande s.
för{måns}pris s., till 1pris
för{måns}rätt s. företrädes-
rätt i konkurs m.m.

för{måns}tag{are s.
för{måns}värde s.

1för{mäla v. förmälde gifta;
förena; f. sig (med)

2för{mäla v. förmälde äv. för-
mälte omtala, berätta

för{mäl{ning s. -en -ar
för{mänsk{liga v. -de
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för{märka v. förmärkte
för}märs [fö•r-] s.; på fockmast
för}märs{segel s.
för{mäten adj. förmätet för-

mätna anspråksfull,
övermodig, oblyg o.d.

för{mäten{het s.
för{mögen adj. förmöget för-

mögna
för{mögen{het s. -en -er
större ekonomiska till-
gångar; i pl. och sms ofta
(andlig) förmåga

för{mögen{hets}be{skatt{-
ning s.

för{mögen{hets}bild{ning s.
för{mögen{hets}brott s.
för{mögen{hets}för{del{-

ning s.
för{mögen{hets}för{håll{-

and{en s. pl.
för{mögen{hets}ge{men{-

skap s.
för{mögen{hets}rätt s. ªjur.º
för{mögen{hets}skatt s.
för{mögen{hets}värde s.
för{mögen{hets}ök{ning s.
för{mörka v. -de
för{mörk{else s. -n -r
förna [fö•r-] s. -n fjolårs-
gräs; lager av döda växt-
o. djurrester i markyta

för}namn [fö•r-] s.
för}natt{en s. best. på f.
för{nedra v. -de
för{nedr{ande adj. oböjl.
för{nedr{ing s.
för{nedr{ings}till{stånd s.
för{neka v. -de; han förnek-

ar sig inte är sig lik
för{nek{ande s. -t -n
för{nek{are s. -n; pl. =, best.

pl. förnekarna
för{nek{else s. -n -r
för{nickla v. -de
för{nickl{ing s.
för{nim{bar adj. -t -a
för{nim{bar{het s.
för{nimma v. förnam
[-namm•], förnummit,
förnummen förnummet
förnumna, pres. för-
nimmer, imper. förnim

för{nimm{else s. -n -r
för{nimm{else}för{måga s.
för{nimm{else}sätt s.
för{ning s. -en -ar medförd
gåva av matvaror m.m.

för{nings}korg s.
för{norska v. -de
för{norsk{ning s.
för{nuft s. -et
för{nuft{ig adj. -t -a
för{nuft{ig{het s.
för{nuft{igt{vis adv.
för{nufts}en{lig adj. -t -a
för{nufts{mäss{ig adj. -t -a
för{nufts{mäss{ig{het s.
för{nufts}skäl s.
för{nufts}strid{ig adj. -t -a
för{nufts}tro s.
för{nufts}vidr{ig adj. -t -a
för{numst{ig adj. -t -a snus-
förnuftig

för{numst{ig{het s.
för{nya v. -de
för{ny{are s. -n; pl. =, best. pl.

förnyarna
för{ny{bar adj. -t -a
för{ny{else s. -n -r
för{ny{else{bar adj. -t -a
för{ny{else}pro{cess s.
för{ny{else}verk s.
för{näm adj. -t -a, komp.

-are, superl. -st äv. -ast av
hög börd; högdragen; av
utmärkt kvalitetet – I bet.
”av utmärkt kvalitet” endast
superl. förnämst

för{näm{het s. -en -er
för{näm{itet [-e•t] s. -en -er
för{näm{lig adj. -t -a
för{näm{lig{ast adv. framför
allt, främst

för{näm{lig{het s.
för{när adv. göra ngn el.

ngt f.
för{närma v. -de
för{närm{ad adj.
för{närm{else s. -n -r
för{nöd{en{het s. -en -er mest i

pl. nödvändighetsvara o.d.
för{nöd{en{hets}art{ikel s.
för{nöja v. förnöjde
för{nöjd adj. förnöjt för-

nöjda

för{nöj{else s. -n -r
för{nöj{sam adj. -t -ma
för{nöj{sam{het s.
för{nöta v. förnötte; f. tiden
få tiden att gå utan nytta

för}o{lyck{ad [fö•r-] adj.
för}o{lyck{as v. förolyckades
för}o{lämpa [fö•r-] v. -de
för}o{lämp{ning s. -en -ar
för}om adv.
för}ord [fö•r-] s. -et; pl. =
för}orda v. ge förord; tala
för, förespråka o.d.

för{ordna v. -de
för{ordn{ande s. -t -n; sköta

en befattning på f.
för{ordn{ande}tid s.
för{ordn{ing s. -en -ar
för}o{rena [fö•r-] v.
för}o{ren{ing s. -en -ar
för{o{ren{ings}källa s.
för{o{ren{ings}pro{blem s.
för}or{saka [fö•r-] v. orsaka
för}ort [fö•r-] s. -en -er
för{orts}bo s. -n -r
för{orts}centr{um s.
för{orts}kom{mun s.
för{orts}om{råde s.
för{orts}traf{ik s.
för{orts}tåg s. -et; pl. =
för{orts}villa s.
för}o{rätta [fö•r-] v. -de
för{packa v. -de
för{pack{are s. -n; pl. =, best.

pl. förpackarna
för{pack{ning s. -en -ar
för{pack{nings}före{tag s.
för{pack{nings}industri s.
för{pack{nings}mask{in s.
för{pack{nings}materi{al s.
för{pakta v. -de ªåld.º ar-
rendera ut

för{pakt{are s. -n; pl. =, best.
pl. förpaktarna ªåld.º

för{pakt{ning s.
för{panta v. -de pantsätta

kronogods o.d. i ä. tid
för{pant{ning s.
för{passa v. -de utvisa
genom beslut av In-
vandrarverket; skicka
i väg

för{pass{ning s. -en -ar
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för{pass{nings}be{slut s.
för{pass{nings}ärende s.
för}patrull [fö•r-] s. ªmil.º
för{pesta v. -de
för{pest{ning s.
för}pik [fö•r-] s.; i fartyg
för{pin{ad adj. utpinad,
plågad

för}pjäs [fö•r-] s.; på teater
för{plikta v. -de ålägga som
plikt att m.m.; f. till ngt
ålägga ngt som plikt,
förbinda till; f. sig utfästa
sig o.d.

för{plikt{ad adj.
för{plikt{else s. -n -r
för{plikt{iga v. -de förplikta
för{plikt{ig{ad adj.
för{pläga v. -de
för{pläg{nad s. -en
för{pläg{nads}er{sätt{ning s.
för{pläg{ning s.
för}poll{ett{era [fö•r-] v.
för}poll{ett{er{ing s.
för}post [fö•r-] s. ªmest bildl.º
för{post}fäkt{ning s.
för}pricka [fö•r-] v. _
för}prick{ning s.
för}pro{gramm{era [fö•r-] v.
för}pro{jekt{era [fö•r-] v.
för}pro{jekt{er{ing s.
för}prov [fö•r-] s. -et; pl. =
för}pröv{ning s.
för}pubert{et s.
för{pupp{ad adj.
för{pupp{as v. förpuppades
övergå i puppstadium

för{pupp{ning s.
för{påla v. -de stänga gm
pålning o.d.

för{pål{ning s.
förr adv. f. i tiden; f. eller sen-

are ngn gång i framtiden
förra adj. komp.; mask. förre
närmast föregående i
ordningen; förra veckan;
förre chefen

för{regla äv. för{rigla v. -de
för{regl{ing äv. för{rigl{ing s.
för}rest{en [-res•t-] äv. för

rest{en adv.
för}re{vol{ut{ion{är [fö•r-] adj.

-t -a

förr}förra [förr•-] adj. f.
veckan

förr}går [förr•-] s. oböjl.;
i uttr. i f.

för}rid{are [fö•r-] s.
förrigla se förregla
förrigling se förregling
för{ringa v. -de; f. ngns för-

tjänster, fel
för{ring{ande adj. oböjl.
för{rinna v., till rinna förflyta
förrn konj. ªvard.º förrän
för}rom{ant{ik [fö•r-] s.
för}rom{ant{isk adj. -t -a
förr}pris s., till 1pris
för}rum [fö•r-] s.; t.ex. vänt-

rum, hall
för{ruttna v. -de
för{ruttn{else s. -n
för{ruttn{else}pro{cess s.
för{rycka v. förryckte
för{ryck{ning s.
för{ryckt adj. sinnesrubbad,
tokig

för{ryckt{het s.
för{rymd adj. f. fånge
för{ryska v. -de
för{rysk{ning s.
för{råa v. -de
för{rå{ande adj. oböjl.
för{råd s. -et; pl. =
för{råda v., till 1råda
för{råds}arbet{are s.
för{råds}bod s.
för{råds}bygg{nad s.
för{råds}far{tyg s.
för{råds}för{valt{are s.
för{råds}hus s.
för{råds}kammare s.
för{råds}rum s.
för{råds}sätt{ning s.; i spalter

för senare ombrytning
för{råds}ut{rymme s.
för{rå{ing s.
för{räd{are s. -n; pl. =, best.

pl. förrädarna
för{räd{eri [-i•] s. -et -er
för{räd{erska s. -n förräd-

erskor
för{räd{isk adj. -t -a
förr}än [förr•- äv. -änn•] konj.
för{ränta v. -de; f. sig ge
ränta

för{ränt{ning s.
för}rätt [fö•r-] s. -en -er jfr

3rätt 2
för{rätta v. -de utföra, verk-
ställa m.m.

för{rätt{are s. -n; pl. =, best.
pl. förrättarna

för{rätt{ning s. -en -ar tjänste-
göromål, tjänsteärende

för{rätt{nings}dag s.
för{rätt{nings}man s., till

1man
för{rätt{nings}proto{koll s.
för{rätts}tallr{ik s.
för{sagd adj. modfälld; blyg
o. osäker o.d.

för{sagd{het s.
för{saka v. -de
för{sak{else s. -n -r
för{sak{else}vecka s.
för}sal [fö•r-] s.
för}sal{ong [fö•r-] s. ªsjö.º
för{samla v. -de samla; f. sig
för{saml{as v. församlades
komma samman

för{saml{ing s. -en -ar
för{saml{ings}afton s.
för{saml{ings}arbete s.
för{saml{ings}as{sist{ent s.
för{saml{ings}bo s. -n -r
för{saml{ings}bok s., till 1bok
för{saml{ings}de{leg{er{ad adj.
för{saml{ings}dia{kon s.
för{saml{ings}dia{kon{issa s.
för{saml{ings}före{stånd{are s.
för{saml{ings}hem s.
för{saml{ings}hus s.
för{saml{ings}liv s.
för{saml{ings}med{lem s.
för{saml{ings}präst s.
för{saml{ings}reg{ister s.
för{saml{ings}sal s.
för{saml{ings}se{kret{er{are s.
för{saml{ings}styr{else s.
för{saml{ings}sång s.
för{saml{ings}vård s. -en
för{sant}håll{ande s. -t
för}sats [fö•r-] s. t.ex. i sats-

fogning
för{se v. försåg äv. försedde,

försett, försedd n. försett,
pres. förser tillgodose, ut-
rusta; f. sig med ngt
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för{se{else s. -n -r lindrigare
brott

för}segel [fö•r-] s.; på fartyg
för{segla v. -de
för{segl{ing s. -en -ar
för{sena v. -de
för{sen{ing s. -en -ar
för{sen{ings}av{gift s.
för{sig}gå [fö•r-] v.
för{sig}kommen adj. tidig
för sin ålder, avancerad

för{sig}kommen{het s.
för}sign{al [fö•r-] s.; vid järnv.
för{sikt{ig adj. -t -a
för{sikt{ig{het s.
för{sikt{ig{hets}mått s.
för{sikt{ig{hets}princip s.
för{sikt{ig{hets}skäl s. av f.
för{sikt{ig{hets}åt{gärd s.
för{sikt{igt{vis adv.
för{silvra v. -de
för{silvr{ing s.
för{sinka v. -de fördröja,
sinka

för{sink{ning s.
för{sinn{liga v. -de
för{sitta v., till sitta; f. till-

fället
för{sjunka v., till sjunka; f. i

tankar
för{sjunken adj.
för{sjunken{het s.
för{skaffa v. -de
för{skansa v. -de; f. sig
för{skans{ning s. -en -ar
för{skapa v. -de omskapa,
förvandla; f. sig (till)

för}skepp [fö•r-] s.; på fartyg
för{skiffr{ad adj. f. bergart
för{skiffr{ing s.
för{skingra v. -de
för{skingr{are s. -n; pl. =,

best. pl. förskingrarna
för{skingr{ing s. -en -ar;

dömas för grov f.; svensk-
ar i förskingringen

för{skingr{ings}brott s.
för{skingr{ings}mål s. ªjur.º
för}skinn [fö•r-] s. arbets-
förkläde av skinn

för{skjuta v., till skjuta; f. sitt
barn; f. pengar; lasten för-
skjuter sig

för{skjut{bar adj. -t -a; f. last
för{skjut{ning s. -en -ar
för{skog{ning s. igenväx-
ning med skog

för}skola [fö•r-] s. -n förskol-
or för barn under skolåldern

för{skole}barn s.
för{skole}grupp s.
för{skole}sem{in{ari{um s.
för{skole}verk{sam{het s.
för{skole}ålder s.
för{skol}lär{are s.
för{skona v. -de; f. för el. från
för{skon{ing s. utan f.
för}skott [fö•r-] s. -et; pl. =;

ta ut ngt i f.; få f. på lönen
för{skott{era v. -de
för{skott{er{ing s. -en -ar
för{skotts}be{tal{ning s.
för{skotts}hyra s.
för{skotts}inne{håll{ning s.

ªfinl.º preliminärskatt
för{skotts}medel s. pl.
för{skotts}ränta s.
för{skotts}skatt s. ªfinl.º pre-
liminärskatt

för}skotts{vis adv.
för{skriva v., till skriva
skriva ut medicin; skrift-
ligen förbinda sig att över-
låta m.m.; f. sig från här-
röra ifrån

för{skriv{ning s. -en -ar
för{skriv{nings}rätt s.

1för{skruv{ad [-skru•-] adj.
överspänd, uppskruvad

2för}skruv{ad [fö•r-] adj. för-
skruvade luckor

för}skruv{ning s.
för{skräcka v. förskräckte
för{skräck{as v. förskräcktes,

pres. förskräck(e)s
för{skräck{else s. -n -r
för{skräck{lig adj. -t -a
för{skräck{lig{het s. -en -er
för{skräckt adj.
för{skräckt{het s.
för{skrämd adj.
för{skrämd{het s.
för{skräm{ning s. -en -ar in-

huggning av ränna i flöts
o.d. för brytning

för{skuren adj. förskuret vin

för{skylla v. förskyllde för-
tjäna straff o.d.

för{skyll{an s.; best. =; utan
(egen) f. skuld el. för-
tjänst

för{skämd adj.
för{skämm{as v., till

skämmas bli skämd
för{skäm{ning s.
för{skära v., till 2skära
blanda vin el. sprit med
annan enklare sort m.m.

för}skär{are [fö•r-] s. kniv
att skära för med m.m.

för{skär{ar}gaffel s.
för{skär{ar}kniv s.
för{skär{ning s.
för{sköna v. -de
för{skön{ing s.

1för{slag [-sla•g] s. -et; pl. =
2för}slag [fö•r-] s. -et; pl. =

ªmus.º prydnadston som
föregår annan ton

för{slagen adj.; slug, listig;
fintlig o.d.

för{slagen{het s.
för{slags}an{slag s.
för{slags}men{ing s.
för{slags}not s. -en -er
för{slags}nämnd s.
för{slags}rum s.; till tjänst
för{slags}rätt s.
för{slags}ställ{are s.
för{slags}verk{sam{het s.
för{slags{vis adv.
för{slappa v. -de
för{slapp{ning s.
för{slapp{nings}till{stånd s.
för{slava v. -de
för{slav{ning s.
för{slita v., till slita
för{sliten adj.
för{slit{ning s. -en -ar
för{slit{nings}skada s.
för{slumm{as v. förslumm-

ades
för{slum{ning s.
för{sluta v., till 3sluta till-
sluta kärl o.d.

för{slut{ning s.
för{slå v. förslog, förslagit,

pres. förslår
för{slöa v. -de
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för{slö{ad adj.
för{slösa v. -de
för{slös{ning s.
för}smak [fö•r-] s. föraning

o.d.
för{små v. försmådde, för-

smått, försmådd n. för-
smått, pres. försmår ring-
aktande avvisa o.d.

för{små{ende s. -t
för{smäda v. -de ªåld.º
smäda, bespotta

för{smäd{are s. -n; pl. =, best.
pl. försmädarna

för{smäd{else s.
för{smäd{lig adj. -t -a
för{smäd{lig{het s. -en -er
för{smäkta v. -de vara
kraftlös el. nära att gå
under av törst m.m.

för{snabb{ning s.
för{snilla v. -de förskingra
för{snill{are s. -n; pl. =, best.

pl. försnillarna
för{snill{ning s. -en -ar
för{snill{nings}brott s.
för{sockr{ad adj.
för{sockr{as v. försockrades
för{sockr{ing s.
för{soff{ad adj.
för{soff{ande adj. oböjl.
för{soff{as v. försoffades
för{soff{ning s.
för}sommar [fö•r-] s.
för{sommar}dag s.
för{sommar}grönska s.
för{sommar}kväll s.
för{sommar}natt s.
för{sommar}tid s.
för{sommar}värme s.
för{sona v. -de; f. ngn med
för{son{are s.
för{son{as v. försonades bli
sams o.d.

för{son{ing s. -en -ar
för{son{ings}död s. Jesu f.
för{son{ings}fest s.
för{son{ings}gåva s.
för{son{ings}lära s.
för{son{ings}möte s.
för{son{ings}offer s.
för{son{ings}verk s.
för{son{lig adj. -t -a

för{son{lig{het s.
för{sorg s. oböjl. dra f. om;

gm ngns f.
för{sova v., till sova; f. sig
för}spann [fö•r-] s. -et; pl. =
för{spanns}häst s.
för}spel s. -et; pl. =
för}spik{ad adj.
för}spik{ning s.
för{spilla v. förspillde
för}språng [fö•r-] s. -et
för{spröda v. -de; f. stål,

plast
för{spröd{ning s.
för}spänd [fö•r-] adj. för-

spända hästar; ha det väl
förspänt väl ordnat för
sig

för}spänn{ing s.
för{spörja v., till spörja ªåld.º
erfara; få höra

först adv. superl.
första räkn.; mask. förste

1första}bas el. förste}bas s.
-en -ar körsångare

2första}bas s. -en stämma i kör
för}stad [fö•r-] s., till 1stad

i utkanten av stad o.d.
första{dags}brev s. ªpost.º
första{dags}stämpel s. ªpost.º
för}stadi{um [fö•r-] s.
för{stads}be{bygg{else s.
för{stads}gata s.
för{stads}om{råde s.
för{stads}sam{hälle s.
första}fiol äv. första fiol s.
för{staga v. -de fästa med
stag o.d.

för{stag{ning s.
första{grads}ekv{at{ion s.
första{gångs}be{sök{are s.
första{gångs}välj{are s.
första{hands}alt{ern{at{iv s.
första{hands}för{slag s.
första{hands}upp{gift s.
första{hands}val s. -et; pl. =
första}klass{are s. -n; pl. =,

best. pl. förstaklassarna
första{klass}bilj{ett s.
första{klass}hytt s.
första{klass}kupé s.
första{klass}vagn s.
första}kor{rekt{ur s.

första{maj}blomma [-maj•-]
äv. första maj-blomma s.

första{maj}de{monstr{at{ion
äv. första maj-de{monstr{-
at{ion s.

första{maj}fir{ande äv. första
maj-fir{ande s. -t

första{maj}tal äv. första 
maj-tal s.

första{maj}tåg äv. första
maj-tåg s. -et; pl. =

första}plac{er{ing s.
första}plats s.
första}pris s., till 1pris
första}pris{tag{are s.
första}seed{ad adj.
första}serve s.; i tennis
första}set s.; i tennis m.m.
första}sida s.; i tidning o.d.
första{sid{es}ny{het s.
första{sid{es}rubr{ik s.
första{sid{es}stoff s.
första{slags}för{måga s.

1första}ten{or el. förste}-
ten{or s.; körsångare

2första}ten{or s.; stämma i kör
första}tid{ning s.
för{stat{liga v. -de
för{stat{lig{ande s. -t -n
första}upp{laga s.
för}stav{else [fö•r-] s. ªspråkv.º
första}åk s. ªsport.º
första{års}elev s.
första{års}vall s.
förste se första
förstebas se 1förstabas
förste}biblio{tek{arie s.;

särskr. äv.
förste{biblio{tek{arie}tjänst

äv. förste biblio{tek{arie-
tjänst s.

för}steg [fö•r-] s. företräde
framför ngn; försprång o.d.

för{stelna v. -de
för{steln{ing s.
för{sten{ad adj.
för{sten{as v. förstenades
för{sten{ing s. -en -ar
förste}styr{man s.
förstetenor se 1förstatenor
förste}viol{in{ist s.
först}född adj.
först}född{het s.
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först}föd{erska s. -n först-
föderskor

först{födslo}rätt s.
först}klass{ig adj. -t -a;

förstklassigt arbete
först}klass{ig{het s.
först}komm{ande adj. oböjl.
först}kommen adj.
först{ling s. -en -ar den el.
det som kommer först

först{lings}frukt s.
först{lings}verk s.
först}nämnde adj. först-

nämnda
för{stock{ad adj.
för{stock{as v. förstockades
bli hård el. oemottaglig
för påverkan

för{stock{else s. -n
först{one s. oböjl. i f. till en
början

för{stopp{ning s. hämmad
tömning av tarmen, trög
mage

för{stora v. -de
för{stor{ing s. -en -ar
för{stor{ings}glas s.
för}streck{ad [fö•r-] adj.
för}streck{ning s.
för}struken adj.
för}stryk{ning s.
för{sträcka v. försträckte
bisträcka ngn med pengar

för{sträck{ning s.
för{sträva v. -de förse med
strävor o.d.

för{sträv{ning s.
för{strö v. förströdde, för-

strött, pres. förströr; f. sig
för{strödd adj. tankspridd

o.d.
för{strödd{het s.
för{strö{else s. -n -r
för{strö{else}lekt{yr s.
för{strö{else}litter{at{ur s.
för{strö{else}läs{ning s.
för{strö{else}värde s.
för{stu}bro s. farstubro
för{stucken adj. dold, hem-
lig o.d.

för}studi{um [fö•r-] s.
för}stuga [fö•r-] s. – I sms:

förstu-.

för{stu}kvist s. utbyggnad
utanför el. med förstuga

för{stulen adj. som sker i
smyg; en f. blick

för{stumma v. -de
för{stumm{ad adj. stum av
häpnad

för{stumm{as v. förstumm-
ades bli förstummad

för{stum{ning s.
för{stu}trapp s. -en
för{stu}trappa s.
för}stygn [fö•r-] s. sy f. gm

att ständigt föra nålen framåt
för{stå v. förstod, förstått,

förstådd n. förstått, pres.
förstår

för{ståe{lig adj. -t -a
för{ståe{lig{het s.
för{stå{else s. -n
för{stå{else}full adj. -t -a

1för{stå{ende adj. oböjl.
2för{stå{ende s. -t
för{ståla v. -de överdra med
stål

för{stål{ning s.
för{stånd s. -et
för{stånd{ig adj. -t -a
för{stånd{ig{het s.
för{stånds}fråga s.
för{stånds}gåv{or s. pl.
för{stånds}handi{kapp s.
för{stånds}handi{kapp{ad adj.
för{stånds{mäss{ig adj. -t -a
för{stånds{mäss{ig{het s.
för{stånds}ut{veckl{ing s.
för{stås [-åss•] adv. natur-
ligtvis

för{stå{sig{på{are [-på•-] s. -n;
pl. =, best. pl. förståsigpå-
arna förment kännare o.d.

för{stå{sig{på{ar}min s.
för{ställa v. förställde; f. sig
för{ställ{ning s.
för{ställ{nings}konst s.
för{stämd [-stäm•d] adj.
nedstämd, beklämd m.m.;
f. trumma med dämpad
ton

för{stämd{het s.
för{stämma v., till 2stämma
för{stäm{ning s. -en dyster
stämning

för{ständ{iga v. -de ålägga
för{ständ{ig{ande s. -t -n
för{stärka v. förstärkte; f. en

bro; f. ljudet
för{stärk{are s. -n; pl. =, best.

pl. förstärkarna
för{stärk{ar}rör s.
för{stärk{ar}till{sats s.
för{stärk{ning s. -en -ar
för{stärk{nings}arbete s.
för{stärk{nings}ord s.
för{stärk{nings}resurs{er s. pl.
för{stärk{nings}trupp s.
för{stärk{nings}åt{gärd s.
för}stäv [fö•r-] s. -en -ar på

fartyg
för{störa v. förstörde, pres.

förstör
för{stör{are s. -n; pl. =, best.

pl. förstörarna
för{stör{bar adj. -t -a
för{stör{bar{het s.
för{störd adj.
för{stör{else s. -n -r
för{stör{else}arbete s.
för{stör{else}för{måga s.
för{stör{else}lust s.
för{stör{else}lusta s.
för{stör{else}medel s.
för{stör{else}ras{eri s.
för{stör{else}vapen s.
för{stör{else}verk s.
för{stör{ing s.
för{stör{ings}arbete s.
för{sum{bar adj. -t -a
för{sum{lig adj. -t -a
för{sum{lig{het s.
för{summa v. -de inte sköta

(om)
för{summ{else s. -n -r
för{sump{ad adj.
för{sump{as v. försumpades
förvandlas till sump-
mark

för{sump{ning s.
för{sump{nings}mark s.
för{supen adj.
för{supen{het s.
för{sura v. -de göra sjö o.d.
sur

för{sur{as v. försurades;
sjön f.

för{sur{ning s.
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för{sur{nings}pro{blem s.
för{sur{nings}verk s.
för{sutten adj. ett försuttet

tillfälle
för{svaga v. -de
för{svag{as v. försvagades
bli svagare

för{svag{ning s.
för{svar s. -et
för{svara v. -de
för{svar{are s. -n; pl. =, best.

pl. försvararna
för{svar{bar adj. -t -a
för{svar{bar{het s.
för{svar{lig adj. -t -a rimlig;
hjälplig; rätt stor m.m.

för{svar{lig{het s.
för{svars}ad{vok{at s.
för{svars}al{li{ans s.
för{svars}an{lägg{ning s.
för{svars}an{slag s.
för{svars}an{sträng{ning s.
för{svars}arbete s.
för{svars}at{taché s.
för{svars}attit{yd s.
för{svars}be{red{skap s.
för{svars}be{slut s.
för{svars}budget s.
för{svars}de{batt s.
för{svars}de{parte{ment s.
för{svars}eko{nomi s.
för{svars}en{het s.
för{svars}fient{lig adj. -t -a
för{svars}för{bund s.
för{svars}gren s.
för{svars{grens}chef s.
för{svars}hem{lig{het s.
för{svars}hög{skol{an s. best.
för{svars}industri s.
för{svars}in{stinkt s.
för{svars}klippa s. ªbildl.º i

bollspel
för{svars}kom{mitté s.
för{svars}kost{nad s.
för{svars}kraft s.
för{svars}krig s.
för{svars}led{ning s.
för{svars}linje s.
för{svars}lös adj. -t -a
för{svars}lös{het s.
för{svars}makt s. -en
för{svars}med{ic{insk adj. -t -a
för{svars}mek{an{ism s.

för{svars}min{ister s.
för{svars}om{råde s.
för{svars{om{råd{es}be{fäl{-

hav{are s.
för{svars}org{an{is{at{ion s.
för{svars}pakt s.
för{svars}pol{it{ik s.
för{svars}pol{it{isk adj. -t -a
för{svars}pos{it{ion s.
för{svars}råd s. -et; pl. =
för{svars}sam{arbete s.
för{svars}sekt{or s.
för{svars}skrift s.
för{svars}spel s.
för{svars}spel{are s.; i fotboll

m.m.
för{svars}stab s.
för{svars}strid s.
för{svars}styrka s.
för{svars}ställ{ning s.
för{svars}syst{em s.
för{svars}tal s.
för{svars}un{ion s.
för{svars}ut{gift{er s. pl.
för{svars}ut{red{ning s.
för{svars}ut{skott s.
för{svars}vapen s.
för{svars}verk s.
för{svars}vilja s.
för{svars}vän s.
för{svars}vän{lig adj. -t -a
för{svenska v. -de
för{svensk{ning s. -en -ar
för{svinna v., till svinna

1för{svinn{ande adv. f. liten
mycket liten

2för{svinn{ande s. -t -n
för{svuren adj. som med ed
överlämnat sig åt

för{svåra v. -de
för{svår{ande adj. oböjl. f.

omständighet
för{svår{ing s.
för{svära äv. för{svärja v., till

svära; f. sig åt en lära i
vått o. torrt hålla på o.d.

för}svärm [fö•r-] s.; av bin
för{syn s. ngt går på Guds f.
för{synda v. -de; f. sig
synda, fela o.d.

för{synd{else s. -n -r
för{synt adj.
för{synt{het s.

för{såga v. -de
för{såg{ning s.
för}sång{are [fö•r-] s.
för{såt s. -et; pl. =; ligga i f.
för{såt{lig adj. -t -a som
döljer sin farlighet,
lömsk; snärjande o.d.

för{såt{lig{en adv. ªåld.º
för{såt{lig{het s.
för{såt}min{era v.
för}så{vida konj. försåvitt
för}så{vitt el. för så vitt konj.
om, ifall

för{säga v., till säga; f. sig
för{säkra v. -de; f. sig om
för{säkr{an s.; best. =; i pl. an-

vänds försäkringar; en f.
för{säkr{ing s. -en -ar
för{säkr{ings}ac{kvis{it{ör s.
för{säkr{ings}ag{ent s.
för{säkr{ings}an{stalt s.
för{säkr{ings}av{gift s.
för{säkr{ings{bar adj. -t -a; f.

egendom
för{säkr{ings}be{dräg{eri s.
för{säkr{ings}be{lopp s.
för{säkr{ings}be{sked s.
för{säkr{ings}bo{lag s.
för{säkr{ings}bransch{en s.

best.
för{säkr{ings}brev s.
för{säkr{ings}dom{stol{en s.

best.
för{säkr{ings}fall s.
för{säkr{ings}form s. -en -er
för{säkr{ings}giv{are s.
för{säkr{ings}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. försäkrings-
havarna

för{säkr{ings}in{spekt{ion{en
s. best.

för{säkr{ings}in{spekt{ör s.
för{säkr{ings}kassa s.
för{säkr{ings}man s., till

1man
för{säkr{ings}peng{ar s. pl.
för{säkr{ings}pol{is s.; jfr

polis 2
för{säkr{ings}premie s.
för{säkr{ings}rätt s. ªjur.º
för{säkr{ings}skydd s.
för{säkr{ings}summa s.
för{säkr{ings}tag{are s.
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för{säkr{ings}tid s.
för{säkr{ings}tjänste{man s.
för{säkr{ings}vill{kor s.
för{säkr{ings}värde s.
för{säkr{ings}väsen el.

för{säkr{ings}väsende s.
för{säkr{ings}ärende s.
för{sälja v., till sälja
för{sälj{are s. -n; pl. =, best.

pl. försäljarna
för{sälj{ar}rätt s.
för{sälj{erska s. -n försälj-

erskor
för{sälj{ning s. -en -ar
för{sälj{nings}argu{ment s.
för{sälj{nings}av{del{ning s.
för{sälj{nings}av{tal s.
för{sälj{nings}be{lopp s.
för{sälj{nings}bo{lag s.
för{sälj{nings}chef s.
för{sälj{nings}dag s.
för{sälj{nings}fram{gång s.
för{sälj{nings}kont{or s.
för{sälj{nings}led s. -et; pl. =
för{sälj{nings}lista s.
för{sälj{nings}lok{al s.
för{sälj{nings{mäss{ig adj.

-t -a
för{sälj{nings}org{an{is{-

at{ion s.
för{sälj{nings}pris s., till 1pris
för{sälj{nings}siffra s.
för{sälj{nings}ställe s.
för{sälj{nings}succé s.
för{sälj{nings}summa s.
för{sälj{nings}tekn{ik s.
för{sälj{nings}vill{kor s.
för{sälj{nings}vol{ym s.
för{sälj{nings}värde s.
för{sälj{nings}ök{ning s.
för{sämra v. -de
för{sämr{as v. försämrades
bli sämre

för{sämr{ing s.
för{sända v., till sända
för{sänd{else s. -n -r
för{sänka v. försänkte

nedsänka under omgivande
yta; försätta i mörker el.
dvala m.m.

för{sänk{ning s. ha försänk-
ningar förbindelser o.d.

för}säs{ong s.

för{sätta v., till sätta; f. i
konkurs; f. i trans

för{sätts}blad [fö•r-] s.;
i bunden bok

för{sätts}lins s.; framför
objektiv

för{sätts}papper s.; till för-
sättsblad

för{sätts}plansch s.; före titel-
blad

för{sök s. -et; pl. =
för{söka v. försökte; f. sig på
pröva på o.d.

för{söks}an{lägg{ning s.
för{söks}ball{ong s. ªofta

bildl.º
för{söks}bryt{ning s.; av malm
för{söks}djur s.
för{söks{djurs}nämnd s.
för{söks}grupp s.
för{söks}gård s.
för{söks}heat s. ªsport.º
för{söks}kan{in s. ªofta bildl.º
för{söks}led{are s.
för{söks}ob{jekt s.
för{söks}odl{ing s.
för{söks}peri{od s.
för{söks}pers{on s.
för{söks}stadi{um s. på för-

söksstadiet
för{söks}ut{skriva v.
för{söks}ut{skriv{ning s.
för{söks}verk{sam{het s.
för{söks{vis adv.
för{sörja v. försörjde; f. sig
för{sörj{are s. -n; pl. =, best.

pl. försörjarna
för{sörj{ning s. -en
för{sörj{nings}bal{ans s.; för

ett land
för{sörj{nings}be{red{skap s.
för{sörj{nings}börda s.
för{sörj{nings}för{måga s.
för{sörj{nings}in{rätt{ning s.
för{sörj{nings}led s. -et; pl. =
för{sörj{nings}linje s.
för{sörj{nings}läge s.
för{sörj{nings}plikt s.
för{sörj{nings}skyld{ig adj. -t

-a
för{sörj{nings}skyld{ig{het s.
för{ta äv. för{taga v., till ta; 

f. sig överanstränga sig

för{tag{ning s. förtagningar
i muren indragna o. ut-
skjutande partier för an-
slutning av annan mur

för{tal s. -et
för{tala v. -de; f. någon
för{tal{are s. -n; pl. =, best. pl.

förtalarna
för{tals}kamp{anj s.
för{tapp{ad adj. dömd till
evig osalighet o.d.

för{tapp{else s. -n
för}tecken [fö•r-] s.; framför

not o.d.
för{teckna v. -de
för{teckn{ing s. -en -ar
för{tegen adj. förbehållsam

o.d.
för{tegen{het s.
för{tenna v. -de överdra
med tenn

för{tenn{are s.
för{tenn{ing s.
för}terr{äng [fö•r-] s.; framför

front m.m.
för}text [fö•r-] s.
förti se fyrtio
för}tid [fö•r-] s. i f. tidigare
än normalt o.d.

för}tida [fö•r-] adj. oböjl. f.
uttag av ålderspension

för}tid{ig adj. -t -a; f. börd
förtidsbörd

för{tids}börd s. -en -er
för{tids}in{lösa v.
för{tids}in{lös{en s.
för{tids}kon{vert{er{ing s.
för{tids}pens{ion s.
för{tids}pens{ion{era v.
för{tids}pens{ion{er{ing s.
för{tids}pens{ion{är s.
för{tids}spel s.; på totalisator
för{tids}åter{be{tal{ning s.
för{tiga v. förteg, förtigit,

förtigen förtiget förtigna,
pres. förtiger

för}till{verka [fö•r-] v. f.
byggnadselement

för}till{verk{ad adj.
för}till{verk{ning s.
för{timra v. -de förse schakt

o.d. med stödjande trä-
konstruktion
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för{timr{ing s. -en -ar
för{ting{liga v. -de uppfatta
som ting el. konkreta
saker o.d.

för{ting{lig{ande s. -t
förtionde se fyrtionde
för{tjocka v. -de; f. färg
för{tjock{ning s. -en -ar
för{tjusa v. förtjuste hän-
föra

för{tjus{ande adj. oböjl.
för{tjus{ning s.
för{tjust adj.
för{tjäna v. -de; jfr förtjänt;

f. sitt uppehälle; f. beröm
för{tjänst s. -en -er; upp-

skatta efter f. värde o.d.
för{tjänst}full adj. -t -a
för{tjänst}med{alj s.
för{tjänst}plak{ett s.
för{tjänst}tecken s.
för{tjänst{ut{veckl{ings}-

gar{anti s.
för{tjänt adj. en f. man; göra

sig f. av ngt
för{tolka v. -de vantolka
för{tolk{ning s.
för{tona v. -de
för{ton{ing s. -en -ar
för}topp [fö•r-] s.; på fock-

mast
för{topps}lanterna s.
för{torka v. -de
för{tork{ad adj.
för{tork{ning s.
för{trampa v. -de trampa
under fötterna; förtrycka
m.m.

för{tret s. -en tillfälligt obe-
hag

för{treta v. -de
för{tret{ad adj. förargad
för{tret{as v. förtretades bli
förtretad

för{tret{lig adj. -t -a
för{tret{lig{het s. -en -er
för{tro v. förtrodde, förtrott,

förtrodd n. förtrott, pres.
förtror anförtro

för{tro{ende s. -t -n; ha f.
för; utbyta förtroenden

för{tro{ende}fråga s.
för{tro{ende}full adj. -t -a

för{tro{ende}in{giv{ande adj.
oböjl.

för{tro{ende}klyfta s.
för{tro{ende}kris s. -en -er
för{tro{ende}läk{are s.; vid all-

män försäkringskassa
för{tro{ende}man s., till 1man
för{tro{ende{post s.
för{tro{ende}råd s. -et; pl. =
för{tro{ende}skap{ande adj.

oböjl. f. åtgärder
för{tro{ende}ställ{ning s.
för{tro{ende}tand{läk{are s.
för{tro{ende}upp{drag s.
för{tro{ende}vald adj.
för{tro{ende}vot{um s.
för{tro{ende}väck{ande adj.

oböjl.
för{trogen adj.
för{trogen{het s.
för{tro{lig adj. -t -a som sker
i förtroende o. inte får
yppas; förtrogen o.d.

för{tro{lig{het s. -en -er
för{trolla v. -de
för{troll{ande adj. oböjl.
för{troll{are s. -n; pl. =, best.

pl. förtrollarna
för{troll{erska s. -n förtroll-

erskor
för{troll{ning s.
för}trupp [fö•r-] s.
för{trupps}chef s.
för{trusta v. -de
för{trust{ning s.
för{tryck s. -et; politiskt f.
för{trycka v. förtryckte
för{tryck{are s. -n; pl. =, best.

pl. förtryckarna
för{tryck{ar}makt s. -en -er
för{tryck{ar}reg{im s.
för{trycks}pol{it{ik s.
för}tryckt [fö•r-] adj. f.

blankett
för{tryta v., till tryta förarga,
harma m.m.

för{tryt{else s. -n
för{tryt{sam adj. -t -ma
för{tryt{sam{het s.
för{träff{lig adj. -t -a
för{träff{lig{het s.
för{tränga v. förträngde

1 undantränga, bort-

tränga  2 göra mera
trång, tränga ihop

för{trängd adj. undanträngd
för{träng{ning s. -en -ar
för{träng{nings}mek{an{ism s.
för}trän{ing [fö•r-] s.
för{trösta v. -de; f. på
för{tröst{an s.; best. =; en f.
för{tröst{ans}full adj. -t -a
för{trött{as v. förtröttades
tröttna

för{tulla v. -de låta tullbe-
handla

för{tull{are s. -n; pl. =, best.
pl. förtullarna

för{tull{ning s.
för}tuml{ad adj. vimmel-
kantig, förvirrad

för{tunna v. -de; f. färg
för{tunn{as v. förtunnades
bli tunnare

för{tunn{ing s.
för{tunn{ings}medel s.
för{tunn{ings}vätska s.
för}tur [fö•r-] s. -en -er; be-

handla ett ärende med f.
för{turs}be{handla v.
för{turs}be{handl{ing s.
för{turs}rätt s.
för{tvina v. -de
för{tvin{ing s.
för{tvivla v. -de
för{tvivl{ad adj. f. belägenhet
hopplös

för{tvivl{an s.; best. =; en f.
för{tvåla v. -de sönderdela

fett o.d. i alkohol o. syra
för{tvål{ning s.
för}tvätt [fö•r-] s.

1för}ty adv. ªåld.º därför; icke
f. inte desto mindre,
ändå

2för}ty konj. ªåld.º ty
för{tycka v. förtyckte miss-
tycka

för{tyd{liga v. -de
för{tyd{lig{ande s. -t -n
för{tynga v. förtyngde; f.

läder
för{tyng{ning s.
för{tyska v. -de
för{tysk{ning s.
för{täckt adj. i förtäckta

förtimring 254

21202 Ordlista F  12-11-27  08.53  Sida 254



ordalag antydningsvis
o.d.

för{tälja v. förtäljde äv. för-
talde, förtäljt äv. förtalt,
pres. förtäljer ªåld.º berätta

för{tälj{are s. -n; pl. =, best.
pl. förtäljarna

för{tänka v. förtänkte undra
över el. tänka illa om

för}tänk{sam [fö•r- el.
-tän•k-] adj. -t -ma om-
tänksam, försiktig

för}tänk{sam{het s.
för{tära v. förtärde, pres. för-

tär
för{tär{ing s.
för{täta v. -de; f. gas till

vätska
för{tät{ad adj. f. stämning
för{tät{ning s.
för{töja v. förtöjde
för{töj{ning s. -en -ar
för{töj{nings}boj s. -en -ar
för{töj{nings}lina s.
för{töj{nings}plats s.
för{töj{nings}ring s.
för{töj{nings}tross s.
för{törna v. -de
för{törn{ad adj.
för{törn{as v. förtörnades
för{törn{else s. -n vrede
för{under{lig adj. -t -a
för{under{lig{het s.
för}under{söka [fö•r-] v.
för}under{sök{are s.
för}under{sök{ning s.; t.ex. vid

brottmål
för{under{sök{nings}led{are s.
för{undra v. -de väcka för-
undran hos; f. sig

för{undr{ad adj.
för{undr{an s.; best. = för-
våning; en f.

för{undr{ans}värd adj.
för{undr{as v. förundrades
förundra sig

för{unna v. -de låta komma
till del, beskära o.d.

1för}ut [fö•r- el. -u•t] adv.
2för}ut [fö•r-] adv.
för}ut{an prep. ngn f. utan
ngn

för{ut}be{stämd adj.

för{ut}be{stämma v.
för{ut}be{stämm{else s.
för{ut}be{stäm{ning s.
för{ut}fatt{ad adj. f. mening,

åsikt
för{ut}nämnd adj.
för}ut{om prep. utom; f.

polis med hundar deltog
även hemvärnet

för{ut}satt adj. f. att
för{ut}se v.
för{ut}se{bar adj. -t -a
för{ut}se{ende adj. oböjl.
för{ut}skicka v. i förväg
meddela el. påpeka o.d.

för{ut}spå v.
för{ut}säga v.
för{ut}säg{bar adj. -t -a
för{ut}säg{bar{het s.
för{ut}säg{else s. -n -r
för{ut}sätta v.
för{ut}sätt{ning s. -en -ar
för{ut{sätt{nings}lös adj. -t -a
för{ut}var{ande adj. oböjl.
för{valta v. -de
för{valt{are s. -n; pl. =, best.

pl. förvaltarna
för{valt{ar{skap s. -et
för{valt{ning s. -en -ar
för{valt{nings}ap{par{at s.
för{valt{nings}av{gift s.
för{valt{nings}be{rätt{else s.
för{valt{nings}bo{lag s.
för{valt{nings}bygg{nad s.
för{valt{nings}chef s.
för{valt{nings}dom{stol s.
för{valt{nings}kost{nad s.
för{valt{nings}mynd{ig{het s.
för{valt{nings}nämnd s.
för{valt{nings}om{råde s.
för{valt{nings}org{an s.
för{valt{nings}råd s. -et; pl. =

ªfinl.º ledamot av högsta
förvaltningsdomstolen;
beslutande organ i större
företag

för{valt{nings}rätt s.
för{valt{nings}rätts{lig adj.

-t -a
för{valt{nings}ut{skott s.
för{valt{nings}ärende s.
för{vand [-va•nd] adj. ªprov.º
bortskämd

för{vandla v. -de
för{vandl{ing s. -en -ar
för{vandl{ings}nummer s.
för{vandl{ings}pro{cess s.
för{vandl{ings}straff s. -et;

pl. = ªjur.º
för{vanska v. -de; f. en text
för{vansk{ning s. -en -ar
för{vant{skap s. -en äv. -et
släktskap

för{var s. -et; i (gott) f.
för{vara v. -de
för{var{ing s.
för{var{ings}box s., till 1box
för{var{ings}fack s.
för{var{ings}möbel s.
för{var{ings}plats s.
för{var{ings}pärm s.
för{var{ings}rum s.
för{var{ings}skåp s.
för{var{ings}ställe s.
för{var{ings}ut{rymme s.
för}varna [fö•r-] v.
för}varn{ing s.
för{vars}ar{rest s.
för{veckla v. -de
för{veckl{ing s. -en -ar;

skapa förvecklingar
för{ved{ad adj.
för{ved{as v. förvedades bli
vedartad

för{ved{ning s.
för{vek{lig{ad adj.
för{vek{lig{as v. förveklig-

ades bli vekare
för{verka v. -de göra sig

skyldig att mista gm sitt
rättsstridiga förfarande o.d.

för{verk{ande}på{följd s. ªjur.º
för{verk{liga v. -de
för{verk{lig{ad adj.
för{veten [-ve•- äv. fö•r-] adj.

förvetet förvetna nyfiken
för{veten{het s.
för}veten{skap{lig [fö•r-] adj.

-t -a
för{vild{ad adj.
för{vild{as v. förvildades
för{vild{ning s.
för{villa v. -de; f. sig
för{vill{ande adj. oböjl.
för{vill{else s. -n -r
för}vinter [fö•r-] s.
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för{vinter}dag s.
för{virra v. -de
för{virr{ad adj.
för{virr{ing s.
för{visa v. -de utvisa ur
landet gm dom; hänskjuta
m.m.

för{vis{ning s. -en -ar
för{vis{nings}be{slut s.
för{vis{nings}dom s. -en -ar
för{vis{nings}ort s. -en -er
för{vis{nings}straff s. -et;

pl. =
för{vissa v. -de; f. sig om
för{vissna v. -de vissna bort

1för{viss{ning s. visshet, fast
övertygelse

2för{vissn{ing s.; till förvissna
för{visso adv. helt visst
för{visst adv. ªåld.º förvisso
för{vittra v. -de vittra sönder
för{vittr{ing s. -en -ar
för{vrida v., till vrida
för{vriden adj.
för{vriden{het s.
för{vrid{ning s.
för{vränga v. förvrängde
för{vräng{ning s.
för{vunnen adj. f. till över-
bevisad om, skyldig till

för{vuxen adj.
för{vålla v. -de vålla
för{våll{an s.; best. =; utan

egen f.
för{våna v. -de förundra,
överraska; f. sig

för{vån{ad adj.
för{vån{ande adj. oböjl.
för{vån{ans}värd adj.
för{vån{as v. förvånades för-
våna sig

för{vån{ing s. -en
för}vår [fö•r-] s.
för{vårs}dag s.
för}väg [fö•r-] s. oböjl.; i uttr.

i f. på förhand
för{vägen adj. förväget för-

vägna djärv, dristig
för{vägen{het s.
för{vägra v. -de vägra ngn

ngt, neka
för}välj{are [fö•r-] s.; för in-

ställning o.d.

för{välla v. förvällde hastigt
koka upp i vatten

för{väll{ning s.
för{vänd adj. förvända be-

grepp
för{vända v., till vända; f.

rösten; f. synen på ngn
för{vänd{het s.
för{vänta v. -de
för{vänt{an s.; best. =; i pl. an-

vänds förväntningar; en f.
för{vänt{ans}full adj. -t -a
för{vänt{ning s. -en -ar
för{värkt adj.
för{världs{lig{ad adj.
för{världs{lig{as v. förvärlds-

ligades
för}värma [fö•r-] v.
för}värm{are s.
för}värm{ning s.
för{värra v. -de
för{värr{as v. förvärrades bli
värre

för{värr{ing s. -en
för{värv s. -et; pl. =
för{värva v. -de
för{värv{are s. -n; pl. =, best.

pl. förvärvarna
för{värv{bar adj. -t -a
för{värvs}arbeta v.
för{värvs}arbet{ande adj.

oböjl.
för{värvs}arbete s.
för{värvs}av{drag s.; vid be-

skattning
för{värvs}be{gär s.
för{värvs}drift s.
för{värvs}frekv{ens s.
för{värvs}källa s.
för{värvs}liv s.
för{värvs}lysten adj.
för{värvs}lyst{nad s.
för{värvs}möj{lig{het s.
för{värvs}syfte s. i f.
för{värvs}till{stånd s.; för köp

av fastighet i vissa fall
för{värvs}verk{sam{het s.
för{växla v. -de
för{växl{ing s. -en -ar
för{växl{ings}kom{edi s.
för{växt adj. förvuxen
för{yngra v. -de
för{yngr{ad adj.

för{yngr{as v. föryngrades
bli yngre

för{yngr{ing s.
för{yngr{ings}bad s.
för{yngr{ings}hugg{ning s.

ªskogsv.º
för{yngr{ings}kur s. -en -er
för{yngr{ings}skott s. ªbot.º
för{yngr{ings}yta s. ªskogsv.º

vid skogsavverkning
för{yt{liga v. -de
för{yt{lig{ad adj.
för{yt{lig{as v. förytligades
bli ytligare

för{ytter{lig adj. -t -a
för{yttra v. -de avyttra
för{yttr{ing s.
för{zinka v. -de
för{zink{ning s.
för{åldr{ad adj.
för{åldr{as v. föråldrades
för{ång{as v. förångades bli
till ånga

för{ång{ning s.
för}år [fö•r-] s. tidigare del
av året; vår

för{ädla v. -de
för{ädl{ande adj. oböjl.
för{ädl{ing s.
för{ädl{ings}arbete s.
för{ädl{ings}industri s.
för{ädl{ings}led s. -et; pl. =
för{ädl{ings}met{od s.
för{ädl{ings}värde s.
för}äkt{en{skap{lig [fö•r-] adj.

-t -a
för{älder s. -n föräldrar
för{äldra}an{svar s.
för{äldra}aukt{or{itet s. -en
för{äldra}balk s.
för{äldra}dag s.; i skola
för{äldra}djur s.
för{äldra}fri adj. f. fest
för{äldra}för{en{ing s.
för{äldra}för{säkr{ing s.
för{äldra}hem s.
för{äldra}kon{takt s.
för{äldra}ko{op{er{at{iv s.
för{äldra}led{ig adj. -t -a
för{äldra}led{ig{het s.
för{äldra}lös adj. -t -a
för{äldra}mynd{ig{het s.
för{äldra}möte s.
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för{äldra}par s.
för{äldra}penn{ing s.
för{äldra}rätt s. ªjur.º
för{äldra{skap s. -et
för{äldra}ut{bild{ning s.
för{äldra}vandr{ing s. för att
förhindra ungdomsbråk
på gator och torg

för{älska v. -de; f. sig i
för{älsk{ad adj.
för{älsk{else s. -n -r
för{änder{lig adj. -t -a; för-

änderligt lynne
för{änder{lig{het s.
för{ändra v. -de; f. sig
för{ändr{ad adj.

för{ändr{ing s. -en -ar
för{ändr{ings}arbete s.
för{ändr{ings}pro{cess s.
för{ändr{ings}takt s.
för{ära v. -de ge som gåva
för{är{ing s. -en -ar
för{äta v., till äta; f. sig på
för{öda v. förödde, förött,

förödd n. förött, pres.
föröder

för{öd{ande adj. oböjl.
för{öd{else s. -n -r
för}öd{mjuka [fö•r-] v.
för}öd{mjuk{else s. -n -r
för{öka v. -de öka o.d.; f. sig
för{ök{else s. -n -r

för{ök{ning s.
för{ök{nings}cell s.
för{ök{nings}sätt s.

1för{öva [-ö•v-] v. -de; f. brott
2för}öva [fö•r-] v. öva i för-

väg
för{öv{are s. -n; pl. =, best. pl.

förövarna
för över el. för}över adv.; till

4för
för}öv{ning [fö•r-] s. f. för ngt
för övr{igt äv. för}övr{igt adv.
i fråga om annat, ann-
ars; i förbigående sagt

fösa v. föste
fös{ning s.
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g [ge i fråga om musik ofta je]
s. g:et; pl. g:n el. g, best. pl.
g:na

gabard{in [-i•n] s. -en el. -et
tyg

gabard{in}byx{or s. pl.
gabard{in}dräkt s.
gabard{in}kost{ym s.
gabbro s. -n bergart
gabbro}mass{iv s.
gabon{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Gabon

gabon{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
gabon{es{iska [-e•s-] s. -n

gabonesiskor kvinna
gadd s. -en -ar
gadda v. -de 1 ªvard.º ge
stickord; egga upp 2 g.
sig samman; g. ihop sig

gadd}för{sedd adj.
gadd{ig adj. -t -a bitande,
giftig

gadd{ig{het s.
gadd}lös adj. -t -a
gadd}stekel s.
gael{er [gä•l- el. gae•l-] s. pl.;

keltisk folkgrupp
gael{isk adj. -t -a
gael{iska s. -n gaeliskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
gaffel s. -n gafflar
gaffel}antilop s.
gaffel}bit s.
gaffel}form{ad adj.
gaffel}form{ig adj. -t -a
gaffel}klo s.
gaffel}rigg s.
gaffel}segel s.
gaffel}truck s.
gaffel}tång s. -en gaffel-

tänger
gaffla v. -de ªvard.º prata;
käbbla

gag [gägg el. gagg] s. -et; 
pl. -s äv. = överraskande
komisk effekt t.ex. i film

gag{at [-a•t] s. -en -er svart-

glänsande sten- el. brun-
kol

gag{at}brosch s.
gage [ga•s] s. -t [-et]; pl. -r
[-er] äv. = avlöning el.
arvode åt artist m.m.

gagg s. -et ªvard.º gaggigt
prat

gagga v. -de ªvard.º prata
gaggigt

gagg{ig adj. -t -a ªvard.º
virrig p.g.a. ålder

gagg{ig{het s.
gagn s. -et nytta, fördel
gagna v. -de
gagne{lig adj. -t -a
gagne{lig{het s.
gagne}rik äv. gagn}rik adj.

-t -a
gagne}rik{het äv.

gagn}rik{het s.
gagn}lös adj. -t -a
gagn}lös{het s.
gagnrik se gagnerik
gagnrikhet se gagnerikhet
gagn}virke s.
gagn}växt s.
gaj s. -en -ar tåg el. vajer
för stöttning av bom
m.m. ombord

gaj}skänkl{ing s.
1gala v. gol, galit el. galt,

pres. gal; tuppen gal
2gala s. -n galor fest, fest-

föreställning o.d.; hög-
tidsdräkt; klädd i (full) g.

gala}bal s. -en -er
gala}bank{ett s.
gala}dräkt s.
gala}före{ställ{ning s.
gala}klädd adj.
galakt{isk [-ak•t-] adj. -t -a
som rör galax

galakt{os [-å•s] s. -en socker-
art

gala}kväll s.
gala{lit [-i•t] s. -en konsthorn
gala{lit}ring s.
gala}mid{dag s.
gal{ant [-an•t äv. -an•t] adj.;

n. =, -a artig o. uppmärk-
sam mot damer; lättfärdig;
utmärkt

gal{ant{eri [-i•] s. -et -er
artighet osv.; i pl. äv. pryd-
nadsvaror

gala}premi{är s.
galat{er [-a•t-] s. pl. inv. i
det forntida Galatien

Galat{er}brev{et namn; i
Bibeln

gala}toal{ett s.
gala}vagn s.
galax [-ak•s] s. -en -er
stjärnsystem

galder s. -n galdrar forn-
nordisk besvärjelse

gale{as [-a•s] s. -en -er två-
mastat segelfartyg

gale{as}tackl{ing s.
gal{ej [-ej•] s. -et ªvard.º
festande

gal{eja s. -n galejor i uttr.
vad hade min son (el. du
o.d.) på galejan att göra
ªvard.º, antydan att ngn
onödigtvis givit sig in i ngt

galen adj. galet galna tokig;
oriktig m.m.

galen}panna s. ªvard.º
galen{skap s. -en -er
galg}backe s.
galge [-lj-] s. -n galgar
galgen}frist [gal•j-, äv.
gal•g-] s. oböjl. kort upp-
skov med ngt obehagligt

galg}fysio{nomi s. skurk-
aktigt utseende

galg}fågel s. skojare,
slyngel

galg}hum{or s. bister
humor

galg}hum{or{ist{isk adj. -t -a
galici{er [-li•s-] s. -n; pl. =
inv. i Galicien

galic{isk adj. -t -a
galic{iska s. -n galiciskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
galilé s. -n -er inv. i Galiléen
galile{isk adj. -t -a
galjadet [-e•t] s. -en -er
bred konisk vimpel

galj{on [-o•n] äv. galli{on s.
-en -er utbyggnad på för-
stäv

galj{ons}bild s.
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galj{ons}fig{ur s. ªofta bildl.º
1gall adj. oböjl.; mest i predikativ

anv. ofruktsam; kon är g.
2gall s. -en -er gallbildning
galla s. -n gallor 1 vätska
avsöndrad från levern;
ªbildl.º vrede, ilska o.d.
2 ledsvulst hos häst

gall}bild{ning s. av organ-
ism framkallad knölformig
missbildning hos växt

gall}blomma s.
gall}blåsa s.
gall{blåse}in{flamm{at{ion s.

1galler s. gallret; pl. =, best.
pl. gallren stängsel

2gall{er s. pl. inv. i det forn-
tida Gallien

galler}dörr s.
galler}fönster s.
galler}för{sedd adj.
galler}glugg s.
galler}grind s.
gall{eri [-i•] s. -et -er lång-
smalt praktrum; läktare;
översta raden på teater
o.d.; täckt gång i gruva;
konstsamling m.m.

gall{eria s. -n gallerior in-
byggd gågata med butik-
er

gall{eri}konst s.
gall{eri}plats s.
gall{eri}publ{ik s.
gall{er{ist s. -en -er ägare av
konstgalleri

gall{eri}äg{are s.
galler}verk s.
gall}feber s. reta g. på ngn
gall}fistel s.
gall}gång s. -en -ar
gall{ic{ism [-is•m] s. -en -er
franskt el. franskpåverk-
at ord el. uttryck i annat
språk m.m.

galli{matias [-ti•-] s. oböjl.
meningslöst prat; ren g.

gallion se galjon
gall{is{era v. -de göra gall-
isk m.m.

gall{is{er{ing s.
gall{isk adj. -t -a äv. fransk;

g. espri

galli{um s. -et el. galliet el. =
metall

gall}ko s.; till 1gall
gall}mygga s.
gallon [gäll•- el. gall•-] s.;

pl. = engelskt och amerik-
anskt rymdmått; en g.

gallra v. -de
gallr{ing s.
gallr{ings}hugg{ning s.
gallr{ings}met{od s.
gallr{ings}virke s.
gall}sjuk adj. -t -a ªbildl.º
gall}skrik s. gällt skrik
gall}skrika v.
gall}sopp s.; oätlig svamp
gall}sprängd adj.
gall}sprängd{het s.
gall}stekel s.
gall}sten s.
gall{stens}an{fall s.
gall}tjut s.
gall}tjuta v.
gallup s. -en -ar ªvard.º
opinionsundersökning –
Urspr. varumärke

gallup}under{sök{ning s.
gall{äppel}syra el. gall{-

äpple}syra s.
gall}äpple s.
galläpplesyra se galläppel-

syra
galmeja [-ej•a] s. -n zink-
spat m.m.

galn{as v. galnades bete sig
som en galning

galn{ing s. -en -ar
1gal{on [-o•n] s. -et äv. -en

tjock, plastbelagd väv –
Urspr. varumärke.

2gal{on [-o•n] s. -en -er uni-
formsband

gal{on}byx{or s. pl.
gal{on{er{ad adj. försedd
med galoner; till
2galon

gal{on}jacka s.
gal{on}väska s.
galopp [-åpp•] s. -en -er;

i full äv. fullt g.; fatta
galoppen

galopp}bana s.
galopp{era v. -de

galopp{er{ande adj. oböjl. g.
lungsot

galopp{er{ing s.
galopp}sport s.
galopp}takt s.
galopp}tävl{ing s.
galopp{ör [-ö•r] s. -en -er

häst m.m.
galosch [-ås•] s. -en -er
galosch}bett s.; med starkt

framskjutande underkäke
galosch}haka s.
galosch}hylla s.
galt s. -en -ar hanne av svin
galt}gris s.
galt}säng s.; vid masugn
galt}ugn s.
galva v. -de ªvard.º galvan-
isera

galv{an{is{era v. -de gm
elektrolys överdra med
metall; förzinka

galv{an{is{er{ing s.
galv{an{isk [-va•-] adj. -t -a;

g. elektricitet uppkommen i
beröringsyta mellan olikartade
ledare

galv{an{ism [-is•m] s. -en
ªtandläk.º oral g.

galv{an{is{ör [-ö•r] s. -en -er
galv{ano{meter [-me•-] s. -n

galvanometrar mätinstru-
ment för svag elektrisk
ström

galv{ano{metr{isk [-me•-]
adj. -t -a

galv{ano{plast{ik [-i•k] s. -en
kopiering av medaljer gm
elektrolys

galv{ano{plast{isk [-as•t-]
adj. -t -a

galv{ano{skop [-å•p] s. -et;
pl. = instrument för påvis-
ande av elektrisk ström

galv{ano{tekn{ik [-i•k] s. -en
galv{ning s.
gal{är [-ä•r] s. -en -er i ä. tid

använt krigsfartyg som roddes
av slavar

gal{är}slav s. -en -ar
gal{är}straff s. -et; pl. =
gal{är}varv s.
gam s. -en -ar fågel
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gama v. -de ªvard.º roffa;
tigga

gamasch [-as•] s. -en -er
damask för häst

gamba s. -n gambor stråk-
instrument

gamba}stämma s.
gambi{er s. -n; pl. = inv. i
Gambia

gamb{isk adj. -t -a
gamb{iska s. -n gambiskor

kvinna
gamb{it [gam•b- el. -i•t] s.

-en; pl. -ar el. -er spel-
öppning i schack

gamb{it}bonde s.
game [gem el. gejm] s. -t
[-et]; pl. = underavdel-
ning av set i tennis m.m.;
gammal i gamet erfaren,
van

game}boll s.
gam{et [-e•t] s. -en -er köns-
cell

gam}falk s.
gam}flock s. -en -ar
gam}fågel s.
gam{ig adj. -t -a ªvard.º roff-
ande, girig

gamla}dar el. gammel}dar s.
pl. på g. på ålderdomen

gamla}frun s. best.
gamla}mor s.
gaml{ing s. -en -ar ªvard.º
gammal person

gamma s. -t; pl. -n el. =
grekisk bokstav 
motsv. g

gamma}fly s.; insekt
gamma{fly}larv s. -en -er
gamma}globul{in s.; äggvite-

ämne(n) i blodserum
gammal adj. -t gamla, äldre

äldst; tio år g.
gammal}dags adj. oböjl.
gammal}dans el. gammel}-

dans s.
gammal{dans}för{en{ing s.
gammal}katol{ik s.
gammal}klok adj. -t -a
gammal}kristen adj.
gammal}kyrk{lig adj. -t -a
gammal{mans}vis{dom s.

gammal}mod{ig adj. -t -a
gammal}mod{ig{het s. -en -er
gammal}piga el. gammel}-

piga s. ªprov. o. finl.º ogift
äldre kvinna

gammal}rosa adj. oböjl.
gammal}stav{ning s.
gammal}svensk adj. -t -a
gammal}svenska s. -n språk
gammal}testa{ment{lig adj.

-t -a
gammal}vals el. gammel}-

vals s. -en -er
gamm{an s. oböjl. ªåld.º
glädje; i glädje och g.

gamma}stråle s.
gamma}strål{ning s.; vid

atomkärnas övergång till lägre
energitillstånd

gammeldans se gammal-
dans

gammeldar se gamladar
gammel}far s.
gammel}gädda s.
gammel}kom{mun{ist s.
gammel{mans}röst s.
gammel}mor s.
gammelpiga se gammalpiga
gammelvals se gammalvals
gam{äng [-än•] s. -en -er
gatpojke

gam{äng{akt{ig adj. -t -a
gam{äng}stil s.
gan s. -en; pl. -er el. -ar

ªprov.º gäl (mest i pl.); mun,
svalg m.m.

gana v. -de 1 ªprov.º rensa
fisk, gäla  2 ªprov.º gapa,
glo

ganasch [-as•] s. -en -er
underkäkshalva hos häst
m.m.

ganglie}cell s.
ganglie}kedja s.
gangli{on s. gangliet gangli-

er nervknut; svulst vid
sena el. led

gangrenös se gangränös
gangr{än [-ngrä•n] s. -et
kallbrand

gangr{än{ös [-ngränö•s] el.
gangr{en{ös adj. -t -a med
kallbrand

gangster s. -n gangstrar
gangster}chef s.
gangster}fas{on{er s. pl.
gangster}film s.
gangster}gäng s.
gangster{ism [-is•m] s. -en
gangstervälde m.m.

gangster}krig s.
gangster}kupp s.
gangster}met{od s.
gangster}synd{ik{at s.
gangster}välde s.
gan{ing s. ªprov.º till gana 1
gans s. -en -er garnerings-
snöre

gans}be{sätt{ning s.
ganska adv.
ganymed [-e•d] s. -en -er

ªskämtsamtº servitör
gap s. -et; pl. =
gapa v. -de
gap}flabb s. -et ªvard.º
gap}flabba v. ªvard.º
gap}hals s. ªvard.º
gap{ig adj. -t -a ªvard.º
skrikig o.d.

gap{ig{het s.
gap}sax s.; för klippning av

plåt
gap}skratt s.
gap}skratta v.
gara v. -de färdigbereda

hud m.m.
gar{age [-a•s] s. -t [-et]; pl. =
gar{age}bygg{nad s.
gar{age}dörr s.
gar{age}hyra s.
gar{age}in{fart s.
gar{age}plats s.
gar{age}port s.
gar{ag{era [-se•-] v. -de
ställa i garage

gar{ag{er{ing s.
gar{ant [-an•t äv. -an•t] s.

-en -er person som
garanterar o.d.

gar{ant{era v. -de gå i god el.
ansvara för o.d.; tillför-
säkra

gar{ant}för{en{ing s.
gar{anti [-i•] s. -n -er gar-
anterande; borgen,
säkerhet m.m.
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gar{anti}av{gift s.
gar{anti}av{tal s.
gar{anti}be{lopp s.
gar{anti}be{vis s.
gar{anti}dag s.
gar{anti}fond s.
gar{anti}för{bind{else s.
gar{anti}för{säkr{ing s.
gar{anti}giv{are s.
gar{anti}giv{ning s.
gar{anti}lån s.
gar{anti}pens{ion s.
gar{anti}pris s., till 1pris
gar{anti}ram s. ªekon.º
gar{anti}regel s. -n garanti-

regler
gar{anti}ränta s.
gar{anti}sedel s.
gar{anti}summa s.
gar{anti}tid s.
gar{anti}ut{fäst{else s.
gar{anti}å{tag{ande s.
garçon [-sån•] el. garcon s.

-en -er; en glad g. en glad
gosse

gard [ga•rd el. gard•] s. -en 
-er skyddad utgångsställ-
ning i fäktning o.d.

garde [gard•e el. ga•rde] s.
-t -n livvakt, skyddsvakt;
livregemente; stamtrupp
m.m.

gard{enia [-e•-] s. -n gard-
enior växt

garden}party [ga•rden-] el.
garden party s. trädgårds-
fest

gard{era v. -de skydda,
säkerställa o.d.; hålla
kungen garderad med lägre
kort (i kortspel)

gard{er{ing s.
garde{rob [-å•b] s. -en -er
förvaringsrum för el. för-
råd av kläder

garde{robié s. -n -er garde-
robsvakt

garde{robi{är [-ä•r] s. -en -er
kvinnlig garderobsvakt

garde{robs}av{gift s.
garde{robs}dörr s.
garde{robs}hylla s.
garde{robs}ut{rymme s.

garde{robs}vakt s.
gard{es}of{fic{er s.
gard{es}rege{mente s.
gard{es}uni{form s.
gard{in [-i•n] s. -en -er
gard{in}ar{range{mang s.
gard{in}kappa s.
gard{in}ring s.
gard{in}springa s.
gard{in}stång s.
gard{in}upp{sätt{ning s.
gard{ist [-is•t] s. -en -er
soldat vid garde

gard{ist}uni{form s.
gard}järn s. skyddsjärn

framför framhjul på lok 
m.m.

gard}ställ{ning s.
gar{fågel s. -n garfåglar

utdöd alkfågel
garn s. -et; pl. = el. om garn-

sorter -er
garn}af{fär s.
garn}bom s. ªvävn.º
garn}docka s.
garn{era v. -de kanta, in-
fatta; pryda m.m.

garn{er{ing s. -en -ar; g. på
kläder; g. på fartyg inre
beklädnad av skrov

garn{er{ings}band s.
garn}fiske s.
garn}härva s.
gar{ning s.; till gara
garn{is{on [-o•n] s. -en -er
samling truppförband
förlagda till en ort; för-
läggning o.d.

garn{is{on{era v. -de för-
lägga som garnison o.d.

garn{is{on{er{ing s.
garn{is{ons}of{fic{er s.
garn{is{ons}ort s. -en -er
garn{is{ons}sjuk{hus s.
garn{is{ons}stad s., till 1stad
garn{is{ons}tjänst s.
garn{is{ons}trupp s.
garn{it{yr [-y•r] s. -et; pl. =
garnering; uppsättning,
sats

garn}nyst{an s.
garn}vinda s.
garn}ända el. garn}ände s.

garrott{era v. -de avrätta
gm strypning

garrott{er{ing s.
garv s. -et; pl. = ªvard.º
skratt

garva v. -de 1 bereda hud
till läder m.m. 2 ªvard.º
skratta

garv{ad adj. erfaren, pröv-
ad

garv{ar}bark s. -en
garv{are s. -n; pl. =, best. pl.

garvarna
garv{ar}ull s.
garv{eri [-i•] s. -et -er
garv{eri}arbet{are s.
garv{eri}industri s.
garv{ning s.
garv}syra s.
garv}ämne s.

1gas s. -en -er; vara i gasen
ªvard.º vara upprymd el.
berusad

2gas s. -en glest tyg
gasa v. -de
gas}ac{kumul{at{or s.
gas{ad adj.
gas}an{fall s.
gas}arbet{are s.
gas}be{håll{are s.
gas}be{lys{ning s.
gas}be{red{skap s.
gas}bild{ning s.
gas}binda s.; till 2gas
gas}bland{ning s.
gas}brand s.; sårsjukdom
gas}bränn{are s.
gas}bränsle s.
gas}bubbla s.
gas}buss s.
gascogn{are [-kån•j-] s. -n;

pl. =, best. pl. gascognarna
inv. i Gascogne; ªåld.º
friskus; skrävlare

gascogn{ar}hum{ör s.
gascogn{ar}lynne s. -t
gas{ell [-ell•] s. -en -er

antilop
gas{ell}öga s.
gas}ex{plos{ion s.
gas}far{tyg s.
gas}flaska s.
gas}form s. i g.
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gas}form{ig adj. -t -a
gas}fynd{ig{het s.
gas}för{gift{ning s.
gas}gen{er{at{or s.
gas}halt{ig adj. -t -a
gas}hand{tag s.
gas}in{dik{er{ing s.
gask s. -en; pl. -ar el. -er

ªvard.º bud i vira; fest på
studentnation m.m.

gaska v. -de säga gask i vira
m.m.; g. upp ªvard.º
muntra upp

gas}kam{in s.
gas}kammare s.
gask}bud s.
gask}kort s.
gas}klocka s.
gas}klot s. -et; pl. = om

planeter
gas}kol s.
gas}kom{press s.; till 2gas
gas}kran s.
gask}spel s.
gas}kök s.
gas}lampa s.
gas}larm s. ªmil.º
gas}led{ning s.
gas}lever{ans s.
gas}ljus s.
gas}lukt s.
gas}lykta s.
gas}låga s.
gas}läcka s.
gas}mask s. -en -er
gas}moln s.
gas}mät{are s.
gas{ning s.
gas{ol [-å•l] s. -en petrole-
umgas avsedd som
bränsle urspr. varunamn

gas{ol}be{håll{are s.
gas{ol}bränn{are s.
gas{ol}driven adj.
gas{ol}flaska s.
gas{ol}kök s.
gas{ol}tub s.
gaso{meter [-me•-] s. -n

gasometrar gasbehållare;
gasklocka

gas}ped{al s.
gas}regl{age s.
gas}ren{ing s.

gas}rör s.
gass s. -et
gassa v. -de; solen gassar
gass{ig adj. -t -a
gas}sken s.
gas}skydd s.
gas}slang s. -en -ar
gas}spis s. -en -ar
gas}strids{medel s.
gas}svets{ning s.
gast s. -en -ar 1 matros;
hjälpreda på segelbåt
m.m. 2 spöke o.d.

gasta v. -de ªvard.º skrika,
föra oväsen

gas}tanker s.
gast{era v. -de gästspela
gast{er{ing s.
gast}krama v.; till gast 2
gast}kram{ning s.; till gast 2
gast}likn{ande adj. oböjl.; till

gast 2
gastr{isk adj. -t -a magsäcks-

o.d.
gastr{it [-i•t] s. -en -er mag-
katarr

gastro{kamera s.
gastro{nom [-å•m] s. -en -er
matkännare; finsmakare

gastro{nomi [-i•] s. -n högre
kokkonst

gastro{nom{isk [-nå•-] adj.
-t -a

gastro{skop [-å•p] s. -et;
pl. = optiskt instrument
för undersökning av
magsäcken

gastro{skop{era v. -de
gastro{skop{er{ing s.
gastro{skopi [-i•] s. -n -er
gastroskopering

gastro{skop{isk [-å•p-] adj.
-t -a

gastr{ula [gas•tr-] s. -n
gastrulor äggs bägar-
liknande utvecklings-
stadium, groddbägare

gastr{ul{at{ion s. -en -er
groddbladsbildning

gas}tub s.
gas}turb{in s.
gas{turb{in}mot{or s.
gas}tänd{are s.

gas}tät adj. gastätt gastäta
gas}tät{het s.
gas}ugn s.
gas}verk s.
gas}vulk{an s.
gas}väv s.; till 2gas
gata s. -n gator – Samman-

sättningsfog, se resp. ord.
gatbeläggning se gatu-

beläggning
gatbredd se gatubredd
gatbuller se gatubuller
gate [gejt] s. -n [-en] -r
[-er]; utgång till flygplan
på flygplatser

gat}flicka s.
gat}hus äv. gatu}hus s.
gat}hörn s.
gat}kamom{ill s.
gat}krasse s.
gat}lopp s.
gat}lykta s.
gat}lägg{are s. -n; pl. =, best.

pl. gatläggarna
gat}lägg{ning s.
gat}pojke s.
gat{pojks}fas{on{er s. pl.
gatskylt se gatuskylt
gat}smuts s.
gat}sop{are s.
gat}sten s.
gat}stryk{are s.
gat}stump s.
gatt s. -et; pl. = hål i fartygs
bordläggning för kätting
m.m.; trång farled, inlopp
i hamn

gatu}adress s.
gatu}arbete s.
gatu}barn s. föräldralöst
barn som bor på gatan

gatu}be{lys{ning s.
gatu}be{lägg{ning äv. gat}-

be{lägg{ning s.
gatu}bild s.
gatu}bredd äv. gat}bredd s.
gatu}buller äv. gat}buller s.
gatu}chef s.
gatu}de{monstr{at{ion s.
gatu}di{rekt{ör s.
gatu}dörr s.
gatu}frid s.
gatu}för{sälj{are s.
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gatu}för{sälj{ning s.
gatuhus se gathus
gatu}kont{or s.
gatu}kors s.
gatu}kors{ning s.
gatu}krav{all{er s. pl.
gatu}kök s.
gatu}liv s.
gatu}mark s.
gatu}mus{ik{ant s.
gatu}mynn{ing s.
gatu}namn s.
gat}unge s. ªvard.º
gatu}nivå s.
gatu}nämnd s.
gatu}nät s.
gatu}o{ro{lig{het{er s. pl.
gatu}park{er{ing s.
gatu}plan s. -et; pl. =
gatupplopp se gatu-

upplopp
gatuppträde se gatu-

uppträde
gatu}pro{stit{ut{ion s.
gatu}regl{er{ing s.
gatu}ren{håll{ning s.
gatu}skylt äv. gat}skylt s.
gatu}strid s.
gatu}styr{else s.
gatu}syst{em s.
gatu}teater s.
gatu}traf{ik s.
gatu}traf{ik{ant s.
gatu}under{håll s. -et
gatu}upp{lopp äv. gat}upp{-

lopp s.
gatu}upp{träde äv. gat}upp{-

träde s.
gatu}vimmel äv. gat}-

vimmel s.
gatu}våld s.
gatu}över{gång s.
gatvimmel se gatuvimmel
gaucho [gaut•jå] s. -n; pl. -r

el. -er boskapsskötare på
Pampas

gaull{ism [gål-] s. -en polit-
iska idéer efter president
de Gaulle

gaull{ist s. -en -er
gavel s. -n gavlar 1 kort-
sida på hus m.m. 2 i uttr.
på vid g. vidöppen

gavel}fönster s.
gavel}hus s.
gavel}krön s.
gavel}rum s.
gavel}spets s.
gavel}vägg s.
gavi{al [-a•l] s. -en -er

krokodil
gavla v. -de ªprov.º gå el. slå

i dörrarna; öppna sig,
öppnas

gavott [-ått•] s. -en -er dans-
(melodi)

gay [gej] adj. oböjl.;
predikativt ªvard.º homo-
sexuell om man

G-dur [ge•- el. je•-] el. G dur s.
oböjl.

G-dur}skala s.
ge äv. 1giva v. gav, gett el.

givit, given givet givna,
pres. ger äv. giver, imper. ge
äv. giv; g. ngn ngt i jul-
klapp; g. sig för övermakt-
en upphöra med mot-
ståndet o.d.

ge{bit [gebi•t äv. j-] s. -et;
pl. = område, fack

gecko [g-] s. -n; pl. -r el. -er
ödla

gecko}ödla s.
ge{dackt [gedakk•t] s. -en 

-er täckt labialstämma
i orgel

geddes}yxa [g- äv. j-] s. låta
geddesyxan gå ªåld.º vidta
stränga besparingsåt-
gärder

ge{digen [jedi•-] adj. gediget
gedigna fullödig, solid;
ren; gediget guld

ge{digen{het s.
1gegga [g-] s. -n ªvard.º

kladdig massa, sörja
2gegga [g-] v. -de ªvard.º

kladda, smeta m.m.
gegga}moja s. -n ªvard.º
sörja; smet

gegg{ig [g-] adj. -t -a ªvard.º
ge{heime}råd s. -et; pl. =
äldre titel på vissa högre
tjänstemän i Danmark
och Tyskland

ge{henna [jehenn•a] s.; 
best. = el. -t helvete

ge{häng [jehän•] s. -et; pl. =
axelrem el. bälte för
vapen m.m.

ge{hör [jehö•r] s. -et musik-
öra; (spela) efter g. utan
noter; absolut g.

ge{hörs}öv{ning s.
geiger}mät{are [gaj•ger- el.
gej•-] s.; mätinstrument för
radioaktivitet

geiger}räkn{are s.
geisha [gej•sa] s. -n geishor

japansk sångerska o.
danserska på tehus m.m.

geisha}skola s.
geist [gajst el. gejst] s. -en
livlighet, glöd, flykt

gejd [g-] s. -en -er ªtekn.º
ledskena, styrlinjal

gejd}sko s.
gejser [g-] s. -n gejsrar
varm springkälla

gejser}ut{brott s.
gel [j-] s. -et el. -en; pl. = el.

-er halvfast massa av
kolloidal lösning

gel{at{in [selati•n] s. -et el.
-en rent (ben)lim

gel{at{in{art{ad adj.
gel{at{in{era v. -de göra el.

bli geléartad; överdra
med gelatin

gel{at{in{er{ing s.
gel{at{in}hinna s.
gel{at{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
geléartad; gelatinhaltig
m.m.

gelbgjutare se gälbgjutare
gelbgjuteri se gälbgjuteri
gelé [s-] s. -n el. -et; pl. -er
stelnad massa av fruktsaft
el. av köttspad med gelatin
m.m.

gelea [sele•a] v. -de; g. sig
övergå till gelé

gelé{akt{ig adj. -t -a
gelé}hall{on s.
gele{ig [sele•-] adj. -t -a
gelé}klump s.
gelé}pulver s.
gelé}svamp s.
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ge{like [jeli•-] s. -n gelikar
mest pl.; jämlike

ge{länk [gelän•k äv. je-] s.
-et; pl. = läderinlägg i hål-
fot i sko

1gem [jemm el. g-] s. -men 
-mer graverad el. relief-
prydd halvädelsten

2gem [ge•m] s. -et; pl. =
pappersklämma

ge{mak [jema•k] s. -et; pl. =
praktrum

1ge{men [jeme•n] adj. -t -a
lumpen, nedrig m.m.;
ªåld. o. prov.º folklig; ge-
mene man folk i allmän-
het o.d.; i g. i allmänhet;
gemena (bokstäver) små
bokstäver i boktryck

2ge{men [jeme•n] s. -en -er
liten bokstav i boktryck

ge{men{het s. -en -er
ge{men{lig{en adv. vanligen
ge{men{sam adj. -t -ma;

deras gemensamma egen-
dom som de äger tillsammans

ge{men{sam{het s.
ge{men{sam{hets}an{lägg{-

ning s. ªlantmät.º
ge{men{sam{hets}bad s.
ge{men{sam{hets}grav s.
ge{men{sam{hets}känsla s.
ge{men{sam{hets}skog s.
ge{men{skap s. -en -er sam-
hörighet; nära förbindelse
m.m.

ge{men{skaps}form s. -en -er
ge{men{skaps}känsla s.
ge{men{skaps}liv s.
ge{men{skaps}upp{lev{else s.
gem{in{ata [je- äv. ge-, -a•ta]

s. -n geminator ªspråkv.º
fördubblad konsonant

gem{in{at{ion [je- äv. ge-] s.
-en -er ªspråkv.º fördubbl-
ing, förlängning

gem{in{era v. -de
gem{in{er{ing s.
gems [g- el. j-] s. -en -er
stenget

gems}bock s.
gems}horn s.
gems}rot s.; växt

ge{myt [jemy•t äv. ge-] s.
-et; pl. = godmodighet,
fryntlighet; sinnelag m.m.

ge{myt{lig adj. -t -a god-
modig, fryntlig, småtrev-
lig

ge{myt{lig{het s.
ge{mål [jemå•l] s. -en -er

ªngt åld.º kunglig persons
make el. maka

1gen adj. -t -a rak, kort o.d.
2gen s. -en -er arvsanlag i

segment av kromosom,
arvsenhet

gena v. -de ta genväg m.m.
gen{ans [senan•s el. -an•s] s.

-en känsla av att vara
generad, förlägenhet

gen{ant [senan•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a besvärande,
pinsam, värd att skämm-
as för

1gen{ast adv. utan dröjsmål
2gen{ast konj. ªvard.º så snart

som
gen}bank s. -en -er
gen}bo s. -n -r person som
bor mittemot

gend{arm [sandar•m] s. -en
-er medlem av gendarm-
eri

gend{arm{eri [-i•] s. -et ut-
ländsk militärt organiser-
ad poliskår m.m.

gend{arm{eri}kår s.
gend{arm{eri}of{fic{er s.
gen}driva v. vederlägga,
motbevisa

gen}driv{ning s.
genea{log [jenealå•g] s. -en

-er
genea{logi [-gi•] s. -n -er
släktforskning; släkt-
skapsförhållanden

genea{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

gen{era [sene•-] v. -de be-
svära; göra förlägen; g.
sig för dra sig för o.d.

gen{er{ad adj. besvärad;
förlägen, skamsen

gen{er{al [-a•l] s. -en -er of-
ficer av högsta graden

gen{er{al- [-a•l-] i sms över-,
huvud-, allmän- m.m.

gen{er{al}ag{ent s.
gen{er{al}ag{ent{ur s.
gen{er{al}an{grepp s.
gen{er{al}bas s., till 1bas
gen{er{al}di{rekt{ör s.
gen{er{al}för{saml{ing s.
gen{er{al}guvern{ör s.
gen{er{al}in{vent{er{ing s.
gen{er{al{is{at{ion [se-] s. -en

-er
gen{er{al{is{era [se-] v. -de
förallmänliga, ge allmän
tillämpning åt

gen{er{al{is{er{ing s.
gen{er{al{iss{im{us [-iss•-] s.

oböjl. högste befälhavare
i ä. tid; en g.

gen{er{al{ist [se-, -is•t] s. -en
-er person med mångsid-
iga kunskaper (motsatt:
specialist)

gen{er{al{itet [-e•t] s. -et
generalspersoner i armén

gen{er{al}klaus{ul s.
gen{er{al}kom{miss{arie s.
gen{er{al}kon{sul s.
gen{er{al}kon{sul{at s.
gen{er{al}löjtn{ant s.; med

grad närmast under general
gen{er{al}maj{or s.; med grad

närmast under generallöjtnant
gen{er{al}mönstr{ing s.
gen{er{al}order s.
gen{er{al}paus s. ªmus.º
gen{er{al}plan s. -en -er
gen{er{al}pro{gram s.
gen{er{al}rep s. general-
repetition

gen{er{al}re{pet{it{ion s.
gen{er{al}se{kret{er{are s.
gen{er{als}grad s.
gen{er{als}pers{on s.; tillhör-

ande generalsgraderna
gen{er{al}stab [-a•l-] s.; för

operativ planering
gen{er{al{stabs}chef s.
gen{er{al{stabs}karta s.
gen{er{al{stabs}kår s.
gen{er{al{stabs}of{fic{er s.
gen{er{al}strejk s. storstrejk
gen{er{als}uni{form s.
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gen{er{al}tull{styr{els{en s.
best.

gen{er{al}överste s.; militär
grad inom Östblocket

gen{er{al}över{syn s.
gen{er{ande [sene•-] adj.

oböjl. besvärande; miss-
prydande; g. hårväxt

gen{er{at{ion s. -en -er släkt-
led; släkte; mansålder

gen{er{at{ions}fråga s.
gen{er{at{ions}gräns s.
gen{er{at{ions}kamr{at s.
gen{er{at{ions}klyfta s.
gen{er{at{ions}kon{flikt s.
gen{er{at{ions}mot{sätt{ning s.
gen{er{at{ions}rom{an s.
gen{er{at{ions}skifte s.
gen{er{at{ions}växl{ing s.
gen{er{at{iv [-i•v] adj. -t -a
alstrande, frambring-
ande; fortplantnings- o.d.

gen{er{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; gas- el. ström-
alstrare m.m.

gen{er{at{or}gas s.; för för-
bränning

gen{er{at{ris [-i•s] s. -en -er
linje gm vars rörelse en
yta tänks uppkomma,
alstringslinje

gen{er{ell [senerell•] adj. -t 
-a allmängiltig

gen{er{era v. -de alstra,
frambringa o.d.

gen{er{er{ing s.
gen{er{isk [-e•r-] adj. -t -a
avseende släktet el. arten
el. slaget o.d.

gen{er{os{itet [se-, -e•t] s.
-en

gen{er{ös [-ö•s] adj. -t -a fri-
kostig

gen{es [jene•s] s. -en upp-
komst; utveckling

gen{es{is [je•- el. ge•-] s.;
best. = uppkomst, ur-
sprung; en g.; G. första
Moseboken i Bibeln

gen{et{ik [jeneti•k] s. -en
ärftlighetsforskning

gen{et{ik{er [jene•-] s. -n;
pl. =

gen{et{isk adj. -t -a ur-
sprungs-, härlednings-;
ärftlighets-

gen{ett [jenett•] s. -en -er
ginstkatt

gen{ett}skinn s.
genev{er [senä•ver el. -ne•-]

s. -n (nederländskt) enbärs-
brännvin

genev{er}krus s. -et; pl. =
genev{er}smak s.
gen}för{ändr{ing s.
gen}gas [je•n-] s. generator-
gas

gen{gas}ag{greg{at s.
gen{gas}drift s.
gen{gas}driven adj.
gen{gas}mot{or s.
gen}gång{are s. person som
går igen, vålnad o.d.

gen}gåva s.
gen}gäld s. oböjl. ge ngt i g.
i ersättning el. i stället

gen}gälda v.
geni [seni•] s. -et -er begåv-
ning, snille

geni{al [jenia•l el. se-] adj. -t
-a snillrik o.d.

geni{al{isk [j- el. s-] adj. -t -a
geni{al{itet [-e•t] s. -en
genie [je•-] s. -n -r genius
geni}för{klara v.
geni}för{klar{ad adj.
geni}för{klar{ing s.
geni}knöl{ar s. pl. gnugga

geniknölarna anstränga
hjärnan

geni}kult s., till 1kult
gen{it{al [jenita•l] adj. -t -a
köns-

gen{it{ali{er [jenita•-] s. pl.
könsorgan

gen{it{al}org{an s.
gen{it{iv [je•-] s. -en -er kasus
betecknande ägare m.m.

gen{it{iv}at{trib{ut s.
gen{it{iv}form s. -en -er
gen{it{iv{isk adj. -t -a
gen{it{iv}änd{else s. genitiv-

ändelsen -s t.ex. i ’Eriks’
geni{us [je•-] s. oböjl.;

skyddsande; jfr genie; en
g.; Jago är pjäsens onda g.

gen}klang s. återklang
gen}känsla s.
gen}kär{lek s.
gen}käro{mål s.
gen}ljud s.
gen}ljuda v., till 1ljuda
gen}mani{pul{at{ion s.
gen}mut{at{ion s.
gen}mäla v. genmälde

äv. genmälte svara
gen}mäle s. -t -n svar o.d.
gen{mäl{es}rätt s.
geno{cid [-si•d] s. -en -er
folkmord

1gen{om prep. o. adv. – Som
förled till adjektiv äv. allmänt
förstärkande; efterställt an-
vänds igenom, t.ex. genom-
gå men gå igenom, livet
igenom.

2gen{om [jenå•m] s. -et; pl. =
en cells totala arvsmassa

gen{om}and{ad adj.
gen{om}arbeta v. _
gen{om}arbet{ning s.
gen{om}bak{ad adj.
gen{om}bakt adj.; n. =, -a
gen{om}bild{ad adj.
gen{om}blick s.
gen{om}blås{ning s.
gen{om}blåst adj.
gen{om}bläddr{ing s.
gen{om}blöda v. _
gen{om}blöd{ning s.
gen{om}blöt adj. genomblött

genomblöta
gen{om}blöt{ning s.
gen{om}borra v. _; i eg. bet.

mest borra igenom (ngt)
gen{om}borr{ning s.
gen{om}brott s. -et; pl. =
gen{om{brotts}tid s.
gen{om{brotts}verk s.
gen{om{brotts}år s.
gen{om}bruten adj.
gen{om}bryta v. _
gen{om}bryt{ning s.
gen{om{bryt{nings}för{sök s.

ªmil.º
gen{om}bäva v.
gen{om}dragen adj.
gen{om}drag{ning s.
gen{om}driva v. _
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gen{om}driv{ning s.
gen{om}dränka v.
gen{om}dränk{ning s.
gen{om}elak adj. -t -a
gen{om}falsk adj. -t -a
gen{om}fara v. _
gen{om}fart s.
gen{om{farts}led s. -en -er
gen{om{farts}traf{ik s.
gen{om}fest{ad adj. en g.

natt
gen{om}fin adj. -t -a
gen{om}flyta v. _
gen{om}forsk{ad adj.
gen{om}forsk{ning s.
gen{om}frakt s.
gen{om}frusen adj.
gen{om}frätt adj.
gen{om}fukt{ad adj.
gen{om}fukt{ig adj. -t -a
gen{om}färd s.
gen{om}föra v.
gen{om}för{ande s. -t -n
gen{om{för{ande}skede s.
gen{om}för{bar adj. -t -a
gen{om}för{bar{het s.
gen{om}förd adj.
gen{om}för{därv{ad adj.
gen{om}för{ing s.
gen{om}för{kyld adj.
gen{om}försel s. -n
gen{om{försel}för{bud s.
gen{om}gjuten adj.
gen{om}god adj.
gen{om}grip{ande adj. oböjl.
gen{om}grädd{ad adj.
gen{om}gräv{ning s.
gen{om}gå v. _

1gen{om}gå{ende adj. oböjl.
ett g. tema

2gen{om}gå{ende adv. utan
undantag

gen{om}gång s. -en -ar
gen{om{gångs}bo{stad s.
gen{om{gångs}land s., till

1land
gen{om{gångs}läger s.
gen{om{gångs}rum s.
gen{om{gångs}traf{ik s.
gen{om}heder{lig adj. -t -a
gen{om}het adj. genomhett

genomheta
gen{om}hett{ad adj.

gen{om}hett{ning s.
gen{om}huggen adj.
gen{om}hugg{ning s.
gen{om}hygg{lig adj. -t -a
gen{om}ila v. _
gen{om}isa v.
gen{om}kall adj. -t -a
gen{om}kam{ning s. genom-
sökning

gen{om}klapp{ning s. samm-
anbrott, fysisk kollaps;
misslyckande

gen{om}knäppt adj.
gen{om}kokt adj.
gen{om}kom{pon{er{ad adj.
gen{om}korsa v.
gen{om}kors{ning s.
gen{om}kyld adj.
gen{om}kämpa v.
gen{om}kör{are s. ªvard.º
genomgång i träningssyfte;
intensiv träningsomgång

gen{om}körsel s.
gen{om}lat adj.
gen{om}leta v. _
gen{om}let{ning s.
gen{om}leva v. genomlevde,

genomlevt äv. genomlevat,
genomlevd el. genomlevad
n. genomlevt el. genom-
levat, pres. genomlever

gen{om}lida v.
gen{om}lopp s.
gen{om{lopps}tid s.
gen{om}lufta v. _
gen{om}luft{ning s.
gen{om}lupen adj. genom-

lupet genomlupna
gen{om}lyck{lig adj. -t -a
gen{om}lysa v.
gen{om}lys{ande adj. oböjl.
gen{om}lys{ning s.
gen{om}lärd adj.
gen{om}läsa v. _
gen{om}läs{ning s.
gen{om}marsch s.
gen{om}mus{ik{al{isk adj. -t -a
gen{om}org{an{is{er{ad adj.
gen{om}pisk{ad adj. en g.

skälm utstuderad
gen{om}plöj{ning s.
gen{om}press{ning s.
gen{om}präkt{ig adj. -t -a

gen{om}pyra v.
gen{om}pyrd adj.
gen{om}re{flekt{er{ad adj.
gen{om}resa s.
gen{om{rese}vis{um s.
gen{om}ro{lig adj. -t -a
gen{om}rost{ad adj.
gen{om}ruckl{ad adj. en g.

natt
gen{om}ruml{ad adj. en g.

natt
gen{om}rutten adj.
gen{om}räkna v. _
gen{om}räkn{ing s.
gen{om}rökt adj.
gen{om}salt{ad adj.
gen{om}segla v. _
gen{om}segl{ing s.
gen{om}sikt s. -en
gen{om{sikts}bild s.
gen{om}sil{ning s.
gen{om}skin{lig adj. -t -a
gen{om}skin{lig{het s.
gen{om}skjuten adj.
gen{om}skjut{ning s.
gen{om}skåda v.
gen{om}skåd{lig adj. -t -a
gen{om}skåd{lig{het s.
gen{om}skära v. _, till 2skära

i eg. bet. mest skära igenom
gen{om}skär{are s.; i biljard o.

bowling
gen{om}skär{ning s.
gen{om{skär{nings}yta s.
gen{om}skölja v. _
gen{om}slag s.
gen{om}slagen adj.
gen{om{slags}kraft s.
gen{om}släppa v. _
gen{om}släpp{lig adj. -t -a;

g. jord
gen{om}släpp{lig{het s.
gen{om}släpp{ning s.
gen{om}snitt s. -et; pl. =; i g.
gen{om}snitt{lig adj. -t -a
gen{om{snitts}be{gåv{ning s.
gen{om{snitts}hast{ig{het s.
gen{om{snitts}in{komst s.
gen{om{snitts}kost{nad s.
gen{om{snitts}lön s.
gen{om{snitts}nivå s.
gen{om{snitts}siffra s.
gen{om{snitts}svensk s.
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gen{om{snitts}värde s.
gen{om{snitts}ålder s.
gen{om}snäll adj. -t -a
gen{om}spel{ning s.
gen{om}spränga v. _
gen{om}spräng{ning s.
gen{om}stekt adj.
gen{om}stick{ning s.
gen{om}stråla v. _
gen{om}strål{ning s.
gen{om}strömma v. _
gen{om}ström{ning s.
gen{om{ström{nings}hast{ig{-

het s.
gen{om}ströva v. _
gen{om}stucken adj.
gen{om}stungen adj.
gen{om}sund adj.
gen{om}sur adj. -t -a
gen{om}sus{ad adj.
gen{om}svensk adj. -t -a
gen{om}svett adj. ªprov.º
gen{om}svett{ig adj. -t -a
gen{om}sydd adj.
gen{om}sym{pat{isk adj. -t -a
gen{om}syn s.
gen{om}syn{lig adj. -t -a;

genomsynligt glas som man
kan se tydligt igenom

gen{om}syra v.
gen{om}såga v. _
gen{om}såg{ning s.
gen{om}sätta v. _ isen

genomsätts av sprickor
men sätta sin vilja igenom

gen{om}söka v. _
gen{om}sök{ning s.
gen{om}tramp{ning s.; hos

häst
gen{om}trev{lig adj. -t -a
gen{om}trumfa v. _
gen{om}trumfning s.
gen{om}tryckt adj.
gen{om}tråk{ig adj. -t -a
gen{om}trädd adj.
gen{om}tränga v. _; i eg. bet.

mest tränga igenom
gen{om}träng{ande adj. oböjl.
gen{om}träng{lig adj. -t -a
gen{om}träng{lig{het s.
gen{om}träng{ning s.
gen{om{träng{nings}för{-

måga s.

gen{om}tröska v. _
gen{om}trött adj.
gen{om}tänka v. _
gen{om}usel adj.
gen{om}vak{ad adj.
gen{om}vandra v. _
gen{om}varm adj. -t -a
gen{om{vinds}vänd{ning s.
gen{om}vuxen adj.
gen{om}våt adj. genomvått

genomvåta
gen{om}vädr{ing s.
gen{om}vävd adj.
gen{om}växt adj.
gen{om}är{lig adj. -t -a
gen{om}ögna v. _
gen{om}ögn{ing s.
geno{typ [-y•p] s. -en -er
samling arvsanlag hos
organism, anlagstyp

geno{typ{isk adj. -t -a
gen}prest{at{ion s. mot-
prestation

gen}prov s. -et; pl. = el. -er
genre [san•er] s. -n -r
[san•rer]; slag, sort,
konstart; genrebild

genre}be{teckn{ing s.
genre}bild s. bild ur livet
(motsatt: porträtt o. land-
skap m.m.)

genre}mål{are s.
genre}mål{ning s.
genre{mäss{ig adj. -t -a
gen}rep s. ªvard.º general-
repetition

gen}repa v. -de ªvard.º
gen}saga s. invändning,
protest

gens{are [gen•s-] s. -n; pl. =,
best. pl. gensarna stickad
ylletröja

gen}skjuta v.; gm att gå gen-
väg komma före ngn i hans
väg

gen}strid{ig adj. -t -a mot-
strävig, oppositionell

gen}strid{ig{het s.
gen}sträv{ig adj. -t -a mot-
strävig o.d.

gen}sträv{ig{het s.
gen}stört{ig adj. -t -a ªåld.º
motsträvig, uppstudsig

gen}stört{ig{het s. ªåld.º
gen}svar s. -et svar, gen-
klang, sympati; finna g.

gen}säg{else s. -n -r; utan g.
obestridligen, utan pro-
test

gen}ta äv. gen}taga v. ªåld.º
upprepa; åter ta till orda

gen}tag{ning s. -en -ar ªåld.º
gen}tekn{ik s.
gen{tekn{ik}lag s. -en -ar
gen}tekn{isk adj. -t -a
gent}e{mot [je•- el. -mo•t]

prep. emot; i jämförelse
med m.m.

genti{ana [g- el. j-, -t(s)ia•-]
s. -n gentianor växt; drog

genti{ana}rot s.
gent{il [santi•l] adj. -t -a fin;
flott; frikostig

gent{il{het s.
gen}tjänst s. återtjänst
gentle}man [jen•tel- el.
jen•tle-] s., till 1man be-
levad o. taktfull man

gentle{manna}ide{al s.
gentle{manna}lik adj. -t -a
gentle}manna{mäss{ig adj.

-t -a
gentle}manna{mäss{ig{het s.
gentle}manna{skap s. -et
genua [je•n-] s. -n genuor

segel
genua}fock s.
genu{es{are [-e•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. genuesarna
inv. i Genua

genu{es{isk adj. -t -a
genu{es{iska s. -n genues-

iskor 1 ej pl.; dialekt
2 kvinna

genu{in [-i•n] adj. -t -a äkta;
utpräglad

genu{in{itet [-e•t] s. -en
gen}upp{sätt{ning s.
gen{us s. -et; pl. = gramm-
atiskt kön; släkte av djur
el. växter m.m.; inom kvinno-
forskning socialt kön

gen{us}forsk{ning s.
gen{us}växl{ing s.
gen{us}änd{else s.
gen}väg s.; till 1gen
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geo- [jeo-] i sms jord- o.d.
geo{centr{isk [-sen•t-] adj. -t

-a med jorden som
medelpunkt

geo{desi [-i•] s. -n veten-
skapen om jordytans
uppmätning o. jordens
form m.m.

geo{det [-e•t] s. -en -er
geo{det{isk [-e•t-] adj. -t -a
geo}fys{ik [-i•k äv. je•-] s.
geo{fys{ik{al{isk [-a•-] adj. -t -a
geo{fys{ik{er [-y•-] s. -n; pl. =
geo{fys{isk [-y•-] adj. -t -a
geo{graf [-a•f] s. -en -er
geo{grafi [-i•] s. -n s. veten-
skapen om jordytan m.m.

geo{grafi}bok s., till 1bok
geo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
geo}krono{logi [-gi• äv. je•-] s.
geo{krono{log{isk [-å•g-] adj.

-t -a
geo{log [-å•g] s. -en -er
geo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om jordens upp-
byggnad m.m.

geo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
geo{metri [-i•] s. -n veten-
skapen om de matemat-
iska rumsfigurerna m.m.

geo{metr{ik{er [-me•-] s. -n;
pl. =

geo{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

geo}morfo{logi [-gi• äv. je•-] s.
georg{ette [sårsett•] s. -n
[-en] tyg

georgi{er [-år•g- el. -år•j-] s.
-n; pl. = inv. i Georgien

georg{in [jeårji•n] s. -en -er
dahlia

georg{isk [jeår•g-] adj. -t -a
georg{iska s. -n georgiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
geo}stat{ion{är [-ä•r äv. je•-]

adj. -t -a; g. satellit som
följer jordens rotation

geo{syn{klin{al [-a•l] s. -en 
-er långsträckt inbukt-
ning av jordskorpan

geo{tekn{ik [-i•k] s. -en
grundläggningsteknik
m.m.

geo{tekn{isk [-tekk•-] adj.
-t -a

geo{termi [-mi•] s. -n veten-
skapen om jordens
värme

geo{term{isk [-är•m-] adj.
-t -a

geo{trop{ism [-is•m] s. -en
geo}vet{are s. -n; pl. =, best.

pl. geovetarna
geo}veten{skap s.
ge{pard [jepa•rd äv. g-] s.

-en -er kattdjur
ge{päck [gepäkk• äv. j-] s.

-et packning, resgods
geranie}stånd [jera•-] el.

gerani{um}stånd s.
gerani{um [jera•-] s. gerani-

en geranier växt
geraniumstånd se geranie-

stånd
geri{atri [g-, -i•] s. -n geri-
atrik

geri{atr{ik [g-, -i•k] s. -en
vetenskapen om ålders-
sjukdomar

geri{atr{isk [-a•t-] adj. -t -a
ger{illa [gerill•a] s. -n

gerillor förband som för
partisankrig

ger{illa}för{svar s.
ger{illa}grupp s.
ger{illa}krig s.
ger{illa}led{are s.
ger{illa}man s., till 1man
ger{illa}org{an{is{at{ion s.
ger{illa}rör{else s.
ger{illa}sold{at s.
ger{illa}strid s.
ger{illa}takt{ik s.
ger{illa}verk{sam{het s.
ger{ing [je•-] s. -en -ar skarv
mellan trästycken i
vinkel

ger{ings}låda s.
ger{ings}såg s.
ger{ings}vinkel s.
germ{an [-a•n] s. -en -er
person tillhörande folk
med germanskt språk

germ{an{is{era v. -de göra
germansk; förtyska

germ{an{is{er{ing s.

germ{an{ism [-is•m] s. -en 
-er tyskt el. tyskpåverkat
ord el. uttryck i annat
språk m.m.

germ{an{ist s. -en -er forsk-
are el. studerande i tyska
språket o. kulturen

germ{an{ist{ik [-i•k] s. -en
germ{an{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
germ{ani{um [-a•-] s. -et el.

germaniet el. = metall
germ{ansk [-a•-] adj. -t -a;

germanska språk nord-
iska språk, tyska,
engelska, nederländska,
frisiska m.fl.

geronto{log [g-, -lå•g] s. -en
-er

geronto{logi [g-, -gi•] s. -n
vetenskapen om åldrand-
et, ålderdomsforskning

geronto{log{isk adj. -t -a
gers se gärs
ger{undi{um [j- el. g-, 
-un•d-] s. gerundiet ger-
undier (latinskt) verbalsub-
stantiv

ger{undi{um}form s. -en -er
ger{und{iv}form [-i•v-] s. -en

-er
ger{und{iv{um [-i•v-] s.

gerundivet gerundiver
(latinskt) passivt verbaladjektiv

ges äv. giv{as v. gavs, givits
el. getts, pres. ges äv. giv(e)s
finnas, förekomma

ge{sant [gesan•t äv. j-] s. -en
-er sändebud

ge{sant{skap s. -et; pl. = be-
skickning

geschwint se gesvint
ge{schäft [gesäf•t el. j-] s.

-et; pl. = ªmest nedsättandeº
affär, handel

ge{sims [jesim•s äv. g-] s. -en
-er kranslist på byggnad

ge{sims}båge s.
ge{sims}list s.
ge{sims}sten s.
gess [gess äv. jess] s. -et;

pl. = tonen g sänkt med ett
halvt tonsteg
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Gess-dur el. Gess dur s.
oböjl.

gess-moll el. gess moll s.
oböjl.

gest [ses•t] s. -en -er åtbörd
o.d.

ge{stalt [jestal•t] s. -en -er
ge{stalta v. -de forma, dana
ge{stalt}lös adj. -t -a
ge{stalt}lös{het s.
ge{stalt{ning s. -en -ar
ge{stalt{nings}för{måga s.
ge{stalt}psyko{logi s.
ge{stalt}skap{ande adj. oböjl.
gest{ik [sesti•k] s. -en an-
vändning av gester o.d.

gest{ikul{at{ion [sest-] s. -en
gest{ikul{era v. -de göra liv-

liga åtbörder; fäkta med
armarna

gest{ikul{er{ing s.
gest{isk [ses•t-] adj. -t -a åt-
börds- m.m.

gestu{ell [se-, -ell•] adj. -t -a
åtbörds- m.m.

ge{svint [gesvin•t] el.
ge{schwint [gesvin•t] adv.
ªåld.º snabbt och lätt

ge{säll [-äll•] s. -en -er
hantverkare som avlagt
gesällprov m.m.

ge{säll}brev s.
ge{säll}prov s. -et; pl. = i

yrkesskicklighet o.d.
ge{säll}vandr{ing s.
get s. -en getter djur
geta}bock s.
get}apel s.
get}don{ing s.; timmerkälke
get{ing s. -en -ar insekt
get{ing}bo s.
get{ing}midja s.
get{ing}stick s.
get{ing}sting s.
get{ing}styng s.
get{ing}svärm s.
get}lukt s.
get}mjölk s.
get}ost s., till 1ost
get}pors s.; växt
get}ragg s.
get}rams s.; växt
get}skinn s.

get{skinns}säck s.
get}skägg s.
getto [g-] el. ghetto s. -t -n
judestadsdel; ªäv. bildl.º
isolerat bostadsområde

getto}inne{vån{are s.
getto}in{vån{are s.
getto}likn{ande adj. oböjl.
get}väpp{ling s.; växt
get}öga s. kasta ett g. ªvard.º
kasta en hastig el. ilsken
blick

ge{vald{ig{er [jeval•d-] s. -n;
pl. = ªåld.º poliskonstapel;
fångförare m.m.

ge{vär [jevä•r] s. -et; pl. =
ge{värs}eld s.
ge{värs}ex{erc{is s.
ge{värs}fakt{ori s.
ge{värs}gran{at s.
ge{värs}kolv s.
ge{värs}kula s.
ge{värs}mynn{ing s.
ge{värs}pipa s.
ge{värs}salva s.
ge{värs}skott s.
ge{värs}skytt s.
ghan{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Ghana

ghan{ansk [-a•n-] adj. -t -a
ghan{anska [-a•n-] s. -n

ghananskor kvinna
ghasel [gase•l el. ga•sel] s.

-en -er persisk diktform
ghetto se getto
gibbon [gibb•ån] s. -en -er

apa
gibbon}apa s.
giffel [j- el. g-] s. -n gifflar
vetebröd i form av en
(mån)skära

1gift s. -et -er
2gift adj.; n. =, -a som gift sig
gifta v. gifte, gift, gift, pres.

gifter; g. sig ingå äkten-
skap

gift}ampull s.
gift}an{vänd{ning s.
gift{as}galen adj.
gift{as}lysten adj.
gift{as}sjuk adj. -t -a
gift{as}tank{ar s. pl. gå i g.
gift{as}vuxen adj.

gift}be{sprut{ning s.
gift}bet{ning s.
gift}bland{are s.
gift}bland{erska s. -n gift-

blanderskor
gift}blåsa s.
gift}bäg{are s.
gift}dryck s.
gifte s. -t -n äktenskap m.m.
gift{er}mål s.
gift{er{måls}an{bud s.
gift{er{måls}balk s.
gift{er{måls}plan{er s. pl.
gift}fri adj.
gift}gas s.
gift}grön adj. -t -a
gift{ig adj. -t -a
gift{ig{het s. -en -er
gift{ig{hets}grad s.
gift}mord s.
gift}mörd{are s.
gifto}man s., till 1man för-
myndare i fråga om in-
gående av äktenskap

gifto{manna}rätt s.
gifto}manna{skap s. -et
gift}orm s.
gifto}rätt s. rätt till hälften
av makens egendom

gifto{rätts}an{del s.
gifto{rätts}gods s.
gift}pil s.; till pil 1
gift}pinne s. ªskämtsamtº
cigarett

gift}skand{al s.
gift}skåp s.
gift}sprid{ning s.
gift}tand s.
gift}tunna s.
gift}ut{släpp s.
gift}verk{an s.
gift}verk{ning s.; mest i pl.

1giga s. -n gigor ªåld.º fiol
m.m.

2giga v. -de hala upp el. in
segel (till rå)

giga- [g- äv. j-] i sms milj-
ard-

giga}bit s.; till 2bit; måttenhet
inom databehandling

giga{byte [-baj•t] s.; pl. =
måttenhet inom databe-
handling; en g.

269 gigabyte

21202 Ordlista G  12-11-27  08.56  Sida 269



giga{hertz [-härt•s] s.
gig{ant [jigan•t el. gi-] s. -en

-er jätte
gig{ant{isk adj. -t -a jättelik
gig{anto{mani [-i•] s. -n över-

driven storhetssträvan o.d.
giga}spel{are s.
giga{watt [-vatt•] s.
gigg s. -en -ar åkkärra;

skeppsbåt
gig{ning s.
gigolo [jigg•- el. gigg•-] s. -n

-r yrkesdansör på restaurang
m.m.

gig}tåg s. -et; pl. =
gig{tågs}block s.
gikt s. -en sjukdom med led-

värk
gikt}bruten adj.
gikt}knöl s.
gilja v. -de ªåld.º fria
gilj{are s. -n; pl. =, best. pl.

giljarna ªåld.º
gilj{ar}färd s.
gilj{ar}stråt s. på g.
giljot{in [g- el. j-, -i•n] s. -en

-er fallbila
giljot{in{era v. -de hals-
hugga med giljotin

giljot{in{er{ing s.
gill adj. -t -a giltig, fullgod;

mest åld. utom i vissa uttr.:
(gå sin) gilla gång norm-
ala, ostörda; tredje
gången gillt tredje gången
räknas som giltig o. man
får ej göra om m.m.

gilla v. -de
gill{ande s. -t
gille s. -t -n förening för

sällskaplig samvaro o.d.; hant-
verksskrå m.m.; ªprov.º kalas
– Sammansättningsfog, se
resp. ord.

giller s. gillret; pl. =, best. pl.
gillren fångstanordning med
fälla el. snara m.m.

giller}stock s.
gill{es}broder s.
gill{es}sal s.
gille}stuga s. sällskapsrum
i källarvåning m.m.

gillra v. -de; g. en fälla

gillr{ing s.
gilt{ig adj. -t -a godtagbar,
gällande o.d.

gilt{ig{het s.
gilt{ig{hets}dag s.
gilt{ig{hets}om{råde s.
gilt{ig{hets}tid s.
gimmick [gimm•- el. j-] s.

-en -ar reklamtrick el.
finess för att vinna uppmärk-
samhet

1gin adj. -t -a gen
2gin [jinn] s. -en el. -et

(engelskt) enbärsbrännvin
gin- i sms; angivande motsatt

läge el. riktning på vapensköld
1gina v. -de gena
2gina s. -n ginor större talja
gin}balk s.; från övre högra till

nedre vänstra hörnet från
åskådaren sett; till gin-

gin}balks{vis adv.
gin}block s.; till 2gina
gingiv{it [jingivi•t] s. -en
tandköttsinflammation

gin}grogg s.; till 2gin
ginkgo [gin•ko] s. -n -r öst-

asiatiskt lövträd
ginn{unga}gap [jinn•-] s.

oböjl. gapande o. botten-
löst svalg i fornnordisk
mytologi

ginseng [ginn•- el. -sen•] s.
-en östasiatisk rot

ginseng}te s.
ginst [g- el. j-] s. -en -er växt
gin}stam s. övre tredjedel
av vapensköld, sköld-
huvud; till gin-

ginst}buske s.
ginst}katt s.; rovdjur
gin}styck{ad adj.; till gin-
gip s. -en -ar inskärning
i skogskant

gipa s. -n gipor mungipa
gipp s. -en -ar överslag el.
vändning av segel

gippa v. -de låta segel slå
över

gipp{ning s.
gips s. -en om gipsförband äv.

-et -er
gipsa v. -de

gips}av{gjut{ning s.
gips}av{tryck s.
gips}band{age s.
gips}bild s.
gips}binda s.
gips}fig{ur s.
gips}för{band s.
gips}katt s.
gips}kors{ett s.
gips}mask s. -en -er
gips{ning s.
gips}orna{ment s.
gips}pulver s.
gips}rapp{ning s.
gips}skiva s.
gip{yr [gipy•r] s. -en -er spets

tillverkad av omspunnen
snodd

gip{yr}knyppl{ing s.
gir s. -en -ar svängning,
vändning

gira v. -de ändra färdrikt-
ning, svänga

giraff [siraff•] s. -en -er klöv-
djur

giraff}hals s.
giraff}ko s.
giraff}tjur s. -en -ar
gir{and{ole [sirandål• el.
-and-] s. -n [-en] -r [-er];
ljusstake; fyrverkerisol;
grupp ädelstenar i ör-
hänge

gir{era v. -de överföra gm
giro

gir{er{ing s.
gir{ig adj. -t -a vinnings-
lysten o. snål o.d.

gir{ig}buk s.
gir{ig{het s.
girl{and [j- äv. g-, -an•] el.

girl{ang s. -en -er pryd-
nadsranka av blommor
m.m.

girl{and}prydd adj.
girlang se girland
gir{ning s.
giro [j- äv. g-] s. -t -n
system för överföring av
medel från konton till
andra utan användning av
kontanter; sätta in pengar
på g.
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giro}be{sked s.
giro}blank{ett s.
giro}konto s.
giss [giss äv. jiss] s. -et; pl. =

tonen g höjd med ett
halvt tonsteg

gissa v. -de
Giss-dur el. Giss dur s. oböjl.
gissel s. gisslet; pl. =, best.

pl. gisslen piska av läder o.
metall; plågoris, plåga;
grövre flimmerhår

gissel}djur s.
gissel}org{an{ism s.
gissel}slag s.
gissla v. -de slå med gissel

o.d.
gissl{an s.; best. =; pl. =
personer som tas som
pant; en g.

gissl{an}drama s.
gissl{an}tag{ning s.
gissl{are s. -n; pl. =, best. pl.

gisslarna
giss}lek s.
gissl{ing s.
giss-moll el. giss moll s.

oböjl.
giss{ning s. -en -ar
giss{nings}lek s.
giss{nings}tävl{ing s.
giss{nings{vis adv.
gist s. -en -ar gista

1gista s. -n gistor torkställ-
ning för nät

2gista v. -de sätta upp nät
på torkställning

gisten adj. gistet gistna otät
el. sprucken av torka

gist}gård s.
gistna v. -de bli gisten
gitarr [jitarr•] s. -en -er

stränginstrument
gitarr}ac{komp{anje{mang s.
gitarr}ac{kord s.
gitarr{ist [-is•t] s. -en -er
gitarrspelare

gitarr}mus{ik s.
gitarr}solo s.
gitarr}spel s.
gitarr}spel{are s.
gitarr}spel{ning s.
gitarr}sträng s.

gitta v. gitte, gittat, pres.
gitter bry sig om, orka,
idas o.d.

gitter [g- el. j-] s. gittret;
pl. =, best. pl. gittren
gallerverk av trådar el.
linjer m.m.

gitter}spektr{um s.
giv s. -en -ar i kortspel m.m.

1giva se ge
2giva s. -n givor portion för

utfodring, gödsling etc. som
ges på en gång

giv}akt [-ak•t] s. oböjl. stå i
stram g.

giv{akt}ställ{ning äv. giv akt-
ställ{ning s.

giv{ande adj. oböjl. fisket är g.
giv{are s. -n; pl. =, best. pl.

givarna
giv{ar}glädje s.
giv{ar{inna s. -n givarinnor
givas se ges
given adj. givet givna; en g.

sak säker, självklar o.d.;
ta för givet

givet prep. under förutsätt-
ning av

givet{vis adv.
giv}mild adj.
giv}mild{het s.
giv{ning s.; i kortspel

1gjord s. -en -ar band för fast-
hållning av sadel m.m.

2gjord adj. konstlad; upp-
diktad m.m.; en g. historia

gjorda v. -de ªåld.º spänna
bälte m.m.; g. sig

gjuse s. -n gjusar fiskgjuse
gjuse}par el. gjus}par s.
gjut s. -et; pl. = kanal i
gjutform m.m.

gjuta v. göt, gjutit, gjuten
gjutet gjutna, pres. gjuter;
g. tårar; g. liv i

gjut{are s. -n; pl. =, best. pl.
gjutarna

gjut}asfalt s.
gjut{bar adj. -t -a
gjut{bar{het s.
gjut{eri [-i•] s. -et -er
gjut{eri}arbet{are s.
gjut}flaska s.

gjut}form s. -en -ar
gjut}gods s.
gjut}järn s.
gjut{järns}grind s.
gjut{järns}gryta s.
gjut{järns}rör s.
gjut{järns}spis s. -en -ar
gjut{järns}stek{panna s.
gjut{ning s. -en -ar
gjut{nings}arbete s.
gjut}sand s.
gjut}stycke s.
gjut}stål s.
gjut{ståls}plåt s.
g-klav [ge•- el. je•-] s.; i not-

skrift
glacé- i sms; betecknande

glansighet
glacé}garv{ning s.
glacé}handske s.
glacé}läder s.
glaci [-si•] s. -n -er el. glacis

-en [-si•n] -er [-si•er];
släntbeklädnad m.m.

glaci{al [-a•l] adj. -t -a is-
tids-; nedisnings- o.d.

glaci{al}geo{logi s.
glaci{al}lera s.
glaci{al}peri{od{en s. best.
glaci{al}räffla s.
glaci{at{ion s. -en -er ned-
isning

glaci{at{ions}gräns s.
glaci{fluvi{al [-a•l] adj. -t -a
härrörande från isälvar;
glacifluviala avlagringar

glacio{log [-å•g] s. -en -er
glacio{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om glaciärer

glacio{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

glacis se glaci
glaci{är [-ä•r] s. -en -er jökel
glaci{är}bild{ning s.
glaci{är}bord s.
glaci{är}is s.
glaci{är}port s.
glaci{är}spricka s.
glaci{är}älv s.

1glad adj. glatt glada motsatt:
sorgsen el. nedstämd o.d.

2glad s. -et; pl. = ªprov.º
öppet ställe i skog, glänta
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glada s. -n glador fågel
glade{lig{en äv.

glad{lig{en adv. ªvard.º utan
tvekan, lätt o. ledigt;

glad}fot{boll s. -en
gladi{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; fornromersk fäkt-
are

gladi{at{or}spel s.
gladi{at{or}strid s.
gladi{ol{us [-i•-] s. -en; pl.

-ar el. gladioler [-o•-];
sabellilja

gladi{ol{us}art s.
glad}jazz s.
gladligen se gladeligen
glad}lynt adj.
glad}lynt{het s.
glad}porr s. ªvard.º
glad}spel s.; i fotboll m.m.
glad}unge s., till glada
glad}vatten s. ªprov.º öppet
vatten utan vass

glam [-amm] s. -met
glamma v. -de
glamm{ig adj. -t -a
glam{or{is{era el.

glam{our{is{era v. -de för-
härliga, ge glans åt

glam{or{is{er{ing el.
glam{our{is{er{ing s.

glam{or{ös [-ö•s] el.
glam{our{ös adj. -t -a tjus-
ande; glansfull

glam{our [glämm•- äv.
glamo•r] s. -en tjuskraft,
glans

glamourisera se glamorisera
glamourisering se glamoris-

ering
glamourös se glamorös
glan adj. -t -a ªprov.º blåsur,
gällen

glana v. -de 1 ªvard.º glo,
stirra  2 ªprov.º bli blåsur

glandel s. -n glandler ut-
söndringsorgan hos växt

glandel}borst s.
glandel}hår s. körtelhår
glandul{ös [-ö•s] adj. -t -a
glandelbärande

glan}mjölk s.
glans s. -en

glansa v. -de göra gläns-
ande, blanka, polera

glans}bagge s.; insekt
glans}bild s. ªfinl.º bok-
märke

glans}dag{ar s. pl.
glans}dager s.
glans}fisk s.
glans}full adj. -t -a
glans}full{het s.
glans}garn s.
glans{ig adj. -t -a
glans{ig{het s.
glans}is s.
glansk adj. -t -a hal o.
blank; g. is

glanska v. -de glansa
glansk}is s.
glansk{ning s.
glans}lös adj. -t -a
glans}lös{het s.
glans{ning s.
glans}nummer s.
glans}papper s.
glans}peri{od s.
glans}roll s. -en -er
glans}tid s.

1glapp s. -et; pl. =
2glapp adj. -t -a glappande
glappa v. -de inte sluta tätt
till, sitta löst o. glida

glapp{het s.
glapp{ig adj. -t -a
glapp{ig{het s.
glapp}kon{takt s.
glapp{ning s.
glapp}rum s. -met
glas s. -et; pl. =
glasa v. -de sätta glas i

m.m.
glas{akt{ig adj. -t -a
glas}arbet{are s.
glas{art{ad adj.
glas}assi{ett s.
glas}be{håll{are s.
glas}berg{et s. best. hamna

på g. om kvinna förbli
ogift

glas}bit s.
glas}björk s.
glas}blås{are s.
glas}blås{ning s.
glas}bruk s.

glas{bruks}arbet{are s.
glas}bubbla s.
glas}burk s.
glas}bäg{are s.
glas}disk s.
glas}dörr s.
glas{era v. -de överdra med
glasyr

glas{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. glaserarna

glas{er{ing s.
glas}fiber s.
glas{fiber}arm{er{ad adj.
glas{fiber}båt s.
glas{fiber}kabel s.; i fiber-

optik
glas{fiber}spö s.
glas{fiber}väv s.
glas}flaska s.
glas}fönster s.
glas}hal adj. -t -a
glas}hand{duk s.
glas}hus s. man skall inte

kasta sten när man sitter
i g. ordspr.

glas}hytta s.
glas}hård adj.
glas{ig adj. -t -a glaslikn-
ande

glas{ig{het s.
glas}iglo äv. glas}igloo s.
behållare för returglas

glas}industri s.
glas}karaff s.
glas}kista s.
glas}klar adj. -t -a
glas}klocka s.
glas}kolv s.
glas}konst s.
glas}konst{när s.
glas}kropp s.; i ögat
glas}kross s.
glas}kross{are s.
glas}kross{ning s.
glas}kub s.
glas}kula s.
glas}kupa s.
glas}massa s.
glas}monter s.
glas}mosa{ik s.
glas}mål{are s.
glas}mål{eri s.
glas}mål{ning s.
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glas}mäst{are s.
glas{mäst{ar}sill s.
glas}mäst{eri [-i•] s. -et -er
glas{ning s.
glas{nost [glass-] s. oböjl.
begynnade öppenhet i
det sovjetiska samhället
på 1980-talet

glas}prisma s.
glas}pärla s.
glas}ruta s.
glas}rör s.
glass s. -en; pl. -er el. (om

glasspinnar el. glasstrutar o.d.)
-ar

glass}bar s. -en -er
glass}bomb s.
glass}bäg{are s.
glas}serv{is s.
glass}för{sälj{are s.
glass{ig adj. -t -a blank och
glänsande; ytligt flott

glass}kiosk s.
glas}skiva s.
glas}skål s.
glas}skåp s.
glas{skär{ar}dia{mant s.
glas}skär{are s.
glas}skärva s.
glas}slip{are s.
glas}slip{ning s.
glass}mask{in s.
glass}pinne s.
glas}splitter s.
glas}stav s. -en -ar
glass}till{verk{ning s.
glasstrut avstavas glass}-

strut s.
glasstånd avstavas glass}-

stånd s. -et; pl. =
glass}tårta s.
glas}tak s.
glas}till{bring{are s.
glas}till{verk{ning s.
glas}ull s.
glas}var{or s. pl.
glas}vas s.
glas}ver{anda s.
glas{vinge}fjäril s. ªzool.º
glas{vis adv.
glas}vägg s.
glas{yr [-y•r] s. -en -er glas-
skikt på lergods o.d.;

överdrag av socker m.m.
på bakverk o.d.

glas{yr}bränn{ing s.
glas{yr}massa s.
glas{yr}tegel s.
glas}ål s.
glas}äpple s.
glas}ög{on s. pl.
glas{ög{on}båge s.
glas{ög{on}fodr{al s.
glas{ög{on}orm s.
glas{ög{on}prydd adj.
glas}ört s.
glatt adj.; n. =, -a slät,
jämn; hal m.m.

glatta v. -de glätta, polera;
ªprov.º halka

glatt{het s.
glatt}is s.
glatt}slipa v.
glatt}slip{ning s.
glauber}salt s. natrium-
sulfat

glauk{om [-å•m] s. -et; pl. =
ªmed.º grön starr

glav s. -en -ar ªåld.º svärd
glen{check [glenn•çekk] s.

oböjl.; rutmönster i tyger
glen{check}rut{ig adj. -t -a
gles adj. -t -a

1glesa s. -n glesor ªprov.º
öppet ställe i skog m.m.

2glesa v. -de göra skog m.m.
glesare

gles}be{byggd adj.
gles}be{bygg{else s.
gles}be{folk{ad adj.
gles}blad{ig adj. -t -a
gles}blomm{ig adj. -t -a
gles}bygd s.
gles{bygds}be{folk{ning s.
gles{bygds}kom{mun s.
gles{bygds}om{råde s.
gles{bygds}pro{blem s.
gles{bygds}stöd s.
gles{het s.
gles}hår{ig adj. -t -a
gles}mask{ig adj. -t -a
glesna v. -de bli glesare

1gles{ning s.; till 2glesa
2glesn{ing s.; till glesna
gles}vävd adj.
glete s. -t el. -n blyoxid

gletscher s. -n gletschrar
jökel

gletscher}port s.
gletscher}älv s.
gli s. -et -n fiskyngel; ofta

koll.; ªvard.º barnunge,
pojkspoling

glia s. -n stödjevävnad i
nervsystemet

glia}cell s.
glia}väv{nad s.
glid s. -et; pl. = glidning;

skidföre
glida v. gled, glidit, gliden

glidet glidna, pres. glider
glid{are s. -n; pl. =, best. pl.

glidarna person som
flyter ovanpå

glid}bana s. ªtekn.º
glid}flyg s.
glid}flyg{ning s.
glid}flyg{plan s.
glid}flykt s.
glid}form s. -en -ar
glid{forms}gjut{ning s.
glid}frikt{ion s.
glid}gjut{ning s.
glid}kon{takt s.
glid}kräm s.
glid}ljud s. ªspråkv.º
glid}medel s.
glid{ning s. -en -ar
glid{nings}frikt{ion s.
glid}tackla v.; i fotboll m.m.
glid}tackl{ing s.
glid}yta s.
gli}håv s.

1glim s. -men; pl. =, best. pl.
-men växt

2glim s. -met; pl. =, best. pl.
-men svagt sken, glimm-
ande

glima s. -n isländsk brott-
ning

glim}lampa s.
glimma v. -de

1glimmer s. -n mineral i
tunna skimrande blad

2glimmer s. glimret skimmer
glimmer}fjäll s. -et; pl. =
glimmer}miner{al s.
glimmer}skiffer s.
glimmer}skiva s.
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glimra v. -de skimra
glimr{ig adj. -t -a skimr-
ande; glimmerhaltig

glimt s. -en -ar blänk;
skymt

glimta v. -de
glimt{vis adv.
glinder s. glindret; pl. =,

best. pl. glindren fiskdrag
med roterande sked

glindra v. -de skimra,
glittra

gli{om [-å•m] s. -et; pl. =
hjärntumör från gliaväv-
nad

1glipa v. -de inte sluta till,
stå på glänt, gapa

2glipa s. -n glipor spricka,
öppning

glira v. -de ªprov.º plira,
kisa; äv. ge ngn en gliring

glir{ing s. -en -ar pik, stick-
ord

glis s. -et ªprov.º svagt sken
m.m.

glisa v. gliste ªprov.º lysa
igenom, glimma, glänsa;
titta m.m.

1gliss{ando [-an•d-] s. -t -n
ªmus.º snabbt glidande
skalmässigt spel som ut-
fyllnad av tonsteg

2gliss{ando [-an•d-] adv.
ªmus.º

gli}stim s.
glitter s. glittret
glitter}band s.; till julgran etc.
glitter}guld s.
glitter}strödd adj.
glitter}ögd adj.
glittra v. -de lysa, stråla,
blänka

glittr{ande adj. oböjl. g. glad
glittr{ig adj. -t -a glittrande
g-ljud [ge•-] s.
glo v. glodde, glott, pres.

glor stirra, blänga
glo- i sms glöd- o.d.
glob s. -en -er jord- el.

himmelsklot
glob{al [-a•l] adj. -t -a om-
fattande hela jordklotet,
världsomfattande

glob{al}av{tal s.
globe}trotter [glå•btrått- el.
glou•b-] s. -n; pl. globe-
trottrar el. enl. eng. böjn.
vittberest person, jorden-
runtresenär

glob}form{ig adj. -t -a
globul{in [-i•n] s. -et -er ägg-

viteämne
glo{ende s. -t
glo}het adj. glohett gloheta

ªprov.º
glop s. -en -ar ªvard.º spol-
ing, slyngel

glop{akt{ig adj. -t -a
glopp s. -et snöslask, snö-
blandat regn

gloria s. -n glorior strål-
krans; helgonskimmer;
ära, glans; äv. tyg

gloria}tyg s.
glorie}sken s.
glorie}skimmer s.
glorie}skiva s.
glori{fi{era v. -de förhärliga
glori{fi{er{ing s.
glori{fik{at{ion s. -en
glori{ös [-ö•s] adj. -t -a äro-
rik, lysande

1glosa s. -n glosor ord; glåp-
ord

2glosa v. -de ªprov.º stirra
glosögt

glos}bok s., till 1bok
glos}för{teckn{ing s.
glos{ig adj. -t -a; glosiga

ögon utstående o. vitaktiga
glos}lista s.
glo}so s. -n övernaturligt väsen

i folktro
glossa s. -n glossor ordför-
klaring el. randanmärk-
ning i text från ä. tid

gloss{ar [-a•r] s. -et el. -en;
pl. = el. -er glossarium

gloss{ari{um [-a•r-] s. gloss-
ariet glossarier ordlista
med förklaringar

gloss{era v. -de förse med
glossa el. glossor

glo}sugga s.
glos}ögd adj.
glos}ögd{het s.

glos}ög{on s. pl. stora utstå-
ende ögon

glott{al adj. -t -a
glott{is s.; best. -en el. = röst-
springa

glott{is}stöt s. hård vokal-
ansats

gloxinia [-i•n-] s. -n
gloxinior växt

gluffa v. -de ªvard.º äta
glupskt, sluka; g. i sig

glufsa v. -de ªvard.º äta
glupskt, sluka; g. i sig

glufs{ig adj. -t -a
glugg s. -en -ar liten öppn-
ing i vägg el. mur o.d.

glugg}fönster s.
gluk{os [-å•s] el. glyk{os s.

-en druvsocker
glunka v. -de viska, göra
antydningar om ngt; höra
glunkas om ngt

glunt s. -en -ar duettsång av
G. Wennerberg; mest i pl.
sjunga gluntar; ªprov.º yng-
ling, större pojke

glunt}sång s.
glunt}sång{are s.
glupa v. -de gapa efter rov

m.m.; g. i sig ªvard.º sluka
glup{ande adj. oböjl. glupsk;
omåttlig; g. hunger

glup}hunger s.
glup}hungr{ig adj. -t -a
glupsk adj. -t -a lysten efter

rov el. föda; omåttlig o.d.
glupsk{het s.
glut{am{at [-a•t] s. -et el. -en;

pl. = el. -er kemiskt smakför-
bättringsmedel

glut{en [glu•-] s.; best. = el.
-et ett protein i sädeslag-
en vete, råg, korn och
havre

glut{en}all{ergi s.
glut{en}all{erg{ik{er s.
glut{en}fri adj.
glut{en}halt s.
glut{en}in{toler{ans s. det att
inte tåla gluten

glut{en}in{toler{ant adj.
glut{en}mjöl s.
glut{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
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glutt s. -en -ar 1 fågel
2 ªvard.º titt

glutta v. -de ªvard.º titta
glutt}snäppa s.
glyc{er{in [-i•n] s. -et el. -en

äldre beteckning för glycerol
glyc{er{in}salva s.
glyc{er{in}såpa s.
glyc{er{in}tvål s.
glyc{er{ol [-å•l] s. -en vätska
som utvinns ur fetter och
oljor

1glyc{in [-i•n] s. -en -er blå-
regn

2glyc{in [-i•n] s. -et aminosyra
glyc{in}doft s.
glyko{gen [-je•n] s. -en el.

-et; pl. -er kolhydrat i lever
m.m.

glyko{gen}upp{ladd{ning s.
glyk{ol [-å•l] s. -en -er alko-

hol (anv. bl.a. som kylar-
vätska)

glykos se glukos
glypt{ik [-i•k] s. -en konsten
att gravera el. snida i sten
m.m.

glypto{tek [-e•k] s. -et; pl. =
skulpturmuseum

glypto{teks}bygg{nad s.
glys}kolja s.; torskfisk
glytt s. -en -ar ªprov. (sydsv.)º
barn

glytt{ig adj. -t -a barnslig
glytt{ig{het s. -en -er
glåm{ig adj. -t -a blek, grå-
daskig o.d.

glåm{ig{het s.
glåp}ord s. skymford,
skällsord

glädja v. gladde, glatt,
gladd n. glatt, pres. gläder
äv. glädjer, imper. gläd
göra glad; g. sig

glädj{ande adj. oböjl.
glädj{as v. gladdes, glatts,

pres. gläds äv. glädes, imper.
gläds glädja sig

glädje s. -n; känna g. vara
glad

glädje}bring{are s.
glädje}bud s.
glädje}bud{skap s.

glädje}bäg{are s.
glädje}chock s.
glädje}död{are s. -n; pl. =,

best. pl. glädjedödarna
glädje}fest s.
glädje}flicka s. prostituerad
kvinna

glädje}fnatt s. -en ªvard.º
glädje}full adj. -t -a
glädje}fylld adj.
glädje}hus s.
glädje}hög{tid s.
glädje}kalk{yl s. alltför
optimistisk kalkyl

glädje}kvart{er s. -et; pl. =
glädje}källa s.
glädje}lös adj. -t -a
glädje}lös{het s.
glädje}rik adj. -t -a
glädje}rop s.
glädje}rus s.
glädje}scen s.
glädje}skutt s.
glädje}sprid{are s.
glädje}språng s.
glädje}strål{ande adj. oböjl.
glädje}tjut s.
glädje}tår s.
glädje}ut{brott s.
glädje}yra s.
glädje}yttr{ing s.
glädje}ämne s.
gläfs s. -et
gläfsa v. gläfste småskälla

o.d.
gläfs{ning s.
glänna s. -n glännor ªprov.º
glänta

glänsa v. glänste ha el.
sprida glans, blänka,
lysa

gläns{ande adj. oböjl. g. väl-
talighet

glänt s. oböjl. dörren står
på g.

1glänta s. -n gläntor öppet
ställe i skog m.m., öppning

2glänta v. -de; g. på dörren
glänt{ning s.
glätta v. -de göra glatt;

glättad min
glätt{are s. -n; pl. =, best. pl.

glättarna

glätt{ig adj. -t -a glad,
munter

glätt{ig{het s.
glätt}mask{in s.
glätt{ning s.
glätt{nings}mask{in s.
glöd s. -en -er 1 knappast pl.

eldens g.; revolutionär g.
2 stycke glödande kol

glöda v. glödde, glött, pres.
glöder

glöd{ande adj. oböjl.
glöd}bak{ad adj.
glöd}bakt adj.; n. =, -a
glöd}bädd s.; vid grillning
glöd}flyt{ande adj. oböjl.

g. lava
glödga v. -de bringa att
glöda; upphetta till glöd-
ning

glödg{ning s.
glödg{nings}hetta s.
glödg}ugn s.
glöd}het adj. glödhett glöd-

heta
glöd}hetta s.
glöd}hoppa s. skiva grillad
fårstek m.m.

glöd}hög s.
glöd}lampa s.
glöd{lamps}håll{are s.
glöd{ning s.
glöd}rit{ad adj.
glöd}rit{ning s.
glöd}röd adj.
glöd}steka v.
glöd}strumpa s.
glöd}tråd s.
glöd}tänd{ning s.
glöd}vit adj. glödvitt glöd-

vita
glögg s. -en -ar kryddat
upphettat vin m.m.

glögga v. -de ªvard.º dricka
glögg

glögglas avstavas glögg}-
glas s.

glögg{ning s.
glögg}panna s.
glömma v. glömde, glömt,

glömd n. glömt, pres.
glömmer, imper. glöm

glömsk adj. -t -a
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glömska s. -n
glömske}bring{ande adj.

oböjl.
glömske}dryck s.
glömsk{het s.
glöta v. -de ªprov. o. finl.º
rota, gräva, snoka

g-moll [ge•- el. je•-] el.
g moll s. oböjl.

g-moll}skala s.
gnabb s. -et ªvard.º
gnabb{as v. gnabbades kivas

på skämt, munhuggas
gnag s. -et
gnaga v. gnagde
gnag{ande adj. oböjl. g. värk,

oro
gnag{are s. -n; pl. =, best. pl.

gnagarna
gnag{ning s.
gnag}tand s.
gnat s. -et
gnata v. -de ständigt små-
gräla, kälta

gnat{are s. -n; pl. =, best. pl.
gnatarna

gnat{ig adj. -t -a
gnat{ig{het s.
gnava v. gnavde ªprov.º
gnaga

gnejs s. -en -er bergart
gnejs}block s.
gnejs{ig adj. -t -a; gnejsiga

bergarter
gnek s. -et ªprov.º gnissel
gneka v. -de ªprov.º gnissla,
knarra

1gnet s. -en gnetter lusägg
2gnet s. -en -ar gnetig

person
3gnet s. -et gnetande
gneta v. -de skriva smått
o. hopträngt; vara små-
aktig el. pedantisk;
spara, snåla

gnet{ig adj. -t -a; g. handstil;
en g. person

gnet{ig{het s.
gnida v. gned, gnidit,

gniden gnidet gnidna, pres.
gnider

gnid{are s. -n; pl. =, best. pl.
gnidarna

gnid}eld s.
gniden adj. gnidet gnidna

ªprov.º gnidig
gnid{eri [-i•] s. -et
gnid{ig adj. -t -a snål
gnid{ig{het s.
gnid{ning s.
gnid{nings}elektr{ic{itet s.
gnissel s. gnisslet
gnissel}fri adj.
gnissla v. -de
gnissl{ing s.
gnist s. -en ªngt åld.º radio-
telegrafist på fartyg

1gnista s. -n gnistor
2gnista v. -de ªåld.º sända ett

meddelande telegrafiskt
gnist}bild{ning s.
gnist}galler s.
gnist}kammare s. ªfys.º
gnistra v. -de avge gnistor;
spraka m.m.

gnistr{ande adj. oböjl. g.
kvick

gnist}regn s.
gnist}skydd s.
gnist}släck{are s.
gnist}tänd{ning s.
gno v. gnodde, gnott, gnodd

n. gnott, pres. gnor gnida;
ªvard.º arbeta, knoga, äv.
springa m.m.

gnod{ing s. -en -ar knorr-
hane

gno{ende s. -t
gnol s. -et
gnola v. -de småsjunga,
nynna m.m.

gnom [-å-] s. -en -er
1 jordande i ä. mytologi
2 tänkespråk

gnom{ik{er [-å•-] s. -n; pl. =
författare av gnomer

gnom{isk adj. -t -a
gnost{ic{ism [-is•m] s. -en

religionsfilosofisk idéströmning
gnost{ik{er [-ås•t-] s. -n; pl. =
gnost{isk adj. -t -a
gnu s. -n -er antilop
gnugga v. -de
gnugg}bild s.
gnugg{is s. -en -ar ªvard.º
överföringsbild

gnugg{ning s.
gnugg}skiffer s. ªgeol.º
gnugg}sten s.
gnu}kalv s.
gnu}ko s.
gnu}tjur s. -en -ar
gnutta s. -n gnuttor ªvard.º
smula, grand

1gny v. gnydde, gnytt, pres.
gnyr

2gny s. -et larm; sorl; brus;
jämmer, gnäll

gny{ende s. -t
gnylta v. -de ªprov.º grymta;
tigga, kälta

gnägg s. -et
gnägga v. -de
gnägg{ning s. -en -ar
gnäll s. -et
gnälla v. gnällde jämra sig

m.m.
gnäll{ig adj. -t -a
gnäll{ig{het s.
gnäll}måns s. -en -ar ªvard.º
gnäll}spik s. ªvard.º gnällig
person

gnöl s. -et ªprov.º
gnöla v. -de ªprov.º gnälla;
knota; tjata

1go se god
2go [go(u)] s. oböjl. framåt-

anda; kraft, fart; ett g.
gobel{äng [-än•] s. -en -er
bildvävnad med inplock-
at inslag m.m.

gobel{äng}brod{eri s.
gobel{äng}söm s.
gobel{äng}väv s.
go-cart se gokart
god ibl. äv. vard. 1go adj. gott

goda, bättre bäst; bilägga
en tvist i godo på vän-
skaplig väg; till godo se
d.o.; i godan ro i lugn o.
ro; g. dag, middag,
morgon, natt som hälsnings-
formler äv. hopskr.; g. man
äv. hopskr. förtroendeman;
goa ungar; – godare god-
ast används i fråga om smak,
lukt, sinnelag o.d.

god{art{ad adj.
god}bit s.
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god}dag interj.; särskr. äv.
god}dag{ar s. pl.
god{dags}pilt s.
gode s. -n godar forntida is-
ländsk hövding o. tempel-
föreståndare

gode}döme s. -t -n
god{het s.
god{hets}full adj. -t -a
god{hets}klass s.
god}hjärt{ad adj.
god}hjärt{en{het s.
god}häll{ig adj. -t -a ªprov.º
vänlig; tilltalande m.m.

god}häll{ig{het s.
god{ing s. -en -ar ªvard.º
vacker flicka m.m.

god{is s. -et äv. -en ªvard.º
gotter

god{is}påse s.
god}känd adj.
god}känna v. godkände
god}känn{ande s. -t -n
god}känn{bar adj. -t -a
god}lynt adj.
god}lynt{het s.
god}man{skap s. -et
god}mid{dag interj.; särskr. äv.
god}mod{ig adj. -t -a frid-
sam, hygglig o.d.

god}mod{ig{het s.
god}morgon el. vard. go}-

morron interj.; särskr. äv.
god morgon

god}natt interj.; särskr. äv.
god{natt}kyss [-natt•-] s.
god{natt}saga s.
god}ord s. godes ämbete o.
myndighetsområde

godronn{era v. -de förse
metallföremål m.m. med
parallella vulster o.d.

godronn{er{ing s.
gods s. -et; pl. = större lant-
egendom; råvara,
material o.d.; koll. varor
el. saker som fraktas, äv.
ägodelar m.m.

god}sak{er s. pl.
gods}ban{gård s.
gods}be{fordr{an s.
gods}be{håll{are s.
gods}ex{ped{it{ion s.

gods}finka s.
gods}för{valt{are s.
gods}herre s.
god}sinn{ad adj.
god}sint adj.
god}sint{het s.
gods}magas{in s.
gods}slag s. ªjärnv.º
gods}taxa s.
gods}term{in{al s.
gods}tjock{lek s.
gods}traf{ik s.
gods}trans{port s.
gods}tåg s. -et; pl. =
gods{tågs}lok s.
gods}vagn s.
gods}äg{are s.
god}ta äv. god}taga v.
god}tag{bar adj. -t -a
god}tag{bar{het s.
god}templ{are [go•d- el.
-tem•p-] s. -n; pl. =, best.
pl. godtemplarna

god{templ{ar}loge s., till
2loge

god{templ{ar}orden s. best.
god}tro{ende adj. oböjl. som
är i god tro

god}trogen adj. omisstänk-
sam o.d.

god}trogen{het s.
god{tros}för{värv s.
god}tycke s. -t gottfinn-
ande; tycke; egenmäktig-
het

god}tyck{lig adj. -t -a
god}tyck{lig{het s. -en -er
god}vill{ig adj. -t -a
god}år s. pl.
goffr{era v. -de krusa, 
vecka

goffr{er{ing s.
goffr{er}järn s.
goggl{es [gågg•els] s. pl.
stora hornbågade glas-
ögon

gogo-dans s.
gogo-flicka [go•go- el.
gogg•o-] s.; flicka som
uppträder som fördans-
are i dans till popmusik

1goja s. -n ªvard.º struntprat,
smörja

2goja s. -n gojor ªvard.º
papegoja

go}kart [go•-] s. -en -er äv.
go-cart -en -s liten tävlings-
bil och motsvarande tävlings-
form

1golf s. -en spel
2golf s. -en -er havsvik
golfa v. -de ªvard.º spela golf
golf{are s. -n; pl. =, best. pl.

golfarna
golf}arm{båge s. ªmed.º in-
flammation i armbåge

golf}bana s.
golf}boll s.
golf}byx{or s. pl.
golf}klubb s.
golf}klubba s.
golf}spel s.
golf}spel{are s.
golf}strumpa s.
Golf}strömm{en namn; från

Mexikanska golfen
golf}turn{er{ing s.
golf}tävl{ing s.
golgata}vandr{ing [gål•g-] s.

ªofta bildl.º till Golgata där
Jesus korsfästes

golgata}väg s.
goliat}bagge s.; insekt
goliat}häger s.; fågel
golv s. -et; pl. =
golva v. -de slå ngn till
golvet

golv}be{lägg{ning s.
golv}bjälke s.
golv}bon{ing s.
golv}brunn s.
golv}bräda s.
golv}drag s. -et
golv}klocka s.
golv}lampa s.
golv}list s.
golv}lång adj. -t -a
golv}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. golvläggarna
golv}lägg{ning s.
golv}matta s.
golv}mopp s.
golv{ning s.
golv}planka s.
golv}platta s.
golv}slip{are s.
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golv}springa s.
golv}tilja s.
golv}trasa s.
golv}ur s. -et; pl. =
golv}ut{rymme s.
golv}växel s.; i bil
golv}yta s.
gom [gomm] s. -men -mar
tak i munhåla; hel tand-
protes m.m.

gomorron se godmorgon
gom}segel s.
gom}tak s.
gom}valv s.
gona v. -de; g. sig gotta sig
gon{ad [-a•d] s. -en -er
könskörtel

gond{ol [-å•l] s. -en -er
venetiansk roddbåt;
passagerarkorg på luft-
farkost; ställ för varu-
skyltning

gond{ol}färd s.
gond{olj{är [-ä•r] s. -en -er
roddare i gondol

gond{olj{är}sång s.
gong{gong s. -en; pl. -ar

äv. -er
gong{gonga v. -de slå på
gonggong

gong{gong}slag s.
gono{kock [-kåkk•] s. -en 

-er bakterie som föror-
sakar gonorré

gon{orré s. -n -er könssjuk-
dom

gon{orré}pati{ent s.
good}will [godd•-] s. -en
gott anseende som företag
e.d. åtnjuter

good{will}skap{ande adj. oböjl.
gord{isk [gå•r- el. går•-] adj.

-t -a; g. knut ªvanl. bildl.º
svår el. olöslig uppgift
som löses med maktspråk

gordon}setter [gå•r- el. går•-
äv. -sett•-] s.; fågelhund

gordon{setter}valp s.
gorgon [-gå•n] s. -en -er
bevingat kvinnligt vid-
under med förstenande
blick i forngrekisk mytologi

gorgon}huvud s.

gorgonzola [-så•-] s. -n itali-
ensk grönmögelost

gorgonzola}ost s., till 1ost
gorilla [gorill•a] s. -n

gorillor människoapa
gorilla}hane s.
gorilla}hanne s.
gorm s. -et
gorma v. -de gräla högljutt
gorm{ig adj. -t -a
gorm{ig{het s.
gorr s. -et slam från slip-
sten o.d., slipgorr; ªprov.º
smuts, träck; var i sår

gorr{ig adj. -t -a
go}rån s.; bakverk
go{råns}järn s.
gosa v. -de ªbarnordº ha det
gosigt; gosa sig

gose}djur s.
gose}filt s.
gos{ig adj. -t -a ªbarnordº
mjuk och skön

gos{ig{het s.
gos{ing s. -en -ar ªvard.º
go{spel [gås•p-] s. -n; pl. =

el. enl. eng. böjn. afroamer-
ikansk religiös sång

go{spel}kör s. -en -er
go{spel}mus{ik s.
go{spel}sång{erska s.
goss{akt{ig adj. -t -a
goss{akt{ig{het s.
goss}an{sikte s.
gosse s. -n gossar – Samm-

ansättningsfog, se resp. ord.
gosse}barn s.
gosse}lynne s. -t
gosse}ålder s.
goss}kör s. -en -er
gossopran avstavas goss}-

sopr{an s.
goss}röst s.
got [got el. gåt] s. -en -er

person tillhörande ett forntida
germanfolk

got{ic{ism [-is•m] s. -en göt-
icism

got{ik [-i•k] s. -en spets-
bågsstil

got{ik}bygg{nad s.
got{is{era v. -de imitera got-
iken m.m.

got{isk [go•- el. gå•-] adj. -t 
-a; gotiska språket; g. stil
gotik

got{iska s. -n språk
Got}land [gått•-] namn
got{lands}russ s.
got}ländsk adj. -t -a
got}ländska s. -n got-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

got}länn{ing s. -en -ar
gotsk adj. -t -a; Gotska

Sandön
1gott adv. du kunde g. ha

väntat; finna för g.; så g.
som

2gott s. -et -er ªvard.º söt-
saker

gotta v. -de; g. sig
gott}af{fär s.
gott}but{ik s.
gotte}bord s. ªprov. (sydsv.)º
gotte}gris s. ªvard.º person
som tycker om sötsaker

gott{er s. pl. ªvard.º söt-
saker

gott}finn{ande s. oböjl. efter
eget g.

gott}göra v. ersätta m.m.
gott}gör{else s. -n -r
gott{is s. -et ªvard.º god-
saker

gott{is}af{fär s.
gott{is}but{ik s.
gott{is}kiosk s.
gott{is}påse s.
gott}kiosk s.
gott{köps}vara s. billig o.

dålig vara
gott}påse s.
gott}skriva v. skriva ngt
som tillgodohavande för
ngn

gott}skriv{ning s.
gott}sugen adj. ªvard.º
gouache [goas•] s. -n [-en] 

-r [-er]; målning med
täckande vattenfärg

gouache}mål{are s.
gouache}mål{ning s.
gourm{and [gorman•d el.
-man•d] s. -en -er storätare
o. finsmakare
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gourm{et [-me•] s. -en
[-me•n] -er [-me•er] äv.
gourmé -n -er finsmakare;
vin- o. matkännare

gourm{et}klubb s.
gourm{et}restaur{ang s.
gout{era [gote•-] v. -de
tycka om, uppskatta,
gilla

graal el. gral s. -en den kalk
som enligt legenden an-
vändes vid den första
nattvarden

grabb s. -en -ar ªvard.º pojke
grabba v. -de ªvard.º gripa

med hela handen; g. tag (i);
g. åt sig

grabba}tag äv. grabb}tag s.
grabb{ig adj. -t -a mans-
chauvinistisk

grabb{ig{het s.
grabb}näve s.
grabbtag se grabbatag
grace [gras] s. -n [-sen] -r
[-ser]; behag; ynnest-
bevis, nåd; fördela sina
gracer (mellan) ägna sig
lika mycket (åt)

grac{er [-a•s-] el. grati{er
[-a•tsi-] s. pl. behagets
gudinnor; de tre gracerna

grac{il [-i•l] adj. -t -a spens-
lig

graci{ös [-siö•s] adj. -t -a be-
hagfull, mjuk i rörelser el.
linjer

1grad s. -en -er 1 omfatt-
ning, intensitet; måttenhet
för vinklar; steg på rang-
skala, rangklass m.m.; i
högsta g. besvärlig ytterst
besvärlig  2 vass upphöj-
ning (t.ex. på fil); skarp
kant; skuren fåra i trä

2grad adj.; n. sing. obest.
obrukl. rät, jämn, plan

grada v. -de; g. ihop hop-
foga med grad

grad{at{ion s. -en -er
grad}be{teckn{ing s.
grad}böj{ning s.
grad{era v. -de indela
i grader; värdera

grad{er{ing s.
grad{er{ings}fel s.
grad{er}verk s. kylanordn-
ing för vatten m.m.

grad}hyvel s.
gradi{ent [-en•t] s. -en -er
lutning; temperatur- el.
tryckförändring per
längdenhet

grad}list s.
grad}mät{ning s.
grad{ning s.
grad}skill{nad s.
grad}skiva s.
grad}spår s.
grad}streck s.
grad}såg s.
grad}tal s.
grad}tecken s.
gradu{al}av{handl{ing [-a•l-]

s. doktorsavhandling
gradu{al}psalm s.; mellan

epistel o. evangelium
gradu{ell [-ell•] adj. -t -a
stegvis fortgående; grad-
vis

gradu{era v. -de mest i pass.
tilldela doktorsgrad

gradu{er{ad adj.
gradu{er{ing s.
grad{vis adv.
grad{äng [-än•] s. -en -er
trappsteg, trappstegs-
formig avsats på teater

grad{ör [-ö•r] s. -en -er
person som graderar
mönster m.m.

grad{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig gradör

graf s. -en -er geometrisk
beskrivning t.ex. i form av
kurva; beskrivning i bild
t.ex. av släktskap

graf{em [-e•m] s. -et; pl. =
betydelseskiljande bok-
stavstyp m.m.

graf{em{at{isk [-a•t-] adj.
-t -a

graff{iti [-it•i] s. -n text el.
bild på väggar, murar e.d.

graff{iti}konst s.
graff{iti}konst{när s.
graff{iti}mål{are s.

graff{iti}mål{ning s.
graff{iti}poesi s.
graf{ik [-i•k] s. -en konstnär-

ligt bildtryck
graf{ik}blad s.
graf{ik{er [-a•-] s. -n; pl. =
graf{ik}saml{ing s.
graf{isk [-a•-] adj. -t -a
skrift-; framställd i bild el.
kurva m.m.

graf{it [-i•t] s. -en -er blyerts
graf{it}bryt{ning s.
graf{it}degel s.
graf{it{era v. -de överdra
med el. omvandla till
grafit

graf{it{er{ing s.
graf{it}fiber s.
graf{it}grå adj.
graf{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
graf{it}re{akt{or s.; för kärn-

kraftsproduktion
grafo{log [-å•g] s. -en -er
grafo{logi [-gi•] s. -n läran
om samband mellan
handstil o. karaktär m.m.

grafo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
grafo{nomi [-i•] s. -n veten-
skapen om skriften

grahams}bröd [gra•hams-] s.
grahams}bulle s.
grahams}mjöl s. fullkorns-
mjöl av vete

grahams}skorpa s.
grain se gräng
gral se graal
gram [-amm] s. -met; pl. =,

best. pl. -men
gram}kal{ori s.
gramm{at{ik [-i•k] s. -en -er
språklära

gramm{at{ika [-att•-] s. -n
grammatikor ªåld.º läro-
bok i grammatik

gramm{at{ik{al{isk [-a•l-] adj.
-t -a grammatiskt riktig,
överensstämmande med
språkläran

gramm{at{ik{er [-att•-] s. -n;
pl. =

gramm{at{ik}fel s.
gramm{at{ik}plugg s. -et

ªvard.º
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gramm{at{ik}regel s. -n
grammatikregler

gramm{at{isk [-att•-] adj.
-t -a

grammo{fon [-å•n] s. -en -er
grammo{fon}af{fär s.
grammo{fon}ark{iv s.
grammo{fon}bo{lag s.
grammo{fon}in{sjung{ning s.
grammo{fon}in{spel{ning s.
grammo{fon}mus{ik s.
grammo{fon}platta s.
grammo{fon}skiva s.
gramse adj. oböjl.; predikativt
förargad, avogt stämd

1gran s. -en -ar barrträd
2gran s. -et; pl. = vikt
gran{at [-a•t] s. -en -er

1 projektil med spräng-
laddning  2 mineral; halv-
ädelsten 3 mest som förled
i sms; frukt; träd

gran{at}an{fall s.
gran{at}at{tack s.
gran{at}chock s.
gran{at}eld s.
gran{at}ex{plos{ion s.
gran{at}ge{vär s.
gran{at}grop s.
gran{at}hål s.
gran{at}kartesch s.
gran{at}kast{are s.
gran{at}krev{ad s.
gran{at}skärva s.
gran{at}smycke s.
gran{at}splitter s.
gran{at{äppel}träd el.

gran{at{äpple}träd s.
gran{at}äpple s.
granatäppleträd se granat-

äppelträd
gran}bark{borre s.; insekt
gran}barr s. -et; pl. =
gran}be{vuxen adj.
gran}be{växt adj.

1grand s. -et; pl. = damm-
korn, smolk o.d.

2grand s. -en -er medlem av
spanska högadeln

grand se 2grann
grand{ezza [-ess•a] s. -n

överdriven värdighet i upp-
trädandet

grandi{os [-å•s] adj. -t -a
storslagen, storståtlig

grand prix [gran pri• el.
gran(d)] s. oböjl. stor 
motortävling m.m.; ett g.

grand{prix}lopp äv. grand
prix-lopp s.

grand{seigneur [gran-
senjö•r] s. -en -er högför-
näm herre o.d.

gran}häck s.
gran{it [-i•t] s. -en -er bergart
gran{it}block s.
gran{it}hård adj.
gran{it}häll s.
gran{it{isk adj. -t -a; g.

magma
gran{it}klippa s.
gran{it}pel{are s.
gran{it}sten s.
gran}kotte s.

1grann adj. grant granna
vacker

2grann el. 3grand s. oböjl. lite
g. hopskr. äv. lite, en aning;
äv. litet grand

grann}by s.
granne s. -n grannar
granne}lag s. -et ªjur.º
granne{lags}rätt s. ªjur.º
grann}fam{ilj s.
grann}fast{ig{het s.
grann}flicka s.
grann}folk s.
grann}fru s.
grann}för{saml{ing s.
grann}gård s.
grann}hus s.
grann}kom{mun s.
grann}kvinna s.
grann}laga adj. oböjl. som
kräver finkänslighet;
taktfull, finkänslig

grann}lag{en{het s.
grann}land s., till 1land
grann}låt s. -en -er prålig
utsmyckning m.m.

grann}pojke s.
grann{skap s. -et; i grann-

skapet av närheten, nejd-
en o.d.

grann{skaps}en{het s.; i stad
m.m.

grann{skaps}för{håll{ande s.
ªjur.º

grann}socken s.
grann}stat s.
grann}synt adj. skarpsynt;
noggrann; nogräknad

grann}synt{het s.
grann}sämja s.
grann}tomt s.
grann}träta s.
grann}tyckt adj. nogräknad,
kräsen

grann}tyckt{het s.
gran}planta s.
gran}plant{er{ing s.
gran}plundr{ing s. julgrans-
plundring

gran}ris s.
gran}ruska s.
granska v. -de noggrant
undersöka, syna o.d.

gransk{are s. -n; pl. =, best.
pl. granskarna

gransk{ning s.
gransk{nings}arbete s.
gransk{nings}ex{empl{ar s.;

av skrift
gransk{nings}man s., till

1man
gransk{nings}nämnd s.
gransk{nings}org{an s.
gransk{nings}rätt s.
gransk{nings}upp{gift s.
gransk{nings}ärende s.
gran}skog s.
gran}sång{are s.; fågel
gran}topp s.
granul [-u•l] s. -en -er ofta

koll. korn el. gryn av metall
granul{at [-a•t] s. -et; pl. =
fast ämne fördelat i
kornform

granul{at}form s. i g.
granul{at{ion s. -en -er bild-

ning av el. med kornig
struktur; mest i pl. bild-
ning av svallkött

granul{at{ions}väv{nad s.
granul{era v. -de fördela
i korn, finfördela, korna;
ge kornig struktur; bilda
svallkött

granul{er{ing s.
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grape}frukt [grä•p- el.
grej•p-] s. -en -er citrusfrukt

grape{frukt}juice s.
grape{frukts}halva s.
grape{frukts}marmel{ad s.
grape{frukts}saft s.
grapto{lit [-i•t] s. -en -er

kolonibildande fossilt djur
grapto{lit}skiffer s.
grass{era v. -de härja
grass{er{ing s.
gratier se gracer
grati{fik{at{ion s. -en -er

penningbelöning, penning-
gåva

grati{fik{at{ions}be{lopp s.
grat{in{era v. -de göra
gratäng av

grat{in{er{ing s.
grat{is adv. o. adj. oböjl. kost-
nadsfri(tt), avgiftsfri(tt),
till skänks

grat{is}bilj{ett s. fribiljett
grat{is}chans s.
grat{is}ex{empl{ar s. fri-
exemplar

grat{is}lekt{ion s.
grat{is}lunch s.
grat{is}nöje s.
grat{is}pass{ag{er{are s. fri-
passagerare

grat{is}publ{ik s.
grat{is}resa s.
grat{is}skjuts s.
grat{is}åk{ning s.
grat{is}å{skåd{are s.
gratta v. -de ªvard.º gratulera
gratt{is interj. ªvard.º gratul-
erar!, lycka till!

gratt{is}kort s.
gratul{ant [-an•t] s. -en -er
gratul{ant}för{teckn{ing s.
gratul{at{ion s. -en -er lyck-
önskan

gratul{at{ions}kort s.
gratul{era v. -de lyckönska
grat{äng [-tän•] s. -en -er
ugnsgräddad maträtt

grat{äng}form s. -en -ar
grat{äng}sås s.

1grav s. -en -ar plats där av-
liden jordats

2grav adj. -t -a 1 svår, all-

varlig  2 ej komparation
g. accent t.ex. i ’gräva’

grav- i sms grävande; frät-
ande

grava v. -de bereda fisk el.
kött gm ingnidning med
salt m.m. o. pressning;
gravad lax; gravad oxfilé

grav}all{var{lig adj. -t -a
grav{am{en [-a•m-] s.; pl.

gravamina ªjur.º besvär-
ande omständighet; an-
klagelsepunkt; ett g.

grav}and s., till 1and; jfr grav-
grav{at{ion s. -en -er in-
teckning i egendom

grav{at{ions}be{vis s.
grav{at{ions}fri adj.
grav}brev s.
graven{stein s. -en -er el.

graven{stein{er -n; pl. =
äpple

grav{era v. -de 1 inrista o.d.
2 belasta med inteckning

grav{er{ande adj. oböjl. g.
omständighet besvär-
ande, försvårande

grav{er{ing s.; till gravera 1
grav{er{ings}mask{in s.
grav{er}mask{in [-e•r-] s.
grav{er}nål [-e•r-] s.
grav}fynd s.
grav}fält s.
grav}gård s. ªfinl.º kyrko-
gård

grav}gås s.; jfr grav-
grav}hög s.
grav{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., gravida
havande

grav{id{itet [-e•t] s. -en -er
havandeskap

grav{id{itets}led{ig adj. -t -a
grav{id{itets}led{ig{het s.
grav{id{itets}mån{ad s.
grav{id{itets}prov s. -et; pl. =

el. -er
grav{id{itets}test s. -et el.

-en; pl. = el. -er
grav{id{itets}vecka s.
grav{is [gra•vis el. gravv•is]

s. grav accent
grav{it{at{ion s. -en drag-

ningskraft mellan
massor, tyngdkraft

grav{it{at{ions}centr{um s.
grav{it{at{ions}fält s.
grav{it{at{ions}kraft s.
grav{it{at{ions}lag s. -en -ar
grav{it{at{ions}våg s. -en -or
grav{it{era v. -de påverkas
av gravitation; dras mot,
ha benägenhet att närma sig

grav{it{er{ing s.
grav{itet [-e•t] s. -en värdig-
het, högtidligt allvar

grav{itet{isk adj. -t -a lång-
sam o. värdig, högtidlig
o. stel

grav}kammare s.
grav}kap{ell s.
grav}kor s. -et; pl. =
grav}kulle s., till 1kulle
grav}kummel s., till 1kummel
grav}lax s.; till grava
grav}lik adj. -t -a; med g.

stämma
grav}ljus s.
grav}lukt s.
grav}lägga v.
grav}lägg{ning s.
grav}monu{ment s.
grav{ning s.
grav}plats s.
grav}plundr{are s.
grav}plundr{ing s.
grav}rost s. -en jfr grav-
grav}rätt s.
grav{rätts}inne{hav{are s.
grav}röse äv. grav}rös s.
grav}skick s.
grav}skrift s.
grav}skänd{are s.
grav}skänd{ning s.
grav}smyck{ning s.
grav}sten s.
grav}stickel s.; för gravering

m.m.
grav}sänka s. ªgeol.º
grav}sätta v.
grav}sätt{ning s.
grav}valv s.
grav}vård s. -en -ar
grav{yr [-y•r] s. -en -er grav-
ering, graverat arbete;
grafiskt blad
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grav{yr}konst s.
grav{yr}tryck s.
grav}öl s. -et; pl. = ªåld.º
begravningsgästabud

grav}öppn{ing s.
grav{ör [-ö•r] s. -en -er
grec{ism [-sis•m] s. -en -er
grekiskt el. av grekiskan
påverkat ord el. uttryck
i annat språk m.m.

grede{lin [-i•n] adj. -t -a
violett

grede{lin}färg{ad adj.
grede{lint s. oböjl. gredelin
färg

green [gri•n] s. -en -er fin-
klippt område kring hål
på golfbana

gregori{an{ik [-i•k] s. -en
gregoriansk sång

gregori{ansk [-a•nsk] adj.
-t -a; gregorianska tide-
räkningen som nu allmänt
brukas

1grej s. -en; pl. -er el. -or
ªvard.º sak, don; händelse

2grej s. -et koll. ªvard.º saker,
utrustning

greja v. -de ªvard.º klara,
ordna; syssla, stöka

grek s. -en -er inv. i Grek-
land; person med grek-
iska som modersmål

grek}cypri{ot s.
grek}cypri{ot{isk adj. -t -a
grek{inna s. -n grekinnor
grek{isk adj. -t -a
grek{iska s. -n grekiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
grek{isk-katolsk adj. -t -a
grek{isk-orto{dox adj. -t -a
grek{isk-rom{ersk adj. -t -a;

g. brottning
gren s. -en -ar
grena v. -de; g. sig dela sig
i grenar

grenadi{er [-a•-] s. -n; pl. =
inv. i Grenada

gren{ad{in [-i•n] s. -en el. -et
1 tyg 2 saft av granat-
äpplen m.m.

grenad{isk [-a•-] adj. -t -a
gren{adj{är [-ä•r] s. -en -er

infanterisoldat; Livrege-
mentets grenadjärer

gren{adj{är}rege{mente s.
gren}hopp s. ªgymn.º
gren{ig adj. -t -a
gren{ig{het s.
gren}kil s. ªsömn.º
gren}klyka s.
gren}led{are s.; i idrott
gren}led{ning s.
gren}ljus s.
gren}rör s. ªtekn.º
gren}skott s. ªbot.º
grensla äv. gränsla v. -de
sätta sig el. sitta el. rida
grensle på

grensle äv. gränsle adv. med
benen på var sin sida;
sitta g. över el. på ngt

grensle}truck s.
gren}ut{tag s. ªelektr.º
gren}verk s.
grep s. -en -ar äv. 2grepe -n

grepar redskap med ett flertal
klor, t.ex. för hantering av
gödsel

1grepe s. -n grepar handtag
2grepe se grep
grep}klo s.; till grep
grep}korg s.; till 1grepe
grep}lös adj. -t -a; till 1grepe
grepp s. -et; pl. = tag med
handen m.m.

greppa v. -de ªvard.º ta tag i;
hantera o.d.

grepp}bräda s.; på fiol m.m.
grepp}bräde s. greppbräda
grepp}hål s.; på flöjt m.m.
grepp}rikt{ig adj. -t -a
grepp}säker adj.
grepp}tab{ell s. ackords-
tabell för t.ex. gitarrmusik

grep}skaft s.; till grep
grev{ar s. pl. klumpar efter
fettsmältning

greve s. -n grevar; i grevens
tid i sista stund

greve}dotter s.
greve}fejd{en s. best. ªhist.º
greve}titel s.
grev{inna s. -n grevinnor
grev{inne}titel s.
grev{lig adj. -t -a

grev{skap s. -et; pl. =
griffel s. -n grifflar stift för
skrivning på vax- el.
skiffertavla o.d. i. ä. tid

griffel}tavla s.
grift s. -en -er grav
grifte}tal s.
grilj{era v. -de hastigt steka,
bryna

grilj{er{ing s.
grill s. -en -ar anordning
för grillning; restaurang
med grillad mat m.m.;
ªvard.º kylargaller på bil

grilla v. -de steka över heta
kol på halster el. spett

grill}bar s. -en -er
grill{er s. pl. underliga 
idéer

grill}fest s.
grill}kol s.
grill}korv s.
grill}krydda s.
grill{ning s.
grill}party s.
grill}restaur{ang s.
grill}spett s. -et; pl. =
grim{as [-a•s äv. -a•s] s. -en 

-er förvriden el. ful el. sur
min

grim{as{era v. -de förvrida
ansiktsdragen

grim{as{er{ing s.
grim{era v. -de maskera med

smink o.d.
grim{er{ing s.
grim{er{ings}konst s.
grimma s. -n grimmor
bindsel kring huvud på
häst el. annat djur, t.ex. för
bindning vid krubba; grov-
maskigt ytternät för fiske
m.m.

grim}skaft s.
grin s. -et; pl. =
grina v. -de 1 ªprov.º gråta

2 ªprov.º skratta, le; g. som
en solvarg 3 grimasera;
g. illa

grin{are s. -n; pl. =, best. pl.
grinarna

grind s. -en -ar
grind}hål s.
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grind}slant s.; i ä. tid
grind}stolpe s.
grind}stuga s.
grind}vakt{are s.
grind}val s. -en -ar
grind{vals}fångst s.
grind}öppn{ing s.
grin{ig adj. -t -a knarrig, sur

m.m.; ªprov.º som jämt
gråter, gnällig

grin{ig{het s.
grin}olle s. ªvard.º grinig
mansperson

grip s. -en -ar fabeldjur
med lejonkropp o. örn-
huvud o. örnvingar m.m.

gripa v. grep, gripit, gripen
gripet gripna, pres. griper;
g. sig an (med) ngt sätta
i gång med

1grip{ande adj. oböjl. en g.
skildring

2grip{ande s. -t -n; inga grip-
anden är aktuella

grip{are s. -n; pl. =, best. pl.
griparna

grip}arm s.
grip{bar adj. -t -a förståelig,
begriplig

grip{bar{het s.
gripen adj. gripet gripna;

djupt g. rörd o.d.
gripen{het s.
grip}huvud s.
grip}klo s.
grip}last{are s.
grip}org{an s.
grip}re{flex s.
grip}skopa s.
grip}svans s.
grip}tång s. -en griptänger
grip}verk{tyg s.
gris s. -en -ar
grisa v. -de få ungar (om

sugga); smutsa, söla; g.
ner (sig); g. till

gris{akt{ig adj. -t -a
gris{akt{ig{het s.
gris{eri [-i•] s. -et -er
gris}fest s.
gris}foder s.
gris}fot s., till 1fot
gris}huvud s.

gris{ig adj. -t -a
gris{ig{het s.
grisk adj. -t -a ªprov. (syd- o.

västsv.)º hetsig, ivrig efter
ngt

gris}kotl{ett s.
gris}kult{ing s.
gris}kött s.
gris}mat s.
gris{ning s.
gris{nings}feber s.
grissel s. -n grisslar bröd-
spade

grissel}blad s.
grissel}skaft s.
grisselägg se grissleägg
gris}skär adj. -t -a
grissla s. -n grisslor simfågel
grissle}ägg äv. grissel}ägg s.
gris}stia s.
gris}tryne s.
gris}öga s.
gris}ögd adj.
gris}öra s.
grizzly}björn [griss•ly- el.
-li-] s.

gro v. grodde, grott, grodd
n. grott, pres. gror ut-
veckla sig till grodd m.m.

gro{bar adj. -t -a; grobara
frön

gro{bar{het s.
grobi{an [-a•n] s. -en -er
grovhuggare, tölp

gro}blad s.; växt
gro{blads}släkt{et s. best.
groda s. -n grodor
grodd s. -en -ar fram-
spirande ämne till växt,
embryo m.m.

grodda v. -de bringa frön
att gro

grodd}blad s.
grodd}före{tag s. företag
som utvecklas ur teknisk
högskola

grod}djur s.
grodd}knopp s.
grod}hopp s. ªsport.º
grod}lår s. -et; pl. =
grod}man s., till 1man
grod{mans}ut{rust{ning s.
grod}per{spekt{iv s.

grod}pingla s. ªfinl., vard.º
grodyngel

grod}sim s.
grod}yngel s.
gro{ende s. -t
grogg s. -en -ar
grogga v. -de dricka grogg
grogglas avstavas

grogg}glas s.
grogg}ver{anda s.
grogg}virke s. ªvard.º
groggy [grågg•i el. -y] adj.

oböjl. vimmelkantig av
erhållna slag, omtöcknad

gro}grund s. -en -er
groll s. -et hemlig ovilja, agg
gro{ning s.
gro{nings}grund s. -en -er
gro{nings}tid s.
grop s. -en -ar
grop}form{ig adj. -t -a
grop{ig adj. -t -a
grop{ig{het s.
grosch{en s.; pl. = österrik-
isk myntenhet; en g.

1gross s. -et; pl. = tolv
dussin

2gross s. oböjl. i g. i parti
gross{ess [-ess•] s. -en -er
havandeskap, graviditet

gross}handel s.
gross}handl{are s.
gross{ist [-is•t] s. -en -er
grosshandlare

gross{ist}firma s.
gross{ist}före{tag s.
gross{ist}pris s., till 1pris
gross{vis adv.
gross{ör [-ö•r] s. -en -er
grosshandlare

1grot{esk [-es•k] adj. -t -a
vidunderlig, befängd

2grot{esk [-es•k] s. -en -er
dekorationsstil; bokstavstyp

grot{esk{eri [-i•] s. -et -er
grotta s. -n grottor
grott}björn s.
grotte}kvarn s. ªbildl.º en-
formigt och slitsamt dag-
ligt arbete

grottempel avstavas grott}-
tempel s.

grott}forsk{ning s.
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grott}inne{vån{are s.
grott}in{vån{are s.
grott}mål{ning s.
grott}männ{iska s.
grov adj. -t -a, grövre grövst
grov}arbet{are s.
grov}arbete s.
grov}be{arbet{ning s.
grov}bröd s.
grov}byggd adj.
grov}doppa s. -t ªvard.º
grov}foder s.
grov}göra s.
grov}hack{ad adj.
grov{het s. -en -er
grov}hugga v.
grov}hugg{are s. ªbildl.º
grov}huggen adj.
grov}hugg{ning s.
grov}hy{ad adj.
grov}hyllt adj.
grov}hyvla v.
grov}hyvl{ing s.
grov}jobb s. ªvard.º
grov}kalibrig adj. -t -a
grov}korn{ig adj. -t -a
grov}korn{ig{het s. -en -er
grov}kök s.
grov{lek s. -en -ar
grov{leks}klass s.
grov}lemm{ad adj.
grov}mala v.
grov}malen adj.
grov}mal{ning s.
grov}mask{ig adj. -t -a
grovna v. -de bli grov el.

grövre
grov}plan{er{ing s.
grov}por{ig adj. -t -a
grov}salt s.
grov}sand s.
grov}san{er{ing s.
grov}skäll s.
grov}skälla v.
grov}slipa v.
grov}slip{ning s.
grov}smed s.
grov}smide s.
grov}sop{or s. pl.
grov}sort{era v.
grov}sort{er{ing s.
grov}stamm{ig adj. -t -a
grov}syssla s.; mest i pl.

grov}tarm s.
grov}timr{ad adj.
grov}vuxen adj.
grov}växt adj.
grov}ända el. grov}ände s.
grubba s. -n grubbor ªprov.º
grop, sänka

grubbel s. grubblet
grubbel}tyngd adj.
grubb{ig adj. -t -a
grubbla v. -de oavlåtligt o.

fruktlöst tänka
grubbl{are s. -n; pl. =, best.

pl. grubblarna
grubbl{eri [-i•] s. -et -er
gruff s. -et; pl. = ªvard.º
gruffa v. -de ªvard.º gräla,
bråka m.m.

gruff{ig adj. -t -a
grumla v. -de göra vätska

m.m. oklar o.d.
gruml{ig adj. -t -a; fiska i

grumligt vatten tillskansa
sig fördelar gm att utnyttja
förvirring el. oreda

gruml{ig{het s.
gruml{ing s.
grummel s. grumlet ämnen
som grumlar; grumlighet
m.m.

grums s. -et 1 slam o.d. i
vätska; bottensats  2 ªvard.º
knot, muttrande

grumsa v. -de ªvard.º knota,
muttra

grums}bland{ad adj.
grums{ig adj. -t -a grums-
blandad, grumlig

grums{ig{het s.
1grund adj. grunt grunda

icke el. föga djup
2grund s. -en -er bottenyta;

grundval; orsak; grund-
sats m.m.

3grund s. -et; pl. = grunt
ställe, undervattensskär

grunda v. -de 1 grundmåla;
grundlägga; lägga till
grund för ngt; stödja ngt
el. sig på o.d. 2 g. igen el.
upp göra el. bli grundare,
slamma igen el. upp

grund}ac{kord s. ªmus.º

grund{ad adj. grundade
anspråk stödda på goda
grunder, befogade

grund{are s. -n; pl. =, best. pl.
grundarna

grund}av{drag s.
grund}av{gift s.
grund}be{grepp s.
grund}be{hov s.
grund}be{lopp s.
grund}be{tyd{else s.
grund}bi{drag s.
grund}brott s.
grund}bult s. detalj som allt
annat är beroende av

grund}drag s.
grund}ele{ment s.
grund{era v. -de grunda,
grundmåla

grund{er{ing s. -en -ar
grund{er}massa s.
grund}ex{am{en s.
grund}falsk adj. -t -a
grund}fast adj.
grund}fel s.
grund}fond s.
grund}form s. -en -er
grund}forsk{ning s.
grund}fri adj.
grund}fråga s.
grund}funkt{ion s.
grund}färg s.
grund}fästa v. grundfäste
grund}för{stärk{ning s.
grund}för{säkr{ing s.
grund}för{ut{sätt{ning s.
grund}gräv{ning s.
grund}gå{ende adj. oböjl.
grund}hav s.
grund{havs}forsk{ning s.
grund{het s.
grund}idé s.
grund}in{ställ{ning s.
grund}kap{it{al s.
grund}karta s. ªfinl.º topo-
grafisk karta i skala
1:20 000

grund}kraft s.
grund}krav s.
grund}kun{skap s.
grund}kurs s.
grund}känn{ing s.

1grund}lag s. -en -ar lag som
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gäller stats författning,
grundläggande lag

2grund}lag s. -et; pl. =
grundval

grund{lags}be{red{ning{en s.
best.

grund{lags}be{stämm{else s.
grund{lags}brott s.
grund{lags}en{lig adj. -t -a
grund{lags}fråga s.
grund{lags}fästa v. grund-

lagsfäste
grund{lags}skydd s.
grund{lags}skydd{ad adj.
grund{lags}stift{ande adj.

oböjl.
grund{lags}stift{ning s.
grund{lags}strid{ig adj. -t -a
grund{lags}vidr{ig adj. -t -a
grund{lags}ändr{ing s.
grund{lig adj. -t -a nog-
grann, ordentlig

grund{lig{en adv.
grund{lig{het s.
grund}linje s.
grund}lura v.
grund}lägga v.
grund}lägg{ande adj. oböjl.
grund}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. grundläggarna
grund}lägg{ning s.
grund}lärd adj.
grund}lön s.
grund}lös adj. -t -a
grund}lös{het s.
grund}materi{al s.
grund}mod{ell s.
grund}mot{iv s.
grund}mur s.
grund}mur{ad adj.
grund}måla v.
grund}mål{ning s.
grund{ning s. -en -ar
grund}ord s.
grund}or{sak s.
grund}pel{are s.
grund}pens{ion s.

1grund}plan s. -et; pl. =
2grund}plan s. -en -er grund-

ritning; utkast
grund}plåt s.
grund}prick s.
grund}princip s.

grund}pro{blem s.
grund}regel s. -n grund-

regler
grund}rit{ning s.
grund}sann{ing s.
grund}sats s.
grund}serie s.; i vissa sporter
grund}skola s. – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
grund{skole}elev äv.

grund{skol}elev s.
grund{skole}nivå s.
grund{skole}ut{bild{ning s.
grund}skott s.
grund}språk s.
grund}stadga s., till 2stadga
grund}sten s.
grund}stomme s.
grund}strukt{ur s.
grund}stryka v.
grund}stryk{ning s.
grund}stäm{ning s.
grund}stöta v.
grund}stöt{ning s.
grund}syn s. -en
grund}sär{skola s.
grund}tal s.
grund}tanke s.
grund}tema s.
grund}text s.
grund}ton s. -en -er
grund}trygg{het s.
grund}typ s.
grund}upp{fatt{ning s.
grund}ut{bild{ning s.
grund}val s. -en -ar under-
lag för byggnad o.d.

1grund}valla s.
2grund}valla v.
grund}vatten s.
grund{vatten(s)}nivå s.
grund{vatten(s)}stånd s. -et;

pl. =
grund{vatten(s)}sänk{ning s.
grund}vill{kor s.
grund}värd{er{ing s.
grund}väsent{lig adj. -t -a
grund}å{skåd{ning s.
grund}ämne s.
grunka s. -n grunkor ªvard.º
grej, pryl, sak

grunna v. -de ªvard.º fundera
grupp s. -en -er

grupp}arbete s.
grupp}be{bygg{else s.
grupp}be{fäl s. ªmil.º
grupp}bild s.
grupp}bo{ende s.
grupp}bo{stad s.
grupp}chef s. ªmil.º
grupp}dis{kuss{ion s.
grupp}dyn{am{ik s.
grupp}ego{ism s.
grupp{era v. -de; g. sig
samla sig i grupper m.m.;
ªfinl.º välja körfil

grupp{er{ing s. -en -ar
grupp}fin{al s.
grupp}foto s.
grupp}för{säkr{ing s.
grupp}hem s.; för äldre
grupp}hus s.
grupp}in{del{ning s.
grupp}intr{esse s.
grupp}kors{band s.
grupp}led{are s.
grupp}liv{för{säkr{ing s.
grupp}match s.
grupp}med{lem s.
grupp}möte s.
grupp}rabatt s.
grupp}resa s.
grupp}rum s.
grupp}rör{else s.
grupp}sam{tal s.
grupp}sex s.
grupp}spel s.
grupp}stor{lek s.
gruppsykologi avstavas

grupp}psyko{logi s.
grupp}teater s.
grupp}terapi s.
grupp}tryck s.
grupp{vis adv.
grus s. -et
grusa v. -de belägga med
grus; grusade förhopp-
ningar förintade, kross-
ade

grus}backe s.
grus}bana s.; för tennis
grus}bank s. -en -ar
grus}be{lägga v.
grus}be{lägg{ning s.
grus}bädd s.
grus}grop s.

285 grusgrop

21202 Ordlista G  12-11-27  08.56  Sida 285



grus}gång s. -en -ar
grus}hög s.
grus{ig adj. -t -a
grus}korn s.
grus{ning s.
grus}plan s. -en -er
grus}tag s.
grus}täckt adj.
grus}täkt s.
grus}viva s.
grus}väg s.
grus}ås s.

1gruva s. -n gruvor
2gruva v. -de; g. sig oroa sig,

ängslas
gruv}arbet{are s.
gruv}arbete s.
gruv}bo{lag s.
gruv}bryt{ning s.
gruv}drift s.
gruv}fogde s.
gruv}fält s.
gruv}före{tag s.
gruv}gas s.
gruv}gång s. -en -ar
gruv}hant{er{ing s.
gruv}hiss s. -en -ar
gruv}hål s.
gruv}industri s.
gruv}ingenj{ör s.
gruv}lave s.
gruv{lig adj. -t -a förfärlig,
gräslig

gruv{lig{het s. -en -er
gruv}när{ing s.
gruv}o{lycka s.
gruv}om{råde s.
gruv}ras s. -et; pl. =
gruv{sam adj. -t -ma ängslig,
orolig; förfärlig, gräslig

gruv}sam{hälle s.
gruv}schakt s. -et; pl. =
gruv}strejk s.
gruv}stötta s.

1gry s. -et kynne, anlag;
minerals struktur; gott g.

2gry v. grydde, grytt, pres.
gryr; dagen gryr

1gry{ende adj. oböjl. g. anlag
2gry{ende s. -t
grym adj. -t -ma
grym{het s. -en -er
grymt s. -et

grymta v. -de; g. över ngt
grymt{ning s. -en -ar
grymt}oxe s.
gryn s. -et; pl. = el. om sorter

-er skalat korn av sädes-
slag m.m.

gryna v. -de; g. sig bli till
gryn el. uppfylld av gryn
o.d.

gryn}form{ig adj. -t -a
gryn{ig adj. -t -a
gryn{ig{het s.
gry{ning s. -en -ar
gry{nings}dager s.
gry{nings}dimma s.
gry{nings}ljus s.
gry{nings}tid s.
gry{nings}timme äv. gry{-

nings}timma s.
gryn}korv s.
gryn}kvarn s.
grynna s. -n grynnor grunt
ställe, grund

gryn}ost s., till 1ost ªfinl.º
gryn}sopp s.
gryn}soppa s.
gryn}stor{lek s.
gryn}väll{ing s.
gryt s. -et; pl. = lya; mark

med lösa stenar, stenrös
gryta s. -n grytor; döden

i grytan ªvard.º en säker
död, det värsta man kan
tänka sig

gryt}bit{ar s. pl.
gryt}hund s.
gryt{ig adj. -t -a; g. mark

lösa stenar el. stenblock
gryt}jakt s.
gryt}lapp s.
gryt}lock s. -et; pl. =
gryt}skåp s.
gryt}stek s. -en -ar
gryt}öppn{ing s.
grå adj. grått, best. o. pl. grå

el. gråa; g. arbetskraft in-
hyrd

grå{akt{ig adj. -t -a
grå}al s.

1grå}beige adj.
2grå}beige s. oböjl.
grå}ben s. oböjl.; varg; ett el.

en g.

grå}berg s.
grå}binka s.; växt
grå}blek adj. -t -a
grå}blå adj.
grå}bo s. -n -r växt
grå}broder s.
grå}brun adj. -t -a
grå{brödra}kloster s.
grå}dask s. -et grådaskighet

m.m.
grå}dask{ig adj. -t -a
grå}dask{ig{het s.
grå}dis s. -et
grå}dis{ig adj. -t -a
grå}fibbla s.; växt
grå}gosse s. ªvard.º pension-
är som går ärenden

grå}grön adj. -t -a
grå}gul adj. -t -a
grå}gyllen s.; pl. = äpple; en

el. ett g.
grå}gås s.
grå}haj s.
grå{hake}dopp{ing s.
grå{het s.
grå}hund s.
grå}hår{ig adj. -t -a
grå}hår{ig{het s.
grå{hårs}man s., till 1man
grå}häger s.; fågel
grå}kall adj. -t -a
grå}klädd adj.
grålla s. -n grållor grått
sto; grå katta

grålle s. -n grållar grå häst
grå}luden adj.
grå}malva s.; växt
grå}mel{er{ad adj.
grå}munk s.
grå}målla s.; växt
gråna v. -de 1 bli grå; göra
grå  2 ªprov.º dåna, gen-
ljuda, runga

grån{ad adj. en g. gentleman
grå}papper s.
grå}pär{on s.
grå}ragg{ig adj. -t -a
grå}salva s.
grå}sej s.; fisk
grå}siska s.; fågel
grå}skala s.
grå}skimmel s.
grå}skägg s.
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grå}skägg{ig adj. -t -a
grå}sosse s. ªvard.º gammal
socialdemokrat

grå}sparv s.
grå}spräck{lig adj. -t -a
grå}sprängd adj.
grå}sten s.
grå{stens}mur s.
grå}sugga s.; kräftdjur
grå}svart adj.
grå}säl s.
gråt s. -en
gråta v. grät, gråtit, pres.

gråter
gråt}an{fall s.
gråt{are s. -n; pl. =, best. pl.

gråtarna
gråt}at{tack s.
gråt{erska s. -n gråterskor
gråt}färd{ig adj. -t -a
gråt{ig adj. -t -a ªprov.º ett

gråtigt barn
gråt}klump s.
gråt}kramp s.
gråt}mild adj.
gråt}mild{het s.
grå}ton s. -en -er
gråt}par{oxysm s.
grå}trut s.; fågel
grått s. oböjl. grå färg
grå}tung adj. -t -a
gråt}ögd adj.
grå}vacka s. -n ªgeol.º bergart
grå{vacke}skiffer s.
grå}val s. -en -ar
grå}verk s.; ekorrskinn m.m.
grå}vide s.
grå}vit adj. gråvitt gråvita
grå}väder s.
grå{väders}stäm{ning s.
grå}ögd adj.
grå}ögd{het s.
gräbba s. -n gräbbor ªprov.º

flicka
1grädda v. -de 1 g. bröd i ugn;

g. pannkakor i panna m.m.
2 g. sig ªprov.º avsätta
grädde el. ishinna på ytan

2grädda s. -n; samhällets g.
högst uppsatta personer
o.d.

grädd}bak{else s.
grädde s. -n fettrik del av

mjölk som avsätter sig på
ytan m.m.

1grädd}fil s. -en
2grädd}fil s. -en -er ªvard.º

privilegierad snabbväg
grädd}färg{ad adj.
grädd}glass s.
grädd}gul adj. -t -a
grädd{ig adj. -t -a grädd-
liknande, gräddfärgad;
gräddrik

grädd}kanna s.
grädd}klick s. -en -ar
grädd}kola s.
grädd}mjölk s.
grädd{ning s.; till 1grädda 1
grädd}ost s., till 1ost
grädd}plåt s.; till 1grädda 1
grädd}rik adj. -t -a
grädd}skvätt s.
grädd}skål s.
grädd}snipa s.
grädd}snäcka s.
grädd}sås s.
grädd}sätta v. separera
grädde från mjölk

grädd}sätt{ning s.
grädd}tårta s.
grädd}ugn s.; till 1grädda 1
grädd}visp s.
grädd}våffla s.

1gräfta s. -n gräftor ªåld. o.
finl.º flåhacka

2gräfta v. -de ªåld. o. finl.º flå-
hacka

gräl s. -et; pl. =
gräla v. -de högljutt strida
med ord, tvista; yttra
hårda ord m.m.; g. på ngn

gräl{akt{ig adj. -t -a
gräl{akt{ig{het s.
gräl{ig adj. -t -a
gräl{ig{het s.
gräll adj. -t -a bjärt, skarp,
skrikande; g. färg

gräl}mak{are s. -n; pl. =, best.
pl. grälmakarna

gräl}måns s. -en -ar
gräl}sjuk adj. -t -a
gräl}sjuka s.
gräma v. grämde vålla sorg
o. harm, förtryta o.d.; g.
sig (över)

gräm{else s. -n -r
gränd s. -en -er trång gata

m.m.
gränd}mynn{ing s.
gräng äv. grain [grän] s. -en
kornighet i ytan hos läder
m.m.

gräns s. -en -er
gränsa v. -de; Sverige gräns-

ar västerut till Norge har
gemensam gräns med

gräns}be{vak{ning s.
gräns}bo s. -n -r
gräns}bom s.
gräns}bygd s.
gräns}drag{ning s.
gräns{drag{nings}pro{blem s.
gräns}fall s.
gräns}flod s.
gräns}fråga s.
gräns}för{svar s.
gräns}handel s.
gräns}inter{mezzo s.
gräns}just{er{ing s.
gräns}jäg{are s. ªfinl.º menig
vid gränsbevakningen

gräns}kon{flikt s.
gräns}kont{roll s.
gräns}kränk{ning s.
gränsla se grensla
gräns}land s., till 1land
gränsle se grensle
gräns}linje s.
gräns}lös adj. -t -a
gräns}lös{het s.
gräns}mark s.
gräns}märke s.
gräns}nytta s. ªekon.º
gräns}om{råde s.
gräns}pass{age s.
gräns}pol{is s.
gräns}post{er{ing s.
gräns}regl{er{ing s.
gräns}röse äv. gräns}rös s.
gräns}skikt s.
gräns}skydd s.
gräns}snitt s. -et; pl. = för-
bindelselänk mellan en
dator och dess kringut-
rustning; även om pro-
gram som underlättar
kontakten mellan dator
och användare
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gräns}spärr s.
gräns}stat{ion s.
gräns}sten s.
gräns}strid s.
gräns}trakt s.
gräns}tull s.
gräns}tvist s. -en -er
gräns}upp{syn{ings{man s.
gräns}vakt s.
gräns}värde s.
gräns}zon s.
gräns}över{gång s.
gräns}över{skrid{ande adj.

oböjl. ªbildl.º
gräns}över{skrid{ning s.

ªbildl.º
gräns}över{vak{ning s.
gräs s. -et; pl. = ofta koll.;

växt; ha pengar som g.
ªvard.º

gräsa v. -de (om projektil)
träffa marken o. rikosch-
ettera

gräs}and s., till 1and fågel
gräs{are s. -n; pl. =, best. pl.

gräsarna
gräs}be{vuxen adj.
gräs}be{växt adj.
gräs}brand s.
gräs}frö s.
gräs{frö}bland{ning s.
gräs}grön adj. -t -a
gräs}hoppa s.; insekt
gräs{hopps}svärm s.
gräs}klipp{are s. -n; pl. =,

best. pl. gräsklipparna
gräs}klipp{ning s.
gräs{klipp{nings}mask{in s.
gräs{lig adj. -t -a
gräs{lig{het s. -en -er
gräs}lilja s.; krukväxt
gräs}lök s.
gräs{löks}sås s.
gräs}mark s.
gräs}matta s.
gräs}mån{ad s. ªåld.º april
gräs{ning s.
gräs}plan s. -en -er
gräs}plätt s.
gräs}rot s. ªmest bildl.º vanlig
människa i motsats till
makthavare

gräs{rots}nivå s.

gräs}slänt s.
gräs}slätt s.
gräs}strå s.
gräs}svål s.
gräs}tak s.
gräs}torv s.
gräs}torva s.
gräs}trimm{are s. -n; pl. =,

best. pl. grästrimmarna
maskin som skär gräs på
ställen som är svåråtkom-
liga för en gräsklippare

gräs}tuva s.
gräs}täckt adj.
gräs}vall s.
gräs}växt s.
gräs}änka s. kvinna vars
make är bortrest

gräs}änk{ling s.
gräs}ät{ande adj. oböjl.
gräs}ät{are s. -n; pl. =, best.

pl. gräsätarna
grätten adj. grättet grättna
kräsmagad, granntyckt

grätten{het s.
gräv s. -et; pl. = ªprov.

(norrl.)º jordhacka
gräva v. grävde
gräv{are s. -n; pl. =, best. pl.

grävarna
gräv{ling s. -en -ar djur
gräv{ling}gryt s.
gräv{lings}hund s.
gräv{lings}jakt s.
gräv}mask{in s.
gräv}mask{in{ist s.
gräv{ning s. -en -ar
gräv{nings}arbete s.
gräv}red{skap s.
gräv}skopa s.
gräv}svin s. grävling
gräv{svins}gryt s.
gröda s. -n grödor
gröd}aukt{ion s.
gröe s. -n el. -t gräs; mest som

efterled i sms t.ex. ängsgröe
gröe}frö s.
grön adj. -t -a; i det gröna;

gröna vågen rörelse som
återspeglar benägenheten
att söka sig från städerna
till landsbygden o. nat-
uren; komma på g. kvist

grön{akt{ig adj. -t -a
grön}alg s.
grön}bena s. -n grönbenor

fågel
grön}bete s. -t
grön}blek adj. -t -a
grön}blind adj.
grön}blå adj.
grön}fink s.
grön}fläck{ig adj. -t -a
grön}foder s.
grön}grå adj.
grön}gräs{et s. best. i g.
grön}gul adj. -t -a
grön}gödsla v.
grön}gödsl{ing s. ªlant.º
grön}göl{ing s. -en -ar fågel;
omogen el. oerfaren
person; nybörjare

grön{ing s. -en -ar fågel
grön{ings}ägg s.
grön}klädd adj.
grön}kål s.
grön{kåls}soppa s.
grön{köp{ings}bo s. -n -r
grön{köp{ings{mäss{ig adj. -t

-a löjligt småstadsaktig
grön{lands}säl s.
grön{lands}val s. -en -ar
grön{ling s. -en -ar karpfisk
grön{länd{are s. -n; pl. =,

best. pl. grönländarna inv.
på Grönland

grön}ländsk adj. -t -a
grön}ländska s. -n grön-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

grön}massa s.; ensilerad massa
grön}mjöl s. -et
grön}måla v. _
grön}mögel s.
grön{mögel}ost s., till 1ost
grön}om{råde s.
grön}peppar s.; krydda
grön}rand{ig adj. -t -a
grön}rut{ig adj. -t -a
grön}sak s.; t.ex. kål, gurka
grön{saks}af{fär s.
grön{saks}bulj{ong s.
grön{saks}handl{are s.
grön{saks}land s., till 2land
grön{saks}odl{ing s.
grön{saks}soppa s.
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grön{saks}tallr{ik s.; maträtt
grön}sall{ad s.
grön}sall{at s.
grön}siska s.

1grönska s. -n
2grönska v. -de
grön}skimr{ande adj. oböjl.
grön}slick s.; typ av alg
grön}sten s.; mineral
grön}sång{are s.; fågel
grön}såpa s.
grönt s. oböjl. grön färg
grön}vit adj. grönvitt grön-

vita
grön}yta s.
grön}ögd adj.

1gröpa v. gröpte gräva ur,
urholka o.d.

2gröpa v. -de grovmala
gröpe s. -t gröpad säd
gröp}kvarn s.
gröp{ning s.
gröt s. -en -ar
gröta v. -de ªvard.º g. ihop

sig bilda en röra o.d.
gröt{akt{ig adj. -t -a
gröt}fat s.
gröt}fru{kost s.
gröt{ig adj. -t -a grötlikn-
ande; oredig, gyttrig,
otydlig

gröt{ig{het s.
gröt}lunk s.
gröt}mynd{ig adj. -t -a dum-
dryg

gröt}mynd{ig{het s. -en
gröt}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men
gröt}rock s. -en -ar militärt

klädesplagg
gröt}slev s.
gröt}tallr{ik s.
g-sträng [ge•-] s.
guano [-a•-] s. -n el. -t
fågelträck o. fiskrester
som gödselmedel; smörja
o.d.

guano}lager s., till 1lager
guano}ö s. -n -ar
guatemal{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Guatemala

guatemal{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

guatemal{anska [-a•n-] s. -n
guatemalanskor kvinna

guava [-a•va] s. -n guavor
sydafrikansk frukt

gubba v. -de; g. till sig
ªvard.º bli gubbig

gubb{akt{ig adj. -t -a
gubb}an{sikte s.
gubbe s. -n gubbar; den

gubben går inte det för-
söket att luras

gubb{ig adj. -t -a gubbaktig,
ålderdomssvag o.d.

gubb{ig{het s.
gubb}jävel s. ªstarkt

nedsättandeº
gubb}roll s. -en -er
gubb}röra s.; av ansjovis m.m.
gubb}röst s.
gubbs s. pl. -en ªvard.º
gubbar

gubb}sjuka s.; då äldre män
uppvaktar unga flickor; äv.
prostatabesvär

gubb}stack{are s.
gubb}strutt s. -en -ar

ªnedsättandeº
gubb}tjuv äv. vard.

gubb}tjyv s. ªnedsättandeº
gubb}välde s.
gu{be{vars [-a•-] interj. ªvard.º
gucku}sko s.; orkidé
gud s. -en -ar; Guds namn;

Gudi behaglig ªåld.º be-
haglig för Gud; Gudi
klagat ªåld.º tyvärr, dess-
värre

guda}be{läte s. avgudabild
guda}be{nåd{ad adj.
guda}bild s.; t.ex. från antiken
guda}boren adj.
guda}dryck s.
guda}ge{stalt s.
guda}given adj.
guda}gnista s.
guda}god adj.
guda}gåva s.
guda}hus s.
guda}in{given adj.
gud{akt{ig adj. -t -a gud-
fruktig

gud{akt{ig{het s.
guda}lik adj. -t -a

guda}lära s.
guda}makt s. -en
guda}namn s.
guda}saga s.
guda}skym{ning s. ragnarök

m.m.
guda}skön adj. -t -a
guda}son s.
guda}sänd adj.
guda}tro s. antikens g.
guda}vacker adj.
guda}värld s.
guda}väsen s., till 2väsen
gud}barn s.; som man stått

fadder till
gud}dotter s.
gudelig se gudlig
gud}far äv. gud}fader s.
gud}frukt{ig adj. -t -a som
fruktar Gud, from

gud}frukt{ig{het s.
gudi}lov [-lå•v] äv. Gudi lov

adv. Gud vare lov, lyck-
ligtvis

gud{ing s. -en -ar ejder-
hanne

gud{inna s. -n gudinnor
kvinnligt gudomligt
väsen

gud{inne}bild s.
gud{inne}lik adj. -t -a
gud{lig äv. gude{lig adj. -t -a

1 ªåld.º from, gudfruktig
2 ªnedsättandeº överdrivet
el. tillgjort from

gud{lig{het s.
gud}lös adj. -t -a
gud}lös{het s.
gud}mor äv. gud}moder s.
gud{om s. -en -ar gudomlig
natur; gudomligt väsen;
gud

gud{om{lig [-domm•-, äv.
-do•m-] adj. -t -a som
utgör el. tillhör el. gäller
o.d. gudar el. Gud; härlig,
hänförande m.m.

gud{om{lig}göra v.
gud{om{lig{het [-domm•-,

äv. -do•m-] s. -en -er
gud{oms}nat{ur s.
gud{oms}väsen s., till 2väsen
guds}be{grepp [gutt•s-] s.
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guds}be{vis s.
guds}bild s. föreställning
om Gud m.m.

guds}dom s. -en -ar
guds}dyrk{an s.
guds}fient{lig adj. -t -a
guds}fient{lig{het s.
guds}frukt{an s.
guds}för{akt s.
guds}för{akt{ande adj. oböjl.
guds}för{akt{are s.
guds}före{ställ{ning s.
guds}för{gäten adj.
guds}för{håll{ande s.
guds}för{nek{are s.
guds}för{nek{else s. -n
guds}för{tröst{an s.
guds}ge{men{skap s.
guds}gåv{or s. pl. ªvard.º
matvaror

gud}ske{lov [gusselå•v] äv.
Gud ske lov adv. Gud vare
lov, lyckligtvis, dess bättre

guds}lån s. ªåld.º ngt som
Gud ger ”som lån”, särsk.
om mat o. dryck

guds}man s., till 1man
guds}med{vet{ande s.
guds}nåde{lig [-nå•-] äv.

guds}nåd{lig adj. -t -a
fromlande o. klagande

guds}nåde{lig{het äv.
guds}nåd{lig{het s.

gudsnådlig se gudsnådelig
gudsnådlighet se guds-

nådelighet
gud}son s. manligt gudbarn
guds}ord [gutt•s-] s.
guds}tjänst [gutt•s-] s. -en 

-er
guds{tjänst}be{sök{are s.
guds}tjänst{lig [gutt•s-] adj.

-t -a
guds}tjänst{liv s.
guds{tjänst}lok{al s.
guds{tjänst}ordn{ing s.
guds{tjänst}tid s.
guds}tro s. den kristnes g.
guds}upp{fatt{ning s.
gud}unge s. guding
gud vet äv. gud}vet [-e•t] adv.

ªvard.º
guida [gaj•da] v. -de visa

vägen, ledsaga, leda en
resa; en guidad tur

guide [gajd] s. -n [-en] -r
[-er]; vägvisare, reseled-
are; resehandbok

guide}bok s., till 1bok
guinea [ginn•i] s.; pl. -s

engelsk myntenhet; en g.
guine{an [ginea•n] s. -en -er
inv. i Guinea

guine{ansk adj. -t -a
gul adj. -t -a
gula s. -n gulor
gul{akt{ig adj. -t -a

1gulasch [-as• äv. gu•-] s. -en
starkt kryddad ungersk
soppa el. ragu

2gulasch [-as•] s. -en -er
gulaschbaron o.d.

gulasch}bar{on s. nyrik kris-
tidsjobbare i livsmedel under
el. efter första världskriget

gulasch}typ s.
gul}betsa v. _
gul}blek adj. -t -a
gul}blomm{ig adj. -t -a
gul}brun adj. -t -a
guld s. -et; pl. = metall;
guldmedalj; jfr gull

guld}all{ergi s.
guld}arm{band s.
guld}bad s. ªfotogr.º
guld}bagge s.; insekt
guld}band s.
guld}barr s. -en -er guld-
tacka o.d.

guld}be{lagd adj.
guld}blad s.
guld}blond adj.
guld}bo{ett s.
guld}bok{stav s.
guld}brod{er{ad adj.
guld}brod{eri s.
guld}brok{ad s.
guld}brons s., till 1brons
guld}brons{era v.
guld}brun adj. -t -a
guld}brygga s.; för tänder
guld}bröllop s.; efter femtio

års äktenskap
guld{bröllops}dag s.
guld}båg{ad adj. guldbågade

glasögon

guld}chans s.; i idrottstävling
guld}doublé äv.

guld}dubblé s.; till 1doublé
guld}duk{at s.
guld{en s.; pl. = myntenhet

i Nederländerna m.m.; 
en g.

guld}fas{an s.
guld}feber s.
guld}fisk s.
guld{fisk}damm s. -en -ar
guld}fynd{ig{het s.
guld}fågel s.
guld}fält s.
guld}färg s.
guld}färg{ad adj.
guld}för{ande adj. oböjl.
guld}gal{on s. -en -er
guld}gal{on{er{ad adj.
guld}glans s.
guld}glittr{ande adj. oböjl.
guld}gläns{ande adj. oböjl.
guldgosse se gullgosse
guld}gruva s.
guld}gräv{are s.
guld}gul adj. -t -a
guld}hals{band s.
guld}halt s.
guld}halt{ig adj. -t -a
guld}hamster s.
guldhårig se gullhårig
guld}höna s. ªofta bildl.º
höna som lägger guldägg

guld}in{fatt{ad adj.
guld}in{ram{ad adj.
guld}kalv s. dansen kring

guldkalven
guld}kant s.
guld}kant{ad adj.
guld}kedja s.
guld}klimp s.
guld}klocka s.
guld}korn s.
guld}kors s.
guld}krog s. ªvard.º
guld}krona s.
guld}kupp s.
guld}lamé s.
guld}leg{er{ing s.
guld}list s.
guld}lock s. -en -ar
guld}lock{ig adj. -t -a
guld}länk s.
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guld}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. guldmakarna

guld}mak{eri [-i• el. gul•d-] s.
-et

guld}makrill s.
guld}malm s.
guld}mark{nad s.
guld}med{alj s.
guld}med{alj{ong s.
guld}med{alj{ör s.
guld}moln s.
guld}mynt s.
guld}mynt{fot s. -en
guld}märke s. ªsport.º
guld}nål s.
guld}papper s.
guld}peng s.; medalj
guld}plak{ett s.
guld}plants s.
guld}plomb s.
guld}pok{al s.
guld}pris s., till 1pris ªhand.º
guldpudra se gullpudra
guld}ram s.
guld}rand s.
guld}regn s. ªbildl.º
guld}re{serv s.
guld}ring s.
guld}rusch äv. guld}rush s.
guld}sand s.
guld}skimmer s.
guld}skimr{ande adj. oböjl.
guld}skiva s.; som pris för ett

visst antal försålda grammo-
fonskivor

guld}sko s.
guld}skrift s.
guld}skrin s.
guld}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. guldslagarna
guld}slag{eri [-i• el. gul•d-] s.

-et -er
guld}smed s.
guld{smeds}af{fär s.
guld{smeds}but{ik s.
guld}smidd adj.
guld}smide s.
guld}smycke s.
guld}snitt s. -et; pl. =
guld}snodd s.
guld}stekel s.
guld}stick{ad adj.
guld}stjärna s.

guld}stoft s.
guldstol se gullstol
guld}stämpel s.
guld}stänk s.
guld}tacka s.
guld}tallr{ik s.
guld}tand s.
guld}tryck s.
guld}tråd s.
guld}tyg s.
guld}törst s.
guld}ur s. -et; pl. =
guld}vask{ning s.
guld}våg s. -en -ar; väga

sina ord på g. noga välja
sina ord

guld}åder s.
guld}åk s.; i skidåkning m.m.
guld}ålder s.
guld}ägg s.
guld}äpple s.
guld}ör{hänge s.
gulesäck se gulsäck
gul}fläck{ig adj. -t -a
gul}färga v. _
gul}färg{ning s.
gul}grön adj. -t -a
gul}hy{ad adj.
gul}hår{ig adj. -t -a
gul{ing s. -en -ar 1 ªned-

sättande; kan väcka anstötº
person med gul hy särsk.
från Kina o. Japan 2 ªned-
sättandeº strejkbrytare,
osolidarisk arbetare m.m.

gul}kropp s.
gul{kropps}horm{on s.
gull s. -et; pl. = ªmest åld.º
guld, ªvard.º älskling; äv.
som förled i sms, särsk. i växt-
namn

gulla v. -de ªvard.º kela
gull}borste s.; växt
gull}bräcka s.; växt
gulle adj. oböjl. ªprov.º rar,
söt; g. dig

gulle}barn s. ªvard.º
gulle}gris el. gull}gris s.

ªvard.º kelgris
gull}gosse äv. guld}gosse s.

ªmest vard.º bortskämd el. ut-
vald gunstling, favorit; äv.
präktig gosse el. ung man

gullgris se gullegris
gull}hår{ig äv.

guld}hår{ig adj. -t -a
gull}höna s.; insekt
gull{ig adj. -t -a ªvard.º rar,
söt

gull}klöver s.
gull}krage s.; växt
gull}pudra s. -n gullpudror

äv. guld}pudra -n guld-
pudror växt

gull}ranka s.; krukväxt
gull}regn s.; växt
gull}ris s.; växt
gull}stol äv. guld}stol s.

bära i el. på g. på samm-
anflätade händer

gull}trav s. -en växt
gull}unge s. ªvard.º
gull}viva s.
gul}met{all s.
gul}måla v. _
gul}måra s.; växt
gulna v. -de bli gulare
gul}näbb s. -en -ar fågelunge
med gul näbb; ªfinl.º ny-
inskriven student

gul{näbbs}in{tag{ning s. ªfinl.º
intagning av nya stud-
enter i studentförening

gul}ockra s.
gul}prick{ig adj. -t -a
gul}rand{ig adj. -t -a
gul}rut{ig adj. -t -a
gul}röd adj.
gul}sikt{ig adj. -t -a som har
gulsot

gul}sippa s.; växt
gul}sot s. -en
gul}sparv s.
gul}sporre s.; växt
gul}strimm{ig adj. -t -a
gul}svart adj.
gul}säck el. gule}säck s.;

i embryot hos ryggradsdjur
gult s. oböjl. gul färg
gul}törne s.
gul}vit adj. gulvitt gulvita
gul}yxne s.; växt
gul}ärla s.
gul}ärt s. -en -er mest i pl.
gum}an{sikte s.
gum}fläsk s.

291 gumfläsk

21202 Ordlista G  12-11-27  08.56  Sida 291



1gumma s. -n gummor
gammal kvinna m.m.

2gumma v. -de 1 g. upp
håret 2 g. fast, ihop fästa
resp. klistra ihop med
gummilösning

gumm{era v. -de bestryka 
el. fästa med gummilös-
ning; överdra med 
gummi

gumm{er{ing s.
gumm{er{ings}mask{in s.
gummi s. -t -n
gummi}an{sikte s.
gummi}arbet{are s.
gummi{art{ad adj.
gummi}ball{ong s.
gummi}band s.
gummi}bat{ong s.
gummi}boll s.
gummi}bottn{ad adj. gummi-

bottnade skor
gummi}båt s.
gummi}docka s.
gummi}fabr{ik s.
gummi}flotte s.
gummi{gutta [-gutt•-] s. -n

gult gummiharts
gummi}handske s.
gummi}harts s.
gummi}hjul s.
gummi}industri s.
gummi}jolle s.
gummi}klack s.
gummi}kläd{er s. pl.
gummi}kula s.
gummi}lacka [-lakk•- el.
gumm•-] s. -n sekret från
lacksköldlus

gummi}lös{ning s.
gummi}para{graf s. ªbildl.º
gummi}plant{age s.
gummi}platta s.
gummi}pro{dukt s.
gummi}ring s.
gummi}sko s.
gummi}slang s. -en -ar
gummi}snodd s.
gummi}stämpel s.
gummi}stövel s.
gummi}sula s.
gummi}träd s.
gummi}tuta s.

gummi}verk{stad s.
gummi}växt s.
gumm{ös [-ö•s] adj. -t -a

ªmed.º g. svulst
gump s. -en -ar bakdel hos

fågel m.m.; ªvard.º stuss,
ända

gumpa v. -de ªvard.º
skumpa, guppa; g. i väg

gump}körtel s.
gum}röst s.
gumse s. -n gumsar hanne
av får, bagge

gums}horn s.
gums}lamm s.
gum}ålder s.

1gunga v. -de
2gunga s. -n gungor
gung}bräda s.
gung}bräde s.
gung}fly s.
gung}häst s.
gung{ig adj. -t -a; g. färd på

sjön
gung{ning s.
gung}soffa s.
gung}stol s.
gung{stols}med äv.

gung{stols}mede s.
gun}rum [gunn•-] s. offic-
ersmäss på fartyg

gun{rums}bord s.
gunst s. -en -er bevågenhet,
ynnest; ynnestbevis

gunst}be{vis s.
gunst{ig adj. -t -a välvillig,
gynnsam; nådig; ibl.
vard. o. ironiskt oböjt, t.ex.
min g. herre, (den) g.
herrn

gunst{ling s. -en -ar person
som står i gunst

gunst{ling{skap s. -et
gunst{lings}syst{em s.
gunst{lings}välde s.
gu{nås [-nå•s] interj. ªvard.º
tyvärr, beklagligtvis, led-
samt nog

gupp s. -et; pl. = tvär upp-
höjning el. grop

guppa v. -de
gupp{ig adj. -t -a
gupp{ning s.

guppy [-y el. -i] s. -n -er
akvariefisk

gurgel s. gurglet; pl. =; best
pl. gurglen ªvard.º bråk,
gräl

gurgel}salt s.
gurgel}vatten s.
gurgla v. -de; g. sig
gurgl{ing s.
gurka s. -n gurkor
gurk}bänk s.
gurk}form{ig adj. -t -a
gurk}frö s.
gurk}meja [-mej•- el. gur•k-]

s. -n gurkmejor kryddväxt;
drog

gurk{mej}rot s.
gurk{mej}växt s.
gurk}odl{ing s.
gurk}sall{ad s.
gurk}skiva s.
gurk}växt s.
guru [gu•-] s. -n -er indisk
vishetslärare

guska v. -de vid tillverkning
pressa vatten ur papper
m.m.

gusk{are s. -n; pl. =, best. pl.
guskarna

gusk{ning s.
gusk}vals s. -en -ar
gustavi{an [-a•n] s. -en -er
anhängare av Gustav III
o. hans ätt

gustavi{ansk adj. -t -a;
gustavianska tiden 1772–
1809

guta}mål s. -et dialekt
gute s. -n gutar gotlänning
gute}får s. får av gotländsk
lantras

gutn{isk [gu•t-] adj. -t -a
gotländsk

gutn{iska s. -n gotländska
under äldre tid

gut}tafs s.
gutta{perka [-pär•ka] s. -n
gummiartat ämne från
sydöstasiatiska trädslag

gutta{perka}boll s.
1guttur{al [-a•l] adj. -t -a;

gutturala ljud frambring-
ade i strupen el. svalget
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2guttur{al [-a•l] s. -en -er
guttur{al}ljud s.
gu{tår [-å•r] interj. ªåld.º
skål!

guvern{ant [-an•t el. -an•t] s.
-en -er s. hemlärarinna

guvern{ant}plats s.
guverne{ment [-en•t] s. -et;

pl. = guvernörs förvalt-
ningsområde i ä. tid

guvern{ör [-ö•r] s. -en -er
styresman, ståthållare;
vald regeringschef i del-
stat i USA

guvern{ör{skap s. -et
guvern{örs}post s.
guvern{örs}ämbete s.
guvet se gud vet
guyan{an [guajana•n] s. -en

-er inv. i Guyana
guyan{ansk [-a•nsk] adj.

-t -a
guyan{anska [-a•nska] s. -n

guyananskor kvinna
gyckel s. gycklet
gyckel}bild s.
gyckel}blomster s.; växt
gyckel}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. gyckelmakarna
gyckel}spel s.
gyckel}tåg s. -et; pl. =
gyckel}verk s.
gyckla v. -de
gyckl{are s. -n; pl. =, best. pl.

gycklarna
gyckl{ar}följe s.
gyckl{ar}konst s.; mest i pl.
gyckl{ar}säll{skap s.
gyckl{eri [-i•] s. -et -er
gylf s. -en -ar byxsprund
gylf}knapp s.
gylf}knäpp{ning s.

1gyllen s. -et; pl. = växt; mest
som efterled i sms t.ex.
sommargyllen

2gyllen s.; pl. = äldre mynt;
en g.

3gyllen s.; pl. = äpple; en el.
ett g.

gyllen}blond adj.
gyllen}brun adj. -t -a
gyllen}duk s.
gyllene äv. gyllne adj. oböjl.

gyllen}gul adj. -t -a
gyllen}lack s. -en lackviol
gyllen}läder s.
gyllen{läder(s)}stol s.
gyllen{läder(s)}tap{et s.
gyllenläderstol se gyllen-

läder(s)stol
gyllenlädertapet se gyllen-

läder(s)tapet
gyllen}tal s.
gyll{ing s. -en -ar fågel
gyll{ings}ägg s.
gyllne se gyllene
gylta s. -n gyltor ung sugga;

fisk
gylt}pris s., till 1pris
gym [jym•] s. -met; pl. =,

best. pl. -men ªvard.º trän-
ingslokal för kropps-
byggare m.m.

gymn{asi{al [-a•l] adj. -t -a
gymn{asi{al}av{del{ning s.
gymn{asi{al}stadi{um s.
gymn{asie}eko{nom s.
gymn{asie}elev s.
gymn{asie}ingenj{ör s.
gymn{asie}in{spekt{ör s.
gymn{asie}kom{pet{ens s.
gymn{asie}kurs s.
gymn{asie}linje s.
gymn{asie}lär{are s.
gymn{asie}nivå s.
gymn{asie}plats s.
gymn{asie}skola s.
gymn{asie}stadi{um s.
gymn{asie}studi{er s. pl.
gymn{asie}tid s.
gymn{asie}ut{bild{ning s.
gymn{asie}år s.
gymn{as{ist [-is•t] s. -en -er
gymn{as{ist}för{en{ing s.
gymn{as{ist}tid s.
gymn{as{ist}år s.
gymn{asi{um [-a•-] s. gymn-

asiet gymnasier skolform
gymn{ast [-as•t] s. -en -er
gymn{ast{ik [-i•k] s. -en
kroppsövningar

gymn{ast{ik}byx{or s. pl.
gymn{ast{ik}di{rekt{ör s.
gymn{ast{ik}dräkt s.
gymn{ast{ik}för{en{ing s.
gymn{ast{ik}hög{skola s.

gymn{ast{ik}in{strukt{ör s.
gymn{ast{ik}klubb s.
gymn{ast{ik}led{are s.
gymn{ast{ik}lekt{ion s.
gymn{ast{ik}lok{al s.
gymn{ast{ik}lär{are s.
gymn{ast{ik}påse s.
gymn{ast{ik}red{skap s.
gymn{ast{ik}sal s.
gymn{ast{ik}sko s.
gymn{ast{ik}trupp s.
gymn{ast{ik}tröja s.
gymn{ast{ik}upp{vis{ning s.
gymn{ast{ik}öv{ning s.
gymn{ast{is{era v. -de öva
gymnastik; bedriva
gymnastik med

gymn{ast{is{er{ad adj. väl-
tränad

gymn{ast{isk [-as•t-] adj. -t 
-a; gymnastiska övningar

gymno{sperm [g- el. j-, 
-är•m] s. -en -er ªbot.º
nakenfröig växt

1gympa [jym•pa] äv. jympa v.
-de ªvard.º gymnastisera
till musik

2gympa [jym•pa] äv. jympa
s. -n ªvard.º gymnastik till
musik

gympa}doj{or s. pl. ªvard.º
gympa}lär{are s. ªvard.º
gymnastiklärare

gymp{ing äv. jymp{ing s. -en
gyn- i sms ªvard.º gyneko-
logisk, gynekolog-

gyneko{log [j- äv. g-, -å•g] s.
-en -er kvinnoläkare

gyneko{logi [-i•] s. -n läran
om kvinnosjukdomar

gyneko{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

gyneko{log}poli{klin{ik s.
gyneko{log}stol s.
gyn}kont{roll s.
gyn}mot{tag{ning s.
gynna v. -de
gynn{are s. -n; pl. =, best. pl.

gynnarna
gynn{ar{inna s. -n gynnar-

innor
gynn{sam adj. -t -ma
gynn{sam{het s.
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gyro [j- el. g-] s. -t -n ªtekn.º
roterande snurra el. hjul,
gyroskop

gyro}horisont s. ªflyg.º
gyro}kom{pass s. ªsjö. o. flyg.º
gyro}lots s. ªsjö.º
gyro}sikte s.
gyro{skop [-å•p] s. -et; pl. =
gyro{skop}kom{pass s.
gyro}stab{il{is{at{or s. ªsjö.º
gyro}upp{häng{ning s.
gytter s. gyttret oredig an-
hopning, virrvarr

gyttja s. -n gyttjor
gyttje}av{lagr{ing s.
gyttje}bad s.
gyttje}botten s.
gyttje}brott{ning s.
gyttje}pöl s.
gyttj{ig adj. -t -a
gyttra v. -de samla i oredig
anhopning; g. sig

gyttr{ig adj. -t -a
gyttr{ig{het s.
gyttr{ing s. -en -ar
gå v. gick, gått, gången

gånget gångna, pres. går,
pres. konj. åld. gånge, im-
perf. konj. ginge, imper. gå
el. åld. gack

gå}bock s. bockar som stöd
vid gångträning istället för
käpp

gåbortkläder se gåbort(s)-
kläder

gåbortkostym se gåbort(s)-
kostym

gå{bort(s)}kläd{er s. pl.
gå{bort(s)}kost{ym s.
gå{ende s. -t
gå}gata s.
gå}gosse s. springpojke

1gång s. -en -ar 1 knappast pl.
gående  2 i sms som grus-
gång, gruvgång

2gång s. -en -er; det var en g.
en kung vid ett tillfälle;
han vet inte en g. att inte
ens; 2 gånger 3 är 6

gånga v. -de ªåld.º gå
gång{are s. -n; pl. =, best. pl.

gångarna
gång}art s.

gång}av{stånd s.
gång}bana s.
gång{bar adj. -t -a; g. stig;

gångbart mynt
gång{bar{het s.
gång}berg{art s.
gång}bord s. ªsjö.º
gång}bro s.
gång{er}tecken s.; tecken för

multiplikation
gång}gata s.
gång}grift s. ªarkeol.º
gång}järn s.
gång{järns}led s. -en -er

ªanat.º
gång}kläd{er s. pl.
gång}kors s.
gång}led s. -en -er gångjärn
gång}låt s.
gång}matta s.
gångra v. -de ªvard.º multi-
plicera

gång}sport s.
gång}stig s.
gång}stil s.
gång}stol s.
gång}stråk s.
gång}traf{ik s.
gång}traf{ik{ant s.
gång}tunnel s.
gång}tävl{ing s.
gång}verk s. ªurmak.º
gång}väg s.
gå{på{ar{akt{ig adj. -t -a
gå{på{ar{akt{ig{het s.
gå{på{ar}anda s.
gå{på{are [-på•-] s. -n; pl. =,

best. pl. gåpåarna
gå{på{ar}typ s.
gå{på{ig [-på•-] adj. -t -a

ªvard.º
gå{på{ig{het s.
går s. oböjl.; i uttr. i går

hopskr. äv.
gård s. -en -ar
går}dag s.
går{dags}kväll s.
går{dags}tid{ning{en s. best.
gård{fari}handel s. ªåld.º
handel med kringför-
ande av varor från gård
till gård

gård{fari}handl{are s. ªhist.º

gård{ing s. -en -ar ªsjö.º tåg
i råsegel

gård{ings}block s.
gård{ings}lapp s.
gård{ings}stek s. -et; pl. =
gårds}brunn s.
gårds}but{ik s.
gårds}bygg{nad s.
gårds}fest s.
gårds}folk s.
gårds}hund s.
gårds}hus s.
gårds}karl s.
gårds}kont{or s.
gårds}mus{ik{ant s.
gårds}mäst{are s.
gårds}plan s. -en -er
gårds}port s.
gårds}rum s.
gårds}sida s.
gårds}tomt s.
gårds}tun s. -et; pl. =
gårds}äg{are s.
gård}var s. -en -ar gårds-
hund

gås s. -en gäss
gås}dun s.
gåse s. -n gåsar ªprov.º gås-
hanne

gås}flock s. -en -ar
gås}flott s.
gås}hane s.
gås}hanne s.
gås}hud s. ªmest bildl.º
knottrig hud av skräck el.
kyla

gås}karl s. gåshanne
gås}lever s.
gås{lever}past{ej s.
gås}marsch s.
gås}penna s.
gå}stol s. rullator
gås}vakt{are s.
gås}ägg s.
gås}öga s.; i pl. äv. ªboktr. o.

vävn.º
gås{ög{on}mönster s.
gås}ört s.
gåt s. -en -ar stående stöd

el. balk med fals för skjut-
lucka o.d.

gåta s. -n gåtor; lösa, gissa
en g.

gyro 294

21202 Ordlista G  12-11-27  08.56  Sida 294



gåt}full adj. -t -a
gåt}full{het s.
gåt}lik adj. -t -a
gåt}lik{het s.
gåva s. -n gåvor
gåvo}av{tal s. ªjur.º
gåvo}be{skatt{ning s.
gåvo}brev s.
gåvo}för{sänd{else s.
gåvo}medel s. pl.
gåvo}mot{tag{are s.
gåvo}paket s.
gåvo}skatt s.
gåvo}tag{are s. ªjur.º
gå}vän{lig adj. -t -a
gäck s. -en -ar 1 ªsjö.º segel

2 gycklare; gyckel; driva
g. med gyckla med

gäcka v. -de svika, om-
intetgöra; ªåld.º gyckla
med

gäck{ande adj. oböjl.;
skälmskt retsam m.m.

gäck{as v. gäckades driva
gyckel, retas, skoja; g.
med ngn

gäck{eri [-i•] s. -et -er
gyckel, skoj

gäck}mast s.
gäck{sam adj. -t -ma gäck-
ande, retsam, skälmsk

gäck{sam{het s.
gädda s. -n gäddor
gädd}käft s.
gädd}nate s.
gäddrag avstavas gädd}drag s.
gädd}sax s.
gädd}snipa s. liten gädda
gäl s. -en -ar mest i pl. and-
ningsorgan hos fisk m.m.

gäla v. -de ta ut gälar o.
innanmäte ur fisk, rensa

gälb}gjut{are [jäl•b- äv. g-]
el. gelb}gjut{are s. ªåld.º
hantverkare som gör
mässingsarbeten

gälb}gjut{eri el. gelb}gjut{eri
[-i•] s.

gäl}båge s.
gäld s. -en penningskuld
gälda v. -de ªåld.º betala
gäld}bunden adj.
gäld{en{är [-ä•r äv. jäl•d-] s.

-en -er person som är
skyldig pengar

gäld{en{ärs}brott s. ªjur.º
gäld}ränta s.
gäld}stuga s. ªhist.º

1gäll adj. -t -a högljudd,
genomträngande

2gäll s. -et; pl. = 1 pastorat
2 ªåld.º galande

gälla v. gällde 1 vara giltig;
motsvara värdet av;
angå, vara av vikt  
2 kastrera

gäll{ande adj. oböjl. göra g.
gällen adj. gället gällna

ªprov.º halvsur; g. mjölk
gällna v. -de ªprov.º bli halv-
sur

gäll{ning s.; till gälla 2
gäl}lock s. -et; pl. =
gäl{ning s.
gäl}springa s.
gäl}öppn{ing s.
gäng s. -et; pl. = ªvard.º säll-
skap, grupp

1gänga s. -n gängor spiral-
formig upphöjning el.
skåra på skruv el. mutter
m.m.

2gänga v. -de
gäng{ad adj. försedd med
gängor

gäng}anda s.
gäng{are s. -n; pl. =, best. pl.

gängarna
gäng}back s. ªtekn.º
gäng}bild{ning s.
gäng}bråk s.
gäng}hål s.
gäng}kloppa s. ªtekn.º
gäng}krig s.
gäng}led{are s.
gäng{lig adj. -t -a lång o.
smal, skranglig

gäng{lig{het s.
gäng{ning s.
gäng{nings}mask{in s.
gäng}pro{fil s.
gängse adj. oböjl. allmänt
utbredd, vedertagen,
vanlig

gäng}skär{ning s.
gäng{skär{nings}mask{in s.

gäng}snitt s. -et; pl. =
gäng}stig{ning s.
gäng}stål s.
gäng}tapp s. -en -ar
gäng}tolk s.; måttverktyg; till

tolk 2
gäng}varv s.
gärd s. -en -er 1 ªhist.º
skatt, pålaga; ªbildl.º
offer, tribut; bevis, ut-
tryck  2 ªsjö.º tåg

gärda v. -de inhägna
gärde s. -t -n åker, fält;

ªprov.º stängsel, hägnad
gärdesgård se gärdsgård
gärd{ning s.
gärdsel s. gärdslet virke till
gärdsgård

gärdsel}dike s.
gärdsel}stång s.
gärdsel}stör s.
gärdsel}virke s.
gärds}gård [jär•s-] el.

gärs}gård, gärd{es}gård s.
-en -ar stängsel av trä el.
sten

gärds{gårds}serie s. ªbildl.º
spela i gärdsgårdsserien

gärds{gårds}stör s.
gärdsla v. -de sätta upp
gärdsgård o.d.

gärdsl{ing s.
gärd}smyg s. -en -ar fågel
gärna adv.; som komp. anv.

hellre, som superl. anv. helst
med nöje; vi hjälper g. till

gärn{ing s. -en -ar
gärn{ings}lära s. ªteol.º
gärn{ings}man s., till 1man
gärn{ings}ort s. -en -er ªjur.º
gärs el. gers s. -en -ar fisk
gärsgård se gärdsgård
gäsp s. -en -ar
gäspa v. -de
gäsp{ig adj. -t -a ªvard.º
gäsp{ning s. -en -ar
gäss{ling s. -en -ar gåsunge
gäss{lings}flock s. -en -ar
gäst s. -en -er
gästa v. -de; g. ngn el. hos

ngn
gästa}bud s.
gästa{buds}sal s.
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gäst}arbet{are s.; om utländsk
arbetskraft

gäst}art{ist s.
gäst}bok s., till 1bok
gäst{båts}hamn s.
gäst}di{rig{ent s.
gäst}dygn s.
gäst}fam{ilj s.
gäst}forska v.
gäst}forsk{are s.
gäst}fri adj.
gäst}fri{het s.
gäst}före{läsa v.
gäst}före{läs{are s.
gäst}före{läs{ning s.
gäst}giv{are [jäs•i- äv. jäsi•-

äv. jäs•tji-] s. ªåld.º värds-
husvärd

gäst{giv{ar}gård s. ªåld.º
värdshus

gäst}giv{eri [jäsiveri• äv.
jäs•tji-] s. -et -er ªåld.º
värdshusrörelse

gäst{giv{eri}rör{else s.
gäst}hamn s.
gäst}hand{duk s.
gäst}natt s.
gäst{ning s. ªhist.º gästande;
härbärgerande

gäst{nings}skyld{ig{het s.
gäst}pro{fess{or s.
gäst}pro{fess{ur s.
gäst}reg{iss{ör s.
gäst}rike s. -n gästrikar
gästriklänning

Gäst{rik}land namn
gäst{rik}ländsk adj. -t -a
gäst{rik}ländska s. -n gäst-

rikländskor kvinna
gäst{rik}länn{ing s. -en -ar
gäst}rikska s. -n folkmål
gäst}roll s. -en -er
gäst}rum s.
gäst}skrib{ent s.
gäst}sol{ist s.
gäst}spel s.
gäst}spela v.
gäst}stud{er{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
gäst}stuga s.
gäst}tal{are s.
gäst}toal{ett s.
gäst}upp{träd{ande s. -t -n

gäst}vän{lig adj. -t -a
gäst}vän{lig{het s.
gäst}vän{skap s.
gäv adj. -t -a ªåld.º utmärkt,
präktig

göda v. gödde, gött, gödd n.
gött, pres. göder; g. sig

göd}gris s.
göd}kalv s.
göd{kalvs}stek äv. göd{kalv}-

stek s. -en -ar
göd}kyckl{ing s.
göd{ning s.
göd{nings}medel s.
göd{nings}ämne s.
gödsel s. -n
gödsel}brunn s.
gödsel}giva s. ªlant.º
gödsel}grep äv. gödsel}-

grepe s.
gödsel}hög s.
gödsel}kärra s.
gödsel}medel s.
gödsel}ränna s.
gödsel}sprid{are s. ªlant.º
gödsel}sprid{ning s.
gödsel}stack s.
gödsel}stad s. -en gödsel-

städer
gödsel}vatten s.
gödsla v. -de
gödsl{ing s.
gödsl{ings}för{sök s.
gödsl{ings}medel s.
göd}svin s.
göje}mån{ad s. ªåld.º febru-
ari

gök s. -en -ar
göka v. -de ªvard.º ha sam-
lag

gök}blomster s.
gök}bo s.
gök}klocka s.
gök}otta s.
gök}tyta s. -n göktytor fågel
gök}unge s.
gök}ur s. -et; pl. =
gök}ärt s. -en -er mest i pl.
göl s. -en -ar liten skogssjö;
vattenpuss, pöl

göl{ing s. -en -ar ªsjö.º (tåg i)
hissinrättning

göl{ings}block s.

göl}vatten s.
göm}frö{ig adj. -t -a ªbot.º
göm}lek s.

1gömma v. gömde, gömt,
gömd n. gömt, pres.
gömmer, imper. göm; g. sig

2gömma s. -n gömmor
gömme s. -t -n; leka g.
gömsle s. -t -n
göm}ställe s.
göpa s. -n göpor ªprov.º lo-
djur

göpen s. göpnen göpnar
ªåld.º kupig hand; en g. en
handfull

gör- [gö•r] i sms ªprov.
förstärkande förledº mycket

1göra s. -t
2göra v. gjorde, gjort, gjord

n. gjort, pres. gör; g. illa; g.
sig ta sig bra ut; g. sig till

gör{ande s. -t -n; hans gör-
anden och låtanden

gör}bra [gö•r-] adj. oböjl.
ªprov.º mycket bra

gördel s. -n gördlar bälte
m.m.

gördel}båge s. ªbygg.º
gördel}däck s.
gördel}spänne s.
gördla v. -de omgjorda;
omgiva

gördl{ing s.
gör{lig adj. -t -a
gör{lig{het s.
gör{ning{en s. best. vara i g.
förberedas

göro}mål s. -et; pl. =
gör}ro{lig [gö•r-] adj. -t -a

ªprov.º
gös s. -en -ar 1 fisk 2 tack-
järnsstycke  3 ªsjö.º flagga

gös}filé s.
gös}mått s.
gös}spett s. -et; pl. =
gös}stake s.

1göt s. -en -er ªlitt.º anhäng-
are av göticismen

2göt s. -en -ar inv. i Göta-
land i äldre tid

3göt s. -et; pl. = el. göte -t -n
ªtekn.º gjutet metallblock
m.m.
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Göta}land namn
göta}mål s. ªspråkv.º
göte se 3göt
göte}borg{are [-bår•j-] s.
inv. i Göteborg

göte}borgsk adj. -t -a
göte}borgska s. -n göte-

borgskor 1 ej pl. variant
av svenska som talas
i Göteborg  2 kvinna

göte{borgs}vits s.
göt{ic{ism [-is•m] s. -en

ªsärsk. litt.º
göt{ic{ist{isk adj. -t -a

göt{isk adj. -t -a göticistisk;
götamåls-

göt}järn s. smidbart järn
göt}met{all s.
göt}stål s.
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h [hå] s. h:et; pl. h:n el. h,
best. pl. h:na

1ha interj. vanl. upprepat ha ha
el. ha ha ha, återgivande
skratt

2ha äv. åld. hava v. hade,
haft, havd haft havda
(i perf. part. mest i sms, t.ex.
medhavd), pres. har äv. åld.
haver, imper. ha äv. åld.
hav; ha sig ªvard.º bete sig,
förhålla sig

ha}be{gär s.
hab{il [-i•l] adj. -t -a skick-
lig, smidig; duglig, kom-
petent

hab{il{it{era v. -de; h. sig
styrka sin skicklighet till
ngt

hab{il{it{er{ing s. träning 
av fysiskt och psykiskt
handikappade person-
er

hab{il{it{er{ings}verk{sam{-
het s.

hab{il{itet [-e•t] s. -en
hab{it [-i•t] s. -en -er dräkt
hab{it{at{ion s. -en -er ªgeogr.º
bebyggelseenhet, bonings-
hus, gård

hab{itué s. -n -er stamgäst,
stamkund

hab{itu{ell [-ell•] adj. -t -a
vanemässig, vanlig

hab{it{us [ha•-] s. oböjl. en h.
yttre skick, hållning

habs}burg{are [hap•s-] s.
medlem av släkten
Habsburg

habs}burgsk adj. -t -a
hacienda [-en•da] s. -n

haciendor stor lantegen-
dom i spansktalande delar av
Amerika

1hack s. -et; pl. = hackande,
hugg, skåra m.m.

2hack s. -en -ar maskin för

sönderhackning av gräs
m.m.

3hack s. oböjl.; i uttr. h. i häl
tätt efter

1hacka v. -de bearbeta med
hacka

2hacka s. -n hackor 1 red-
skap 2 ªkortsp.º lågt kort;
ªvard.º penningsumma

hack{are s. -n; pl. =, best. pl.
hackarna ung person som
ägnar mycket tid åt
dataprogrammering

hack}bräde s.
hack{else s. -n kortskuret
stråfoder

hack{else}kista s.
hack{else}mask{in s.
hacker [häkk•er] s. -n; pl. =

el. enl. eng. böjn. hackare
hack}hosta s.
hack{ig adj. -t -a stapplande,
stötig; knagglig m.m.

hack{ig{het s.
hack}kniv s.
hack}korv s.
hack}kyckl{ing s.
hack}mat s.
hack{ning s.
hack}ordn{ing s.
hack}spett s. -en -ar fågel
haffa v. -de ªvard.º gripa, ta
fast

hafni{um [haff•-] s. -et el.
hafniet el. = ªkem.º grund-
ämne

hafs s. -et slarv, vårdslös-
het

hafsa v. -de slarva
hafs{ig adj. -t -a
hafs{ig{het s.
hafs}verk s.
hag s. -et; pl. = ªprov.º
stängsel m.m.; hage

ha}galen adj. ªvard.º
hage s. -n hagar
hagel s. haglet; pl. =, best. pl.

haglen
hagel}by s.
hagel}bössa s.
hagel}ge{vär s.
hagel}korn s.
hagel}skada s.

hagel}skad{ad adj.
hagel{skade}för{säkr{ing s.
hagel}skott s.
hagel}skur s.
hagel}stor{lek s.
hagel}svärm s.
hagga s. -n haggor ªned-

sättandeº obehaglig äldre
kvinna

hagio{graf [-gra•f] s. -en -er
hagio{grafi [-i•] s. -n -er
helgonbiografi

hagio{graf{isk [-gra•-] adj.
-t -a

hagla v. -de ªäv. bildl.º det
haglar frågor el. frågor
haglar

hag}mark s.
hag}torn [hakk•- el. ha•g-] s.

-en -ar växt
hag{torns}buske s.
hag{torns}häck s.
ha}ha [-a•] interj.
haiku s. -n -er japansk kort
dikt

haiku}dikt s.
haiti{er [-i•t(s)i-] s. -n; pl. =
inv. på Haiti

hait{isk [-i•t-] adj. -t -a
hait{iska [-i•t-] s. -n haitisk-

or kvinna
1haj s. -en -ar 1 fisk 2 ªbildl.º

person som tjänar peng-
ar på ohederligt sätt

2haj adj. oböjl. -t -a ªvard.º
vara h. på ngt vara
kunnig

haja v. -de 1 h. till rycka
till av rädsla el. häpnad
2 ªvard.º förstå

haj}fena s.
haj{fens}soppa s.
hajk s. -en -ar scoutvandr-
ing med övernattning i tält
o.d.

hajka v. -de
haj}kött s.
haj}skinn s.
haj}tand s.
hak s. -et; pl. = 1 skåra,
urtag  2 ªvard.º enklare
dansställe

1haka s. -n hakor
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2haka v. -de; h. fast; h. upp
sig ªvard.º

hak}band s.
hake s. -n hakar
hake}bössa s. ªhist.º
hak}form{ig adj. -t -a
hak}grop s.
hak{ig adj. -t -a ªminer.º hak-

igt brott
hak}kors s.
hak{kors}flagga s.
hak}lapp s.
hak{ning s.; regelbrott i is-

hockey
hak}par{ent{es s. parentes-
tecknen [ och ]

hak}skägg s.
hak}spets s.

1hal adj. -t -a halkig; ªbildl.º
falsk

2hal s. -et el. -en; pl. = ªsjö.º
hala v. -de dra till sig rep el.

tåg; h. (ner) flaggan
hal{are s. -n; pl. =, best. pl.

halarna ªfinl. o. vard.º över-
dragskläder, overall

hal}gatt s. ªsjö.º
hal{het s.
hal}is s.

1halka s. -n
2halka v. -de
halk}bana s.; för övningskör-

ning med bil
halk{ig adj. -t -a
halk{ig{het s.
halk}krock s.
halk}kör{ning s.
halk{ning s.
halk}o{lycka s.
halk}risk s.
halk}skydd s.
halk}säker adj.
halk}varn{ing s.
hall s. -en -ar
Halland avstavas Hall}-

land namn
hallandsmål avstavas hall{-

lands}mål s. -et dialekt
hallandssöm avstavas hall{-

lands}söm s.
hall}dörr s.
hallelu{ja [-ja• el. -lu•-]

interj.

hallelu{ja}rop s.
hallelu{ja}sång s.
hallick s. -en -ar ªvard.º
sutenör

hall{ing s. -en -ar dans
hall{ing}kast s. -et; pl. =
hall}möbel s.
hall{on s. -et; pl. =
hall{on}buske s.
hall{on}båt{ar s. pl.; godsaker
hall{on}kräm s.
hall{on}mask s. -en -ar
hall{on}röd adj.
hall{on}saft s.
hall{on}snår s.
hall{on}sylt s.
hall{on}tårta s.
hall}rätt s. ªhist.º
hall}spegel s.
hall}stämpel s. känne-
märke, prägel

hall}stämpla v.
hall}stämpl{ing s.
halluc{in{at{ion s. -en -er
sinnesvilla

halluc{in{at{or{isk [-o•-] adj.
-t -a

halluc{in{era v. -de ªpsykiatr.º
ha hallucinationer

1halluc{ino{gen [-je•n] s. -en
el. -et; pl. -er el. = ämne
som framkallar hallucin-
ationer

2halluc{ino{gen [-je•n] adj.
-t -a

1hallå [-å•] interj.
2hallå [-å•] s. -et ªvard.º

oväsen, uppståndelse; 
ett väldigt h.

1hallåa [-å•-] s. -n hallåor
ªvard.º kvinnlig program-
annonsör

2hallåa [-å•-] v. -de ªvard.º
fungera som kvinnlig
programannonsör

hallå}kvinna s.; o.
hallå}man s., till 1man pro-
gramannonsör el. pro-
gramledare i radio o. teve

hallå}rop s.
halländsk avstavas hall}-

ländsk adj. -t -a
halländska avstavas hall}-

ländska s. -n halländskor
1 ej pl.; folkmål 2 kvinna

hallänning avstavas hall}-
länn{ing s. -en -ar

halm s. -en
1halma s. oböjl. ett h. spel
2halma v. -de täcka el.

beströ med halm, svepa
i halm

halma}pjäs s.
halma}spel s.
halm}bal s. -en -ar
halm}bolster s.
halm}bädd s.
halm}fläta s.
halm}flät{ning s.
halm}färg{ad adj.
halm}gul adj. -t -a
halm}hatt s.
halm{ig adj. -t -a; h. gödsel
halm}kärve s.
halm}madrass s.
halm}matta s.
halm}press s. -en -ar
halm}rep s.
halm}sko s.
halm}slöjd s.
halm}stack s.
Halm{stad(s)}bo el. halm{-

stad(s)}bo s. -n -r inv. i
Halmstad

Halm{stad(s)}lax s.
halm}strå s.
halm}tak s.
halm}täck{ning s.
halm}täckt adj.
halm}viska s.
hal{ning s.
halo [ha•-] s. -n; pl. -r el. -er

ªmeteor.º ljusgård omkring
sol el. måne

halo}ef{fekt s. ªpsykol.º
halo}feno{men s.
halo{gen [-je•n] s. -en -er

ªkem.º om grundämnena fluor,
klor, brom, jod o. astat

halo{gen}lampa s.
halo{gen}ljus s.
halo{gen}strål{kast{are s.
hals s. -en -ar kroppsdel

m.m.; ªsjö.º tåg i segel; segla
för babords halsar

halsa v. -de ªvard.º dricka
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direkt ur flaskan; ªjakt.º
om hund ge hals; ªsjö.º
sträcka halsen på segel

hals}band s. -et; pl. =
hals}bloss s.
hals}bryt{ande adj. oböjl.
hals}bränna s. -n
hals}böld s.
hals}duk s. -en -ar
hals}fluss s. inflammation
i tonsiller o. svalgslem-
hinna

hals}grop s. ha hjärtat i
halsgropen

hals}hugga v.
hals}hugg{ning s.
hals}in{fekt{ion s.
hals}järn s. ªhist.º
hals}kedja s.
hals}kota s.
hals}krås s. -et; pl. =
hals}linn{ing s.
hals}mandel s.; mest i pl.
hals{ning s.
hals}ont s. oböjl. ªvard.º

ett h.
hals}past{ill s.
hals}puls{åder s.
hals}sjuk{dom s.
hals}smycke s.
hals}speci{al{ist s.
hals}starr{ig adj. -t -a styv-
sint

hals}starr{ig{het s.
hals}tabl{ett s.
halster s. halstret; pl. =, 

best. pl. halstren galler att
steka på över öppen eld;
ªhist.º tortyrredskap

halstra v. -de
halstr{ing s.
hals}vidd s.

1halt adj.; n. =, -a
2halt s. -en -er 1 relativ

mängd; innehåll, värde
2 uppehåll, rast

3halt interj. stopp!
halta v. -de vara halt,
linka; ªbildl.º vackla, vara
bristfällig m.m.

halt}full adj. -t -a
halt}full{het s.
halt{het s. ªmest bildl.º

halt}lös adj. -t -a
halt}lös{het s.
halt{ning s.
halt}sign{al s.
halt}ställe s.
halt}stämpel s.
hal}tung{ad adj.
halv adj. -t -a; en (två osv.)

och en halv miljon el.
miljoner; de en och en
halv miljonerna; 1,5 vanl.
utläst en (el. ett) komma
fem miljoner; halvt om
halvt nästan, så smått, 
äv. ofullständigt, skralt

halva s. -n halvor
halv}ann{an [-ann•an] räkn.

halvtannat
halv}apa s. ªzool.º
halv}auto{mat{isk adj. -t -a
halv}back s.
halv{backs}kedja s.
halv}band s.
halv}be{satt adj.
halv}bild{ad adj.
halv}bild{ning s.
halv}blind adj.
halv}blod s. -et; pl. =
halv}blunda v.
halv}bra adj. oböjl.
halv}bror äv. halv}broder s.
halv}but{elj s.
halv}cirkel s.
halv{cirkel}form{ig adj. -t -a
halv}civ{il{is{er{ad adj.
halv}dag s.
halv}dager s.
halv{dags}arbete s.
halv{dags}plats s.
halv}dan adj. -t -a
halv}di{stans s.

1halv}doku{ment{är adj. -t -a
2halv}doku{ment{är s.
halv}drucken adj.
halv}dun s.

1halv}dunkel adj.
2halv}dunkel s.
halv}duss{in s.
halv}dvala s.
halv}dål{ig adj. -t -a
halv}dåsa v.
halv}däck s.
halv}däck{ad adj.

halv}däck{are s. -n; pl. =,
best. pl. halvdäckarna

halv}död adj.
halv}dörr s.
halv}döv adj. -t -a
halv}en{skild adj. halvenskilt

rum
halv{era v. -de
halv{er{ing s.
halv{er{ings}tid s. ªfys.º
halv}fabr{ik{at s.
halv}fart s. -en även om

utbildningshastighet
halv{farts}kurs s.
halv}fet adj. halvfett halv-

feta; h. ost
halv}fig{ur s.
halv}flaska s.
halv}fnosk{ig adj. -t -a
halv}fransk adj. -t -a ªbokb.º
halv}full adj. -t -a
halv}fylld adj.
halv}färd{ig adj. -t -a
halv}för{säkr{ing s.
halv}galen adj.
halv}gammal adj.
halv}gen{om{skin{lig adj. -t -a
halv}gjord adj.
halv}glas{ög{on s. pl.
halv}gräs s. ªbot.º
halv}gud s.
halv}gången adj.
halv}herr{skap s. -et ªvard.º
halv{het s.
halv{hets}åt{gärd s.
halv}hjärt{ad adj.
halv}hög adj.
halv}idi{ot s.
halv}in{val{id s.
halv}kilo s.
halv{kilos}burk s.
halv{kilos}påse s.
halv}klar adj. -t -a
halv}klass s.; i skolan
halv}klot s. -et; pl. =
halv{klot}form{ig adj. -t -a
halv}klädd adj.
halv}kokt adj.
halv}kombi s.; bil
halv}kon{serv s. kylkonserv
halv}krabba s. -n ªvävn.º
halv}krim{in{ell adj. -t -a
halv}kus{in s.
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halv}kväden adj. halvkvädet
halvkvädna; förstå h. visa
förstå det endast an-
tydda

halv}kvävd adj.
halv}led{are s. ªelektr.º
halv}lek s. ªsport.º
halv}ligga v.
halv}linne s. -t -n
halv}liter s., till liter
halv{liter(s)}but{elj s.
halv}ljum adj.

1halv}ljus s.
2halv}ljus adj. -t -a
halv}lång adj. -t -a
halv}läkt adj.
halv}mask s. -en -er
halv}matt adj.
halv}med{veten adj.
halv}mesyr s. -en -er halv-
hetsåtgärd

halv}meter s., till 1meter
halv{meter}lång adj. -t -a
halv}mil s.
halv}mil{it{är adj. -t -a
halv{mil{jon}klass{en s. best.

i h.
halv{mils}lång adj. -t -a
halv}mjuk adj. -t -a; h. krage
halv}mod{ern adj. -t -a
halv}mogen adj.
halv}måne s.
halv{mån}form s. i h.
halv{mån}form{ig adj. -t -a
halv}mätt adj.
halv}mörk adj. -t -a
halv}mörker s.
halv}naken adj.
halv}nelson s. oböjl. ªsport.º

en h.
halv}not s. -en -er ªmus.º
halv}of{fici{ell adj. -t -a
halv}panna s. ªvard.º halv-
butelj med sprit

halv}part s.
halv}pens{ion s.
halv}port{ion s.
halv}pro{fess{ion{ell adj. -t -a
halv}pro{fil s. i h.
halv}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men
halv}rund adj.
halv}rutten adj.

halv}rå adj.
halv}sann adj.
halv}sann{ing s.
halv}sekel s. – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
halv{sekel}gammal adj.
halvsekeljubileum se

halvsekel(s)jubileum
halv{sekel}lång adj. -t -a
halv{sekel(s)}jubile{um s.
halv}sida s.
halv}siden s.
halv{sid{es}an{nons s.
halv}sitta v.
halv}sjunga v.
halv}skad{ad adj.
halv}skugga s.
halv}skum adj.
halv}skydd{ad adj. h. syssel-

sättning
halv}skym{ning s.
halv}slag s. ªsjö.º
halv}slockn{ad adj.
halv}slummer s.
halv}slumra v.
halv}sluten adj. med halv-

slutna ögon
halv}släckt adj.
halv}smält adj.
halv}sova v.
halv}springa v.
halv}språk{ig adj. -t -a
halv}språk{ig{het s.
halv}stat{lig adj. -t -a
halv}sten s.
halv{stens}vägg s.
halv}stop s. ªåld.º
halv}stor adj. -t -a
halv}strumpa s.

1halv}sula v.
2halv}sula s.
halv}sul{ning s.
halv}svulten adj.
halv}svälta v., till 1svälta
halv}sysk{on s.
halv}syster s.
halv}söt adj. halvsött halv-

söta
halv}tam adj. -t -a
halv}tid s. halv tjänst;

ªsportº paus mellan två
halvlekar i t.ex. fotboll

halv{tids}arbete s.

halv{tids}fri{giv{ning s.
halv{tids}jobb s.
halv{tids}re{sult{at s.; t.ex.

i fotboll
halv{tids}tjänst s.
halv}timme äv. halv}timma s.
halv{timm{es}lång adj. -t -a
halv}tjog s.
halv}tok{ig adj. -t -a ªvard.º
halv}tom adj.
halv}ton s. -en -er ªmus.º
halv}tonn{are s. ªsjö.º
halv{ton}steg s. ªmus.º
halv}torr adj. -t -a
halv}trappa s.
halv}tum s.
halv{tums}spik s.
halv{tusen}år{ig adj. -t -a
halv}tömd adj.
halv}vaken adj.
halv}vante s.
halv}vild adj.
halv}viska v.
halv}vissen adj.
halv}vok{al s. ªspråkv.º
halv}volley s.; i tennis m.m.
halv}vuxen adj.
halv}vägs adv.
halv}värld s. av h.
halv}ylle s.
halv{ylle}tyg s.
halv}år s. -et; pl. =
halv}år{ig adj. -t -a
halv}år{ing s.
halv{års}gammal adj.
halv{års}pre{numer{at{ion s.
halv{års}rap{port s.
halv{års}skifte s.
halv}års{vis adv.
halv{års}åldern s. best.
halv}ädel adj.
halv}ädel{sten s.
halv}äkta adj. oböjl.
halv}äten adj.
halv}ö s. -n -ar
halv}öppen adj.
hambo s. -n; pl. -r el. -er
svensk folkdans i 3/4-
takt

hambo}mel{odi s.
hambo}polska s., till 1polska
ham}burg{are s.; biff av malet

kött
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ham{burg{er}bar s. -en -er
ham{burg{er}kedja s.
ham{burg{er}kött s. rökt
hästkött som pålägg

ham{burg{er}restaur{ang s.
hamilton}stöv{are s.; hund
ham{it [-i•t] s. -en -er folk
ham{it{isk adj. -t -a; hamit-

iska språk
hamla v. -de kvista träd för

lövtäkt; topphugga
haml{ing s.
hammare s. -n; pl. = el.

hamrar, best. pl. hamrarna
hammar}haj s.
hammar}huvud s.
hammar}skaft s.
hammar}slag s.
hammar}verk s.
hammel s. -n hamlar
kastrerad bagge

hammel}sadel s. ªkok.º
hammer{less s. -en; pl. =
jaktgevär med osynlig
hane

hammer{less}bössa s.
hammock s. -en -ar träd-
gårdssoffa i form av
gunga med soltak

hammock}gunga s.
hammond}orgel s.; elektriskt

musikinstrument
hamn s. -en -ar 1 skyddad
plats för förtöjning av
båtar  2 yttre gestalt,
skepnad

hamna v. -de komma att
stanna, ’landa’, sluta

hamn}an{lägg{ning s.
hamn}arbet{are s.
hamn}arbete s.
hamn}av{gift s.
hamn}bass{äng s.
hamn}buse s.
hamn}bygge s.
hamn}chef s.
hamn}di{rekt{ör s.
hamn}fogde s.
hamn}fyr s. -en -ar
hamn}för{valt{ning s.
hamn}in{lopp s.
hamn}jobb{are s.
hamn}kaj s.

hamn}kan{al s.
hamn}kapt{en s.
hamn}kont{or s.
hamn}kvart{er s. -et; pl. =
hamn}mynd{ig{het s.
hamn}mäst{are s.
hamn}om{råde s.
hamn}pir s.
hamn}pro{men{ad s.
hamn}skifte s.; till hamn 2
hamn}skjul s.
hamn}stad s., till 1stad
hamn}styr{else s.
hamn}taxa s.
hamn}term{in{al s.
hamn}väsen el.

hamn}väsende s.
1hampa s. -n växt; gripa el.

hugga ngn i hampan ªbildl.
o. vard.º gripa tag i ngn,
ta ngn i kragen

2hampa v. -de; h. sig ªvard.º
slumpa sig

hamp}blån{or s. pl.
hamp}drev s.
hamp}dån s. -en växt
hamp}fiber s.
hamp}flockel s. -n hamp-

flocklar växt
hamp}flox s.
hamp}frö s.
hamp{frö}kaka s.
hamp}olja s.
hamp}rep s.
hamp}växt s.
hamra v. -de
hamr{ing s.
hamster s. -n hamstrar

gnagare
hamster}skinn s.
hamstra v. -de illojalt köpa o.
lagra för egna behov i kristid,
lägga på lager

hamstr{are s. -n; pl. =, best.
pl. hamstrarna

hamstr{ing s.
hamstr{ings}köp s.
hamstr{ings}våg s. -en -or
han [hann] pron.; gen. hans,

objektsform honom
[hånn•-]; pl. de

han}bjälke s. ªbygg.º
han}blomma s.

han}cell s. ªbot.º
hand s. -en händer; efter h.
småningom, successivt;
göra ngt för h.; ha ngt för
händer hålla på med ngt;
vara för handen äv. vara
förhanden (-han•d-) före-
ligga, finnas till, äv. finn-
as tillgänglig el. vara
förestående; ta ngt om h.
el. ta h. om ngt; ge, få på
h. i förskott el. hand-
penning el. på öppet köp;
ha, vara till hands; till
handa till förfogande; gå
ngn till handa biträda el.
hjälpa ngn; under h.
i tysthet, enskilt m.m.;
i handom ªåld.º i händer-
na, i besittning

hand}alfa{bet s.
hand}arbeta v.
hand}arbete s.
hand{arbets}lär{ar{inna s.
handa}slöjd s.
hand}bag{age s.
hand}biblio{tek s.
hand}boja s.; mest i pl.
hand}bok s. -en handböcker
hand}boll s. ªsport.º
hand{bolls}klubb s.
hand{bolls}match s.
hand{bolls}spel{are s.
hand}borr s.
hand}brev s.
hand}brod{er{ad adj.
hand}broms s.
hand}buk{ett s.; t.ex. vid jord-

fästning
hand}docka s.
hand}duk s. -en -ar
hand{duks}häng{are s.
hand}dusch s.
handel s. -n affärsverksam-
het, köpenskap; h. och
vandel leverne, görande
och låtande – Som efterled
i sms i bet. ”butik” före-
kommer pl. -handlar.

hand}eld{vapen s.
handels}ag{ent s.
handels}ag{ent{ur s.
handels}aktie{bo{lag s.
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handels}an{ställd adj.
handels}at{taché s.
handels}av{tal s.
handels}bal{ans s.
handels}balk s. ªjur.º
handels}block{ad s.
handels}bod s.
handels}bok s., till 1bok
handels}bo{lag s.
handels}bruk s. oböjl.
handels}center s., till 3center
handels}centr{um s.
handels}de{leg{at{ion s.
handels}de{parte{ment s.
handels}em{bargo s.
handels}far{tyg s.
handels}firma s.
handels}flagga s.
handels}flotta s.
handels}folk s.
handels}för{bind{else s.
handels}före{tag s.
handels}geo{grafi s.
handels}gödsel s.
handels}hinder s.
handels}hus s.
handels}hög{skola s.
handels}idk{are s.
handels}in{stit{ut s.
handels}kal{ender s.
handels}kammare s.
handels}kom{miss{ion s.
handels}kom{pani s. -et -er

ªhist.º
handels}kon{flikt s.
handels}kont{or s.
handels}kor{re{spond{ens s.
handels}krig s.
handels}kris s. -en -er
handels}köp s. ªjur.º
handels}lag s. -et; pl. = ªfinl.º
kooperativ förening

handels}led s. -en -er
handels}lära s.
handels}man s., till 1man

ªngt åld.º
handels}marg{in{al s.
handels}min{ister s.
handels}om{råde s.
handels}partner s.
handels}plats s.
handels}pol{it{ik s.
handels}pol{it{isk adj. -t -a

handels}reg{ister s.
handels}re{pre{sent{ant s.
handels}res{ande s.
handels}råd s. -et; pl. =
handels}rätt s. ªjur.º
handels}rätt{ig{het s.
handels}rätts{lig adj. -t -a
handels}rör{else s.
handels}sankt{ion{er s. pl.
handels}se{kret{er{are s.
handels}sjö{fart s.
handels}skola s.
handels}spärr s.
handels}stad s., till 1stad
handels}stat{ist{ik s.
handels}stål s.
handels{stål}industri s.
handels{stål}verk s.
handels}tekn{ik s.
handels}tekn{isk adj. -t -a
handels}term s.
handels}tonn{age s.
handels}trakt{at s.
handels}träd{gård s.
handels{träd{gårds}-

mäst{are s.
handels}ut{byte s.
handels}vara s.
handels}vol{ym s.
handels}väg s.
handels}värde s.
handels}över{ens{-

komm{else s.
handels}över{skott s.
hand}fallen adj.
hand}fall{en{het s.
hand}fast adj.
hand}fast{het s.
hand}fat s.
hand}flata s.
hand}full s. oböjl. en h.

särskr. äv. hand full; pl.
(två) händer fulla

hand}fängsel s.
hand}fäste s.
hand}fäst{ning s. ªhist.º
hand}gallr{ing s.
hand}ge{mäng s. -et; pl. =
hand}gjord adj.
hand}gran{at s.
hand{gran{at(s)}kast{ning s.
hand}grepp s.
hand}grip{lig adj. -t -a

hand}grip{lig{en adv.
hand}grip{lig{het s. -en -er

mest i pl. våldsyttringar;
övergå till handgriplig-
heter

hand}gången adj. ngns
handgångne man ngns
trogne anhängare el.
ngns ’verktyg’ o.d.

hand}ha äv. hand}hava v.
hand}hav{ande s. -t
hand}hav{are s. -n; pl. =,

best. pl. handhavarna
handi{kapp s. -et; pl. =

1 fysisk el. psykisk belast-
ning, hinder bestående av in-
validitet el. sjukdom o.d.
2 ªsport.º försvårande vill-
kor för starkare tävl-
ande; fördel el. försprång
för svagare tävlande

handi{kappa v. -de belasta
med handikapp

handi{kapp{ad adj.; fysiskt el.
psykiskt missgynnad el.
belastad, hämmad

handi{kapp}an{pass{ad adj.
handi{kapp}an{pass{ning s.
handi{kapp}be{räkn{ing s.

ªsport.º
handi{kapp}bil s.
handi{kapp}for{don s.
handi{kapp}idrott s.
handi{kapp}lägen{het s.
handi{kapp{ning s.
handi{kapp}om{buds{man s.
handi{kapp}org{an{is{at{ion s.
handi{kapp}råd s. -et; pl. =;

statens h.
handi{kapp}toal{ett s.
handi{kapp}turn{er{ing s.
handi{kapp}tävl{ing s.
handi{kapp}vård s. -en
handi{kapp}vän{lig adj. -t -a
han}djur s.
hand}kammare s.
hand}kanna s.
hand}kassa s.
hand}kir{urgi s.
hand}kir{urg{isk adj. -t -a
hand}klapp{ning s.
hand}klav{er s.
hand{klav{ers}låt s.

303 handklaverslåt

21202 Ordlista H  12-11-27  08.59  Sida 303



hand}klove s.; mest i pl.
hand}knuten adj.
hand}knyppl{ad adj.
hand}kort s. ªspelt.º
hand}kraft s.
hand}kyss s.
hand}kärra s.
handla v. -de
hand}lag s. -et

1handl{ande s. -n; pl. =, best.
pl. -na handelsman

2handl{ande s. -t; ta ansvar
för sitt h.

handl{are s. -n; pl. =, best. pl.
handlarna mest som senare
smsled

hand}led s. -en -er
hand}leda v., till 1leda
hand}led{are s. -n; pl. =, best.

pl. handledarna
hand}led{ning s. -en -ar
hand{leds}väska s.
handl{ing s. -en -ar
handl{ings}alt{ern{at{iv s.
handl{ings}dug{lig adj. -t -a
handl{ings}fri{het s.
handl{ings}för{lam{ad adj.
handl{ings}för{lam{ning s.
handl{ings}för{lopp s.
handl{ings}för{måga s.
handl{ings}kraft s.
handl{ings}kraft{ig adj. -t -a
handl{ings}linje s.
handl{ings}männ{iska s.
handl{ings}mönster s.
handl{ings}o{för{måga s.
handl{ings}pro{gram s.
handl{ings}sätt s.
handl{ings}ut{rymme s.
hand}linn{ing s.
hand}lov s. -en -ar el.

hand}love -n handlovar
handled

hand{lovs}ben s.
hand}lykta s.
hand}lån s.
hand}lägga v.
hand}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. handläggarna
hand}lägg{ning s.
hand{lägg{nings}gång s. -en
hand{lägg{nings}ordn{ing s.
hand{lägg{nings}tid s.

hand}löst adv.
hand}mata v. ªtekn.º
hand}mat{ning s.
hand}mjölka v.
hand}mjölk{ning s.
hand}mål{ad adj.
hand}pant s. ªjur.º
hand}peng s.
hand}penn{ing s.
hand}plagg s. ªåld.º skol-
bestraffning i form av
smäll på fingrarna

hand}plocka v.
hand}plock{ad adj.
hand}press s. -en -ar
hand}pro{tes s.
hand}pump s.
hand}på{lägg{ning s.
hand}red{skap s.
hand}rygg s.; vanl. best. f
hand}räck{ning s.
hand{räck{nings}man{skap s.
hand{räck{nings}tjänst s.
hand}rör{else s.
hands s. -en; pl. = ªsport.º

regelbrott i fotboll
hands}bred adj.
hands}bredd s.
hand}se{kret{er{are s.
hand}skada s.
handsk}af{fär s.
hand}skak{ning s.
handsk{as v. handskades; h.

med ngn el. ngt handha el.
hantera ngn el. ngt

handske s. -n handskar
handsk}fabr{ik s.
handsk}fack s.
handsk}klädd adj.
handsk}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. handskmakarna
hand}skrift s. -en -er
hand{skrifts}av{del{ning s.;

i bibliotek
hand{skrifts}saml{ing s.
hand}skriven adj.
handsk}skinn s.
hand}skuren adj.
hand}slag s.
hand}slagen adj. handslaget

tegel
hand}smidd adj.
hand}snid{ad adj.

hand}spegel s.
hand}stans s. -en ªgymn.º
handstående

hand}stick{ad adj.
hand}stick{ning s.
hand}stil s.
hand{stils}forsk{ning s.
hand}stå{ende s. oböjl. ªgymn.º
hand}svett s.
hand}sydd adj.
hand}så v.
hand}sådd s.
hand}såg s.
hand}sätt{are s. ªboktr.º
hand}sätt{ning s. ªboktr.º
hand}söm{nad s.
hand}tag s. -et; pl. =
hand}teckn{ing s.
hand}tryck{ning s.
hand}tryckt adj.
hand}tvätt{ning s.
hand}upp{räck{ning s.
hand}vapen s. handvapnet;

pl. =, best. pl. handvapnen
hand}verk{tyg s.
hand}vift{ning s.
hand}vinsch s.
hand}volt s. -en -er ªsport.º
hand}vård s. -en
hand}vänd{ning s. i en h.
ögonblickligen, i blinken

hand}väska s.
hand}vävd adj.
hand}yxa s.
hane s. -n hanar 1 del av

gevärslås o.d. 2 ªåld.º tupp
3 djur el. varelse av man-
ligt kön; i sms hanlig, av
hankön

hane}gäll{et s. best. ªåld.º
vid h. tidigt på morgonen
när tuppen gal

han}fot s. -en ªsjö.º
han{fots}för{töj{ning s.
hang s. -et; pl. = ªflyg.º
bergssluttning

hangar [-nga•r] s. -en -er
flyghall

hang{are [han•-] s. -n; pl. =,
best. pl. hangarna ªsjö.º
hängande tåg med kauser

hangar}far{tyg s.
hangar}kryss{are s.
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hangar}platta s.
hang}flyg{ning s.
hangla v. -de ªvard.º gå och

h. vara krasslig, gå och
hänga; h. sig fram nöd-
torftigt dra sig fram,
hanka sig fram

hang}vind s.
han}hund s.
han}hänge s.
hank s. -en -ar 1 vidjeband
för hopfästning av stör-
arna i en gärdsgård; h.
och stör hägnad, gränser
2 hängare i rock el. hand-
duk o.d.

hanka v. -de; h. sig fram
nödtorftigt dra sig fram

han}katt s.
hank{ig adj. -t -a klen,
krasslig

hank{ig{het s.
han}kräfta s.
han}kön s.
han}kön{ad adj. ªbot.º
han{lig adj. -t -a
hanne s. -n hannar
hannover{an{are [-åv- el.
-åf-, -a•n-] s. -n; pl. =, 
best. pl. hannoveranarna
häst

hannover{ansk adj. -t -a;
h. häst

han}planta s.
hanrej [ha•n- el. hann•- äv.
-ej•] s. -en; pl. -ar el. -er
bedragen äkta man

hans se han
hansa s. -n hansor ªhist.º

sammanslutning av tyska
städer el. köpmän

hanse{at [-a•t] s. -en -er
hanse{at{isk adj. -t -a
hanse}för{bund s.
hanse}stad s., till 1stad stad
som tillhörde Hansan

hantel s. -n hantlar hand-
redskap för styrketrän-
ing

hant{era v. -de behandla,
handha

hant{er{bar adj. -t -a
hant{er{ing s. -en -ar

hant{er{lig adj. -t -a lätt att
hantera, bekväm; foglig

hant{er{lig{het s.
hant}langa v. -de vara hant-
langare

hant}lang{are s. under-
ordnad medhjälpare som
passar upp, biträde; ªbildl.º
villigt redskap o.d.

hant{lang{ar}tjänst s.
hant}lang{ning s.
hant}verk s. -et; pl. =
hant}verk{are s. -n; pl. =,

best. pl. hantverkarna
hant{verk{ar}fam{ilj s.
hant{verk{ar}kvart{er s. -et;

pl. =
hant}verk{eri [-i•] s. -et -er
hant{verks}be{ton{ad adj.
hant{verks}bod s.
hant{verks}för{en{ing s.
hant{verks}hus s.
hant{verks}kunn{ande s.
hant{verks}kunn{ig adj. -t -a
hant}verks{mäss{ig adj. -t -a
hant{verks}org{an{is{at{ion s.
hant{verks}pro{dukt s.
hant{verks}skick{lig adj. -t -a
hant{verks}skick{lig{het s.
hant{verks}skola s.
hant{verks}skrå s. ªhist.º
hant{verks}trad{it{ion s.
hant{verks}yrke s.
han}växt s.
haplo{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., haploida
med endast en kromo-
somuppsättning

haplo{logi [-g•i] s. -n -er
ªspråkv.º bortfall av den
ena av två på varandra
följande lika ljudgrupper
o.d.

happ se hipp som happ
happen{ing [häpp•- el.
happ•-] s. -en; pl. -ar el. enl.
eng. böjn; teaterform med im-
provisationer (o. medverkande
av publik) m.m.

happen{ing}teater s.
hara{kiri [-ki•-] s. -t el. -n
självmord genom mag-
uppristning i Japan; begå h.

har{akt{ig adj. -t -a rädd-
hågad

har{ang [-an•] s. -en -er
högtidlig ramsa, ord-
svammel

har{ang{era [-ange•-] v. -de
hålla högtidstal till

har{ang{er{ing s.
hardanger}fiol [-an•-] s.
hardanger}söm s.
hare s. -n harar
harem [ha•-] s. -et; pl. =

avdelning för kvinnorna
i månggift muslims hus,
äv. bildl.

harems}dam s.
harems}kvinna s.
harems}väkt{are s.
harg s. -en äv. -et; pl. -ar äv.

= enkel hednisk kultplats i
Norden

har}hjärta s. ªvanl. bildl.º
räddhågad person

har}hjärt{ad adj. räddhågad
haricots verts [harikåvä•r]

s. pl. ªkok.º brytbönor
har{ig adj. -t -a ªvard.º rädd-
hågad, feg, rädd av sig

har{ig{het s.
har}jakt s.

1harka s. -n harkor ªprov.º
kratta

2harka v. -de ªmest fackspr. el.
prov.º kratta

harkla v. -de; h. sig klara
strupen

harkl{ing s. -en -ar
har}klöver s.
har}krank [ha•r-] s. -en -ar

insekt; ªbildl.º ynkrygg
har}kål s.
harlek{in [ha•r-] s. -en -er
[ha•r- el. -ki•ner]; figur
i maskspel; gyckelmakare

harlek{in}dräkt s.
harlek{in}fig{ur s.
harlek{in}teckn{ing s.; hos

hundar
har}läpp s.
harm s. -en
harma v. -de; det harmar

mig upprör, grämer
harm{as v. harmades känna

305 harmas

21202 Ordlista H  12-11-27  08.59  Sida 305



harm, uppröras, gräma
sig

harm}full adj. -t -a
harm}full{het s.
harm}fylld adj.
harm{lig adj. -t -a
harm}lös adj. -t -a
harm}lös{het s.
harm{oni [-i•] s. -n -er sam-
klang; överensstämm-
else, samstämmighet,
enighet; jämvikt

harm{oni{era v. -de bilda
harmoni; överens-
stämma

harm{on{ik [-i•k] s. -en ªmus.º
harmonisk gestaltning

harm{on{ika [-mo•-] s. -n
harmonikor särsk. drag-
spel

harm{oni}lära s. ªmus.º
harm{on{is{era v. -de ªmus.º
sätta harmonier el. ac-
kompanjemang till;
ªbildl.º bringa till överens-
stämmelse, samordna

harm{on{is{er{ing s.
harm{on{isk [-mo•-] adj. -t -a
som avser musikalisk
harmoni el. harmonilära;
samstämmande, välljud-
ande; helgjuten

harm{oni{um [-mo•-] s.
harmoniet harmonier
kammarorgel

harmsen adj. harmset
harmsna

harmsen{het s.
har}mynt adj. som har med-
född kluven överläpp

har}mynt{het s.
harnesk s. -et; pl. = ªhist.º

överdel av rustning; ªgeol.º
polerad glidyta; ªvävn.º
draginrättning för solv

harnesk}klädd adj.
1harpa s. -n harpor 1 Sms-

fog: se resp. sms; musikin-
strument 2 redskap el.
apparat för rensning el.
sortering av säd, grus m.m.
3 ªnedsättandeº elak o.
otrevlig kvinna

2harpa v. -de till 1harpa 2
harp}ac{kord s.
har}palt s. -en -ar ªvard.º liten
hare

har}pest s.
harp{ist [-is•t] s. -en -er
harpspelare

harp}klang äv. harpo}-
klang s.

harp{ning s.
harpoklang se harpklang
harpo}lek s. ªåld.º
harpo}lek{are s. ªåld.º
harpospel se harpspel
harpospelare se harpspelare
harpospelning se harp-

spelning
harpoton se harpton
harp}spel äv. harpo}spel s.
harp}spel{are äv. harpo}-

spel{are s.
harp}spel{ning äv. harpo}-

spel{ning s.
harp}sträng s.
harp}ton äv. harpo}ton s. -en

-er
harp{un [-u•n] s. -en -er
spjut för jakt på vatten-
djur

harp{un{era v. -de
harp{un{er{are [-e•r-] s. -n;

pl. =, best. pl. harpunerarna
harp{un{er{ing s.
harp{un}fiske s.
harp{un}ge{vär s.
harp{un}kan{on s., till 2kanon
harp{un}lina s.
harpya [-y•-] s. -n harpyor

ªmytol.º kvinnlig rovgirig
stormvindsdemon; ªzool.º
amerikansk rovfågel

harr s. -en -ar fisk
harr}fiske s.
harskla v. -de harkla; h. sig
harskl{ing s. -en -ar
har}skramla s.
har}skår s. ªprov.º harmynt-
het

har}spår s.
har}stek s. -en -ar
har}syra s.; växt
hart adv.; mest i uttr. h. när
nästan, nära nog

har}tass s. -en -ar ªsärsk.
bildl.º stryka över med har-
tassen söka mildra in-
trycket el. bagatellisera
o.d.

harts [hart•s] s. -et -er
(halv)fast växtsekret

hartsa v. -de
harts{art{ad adj.
harts{ig adj. -t -a
harts{ig{het s.
harts{ning s.
harts}olja s.
harts}syra s. ªkem.º
harv s. -en -ar
harva v. -de
harv{ning s.
harv}pinne s.
har}värj{an s. best. ªvard.º

i uttr. ta till h. fly
has s. -en; pl. -or el. -ar del
av bakben mellan skank
o. skenben på t.ex. häst;
ªvard.º ben; röra på hasor-
na

1hasa v. -de glida, rutscha,
släpa; h. sig (fram el. ned)

2hasa s. -n hasor mest i pl.
ªvard.º utsliten el. dålig
sko

hasard [-a•rd] s. -en slump-
spel; högt spel; vågspel;
slump, lyckträff

hasard{art{ad adj.
hasard{era v. -de äventyra,
sätta på spel; våga

hasard{er{ing s.
hasard}spel s.
hasard}spel{are s.
hasard{ör [-ö•r] s. -en -er
has}ben s.
hasch s. -en el. -et ªvard.º
rusmedel av indisk
hampa

hasch}be{slag s.
hasch}för{sälj{are s.
hasch}handel s.
hasch{isch s. -en el. -et
hasch

hasch}pipa s.
hasch}planta s.
hasch}rus s.
hasch}rök{are s.
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hasch}rök{ning s.
has}led s. -en -er
hasp s. -en -ar
haspa v. -de
haspel s. -n hasplar red-
skap el. maskindel för
uppvindning av garn el.
lina m.m.; vindspel,
vinsch

haspel}rulle s.
haspel}spö s.
haspel}verk s. ªtekn.º
haspla v. -de vinda garn på

haspel m.m.; h. ur sig ªbildl.,
vard.º rabbla upp

haspl{ing s.
hassel s. -n hasslar
hassel{backs}potat{is s.

ªkok.º
hassel}buske s.
hassel}hänge s.
hassel}kvist s.
hassel}käpp s.
hassel}mus s.
hassel}nöt s., till 1nöt
hassel}snok s.
hassel}snår s.
hassel}spö s.
has}sena s.
hast s. -en; i (all) h. med
(all) skyndsamhet; i en
hast

hasta v. -de
hast{ig adj. -t -a
hast{ig{het s. -en -er
hast{ig{hets}be{gräns{ad adj.
hast{ig{hets}be{gräns{ning s.
hast{ig{hets}gräns s.
hast{ig{hets}kont{roll s.
hast{ig{hets}mät{are s.
hast{ig{hets}regl{er{ing s.
hast{ig{hets}re{kord s.
hast{ig{hets}sänk{ning s.
hast{ig{hets}åk{ning s.
hast{ig{hets}över{vak{ning s.
hast}verk s.
has}veck s.
hat s. -et
hata v. -de
hat{are s. -n; pl. =, best. pl.

hatarna
hat}fig{ur s.
hat}full adj. -t -a

hat}full{het s.
hat}fylld adj.
hat{isk adj. -t -a
hat}kamp{anj s.
hat}känsla s.
hat}kär{lek s.
hat}ob{jekt s.
hat}pro{pag{anda s.
hatt s. -en -ar
hatta v. -de 1 ªvard.º vara
obeslutsam, vela hit o.
dit; vimsa; fumla  2 ªlant.º
h. sädesskylar

hatt}af{fär s.
hatt}ask s.
hatt}band s.
hatt}brätte s.
hatt}flor s. -et; pl. =
hatt}hylla s.
hatt{ig adj. -t -a
hatt}kulle el. hatt}kull s.
hatt}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. hattmakarna
hatt}mak{eri [-i•] s. -et -er
hatt}mode s.
hatt}mod{ell s.
hatt}murkla s.
hatt}nummer s.
hatt}nål s.
hatt}parti{et s. best. ªhist.º
hatt}skrålla s. ªvard.º
hatt}stomme s.
hatt}svamp s. ªbot.º
haubits [hau•-] s. -en; pl. -ar

el. -er ªmil.º artilleripjäs
haubits}batt{eri s.
haubits}gran{at s.
haussa [hå•sa] v. -de ªhand.º
driva upp priser el. kurser;
ªvard.º driva upp förvänt-
ningar på, överdrivet be-
römma

hausse [hås] s. -n [-en] -r
[-er] ªhand.º pris- el. kurs-
stegring, uppgång på
börsen

hausse}be{ton{ad adj.
hausse}spekul{ant s.
hausse}spekul{at{ion s.
hausse}tend{ens s.
haute{lisse [åtliss•] s. -n
[-en] -r [-er] konstvävnad

haute{lisse}tap{et s.

haute{lisse}väv{nad s.
haut{relief [åreljeff•] s. -en 

-er ªkonst.º högrelief
hav s. -et; pl. = havs i fraser

och sms mest uttalat [hafs]
till havs; i havsens djup
ªåld.º

hava se 2ha
hawaii{an [havaja•n] s. -en 

-er inv. på Hawaii
hawaii{ansk adj. -t -a
hawaii{er [-vaj•er] s. -n;

pl. =
hawaii}gitarr [-vaj•i-] s.
hawaii}mus{ik s.
hawai{isk [-vaj•isk] adj. -t -a
hav{ande adj. oböjl. ªngt

högtidligtº gravid
hav{ande{skap s. -et; pl. =
hav{ande{skaps}för{gift{-

ning s.
hav{ande{skaps}penn{ing s.
hav{ande{skaps}tid s.
hav{ande}till{stånd s.
havanna [-ann•-] s. -n

havannor tobak från
Havanna m.m.; ªmest vard.º
havannacigarr

havanna}cigarr s.
havanna}tobak s.
haver{era v. -de om båt el.

flygplan bli till vrak,
krascha; äv. allm. om
maskiner bli manöver-
oduglig, gå sönder

haver{er{ing s.
haveri [-i•] s. -et -er
haveri}kom{miss{ion s.
haveri}larm s.
haveri}or{sak s.
haveri}plats s.
haveri}rap{port s.
haver{ist [-is•t] s. -en -er
haveri}ut{red{ning s.
haver}rot s.; korgblommig växt
havre s. -n
havre}flarn s.
havre}flinga s.
havre}gryn s.
havre{gryns}gröt s.
havre}gröt s.
havre}kex äv. havre}käx s.
havre}mjöl s.
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havre{mjöls}väll{ing s.
havre}must s.
havre}väll{ing s.
havre}åker s.
havs}abborre s.
havs}akv{ari{um s.
havs}alg s.
havs}anem{on s. ªzool.º
havs}bad s.
havs}band s. i havsbandet
havs}bio{logi s.
havs}bio{log{isk adj. -t -a
havs}botten s.
havs}braxen s.
havs}brus s.
havs}djup s.
havs}djur s.
havs}dyn{ing s.
havs}fisk s.
havs}fiske s.
havs}forsk{ning s.
havs}fågel s.
havs}för{o{ren{ing s.
havs}gud s.
havs}gud{om{lig{het s.
havs}horisont s.
havs}häst s. ªzool.º sjöhäst
havs}is{bryt{are s.
havs}jung{fru s.
havs}kapp{segl{ing s.
havs}katt s.; fisk
havs}kryss{are s.
havs}kräfta s.
havs}lax s.
havs}lax{ör{ing s.
havs}lev{ande adj. oböjl. som
lever i havet

havs}luft s.
havs}miljö s.
havs}mus s. ªzool.º
havs}nivå s.
havs{nivå}höj{ning s.
havs}nymf s.
havs}odl{ing s.; t.ex. mussel-

odling
havs}om{råde s.
havs}resurs{er s. pl.
havs}rätt s. ªjur.º
havs}salt s.
havs}skildr{ing s.
havs}skum s.
havs}sköld{padda s.
havs}strand s.

havs}ström s.
havs}sula s.; fågel
havs}tekn{ik s.
havs}tekn{isk adj. -t -a
havs}trut s.; fågel
havs}tulp{an s. ªzool.º
havs}ut{sikt s. -en
havs}vatten s.
havs}vidd s.
havs}vid{under s.
havs}vik s.
havs}vind s.
havs}våg s. -en -or
havs}yta s.
havs}ör{ing s.
havs}örn s.
hav}torn s. -en -ar växt
hav{torns}buske s.
H-dur el. H dur s. oböjl.
head}hunter [hed•hanter] s.

-n; pl. headhuntrar el. enl.
eng. böjn. person som
skaffar fram tjänsteinne-
havare till höga poster
inom företagsvärlden

hear{ing [hi•rin] s. -en -ar
offentlig utfrågning ofta
av sakkunniga och i kontro-
versiella frågor

heat [hi•t] s. -et; pl. = ªsport.º
lopp, omgång

heat}vinn{are s.
hebré s. -n -er
Hebre{er}brev{et [-e•er-]

namn; i Bibeln
hebre{isk [-e•isk äv. -ej•sk]

adj. -t -a
hebre{iska s. -n språk
hed s. -en -ar
hed}blomster s.
heden adj. hedet hedna ªåld.º
hednisk; i h. tid

heden{dom s. -en
heden}hös s. oböjl. ªåld.º
hednisk tid; från h.

heder s. -n
heder{lig adj. -t -a
heder{lig{het s.
heder{sam adj. -t -ma
heder{sam{het s.
heders}be{grepp s.
heders}be{nämn{ing s.
heders}be{tyg{else s.

heders}be{vis{ning s.
heders}borg{are s.
heders}borg{ar{skap s. -et
heders}bo{stad s.
heders}dokt{or s.
heders}dokt{or{at s.
heders}dom{stol s.
heders}gäst s.
heders}knyffel s. -n heders-

knyfflar ªvard.º heders-
man

heders}kod{ex s.
heders}kom{pani s. -et -er
heders}känsla s.
heders}leda{mot s.
heders}läkt{are s.
heders}man s., till 1man
heders}med{lem s.
heders}namn s.
heders}om{nämn{ande s.
heders}ord s.
heders}ord{för{ande s.
heders}pascha s. ªvard.º
heders}plats s.
heders}plikt s.
heders}post s.
heders}prick s. ªvard.º
heders}pris s., till 1pris
heders}rum s.
heders}sak s.
heders}skuld s.
heders}tecken s.
heders}titel s.
heders}upp{drag s.
heders}vakt s.
heder}värd adj.
hed}land s., till 3land
hed}land{skap s.
hed}mark s.
hedna}tempel s. ªåld.º
hedna}tid{en s. best. ªåld.º
hedn{ing s. -en -ar
hedn{isk adj. -t -a
hedon{ism [-is•m] s. -en

ªfilos.º åskådning som be-
traktar lusten o. njut-
ningen som tillvarons
värde o. mål

hedon{ist s. -en -er
hedon{ist{isk adj. -t -a
hedra v. -de; h. sig
hedr{ande adj. oböjl. h.

vandel
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hegeli{an [-a•n] s. -en -er
anhängare till Hegel

hegeli{ansk adj. -t -a
hege{moni [-i•] s. -n -er
övervälde, herravälde,
ledarskap

hege{moni}an{språk s.
hege{mon{isk adj. -t -a
hege{mon{ist{isk adj. -t -a
hej interj.

1heja interj.
2heja v. -de 1 säga hej,

hälsa med hej; ªmest sport.º
ropa heja o.d.; (t.ex. h. på
ett lag uppmuntra med
hejarop); ªvard.º skynda,
mest i uttr. h. på 2 ªtekn.º
bearbeta med fall-
hammare o.d.

hejaklack se hejarklack
hej{ans adv. o. adj. oböjl.

ªvard.º överdådig(t), fant-
astisk(t) o.d.

heja}ramsa s.
hej{are s. -n; pl. =, best. pl.

hejarna 1 ªvard.º baddare,
bjässe  2 ªtekn.º tyngd i pål-
kran, fallhammare
3 person som hejar

hej{ar}huvud s.
hej{ar}klack el. heja}klack s.
heja}rop s.
hej{ar}smed s.
hej{ar}smedja s.
hej{ar}smidd adj.
hej{ar}smide s.
hej{ar}verk s.
hejd s. oböjl. återhållsam-
het, måtta; ingen h.

hejda v. -de; h. sig stanna,
hålla inne

hejd}lös adj. -t -a
hejd}lös{het s.
hejduk [hej•dukk] s. -en -ar
lydigt redskap, hantlang-
are

hej}dundr{ande [-dun•d-]
adj. oböjl. ªvard.º

hej{ig adj. -t -a ªvard.º över-
drivet hurtig

hej{ig{het s.
hej{ning s. -en -ar ªtekn.º
hej{san interj.

hej}smed s.
heka{tomb [-åm•b] s. -en -er
stort offer; ofantlig
mängd

hekt{ar [-a•r] s. -et el. -en;
pl. = ytmått (100 ar)

hekt{ar}skörd s.
hekt{ar{vis adv.
hekt{isk adj. -t -a feber-
aktig; sjukligt rödflamm-
ig; hetsig; h. rodnad

hekto s. -t; pl. = äv. -n, best.
pl. hektona hektogram;
hekto- i sms med måttord
hundra

hekto{graf [-a•f] s. -en -er
ªåld.º enkel duplicerings-
apparat

hekto{graf{era v. -de
hekto{graf{er{ing s.
hekto{gram [hek•t- el.
-gramm•] s. -met; pl. =,
best. pl. -men

hekto{liter [hek•t- äv. -li•-] s.,
till liter

hekto{liter}mått s.
hekto}vikt s.
hekto{vis adv.
hel adj. -t -a i sms fullständ-
ig, total; ªvard.º mycket,
oerhört

1hela adv. så mycket som;
h. 15 ansökningar till
tjänsten som professor

2hela s. -n helor ªvard.º hel-
butelj; första glas bränn-
vin

3hela v. -de bota, läka
hel}afton s. ªvard.º
hel}auto{mat{is{er{ad adj.
hel}auto{mat{isk adj. -t -a
hel}bild s.
hel}bom s. järnvägsbom
som täcker hela väg-
bredden

hel{boms}an{lägg{ning s.
hel}bra adj. oböjl. ªvard.º
hel}bror äv. hel}broder s.
hel}brädd{ad adj. ªbot.º
hel}brägda [-brägda äv.
-bräjda] adj. oböjl. ªåld.º
botad, frisk

hel{brägda}gör{are s.

hel{brägda}gör{else s. -n -r
hel}but{elj s.
hel}dag s.
hel{dags}plats s.
hel{dags}ut{flykt s.
hel}dragen adj.
hel}däck{are s. -n; pl. =, best.

pl. heldäckarna
hel}fabr{ik{at s.
hel}fet adj. helfett helfeta
hel}fig{ur s.
hel{fig{urs}tavla s. ªskjutn.º
hel}flaska s.
hel}fodr{ad adj.
hel}fransk adj. -t -a ªbokb.º
hel}frälst adj. ªvard.º entusi-
astisk för

hel}för{säkr{ing s.
helg [-lj] s. -en -er – Sms-fog:

helg- utom i helgsmål.
helga [-lg-] v. -de
helg}afton s.
hel}galen adj. ªvard.º
hel}gard{er{ad adj.
hel}gard{er{ing s.
helg}be{mann{ing s.
helgd [-ljd] s. -en; hålla i h.
helighålla

helg}dag [-lj-] s. -en el. vard.
helgdan; pl. -ar; sön- och
helgdagar

helg{dags}afton s.
helg{dags}frid s.
helg{dags}klädd adj.
helg{dags}kläd{er s. pl.
helg{dags}kväll s.
helg{dags}stass s. ªåld.º
helg{dags}stäm{ning s.
helgd}känsla s.
helge{dom [-lg-] s. -en -ar
helgeflundra se hälleflundra
helg{else [-lg-] s. -n ªrelig.º
helg{else}möte s.
helge}rån [mest -lg-] s.
kyrkstöld, tempelstöld;
vanhelgande handling,
skändlighet

helg}fir{ande s. -t
helg}fir{are s. -n; pl. =, best.

pl. helgfirarna
helg}fri adj.
helg}frid s.
helg}jour s.
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hel}gjuten adj.
hel}gjuten{het s.
helg}led{ig{het s.
helgmålsbön se helg(s)måls-

bön
helgmålsringning se helg(s)-

målsringning
helg{on [-lg-] s. -et; pl. =
helg{on}bild s.
helg{on}bio{grafi s.
helg{on}dyrk{an s.
helg{on}för{klar{ad adj.
helg{on}för{klar{ing s.
helg{on}glans s.
helg{on}gloria s.
helg{on}kult s., till 1kult
helg{on}leg{end s.
helg{on}lik adj. -t -a
helg{on}re{lik s.
helg{on}skrin s.
helgs}mål s. oböjl. tid för
helgens början kvällen
före sön- el. helgdag

helg(s){måls}bön s.
helg(s){måls}ring{ning s.
helg}stäm{ning s.
helg}stäng{ning s.
helg}tjänst{gör{ing s.
helg}traf{ik s.
helg}öppen adj.
hel{het s. -en -er
hel{hets}be{döm{ning s.
hel{hets}bild s.
hel{hets}grepp s.
hel{hets}in{tryck s.
hel{hets}lös{ning s.
hel{hets}mönster s.
hel{hets}om{döme s.
hel{hets}per{spekt{iv s.
hel{hets}syn s.
hel{hets}upp{fatt{ning s.
hel{hets}verk{an s.
hel}hjärt{ad adj.
hel}hjärt{en{het s.
hel}idi{ot s. ªvard.º
hel{ig adj. -t -a; den helige

Ande ªåld. äv.º den helge
Ande

hel{ig}för{klara v. _
hel{ig}för{klar{ing s.
hel{ig}göra v. _
hel{ig}gör{else s. -n
hel{ig{het s.

hel{ig}hålla v. _
helik{on [he•-] s. -et; pl. =

blåsinstrument
heli{kopter [-åp•t-] s. -n

helikoptrar luftfarkost
heli{kopter}ambul{ans s.
heli{kopter}för{are s.
heli{kopter}pil{ot s.
heli{kopter}platta s.
heli{kopter}rädd{ning s.
heli{kopter}skola s.
heli{kopter}span{ing s.
heli{kopter}trans{port s.
hel}in{ac{kord{er{ad adj.
hel}in{ac{kord{er{ing s.
helio- i sms sol-; ljus-
helio{centr{isk [-en•t-] adj. -t

-a med solen som medel-
punkt

helio{graf [-a•-] s. -en -er
ªastr.º instrument för reg-
istrering av solskens-
timmar el. för fotografer-
ing av solen

helio{meter [-me•-] s. -n
heliometrar ªastr.º instru-
ment för mätning av små
vinklar

helio{stat [-a•t] s. -en -er
ªastr.º instrument för kon-
stant riktning av reflekt-
erat solljus mot en o.
samma punkt

helio{trop [-å•p] s. -en -er
växt; halvädelsten

helio{trop}doft s.
helio{trop{isk [-å•p-] adj. -t 

-a ªbot.º fototropisk
helio{trop{ism [-is•m] s. -en

ªbot.º fototropism
heli{um s. -et el. heliet el. =

ªkem.º grundämne
heli{um}a{tom s.
hel}kass adj. -t -a ªvard.º
hel{kilos}påse s.
hel}klass{isk adj. -t -a
hel}knas{ig adj. -t -a ªvard.º
hel}knäpp adj. -t -a ªvard.º
hel}kon{serv s.
hel}kork{ad adj. ªvard.º
hel}kväll s.
hell interj. ªåld.º h. dig! var
hälsad o. hyllad!

hel}led{ig adj. -t -a
hell{en [-e•n] s. -en -er forn-

tida grek
hell{en{ism [-is•m] s. -en

särsk. antik grekisk kultur
c. 300 – 30 f.Kr.

hell{en{ist s. -en -er
hell{en{ist{isk adj. -t -a
hell{ensk [-e•n-] adj. -t -a
heller adv. ej h.; (inte) h.
hel}linne s. -t -n
hel{linne}duk s.

1hel}ljus s.
2hel}ljus adj. -t -a
hellre adv. komp.; jfr gärna
hel}lång adj. -t -a; h. klänn-

ing
helna v. -de ªprov.º läkas
hel}not s. -en -er ªmus.º
hel}nykter adj.
hel}nykter{het s.
hel}nykter{ist s.
hel}om{vänd{ning s.
helot [-o•t el. -å•t] s. -en -er

forngrekisk livegen, slav
helot{ism [-is•m] s. -en
hel}panna s.
hel}pens{ion s.
hel}port{ion s.
hel}redo{vis{ning s.
hel}re{nov{er{ing s.
hel}rim s. -met; pl. =, best. pl.

-men
hel}sak s.; filateli
helse}fyr [hell•-] s. oböjl.;

milt kraftuttryck; dra åt h.
hel}sida s.
hel}siden s.
hel{siden}blus s.
hel{sid{es}an{nons s.
hel{sid{es}art{ikel s.
hel{sid{es}bild s.
hel{sike [hell•-] s. -t -n milt

kraftuttryck
hels{ing}borg{are [-bår•j-] s.
inv. i Helsingborg

Hels{ing{borgs}bo [-bår•j-]
el. hels{ing{borgs}bo s. -n -r

hel}skinn{ad adj.
hel{skotta [hell•-] s. oböjl.;

milt kraftuttryck; vad i h.
hel}skägg s.
hel}skärpt adj.
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hel}spänn s. oböjl. ªmest
bildl.º med nerverna 
på h.

helst [hel•st] adv. superl.; jfr
gärna; vilken, vem, vad,
var, hur som h.; i vilket
fall som h.; h. som i
synnerhet som

hel}stat{lig adj. -t -a
hel}stekt adj.
hel{stens}mur s.
hel}stoll{ig adj. -t -a ªvard.º
hel}stöpt adj.
hel}svart adj.
hel}svensk adj. -t -a
hel}svets{ad adj.
hel}sysk{on s.
hel}syster s.
hel}takt s. ªmus.º
hel{takts}paus s.
hel}tal s.
hel{tals}di{vis{ion s.
hel}tid s.
hel{tids}an{ställd adj.
hel{tids}an{ställ{ning s.
hel{tids}arbete s.
hel{tids}jobb s.
hel{tids}pol{it{ik{er s.
hel{tids}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
hel{tids}studi{er s. pl.
hel{tids}syssel{sätt{ning s.
hel{tids}tjänst s.
hel}timme äv. hel}timma s.
hel}tok{ig adj. -t -a ªvard.º
hel}ton s. -en -er ªmus.º
hel{tons}steg s.
hel}täck{ande adj. oböjl.
hel{täck{nings}matta s.
hel}täckt adj.
hel}tänd adj. ªvard.º h. på ngt
hel}vete [hel•v-] s. -t -n
hel{vet{es}eld s.
hel{vet{es}kval s.
hel{vet{es}larm s.
hel{vet{es}lära s.
hel{vet{es}mask{in s.
hel{vet{es}pre{dik{an s.
hel{vet{es}pre{dik{ant s.
hel{vet{es}skildr{ing s.
hel{vet{es}straff s. -et; pl. =
hel}vet{isk [-e•t-] adj. -t -a

1 till helvete 2 schweizisk

hel}vit adj. helvitt helvita
hel}ylle s.
hel{ylle}tyg s.
hel}år s.
hel{års}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
hel{års}redo{vis{ning s.
hel{års}re{sult{at s.
hel{års}vinst s.
hel}års{vis adv.
hel}ägd adj.

1hem s. -met; pl. =, best. pl.
-men

2hem adv.
hem}adress s.
hem}arbet{ande adj. oböjl.
hem}arbete s.
hem{at{it [-i•t] s. -en -er

ªminer.º blodsten
hem{at{it}fynd{ig{het s.
hem{ato{log [-å•g] s. -en -er
hem{ato{logi [-i•] s. -n läran
om blodet

hem{ato{log{isk adj. -t -a
hem}bag{eri [-i• äv.
hemm•-] s.

hem}bak{ad adj.
hem}bakt adj.; n. =, -a
hem}be{sök s.
hem}bi{träde s. ªåld.º
hem}bjuda v. ªjur.º
hem}bjud{ning s. ªjur.º
hem}brygd s.
hem}bryggd adj.
hem}bränd adj.
hem}bränn{are s.
hem}bränn{ing s.
hem}bränt s. oböjl. hem-
bränd sprit

hem}bud s. 1 ªjur.º erbjud-
ande om köp eller inlös-
en av egendom  2 ªrelig.º
få h. avlida

hem{buds}för{far{ande s.
ªjur.º

hem{buds}skyld{ig{het s.
ªjur.º

hem}by s.
hem}bygd s. trakt som
omger hemmet

hem{bygds}fest s.
hem{bygds}forsk{are s.
hem{bygds}forsk{ning s.

hem{bygds}för{en{ing s.
hem{bygds}gård s.
hem{bygds}kun{skap s.
hem{bygds}känsla s.
hem{bygds}muse{um s.
hem{bygds}skildr{ing s.
hem{bygds}vård s. -en
hem}byggd adj.
hem}bygge s.
hem}bära v. ªåld.º framföra;

h. ngn sitt tack
hem}bär{ning s.
hem{bär{nings}av{gift s.
hem}dat{or s.; persondator
för hemmabruk

hem}drag{ande adj. oböjl.
komma h. med ngt

hem}elektr{on{ik s.
hem}falla v. h. till, åt ngt
hem}flytt{ad adj.
hem}flytt{ning s.
hem}forsla v. _
hem}forsl{ing s.
hem}frakt s.
hem}frakta v. _
hem}frakt{ning s.
hem}frid s.
hem{frids}brott s.
hem}färd s.
hem}föra v. _
hem}för{håll{and{en s. pl.
hem}för{ing s.
hem}för{lova v.
hem}för{lov{ning s.
hem}för{saml{ing s.
hem}för{skaffa v.
hem}för{skaff{ning s.
hem}för{säkr{ing s.
hem}för{sälj{ning s.
hem{för{sälj{nings}lag s. -en

-ar
hem}gift s. -en -er
hem}gjord adj.
hem}gå{ende s. på h.
hem}gång s. -en -ar ªkortsp.º
hem}gången adj.
hem}hjälp s. -en -ar
hem}hör{ig{het s.
hemi- i sms halv-
hemi}cellul{osa [he•- el.
hemm•-] s.

hem}i{från adv.
hem}i{kring adv.
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hem}in{red{are s.
hem}in{red{ning s.
hem{in{red{nings}ex{pert s.
hemi{plegi [-gi•] s. -n -er
förlamning av ena
kroppshalvan

hemi{sfär [-ä•r] s. -en -er
halvklot, jordhalva

hem}kalla v. _
hem}kall{else s.
hem}kall{ning s.
hem}knut{ar s. pl. ªfinl.º hem-
trakter; i hemknutarna

hem}kokt adj.
hem}kommen adj.
hem}kom{mun s.
hem}komst s. -en
hem}kon{sul{ent s.
hem}kun{skap s.
hem}känsla s.
hem}kär adj. -t -a
hem}kär{lek s.
hem}köp s.
hem}köra v. _
hem}körd adj. ªvard.º hem-
bränd

hem}kör{ning s.
hem}kört s. oböjl. ªvard.º
hembränd sprit

hem}lag{ad adj.
hem}land s., till 1land
hem}land{skap s.
hem{lands}sång s.
hem{lands}ton{er s. pl.
hem{lig adj. -t -a
hem{lig{en adv. i hemlighet
hem{lig{het s. -en -er
hem{lig{hets}full adj. -t -a
hem{lig{hets}full{het s.
hem{lig{hets}mak{are s. -n;

pl. =, best. pl. hemlighets-
makarna

hem{lig{hets}mak{eri [-i• el.
hemm•-] s. -et -er

hem{lig}hus s. ªåld.º
hem{lig}hålla v. _
hem{lig}stämpel s.
hem{lig}stämpla v.
hem{lig}stämpl{ing s.
hem}lik adj. -t -a
heml{is s. -en -ar ªvard.º
hemlighet

hem}liv s.

hemlock s. -en -ar träd
hemlock(s)}gran s. -en -ar
hem}lov [-låv] s. -et; pl. =
hem}lån s.
hem}lån{ad adj.
hem}lån{ing s.
hem}län s.
hem}längt{an s.
hem}läxa s.
hem}lös adj. -t -a
hem}lös{het s.
hemma adv.
hemma}blind adj.
hemma}bruk s. oböjl. för h.
hemma}dotter s.
hemma}fav{or{it s.
hemma}flicka s.
hemma}front s.
hemma}fru s.
hemma}för{älder s.
hemma}gjord adj.
hemma}hamn s.
hemma{hos}re{port{age äv.

hemma hos-re{port{age s.
hemma}hör{ande adj. oböjl.
hemma}hör{ig{het s.
hemma}industri s.
hemma}klänn{ing s.
hemma}kom{mun s.
hemma}kon{sumt{ion s.
hemma}kvinna s.
hemma}kväll s.
hemma}lag s. -et; pl. =

ªsport.º
hemma}make s.
hemma{make}för{säkr{ing s.
hemma}mamma s.
hemma}man s., till 1man
hemma}mark{nad s.
hemma}match s.
hemm{an s. -et; pl. = jord-

bruksfastighet
hemm{ans}del s.
hemm{ans}klyv{ning s. ªhist.º
hemm{ans}äg{are s.
hemm{an}tal s.
hemma}opin{ion s.
hemma}op{pos{it{ion s.
hemma}pappa s.
hemma}plan s. -en -er; spela

på h.
hemma}publ{ik s.
hem}marsch s.

hemma}seger s.
hemma}sitt{are s. -n; pl. =,

best. pl. hemmasittarna
hemma}snick{are s.
hemma}snickr{ad adj.
hemma}son s.
hemma}spel{are s.
hemma}stadd adj.
hemma}stadd{het s.

1hemma}svensk adj. -t -a
2hemma}svensk s.
hemma}sydd adj.
hemma}van adj. -t -a
hemma}var{ande adj. oböjl.
hemma}vid adv.
hemma}vinst s. ªsport.º
hem}miljö s.
hem{och{skola}för{en{ing äv.

hem och skola-för{en{ing s.
hemo{fili [-fili•] s. -n ªmed.º
blödarsjuka

hemo{glob{in [-i•n] s. -et
ªbiol.º blodfärgämne

hem}om adv.
hem}om{kring adv.
hemorrojd}be{svär s.
hemorrojd{er [-åj•d-] s. pl.
åderbråck vid ändtarms-
öppningen

hem}ort s. -en -er
hem{orts}adress s.
hem{orts}kom{mun s.
hem{orts}rätt s.
hem}penn{ing s.
hem}per{man{ent s.; om frisyr
hem}per{miss{ion s.
hem}per{mitt{era v.
hem}per{mitt{er{ing s.
hem}resa s.
hem}samar{it s.
hem}serv{ice s.
hem}sida s. ingångssida 
på Internet för present-
ationen av en organisat-
ions eller persons verk-
samhet – Ordet ersätts idag
ofta av mer preciserade term-
er: ingångssida, startsida,
webbsida, webbplats.

hem}sjuk{vård s.
hemsk adj. -t -a
hemsk{het s. -en -er
hem}skicka v. _

heminredare 312

21202 Ordlista H  12-11-27  08.59  Sida 312



hem}skick{ning s.
hem}skild adj.
hem}skill{nad s.
hem{skill{nads}år s.
hemskt adv.; förstärkande

ªvard.º h. bra
hem}skydd s.
hem}släpa v. _ komma

hemsläpande med ngt
hem}slöjd s.
hem{slöjds}af{fär s.
hem{slöjds}arbete s.
hem{slöjds}för{en{ing s.
hem{slöjds}tyg s.
hem{slöjds}ut{ställ{ning s.
hem}snickr{ad adj.
hem}socken s.
hem}sol{ari{um s.
hem}språk s.
hem{språks}lär{are s.
hem{språks}trän{ing s.
hem{språks}under{vis{ning s.
hem}spunnen adj.
hem}stad s., till 1stad
hem}stick{ad adj.
hem}ställa v. formellt be-
gära

hem}ställ{an s.; best. = form-
ell begäran; en h.

hem}stäm{ning s.
hem}stöpt adj.
hem}sydd adj.
hem}syssla s.
hem}sända v. _
hem}sänd{ning s.
hem}söka v.
hem}sök{else s. -n -r
hem}sömm{erska s.
hem}söm{nad s.
hem}tag{ning s. -en -ar
hem}tal s.; i matematik
hem}tam adj. -t -a
hem}tekn{isk adj. -t -a; h.

kurs på gymnasiet
hem}term{in{al s.
hem}text{ili{er s. pl.
hem}tjänst s.
hem{tjänst}taxa s.
hem}trakt s.
hem}trans{port s.
hem}trans{port{era v. _
hem}trans{port{er{ing s.
hem}trev{lig adj. -t -a

hem}trev{nad s. hemtrevlig
prägel eller stämning;
krukväxt

1hemul [he•-] s. -n skyldighet
till bevisning om laga åt-
komst av ngt man sålt
o.d.; vitsord, stöd; berätt-
igande

2hemul [-u•l] adj. -t -a rätt-
mätig, berättigad

hemula [he•-] v. -de ªjur.º
hemuls}man s., till 1man
hemuls}skyld{ig adj. -t -a
hemuls}skyld{ig{het s.
hem}under{vis{ning s.
hem}upp{gift s.
hem}van adj. -t -a
hem}vist s. -et el. -en; pl. =

el. -er
hem{vist}ort s. -en -er ªjur.º
hem}vård s. -en
hem}vård{are s.
hem}vård{ar{inna s.
hem}väg s. på h.; hemvägen
hem}vända v. _
hem}vänta v. _
hem}värn s.
hem{värns}man s., till 1man
hem{värns}om{råde s.
hem{värns}öv{ning s.
hem}vävd adj.
hem}åt adv.
hem{åt}vänd{ande adj. oböjl.
hen s. -en -ar ªprov. o. tekn.º
brynsten

hena v. -de 1 ªprov.º bryna
2 ªtekn.º slipa i henings-
maskin

hen}huvud s. ªtekn.º
hen{ing s. ªprov. o. tekn.º
hen{ings}mask{in s. ªtekn.º för

slipning av hål el. axlar m.m.
henna s. -n rödaktigt färg-

ämne
henna}färg{ad adj.
henna}rött s. oböjl.
henne se hon
hennes se hon
hepar{in [-i•n] s. -et ªmed.º
polysackarid som mot-
verkar blodets levring

hepar{in}be{handla v.
hepar{in}be{handl{ing s.

hepat{it [-i•t] s. -en -er
1 ªmed.º leverinflammat-
ion  2 ªminer.º leversten

hepat{it}boll s. ªminer.º
herald{ik [-i•k] s. -en läran
om sköldemärken

herald{ik{er [-al•d-] s. -n;
pl. =

herald{isk adj. -t -a
herb{arie}papper s.
herb{arie}pärm s.
herb{ari{um [-a•-] s. herbari-

et herbarier samling av
pressade växter

herbi{cid [-si•d] s. -en -er
mest i pl. ªbot.º giftigt be-
kämpningsmedel mot
ogräs m.m.

herbi{vor [-vå•r] s. -en -er
mest i pl. ªzool.º växtätande
djur, växtätare

herda}brev s.
herda}minne s.
herde s. -n herdar
herde}dikt s.
herde}dikt{ning s.
herde}flöjt s.
herde}folk s.
herde}gosse s.
herde}idyll s.
herde}matta s.
herde}pipa s.
herde}rom{an s.
herde}stav s. -en -ar
herde}stund s.
herd{inna s. -n herdinnor
herd{inne}dräkt s.
hered{itet [-e•t] s. -en ärft-
lighet

hered{it{är [-ä•r] adj. -t -a
ärftlig, arvs-

heresi [-i•] s. -n -er kätteri,
irrlära

heret{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
kättare

heret{isk adj. -t -a kättersk
herkules}arbete [här•k-] s.
jättearbete, övermänsk-
ligt arbete

herkul{isk [-u•-] adj. -t -a
jättelik, jättestark

herm s. -en -er ªkonst.º pel-
are med manshuvud
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herm{afrod{it [-i•t] s. -en -er
herm{afrod{it{isk adj. -t -a
dubbelkönad, tvekönad

herm{afrod{it{ism [-is•m] s.
-en

hermel{in [-i•n äv. här•m-] s.
-en -er djur; skinn

hermel{in(s)}cape s.
hermel{in(s)}krage s.
hermel{in(s)}mantel s.
hermel{in(s)}skinn s.
hermen{eut{ik [-evti•k] s. -en

vetenskap om tolkning av
texter

hermen{eut{isk [-ev•t-] adj.
-t -a

hermet{isk [-e•t-] adj. -t -a
lufttät; hermetiskt till-
sluten

hero{in [-i•n] s. -et derivat av
morfin

hero{in{ism [-is•m] s. -en
heroinmissbruk, heroin-
begär

hero{in{ist [-is•t] s. -en -er
hero{in}lang{ning s.
hero{in}miss{bruk s.
hero{in}smuggl{ing s.
hero{in}över{dos s.
hero{is{era v. -de göra hero-
isk, ge heroiska drag

hero{is{er{ing s.
hero{isk [-rå•-] adj. -t -a
hjältemodig, hjälte-,
storartad

hero{ism [-is•m] s. -en
hjältemod

heros [he•-] s. -en; pl.
heroer [-rå•-]; hjälte, stor
man

herostrat{isk [-a•-] adj. -t -a;
h. ryktbarhet för illdåd o.d.

herpes s. -en virussjukdom
som yttrar sig i blåsor på
hud och slemhinnor

herp{eto{logi [-i•] s. -n läran
om groddjuren och kräl-
djuren

herr s. -n -ar vid tilltal el.
omtal; jfr herre

herra}döme s. -t -n
herran se herre
herr}av{del{ning s.

herra}välde s. -t -n
herr}bastu s.
herr}be{kant adj.; pl. -a

substantiverat
herr}be{kant{skap s.
herr}be{sök s.
herr}be{tjänt s.; klädhängare
herr}byx{or s. pl.
herr}cykel s., till 1cykel
herr}dubbel s. ªsport.º
herre s. -n el. herrn, åld. äv.

herran; pl. herrar man;
härskare el. överordnad
person; om Gud Herren;
ªvard.º ett herrans väder,
många herrans år

herre}dag s. ªhist.º
herre}folk s.
herre{folks}ment{al{itet s.
herre}gud el. Herre

Gud interj.
herr}ekip{er{ing s.
herr{ekip{er{ings}af{fär s.
herre}klass s.
herre}lös adj. -t -a
herre}lös{het s.
herre}man s., till 1man
herre}mor{al s.
herre}möte s. ªhist.º
herre}säte s.
herr}fin{al s. ªsport.º
herr}fris{ör s.
herr}gård s.
herr{gårds}bygg{nad s.
herr{gårds}fru s.
herr{gårds}fröken s.
herr{gårds}miljö s.
herr{gårds}ost s., till 1ost
herr{gårds}rom{an s.
herr{gårds}vagn s. kombibil
herr}hatt s.
herr}idrott s.
herr}klass s.
herr}klubb s.
herr}kläd{er s. pl.
herr}kon{fekt{ion s.
herr}lag s. -et; pl. =
herr}lands{lag s. -et; pl. =
herr}mid{dag s.
herr}mode s.
herrnhut{are s. -n; pl. =, best.

pl. herrnhutarna
herrnhut{isk adj. -t -a

herrnhut{ism [-is•m] s. -en
evangelisk rörelse o. trosupp-
fattning

herr}pyjam{as s.
herr}seni{or s.
herr}sida s.
herr}singel s. -n herrsinglar

ªsport.º
herr{skap s. -et; pl. =
herr{skaps{akt{ig adj. -t -a
herr{skaps}fam{ilj s.
herr{skaps}folk s.
herr{skaps}hus s.
herr{skaps}liv s.
herr{skaps}vis s. oböjl. på h.
herr}skjorta s.
herr}sko s.
herr}skrädd{are s.
herr}staf{ett s.
herr}säll{skap s.
herr}tid{ning s.
herr}toal{ett s.
herr}tycke s. -t; ha h.
herrum avstavas herr}rum s.
herrumsmöbel avstavas

herr{rums}möbel s.
herr}under{kläd{er s. pl.
herr}ur s. -et; pl. =
herse s. -n hersar forntida

norsk hövding
hertig s. -en -ar
hertig}döme s. -t -n
hertig{inna s. -n hertiginnor
hertig{inne}titel s.
hertig{lig adj. -t -a
hertig}par s.
hertig}titel s.
hertz [härts] s.; pl. = sväng-
ning per sekund; en h.

herul{er [-u•l-] s. pl.; forntida
germanfolk

herul{isk adj. -t -a
hes adj. -t -a
hes{het s.
hesit{at{ion s. -en tvekan
hesit{era v. -de tveka
hesper{id [-i•d] s. -en -er

mest i pl. ªmytol.º nymf
hesper{isk [-e•r-] adj. -t -a
sydländsk; mild; ªmyt.º
som tillhör hesperiderna
m.m.

het adj. hett heta
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1heta v. hette, hetat, pres.
heter

2heta s. -n hetor ªmetall.º
upphettning; upphettat
arbetsstycke

het}blod{ig adj. -t -a
hetero- i sms olikartad
hetero{cykl{isk [-sykk•- el.
-sy•k-] adj. -t -a ªkem.º
cyklisk o. innehållande
andra atomer än enbart
kol

hetero{dox [-åkk•s] adj. -t -a
irrlärig, kättersk

hetero{doxi [-i•] s. -n irrlär-
ighet

hetero{gen [-je•n] adj. -t -a
olikartad, oenhetlig,
blandad

hetero{gen{itet [-te•t] s. -en
hetero{klis [-i•s] s. -en -er

ªspråkv.º heteroklisi
hetero{klisi [-si•] s. -n -er

ªspråkv.º heteroklitisk böj-
ning

hetero{klit{isk [-i•t-] adj. -t 
-a ªspråkv.º som böjs efter
olika system

hetero{nom [-å•m] adj. -t -a
ªfilos.º osjälvständig,
styrd av något annat

hetero{nomi [-mi•] s. -n
ªfilos.º

hetero{sexu{al{itet [-e•t] s.
-en sexualdriftens inrikt-
ning mot motsatt kön

hetero{sexu{ell [-ell•] adj.
-t -a

1hetero{zyg{ot [-å•t] adj.; n. =,
-a med olika arvsanlag
på motsvarande platser
i ett kromosompar

2hetero{zyg{ot [-å•t] s. -en -er
het}levr{ad adj.
het}luft s.
hetman [-a•n] s. -en -er

ªhist.º hög ämbetsman i Polen
o. Litauen; kosackhövding

hets s. -en hetsande, hets-
ning

hetsa v. -de
hets{are s. -n; pl. =, best. pl.

hetsarna

hets}art{ikel s.
hets{ig adj. -t -a
hets{ig{het s.
hets}jakt s.
hets}kamp{anj s.
hets}lopp s.
hets{ning s.
het}sporre s.
hets}pro{pag{anda s.
hets}äta v.
hets}ät{ande s. -t sjukdoms-
tillstånd med tvångs-
mässigt ätande

1hetta s. -n
2hetta v. -de
hett{it [-i•t] s. -en -er mest i

pl.; forntida folk
hett{it{isk adj. -t -a
hett{it{iska s. -n det offici-
ella språket i Indien

het}vatten s.
het{vatten(s)}centr{al s.
het{vatten(s)}led{ning s.
het{vatten(s)}tunnel s.
het}vägg s. ªåld.º fettisdags-
bulle med mjölk

het{är [-ä•r] s. -en -er forn-
grekisk prostituerad
kvinna

het{är}liv s.
heur{ist{ik [hev-, -i•k] s. -en
heuristisk metod el.
metodlära

heur{ist{isk [hevris•t-] adj. -t
-a; h. metod syftande till
att låta ngn vinna kun-
skap steg för steg genom
egen tankeverksamhet

hexa{eder [-e•d-] s. -n hexa-
edrar kropp med sex be-
gränsningsytor; kub

hexa{gon [-å•n] s. -en -er
sexsidig figur, sexsiding

hexa{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men sex-
uddig stjärna

hexa{meter [-a•-] s. -n hexa-
metrar sexfotad daktyl-
isk vers

hexa{meter}dikt s.
hexa{metr{isk [-me•-] adj.

-t -a
hi interj.; vanl. upprepat hi hi

el. hi hi hi återgivande
skratt el. fnitter

hia}lös adj. -t -a ªprov.
(sydsv.)º nervöst brådsk-
ande, jäktande, rastlös

hiat{us [-a•-] s. -en ªspråkv.º
vokalmöte

hibern{at{ion [-so•n] s. -en
övervintring hos djur

hibern{era v. -de
hibisk{us [-is•k-] s. -en -ar

växt
hibisk{us}blomma s.

1hicka s. -n
2hicka v. -de
hick}an{fall s.
hick{ning s.
hickory [-i el. -y] s. -n träd;

träslag
hickory}nöt s., till 1nöt
hickory}skida s.
hickory}trä s.
hidalgo [-al•g-] s. -n; pl. -r

el. -er spansk adelsman
hier{arki [-ki•] s. -n -er
prästvälde; system med
stark rangskillnad

hier{ark{isk [-ar•k-] adj. -t -a
hier{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
prästerlig; högtidlig o.
sträng; h. skrift forn-
egyptisk kursivskrift

hiero{glyf [-y•f] s. -en -er
fornegyptiskt skriv-
tecken; tecken i bild-
skrift; svårtytt skriv-
tecken

hiero{glyf}in{skrift s.
hiero{glyf{isk adj. -t -a
hiero{glyf}skrift s.
hi-fi [hajfi•] s. -n ljudåter-
givning med hög kval-
itet

hi-fi-an{lägg{ning s.
higgins}kofta s.
high{tech [haj•tek] s. oböjl.
högteknologi

hi{hi [-i•] interj.
hi{hi{hi [-i•] interj.
hilka s. -n hilkor ªprov.º
huva, hätta

hille{bard [-ba•rd äv. hill•-] s.
-en -er ªhist.º stångvapen
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med stötklinga o. yxa
jämte hake el. hulling

hille{bardi{är el.
hille{bardj{är s. -en -er

1himla adv. o. adj. oböjl. ªmilt
kraftuttryckº förskräck-
lig(t), väldig(t)

2himla v. -de; h. med ögonen
lyfta blicken mot himlen
i from indignation m.m.; h.
sig förfasa sig i låtsad from-
het

himla}bryn{et s. best. ªlitt.º
horisonten

himla}drott{ning s.; särsk. som
namn på Jungfru Maria

himlafärd se himmelsfärd
himla}fäste s. ªlitt.º
himla}kropp s.
himla}port s.
himla}päll{en s. best. ªlitt.º
himlavalvet

himla}rand{en s. best.
himla}rund{en s. best.
himla}rymd{en s. best.
himla}stege s. ªåld.º om

Jakobs stege i Bibeln
himla}storm{ande adj. oböjl.
upprorisk, revolutionär

himla}storm{are s. -n; pl. =,
best. pl. himlastormarna

himla}sänd adj.
himla}valv{et s. best.
himmel s. himlen äv.

himmelen el. himmeln; 
pl. himlar; till himla ªåld.º
till himlen – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

himmel}rike s.
himmels}blå adj.
himmels}blått s. oböjl.
himmels}ekv{at{or s. ªastr.º
himmels}färd äv.

himla}färd s.
himmels{färds}dag s. Kristi h.
himmels}glob s.
himmels}hög adj.
himmels}höjd s.
himmelsk adj. -t -a
himmels}kupa s.
himmels}pol s. ªastr.º
himmels}skri{ande adj. oböjl.

h. orättvisa

himmels}säng s.
himmels}tecken s.
himmels}vid adj. h. skillnad

1hin [hinn el. hi•n] best.
artikel ªåld.º hin onde el. hin
håle Djävulen

2hin [hi•n] s. oböjl. ªåld.º
Djävulen; ett hår av h.

hind s. -en -ar hjorthona
hinder s. hindret; pl. =, best.

pl. hindren
hinder}bana s.
hinder}hopp{ning s. ªsport.º
hinder{lig adj. -t -a
hinder}lopp s.
hinder}löp{ning s. ªsport.º
hinder{sam adj. -t -ma
hinders}lös{het s.
hinders}mässa s.; helgondag

den 19 januari; marknad i
Örebro den 26 januari

hinders{mässo}fest s.
hinders}pröv{ning s.
hindi s. oböjl. det officiella
språket i Indien

hind}kalv s.
hindra v. -de
hindu [-u•] s. -n -er person
med hinduisk religion

hindu{isk adj. -t -a
hindu{iska s. -n hinduiskor
hindu{ism [-is•m] s. -en re-

ligion
hindu{ist{isk adj. -t -a
hindu}kvinna s.
hindu{stani [-a•-] s. oböjl.;

hindi
hingst s. -en -ar
hingst}depå s.
hingst}föl s.
hingst}premi{er{ing s.
hingst}upp{föd{ning s.
hink s. -en -ar
hinka v. -de; h. (upp) vatten

ur brunnen
hink}hand{tag s.
hink{ning s.
hink{vis adv.

1hinna v. hann, hunnit,
hunnen hunnet hunna,
pres. hinner; h. upp

2hinna s. -n hinnor tunn be-
läggning

hinn{akt{ig adj. -t -a
hinn{art{ad adj.
hinn}frukt s. ªbot.º
hin}sid{an [hinn•-] s. best.

ªåld.º andra sidan; på h.
hin}sid{es prep. o. adv. h.

strömmen
hin{sid{es}värld s.
hip{hop äv. hip-hop s. -en

starkt rytmisk ungdomsdans
1hipp adj. -t -a ªvard.º mode-

riktig, ”inne”, kul
2hipp interj. hipp hipp hurra!
hippa s. -n hippor ªvard.º
fest

hippie [hipp•i] s. -n; pl. enl.
eng. böjn. anhängare av
hippierörelsen

hippie}klubb s.
hippie}rör{else s.; (amer-

ikansk) ungdomsrörelse
hippo{drom [-å•m] s. -en -er
kapplöpningsbana,
cirkusbyggnad

hippo{log [-å•g] s. -en -er
person som ägnar sig åt
hippologi

hippo{logi [-i•] s. -n läran
om hästar

hippo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

hipp som happ adv. ªvard.º i
uttr. det är hipp som happ
det kommer på ett ut

hird s. -en -er ªhist.º livvakt
hird}man s., till 1man
hirs s. -en gräs; frö
hirs}gröt s.
hirs}korn s.
hirs}mjöl s.
hisk{lig el. mest vard.

hiske{lig adj. -t -a
hisk{lig{het s.
hisna [hiss•-] el. hissna v.

-de svindla, bli vimmel-
kantig

hisn{ande [hiss•-] el. hissn{-
ande adj. oböjl. fantastisk,
svindlande

hisp{ig adj. -t -a ªvard.º
vimsig, tokig, fånig

1hiss s. -en -ar
2hiss s. -et; pl. = tonen h
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höjd med ett halvt ton-
steg

hissa v. -de
hiss}an{ordn{ing s.
hisschakt avstavas hiss}-

schakt s. -et; pl. =
hiss}dörr s.
hiss}knapp s.
hiss}korg s.
hisskötare avstavas hiss}-

sköt{are s.
hiss}lina s.
hissna se hisna
hissnande se hisnande
hiss{ning s.; till hissa
hisspel avstavas hiss}spel s.
hiss}pojke s.
hiss}trumma s.
hist{am{in [-i•n] s. -et -er

ªmed.º aktiv substans i cell-
vävnader

histo{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men dia-
gram med rektanglar

histo{log [-å•g] s. -en -er
histo{logi [-i•] s. -n cellväv-
nadslära

histo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
hist{oria [-o•-] s. historien

äv. historian, historier
1 sällan i formen historian
el. i pl.; vetenskapen om
mänsklighetens utveckl-
ing  2 återgivning av händ-
else

hist{or{ic{ism [-is•m] s. -en
ªfilos.º åskådning som
fattar kulturen enbart
som produkt av den
historiska utvecklingen

hist{or{ic{itet [-e•t] s. -en för-
hållandet att vara histor-
iskt sann el. verklig

hist{orie}be{rätt{are s.
hist{orie}bok s., till 1bok
hist{orie}forsk{are s.
hist{orie}forsk{ning s.
hist{orie}för{därv{are s. -n;

pl. =, best. pl. historieför-
därvarna

hist{orie}lekt{ion s.
hist{orie}lär{are s.
hist{orie}lös adj. -t -a

hist{orie}lös{het s.
hist{orie}mål{ning s.
historiera se historisera
historiering se historisering
hist{orie}rom{an s.
hist{orie}skriv{are s.
hist{orie}skriv{ning s.
hist{orie}spel s.
hist{orie}syn s. -en
hist{orie}timme äv.

hist{orie}timma s.
hist{ori{ett [-ett•] s. -en -er
liten berättelse

hist{orie}under{vis{ning s.
hist{orie}upp{fatt{ning s.
hist{orie}verk s.
hist{or{ik [-i•k] s. -en -er
historisk översikt

hist{or{ik{er [-o•-] s. -n; pl. =
historieforskare, hist-
orieskrivare

hist{orio{graf [-a•f] s. -en -er
officiell historieskrivare

hist{orio{grafi [-fi•] s. -n
vetenskap om historieskriv-
ning

hist{orio{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

hist{or{is{era äv. hist{ori{-
era v. -de framställa som
historia, ge historisk färg

hist{or{is{er{ing äv. hist{ori{-
er{ing s.

hist{or{isk [-o•-] adj. -t -a
sann

hist{or{isk{het s.
hist{or{ism [-is•m] s. -en
historicism

histri{on [-å•n äv. -o•n] s. -en
-er enklare skådespelare

1hit adv. h. bort, fram, in,
ned, upp el. vard. opp, ut,
över hopskr. äv.

2hit [hitt] s. hiten äv. hitten,
pl. hits äv. hittar, best. pl.
hitsen äv. hittarna melodi
el. låt som blivit populär

hit}bjuden adj.
hit}buren adj.
hit{erst adv. superl.
hit{ersta adj. best. superl.
hit}flytt{ad adj.
hit}forsla v. _

hit}forsl{ing s.
hit}frakt s.
hit}frakta v. _
hit}färd s.
hit}föra v. _
hit}hör{ande adj. oböjl.
hit}hör{ig adj. -t -a
hit}hör{ig{het s.
hit}in{till adv.
hit}in{tills adv.
hit}kalla v. _
hit}kommen adj.
hit}komst s. -en
hit}körd adj.
hit}lista [hitt-] s.
hit}lock{ad adj.
hit}låt [hitt-] s.
hit}länd adj.
hit}marsch s.
hit}om prep. o. adv.
hit{re adj. oböjl.
hit}resa s.
hit}skick{ad adj.
hit}sänd adj.
hitta v. -de
hitte}barn s.
hitte}gods s.
hitte}lön s.
hit}till{dags adv.
hit}tills adv.
hit{tills}var{ande adj. oböjl.
hit}trans{port s.
hit}trans{port{era v. _
hit}väg{en s. best. på h.
hit}åt adv.
hiv [hi•v] el. HIV [håive•] s.

oböjl. virus som orsakar
aids genom att ingripa
i kroppens immunför-
svar

hiva äv. hyva v. -de ªsjö.º
vinda upp med (ankar)spel,
hissa upp; vräka över
bord; ªvard.º slänga

hiv-drabb{ad adj.
hiv-in{fekt{er{ad adj.
hiv{ning äv. hyv{ning s.
hiv-pos{it{iv adj. -t -a
hiv-smitta s.
hiv-smitt{ad adj.
hiv-test s. -et el. -en; pl. = el.

-er
hiv-vir{us s.
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hjalt s. -et; pl. = ªhist.º
svärdsfäste

hjon s. -et; pl. = ªåld.º hus-
hållsmedlem; kvinna el.
barn som lönearbetare
m.m.

hjone}lag s. -et; pl. = ªåld.º
äktenskap

hjord s. -en -ar flock bo-
skapsdjur

hjord}in{stinkt s.
hjord}männ{iska s.
hjort s. -en -ar
hjort}djur s.
hjort}horn s.
hjort{horns}salt s.
hjort}kalv s.
hjort}läder s.
hjortr{on s. -et; pl. = växt; bär
hjortr{on}blomma s.
hjortr{on}myr s.
hjortr{on}sylt s.
hjort}sadel s. ªkok.º
hjort}skytte s.
hjort}stek s. -en -ar
hjul s. -et; pl. =
hjula v. -de sno runt på

armar o. ben; gå hjulbent
hjul}av{stånd s.
hjul}axel s.
hjul}bas s. -en -er
hjul}bent adj.
hjul}bent{het s.
hjul}bredd s.
hjul}buren adj.
hjul}djur s. ªzool.º
hjul}don s.
hjul}eker s.
hjul}form{ig adj. -t -a
hjul}hus s.; t.ex. på bil
hjul}in{ställ{ning s.
hjul}kors s.
hjul}last{are s.
hjul}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. hjulmakarna
hjul}nav s.
hjul{ning s.
hjul}par s.
hjul}ring s.
hjul}spår s.
hjul}tryck s.
hjul}upp{häng{ning s.
hjul}ång{are s.

hjälm s. -en -ar huvud-
skydd av metall el. plast
o.d.; ªbygg.º pyramidalt
torntak; ªprov.º stacktak,
lada m.m.

hjälm}buske s.
hjälm}för{sedd adj.
hjälm}prydd adj.
hjälm}tak s.
hjälp s. -en -er
hjälpa v. hjälpte
hjälp}akt{ion s.
hjälp}ap{par{at s.
hjälp}arbet{are s.
hjälp}arbete s.
hjälp{are s. -n; pl. =, best. pl.

hjälparna
hjälp{as v. hjälptes, pres.

hjälps; h. åt; det hjälps
inte

hjälp}be{hov s.
hjälp}be{höv{ande adj. oböjl.
hjälp}biskop s.
hjälp}ex{ped{it{ion s.
hjälp}far{tyg s.
hjälp}fond s.
hjälp}fru s.
hjälp}in{saml{ing s.
hjälp}in{sats s.
hjälp}klass s.
hjälp}kolonn s.
hjälp}kom{mitté s.
hjälp}kår s.
hjälp}källa s.
hjälp{lig adj. -t -a dräglig,
skaplig

hjälp}linje s.
hjälp}lös adj. -t -a
hjälp}lös{het s.
hjälp}man{skap s.
hjälp}mask{in s.
hjälp}medel s. hjälpmedlet;

pl. =; best. pl. hjälpmedlen
hjälp}mot{or s.
hjälp}möj{lig{het s.
hjälp}org{an s.
hjälp}org{an{is{at{ion s.
hjälp}pro{gram s.
hjälp}präst s. ªåld.º
hjälp}reda s. -n hjälpredor
hjälp}resurs{er s. pl.
hjälp{sam adj. -t -ma
hjälp{sam{het s.

hjälp}språk s.
hjälp}stat{ion s.
hjälp}syster s.
hjälp}sänd{ning s.
hjälp}sök{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
hjälp}tag{are s.
hjälp}tele{fon s.
hjälp}trans{port s.
hjälp}trupp s.
hjälp}verb s. ªspråkv.º
hjälp}verk{sam{het s.
hjälp}veten{skap s.
hjälp}vill{ig adj. -t -a
hjälp}åt{gärd s.
hjälte s. -n hjältar
hjälte}bana s.
hjälte}bragd s.
hjälte}dat{er s. pl.
hjälte}dikt s.
hjälte}dikt{ning s.
hjälte}dyrk{an s.
hjälte}dåd s.
hjälte}död s.
hjälte}fig{ur s.
hjälte}gloria s.
hjälte}kon{ung s.
hjälte}kung s.
hjälte}mod s. -et
hjälte}mod{ig adj. -t -a
hjälte}roll s. -en -er
hjälte}saga s.
hjälte}ten{or s.
hjält{inna s. -n hjältinnor
hjält{inne}roll s. -en -er
hjärna s. -n hjärnor
hjärn}akt{iv{itet s.
hjärn}balk s. ªanat.º
hjärn}bark s. -en ªanat.º
hjärn}blöd{ning s.
hjärn}cell s.

1hjärn}död adj.
2hjärn}död s.
hjärn}feber s.
hjärn}forsk{are s.
hjärn}forsk{ning s.
hjärn}funkt{ion s.
hjärn}gymn{ast{ik s.
hjärn}halva s.
hjärn}hinna s.
hjärn{hinne}in{flamm{-

at{ion s.
hjärn}infarkt s. ªmed.º upp-
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hävd blodförsörjning
i del av hjärnan

hjärn}in{flamm{at{ion s.
hjärn}kap{ac{itet s.
hjärn}kir{urg s.
hjärn}kir{urgi s.
hjärn}kont{or{et s. best.

ªskämtsamtº hjärnan
hjärn}lob s.
hjärn}massa s.
hjärn}op{er{at{ion s.
hjärn}sjuk{dom s.
hjärn}skada s.
hjärn}skak{ning s.
hjärn}skål s.
hjärn}spöke s.
hjärn}stam s.
hjärn}sub{stans s.
hjärn}trust s.
hjärn}tum{ör s.
hjärn}tvätt s.
hjärn}tvätta v.
hjärn}upp{mjuk{ning s.
hjärn}verk{sam{het s.
hjärn}vindl{ing s.
hjärta s. -t; pl. -n, best. pl.

-na; hjärtans gärna; av
hjärtans grund; kära hjärt-
an(d)es; hjärtans god –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

hjärt{ans}fröjd s.; växt
hjärt{ans}kär s. oböjl. min h.
hjärt}a{rytmi s.
hjärt}at{tack s.
hjärt}barn s.; med medfött

hjärtfel
hjärt}be{svär s.
hjärt}blad s.
hjärt}block s. ªmed.º rytm-

rubbning
hjärt}blod el. bildl. hjärte}-

blod s.
hjärt}byte s. -t -n
hjärt}don{at{or s.

1hjärt}död s.
2hjärt}död adj.
hjärte}an{ge{lägen{het s.
hjärte}barn s.
hjärteblod se hjärtblod
hjärte}fråga s.
hjärte}glad adj.
hjärte}god adj.

hjärte}god{het s.
hjärte}gryn s. ªvard.º
hjärte}gull s. ªvard.º
hjärte}hem{lig{het s.
hjärtekammare se hjärt-

kammare
hjärteknipande se hjärt-

knipande
hjärte}kross{are s.
hjärte}kross{erska s. -n

hjärtekrosserskor
hjärte}kval s.
hjärte}lag s. -et
hjärter s. -n; pl. = färg i kort-

spel – De sms som är namn på
enskilda kort uttalas ofta med
huvudtryck på efterleden o.
särskr. äv.

hjärter}bud s.
hjärter}dam s.
hjärter}ess el. hjärter}äss s.,

till 1ess
hjärter}femma s.
hjärter}fyra s.
hjärter}hacka s.
hjärter}knekt s.
hjärter}kung s.
hjärter}nia s.
hjärte}rot s. ªbildl.º
hjärter}sexa s.
hjärter}sjua s.
hjärter}svit s.
hjärter}tia s.
hjärter}trea s.
hjärter}tvåa s.
hjärte}rum s. -met; finns det

h. så finns det stjärterum
hjärter}åtta s.
hjärteräss se hjärteress
hjärte}rött{er s. pl.
hjärte}sak s.
hjärte}sorg s.
hjärte}spalt s.
hjärte}suck s.
hjärte}sår s.
hjärte}varm adj. -t -a
hjärte}vinn{ande adj. oböjl.
hjärte}vän s.
hjärte}värm{ande adj. oböjl.
hjärte}värme s.
hjärt}fel s.
hjärt}fladder s.
hjärt}flimmer s.

hjärt}form s. -en -er
hjärt}form{ad adj.
hjärt}form{ig adj. -t -a
hjärt}frekv{ens s.
hjärt}för{lam{ning s.
hjärt}för{stor{ing s.
hjärt}grip{ande adj. oböjl.
hjärt}infarkt s. akut sjuk-
domstillstånd genom
åderförkalkning av
hjärtats kranskärl

hjärt}in{flamm{at{ion s.
hjärt}inner{lig [-inn•- äv.
järt•-] adj. -t -a

hjärt}inner{lig{en [-inn•- äv.
järt•-] adv.

hjärt}in{suf{fici{ens s.
hjärt}kammare bildl. äv.

hjärte}kammare s.
hjärt}kir{urg s.
hjärt}kir{urgi s.
hjärt}klaff s.
hjärt}klapp{ning s.
hjärt}klen adj. -t -a
hjärt}knip{ande el. hjärte}-

knip{ande adj. oböjl.
hjärt}kramp s.
hjärt-kärl}sjuk{dom s.
hjärt}lid{ande s. -t
hjärt{lig adj. -t -a; h.

stämning; hjärtliga häls-
ningar

hjärt{lig{en adv. på ett hjärt-
ligt sätt, innerligt

hjärt{lig{het s.
hjärt}ljud s.
hjärt-lung}mask{in s.
hjärt}lös adj. -t -a
hjärt}lös{het s.
hjärt}mass{age s.
hjärt}med{ic{in s.
hjärt}mur s. ªbygg.º
hjärt}muskel s.
hjärt{muskel}in{flamm{-

at{ion s.
hjärt}muskul{at{ur s.
hjärt}mussla s.
hjärt}nerv s.
hjärt}nupen adj. hjärtnupet

hjärtnupna lättrörd
hjärt}nupen{het s.
hjärt}pati{ent s.
hjärt}punkt s.
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hjärt}rytm s.
hjärt}sjuk adj. -t -a
hjärt}sjuk{dom s.
hjärt}skott s. ªjakt.º
hjärt}skär{ande adj. oböjl.
hjärt}sköld s. ªherald.º
hjärt}slag s.
hjärt}slit{ande adj. oböjl.
hjärt}spets s.
hjärt}sten s.; i råmärke
hjärt}stilla s. -n hjärtstillor

växt
hjärt}stille{stånd s.
hjärt}stimul{at{or s.
hjärt}stock s. ªsjö.º m.m.
hjärt}svikt s. -en hjärtsvag-
het

hjärt}säck s.
hjärt{säcks}in{flamm{at{ion s.
hjärt}ton s., till 1ton
hjärt}trakt{en s. best.
hjärt}trans{plant{at s.
hjärt}trans{plant{at{ion s.
hjärt}vapen s. ªherald.º
hjärt}verk{sam{het s.
hjärt}å{komma s.
hjärt}ängsl{ig adj. -t -a
hjässa s. -n hjässor
hjäss}ben s.
hjäss}bjud{ning s. ªmed.º
hjäss}öga s. ªzool.º
h-ljud s.
hm interj.
h-moll el. h moll s. oböjl.

1ho pron.; interr. ªåld.º vem;
ho vet?

2ho s. -n -ar trågliknande
behållare för svinmat el.
vatten m.m.

3ho interj.
hoa v. -de ropa ho (t.ex. om

uggla)
hobby [håbb•i el. -y] s. -n;

pl. -er el. hobbies favorit-
sysselsättning på lediga
stunder, fritidssysselsätt-
ning

hobby}arbete s.
hobby}lok{al s.
hobby}rum s.
hobby}verk{sam{het s.
hockey [-ki äv. -ky] s. -n

ªsport.º

hockey}all{svensk{an s. best.
hockey}bockey s. -n rink-
bandy

hockey}fin{al s.
hockey}hjälm s.
hockey}klubb s.
hockey}klubba s.
hockey}lag s. -et; pl. =
hockey}match s.
hockey}plan s. -en -er
hockey}rink s.
hockey}serie s.
hockey}spel s.
hockey}spel{are s.
hockey}turn{er{ing s.
hoj s. -en -ar 1 ªvard.º cykel

2 ªsjö.º gammalt o. dåligt
fartyg

hoja v. -de ªvard.º cykla
hoj{ning s. ªvard.º
hojt s. -et
hojta v. -de ropa högt,
skrika

1hokus{pokus [-po•- el.
-pokk•-] el. hokus pokus
interj.; som trollformel m.m.;
äv. i uttr. hokus pokus
filiokus (-lio’-)

2hokus{pokus el. hokus
pokus s. oböjl. trolleri;
knep o.d.; ett h.

hold{ing}bo{lag [houl•-] s.
ªhand.º förvaltningsbolag

ho}likn{ande adj. oböjl.
hol{ism [-is•m] s. -en teori
som hävdar att helheten
är mer än summan av
delarna

hol{ist{isk adj. -t -a
holk s. -en -ar 1 urholkat
stycke av trädstam avsett
som kärl el. för fågel att
bygga bo i; ªbot.º samling
skärmblad kring blom-
ställning m.m. 2 gammalt
avriggat el. skröpligt far-
tyg; ªhist.º (flatbottnat) last-
fartyg

holka v. -de göra ihålig,
gröpa ur; mest h. ur

holk}yxa s. ªarkeol.º
holk}ärm s. öppen kort
ärm utan linning m.m.

holland{aise [-ä•s] s. -n
[-en] sås

holland{aise}sås s.
hollands}lärft s.
holländare avstavas

holl}länd{are s. -n; pl. =,
best. pl. holländarna
nederländare; rund mör-
degsbakelse; ªtekn.º
maskin för rivning av
lump m.m.

holländsk avstavas holl}-
ländsk adj. -t -a neder-
ländsk

holländska avstavas holl}-
ländska s. -n holländskor
1 ej pl.; språk 2 kvinna

holma v. -de ªjakt.º inringa;
h. en björn

holme s. -n holmar
holm}gång s. -en -ar ªhist.º
envig

holm{ning s. ªjakt.º
holo{caust s. oböjl. engelsk
beteckning på judarnas
förintelse under Andra
världskriget

holo{graf{era v. -de ªfotogr.º
holo{grafi [-i•] s. -n ªfotogr.º
teknik för framställning
av tredimensionella bild-
er

holo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
holo{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men
mönster som utgör
underlag för tredimens-
ionell bild

holt se 1hult
homeja [-ej•-] s. -n homejor

ªprov.º takkupa
homeo{pat [-a•t] s. -en -er
homeo{pati [-i•] s. -n icke-

vetenskaplig läkemetod
homeo{pat{isk [-a•t-] adj.

-t -a
homer{isk [-e•-] adj. -t -a;

homeriskt löje långvarigt
o. våldsamt skratt

homil{et [-e•t] s. -en -er ut-
tolkare av predikotext

homil{et{ik [-i•k] s. -en läran
om predikokonsten
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homil{et{isk [-e•-] adj. -t -a
prediko-

homilia [-i•l-] s. -n homilier
predikan, bibelförklar-
ing

homilie}bok s., till 1bok
homma [-å-] s. -n hommor

ªprov.º ryssja
homme}fiske s. ªprov.º
homo{cykl{isk [-sykk•- el.
-sy•k-] adj. -t -a ªkem.º

1homo{fil [-i•l] s. -en -er
homosexuell person

2homo{fil [-i•l] adj. -t -a
homo{fili [-li•] s. -n homo-
sexualitet

homo{fobi [-i•] s. -n rädsla
för homosexualitet

homo{fob{isk [-få•b-] adj. -t -a
homo{fon [-å•n] adj. -t -a

ªmus.º med endast en
melodiförande stämma;
ªspråkv.º likljudande

homo{foni [-i•] s. -n ªmus. o.
språkv.º

homo{gen [-je•n] adj. -t -a
ensartad, enhetlig

homo{gen{is{era v. -de
homo{gen{is{er{ing s.
homo{gen{itet [-e•t] s. -en
homo{graf [-a•-] s. -en -er

ªspråkv.º ord som skrivs
lika som ett annat men
har olikt uttal

homo{grafi [-i•] s. -n ªspråkv.º
homo{log [-å•g] adj. -t -a
motsvarande

homo{logi [-i•] s. -n
1homo{nym [-y•-] s. -en -er

likljudande och likstav-
ade ord

2homo{nym [-y•-] adj. -t -a
homo{nymi [-i•] s. -n ljud-
likhet

homo{sexu{al{itet [-e•t] s. -en
sexualdrift inriktad mot
samma kön

homo{sexu{ell [-ell•] adj.
-t -a

1homo{zyg{ot [-å•t] adj.; n. =,
-a med samma arvsanlag
på motsvarande platser i
ett kromosompar

2homo{zyg{ot [-å•t] s. -en -er
hon [honn] pron.; gen.

hennes, objektsform henne,
pl. de

hona s. -n honor djur av
kvinnligt kön; i sms hon-
lig, av honkön

hon}blomma s.
hon}cell s.
hon}djur s.
hondur{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Honduras

hondur{ansk [-a•n-] adj. -t -a
hondur{anska [-a•n-] s. -n

honduranskor kvinna
hon}hänge s.
hon}katt s.
hon}kräfta s.
hon}kön s.
hon}kön{ad adj. ªbot.º
hon{lig adj. -t -a
honn{ett [-ett•] adj.; n. =, -a
hederlig, anständig

honn{ör [-ö•r] s. -en -er
hedersbevisning, erkänn-
ande; ªmil.º hälsning;
ªkortsp.º ess t.o.m. knekt
el. tia, i nollspel tvåa

honn{örs}bord s.
honn{örs}kort s.
honn{örs}ord s.
honn{örs}post s.
honn{örs}sak s. hederssak
honn{örs}vakt s.
honom se han
hon{or{ar [-a•r] s. -et; pl. =
arvode, ersättning

hon{or{ati{or{es [-tsiå•-] s. pl.
de förnämsta, heders-
gästerna

hon{or{era v. -de betala, in-
fria, fullgöra förbindelse

hon{or{er{ing s.
hon{or{är [-ä•r] adj. -t -a
heders-

hon{or{är}kon{sul s.
hon}planta s.
honung [hå•-] s. -en
honungs}bi s.
honungs}burk s.
honungs}dagg s. -en
honungs}doft{ande adj. oböjl.
honungs}drag s.

honungs}färg{ad adj.
honungs}gömme s. ªbot.º
honungs}kaka s.
honungs}karam{ell s.
honungs}körtel s. ªbot.º
honungs}len adj. -t -a
honungs}mjölk s.
honungs}skiv{ling s.
honungs}söt adj. honungs-

sött honungssöta
honungs}vatten s.
honungs}växt s.
hon}växt s.

1hop adv. – Efterställt används
mest ihop t.ex. hopbinda
men binda ihop.

2hop s. -en -ar
hopa v. -de 1 sammanföra

el. samla i mängd; h. sig
2 ªfinl.º ro i den riktning
roddaren sitter vänd; ro
och h. ªbildl.º stöta och
blöta, vela fram och till-
baka

hop}add{er{ing s.
hop}arbet{ning s.
hop{as v. hopades hopa sig
hop}bind{ning s.
hop}biten adj.
hop}bit{ning s.
hop}bland{ad adj.
hop}bland{ning s.
hop}bringa v. _
hop}brunnen adj. h. gödsel
hop}bunden adj.
hop}bunt{ad adj.
hop}bunt{ning s.
hop}byggd adj.
hop}bygg{ning s.
hop}bylt{ad adj.
hop}bylt{ning s.
hop}böjd adj.
hop}böj{ning s.
hop}dikt{ad adj.; jfr dikta 1
hop}dikt{ning s.
hop}dragen adj.
hop}drag{ning s.
hop{drags}söm s.
hop}driven adj.
hop}driv{ning s.
hoper s. oböjl. ªvard.º en (hel)

h. ganska många
hop}fallen adj.
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hop}filt{ad adj.
hop}filt{ning s.
hop}flytt{ning s.
hop}flät{ad adj.
hop}flät{ning s.
hop}foga v. _
hop}fog{bar adj. -t -a
hop}fog{ning s.
hop}frusen adj.
hop}frys{ning s.
hop}fusk{ad adj.
hop}fäll{bar adj. -t -a
hop}fälld adj.
hop}fäll{ning s.
hop}fäst adj.
hop}fäst{ning s.
hop}föra v. _
hop}för{ing s.
hop}fös{ning s.
hop}föst adj.
hop}gjord adj.
hop}gröt{ad adj. ªvard.º
hop}gyttr{ad adj.
hop}gyttr{ing s.
hop}häft{ning s.
hop}hör{ande adj. oböjl.
hop}jämk{ning s.
hop}kalla v. _
hop}kedj{ad adj.
hop}kitt{ad adj.
hop}kitt{ning s.
hop}klibb{ad adj.
hop}klibb{ning s.
hop}klipp s.
hop}klistr{ad adj.
hop}klistr{ing s.
hop}klump{ad adj.
hop}klämd adj.
hop}kläm{ning s.
hop}knipen adj.
hop}knip{ning s.
hop}knuten adj.
hop}knyckl{ad adj.
hop}knyckl{ing s.
hop}knyt{ning s.
hop}knåd{ad adj.
hop}knåd{ning s.
hop}knåp{ad adj.
hop}knåp{ning s.
hop}knäpp{ning s.
hop}knäppt adj.
hop}knöl{ad adj.
hop}kok s.

hop}kok{ning s.
hop}kokt adj.
hop}kommen adj.
hop}koppla v. _
hop}koppl{ing s.
hop}kram{ad adj.
hop}kram{ning s.
hop}kratt{ad adj.
hop}kratt{ning s.
hop}krumpen adj. hop-
krympt

hop}krupen adj.
hop}krymp{ning s.
hop}krympt adj.
hop}kur{ad adj.
hop}körd adj.
hop}kör{ning s.
hop}lack{ad adj.
hop}lack{ning s.
hop}lagd adj.
hop}lapp{ad adj.
hop}lapp{ning s.
hop}limm{ad adj.
hop}lim{ning s.
hopl{it [-i•t] s. -en -er ªhist.º
forngrekisk tungt be-
väpnad fotsoldat

hop}lån{ing s.
hop}lägg{bar adj. -t -a
hop}lägg{ning s.
hop}läk{ning s.
hop}länk{ad adj.
hop}länk{ning s.
hop}lödd adj.
hop}löd{ning s.
hop{ning s.; till hopa 1–2
hop}nit{ad adj.
hop}nit{ning s.

1hopp s. -et; pl. = 1 för-
hoppning  2 språng

2hopp interj. hej h.
1hoppa v. -de till 1hopp 2
2hoppa s. -n hoppor ªvard.º

slarvig och flörtig flicka
hop}pack{ad adj.
hop}pack{ning s.
hopp{are s. -n; pl. =, best. pl.

hopparna särsk. sport.
hop}par{ning s.
hopp{as v. hoppades till

1hopp 1
hop}pass{ning s.
hopp}backe s.

hoppeligen adv. ªskämts.º
förhoppningsvis

hoppe}tossa s. ªprov.º groda
hopp}full adj. -t -a
hopp}full{het s.
hopp}fylld adj.
hopp}grop s. ªsport.º
hopp}höjd s.
hopp{ig adj. -t -a flaxig,
orolig m.m.

hopp{i{land}kalle [-lan•d-] s.
-n hoppilandkallar ªvard.º
pojke som hoppar i land
för att förtöja

hopp}in{giv{ande adj. oböjl.
hopp}jerka s. -n hoppjerkor

ªvard.º person som ofta
byter arbete

hopp{la interj.
hop}plock s.
hop}plock{ad adj.
hop}plock{ning s.
hopp}längd s.
hopp}lös adj. -t -a
hopp}lös{het s.
hopp{ning s. -en -ar
hopp}rep s.
hop}press{ad adj.
hop}press{ning s.
hopp}ribba s. ªsport.º
hopp{san interj.
hopp{san{sa [-sa•] interj.
hopp}skida s.
hopp}stav s. -en -ar ªsport.º
hopp}stil s. ªsport.º
hopp}stjärt s.; insekt
hopp}ställ s.
hopp}ställ{ning s.
hopp}tekn{ik s.
hopp}torn s. -et; pl. =
hopp}tävl{ing s.
hop}rafs{ad adj.
hop}rafs{ning s.
hop}ras{ad adj.
hop}ringl{ad adj.
hop}rost{ad adj.
hop}rull{ad adj.
hop}rull{ning s.
hop}rynk{ad adj.
hop}rynk{ning s.
hop}räfs{ad adj.
hop}räfs{ning s.
hop}räkn{ad adj.
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hop}räkn{ing s.
hop}rörd adj.
hop}rör{ing el. hop}rör{ning s.
hop}samla v. _
hop}saml{ing s.
hop}sjunken adj.
hop}skarv{ad adj.
hop}skarv{ning s.
hop}skjut{bar adj. -t -a
hop}skjuten adj.
hop}skjut{ning s.
hop}skott{ad adj.
hop}skott{ning s.
hop}skraml{ad adj. ªvard.º
hop}skraml{ing s. ªvard.º
hop}skrap{ad adj.
hop}skrap{ning s.
hop}skriven adj.
hop}skrumpen adj.
hop}skruv{ad adj.
hop}skruv{ning s.
hop}skrynkl{ad adj.
hop}skrynkl{ing s.
hop}skyffl{ad adj.
hop}skyffl{ing s.
hop}skär{ning s.
hop}slagen adj.
hop}slag{ning s. -en -ar
hop}slingr{ad adj.
hop}släp{ad adj.
hop}släp{ning s.
hop}smidd adj.
hop}smid{ning s.
hop}smält adj.
hop}smält{ning s.
hop}snickr{ad adj.
hop}snickr{ing s.
hop}snörd adj.
hop}snör{ning s.
hop}snörp{ning s.
hop}snörpt adj.
hop}spar{ad adj.
hop}spar{ing el.

hop}spar{ning s.
hop}spik{ad adj.
hop}spik{ning s.
hop}spinn{ing s.
hop}splits{ad adj.
hop}splits{ning s.
hop}spunnen adj.
hop}stuv{ad adj.
hop}stuv{ning s.
hop}ställ{ning s.

hop}summ{era v. _
hop}summ{er{ing s.
hop}svets{ad adj.
hop}svets{ning s.
hop}sydd adj.
hop}sy{ende s.
hop}sy{ning s.
hop}sätt{bar adj. -t -a
hop}sätt{ning s.
hop}tagen adj.
hop}tag{ning s.
hop}tals adv.
hop}tiggd adj.
hop}tigg{ning s.
hop}timr{ad adj.
hop}timr{ing s.
hop}tork{ad adj.
hop}tork{ning s.
hop}tot{ad adj. ªvard.º
hop}tov{ad adj.
hop}trassl{ad adj.
hop}trassl{ing s.
hop}tryck{bar adj. -t -a
hop}tryck{ning s.
hop}tryckt adj.
hop}tråckl{ing s.
hop}trängd adj.
hop}träng{ning s.
hop}tvinn{ad adj.
hop}tvinn{ing s.
hop}veckl{ad adj.
hop}veckl{ing s.
hop}vik{bar adj. -t -a
hop}vik{ning s.
hop}vikt adj.
hop}vir{ad adj.
hop}vir{ning s.
hop}visp{ad adj.
hop}visp{ning s.
hop}vriden adj.
hop}vräk{ning s.
hop}vräkt adj.
hop}vuxen adj.
hop}väx{ning s.
hop}växt adj.
hop}yrd adj.
hor s. -et ªåld.º äktenskaps-
brott; otukt

1hora s. -n horor ªnedsättandeº
prostituerad kvinna

2hora v. -de
hor}bock s. ªngt åld.; ned-

sättandeº

hord [-o- el. -å-] s. -en -er
tygellös skara

hor{eri [-i•] s. -et -er
hor}hus s.
horisont [-ån•t] s. -en -er
synrand, synkrets; geo-
grafisk bredd; ªgeol.º
nivå, avlagringsskikt

horisont{al [-a•l] adj. -t -a
vågrät

horisont{al}led s. oböjl. i h.
i sidled

horisont{al}linje s.
horisont{al}läge s.
horisont{al}plan s. -et våg-
plan

horisont{ell [-ell•] adj. -t -a
vågrät

horisont}linje s.
hor}karl s.
horm{on [-o•n] s. -et; pl. = el.

-er aktivt ämne som bild-
as i vissa körtlar

horm{on{al [-a•l] adj. -t -a
horm{on}bal{ans s.
horm{on}be{handl{ing s.
horm{on}be{sprut{ning s.
horm{on}dop{ning s.
horm{on{ell [-ell•] adj.

-t -a
horm{on}piller s.
horm{on}pre{par{at s.
horm{on}pro{duc{er{ande adj.

oböjl.
horm{on}rubb{ning s.
hormo{slyr [-y•r] s. -et medel

använt för ogräsbekämpning
– Urspr. varumärke.

horn s. -et; pl. =
horn{art{ad adj.
horn}bild{ning s.
horn}blås{are s.
horn}blände s. ªminer.º
horn{blände}skiffer s.
horn}bo{skap s.
horn}båg{ad adj.
horn}fisk s.
horn}gädda s.
horn}hinna s. ªanat.º
horn{hinne}trans{plant{-

at{ion s.
horn}hud s.
horn{ig adj. -t -a
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horn{ist [-is•t] s. -en -er
hornblåsare

horn}kon{sert s.
horn}krona s.
horn}lager s., till 1lager
horn}lim s. -met
horn}låt s.
horn}lös adj. -t -a
horn}lös{het s.
horn}mus{ik s.
horn}ork{ester s.
horn}prydd adj.
horn}sign{al s.
horn}simpa s.; fisk
horn}sked s.
horn}spets s.
horn}stämma s.
horn}stöt s.
horn}särv s. -en växt
horn}uggla s.
horn}viol s.; växt
horn}ämne s.
horo{skop [-å•p] s. -et; pl. =;

ställa ngns h. förutsäga
ngns kommande öden på
grund av himlakropparnas
ställning vid vederbörandes
födelse

horr{ibel [-i•-] adj. -t horr-
ibla ryslig

horr{ör [-ö•r] s. -en -er rys-
lighet

hors}brott s.
hors}gök [hår•s-] s. enkel-
beckasin

hors{göks}unge s.
horst s. -en -ar ªgeol.º bergs-
rygg med plan övre yta,
platå

horst}platå s.
1hort{at{iv [hårt•-] adj. -t -a

ªspråkv.º uppmanande o.d.
2hort{at{iv [hårt•-] s. -en -er

ªspråkv.º
hort{ensia [hårten•s-] s. -n

hortensior växt
hort{ensia}grupp el.

hort{ensie}grupp s.
horti{kult{ur [-u•r] s. -en
trädgårdsskötsel, träd-
gårdskonst

horti{kult{ur{ell [-ell•] adj. -t -a
horti{kult{ur}ut{ställ{ning s.

horto{nom [-å•m] s. -en -er
horto{nom}ex{am{en s.
hor}unge s. ªsärsk. boktr.º ut-
gångsrad överst el. be-
gynnelserad underst på
en sida el. spalt

hos prep.
hosa [-å- el. -o-] s. -n hosor

ªåld. o. prov.º strumpa; mest
i pl. byxor

1hosianna [-ann•-] interj.; som
hyllningsrop

2hosianna [-ann•-] s. -t
hosianna}rop s.
hospis [hås•pis] s. -et; pl. =

el. hospice -t [-et]; pl. = in-
rättning för vård i livets
slutskede

hospit{al [-a•l] s. -et; pl. =
ªåld.º mentalsjukhus

hospit{al{is{er{ad adj. an-
passad till institutions-
vård så att man blivit oför-
mögen att klara sig på egen
hand

hospit{al{is{er{ing s.
hospit{ant [-an•t] s. -en -er
auskultant

hospit{era v. -de tillfälligt
följa undervisningen,
auskultera

hospits [hås•p- el. -it•s] s. -et;
pl. = enklare hotell el. härbärge

1hosta [hos•t-] s. -n
2hosta [hos•t-] v. -de
host}an{fall s.
host}at{tack s.
hostia [hås•t-] s. -n hostior
nattvardsbröd

hostia}skrin el. hostie}-
skrin s.

host{ig [hos•t-] adj. -t -a
ªvard.º

host}med{ic{in s.
host{ning s. -en -ar
host}ret{ande adj. oböjl.
host}ret{ning s.
host}tabl{ett s.

1hot s. -et; pl. = 1 som i
miljöhot 2 ªprov.º störpar
i gärdsgård

2hot [hått] s. -en ªngt åld.º stil
inom jazzmusiken

hota v. -de
hot{are s. -n; pl. =, best. pl.

hotarna
hot}bild s.
hot}brev s.
hotch{potch s. -en ªkok.º
hotch{potch}soppa s.
hot{ell [-ell•] s. -et; pl. =
hot{ell}bar s. -en -er
hot{ell}bransch{en s. best.
hot{ell}di{rekt{ör s.
hotelledning avstavas

hot{ell}led{ning s.
hot{ell}foajé s.
hot{ell}gäst s.
hotelliggare avstavas

hot{ell}ligg{are s.
hot{ell}kedja s.
hot{ell}mat{sal s.
hot{ell}natt s. övernattning
på hotell

hot{ell}pers{on{al s.
hot{ell}porti{er s.
hot{ell}re{cept{ion s.
hot{ell}rum s.
hot{ell}räkn{ing s.
hot{ell}rör{else s.
hot{ell}städ{erska s.
hot{ell}svit s.
hot{ell}verk{sam{het s.
hot{ell}värd s.
hot{ell}värd{inna s.
hot{ell}äg{are s.
hot{else s. -n -r
hot{else}brev s.
hot}full adj. -t -a
hot}full{het s.
hot}fylld adj.
hottentotsk adj. -t -a
hottentotska s. -n hotten-

totskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

hottentott [hått•- el. -tått•]
s. -en -er medlem av afrik-
ansk folkstam

hottentott}by s.
hottentott}språk s.
hottentott}stam s.
houri se huri

1hov [-o-] s. -en -ar horn-
beklädd del av fot hos
hästdjur m.fl.

2hov [-å-] s. -et; pl. = furstlig
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persons hushåll o. upp-
vaktning

3hov [-o-] s. oböjl. måtta;
med (allt) h.

hov}aud{it{ör s.
hov}bal s. -en -er
hov}be{slag [-o-] s.
hov}bug{ning s.
hov}cere{moni{el s.
hov}charge s.; befattning vid

hov
hov}dam s.
hov}djur [-o-] s.
hov}dräkt s.
hov{era [-o-] v. -de; h. sig
kråma sig

hov{eri [hoveri•] s. -et ªhist.º
dagsverksskyldighet

hov}folk s.
hov}form [-o-] s. -en -er
hov}foto{graf s.
hov}fröken s.
hov}funkt{ion{är s.
hov}fur{ir s.
hov}för{saml{ing s.
hov}för{valt{ning s.
hov}håll{ning s.
hov}in{tend{ent s.
hov}juvel{er{are s.
hov}jäg{are s.
hov}jäg{mäst{are s.
hov}kap{ell s.
hov{kap{ell}mäst{are s.
hov}kon{sist{ori{um s.
hov}krets{ar s. pl. i h.
hov}led [-o-] s. -en -er
hov}lever{ant{ör s.
hov}liv s.
hov}man s., till 1man
hov}manna{mäss{ig adj. -t -a
hov}mar{skalk s.
hov{mar{skalks}ämbete s.
hov}mål{are s.
hov}mäst{are s.
hov}mäst{ar{inna s.
hov{mäst{ar}sås s.
hov}narr s.
hov}nig{ning s.
hov}poet s.
hov}pre{dik{ant s.
hovra [-å- el. -o-] v. -de

ªflyg.º sväva över en
punkt

hovr{ing s.
hov}rätt s.
hov{rätts}as{sess{or s.
hov{rätts}dom s. -en -ar
hov{rätts}fisk{al s.
hov{rätts}för{handl{ing s.
hov{rätts}jur{ist s.
hov{rätts}lag{man s.
hov{rätts}not{arie s.
hov{rätts}pre{sid{ent s.
hov{rätts}råd s. -et; pl. =
hov{rätts}ut{slag s.
hov{sam [-o-] adj. -t -ma
måttfull

hov{sam{het s.
hov}se{kret{er{are s.
hov}skägg [-o-] s.
hov}slag [-o-] s.
hov}slag{are [-o-] s. -n;

pl. =, best. pl. hovslagarna
hov}slag{eri [-i•] s. -et -er
hov}stall s. -et; pl. = el. ibl.

-ar
hov}stall{mäst{are s.
hov}stat s.
hov}sång{are s.
hov}sång{erska s.
hov}trång [-o-] s. -et
hov}tång [-o-] s. -en hov-

tänger
hov}uni{form s.
hu interj.; som uttryck för obe-

hag m.m.
hubertus}jakt [-bärt•-] s.
jaktritt omkr. den 3 nov.

huckle s. -t -n huvudduk,
huvudkläde

hud s. -en -ar
huda v. -de ªfinl. o. vard.º bli
underkänd i examen;
underkänna

hud}cancer s.
hud}flik s.
hud}flänga v.
hud}fläng{ning s.
hud}färg s.
hud}färg{ad adj.
hud}klin{ik s.
hud}kräm s.
hud}lager s., till 1lager
hud}läk{are s.
hud}lös adj. -t -a
hud}lös{het s.

hud}nära adj. oböjl.
hud}pig{ment s.
hud}salva s.
hud}sjuk{dom s.
hud}skel{ett s. ªzool.º
hud}speci{al{ist s.
hud}spricka s.
hud}stryk{ning s. ªhist.º spö-
straff

hud}svamp s. ªmed.º
hud}terap{eut s.
hud}trans{plant{at{ion s.
hud}ut{slag s.
hud}veck s.
hud}vård s. -en
hud}vän{lig adj. -t -a
hud}väv{nad s.
hud}öms{ning s.
hug s. -en ªåld.º håg, sinne
huga interj. ªprov.º hu
hug{ad adj. hågad; hugade

spekulanter
hugenott [-ått•] s. -en -er

ªhist.º fransk protestant
hugenott}krig{en s. pl. best.
hugenott}släkt s.
hug}fästa v. hugfäste
hug}fäst{else s. -n
hug}fäst{ning s.
hugg s. -et; pl. =
hugga v. högg, huggit,

huggen hugget huggna,
pres. hugger

hugg{are s. -n; pl. =, best. pl.
huggarna

hugg{ar}skifte s.
hugg{bar adj. -t -a
hugg{eri [-i•] s. -et -er
hugg}järn s.
hugg}krok s. ªfiske.º
hugg}kubbe el. hugg}kubb s.
hugg}mejsel s.
hugg{ning s.
hugg{nings}klass s. ªskogsv.º
hugg}orm s.
hugg{orms}bett s.
hugg}sexa s. ªvard.º
hugg}sår s.
hugg}tand s.
hugg}vapen s.
hugg}värja s.
hugg}yta s.
hugg}yxa s.
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hugna [-nn-] v. -de ªåld.º
glädja, trösta

hug{nad s. -en ªåld.º
hugne{lig adj. -t -a
hugne{sam adj. -t -ma ªåld.º
glädjande, tröstande

hug}skott s.
hug}stor adj. -t -a
hug}stor{het s.
hug}svala v. ªåld., bibl.º ge
tröst och lindring

hug}sval{an s.; best. = ªåld.,
bibl.º en h.

hug}sval{are s. -n; pl. =, best.
pl. hugsvalarna ªåld., bibl.º

hug}sval{else s. -n ªåld., bibl.º
1huj s. oböjl. i ett h. på ett

ögonblick
2huj interj.
1huk s. oböjl. på h. i hukande

ställning
2huk s. -en -ar fält i brädspel
huka v. -de; h. sig
huk}band s., till 2huk
huk{ning s.
hula-hula [-hu•la] s. -n

hawaiisk dans
huld adj. hult hulda väl-
villig, tillgiven, bevågen;
älsklig

huld{het s. ªåld.º
huld{hets}ed s. -en -er
huldra s. -n huldror skogs-
fru, skogsrå

huldre}folk s.
huldre}sång s.
hulig{an [-a•n] s. -en -er
ligist; bov

hulig{an{ism [-is•m] s. -en
hulka v. -de snyfta, gråta
ljudligt

hulk{ning s. -en -ar
hull s. -et kött på kroppen,
fyllighet, fetma; med h.
och hår

huller om buller adv. i
oordning

hull}hår s.
hull{ig adj. -t -a fyllig, fet-
lagd

hull{ig{het s.
hull{ing s. -en -ar spetsig
tagg på pil m.m.

hull{ing}för{sedd adj.
1hult äv. holt s. -et äv. -en;

pl. = äv. -ar ªsjö.º trästycke,
stång m.m.; mest som senare
led i sms

2hult s. -et; pl. = skogsdunge
hum s. oböjl. aning, be-
grepp; få, ha (ngn el. ngt)
h. om ngt

hum{an [-a•n] adj. -t -a
mänsklig, människo-;
människovänlig, hygglig,
tillmötesgående

hum{an}bio{logi s.
hum{an}bio{log{isk adj. -t -a
hum{an}eko{log s.
hum{an}eko{logi s. veten-
skapen om människans
livsvillkor i samspel med
naturen

hum{an}eko{log{isk adj. -t -a
hum{an}gen{et{ik s.
hum{ani{ora [-å•ra] s. pl.
humanistiska vetenskap-
er el. läroämnen

hum{an{is{era v. -de göra
mänskligare; mildra

hum{an{is{er{ing s.
hum{an{ism [-is•m] s. -en
åskådning el. kultur-
strömning som framhäv-
er det allsidigt mänskliga
som bildningsideal

hum{an{ist s. -en -er an-
hängare av humanism;
person som ägnar sig åt
humaniora

hum{an{ist{isk adj. -t -a
hum{an{ist}över{skott s.
hum{an{itet [-e•t] s. -en
mänsklighet; mildhet

hum{an{itets{ide{al s.
hum{an{itets}skäl s. av h.
hum{an{it{är [-ä•r] adj. -t -a
människovänlig

hum{an}med{ic{in s.
hum{an}tekno{logi s. -n
hum{an}veten{skap s.
humbug s. -en -ar

1 knappast pl. svindel,
bluff  2 skojare, bluffare

humbug(s){art{ad adj.
humbug(s){mäss{ig adj. -t -a

hum{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., humida
fuktig, våt; h. klimattyp

hum{id{itet [-e•t] s. -en
humi{fi{era v. -de förvandla
till mull

humi{fi{er{ing s.
humla s. -n humlor
huml{ad adj. försatt med
humle; humlat öl

humle s. -n äv. -t
humle}blomma s.
humle}blomster s.
humle}bo s.; till humla
humle}gård s.
humle}kotte s.
humle}odl{ing s.
humle}planta s.
humle}ranka s.
humle}reva s.
humle}stång s.
humle}stör s.
humle}suga s.; växt
humle}surr s.; till humla
humma v. -de säga hm
hummer s. -n humrar
hummer}fiske s.
hummer}gaffel s.
hummer}klo s.
hummer}kniv s.
hummer}sall{ad s.
hummer}skal s.
hummer}sås s.
hummer}tina s.
hum{or s. -n
hum{or{esk [-es•k] s. -en -er
skämtsam berättelse;
skämtsamt musik-
stycke

hum{or}fri adj.
hum{or}fylld adj.
hum{or{ist [-is•t] s. -en -er
hum{or{ist{isk adj. -t -a
skämtsam, lustig

hum{or}lös adj. -t -a
hum{us s. -en mylla, mat-
jord

hum{us}lager s., till 1lager
hum{us}rik adj. -t -a
hum{us}skikt s.
hum{us}syra s.
hum{us}ämne s.
hum{ör [-ö•r] s. -et; pl. =
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lynne, sinnesstämning;
fatta h. bli ond

hum{ör{lig adj. -t -a ªprov.º
som har livligt el. gott
humör

hum{ör}männ{iska s.
hund s. -en -ar
hund{akt{ig adj. -t -a
hund{an s. oböjl. ªvard.º milt

kraftuttryck; fy h.!
hund{are s. -t -n ªhist.º härad
hund}bajs s. ªvard.º
hund}ben s.
hund}bett s.
hund}blick s.
hund}buss s.
hund}djur s.
hund}dress{yr s.
hund}för{are s.
hund}galen{skap s.
hund}gård s.
hund}göra s. ªvard.º
hund}huvud s. bära hund-

huvudet för ngt bära
skulden för ngt

hund}hår s.
hund}jobb s.
hund}kapp{löp{ning s.
hund}kex äv. 2hundkäx s.
hundbröd

hund}koja s.
hund}koppel s.
hund}kräk s. ªvard.º
hund}kyrko{gård s.

1hund}käx s. -en -ar växt
2hundkäx se hundkex
hund}lav s.
hund}lik adj. -t -a
hund}liv s. ªvard.º
hund}loka s.; växt
hund}lort s. ªvard.º
hund}mat s.
hund}nos s.
hundra räkn. ett h.; h. en, tre

h., tre h. trettiotre, mest
hopskr. hundraen, tre-
hundra, trehundratrettiotre

hundra}andra räkn.
hundra{blads}ros s. -en -or
hund}racka s.

1hundra{de räkn.
2hundra{de s. -t -n; halva

hundradet

hundra}del äv. hundra{de}-
del s. en hundradels pro-
cent

hundra}elf{te [-el•f-] räkn.
ªvard.º för h. gången

hundra{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

hundra}ett räkn.
hundra}fald{ig adj. -t -a
hundra}fald{iga v. -de
hundra}falt adv.
hundra}första räkn.; mask.

hundraförste
hundra}grad{ig adj. -t -a; h.

skala
hundra{kron{ors}sedel s.
hundra}lapp s. ªvard.º
hundra{meters}lopp s.
hundra}mila adj. oböjl.
hundra}pro{cent{ig adj. -t -a
hund}ras s. -en -er
hund}rast{gård s.
hund}rast{plats s.
hundra}tal s. ett h.
hundra}tals adv.
hundra{tals}siffra s.
hundra}tre{dje räkn.
hundra}tusen äv. hundra

tusen räkn.
1hundra}tusen{de räkn.
2hundra}tusen{de s.
hundra{tusen}tal s. ett h.
hundra{tusen}tals adv.
hundra}år{ig adj. -t -a;

månghundraårig, fem-
hundraårig

hundra}år{ing s.
hundra{års}dag s.
hundra{års}jubile{um s.
hundra{års}minne s.
hundr{ing s. -en -ar ªvard.º
hundralapp

hund}rädd adj.
hund}sele s.
hunds{fott [-sv-] s. -en -ar

1 ªåld.º kräk, stackare
2 kuskbock bak på släde
3 ªsjö.º i block fastgjord
ögla för löpare i talja
m.m.

hunds{fott{era v. -de ªåld.º
hunsa

hunds{fott{er{ing s.

hund}sim s.
hund}skall s.
hund}skatt s.
hund{skatte}märke s.
hund}skinn s.
hund}skit s. ªvard.º
hund}skola s.
hund}slags{mål s.
hund}släde s.
hund}spann s. -et; pl. =
Hund}stjärn{an namn Sirius
hund}toal{ett s.
hund}tunga s., till 1tunga

ªsärsk.º växt
hund}ut{ställ{ning s.
hund}vakt s. vid el. på hund-

vakten sjö. mellan kl. 00
och 04

hund}valp s.
hund}viol s.
hund}väder s. ªvard.º
hund}år s.; mest i pl.
hund}äg{are s.
hund}äx{ing s.
hund}öga s.
hund}öra s. ªäv. bildl.º vikt
hörn på pappersblad

hunger s. -n
hunger}block{ad s.
hunger}de{monstr{at{ion s.
hunger}död s.
hunger}kata{strof s.
hunger}krav{all{er s. pl.
hunger}känsla s.
hungers}nöd s.
hunger}spöke s.
hunger}strejk s.
hunger}strejka v.
hunger}år s.
hunger}öd{em s. ªmed.º
hungra v. -de
hungr{ig adj. -t -a
hunn{er s. pl. ªhist.º folk
hunn{er}krig{en s. pl. best.
hunsa v. -de ªvard.º be-
handla hänsynslöst o.
förödmjukande, topp-
rida; gräla på

huns{ning s.
hur adv.
hur}dan [hu•- el. -dann• äv.
-da•n] äv. huru}dan pron.
-t -a
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huri [ho•ri] el. houri s. -n -er
jungfru i det islamiska
paradiset

hurr s. oböjl. i ett h. ªvard.º
i flygande fläng, på ett
ögonblick

1hurra [-a•] interj. hipp hipp h.
2hurra [-a•] s. -t; pl. -n el. =,

best. pl. -na; ett trefaldigt h.
3hurra [hurr•a] v. -de ªvard.º

ropa hurra
4hurra [hurr•a] s. -n hurror

ªvard.º kaffepanna
hurra}rop [hurr•- äv. -a•-] s.
hurril s. -en -ar rungande
örfil

hurr{ing s. -en -ar ªvard.º
örfil

hur}som{helst [-hel•st] adv.;
särskr. äv.

hur}så el. hur så adv.
hurt}bulle s. ªvard.º
hurt}bulle{ri [-i•] s. -et ªvard.º
hurt}frisk adj. -t -a
hurt}frisk{het s.
hurt{ig adj. -t -a
hurt{ig{het s.
hurts s. -en -ar underskåp

på skrivbord o.d.
huru adv. ªåld.º
hurudan se hurdan
huru}led{es [hu•- el. -le•-]

adv. ªåld.º hur
huru}som [hu•- el. -såmm•]

konj. ªåld.º
huru}vida [-vi•-] konj.; inled-

ande indirekt frågesats om
hus s. -et; pl. =; gå man ur

huse mangrant
husa s. -n husor
hus}aga s. ªhist.º
hus}an{dakt s.
hus}apo{tek s.
hus{ar [-a•r] s. -en -er kavall-

erist
hus{ar}rege{mente s.
hus}ar{rest s.
hus{ar}uni{form s.
hus}band s.; i TV-program
hus}be{hov s. till h.
hus{be{hovs}fisk{are s.
hus{be{hovs}fiske s.
hus{be{hovs}odl{ing s.

hus}bil s.; för camping
hus}bock s.; insekt
hus{bocks}an{grepp s.
hus}bonde s.
hus{bonde}välde s.
hus{bond}folk s.
hus}bygg{are s.
hus}bygge s.
hus}bygg{nad s.
hus{bygg{nads}lära s.
hus}båt s.
husch interj.
hus}djur s.
hus{djurs}avel s.
hus{djurs}för{ädl{ing s.
hus{era v. -de härja; hålla
till, vistas

hus{er{ing s.
huse}syn s.
huse{syns}för{rätt{ning s.
husfader se husfar
hus}fader{lig adj. -t -a
hus}far äv. hus}fader s.
hus}fas{ad s.
hus}fluga s.
hus}folk s.
hus}frid s.
hus}fru s.
hus}före{stånd{ar{inna s.
hus}för{hör s.
hus{för{hörs}längd s. ªhist.º
hus}gavel s.
hus}ge{råd s. -et; pl. =
hus{ge{råds}kammare s.
hus}grund s. -en -er
hus}grupp s.
hus}gud s.
hus}hyra s.
hus}håll s. -et; pl. =
hus}hålla v. -de
hus}håll{are s. -n; pl. =, best.

pl. hushållarna
hus}håll{erska s. -n hushåll-

erskor
hus{håll{erske}plats s.
hus}håll{ning s. -en
hus{håll{nings}för{måga s.
hus{håll{nings}plan s. -en -er
hus{håll{nings}säll{skap s.
hus}håll{sam adj. -t -ma
hus}håll{sam{het s.
hus{hålls}ap{par{at s.
hus{hålls}arbete s.

hus{hålls}art{ikel s.
hus{hålls}as{sist{ent s.
hus{hålls}av{fall s. -et
hus{hålls}be{styr s.
hus{hålls}bok s., till 1bok
hus{hålls}budget s.
hus{hålls}eko{nomi s.
hus{hålls}el s.
hus{hålls}elev s.
hus{hålls}gris s.
hus{hålls}göro{mål s.
hus{hålls}kassa s.
hus{hålls}kon{strukt{ion s.
hus{hålls}kon{sumt{ion s.
hus{hålls}kun{skap s.
hus{hålls}linne s. -t
hus{hålls}lär{are s.
hus{hålls}mask{in s.
hus{hålls}ost s., till 1ost
hus{hålls}papper s.
hus{hålls}peng{ar s. pl.
hus{hålls}red{skap s.
hus{hålls}rulle s.; papper
hus{hålls}skola s.
hus{hålls{skole}elev s.
hus{hålls}sop{or s. pl.
hus{hålls}spar{ande s. -t
hus{hålls}syssla s.
hus{hålls}tekn{ik{er s.
hus{hålls}tekn{isk adj. -t -a
hus{hålls}tjänst{er s. pl.
hus{hålls}täck{ning s. en tid-

nings h.
hus{hålls}ut{gift{er s. pl.
hus{hålls}ut{rust{ning s.
hus{hålls}vatten s.
hus{hålls}våg s. -en -ar
hus{hålls}ända{mål s. för h.
hus{hålls}äpple s.
hus}jung{fru s. ªåld.º
hus}karl s. ªhist.º
hus}katt s.
husk{ig adj. -t -a ªprov.º
ruskig

hus}klunga s.
hus}knut s.
hus}kom{plex s.
hus}kors s. ªngt åld.º
hus}kropp s. ªbygg.º
hus}kur s. -en -er
hus}köp s.
hus{lig adj. -t -a
hus{lig{het s.
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hus}ly s. ªprov.º logi, tak
över huvudet

hus}läk{are s.
hus{läk{ar}mot{tag{ning s.
hus{läk{ar}re{form s.
hus{läk{ar}syst{em s.
hus}länga s.
hus}man s., till 1man ªhist.º
hus{mans}kost s.
husmoder se husmor
hus}moder{lig adj. -t -a
hus{moders}för{en{ing s.
hus}mor äv. hus}moder s.
hus{mors}syssla s.
hus}mus s.
hus}nummer s.
hus}org{an s. ªskämtsamtº tid-
ning som man gärna
läser; liv- och husorgan

hus}piga s. ªåld.º
hus}post{illa s.
hus}rad s. -en -er
hus}rann{sak{an s. ªjur.º
hus}rann{sak{ning s. ªjur.º
hus}rum s. -met
hus}råtta s.
husse s. -n hussar djurs hus-
bonde

hus}svala s.
hus}tak s.
hus}tavl{an s. best. ªåld.º

tillägg till Luthers lilla katekes
hus}tomte s.
hustru s. -n -r
hustru{lig adj. -t -a
hustru}miss{handel s.
hustru}plåg{are s.
hustrutillägg avstavas

hustru}till{lägg s.
hus}typ s.
hus}tyrann s.
hus}under{sök{ning s.
hus}vagn s.
hus{vagns}sem{ester s.
hus{vagns}släp s.
hus}vill adj. -t -a
hus}vill{het s.
hus}vägg s.
hus}värd s.
hus}äg{are s.

1hut s. oböjl. inte veta
(ngn) h.

2hut interj.

huta v. -de; h. åt skarpt till-
rättavisa

hut}lös adj. -t -a
hut}lös{het s.
hutt s. -en -ar ªvard.º snaps
hutta v. -de ªvard.º
huttel s. huttlet
huttla v. -de göra undan-
flykter, vara villrådig,
söla; h. med ngn be-
handla ngn nonchalant
el. inte vara så noga med
ngn; inte låta h. med sig

huttl{are s. -n; pl. =, best. pl.
huttlarna

huttl{eri [-i•] s. -et -er
huttra v. -de skälva av köld
huttr{ig adj. -t -a
hutu s. -n -er medlem av en

folkgrupp i Rwanda och
Burundi

huv s. -en -ar
huva s. -n huvor
huv}band s.
huve s. -t -n ªvard.º huvud
huv}form{ig adj. -t -a
huvud s. -et; pl. -en äv. =;

best. pl. -ena
huvud}ac{cent s.
huvud}ag{er{ande adj. oböjl.
huvud}akt{ör s.
huvud}alt{ern{at{iv s.
huvud}an{led{ning s.
huvud}an{lägg{ning s.
huvud}an{svar s.
huvud}an{svar{ig adj. -t -a
huvud}argu{ment s.
huvud}at{trakt{ion s.
huvud}av{del{ning s.
huvud}av{snitt s.
huvud}av{tal s.
huvud}axel s.
huvud}be{stånds{del s.
huvud}be{ton{ad adj. ªspråkv.º

h. stavelse
huvud}be{ton{ing s. ªspråkv.º
huvud}be{tänk{ande s.
huvud}bjud{ning s. ªmed.º
huvud}bok s. -en huvud-

böcker ªbokföringº
huvud}bo{nad s.
huvud}bry s.
huvud}bygg{nad s.

huvud}böj{ning s.
huvud}del s.
huvud}drag s.
huvud}duk s.
huvud}entré s.
huvud}fiende s.
huvud}fig{ur s.
huvud}form s. -en -er
huvud}fot{ing s. -en -ar ªzool.º
huvud}fråga s.
huvud}för{handl{ing s. ªjur.º
huvud}för{ut{sätt{ning s.
huvud}gata s.
huvud}grund s. -en -er
huvud}grupp s.
huvud}gård s.
huvud}gärd s. -en -er plats
för huvudet i säng

huvud}hår s.
huvud}in{gredi{ens s.
huvud}in{gång s.
huvud}inne{håll s.
huvud}in{rikt{ning s.
huvud}intr{esse s.
huvud}in{tryck s.
huvud}jakt s.
huvud}jäg{are s. ªäv. vard.º
person som rekryterar
högre befattningshavare

huvud}kand{id{at s.
huvud}kläde s.
huvud}knopp s. 1 ªbot.º

2 ªvard.º huvud, skalle
huvud}kon{kurr{ent s.
huvud}kont{or s.
huvud}krav s.
huvud}kudde s.
huvud}källa s.
huvud}lag s. -et; pl. = på

betsel
huvud}led s. -en -er
huvud}lever{ant{ör s.
huvud}linje s.
huvud}lus s.
huvud}lär{are s.
huvud}lär{ar{skap s. -et
huvud}lös adj. -t -a
huvud}man s. -nen; pl.

huvudmän, best. pl. huvud-
männen

huvud}manna{skap s. -et
huvud}met{od s.
huvud}miss{tänkt adj.
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huvud}mom{ent s.
huvud}mot{iv s.
huvud}mot{stånd{are s.
huvud}mål s. 1 jfr mål 1

2 jfr mål 2
huvud}mål{tid s.
huvud}nummer s.
huvud}nyckel s.
huvud}när{ing s.
huvud}ord s.
huvud}org{an s.
huvud}org{an{is{at{ion s.
huvud}or{sak s.
huvud}ort s. -en -er
huvud}part s.
huvud}pers{on s.
huvud}post{kont{or s.
huvud}princip s.
huvud}pro{blem s.
huvud}punkt s.
huvud}re{dakt{ion s.
huvud}re{dakt{ör s.
huvud}regel s. -n huvud-

regler
huvud}re{sult{at s.
huvud}roll s. -en -er
huvud{rolls}inne{hav{are s.
huvud}rot s.
huvud}rubr{ik s.
huvud}räkn{ing s.
huvud}rätt s.; jfr 3rätt 2
huvud}rör{else s.
huvud}sak s.
huvud}sak{lig adj. -t -a
huvud}sak{lig{en adv.
huvud}sall{ad s.
huvud}sall{at s.
huvud}sats s.
huvud}se{kret{er{are s.
huvud}skak{ning s.
huvud}skalle s.
huvud{skalle}plats{en s. best.
huvud}skrift s.
huvud}skydd s.
huvud}skydds{om{bud s.
huvud}skål s.
huvud}skäl s.
huvud}spons{or s.
huvud}spår s. ªjärnv.; äv. bildl.º
huvud}stab s. ªfinl.º
huvud}stad s. -en el. vard.

huvudstan, pl. huvud-
städer

huvud{stads}tid{ning s.
huvud}stat{ion s.
huvud}stol s. ªjur.º kapital
huvud}stråk s.
huvud}ström{bryt{are s.
huvud}stupa adv.
huvud}stycke s.
huvud}styrka s. ªmil.º
huvud}ställ{ning s. ªmil.º
huvud}summa s.
huvud}svål s.
huvud}syfte s.
huvud}syn{punkt s.
huvud}tal{are s.
huvud}tanke s.
huvud}tema s.
huvud}tes s.
huvud}titel s.
huvud}ton s. -en -er ªmus.º
huvud}tryck s. ªspråkv.º
huvud}typ s.
huvud}upp{gift s.
huvud}verb s.
huvud}verk s. huvudverket

inom svensk lexikografi
huvud}vikt s.
huvud}vittne s. ªjur.º
huvud}vot{er{ing s.
huvud}vrid{ning s.
huvud}väg s.
huvud}värk s. -en
huvud{värks}pulver s.
huvud{värks}tabl{ett s.
huvud}yr adj. -t -a
huvud}åt{gärd s.
huvud}äg{are s.
huvud}ämne s.
huvud}ända el.

huvud}ände s.
huvud}ända{mål s.
huvudände se huvudända
hux flux adv. brådstörtat,
plötsligt o.d.

hy s. -n ansiktsfärg el. -hud
hyacint [-sin•t] s. -en -er

växt; ädelsten
hyacint}lök s.
hyal{in [-i•n] adj. -t -a

ªminer.º h. struktur glas-
aktig struktur

hybble s. -t -n kyffe, koja
1hybr{id [-i•d] s. -en -er kors-

ningsform

2hybr{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., hybrida
alstrad av två skilda
arter o.d.

hybr{id}bil s.
hybr{id}bild{ning s.
hybr{id}buss s.
hybr{id}drift s.
hybr{id}form s. -en -er
hybr{id{is{era v. -de korsa;
bilda hybrider

hybr{id{is{er{ing s.
hybr{id{itet [-e•t] s. -en -er
hybr{id}ord s.
hybr{id}tekn{ik s.
hybr{is [hy•-] s. -en över-
mod, förhävelse

hyckel s. hycklet
hyckla v. -de förställa sig,
skrymta; låtsa, spela;
hycklad vänskap

hyckl{are s. -n; pl. =, best. pl.
hycklarna

hyckl{eri [-i•] s. -et -er
hyckl{erska s. -n hyckl-

erskor
hydda s. -n hyddor
hydd}plats s. ªmest arkeol.º
hydra s. -n hydror ªmyt.º
månghövdat vidunder;
ªzool.º sötvattensdjur

hydra}huvud s.
hydr{at [-a•t] s. -et; pl. = äv.

-er ªkem.º förening av
vatten o. annat ämne

hydr{aul}cylinder s.
hydr{aul}fjädr{ing s.
hydr{aul}hiss s. -en -ar
hydr{aul{ik [-i•k] s. -en tekn-
ik att använda vätskor
för att överföra energi

hydr{aul{isk [-au•-] adj. -t -a
vattenkrafts-, vätske-

hydr{aul}mot{or s.
hydr{aul}syst{em s.
hydr{aul}tekn{ik{er s.
hydr{era v. -de ªkem.º förena
med väte

hydr{er{ing s.
hydro- i sms vatten-;
vätske-

hydro{cefali [-i•] s. -n ªmed.º
vattenskalle
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hydro{dyn{am{ik s.; gren inom
matematisk fysik

hydro{fob [-å•b] adj. -t -a
rädd för vatten

hydro{fobi [-i•] s. -n vattu-
skräck

hydro{fon [-få•n] s. -en -er
ªtekn.º apparat för av-
lyssning av ljud under
vattenytan

hydro{for [-få•r] s. -en -er
ªtekn.º tryckbehållare i
vattenledningssystem

hydro{fyt [-y•t] s. -en -er
vattenväxt

hydro{gen [-je•n] s. -et väte
hydro{graf [-a•f] s. -en -er
hydro{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om havsvattnets
egenskaper o. rörelser
m.m.

hydro{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
hydro{kopter [-åp•t-] s. -n

hydrokoptrar med luft-
propeller driven farkost
för färd på vatten el. is

hydro{log [-å•g] s. -en -er
hydro{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om kontinenter-
nas vatten o. om vattnets
kretslopp i naturen

hydro{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
hydro{lys [-y•s] s. -en -er

ªkem.º sönderdelning
under upptagande av
vatten

hydro}met{all{urgi [hy•- el.
hydd•- äv. -gi•] s. ªtekn.º
metallutvinning i vatten
el. vätska

hydro}met{all{urg{isk [hy•-
el. hydd•- äv. -ur•g-] adj. -t
-a ªtekn.º

hydro{plan [-a•n] s. -et; pl. =
sjöflygplan

hydro{stat{ik [-i•k] s. -en
läran om vätskors jäm-
vikt

hydro{stat{isk [-a•t-] adj. -t -a
hydro{tekn{ik [-i•k] s. -en
vattenbyggnadskonst

hydro{tekn{ik{er [-tekk•-] s.
-n; pl. =

hydro{tekn{isk [-tekk•-] adj.
-t -a

hydro{terapi [-i•] s. -n ªmed.º
vattenbehandling

hydr{ox{id [-i•d] s. -en -er
ªkem.º förening som i lös-
ning avspjälkar joner
svarande mot basen i
vatten

hyena [-e•-] s. -n hyenor
hy{ende s. -t -n ªåld.º kudde;

lägga h. under lasten upp-
muntra ngt som borde
klandras

hyen}djur s. ªzool.º
hyen}hund s.
hyen}tjut s.
hyf s. -en -er ªbot.º mycelie-
tråd

hyfs s. -en gott skick,
fason; inte ha ngn h.

hyfsa v. -de snygga upp,
polera, avslipa; ªmat.º för-
enkla

hyfs{ad adj. ªvard.º ganska
god; ett hyfsat resultat

hyfs{ning s.
hyf}väv{nad s.
hygge s. -t -n avverk-
ningsplats; avverkat om-
råde

hygg{es}av{fall s. -et
hygg{es}bränn{ing s.
hygg{es}plöj{ning s.
hygg{es}rens{ning s.
hygg{lig adj. -t -a
hygg{lig{het s.
hygi{en [-gie•n] s. -en
hälsovårdslära

hygi{en}art{ikl{ar s. pl.
hygi{en{ik{er [-e•n-] s. -n; pl. =
hygi{en{isk [-e•n-] adj. -t -a
hälsovårds-; hälsosam,
sund

hygi{en{ist [-is•t] s. -en -er
för tandvård m.m.

hygi{en}papper s.
hygi{en}pro{dukt s.
hygi{en}ut{rymme s.
hygi{en}vara s.
hygro{meter [-me•-] s. -n

hygrometrar fuktighets-
mätare

hygro{metri [-i•] s. -n fukt-
ighetsmätning

hygro{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

hygro{skop{isk [-skå•-] adj.
-t -a fuktupptagande;
hygroskopiskt vatten
vatten i lufttorr jord

hyl s. -et; pl. =
hyla v. -de tjuta

1hylla s. -n hyllor
2hylla v. -de fira, hedra;

omfatta, biträda; h. sig
till ngn sluta sig till ngn
för skydd m.m.

hyll}bård s.
1hylle s. -t -n hölje; ªbot.º

samling kron- o. foder-
blad el. kalkblad i
blomma

2hylle s. -t ofta koll. ªmest
prov. (sydsv.)º fläder

hylle}blad s.; till 1hylle
hylle}blomma s.; till 2hylle
hylle}bär s.; till 2hylle
hyll}meter s., till 1meter
hyll{ning s. -en -ar
hyll{nings}adress s.
hyll{nings}dikt s.
hyll{nings}kör s. -en -er ªmest

bildl.º
hyll{nings}skrift s.
hyll{nings}sång s.
hyll}papper s.
hyll}plan s. -et; pl. =
hyll}remsa s.
hyll}skåp s.
hyll}värm{are s. ªskämtsamtº

om böcker som inte säljer
hylsa s. -n hylsor
hyls}form{ig adj. -t -a
hyls}nyckel s.; skruvnyckel

1hymen s. oböjl. äktenskap-
ets gud; knyta hymens
band

2hymen s.; best. = ªanat.º mö-
domshinna; en h.

hymla v. -de hyckla,
smussla

hyml{are s. -n; pl. =, best. pl.
hymlarna

hyml{eri [-i•] s. -et -er
hymmel s. hymlet
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hymn s. -en -er högstämd
lovsång; gudstjänstsång

hymn{ari{um [-a•-] s. hymn-
ariet hymnarier hymn-
samling

hymno{log [-å•g] s. -en -er
hymno{logi [-i•] s. -n veten-

skap om hymner o. deras
melodier

hymno{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

hymn}saml{ing s.
hynda s. -n hyndor hon-
hund, tik

hyper- i sms alltför, över-
drivet, över-; ytterligt;
bortom, utöver

hyper}akt{iv adj. -t -a
hyperbel [-är•b-] s. -n

hyperbler konisk sektion
hyperbel}form{ig adj. -t -a
hyper{bol [-å•l] s. -en -er
överdrivet uttryck, över-
drift

hyper{bol{isk [-å•-] adj. -t -a
överdriven; hyperbol-,
hyperbolformig o.d.;
hyperboliska funktioner
ªmat.º

hyper{boré [-e•] s. -n -er
ªåld.º mytisk inv. i yttersta
Norden

hyper{bore{isk [-re•-] adj.
-t -a

hyper}e{leg{ant adj.
hyper}far{lig adj. -t -a
hyper}in{flat{ion [hy•- el.
-o•n] s.

hyper}intel{lig{ent adj.
hyper{it [-i•t] s. -en -er

ªminer.º bergart
hyper}kata{lekt{isk [-lek•t-]

adj. -t -a med övertalig
stavelse

hyper}kor{rekt [hy•- el. -ek•t]
adj.

hyper}krit{ik [hy•- el. -i•k] s.
hyper}krit{isk adj. -t -a
hyper}känsl{ig adj. -t -a
hyper}mod{ern adj. -t -a
ytterligt modern

hyper}nerv{ös [hy•- el. -ö•s]
adj. -t -a

hyper{on [-å•n] s. -en -er
ªfys.º elementarpartikel

hyper}orto{dox [hy•- el.
-åkk•s] adj. -t -a

hyper{plasi [-i•-] s. -n ªmed.º
förstoring på grund av
cellnybildning

hyper}snabb adj. -t -a
hyper{son{isk [-så•-] adj. -t 

-a överljuds-
hyper}svec{ism [-sis•m] s.
språkform uppkommen
gm överdriven strävan
till korrekt svenska

hyper}svec{ist{isk [-siss•-]
adj. -t -a

hyper}text s. en databaser-
ad, icke-sekventiell text
där läsaren kan välja
sina egna vägar genom
texten

hyper{toni [-tåni•] s. -n höjt
blodtryck; höjd muskel-
spänning

hyper{trofi [-tråfi•] s. -n
ªmed.º förstoring av organ
utan cellnybildning

hypno{pedi [-i•] s. -n ªpedag.º
inlärning under sömn

hypn{os [-å•s] s. -en -er
sömnliknande tillstånd

hypn{ot{is{era v. -de
hypn{ot{is{er{ing s.
hypn{ot{isk [-nå•-] adj. -t -a
hypn{ot{ism [-is•m] s. -en
hypnotiseringskonst;
hypnoslära

hypn{ot{is{ör [-ö•r] s. -en -er
hypo{fys [-y•s] s. -en -er

ªanat.º undre hjärnbi-
hanget

hypo{fys}horm{on s.
hypo{id}kugg{hjul [-i•d-] s.

ªtekn.º i bakaxelväxel på bil
m.m.

hypo{id}olja s.
hypo{id}växel s.
hypo{konder [-ån•d-] s. -n

hypokondrer
hypo{kondri [-i•] s. -n sjuk-
lig rädsla för sjukdom

hypo{kondr{ik{er [-ån•d-] s.
-n; pl. =

hypo{kondr{isk [-ån•d-] adj.
-t -a

hypo{kor{ism [-is•m] s. -en 
-er ªspråkv.º smeknamn,
kortnamn

hypo{kor{ist{isk adj. -t -a
hypo{krisi [-si•] s. -n hyckl-
eri, förställning, skrymt-
eri

hypo{krit [-i•t] s. -en -er
hycklare, skrymtare

hypo{krit{isk adj. -t -a
hypo{stas [-a•s] s. -en -er
självständigt väsen el.
ting; ªmed.º blodöverfyll-
nad i lägre liggande
kroppsdelar

hypo{stas{era v. -de ªfilos.º
fatta som hypostas

hypo{takt{isk [-ak•t-] adj. -t 
-a ªspråkv.º

hypo{tax [-ak•s] s. -en
ªspråkv.º över- o. under-
ordning; satsfogning

hypo{tek [-e•k] s. -et; pl. =
pant, inteckning

hypo{teks}bank s. -en -er
hypo{teks}för{en{ing s.
hypo{teks}kassa s.
hypo{teks}lån s.
hypo{teks}ränta s.
hypo{ten{usa [-u•-] s. -n

hypotenusor ªgeom.º läng-
sta sidan i rätvinklig tri-
angel

hypo{tes [-e•s] s. -en -er an-
tagande

hypo{tes}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. hypotesmakarna

hypo{tes}mak{eri [-e•s- äv.
-i•] s. -et

hypo{tet{isk [-te•-] adj. -t -a
villkorlig, blott antagen;
tvivelaktig

hypot{is{era v. -de förpanta
hypot{is{er{ing s.
hypo{toni [-tåni•] s. -n ªmed.º
nedsatt muskelspänning;
lågt blodtryck

1hyra s. -n hyror
2hyra v. hyrde, pres. hyr
hyr}bil s.
hyr}cykel s., till 1cykel
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hyr{es}av{tal s.
hyr{es}be{lopp s.
hyr{es}bi{drag s.
hyr{es}bo{stad s.
hyr{es}er{sätt{ning s.
hyr{es}fast{ig{het s.
hyr{es}fri adj. bo hyresfritt
hyr{es}för{handl{ing s.
hyr{es}för{medl{ing s.
hyr{es}gäst s.
hyr{es{gäst}för{en{ing s.
hyr{es{gäst}org{an{is{-

at{ion s.
hyr{es{gäst}rör{els{en s. best.
hyr{es}haj s. ªvard.º
hyr{es}hus s.
hyr{es}höj{ning s.
hyr{es}in{täkt s.
hyr{es}kas{ern s.
hyr{es}kon{trakt s.
hyr{es}kost{nad s.
hyr{es}lag s. -en -ar
hyr{es}lag{stift{ning s.
hyr{es}led{ig adj. -t -a
hyr{es}lyft s.
hyr{es}lägen{het s.
hyr{es}mark{nad s.
hyr{es}nivå s.
hyr{es}nämnd s.
hyr{es}regl{er{ing s.
hyr{es}rum s.
hyr{es}råd s. -et; pl. =
hyr{es}rätt s.
hyr{es{rätts}lägen{het s.
hyr{es}skuld s.
hyr{es}stegr{ing s.
hyr{es}strejk s.
hyr{es}summa s.
hyr{es}sänk{ning s.
hyr{es}sätt{ning s.
hyr{es}tag{are s.
hyr{es}tvist s. -en -er
hyr{es}ut{tag s.
hyr{es}vill{kor s.
hyr{es}vån{ing s.
hyr{es}värd s.
hyr{es}värd{inna s.
hyr}kusk s. ªåld.º
hyr}köp s.
hyr{ning s.
hyr}vagn s.
hyr}verk s.
hysa v. hyste ge husrum åt;

innesluta, rymma; ha,
känna; h. agg mot ngn

hysch interj.
hyscha el. hyssja v. -de; h.

åt ngn
hysch-hysch s. -et hemlig-
hetsmakeri, smussel

hysch{ning el. hyssj{ning s.
-en -ar

hys{ing s. -en -ar ªsjö.º tre-
strängad smäcker lina av
tjärat hampgarn

hyska s. -n hyskor metall-
ögla; hake och h.

hyss s. -et; pl. = spratt; ha
ngt h. för sig

hyssja se hyscha
hyssjning se hyschning
hysta v. -de ªprov.º kasta

uppåt
hysteri [-i•] s. -n psykiskt

sjukdomstillstånd
hyster{ika [-e•-] s. -n hyster-

ikor hysterisk kvinna
hyster{ik{er s. -n; pl. =
hysterisk person

hyster{isk adj. -t -a lidande
av hysteri; hysteri-; över-
nervös, helt obehärskad

hytt s. -en -er
1hytta s. -n hyttor byggnad

med smältugn
2hytta se höta
hytt}arbet{are s.; till 1hytta
hytt}dörr s.
hytteknik avstavas hytt}-

tekn{ik s.; till 1hytta
hytt}mäst{are s.; till 1hytta
hytt}nummer s.
hytt}pass{ag{er{are s.
hytt}plats s.
hytt}vent{il s.
hyva se hiva
hyvel s. -n hyvlar
hyvel}bänk s.
hyvel}mask{in s.
hyvel}spån s.
hyvel}tag s.
hyv{ens adj. oböjl. ªvard.º
bra, utmärkt

hyvla v. -de
hyvl{are s. -n; pl. =, best. pl.

hyvlarna

hyvl{eri [-i•] s. -et -er
hyvl{ing s.
hyvning se hivning

1hå s. -n -ar 1 ªprov.º pigghaj
2 ªprov.º årtull  3 ªprov.º ut-
vidgning av sjö; inbukt-
ning i sjö- el. älvstrand o.d.

2hå interj.; ofta upprepat hå hå
hå}band s.
hå}brand s. -en -ar sillhaj
håg s. -en sinne; böjelse,
lust

håg{ad adj. böjd, sinnad
håg}komst s. -en -er
håg}lös adj. -t -a
håg}lös{het s.
hågsa v. -de ªprov. o. finl.º
erinra sig, komma att
tänka på

hå}hå [-å•] interj.
hå{hå}ja{ja interj.
håk{en s. best. ªåld.º milt kraft-

uttryck
hå}kär{ing s.; hajfisk
hål s. -et; pl. =

1håla s. -n hålor
2håla v. -de ªmest tekn.º
hål{are s. -n; pl. =, best. pl.

hålarna
håle s. oböjl. ªvard.º hin h.
Djävulen

hål}fot s., till 1fot
hål{fots}in{lägg s.
hål{ig adj. -t -a
hål{ig{het s. -en -er
hål}järn s.
hål}kaka s.
hål}kind{ad adj.
hål}kort s.
hål}krus s. -et; pl. = ªvävn.º
hål}käl [-çäl] s. urtagning
i listverk

hål}käl{ad adj.
hål{käls}hyvel s.
håll s. -et; pl. =; åt alla h.;

på långt h.; ha h. (i sidan)
ha stickande smärta i
sidan vid andning; ta i h.
med ngt ªvard.º ta itu med
ngt

hålla v. höll, hållit, hållen
hållet hållna, pres. håller;
h. sig
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håll{are s. -n; pl. =, best. pl.
hållarna

håll{as v. hölls hållits, pres.
håll(e)s 1 ªåld.º ofta be-
finna sig  2 mest i förb. låta
ngn h. fortsätta med ngt

håll{bar adj. -t -a
håll{bar{het s.
håll{bar{hets}prov s. -et; pl. =
håll{bar{hets}tid s.
håll}dam s. ªåld.º
hållen [håll•-] adj. hållet

hållna; hårt h.; helt och
hållet fullständigt

håll}fast adj.; n. =, -a
håll}fast{het s.
håll{fast{hets}be{räkn{ing s.
håll{fast{hets}lära s.
håll}hake s.
håll}i{gång [-ån•] s. -et; pl. =

ªvard.º ständigt festande;
feststämning; rastlöst
arbete

håll{ning s.
håll{nings}fel s.
håll{nings}gymn{ast{ik s.
håll{nings}lös adj. -t -a
håll{nings}lös{het s.
håll}plats s. -en -er
håll}punkt s.
håll}rikt{ig adj. -t -a
håll}tid s.
hål}remsa s.
hål}rot s.; växt
hål}rum s.
hål}slag s.
hål}slag{ning s.
hål}slev s.
hål}slå v.
hål}stans s. -en -ar
hål}stans{ning s.
hål}söm s.
hål}tegel s.
hål}timme äv. hål}timma s.
hål}tolk s. ªtekn.º till tolk 2
hål}ven s. ªanat.º
hål}väg s.
hål}ögd adj.
hål}ögd{het s.
hån s. -et
håna v. -de
hån{are s. -n; pl. =, best. pl.

hånarna

hån}flin s.
hån}flina v.
hån}full adj. -t -a
hån}full{het s.
hångel s. hånglet ªvard.º
grov kurtis

hångla v. -de ªvard.º
hån}grin s.
hån}grina v.
hån}le v.
hån}le{ende s.
hån}skratt s.
hån}skratta v.
hår s. -et; pl. =
håra v. -de; h. ned; h. av sig
hår}band s.
hår}be{klädd adj.
hår}be{kläd{nad s.
hår}be{vuxen adj.
hår}be{växt adj.
hår}boll s.
hår}borste s.
hår}bort{tag{ning s.
hår{bort{tag{nings}medel s.
hår}botten s.
hår}buckla s.
hår}burr s.
hård adj. hårt hårda
hård}arbet{ad adj.
hård}bant{ning s.
hård}be{vaka v.
hård}be{vak{ad adj.
hård}be{vak{ning s.
hård}bränd adj.
hård}data s. pl.; av statistisk el.

objektiv art
hård}disk s. ªdatabeh.º
hård}dragen adj. ªtekn.º
hård}ex{plo{at{era v.
hård}ex{plo{at{er{ing s.
hård}fjäll{ad adj.
hård}flirt{ad el.

hård}flört{ad adj. ªvard.º
hård}frusen adj.
hård}för adj. -t -a
hård}för{het s.
hård}gummi s.
hård}handsk{ar{na s. pl. best.

ta i med h. tillgripa
stränga åtgärder

hård{het s. -en -er
hård{hets}grad s.
hård{hets}skala s.

hård}hjärt{ad adj.
hård}hjärt{en{het s.
hård}hud{ad adj.
hård}hänt adj.
hård}hänt{het s.
hård{ing s. -en -ar ªvard.º
hård el. tuff person

hård}koka v., till 3koka
hård}kok{ning s.
hård}kokt adj. ªäv. bildl.º tuff
och känslokall

hård}kokt{het s.
hård}köra v.
hård}kör{ning s.
hård}lans{era v.
hård}löd{ning s.
hård}mangl{ing s. ªbildl.º
hård}met{all s.
hårdna v. -de
hård}nack{ad adj.
hård}nack{en{het s.
hård{nad s. -en -er
hård}pack{ad adj.
hård}plast s.
hård}porr s. ªvard.º
hår}dra äv. hår}draga v.
pressa; h. ett resonemang

hår}dragen adj. krystad; en
h. tolkning

hård}rock s. -en typ av rock-
musik

hård}rock{are s.
hård}sats{ning s.
hård}sint adj.
hård}sint{het s.
hård}skal{ig adj. -t -a
hård}skjut{ande adj. oböjl.;

i bollsport
hård}smink{ad adj.
hård}smält adj.
hård}smält{het s.
hård}snö s.
hård}stekt adj.
hård}stopp{ad adj.
hård}traf{ik{er{ad adj.
hård}tramp{ad adj.
hård}träna v.
hård}trän{ing s.
hård}tugg{ad adj.
hår{duks}fönster s.
hård}vall s.
hård{valls}hö s.
hård}val{uta s.
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hård}vara s. -n hårdvaror
maskinvara

hård{vinds}båt s. ªsjö.º
hår}fager adj. ªskämtsamtº
skönlockig

hår}fin adj. -t -a
hår}fin{het s.
hår}fläta s.
hår}fris{yr s.
hår}fris{ör s.
hår}fris{örska s.
hår}färg s.
hår}färg{ning s.
hår}fäste s.
hår{ig adj. -t -a
hår{ig{het s.
hår}klipp{ning s.
hår{klipp{nings}mask{in s.
hår}klyv{eri [-i• el. hå•r-] s.

-et -er
hår}klämma s.
hår}knut s.
hår}kors s.
hår}kärl s.
hår}lock s. -en -ar
hår}lugg s.
hår}lägg{ning s.
hår}lös adj. -t -a
hår}lös{het s.
hår}man [-ma•n] s. -en -ar
hår}mode s.
hår}nål s.
hår{nåls}kurva s.
hår}nät s.
hår}pensel s.
hår}piska s.
hår}pom{ada s.
hår}rem s. -men -mar hår-
beklädnad

hår}res{ande adj. oböjl.
hår}rör s.
hår{rörs}kärl s.
hårs}bredd s.
hår}slinga s.
hårs}mån s.
hår}sprej el. hår}spray s.
hår}spänne s.
hår}strå s.
hår}svall s.
hår}säck s. ªanat.º
hår}test s. -en -ar
hår}tofs s.
hår}tork s.

hår}tott s.
hår}tuss s.
hår}tvätt{ning s.
hår}tång s. -en hårtänger
hår}upp{sätt{ning s.
hår}valk s.
hår}vatten s.
hår}virvel s.
hår}vård s. -en
hår}växt s. -en
håv s. -en -ar redskap med
nät- el. tygpåse

håva v. -de
håv}fiske s.
håv}gång s. -en kollekt-
upptagning med håv

håv{ning s.
håv{or s. pl. ªåld.º gåvor,
rikedomar

häck s. -en -ar 1 tät rad av
buskar o.d. 2 utrymme av-
skilt med spjäl- el. galler-
verk o.d., t.ex. i bås el. kätte
el. ªmest prov.º på vagn m.m.;
ªsjö.º akterligt överhäng;
ªvard.º bakdel, stuss

häcka v. -de fortplanta sig
o. föda upp ungar (om
fåglar)

häck}bur s.
häckel}pinne s.
häck}fågel s.
häck}gran s. -en -ar
häck}hinder s. ªsport.º
häck}klipp{ning s.

1häckla v. -de bereda lin gm
kamning; nagelfara, krit-
isera; ªsärsk. polit.º avbryta
en talare med irriterande
frågor el. inpass

2häckla s. -n häcklor redskap
för linberedning

häckl{are s. -n; pl. =, best. pl.
häcklarna

häckl{ing s.
häckl{ings}mask{in s.
häck}lopp s.
häck}löp{are s.
häck}löp{ning s.
häck{ning s.
häck{nings}om{råde s.
häck{nings}plats s.
häck{nings}tid s.

häck}planta s.
häck}plats s.
häck}sax s.
häck}tid s.
häck}vagn s. ªmest prov.º
häck}växt s.
häda v. -de smäda el. för-
håna ngt heligt; perf. part.
hädd ªåld.º ansedd, i ord-
språket som man är klädd,
så blir man hädd

häd{an adv. ªåld.º härifrån,
bort

häd{an}efter adv.
häd{an}färd s. ªåld.º död
häd{an}gången adj. ªåld.º
avliden

häd{an}kalla v. _ ªåld.º
häd{are s. -n; pl. =, best. pl.

hädarna
hädd se häda
häd{else s. -n -r
häd{isk adj. -t -a

1häfta v. -de
2häfta s. -n häftor
häft}ap{par{at s.
häfte s. -t -n
häft{es}pris s., till 1pris
häft{es{vis adv.
häft}för{band s. ªmed.º
häft{ig adj. -t -a intensiv

m.m.; ªvard.º tilltalande
genom att vara ny, modern etc.

häft{ig{het s.
häft}mask{in s. ªbokb.º
häft}medel s.
häft{ning s.
häft{nings}arbete s.
häft}nål s. ªbokb.º
häft}pist{ol s.
häft}plåster s.
häft}remsa s.
häft}stift s.
häft}sträck s. ªmed.º an-
ordning för att dra ut
skelettben

häger s. -n hägrar
häger}kol{oni s.
hägg s. -en -ar
hägg}bär s.
hägg}mispel s.; prydnads-

buske
hägn s. -et omvårdnad
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hägna v. -de uppföra el. ut-
göra stängsel kring;
skydda, värna; ªprov.º
uppföra stängsel

hägn{ad s. -en -er
hägn{ads}virke s.
hägn{are s. -n; pl. =, best. pl.

hägnarna ªskönlitt.º
hägra v. -de
hägr{ing s. -en -ar

1häkta v. -de 1 ªjur.º verk-
ställa häktning  2 fästa
med hake

2häkta s. -n häktor liten
krok

häkte s. -t -n
häkt}karta s.
häkt{ning s.
häkt{nings}be{slut s.
häkt{nings}dom s. -en -ar
häkt{nings}fram{ställ{ning s.
häkt{nings}för{handl{ing s.
häkt{nings}order s.
häkt{nings}tid s.
häl s. -en -ar
häl{are s. -n; pl. =, best. pl.

hälarna
häl}ben s.
häl{eri [-i•] s. -et brott be-
stående i köp av stöld-
gods m.m.

häl{eri}för{se{else s.
häl{eri}verk{sam{het s.
hälft s. -en -er
hälft{en}bruk s. ªhist.º
hälft{en}bruk{are s. ªmest

hist.º
hälft{en}äg{are s.
hälft{en}ägd adj.
häl}gång{are s.
häll s. -en -ar klippa, fast
berg; skiva av sten el.
järn o.d.

1hälla v. hällde; hällande
regn

2hälla s. -n hällor slejf;
bindsle m.m.

hälle}berg s.
hälle}flinta s.
hälle}flundra äv.

helge}flundra s.
hälle}spring s. -et äv. -en

ormbunke

häll}kista s. ªarkeol.º
häll}mark s.
häll}mål{ning s. ªarkeol.º
häll{ning s.
häll}regn s.
häll}regna v.
häll}rist{ning s. ªarkeol.º
häll}ör{ad adj. ªprov.º guds-
nådlig

1hälsa s. -n
2hälsa v. -de
häl}sena s.
häls{ing s. -en -ar 1 inv. i
Hälsingland  2 ªprov.º ung
ejderhanne

häls{inge s. -n hälsingar
person från Hälsingland

häls{inge}mål s. -et folkmål
Häls{ing}land namn
häls{ing}ländsk adj. -t -a
häls{ing}ländska s. -n häls-

ingländskor 1 ej pl.; folk-
mål 2 kvinna

häls{ingsk adj. -t -a
häl}skydd s.
häls{ning s. -en -ar
häls{nings}an{för{ande s.
häls{nings}cere{moni s.
häls{nings}fras s. -en -er
häls{nings}ord s.
häls{nings}tal s.
häls{nings}tala v. -de
häls{nings}tal{are s.
hälso}bring{ande adj. oböjl.
hälso}brunn s.
hälso}but{ik s. hälsokost-
affär

hälso}centr{al s.
hälso}dryck s.
hälso}fara s.
hälso}far{lig adj. -t -a
hälso}far{lig{het s.
hälso}hem s.
hälso}kont{roll s.
hälso}kost s.
hälso{kost}af{fär s.
hälso}kost{are s. -n; pl. =,

best. pl. hälsokostarna
hälso{kost}but{ik s.
hälso}källa s.
hälso}läge s.
hälso}risk s.
hälso}råd s. -et; pl. =

hälso{sam adj. -t -ma
hälso{sam{het s.
hälso}skydd s.
hälso{skydds}nämnd s.
hälso}skäl s. av h.
hälso}tecken s.
hälso}till{stånd s.
hälso}under{söka v.
hälso}under{sök{ning s.
hälso}upp{lys{ning s.
hälso}vatten s.
hälso}våd{lig adj. -t -a
hälso}våd{lig{het s.
hälso}vård s. -en
hälso}vård{are s. ªfinl.º
distriktssköterska

hälso{vårds}centr{al s.
hälso{vårds}in{spekt{ör s.
hälso{vårds}min{ister s.
hälso{vårds}mynd{ig{het s.
hälso{vårds}nämnd s.
hälso{vårds}stadga s., till

2stadga
hälta s. -n hältor haltande,

åkomma med haltning (mest
i fråga om djur)

hämma v. -de hindra,
hejda, dämpa

hämm{ad adj. som lider av
hämningar

hämna v. -de; det hämnar
sig

hämn{are s. -n; pl. =, best. pl.
hämnarna

hämn{as v. hämnades; h. en
oförrätt; h. på ngn

hämnd s. -en – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

hämndakt se hämndeakt
hämndaktion se hämnde-

aktion
hämnd}be{gär s.
hämnde}akt el. hämnd}akt s.
hämnde}akt{ion el. hämnd}-

akt{ion s.
hämnde}gud{inna el.

hämnd}gud{inna s.
hämnd}gir{ig adj. -t -a
hämnd}gir{ig{het s.
hämndgudinna se hämnde-

gudinna
hämnd}känsla s.
hämnd}lysten adj.
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hämnd}lyst{nad s.
hämnd}törst s.
hämn{erska s. -n hämn-

erskor
häm{ning s. -en -ar
häm{nings}centr{um s.

ªpsykol.º
häm{nings}fri adj.
häm{nings}lös adj. -t -a
häm{nings}lös{het s.
hämpl{ing s. -en -ar fågel
häm}sko s. sätta h. på
bromsa

hämta v. -de; h. sig
hämt{are s. -n; pl. =, best. pl.

hämtarna
hämt}köp s.
hämt{ning s.
hämt{nings}för{far{ande s.
hämt}pris s., till 1pris
hämt}rabatt s.
hän adv. visa h. på; ge sig

h.; vart skall du h.
hända v. hände, hänt, pres.

händer; det hände sig
händ{else s. -n -r
händ{else}be{hov s.
händ{else}fatt{ig adj. -t -a
händ{else}för{lopp s.
händ{else}kedja s.
händ{else}lös adj. -t -a
händ{else}lös{het s.
händ{else}rik adj. -t -a
händ{else}samm{an{hang s.
händ{else}ut{veckl{ing s.
händ{else{vis adv.
händ{ig adj. -t -a
händ{ig{het s.
hän}e{mot prep.
hän}föra v. h. sig till ngt
hän}för{ande adj. oböjl.
hän}för{bar adj. -t -a
hän}för{else s. -n
hän}för{lig adj. -t -a
häng s. -et ªvard.º hängande;
overksam vistelse; ªsport.º
kontakt gm att hänga på
el. följa tätt efter i löpning;
ha h. på ngn

hänga v. hängde
1häng{ande adj. oböjl. med h.

huvud
2häng{ande s. -t -n ªbergsv.º

hängande lager el. vägg
i gruva

häng{are s. -n; pl. =, best. pl.
hängarna

häng}av{tal s.; lokalt avtal
häng}begonia s.
häng}björk s.
häng}bro s.
häng}bröst s.
häng}buk s.
häng}driva s.

1hänge s. -t -n
2hän}ge äv. hän}giva v. _ h.

sig åt
hänge}fjäll s. -et; pl. =
häng}flyg{are s.
häng}flyg{ning s.
häng}färd{ig adj. -t -a
häng}glid{are s. ªsport.º
häng{ig adj. -t -a
häng{ig{het s.
hängiva se 2hänge
hän}giv{else s. -n
hän}given adj.
hän}given{het s.
häng}koj s. ªsjö.º
häng}lampa s.
häng}lås s.
häng}läpp s.
häng}mage s.
häng}matta s.
häng}mustasch s.
häng{ning s.
häng{nings}straff s. -et; pl. =
häng}parti s.; i schack
häng}pel{ar{gon s.
häng}pel{ar{gonia s.
häng}pil s.; träd
häng}ränna s.
hängsel}band el. hängsle}-

band s.
hängsel}kjol el. hängsle}-

kjol s.
hängsel}stropp el. hängsle}-

stropp s.
häng}sjuk adj. -t -a
häng}sjuka s.
hängsle s. -t -n
hängsleband se hängsel-

band
hängslekjol se hängselkjol
hängslestropp se hängsel-

stropp

häng}smycke s.
häng}växt s.
hänkel s. -n hänklar hand-
tag, öra på kruka o.d.

hänkla v. -de ªtekn.º
hän}rycka v.
hän}ryck{ning s.
hän}ryckt adj.
hän}se{ende s. -t -n
hän}sjunken adj. ªskönlitt.º
hän}skjuta v.
hän}skjut{ning s.
hän}soven adj. hänsovet

hänsovna ªåld.º
hän}syfta v.
hän}syft{ning s. -en -ar
hän}syn s. -en; pl. =; med h.

till
hän{syns}full adj. -t -a
hän{syns}full{het s.
hän{syns}lös adj. -t -a
hän{syns}lös{het s.
hän{syns}tag{ande s. -t -n
hän}tyda v.
hän}tyd{an s.; best. =; i pl. an-

vänds häntydningar; en h.
hän}tyd{ning s.
hän}visa v.
hän}vis{ning s. -en -ar
hän{vis{nings}tecken s.
hän{vis{nings}ton s. -en -er

ªtelef.º
hän}vända v. h. sig till
hän}vänd{else s. -n -r
hän}vänd{ning s.
häpen adj. häpet häpna
ytterst förvånad, bestört

häpen{het s.
häpna v. -de
häp{nad s. -en
häp{nads}väck{ande adj.

oböjl.
1här adv. h. bakom, borta,

bortåt, bredvid, framme,
förbi, hemma, ikring, in-
ifrån, innanför, inne,
inom, intill, inunder, inuti,
invid, nedan, nedanför,
nedifrån, nere, omkring,
ovan, ovanför, ovanpå, h.
uppe, uppifrån, utanför,
ute, utifrån, utmed, utom-
kring hopskr. äv.
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2här s. -en -ar armé; ªbildl.º
stor skara

här{ad s. -et; pl. = el. -er el.
-en, best. pl. -erna el. -ena
(rätts)område

här{ads}dom{are s. ªhist.º
här{ads}gräns s.
här{ads}hövd{ing s. ªhist.º

motsv. nutida lagman
här{ads}nämnd s. ªhist.º
här{ads}rätt s. ªhist.º motsv.

nutida tingsrätt
här{ads}skriv{are s.
här{ads}ting s. ªhist.º
här{ads{vis adv.
här}av adv.
härbre s. -t -n förrådshus,
visthusbod

här}bärge s. -t -n
här}bärg{era v. -de hysa
här}bärg{er{ing s.
härd s. -en -ar öppen eld-
stad; ªtekn.º ugnsrum för
smältning m.m.; ªbildl.º ut-
gångspunkt, säte; ªtekn.º
lutande bord för anrik-
ning

härda v. -de göra hårdare
m.m.; h. ut stå ut med

härd{bar adj. -t -a
härd}botten s.
härd{eri [-i•] s. -et -er
härd}glas s.
härd{ig adj. -t -a motstånds-
kraftig

härd{ig{het s.
härd}lack s.
härd}medel s.
härd{ning s.
härd{nings}kur s. -en -er
härd{nings}pro{cess s.
härd{nings}temp{er{at{ur s.
härd}plast s.
härd}smälta s.; i kärnreaktor
härd}stål s.
härd}vätska s.
här}efter adv.
här}e{mell{an adv.
här}e{mot adv.
här}flyta v. härleda sig,
härröra

här}fågel s.; jfr 2här
här}färd s.; jfr 2här

här}för adv.
här}för{are s.
här}för{leden [-le•-] adv.
här}i adv.
här}i{bland adv.
här}i{från [hä•- el. -å•n] adv.
här}i{gen{om adv.
härja v. -de
härj{ad adj. se blek och h. ut
härj{are s. -n; pl. =, best. pl.

härjarna
Härje}dal{en namn det karga

H.
härje}dal{ing s. -en -ar
härje}dalsk adj. -t -a
härje}dalska s. -n härje-

dalskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

härje{dals}mål s. -et folkmål
härj{ing s. -en -ar
härj{ning s. -en -ar
härj{nings}tåg s. -et; pl. =
här}jämte [hä•- el. -jäm•t-]

adv.
härk s. -en -ar kastrerad
rentjur

här}komst s. -en
här{komst}ort s. -en -er
här}leda v., till 1leda
här}led{bar adj. -t -a
här}led{ning s.
här{lig adj. -t -a
här{liga adv. ªvard.º så (att)

det står h. till så att det
verkligen gör intryck

här{lig{het s. -en -er
här}läger s.
härma v. -de
härm{are s. -n; pl. =, best. pl.

härmarna
här}mask s. -en -ar
här}med adv.
härm{ning s.
härm{nings}drift s.
härm{nings}för{måga s.
härm}sång{are s. ªzool.º
härm}trast s.
här{nad s. -en krigståg, strid
här{nads}tåg s. -et; pl. =
här}näst [-näs•t el. hä•-] adv.
härold s. -en -er utropare,
budbärare, sändebud
m.m.

härolds}stav s. -en -ar
här}om adv.
här{om}dag{en [-da•-] äv.

vard. här{om}dan adv.;
särskr. äv.

här{om}kväll{en [-kväll•-]
adv.

här{om}natt{en [-natt•-] adv.
här{om}sist{ens [-sis•t-] adv.
för en kort tid sedan

här{om}veck{an [-vekk•-]
adv.

här{om}år{et [-å•-] adv.
här}på adv.
här}röra v. h. från ha sitt
ursprung i

härs [härs] adv. h. och tvärs
kors o. tvärs, hit o. dit,
utan ordning

härska v. -de
här}skara s.
härsk{are s. -n; pl. =, best. pl.

härskarna
härsk{ar}egen{skap{er s. pl.
härsk{ar}ge{stalt s.
härsk{ar{inna s. -n härskar-

innor
härsk{ar}lat{er s. pl.
härsk{ar}makt s. -en -er
härsk{ar}nat{ur s.
härsk{ar}ställ{ning s.
härsk{ar}vilja s.
härsken adj. härsket

härskna ankommen, ngt
skämd; ªbildl., vard.º sur,
arg m.m.

härsken{het s.
härsk}lysten adj.
härsk}lyst{nad s.
härskna v. -de; h. till bli sur
härskn{ing s.
här}skri s.
härs}makt s. -en
här}stamma v.
här}stam{ning s.
här}städ{es adv. ªåld.º
här}tagen adj.
här}tapp{ad adj. tappad på
flaskor i landet

här}tapp{ning s.
här}till adv.
här}tåg s. -et; pl. = ªåld.º
här}under adv.
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här}ur adv.
här}ut{av adv.
här}ut{i adv.
här}ut{inn{an adv. ªåld.º
här}ut{över adv.
härv s. -en -ar ªprov.º räfsa

1härva s. -n härvor mängd
uppvindat garn m.m.; ªbildl.º
virrvarr

2härva v. -de ªprov.º haspla
här}var{ande adj. oböjl.
här}varo s. -n
härvel s. -n härvlar haspel
här}vid adv.
här}vid{lag adv.
härvla v. -de
härvl{ing s.
härv}pinne s.; till härv
härv}skaft s.; till härv
härv}tråd s.; till 1härva
här}väg s.
här}åt adv.
här}över adv.

1hässja s. -n hässjor
2hässja v. -de
hässje}stör s.
hässj{ning s.
hässj{nings}sätt s.
hässle s. -t ªprov.º skog el.
snår av hassel

hässle}brodd s.; gräs
hässle}holm{are [-hål•m-] s.

-n; pl. =, best. pl. hässle-
holmarna inv. i Hässle-
holm

Hässle{holms}bo [-hål•m-]
el. hässle{holms}bo s. -n -r

hässle}klocka s.; växt
häst s. -en -ar
häst}an{sikte s.
häst}an{spänd adj.
häst}avel s.
häst{avels}för{en{ing s.
häst}be{stånd s.
häst}bok s., till 1bok
häst}böna s.
häst}djur s.
häst}dop{ning s.
häst}dragen adj.
häst}droska s.
häst}fibbla s.; växt
häst}filt s.
häst}fluga s.

häst}for{don s.
häst}för{spänd adj.
häst}garde s.
häst}gödsel s.
häst}hage s.
häst}handl{are s.
häst}hov s. -en -ar särsk.
hästhovsört

häst{hovs}ört s.; växt
häst}huvud s.
häst}hår s.
häst}kapp{löp{ning s.
häst}karl s.
häst}kastanj äv. häst}-

kastanje s.
häst}kraft s.; tidigare enhet
vid mätning av effekt

häst}krake s.
häst}krubba s.
häst}kur s. -en -er kraftig
kur

häst}köp s.
häst}kött s.
häst}lass s.
häst}lort s. ªvard.º
häst}längd s. ªsport.º
häst}man s. -en -ar
häst}minne s. gott minne
häst}mule s.
häst}myra s.
häst}polo s. -n ªsport.º
häst}premi{er{ing s.
häst}rygg s.
häst}räfsa s.
häst}skit s. ªvard.º
häst}skjuts s.
häst}sko s.
häst{sko}bord s.
häst{sko}båge s. ªbygg.º
häst{sko}form s. i h.
häst{sko}form{ig adj. -t -a
häst}skoj{are s.
häst{sko}söm s., till 2söm
häst}sköt{are s.
häst}spann s. -et; pl. =
häst}spill{ning s.
häst}sport s.
häst}stall s. -et; pl. = el. ibl.

-ar
häst}styng s.; insekt
häst}svans s.; äv. växt
häst{svans}fris{yr s.
häst}tagel s.

häst}tjuv äv. vard. häst}tjyv s.
häst}tramp s. -et
häst}täcke s.
häst}tävl{ing s.
häst}upp{föd{ning s.
häst}väg s. oböjl. något i h.
ngt oerhört stort el. grot-
eskt

häst}äg{are s.
hätsk adj. -t -a hatfull,
bitter

hätsk{het s.
hätta s. -n hättor mössa m.m.
hätte}broder s. ªhist.º
häv adj. -t -a ªprov.º duglig,
duktig, bra, förträfflig

häva v. hävde; h. i sig mat;
h. belägringen

häv{ar}baro{meter s.
häv{are s. -n; pl. =, best. pl.

hävarna
häv}arm s.
hävd s. -en -er rätt grundad
på långvarig besittning;
ordningsskick; allmänt er-
kännande; sägen, tradit-
ion; ªi pl.º historia

hävda v. -de hålla i gott
skick; upprätthålla; göra
gällande; h. sig

hävda}forsk{are s.
hävda}forsk{ning s.
hävda}minne s.; mest i pl.
hävda}teckn{are s.
hävda}teckn{ing s.
hävd{else}be{hov s.
hävd}vunnen adj.
hävel s. -n hävlar ªtandläk.º

instrument för uttagning av
tänder; ªprov.º bärstång för
bärning av hö m.m.

häv{ert s. -en -ar knäböjt
sugrör

häv{ert}rör s.
häv}kraft s.
hävla v. -de ªtandläk.º lyfta

el. draga ut med hävel; h.
ut en tand

häv{lig adj. -t -a ªprov.º bra,
förträfflig

hävl{ing s.
häv{ning s.
häv{nings}rätt s. ªjur.º
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häv}rör{else s. ªgymn.º
häv}stång s.
häv{stångs}arm s.
häv{stångs}ef{fekt s.
häxa s. -n häxor
häx}brygd s.
häx}bål s. -et; pl. =
häx}dans s.
häx{eri [-i•] s. -et -er
häx{eri}pro{cess s.
häx{ig adj. -t -a
häx}jakt s.
häx}kittel s.
häx}konst s.
häx}kvast s.; särsk. på träd
häx}lik adj. -t -a
häx}mäst{are s.
häx}mäst{eri [-i•] s. -et -er
häx}pro{cess s.
häx}ring s. ringformation
av svampar

häx}sabbat s.
häx}ört s.
hö s. -et
hö}bal s. -en -ar
hö}bärg{ning s.

1höft s. -en -er; höfter fäst
ªgymn.º

2höft s. oböjl.; i uttr. på en h.
på ett ungefär; på måfå

höfta v. -de ªvard.º be-
stämma på en höft,
skatta

höft}ben s.
höft{bens}kam s.
höft}frakt{ur s.
höft}håll{are s.
höft}höjd s. i h.
höft}led s. -en -er
höft{leds}op{er{at{ion s.
höft}lång adj. -t -a om klädes-

plagg
höft{ning s.
höft}pro{tes s.
höft}skada s.
höft}skott s.; skott från höften
höft}skynke s.
höft}värk s. -en
hö}fång s. -et; pl. =

1hög adj. -t [hökkt] höga,
högre högst [hökkst]
1 skrika el. klaga i högan
sky högt, intensivt

2 ªvard.º berusad av nark-
otika, påtänd

2hög s. -en -ar jordhög, grav-
hög m.m.; samla på h.

hög}adel s.
hög}adl{ig adj. -t -a
hö}gaffel s.
hög}akta v.
hög}akt{iv adj. -t -a
hög}akt{ning s.
hög{akt{nings}full adj. -t -a
hög}aktu{ell adj. -t -a
hög}altare s.
hög}an{rik{ad adj.; om uran
höga}näs{are [hö•-] s. -n;

pl. =, best. pl. höganäsarna
inv. i Höganäs

Höga{näs}bo [hö•-] el. höga{-
näs}bo s. -n -r

hög}av{kast{ande adj. oböjl.
hög}av{lön{ad adj.
hög}bana s. ªtekn.º
hög}barm{ad adj.
hög}bent adj.
hög}bent{het s.
hög}blad s. ªbot.º
hög}blå adj.
hög}boren adj.
hög}borg s.
hög}borg{er{lig adj. -t -a
hög}bröst{ad adj.
hög}buren adj. högburet

huvud
hög}båts{man s. ªsjömil.º
hög}bänk s. ªåld.º
hög}djur s.
hög{djurs}jakt s.
hög}dragen adj.
hög}dragen{het s.
hög}dram{at{isk adj. -t -a
hög}dräkt{ig adj. -t -a ªlant.º
hög}ef{fekt{iv adj. -t -a
hög}e{leg{ant adj.
höge{lig{en adv. i hög grad
hög{en{ergi}fys{ik s.

1höger adj.; best. högra;
skriva med h. hand el.
högra handen

2höger s. -n konservativt
parti, högerparti; slag med
höger hand m.m.

3höger s. oböjl. höger sida,
högra sidan; till, åt, från

h.; skilja mellan h. och
vänster

höger}arm s.
höger}back s. ªsport.º
höger}ben s.
höger}extr{em{ist s.
höger}extr{em{ist{isk adj.

-t -a
höger}fil s. -en -er
höger}flygel s.
höger}fot s., till 1fot
höger}grupp s.
höger}gäng{ad adj.
höger}gäng{ning s.
höger}halv s. -en -er ªsport.º
höger}halva s.
höger}hand s.
höger}hänt adj.
höger}hänt{het s.
höger}inner s. ªsport.º
höger}in{rikt{ad adj.
höger}kant s.
höger}kraft{er s. pl.
höger}krok s. ªsport.º
höger}kurva s.
höger}kör{ning s.
höger}led{are s.
höger}man s., till 1man
höger}orient{er{ad adj.
höger}parti s. ªpolit.º
höger}pol{it{ik s.
höger}regeln s. best.
höger}sida s.
höger}sko s.
höger}slag s. ªsport.º
höger}spir{al s.
höger}spöke s.
höger}styrd adj.
höger}sving s. -en -ar ªsport.º
höger}sväng s.
höger}traf{ik s.
höger}vind s.
höger}ving s. ªsport.º
höger}vrid{ande adj. oböjl.

ªkem. o. tekn.º
höger}vriden adj.
höger}vrid{ning s.
höger}ytter s. ªsport.º
höger}åra s.
höger}ärm s.
hög}ex{plos{iv adj. -t -a
hög}fjäll s. -et; pl. =
hög{fjälls}hot{ell s.
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hög{fjälls}mass{iv s.
hög}flod s.
hög}form s. i h.
hög}frekv{ens s.
hög{frekv{ens}ström s.
hög}frekv{ent adj.
hög}färd [hökk•- el. hö•g-]

s. -en
hög}färd{ig adj. -t -a
hög{färds}blåsa s. ªvard.º
hög{färds}djävul{en s. best.
hög{färds}galen adj.
hög{färds}galen{skap s.
hög{färds}tok{ig adj. -t -a
hög}för{näm adj. -t -a
hög}för{räd{are s.
hög}för{räd{eri s.
hög}för{räd{isk adj. -t -a
hög}för{ädl{ad adj.
hög}glans s.
hög}got{ik s.
hög}grad{ig adj. -t -a
hög}grav s.
hög}hals{ad adj. h. klänning
hög{hast{ig{hets}tåg s. -et;

pl. =
hög}hel{ig adj. -t -a
hög{het s. -en -er
hög{hets}rätt s.
hög}hus s.
hög{hus}be{bygg{else s.
hög{hus}om{råde s.
hög{höjds}rak{et s.
hög{höjds}trän{ing s.
hög}industri{al{is{er{ad adj.
hög}in{komst s.
hög{in{komst}grupp s.
hög{in{komst}tag{are s.
hög}intel{lig{ent adj.
hög}intr{ess{ant adj.
hö}giva s.
hög}kant s. oböjl. på h.
hög}karm{ad adj.
hög}klack{ad adj.
hög}klass{ig adj. -t -a
hög}kon{junkt{ur s.
hög}kor s. -et; pl. =
hög}kull{ig adj. -t -a; h. hatt
hög}kult{iv{er{ad adj.
hög}kult{ur s. ªlant.º
hög}kvali{fic{er{ad adj.
hög}kvart{er s. -et; pl. =
hög}kyrka s.

hög}kyrk{lig adj. -t -a
hög}kyrk{lig{het s.
hög}land s., till 1land
hög}ljudd adj.
hög}ljudd{het s.
hög}loft s. ªåld.º
hög{lofts}stuga s. ªåld.º
hög}lägga v.
hög}lägg{ning s.
hög}länd{are s. -n; pl. =, best.

pl. högländarna
hög}länt adj.; n. =, -a
hög}länt{het s.
hög}lärd adj.
hög}läs{ning s.
hög{löne}grupp s.
hög}medel{tid s. -en
hög}mek{an{is{er{ad adj.
hög}mjölk{ande adj. oböjl.
hög}mod s. -et
hög}mod{as v. högmodades;

h. över ngt
hög}mod{ern adj. -t -a
hög}mod{ig adj. -t -a
hög}mosse s.
hög{måls}brott s.
hög}mäld adj. högmält hög-

mälda
hög}mäld{het s.
hög}mässa s.; med nattvards-

firande
hög{mässo}be{sök{are s.
hög{mässo}guds{tjänst s.;

utan nattvardsfirande
hög{nivå}språk s. ªdatabeh.º
hög}okt{an{ig adj. -t -a
hög}platå s.
hög}pol{it{isk adj. -t -a
hög}prest{er{ande adj. oböjl.
hög}pri{or{it{er{ad adj.
hög{pris}linje s.
hög}pro{cent{ig adj. -t -a
hög}pro{dukt{iv adj. -t -a
högr{an s. best. ªvard.º högra
handen

hög}rat{ion{al{is{er{ad adj.
hög}relief s.
hög}re{näss{ans s.
hög}rest adj.
hög}rest{het s.
hög{re{stånds}konst s.
hög{re{stånds}kult{ur s.
hög{re{stånds}miljö s.

hög}rev s.
hög{risk}pro{jekt s.
hög}rom{ant{ik s.
hög}rom{ant{isk adj. -t -a
hög}rygg{ad adj.
hög}rygg{ig adj. -t -a
hög{ränte}pol{it{ik s.
hög}röd adj.
hög}röst{ad adj.
hög}sinn{ad adj.
hög}sint adj.
hög}sint{het s.
hög{sjö}båt s.
hög{sjö}flotta s.
hög}skaft{ad adj.
hög{skatte}pol{it{ik s.
hög{skatte}sam{hälle s.
hög}skola s. -n högskolor
hög{skole}ad{junkt s.
hög{skole}be{tyg s.
hög{skole}elev s.
hög{skole}en{het s.
hög{skole}ex{am{en s.
hög{skole}ingenj{ör s.
hög{skole}lekt{or s.
hög{skole}mynd{ig{het s.
hög{skole}nivå s.
hög{skole}ort s. -en -er
hög{skole}re{form s.
hög{skole}reg{ion s.
hög{skole}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
hög{skole}studi{er s. pl.
hög{skole}styr{else s.
hög{skole}ut{bild{ad adj.
hög{skole}ut{bild{ning s.
hög{skole}väsen el. hög{-

skole}väsende s.
hög}slätt s.
hög{slätts}klim{at s.
hög}sommar s.
hög{sommar}dag s.
hög{sommar}värme s.
hög}speci{al{is{er{ad adj.
hög}språk s.
hög}spänd adj.
hög}spänn s. oböjl. på h.
hög}spänn{ing s.
hög{spänn{ings}kabel s.
hög{spänn{ings}led{ning s.
hög{stadie}elev s.
hög{stadie}lär{are s.
hög{stadie}skola s.
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hög{stadie}under{vis{ning s.
hög}stadi{um s.
hög}stamm{ig adj. -t -a
högst}bjud{ande adj. oböjl.
högst}den{samme pron. ªåld.,

skämtsamtº
högst}gräns s. ªtekn.º
högst{löne}grad s.
högst}not{er{ing s.
högst}pris s., till 1pris ªhand.º
hög}stämd adj.
hög}stämd{het s.
hög}svavl{ig adj. -t -a
hög}säs{ong s.
hög}säte s.
hög{sät{es}bänk s.
hög}sätta v.
hög}sätt{ning s.
hög{tal{ar}an{lägg{ning s.
hög{tal{ar}bil s.
hög}tal{are s. -n; pl. =, best.

pl. högtalarna
hög{tal{ar}röst s.
hög{tal{ar}tele{fon s.
hög}tals adv.
högt}be{römd adj.
högt}be{trodd adj.
hög}tekno{logi s. -n
hög}tekno{log{isk adj. -t -a
högt}far{ande adj. oböjl.
högt}flyg{ande adj. oböjl.
högt}för{tjänt adj.
högt}gå{ende adj. oböjl.
hög}tid [hökk•- el. hö•g-] s.

-en -er
hög}tid{lig adj. -t -a
hög}tid{lig{en adv. under
högtidliga former

hög}tid{lig{het s. -en -er
hög{tid{lig}hålla v.
hög{tid{lig}håll{ande s. -t
hög{tids}dag s.
hög{tids}dräkt s.
hög{tids}guds{tjänst s.
hög{tids}klädd adj.
hög{tids}kläd{er s. pl.
hög{tids}sal s.
hög{tids}samm{an{komst s.
hög{tids}samm{an{träde s.
hög{tids}skrud s.
hög{tids}stass s. ªåld.º
hög{tids}stund s.
hög{tids}stäm{ning s.

hög{tids}tal s.
hög{tids}tala v. -de
hög{tids}tal{are s.
högt}kult{iv{er{ad adj.
högt}lov{ad adj. ªrelig.º
hög}traf{ik s.
hög}trav{ande adj. oböjl.
hög}tryck s.
hög{trycks}om{råde s.
hög{trycks}rygg s.
hög{trycks}väder s.
högt}sträv{ande adj. oböjl.
högt}stå{ende adj. oböjl.
högt}sväv{ande adj. oböjl.
högt}syft{ande adj. oböjl.
högt}upp{satt adj.
högt}värd{er{ad adj.
hög}tysk adj. -t -a
hög}tyska s. -n språk
högt}är{ad [-ä•- el. hökk•t-]

adj.
hög}ut{bild{ad adj.
hög}vakt s.
hög}varv s.
hög}vatten s.
hög{vatten(s)}märke s.
hög{vatten(s)}stånd s. -et;

pl. =
hög}vikt{ig adj. -t -a
hög}vikt{ig{het s.
hög}vilt s.
hög{vilt(s)}jakt s.
hög}vinst s.
hög}vinter s.

1hög{vis adv. h. med post
2hög}vis adj. -t -a mycket vis
hög}vrist{ad adj.
hög}vuxen adj.
hög}väl{boren adj.
hög}välvd adj.
hög}värd{ig adj. -t -a
hög}väx{ande adj. oböjl.
hög}växt adj.
hög}vörd{ig adj. -t -a ªåld.º
hög}vörd{ig{het s. ªåld.º
hög}ätt{ad adj.
hög}önsk{lig adj. -t -a; i h.

välmåga
hö}häck s.
hö}hässja s.
höja v. höjde; h. sig
höj{bar adj. -t -a
höj{bar{het s.

höjd s. -en -er; på sin h.
ªsärsk.º högst

höjd{are s. -n; pl. =, best. pl.
höjdarna ªvard.º högt upp-
satt person; ªsport.º höjd-
boll el. högt kast m.m.

höjd{ar}nummer s. ªvard.º
höjd}be{stäm{ning s.
höjd}boll s. ªsport.º
höjd}hopp s.
höjd}hopp{are s.
höjd{hopps}tävl{ing s.
höjd}krön s.
höjd}kurva s.
höjd}led s. oböjl. i h.
höjd}läge s.
höjd}mått s.
höjd}mät{are s.
höjd}mät{ning s.
höjd}punkt s.
höjd}re{kord s.
höjd}rikt{ning s. i höjdrikt-

ningen
höjd}roder s.
höjd}rygg s. ªgeogr.º
höjd}sjuka s.
höjd}skala s.
höjd}skill{nad s.
höjd}skräck s.
höjd}slutt{ning s.
höjd}sträck{ning s.
höjd}vind s.
höj{ning s. -en -ar
höj{nings}kust s.
höj{nings}tecken s. ªmus.º
hök s. -en -ar
hök{ar}bod s. ªåld.º
hök{are s. -n; pl. =, best. pl.

hökarna ªåld.º matvaru-
handlare, detaljhandlare

hök}blick s. ªbildl.º skarp
blick

hök{eri [-i•] s. -et -er
hök{eri}but{ik s.
hök}fibbla s.
hök}natt s. ªåld. el. prov.º
årets längsta natt, mid-
vinternatt

hök}näbb s.
hök}näsa s.
hök}pro{fil s.
hök}uggla s.
hö}lada s.
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hö}lass s.
1hölja v. höljde övertäcka,

skyla, insvepa m.m.; ngt
är höljt i dunkel är oklart
el. outrett

2hölja s. -n höljor ªprov.º för-
djupning o. utvidgning i
vattendrag o.d.; vattenfylld
sänka; göl

hölje s. -t -n
hölje}lös adj. -t -a
hölj{ning s.
hö}loft s.
hölster s. hölstret; pl. =,

best. pl. hölstren läder-
fodral för pistol; hölje,
överdrag o.d.

hölster}blad s. ªbot.º
hö}mån{ad s. ªåld.º juli
höna s. -n hönor
hön}kyckl{ing s.
höns s. -et; pl. =
hönsa v. -de 1 ªprov.º bete
sig hönsaktigt, fjanta
2 ªsjö.º ’döpa’ en nybliven
sjöman vid ekvatorn

höns{akt{ig adj. -t -a
höns}arv äv. höns}arve s., till

2arv växt
höns}bur s.
höns}bär s.; växt
höns{eri [-i•] s. -et -er an-
läggning för hönsupp-
födning, större hönsgård

höns}farm s.
höns}fjäder s.
höns}foder s.
höns}fågel s.
höns}gård s.
höns}gödsel s.
höns}hjärna s. ªvard.º klent
utrustad hjärna; äv. om
virrig person

höns}hud s. ªmest bildl.º
knottrig hud, gåshud

höns}hus s.
höns{ig adj. -t -a ªvard.º
fjantig, fånig, larvig

höns}kackel s.
höns}kyckl{ing s.
höns}minne s. ªvard.º dåligt
minne

höns{ning s. ªsjö.º

höns}nät s.
höns}ras s. -en -er
höns}skinn s. ªäv. bildl.º gås-
hud

höns}soppa s.
höns}upp{föd{ning s.
höns}ägg s.
hör s. -en ªprov. (Götal.)º lin
höra v. hörde, pres. hör
hör}ap{par{at s.
hör{bar adj. -t -a
hör{bar{het s.
hör{bar{hets}grad s.
hör{bar{lig{en adv.
hör}centr{al s.
hör}du el. vard. hörru interj.
hör}fel s.
hör}frö s.; till hör
hör{för{stå{else}prov s. -et;

pl. =
hör}glas{ög{on s. pl.
hör}håll s. oböjl. inom,

utom h.
hör}lur s. -en -ar
hörn s. -et; pl. =
hörna s. 1 hörn  2 i vissa

bollsporter
hörn}bord s.
hörn}but{ik s.
hörn}flagga s. ªsport.º
hörn}fönster s.
hörn}hus s.
hörn}hylla s.
hörn}pel{are s.
hörn}punkt s.
hörn}rum s.
hörn}skåp s.
hörn}slag s. ªsport.º
hörn}soffa s.
hörn}spark s. ªsport.º
hörn}sten s.
hörn}stolpe s.
hörn}tand s.
hörn}torn s. -et; pl. =
hörru se hördu
hör}saga s.; mest i pl.
hör}sal s.
hör{sam adj. -t -ma lydig,
lydaktig

hör{sam{het s.
hör{samma v. -de åtlyda,
efterkomma

hörsel s. -n

hörsel}ben s.
hörsel}gång s. -en -ar
hörsel}in{tryck s.
hörsel}klass s.
hörsel}minne s.
hörsel}ned{sätt{ning s.
hörsel}nerv s.
hörsel}org{an s.
hörsel}peda{gog s.
hörsel}sinne s.
hörsel}skada s.
hörsel}skad{ad adj.
hörsel}skydd s.
hörsel}skärpa s.
hörsel}slinga s. hjälpmedel
för hörselskadade

hörsel}svag adj. -t -a
hörsel}svår{ig{het{er s. pl.
hörsel}vård s. -en
hörsel{vårds}as{sist{ent s.
hör}slinga s.
hör}snäcka s.; till t.ex.

transistorradio
hör}spel s.; i radio
hör}sägen s.
hör}tele{fon s.
hör}värd adj.
hör}öv{ning s.
hös s. -en -ar ªprov.º
huvudskalle; grishuvud

hö}skallra s.; växt
hö}skrinda s.
hö}skulle s.
hö}skörd s.
hö}slåtter s.
hö}snuva s. -n
hössel s. hösslet ªfinl.º sorl
hössla v. -de ªfinl.º sorla
höst s. -en -ar årstid; i höstas
sistlidna höst, förra höst-
en

hösta v. -de jfr inhösta
hö}stack s.
höst}aster s.; växt
höst}blomma s.
höst}bruk s. ªlant.º
höst}dag s.
höst}dag{jämn{ing s. -en -ar
höst}fest s.
höst}fibbla s.; växt
höst}flox s.; växt
höst}flytt{ande adj. oböjl.
höst}färg s.
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höst}gräva v. ªträdg.º
höst}gräv{ning s. ªträdg.º
höst}himmel s.
höst}kall adj. -t -a
höst}kant{en s. best. på h.
höst}klar adj. -t -a
höst}kväll s.
höst}kyla s.
höst{lig adj. -t -a
höst}lik adj. -t -a
höst}luft s.
höst}löv s.
höst}mån{ad s. ªäv. åld.º
september

höst}mörker s.
höst{nad s. -en ªprov.º skörd,

inbärgning
höst}natt s.
höst{ning s. i höstningen
framemot hösten

höst}plöja v.
höst}plöj{ning s.
höst}regn s.
höst}riks{dag s.
höst}rusk s.

höst}råg s.
höst}sess{ion s.
höst}sol s.
höst}storm s.
höst}så v.
höst}sådd s.
höst}säd s.
höst}säde s. ªlant.º
höst}säs{ong s.
höst}tecken s.
höst}term{in s.
höst}ting s. ªjur.º
höst}vete s.
höst}vind s.
höst}väder s.
hö}säck s.
höta v. hötte el. 2hytta hytte
göra en hotande åtbörd
med handen; h. åt ngn

hö}tapp s. -en -ar
hö}tjuga s.
hö{torgs}konst s.; masspro-

ducerad dålig konst
hö{torgs}mål{are s.
hö{torgs}tavla s.

hö}tork s.
hö}tork{ning s.
hötter s. -n el. höttret ªprov.º

blåstång
höv{an s. best. över h. hopskr.

äv. till övermått, alltför
mycket

höv{as v. hövdes, hövts,
pres. höves anstå, vara
tillbörlig

hövd{ing s. -en -ar
hövd{inge}döme el.

hövd{inga}döme s. -t -n
höv{isk adj. -t -a ärbar,
taktfull; ridderlig

höv{isk{het s.
hövits}man s., till 1man ªhist.º
befälhavare för militär
styrka i äldre tid

hövits}manna{skap s. -et
höv{lig adj. -t -a
höv{lig{het s. -en -er
höv{lig{hets}be{tyg{else s.
höv{lig{hets}fras s. -en -er
hö}vålm el. hö}volm s.

höstgräva 344

21202 Ordlista H  12-11-27  08.59  Sida 344



1i s. i:et; pl. i:n el. i, best. pl.
i:na

2i prep. o. adv. i det (att) konj.
i akt [-ak•t] adv.
i{akt}ta [i•akt-] äv. i{akt}taga

v. i. ngns rörelser; i. tyst-
nad men ta tillfället i akt
begagna tillfället

i{akt}tag{are s.
i{akt}tag{bar adj. -t -a
i{akt}tag{else s. -n -r
i{akt{tag{else}för{måga s.
i}alla{fall adv.; särskr. oftast
i{an{språk}tag{ande [ian•-] s.

-t
i{an{språk}tagen adj.
I-balk s. järnbalk med pro-
fil i form av I

iber [-e•r] s. -en -er medlem
av forntida folk på Pyreneiska
halvön

iber{isk adj. -t -a
iber{iska s. -n forntida språk
ibero-amer{ik{ansk [-be•r- el.
-a•nsk] adj. -t -a latin-
amerikansk

ibidem [-i•d-] adv. i samma
skriftliga källa, på
samma ställe

ibis s. -en -ar
ibis}fågel s.
ibis}stork s.
i{bland [-an•d] prep. o. adv.
i}blanda v. _
i}bland{ning s.
ic{ing [aj•sin] s. -en -ar

ªsport.º regelbrott i ishockey
icke adv.
icke-ag{gress{ions}pakt s.
icke-an{grepps}pakt s.
icke-aukt{or{it{är adj. -t -a
icke-dis{krim{in{er{ande adj.

oböjl.
icke-ex{ist{er{ande adj. oböjl.
icke-in{bland{ning s.
icke-kom{mersi{ell adj. -t -a
icke-kom{mun{ist{isk adj. -t -a

icke-kon{fess{ion{ell adj. -t -a
icke-kon{vent{ion{ell adj. -t -a
icke-kristen adj.
icke-materi{ell adj. -t -a
icke-met{all s.
icke-mil{it{är adj. -t -a
icke-mänsk{lig adj. -t -a
icke-nord{isk adj. -t -a särsk.

om invandrare
icke-of{fici{ell adj. -t -a
icke-ord{in{arie adj. oböjl.
icke-re{ligi{ös adj. -t -a
icke-rök{are s.
icke-seri{ös adj. -t -a
icke-soci{al{ist{isk adj. -t -a
icke-sprid{nings}av{tal s.
icke-stat{lig adj. -t -a
icke-tro{ende adj. oböjl.
icke-vara s. -t ªfilos.º
icke-våld s.
icke-vålds{lig adj. -t -a
icke-vålds}met{od s.
icke-vålds}princip s.

1id s. -en -ar fisk
2id s. -en virke av idegran
3id s. -en äv. -et ªåld.º verk-

samhet, flit
ida s. -n idor ªprov.º bak-
ström, eda

i dag [-a•g] el. i}dag adv.
id{as v. iddes, itts, pres. ids

äv. åld. ides gitta, orka
ID-bricka [i•de-] äv.

id-bricka s. identitets-
bricka

ide s. -t -n plats för björns
vinterdvala

idé s. -n -er grundbegrepp;
ledande tanke; föreställ-
ning; infall, uppslag;
ªfilos.º urbild m.m.

1ide{al [-a•l] s. -et; pl. = det
fullkomliga; mönster,
förebild; det eftersträvade

2ide{al [-a•l] adj. -t -a full-
komlig, fulländad; and-
lig, osinnlig; upphöjd

ide{al}bild s.
ide{al}bild{ning s.
ide{al}ge{stalt s.
ide{al{is{era v. -de försköna,
se el. framställa ngt i för-
skönande dager

ide{al{is{er{ing s.
ide{al{isk [-a•-] adj. -t -a
fullkomlig, mönstergill,
ypperlig

ide{al{ism [-is•m] s. -en
ªfilos.º uppfattning enl.
vilken det verkliga är av
osinnlig natur; strävan
efter höga ideal

ide{al{ist s. -en -er
ide{al{ist{isk adj. -t -a
ide{al{itet [-e•t] s. -en ideell
åskådning el. läggning
m.m.

ide{al}kvinna s.
ide{al}lös{ning s.
ide{al}männ{iska s.
ide{al}sam{hälle s.
ide{al}stat s.
ide{al}till{fälle s.
ide{al}till{stånd s.
ide{al}till{varo s.
idé}as{soci{at{ion s.
idé}bak{grund s.
idé}bank s. -en -er ªbildl.º
idé}de{batt s.
idé}drama s.
ide{ell [-ell•] adj. -t -a
grundad på el. syftande
till högre, andliga värd-
en; upphöjd, översinnlig;
endast tänkt

idé}fatt{ig adj. -t -a
idé}flykt s.
idé}giv{are s.
ide}gran s. -en -ar
ide{grans}häck s.
idé}hist{oria s.
idé}hist{or{ik{er s.
idé}hist{or{isk adj. -t -a
idé}inne{håll s.
idé}in{rikt{ning s.
idé}kläck{are s. -n; pl. =,

best. pl. idékläckarna
idel adj. oböjl. uteslutande,
enbart

ide{lig adj. -t -a ständig,
oavbruten

ide{lig{en adv.
ide}ligg{are s.
idé}lös adj. -t -a
idé{mäss{ig adj. -t -a
idé}möte s.
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id{enti{fi{era v. -de känna
igen, bestämma; be-
trakta som sammanfall-
ande, likställa

id{enti{fi{er{bar adj. -t -a
id{enti{fi{er{ing s.
id{enti{fik{at{ion s. -en -er
id{enti{fik{at{ions}ob{jekt s.
id{enti{fik{at{ions}pro{cess s.
id{ent{isk [-en•t-] adj. -t -a en

och samma, sammanfall-
ande

id{ent{itet [-e•t] s. -en -er
fullkomlig överens-
stämmelse; styrka sin i.
att man är den man
utger sig för

id{ent{itets}be{teckn{ing s.
id{ent{itets}bricka s.
id{ent{itets}byte s. -t -n
id{ent{itets}handl{ing s.
id{ent{itets}kort s.
id{ent{itets}kris s. -en -er
id{ent{itets}lös adj. -t -a
id{ent{itets}nummer s.
id{ent{itets}papper s.
id{ent{itets}skap{ande adj.

oböjl.
ideo{grafi [-i•] s. -n be-
grepps- el. bildskrift

ideo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
ideo{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men ideo-
grafiskt tecken

ideo{log [-å•g] s. -en -er
ideo{logi [-i•] s. -n -er syst-
em av uppfattningar o.
värderingar

ideo{log{is{era v. -de
ideo{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
idé}pol{it{ik s.
idé}pol{it{isk adj. -t -a
idé}rik adj. -t -a
idé}rike{dom s.
idé}rom{an s.
idé}skiss s.
idé}spruta s.
idé}ström{ning s.
idé}torka s.
idé}trad{it{ion s.
idé}ut{veckl{ing s.
idé}värld s.
id}fiske s.

ID-handl{ing äv. id-
handl{ing s. identitets-
handling

idio{lekt s. -en -er en en-
skild individs språkbruk

idi{om [-å•m] s. -et; pl. =
särspråk; munart

idi{om{at{isk [-a•-] adj. -t -a
säregen för visst språk,
äkta

idio{syn{krasi [-si•] s. -n -er
överkänslighet gentemot
ngt; ofrivillig avsky, mot-
vilja

idio{syn{krat{isk [-a•-] adj.
-t -a

idi{ot [-o•t] s. -en -er ªvard.º
dumbom

idi{oti [-ti•] s. -n -er föråldrad
term för svår grad av
intellektuell efterbliven-
het med intelligenskvot under
25; ªvard.º dumhet

idi{ot{isk [-o•-] adj. -t -a
1idi{ot{ism [-is•m] s. -en

idioti
2idi{ot{ism [-is•m] s. -en -er

språkegenhet
idi{ot}säker adj. ªvard.º
id{issla v. -de tugga om
id{issl{are s. -n; pl. =, best. pl.

idisslarna
id{issl{ing s.
idka v. -de bedriva, utöva
idk{are s. -n; pl. =, best. pl.

idkarna
ID-kort [i•de-] äv. id-kort s.
identitetskort

ido s. oböjl.; konstgjort språk
id{og adj. -t -a flitig, trägen
id{og{het s.
id{ol [-å•l] s. -en -er avgud;
avgudad person, ideal

id{ol{atri [-ri•] s. -n bild-
dyrkan, avgudadyrkan

id{ol}bild s.
id{ol}dyrk{an s.
id{ol{is{era v. -de göra till
avgud, dyrka, blint be-
undra

id{ol{is{er{ing s.
id{ol}por{trätt s.
id{ol{skap [-å•l-] s. -et

i{drift}sätt{ning [-if•t-] s.
i{drift}tag{ande s. -t
i{drift}tag{ning s.
idrott s. -en -er
idrotta v. -de
idrott{are s. -n; pl. =, best. pl.

idrottarna
idrotts}an{lägg{ning s.
idrotts}arena s.
idrotts}dag s.; i skolan
idrotts}e{vene{mang s.
idrotts}fant{ast s.
idrotts}flicka s.
idrotts}fram{gång s.
idrotts}för{bund s.
idrotts}för{en{ing s.
idrotts}gren s.
idrotts}gymn{asi{um s.
idrotts}hall s.
idrotts}hist{oria s.
idrotts}hjälte s.
idrotts}hög{skola s.
idrotts}id{ol s.
idrotts}in{strukt{ör s.
idrotts}intr{esse s.
idrotts}intr{ess{er{ad adj.
idrotts}karri{är s.
idrotts}klubb s.
idrotts}kon{sul{ent s.
idrotts}krets{ar s. pl. i i.
idrotts}kvinna s.
idrotts}led{are s.
idrotts}lek{skola s.
idrotts{lig adj. -t -a
idrotts}läk{are s.
idrotts}man s. -nen; pl.

-män, best. pl. -männen
idrotts}min{ister s.
idrotts}märke s.
idrotts}nat{ion s.
idrotts}org{an{is{at{ion s.
idrotts}plan s. -en -er
idrotts}plats s.
idrotts}plut{on s. ªmil.º
idrotts}prest{at{ion s.
idrotts}pris s., till 1pris
idrotts}re{fer{at s.
idrotts}rör{else s.
idrotts}språk s.
idrotts}stjärna s.
idrotts}tjej s. ªvard.º
idrotts}trupp s.
idrotts}trän{are s.
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idrotts}trän{ing s.
idrotts}tävl{ing s.
idrotts}ung{dom s.
idrotts}ut{rust{ning s.
idrotts}ut{öv{are s.
idrotts}ut{öv{ning s.
idrotts}värld{en s. best.
idrotts}änka s. ªvard.º
idrotts}öv{ning s.
id}vatten s.
idyll [-yll•] s. -en -er lantligt
fridfull o. okonstlad till-
varo el. plats el. situation

idyll}dikt{ning s.
idyll{ik{er [-yll•-] s. -n; pl. =
idyll{is{era v. -de
idyll{is{er{ing s.
idyll{isk [-yll•-] adj. -t -a
i}fall [-all•] konj.
i fatt [-att•] el. i}fatt adv.

hinna i fatt el. ifatt ngn
i fjol äv. i}fjol adv. förra året
i fjor äv. i}fjor adv. ªprov.,

sydsv.º i fjol
i fred el. i}fred adv.
i fråga el. i}fråga adv.
i{fråga}komma [-å•-] v. _
i{fråga}komm{ande adj. oböjl.
i{fråga}sätta v. _
i{fråga}var{ande adj. oböjl.
i}från [-å•n] prep. o. adv.
i}fylla v. _
i}fyll{nad s.
i}fyll{ning s.
i}föra v. i. sig klädesplagg o.d.
igel s. -n iglar
igel}bett s.
igel}knopp s.; växt
igel}kott s. -en -ar
igel{kotts}bo s.
igel{kotts}kakt{us s.
i}gen [ijenn•] adv.
i{gen}blåst adj.
i{gen}bomm{ad adj.
i{gen}bom{ning s.
i{gen}frusen adj.
i{gen}frys{ning s.
i{gen}fylld adj.
i{gen}fyll{ning s.
i{gen}grodd adj.
i{gen}kast{ad adj.
i{gen}kitt{ad adj.
i{gen}klistr{ad adj.

i{gen}knäppt adj.
i{gen}komm{ande adj. oböjl.
i{gen}kork{ad adj.
i{gen}känd adj.
i{gen}känna v.
i{gen}känn{bar adj. -t -a
i{gen}känn{ing s.
i{gen{känn{ings}sign{al s.
i{gen{känn{ings}tecken s.
i{gen}känn{lig adj. -t -a
i{gen}lagd adj.
i{gen}låst adj.
i{gen}lägg{ning s.
i{gen}mulen adj.
i{gen}mur{ad adj.
i{gen}mur{ning s.
i{gen}myll{ad adj.
i}gen{om [-e•-] prep. o. adv.
i{gen}plant{er{ing s.
i{gen}propp{ad adj.
i{gen}rost{ad adj.
i{gen}sand{ad adj.
i{gen}sand{ning s.
i{gen}satt adj.
i{gen}skjuten adj.
i{gen}skog{ad adj.
i{gen}skog{ning s.
i{gen}skott{ad adj.
i{gen}skott{ning s.
i{gen}slagen adj.
i{gen}slamm{ad adj.
i{gen}slam{ning s.
i{gen}slängd adj.
i{gen}snö{ad adj.
i{gen}sop{ad adj.
i{gen}sop{ning s.
i{gen}sot{ad adj.
i{gen}spik{ad adj.
i{gen}spik{ning s.
i{gen}stopp{ad adj.
i{gen}stopp{ning s.
i{gen}stängd adj.
i{gen}stäng{ning s.
i{gen}svullen adj.
i{gen}sätt{ning s.
i{gen}täpp{ning s.
i{gen}täppt adj.
i{gen}vall{ad adj.
i{gen}vall{ning s.
i{gen}vuxen adj.
i{gen}väx{ning s.
i{gen}växt adj.
i{gen}yrd adj.

iglo [i•glo] äv. igloo s. -n -r
snöhydda

ignor{ans [innåran•s äv.
injå- el. -an•s] s. -en
okunnighet

1ignor{ant [-an•t el. -an•t] s.
-en -er okunnig männ-
iska

2ignor{ant adj.; n. =, -a
okunnig

ignor{era v. -de låtsa sig
inte känna el. märka, inte
låtsa om el. bry sig om,
avsiktligt förbise, be-
handla ngn som luft

ignor{er{ing s.
i gång el. i}gång adv.
i{gång}kör{ning [-ån•-] s.
i{gång}sätta v. _
i{gång}sätt{ning s.
i{gång{sätt{nings}kost{nad s.
i{gång{sätt{nings}till{stånd s.
i går [-å•r] el. i}går adv.
i}hak{ning s.
i}hjäl [-ä•l] adv.
i{hjäl}biten adj.
i{hjäl}frusen adj.
i{hjäl}klämd adj.
i{hjäl}kram{ad adj.
i{hjäl}körd adj.
i{hjäl}pin{ad adj.
i{hjäl}plåg{ad adj.
i{hjäl}prat{ad adj. ªvard.º
i{hjäl}skjuten adj.
i{hjäl}slagen adj.
i{hjäl}spark{ad adj.
i{hjäl}stucken adj.
i{hjäl}stång{ad adj.
i{hjäl}svulten adj.
i{hjäl}tramp{ad adj.
i{hjäl}tråk{ad adj. ªvard.º
i}hop [-o•p] adv.
i}håg [-å•g] adv. komma

ihåg
i{håg}komma [-å•g-] v. _
i}hål{ig adj. -t -a
i}hål{ig{het s. -en -er
i}håll{ande adj. oböjl.
i}håll{ig adj. -t -a
i}håll{ig{het s.
i}häkt{ning s.
i}hälld adj.
i}häll{ning s.
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i}häng{ande adj. oböjl.
i}hängsen adj. ihängset

ihängsna
i}hängsen{het s.
i}härd{ig adj. -t -a uthållig,
trägen

i}härd{ig{het s.
i jåns [-ån•s] el. i}jåns adv.

ªprov.º nyss, för en stund
sedan

I-järn s.
i kapp [-app•] el. i}kapp adv.
i{kapp}körd adj.
i klyv äv. i}klyv adv. ªfinl.º

skära i klyv klyva med
kniv; gå i klyv gå itu

i}kläda äv. i}klä v. iklädde; 
i. sig ngt

ikon [-å•n] s. -en -er bild
i den ortodoxa kyrkan av
Kristus el. jungfru Maria
el. helgon m.m.; databeh.
även grafisk symbol på
dataskärmen

ikon}bild s.
ikon}mål{are s.
ikon}mål{eri s.
ikon}mål{ning s.
ikono{grafi [-i•] s. -n be-
skrivning av el. veten-
skap om konstverks
motiv i historisk utveckling

ikono{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
ikono{klast [-as•t] s. -en -er
bildstormare

ikono{stas [-a•s] s. -en -er
skärm med ikoner i orto-
dox kyrka

ikosa{eder [-e•d-] s. -n
ikosaedrar ªgeom.º mång-
planing med tjugo sido-
ytor

i kraft [-af•t] äv. i}kraft adv.
träda i kraft börja att
gälla

i{kraft}träd{ande s. -t
i{kraft}trädd adj.
i}kring [-in•] prep. o. adv.

ªvard.º
ikt{us s. oböjl. ªversl.º ton-
vikt, betonad taktdel

ikt{us}stav{else s.
iktyo{log [-å•g] s. -en -er

iktyo{logi [-gi•] s. -n läran
om fiskarna

iktyo{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
i}kull [-ull•] adv. ªvard.º
i kväll [-äll•] el. i}kväll adv.
il s. -en -ar vindstöt; ilning
il- i sms som befordras
snabbt; ilbud

ila v. -de 1 skynda
2 sticka till, smärta; det
ilar i tänderna

i land el. i}land adv.
i-land s., till 1land industri-
land, industrialiserat
land

iland se i land
i{land}driven [-an•d-] adj.
i{land}fluten adj.
i{land}föra v. _
i{land}för{ing s.
i{land}sätta v. _
i{land}sätt{ning s.
i}lasta v. _
i}last{ning s.
i{last{nings}plats s.
il}be{fordr{an s.
il}bud s.
ilex s. -en -ar järnek
ilex}krans s.
il}fart s.
il}gods s.
il{gods}ex{ped{it{ion s.
il{gods}taxa s.
i-ljud s.
ill- i sms ªmed färgadj., vard.º
intensivt, ilsket, illande

illa adv. värre värst
illa}faren adj. ªprov.º illa
medfaren; ªfinl.º skämd

illa}lukt{ande adj. oböjl.
illa}låt{ande adj. oböjl.

1illa}må{ende adj. oböjl.
2illa}må{ende s. -t
ill{ande adv. ªvard.º i. röd
eldröd, ilsket röd

illa}sinn{ad adj.
illa}sitt{ande adj. oböjl. i.

kläder
illa}smak{ande adj. oböjl.
illa}varsl{ande adj. oböjl.
illa}vulen adj. illavulet illa-

vulna ªåld.º dålig
ill}batt{ig adj. -t -a ªvard.º

elak; halsstarrig; okynn-
ig

ill}batt{ing s. ªvard.º okynn-
igt barn

ill}blå adj.
ill}dåd s.
il{leg{al [-a•l] adj. -t -a olag-
lig

il{leg{al{itet [-e•t] s. -en
il{leg{it{im [-giti•m] adj. -t -a
olaglig; oberättigad; ut-
omäktenskaplig

il{leg{it{im{itet [-e•t] s. -en
iller s. -n illrar mårddjur
iller}skinn s.
ill}fund{ig adj. -t -a illistig
ill}fund{ig{het s. -en -er
ill}fän{as v. illfänades ªvard.º
väsnas, bråka

ill}grön adj. -t -a
ill}gul adj. -t -a
ill}gärn{ing s.
ill{gärn{ings}man s., till 1man
ill}hojta v. ªvard.º
il{liber{al [-a•l] adj. -t -a
trångbröstad, småsinnad

il{liber{al{itet [-e•t] s. -en
il{likv{id{itet [-e•t] s. -en
illistig avstavas ill}list{ig adj.

-t -a
illistighet avstavas ill}list{ig{-

het s.
il{litter{at [-a•t] adj.; n. =, -a
utan boklig bildning,
obeläst

ill}mar{ig adj. -t -a listig,
knipslug

ill}mar{ig{het s.
il{loj{al [-a•l] adj. -t -a
ohederlig, otillbörlig;
osolidarisk

il{loj{al{itet [-e•t] s. -en
ill}par{ig adj. -t -a illmarig
ill}par{ig{het s.
ill}röd adj.
ill}slug adj. -t -a
ill}slug{het s.
ill}tjut s.
ill}tjuta v. ªvard.º
ill}tyckt adj. ªfinl.º ledsen;
sårad

il{lud{era v. -de ge intryck
el. illusion av
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il{lud{er{ing s.
il{lum{in{at{ion s. -en -er
il{lum{in{era v. -de upplysa
festligt; färglägga

il{lum{in{er{ing s.
il{lus{ion s. -en -er felaktig
uppfattning; ogrundad
förhoppning; intryck av
verklighet

il{lus{ion{ist [-is•t] s. -en -er
trollkonstnär

il{lus{ion{ist{isk adj. -t -a
il{lus{ions}fri adj.
il{lus{ions}fri{het s.
il{lus{ions}lös adj. -t -a
il{lus{ions}lös{het s.
il{lus{ions}mak{eri s. -et
il{lus{ions}nummer s. troll-
konst

il{lus{ions}trick s. -et; pl. =
il{lus{or{isk [-o•-] adj. -t -a
förvillande lik, bedräglig,
overklig

il{luster [-us•t-] adj. -t
illustra lysande, fram-
stående

il{lustr{at{ion s. -en -er för-
klarande bild, belysande
exempel

il{lustr{at{ions}konst s.
il{lustr{at{ions}materi{al s.
il{lustr{at{ions}mus{ik s.
il{lustr{at{iv [-i•v äv. ill•-] adj.

-t -a belysande; bild-
il{lustr{at{ör [-ö•r] s. -en -er
il{lustr{era v. -de förse med
bilder; belysa, visa

il{lustr{er{ing s.
ill}vilja s.
ill}vill{ig adj. -t -a
ill}vill{ig{het s.
ill}vrål s.
ill}vråla v. ªvard.º
illyr{er [-y•-] s. pl. ªhist.º inv.
i Illyrien

illyr{isk adj. -t -a
il}marsch s.
il{ning s. -en -ar
il}paket s.
il}sam{tal s. ªtelef.º
ilsk adj. -t -a ªvard.º ilsken
ilska s. -n
ilsk{as v. ilskades ªprov. o.

finl.º vara ond el. ilsken;
ªfinl.º vara svårläkt

ilsken adj. ilsket ilskna
ilskna v. -de; i. till bli ilsken
il}snabb adj. -t -a
il}tele{gram s.
il}tåg s. -et; pl. =
i}lägg{ning s.
i{läggs}skiva s.
i-länn{ing s. -en -ar inv. i
i-land

im{age [imm•its] s. -n [-en];
föreställning om en person
el. vara el. ett företag m.m.,
profil, anseende

im{ag{in{ist [-sinis•t] s. -en 
-er ªkonsthist.º medlem av
skånsk målargrupp

im{ag{in{är [-sinä•r] adj. -t -a
endast inbillad, overklig;
ªmat.º som utgör el. inne-
håller talet ��–1

im{ago [-a•-] s. -n ªzool.º
fullt utbildad insekt (mot-
satt: larv o. puppa)

imam [-a•m] s. -en -er
islamisk böneledare

i}mat{ning s.
i{mat{nings}tratt s.
im{bec{ill [-sill•] adj. -t -a

medelsvårt psykiskt ut-
vecklingshämmad; ªvard.º
dum, fånig

im{bec{ill{itet [-e•t] s. -en
im}fri adj.
im{it{at{ion s. -en -er efter-
likning; efterbildning

im{it{at{iv [-i•v äv. imm•-]
adj. -t -a efterliknande

im{it{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]

im{it{at{ris [-i•s] s. -en -er
im{it{at{ör [-ö•r] s. -en -er
im{it{era v. -de ta efter,
efterlikna; härma

im{it{er{ing s.
1imma s. -n
2imma v. -de; i. sig
im{man{ens [-en•s] s. -en

ªfilos.º
im{man{ent [-en•t] adj.; n. =,

-a inneboende
im{materi{al{is{era v. -de

im{materi{al{itet [-e•t] s. -en
okroppslighet

im{materi{al}rätt [-a•l-] s.
ªjur.º rätt rörande im-
materiella värden, t.ex.
upphovsrätt, patenträtt

im{materi{ell [-ell•] adj. -t -a
okroppslig, andlig

im{matr{ikul{at{ion s. -en -er
im{matr{ikul{era v. -de in-
skriva i matrikel

im{matr{ikul{er{ing s.
imm{ig adj. -t -a
imm{ig{het s.
im{migr{ant [-an•t] s. -en -er
invandrare

im{migr{ant}vis{um s.
im{migr{at{ion s. -en
im{migr{at{ions}byrå s. -n -er
im{migr{at{ions}land s., till

1land
im{migr{at{ions}mynd{ig{het s.
im{migr{era v. -de invandra
im{migr{er{ing s.
im{miss{ion s. -en miljöför-
skämning gm rök el.
spillvatten el. buller m.m.

im{miss{ions}mängd s.
im{mob{il [-i•l] adj. -t -a
orörlig; icke rustad, på
fredsfot

im{mod{er{at [-a•t] adj.; n. =,
-a icke måttfull

im{mod{est [-es•t] adj.; n. =, 
-a icke anspråkslös

im{mor{al{isk [-a•-] adj. -t -a
omoralisk

im{mor{al{ism [-is•m] s. -en
omoralisk el. amoralisk
åskådning

im{mor{al{ist s. -en -er
im{mor{al{itet [-e•t] s. -en
im{mun [-u•n] adj. -t -a
oemottaglig för smitta

im{mun}bio{logi s.
im{mun{brist}sjuk{dom s.
im{mun}för{svar s.
im{mun{is{era v. -de göra
immun

im{mun{is{er{ing s.
im{mun{itet [-e•t] s. -en
oemottaglighet för smitta;
jur. okränkbarhet
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im{mun{itets}skydd s.
im{muno{log [-å•g] s. -en -er
im{muno{logi [-gi•] s. -n
läran om medicinsk im-
munitet

im{muno{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

im{mun}re{akt{ion s.
im{mun}ser{um s.
im{mun}syst{em s.
im{ning s.
i morgon [-år•g- el. -årr•-]

äv. i}morgon, i morron,
i}morron [-årr•-] adv.

impala [-a•la] s. -n impalor
antilop från s. och ö.
Afrika

im{ped{ans [-an•s äv. -an•s]
s. -en ªelektr.º lednings-
motstånd i växelströms-
krets

im{pedi{ment [-en•t] s. -et;
pl. = ekonomiskt onyttig
mark

1im{per{at{iv [im•p-] s. -en -er
ªspråkv.º uppmaningsform

2im{per{at{iv [im•p-] s. -et;
pl. = ªfilos.º handlingsnorm
i form av bud

3im{per{at{iv [im•p-] adj. -t -a
bjudande, tvingande; 
imperativt mandat ªstatsv.º
innebärande bundenhet
att verka el. rösta enl.
valmännens uppfattning

im{per{at{iv}form s. -en -er
im{per{at{iv{isk adj. -t -a ªmest

språkv.º
im{per{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; kejsare; segrande
fältherre i det forntida
Rom

im{per{at{or{isk [-o•-] adj. -t 
-a kejserlig; myndig m.m.

im{per{fekt [im•p-] s. imper-
fektet imperfekter el.
im{per{fekt{um imperfektet
imperfekter ªspråkv.º tempus
(t.ex. ’gick’, ’talade’)

im{per{fekt}form s. -en -er
imperfektum se imperfekt
im{per{fekt}änd{else s.
im{peri{al{ism [-is•m] s. -en

strävan efter världsvälde
m.m.

im{peri{al{ist s. -en -er
im{peri{al{ist{isk adj. -t -a
im{peri{al{ist}stat s.
im{peri{al}okt{av [-a•l-] s.

ªåld.º bokformat
im{peri{al}stil s. ªboktr.º
im{peri{al}säng [-a•l-] s.
bred utdragssäng med
hög rygg

im{perie}bygg{are s. ªofta
bildl.º

im{peri{um [-e•-] s. imperiet
imperier stormaktsvälde;
ªofta bildl.º; industriimperi-
um

im{pert{in{ens [-en•s] s. -en 
-er

im{pert{in{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a näsvis

impetigo [-i•go] s. -n hud-
sjukdom svinkoppor

im{plant{at [-a•t] s. -et; pl. =
ªodont.º implantations-
material

im{plant{at{ion s. -en -er det
befruktade äggets inväxt
i livmoderslemhinnan;
ªodont.º insättning av ett
material som ger fäste
för protes

im{plant{era v. -de ªodont.º
utföra implantation

im{ple{ment{era v. -de för-
verkliga, genomföra;
databeh. göra ett datapro-
gram körbart på en viss
maskin

im{ple{ment{er{ing s.
im{plic{era v. -de inbegripa

i sig, innebära; inblanda
i ett företag o.d.

im{plic{er{ing s.
1im{plic{it [-i•t] adj.; n. =, -a

innefattad i ngt annat m.m.
2im{plic{it [-i•t] adv. inbe-

gripet, underförstått
im{plik{at{ion [-so•n] s. -en 

-er implicering; inne-
börd; följd o.d.

im{plod{era v. -de springa
sönder inåt

im{plod{er{ing s.
im{plos{ion s. -en -er
im{pond{er{abil{ia [-bi•-] el.

im{pond{er{abili{er s. pl.
ovägbara ting; obestäm-
bara faktorer

im{pon{era v. -de göra starkt
intryck, inge beundran
el. respekt

im{pon{er{ande adj. oböjl.
im{popul{ar{itet [-e•t] s. -en
im{popul{är [-ä•r] adj. -t -a
illa omtyckt, misshaglig

im{port [-årt•] s. -en -er slag
av införsel

im{port}af{fär s.
im{port}art{ikel s.
im{port}av{gift s.
im{port}be{hov s.
im{port}be{ro{ende s. -t
im{port{era v. -de införa

i landet
im{port{er{ing s.
im{port}firma s.
im{port}för{bud s.
im{port}före{tag s.
im{port}gods s.
im{port}hamn s.
im{port}kon{kurr{ens s.
im{port}kost{nad s.
im{port}kvot s.
im{port}lic{ens s.
im{port}lic{ensi{er{ing äv.

im{port}lic{ens{er{ing s.
im{port}pol{it{ik s.
im{port}pris s., till 1pris
im{port}regl{er{ing s.
im{port}re{strikt{ion{er s. pl.
im{port}skydd s.
im{port}stopp s., till 1stopp
im{port}sub{vent{ion s.
im{port}tariff s.
im{port}till{stånd s.
im{port}tull s.
im{port}vara s.
im{port{ör [-ö•r] s. -en -er
im{port}över{skott s.
im{pos{ant [-an•t äv. -an•t]

adj.; n. =, -a imponerande,
storslagen

im{post [-ås•t] s. -en -er
underlag för valvbåge
o.d. på pelarkrön
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im{pot{ens [-en•s] s. -en
oförmåga hos man att
genomföra samlag

im{pot{ens}pro{blem s.
im{pot{ent [-en•t] adj.; n. =, 

-a
im{pregn{era [-enne•- el.
-enje•-] v. -de genom-
dränka, indränka; göra
vattentät m.m.

im{pregn{er{ing s.
im{pregn{er{ings}medel s.
im{pregn{er{ings}met{od s.
im{press{ario [-a•-] s. -n im-

pressarier ekonomisk led-
are för artistframträd-
anden o.d.

im{press{ion s. -en -er
omedelbart intryck

im{press{ion{ism [-is•m] s.
-en konstriktning som
söker förmedla omedel-
bara sinnesintryck

im{press{ion{ist s. -en -er
im{press{ion{ist{isk adj. -t -a
im{prim{at{ur [-a•-] s. oböjl.

ett i. tryckningstillstånd
im{pro{dukt{iv [-i•v äv. imm•-]

adj. -t -a ofruktbar; icke
längre skapande

im{pro{dukt{iv{itet [-e•t] s.
-en

im{promptu [-åm•p-] s. -t -n
musikstycke som ger in-
tryck av improvisation,
fantasistycke för piano;
i hast skriven tillfällig-
hetsdikt

im{pro{vis{at{ion s. -en -er
im{pro{vis{at{ions}för{måga s.
im{pro{vis{at{ions}konst s.
im{pro{vis{at{or{isk [-to•-]

adj. -t -a
im{pro{vis{at{ör [-ö•r] s. -en 

-er
im{pro{vis{era v. -de skapa

el. åstadkomma utan för-
beredelse

im{pro{vis{er{ing s.
im{puls [-ul•s] s. -en -er in-
givelse, uppslag; stöt

im{puls}giv{are s.
im{puls}handla v.

im{puls}handl{ing s.
im{puls{iv [-i•v äv. imm•-]

adj. -t -a som följer ögon-
blickets ingivelse; lätt-
rörd o. oberäknelig

im{puls{iv{itet [-e•t] s. -en
im{puls}köp s.
im}rör s.
in [inn] adv.
ina v. -de frambringa ett
vinande ljud vid flykt
(om mygg)

in ab{surd{um [-urd•-] adv.
intill det orimliga

in}ac{kord{era v. _
in}ac{kord{er{ad adj.
in}ac{kord{er{ing s. -en -ar

1 det att vara inackord-
erad  2 inackorderad
person

in{ac{kord{er{ings}hem s.
in{ac{kord{er{ings}rum s.
in{ac{kord{er{ings}tant s.
in{ad{ekv{at [-a•t] adj.; n. =, 

-a icke fullt motsvarig el.
likvärdig el. riktig

in{ad{vert{ens [-en•s] s. -en 
-er mindre fel el. inkon-
sekvens på grund av
förbiseende o.d.

in{akt{iv [-i•v el. inn•-] adj. -t
-a overksam

in{akt{iv{era [-e•-] v. -de
in{akt{iv{er{ing s.
in{akt{iv{itet [-e•t] s. -en
in{aktu{ell [-ell•] adj. -t -a
icke av intresse el. betyd-
else för dagen

in{all{es [-all•- äv. inn•-] adv.
sammanlagt, i allt

in}and{as v. _
in}and{ning s.
in{and{nings}luft s.
in}arbeta v. _
in}arbet{ning s.
i natt [-att•] äv. i}natt adv.
in{aug{ur{at{ion [-so•n] s. -en

-er högtidlig invigning
in{aug{ur{era [-e•-] v. -de på-
börja, inleda

in{aug{ur{er{ing s.
in}avel s.
in}baka v. _

in}bak{ad adj.
in}bak{ning s.
in}bakt adj.; n. =, -a
in}be{grepp s.
in}be{gripa v.
in}be{gära v. ªfinl.º i. ett ut-

låtande
in}be{ordra v. _
in}be{räkna v.
in}be{räkn{ing s.
in}be{rätta v.
in}be{spara v.
in}be{spar{ing s.
in}be{tala v. _
in}be{tal{ning s. -en -ar
in{be{tal{nings}avi s.
in{be{tal{nings}dag s.
in{be{tal{nings}kort s. ªpost.º
in}billa v. -de; i. sig
in}bill{ning s. -en -ar
in{bill{nings}foster s.
in{bill{nings}för{måga s.
in{bill{nings}kraft s.
in{bill{nings}lek s.
in{bill{nings}sjuk adj. -t -a
in{bill{nings}sjuka s.
in{bill{nings}värld s.
in}bilsk adj. -t -a uppblåst,

narraktigt viktig
in}bilsk{het s.
in}binda v. _
in}bind{ning s.
in}biten adj.
in}bjuda v. _; i bet. ’bjuda att

komma in’ mest bjuda in
in}bjud{an s.; best. =; i pl. an-

vänds inbjudningar; en i.
in}bjud{ande adj. oböjl. lock-
ande, tilldragande

in}bjud{are s.
in}bjud{ning s.
in{bjud{nings}brev s.
in{bjud{nings}kort s.
in}blada v. _ lägga in bilaga

o.d. i tidning; snick. infoga
med bladning

in}blad{ning s.
in blanco se in blanko
in}blanda v. _
in}bland{ning s. -en -ar
in{bland{nings}pol{it{ik s.
in blanko el. in blanco adv.
utan påskrift av namn el.
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belopp; fullmakt in b.
öppen

in}blick s.
in}blåsa v. _
in}blås{ning s.
in}bodd adj.
in}bogs{era [inn•-] v. _
in}bogs{er{ing s.
in}boka v. _
in}bok{ning s.
in}bord{are s. -n; pl. =, best.

pl. inbordarna inombord-
are

in}bringa v.
in}bring{ande adj. oböjl. lön-
ande

in}broms{ning s.
in}brott s. -et; pl. =
in{brotts}för{säkra v.
in{brotts}för{säkr{ing s.
in{brotts}för{sök s.
in{brotts}larm s.
in{brotts}rotel s.
in{brotts}stöld s.
in{brotts}tjuv äv. vard.

in{brotts}tjyv s.
in{brotts}verk{tyg s.
in}bryta v. _
in}bryt{ning s.; äv. bildl.; göra

en i. bryta igenom fiend-
ens frontlinje

in}bränd adj.
in}bränn{ing s.
in}buckl{ad adj.
in}buckl{ing s.
in}bukt{ad adj.
in}bukt{ning s.
in}bunden adj. ªäv. bildl.º
sluten

in}bunden{het s.
in}bur{ad adj. ªvard.º
in}buren adj.
in}bur{ning s.
in{bygg{ar}an{tal s.
in}bygg{are s.
in{bygg{ar}namn s. ªspråkv.º
in}byggd adj.
in}bygg{nad s.
in}bygg{ning s.
in}bylt{ad adj.
in}bylt{ning s.
in}byte s. -t -n
in{byt{es}bil s.

in{byt{es}pris s., till 1pris
in}bädda v. _
in}bädd{ning s.
in}bärga v. _
in}bärg{ning s.
in}bär{ning s.
in}böjd adj.
in}böj{ning s.
in}börd{es adv. o. adj. oböjl.

i. testamente, krig
in{börd{es}krig s.
in{börd{es}strid s.
in{cest [-ses•t] s. -en -er
blodskam

in{cest}avel s. ªlant.º stark
inavel

in{cest}brott s.
in{cest}för{håll{ande s.
in{cest}mot{iv s.
in{cestu{ös [-ö•s] adj. -t -a
in}checka v. _
in}check{ning s.; på flygplats,

hotell o. d
in{check{nings}disk s.
in{check{nings}lista s.
in{cid{ens [-en•s] s. -en -er
antal inträffade händels-
er under en viss period,
ofta sjukdomsfall

in{cid{ent [-en•t] s. -en -er
tillfällig (störande) händelse;
tillbud; olyckshändelse

in{cid{ent}be{red{skap s. ªmil.º
in{cita{ment [-en•t] s. -et;

pl. = eggelsemedel, sporre,
utlösande impuls

in corp{ore [-kår•p-] adv.
som kår el. helhet, sam-
fällt; uppvakta i.

in}dans{ande adj. oböjl.
komma i.

in}data s. pl.; vid databehandl-
ing

in{de{fin{it [-i•t el. inn•-] adj.;
n. =, -a ªspråkv.º obestämd;
i. pronomen

in{de{klin{abel [-a•-] adj. -t in-
deklinabla ªspråkv.º oböjlig

in}dela v. _
in}del{ning s. -en -ar
in{del{nings}grund s. -en -er
in{del{nings}verk{et s. best.

ªhist.º

in}delt adj. ªhist.º i. rege-
mente

in{de{pend{ens [-en•s] s. -en
oavhängighet

1in{de{pend{ent [-en•t] s. -en 
-er ªmest (konst)hist.º

2in{de{pend{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a oavhängig

in{de{term{in{ism [-is•m] s.
-en åsikten att viljan är
fri

in{de{term{in{ist s. -en -er
in{de{term{in{ist{isk adj. -t -a
in{dex s. -et; pl. = förteckn-
ing; jämförelsetal; tecken
som fogas till bokstäver
för att skilja dem åt; vis-
are m.m.

in{dex}av{tal s.
in{dex}bunden adj.
in{dex{era [-e•ra] v. -de in-
dexreglera; förse med
index

in{dex{er{ing s.
in{dex}höj{ning s.
in{dex}just{er{ing s.
in{dex}lån s.
in{dex{mäss{ig adj. -t -a
in{dex}regl{era v. indexregl-

erade löner
in{dex}regl{er{ing s.
in{dex}serie s.
in{dex}siffra s.
in{dex}syst{em s.
in{dex}tal s.
in{dex}term{in{er s. pl. ªekon.º
indextillägg avstavas in{dex}-

till{lägg s.
in{dex}upp{räkn{ing s.
indi{an [-a•n] s. -en -er
indi{an}bok s., till 1bok
indi{an}dans s.
indi{an}hövd{ing s.
indi{an}krasse s.
indi{an}krig s.
indi{an}kult{ur s.
indi{an}kvinna s.
indi{an}näsa s.
indi{an}re{serv{at s.
indi{ansk [-a•n-] adj. -t -a
indi{anska s. -n indianskor
indi{an}sommar s. britt-
sommar
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indi{an}språk s.
indi{an}stam s.
indi{an}terr{it{ori{um s.
indi{an}tjut s.
indi{an}upp{ror s.
in{dic{era [-se•-] v. -de ªmed.º
motivera; undersökning-
en var klart medicinskt in-
dicerad

in{dic{er{ing s.
in{dicie}be{vis s.
in{dicie}be{vis{ning s.
in{dicie}kedja s.
in{dici{um [-di•s-] s. indiciet

indicier tecken som tyder
på ngt

indie [in•di] s. oböjl. musik
som produceras på obe-
roende skivbolag; även
om viss typ av musik; indie-
pop

indie}far{are s. -n; pl. =, best.
pl. indiefararna

indi{er s. -n; pl. = inv. i Indi-
en

in{dif{fer{ens [-en•s] s. -en
obestämdhet; likgiltighet

in{dif{fer{ens}läge s.
in{dif{fer{ent [-en•t] adj.; n. =,

-a
in{dif{fer{ent{ism [-is•m] s.

-en
in{di{gest{ion [-geso•n el.
-jeso•n] s. -en dålig mat-
smältningsförmåga

in{di{gest{ions}be{svär s.
in{dign{at{ion [-dinnaso•n

äv. -dinj-] s. -en sedlig
harm, förtrytelse

in{dign{at{ions}art{ikel s.
in{dign{at{ions}litter{at{ur s.
in{dign{er{ad [-dinne•- el.
-dinje•-] adj.; moraliskt
upprörd, uppbragt

indigo [in•d-] s. -n färg-
(ämne); växt

indigo}blå adj.; ofta i n. sing.
substantiverat indigoblått

indigo}färg s.
indigo}färg{ad adj.
indigo}växt s.
in{dik{at{ion [-o•n] s. -en -er
anvisning, fingervisning,

tecken; antydning;
grund, skäl

1in{dik{at{iv [inn•-] s. -en -er
ªspråkv.º modusform som
uttrycker något verkligt
o.d. (t.ex. imperfektformen
’gick’)

2in{dik{at{iv [inn•-] adj. -t -a
ªspråkv.º

in{dik{at{iv}form s. -en -er
in{dik{at{iv{isk adj. -t -a

ªspråkv.º
in{dik{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; medel el. anordn-
ing för påvisande t.ex. av
förekomst el. för mätning
av mängd o.d.

in{dik{at{or}dia{gram s. ªtekn.º
in{dik{at{or}vätska s.
in{dik{era [-ke•-] v. -de ut-
göra tecken på; ange,
påvisa förekomst av; jfr
indicera; varningslampan
indikerar att ett fel upp-
stått

in{dik{er{ing s. -en -ar på-
visad förekomst av ngt

in{dik{er{ings}ap{par{at s.
in{dik{er{ings}lampa s.
in{dik{er{ings}medel s.
in{dik{er{ings}zon s.
in}dimm{ad adj. kvarhållen

el. hindrad av dimma (i
fråga om flygning)

in{di{rekt [inn•-] adj.; n. =, -a
inte direkt, på omvägar
o.d.

in{discipl{in{er{ad [-e•-] adj.
odisciplinerad

ind{isk adj. -t -a
ind{iska s. -n indiskor kvinna
in{dis{kret [-e•t] adj.; n. =, -a
ogrannlaga; lösmynt

in{dis{kret{ion [-o•n] s. -en 
-er bristande takt, takt-
löshet; lösmynthet

in{dis{pon{er{ad [-e•-] adj.
icke upplagd, ohågad;
opasslig

in{dis{pon{ibel [-i•b-] adj. -t
indisponibla icke tillgäng-
lig, som man inte förfog-
ar över

in{dis{pos{it{ion [-o•n] s. -en
olust; opasslighet

in{dis{put{abel [-a•-] adj. -t
indisputabla obestridlig,
oemotsäglig

indi{um s. -et el. indiet el. =
grundämne

in{di{vid [-i•d] s. -en -er el.
bot. o. zool. äv. -et; pl. = en-
skild varelse

in{di{vid}re{lat{er{ad adj. indi-
vidrelaterade betyg

in{di{vidu{al}et{ik s.
in{di{vidu{al{is{era [-e•-] v.

-de
in{di{vidu{al{is{er{ing s.
in{di{vidu{al{ism [-is•m] s.

-en åsikt som ställer indi-
viden i motsats till släktet el.
samhället i förgrunden

in{di{vidu{al{ist s. -en -er
in{di{vidu{al{ist{isk adj. -t -a
in{di{vidu{al{itet [-e•t] s. -en 

-er egenart, särprägel;
personlighet

in{di{vidu{al}pre{vent{ion s.
ªjur.º

in{di{vidu{al}pre{vent{iv adj.
-t -a ªjur.º

in{di{vidu{al}psyko{logi s.
in{di{vidu{al}terapi s.
in{di{vidu{ell [-ell•] adj. -t -a
enskild; utmärkande för
en enskild, egenartad,
personlig

indo}europé [in•d- el. -e•] s.
indo}europe{isk [in•d-, -pe•i-

el. -pej•-] adj. -t -a
indo}germ{an [-a•n] s.
indo}germ{ansk [-a•n-] adj.

-t -a
indo}iransk [-a•n-] adj. -t -a
indo}kin{es{isk adj. -t -a
in{doktr{in{era [-e•-] v. -de
gm intensiv påverkan
söka bringa ngn att om-
fatta en lära, åskådning
el. uppfattning

in{doktr{in{er{ing s.
in{dol{ens [-en•s] s. -en
in{dol{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
loj, håglös, oföretagsam

indo{log [-å•g] s. -en -er
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indo{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om Indiens språk,
kultur o. historia

indo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
indon{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Indonesien

indon{esi{er s. -n; pl. =
indones

indon{es{isk adj. -t -a
indon{es{iska s. -n indones-

iskor 1 ej pl.; språk 2 kvinna
in}dra äv. in}draga v.
in}drag s. ªboktr.º
indraga se indra
in}dragen adj.
in}dragen{het s.
in}drag{ning s.
in{drag{nings}stat s. på i.
in}driva v. _
in}driv{bar adj. -t -a
in}driv{ning s. -en -ar
in{driv{nings}krav s.
in{driv{nings}man s., till

1man
in{driv{nings}mynd{ig{het s.
in{driv{nings}åt{gärd s.
in}dropp{ning s.
in}dryp{ning s.
in}drypt adj.
in}dränka v. _
in}dränk{ning s.
in{duc{era [-se•-] v. -de in-
föra, inleda m.m.; ªfilos.º
från enskilda fall härleda en
allmän lag e.d.; ªfys.º fram-
kalla elström el. magnetism

in{dukt{ans [-an•s el. -an•s]
s. -en ªelektr.º av induktion
förorsakat motstånd i
växelströmskrets

in{dukt{ion [-kso•n] s. -en 
-er ªfilos., fys.º till inducera

in{dukt{ions}ap{par{at s.
ªelektr.º

in{dukt{ions}be{vis s. ªfilos.º
in{dukt{ions}mot{or s. ªelektr.º
in{dukt{ions}ström s.
in{dukt{iv [-i•v äv. in•d-] adj.

-t -a ªfilos., fys.º till inducera
in{dukt{or [-uk•t-] s. -n -er
[-o•r-] ankare i enkel
växelströmsgenerator;
induktionsapparat m.m.

in{dukt{or}rulle s.
in{dukt{or}vev s.
in}dunsta v. _ fullständigt
avdunsta; i. (ngt) till torr-
het

in}dunst{are s. -n; pl. =, best.
pl. indunstarna

in}dunst{ning s.
in{dunst{nings}kärl s.
industri [-ri•] s. -n -er
industri}aktie s.
industri{al{is{era [-e•-] v. -de
industri{al{is{er{ing s.
industri{al{is{er{ings}grad s.
industri{al{is{er{ings}pro{-

cess s.
industri{al{ism [-is•m] s. -en
produktionsordning
kännetecknad av stor-
industri

industri{al{ist{isk adj. -t -a
industri}an{lägg{ning s.
industri}arbet{are s.
industri{arbet{ar}lön s.
industri}arbete s.
industri}arbet{erska s.
industri{arbets}plats s.
industri}av{fall s. -et
industri}bi{stånd s.
industri}bo{lag s.
industri}brand{kår s.
industri}bransch s.
industri}bygg{nad s.
industri}center s., till 3center
industri}centr{um s.
industri}chef s.
industri}de{leg{at{ion s.
industri}de{parte{ment s.
industri}de{signer s.
industri{ell [-ell•] adj. -t -a
industri-

industri}en{het s.
industri}e{tabl{er{ing s.
industri}ex{port s.
industri}fast{ig{het s.
industri}fisk s.
industri}fiske s.
industri}fond s.
industri}form{giv{are s.
industri}för{bund s.
industri}före{tag s.
industri}gren s.
industri}grupp s.

industri}hist{or{isk adj. -t -a
industri}idk{are s.
industri}im{peri{um s.
industri}in{vest{er{ing s.
industri}jobb s.
industri}kap{ac{itet s.
industri}kom{miss{ion s.
industri}kom{plex s.
industri}kon{cern s.
industri}land s., till 1land
industri}led{are s.
industri}lok{al s.
industri}lok{al{is{er{ing s.
industri}magn{at s.
industri}man s., till 1man
industri}min{ister s.
industri}mässa s.
industri}nat{ion s.
industri}ned{lägg{else s.
industri}ned{lägg{ning s.
industri}om{råde s.
industri}ort s. -en -er
industri}pol{it{ik s.
industri}pro{dukt s.
industri}pro{dukt{ion s.
industri}pro{jekt s.
industri}rob{ot s.
industri}sam{hälle s.
industri}sekt{or s.
industri}sem{ester s.
industri}spion s.
industri}spion{age s.
industri}spår s. ªjärnv.º
industri}stad s., till 1stad
industri}stat s.
industri}syssel{sätt{ning s.
industri}tjänste{man s.
industri}ut{släpp s.
industri}ut{ställ{ning s.
industri}vara s.
industri}verk s.
industri}värld{en s. best.
in}dämma v. _
in}däm{ning s.
in{ef{fekt{iv [-i•v el. inn•-]

adj. -t -a utan tillräcklig
verkan

in{ef{fekt{iv{itet [-e•t] s. -en
in}e{mot [inn•- el. -o•t] el. in

e{mot prep.
in{ert [-ärt•] adj.; n. =, -a re-

aktionströg; inerta gaser
in}etsa v. _ i. sig
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in}ets{ning s.
in{ex{akt [-ak•t] adj.; n. =, -a
icke fullt riktig, onöjaktig

in{ex{akt{het s.
in ex{tenso [-en•s-] adv. i sin
helhet, oförkortat (i fråga
om citat)

in}fall s.
in}falla v. inträffa
in}fallen adj. infallna kinder
in{falls}plan s. -et; pl. = ªfys.º
in{falls}port s.
in{falls}rik adj. -t -a
in{falls}vinkel s.
in}falsa v. _
in}fals{ning s. -en -ar
in{fam [-a•m] adj. -t -a
nedrig, gemen

in{fami [-mi•] s. -n -er
in{fant{eri [-ri•] s. -et fotfolk
in{fant{eri}bat{alj{on s.
in{fant{eri}brig{ad s.
in{fant{eri}för{band s.
in{fant{eri}rege{mente s.
in{fant{er{ist [-is•t] s. -en -er
in{fant{il [-i•l] adj. -t -a
barnslig, outvecklad;
ªmed.º som rör spädbarn

in{fant{il{is{era [-e•-] v. -de
in{fant{il{is{er{ing s.
in{fant{il{ism [-is•m] s. -en
in{fant{il{itet s. -en
in}far{ande adj. oböjl.

komma i.
infarkt [-ar•kt] s. -en -er

ªmed.º vävnadsdöd bero-
ende på tilltäppning av
artärgren gm blodpropp

infarkt}klin{ik s.
infarkt}pati{ent s.
in}fart s. -en -er
in{farts}gata s.
in{farts}led s. -en -er
in{farts}park{er{ing s.
in{farts}väg s.
in}fas{ning s. successiv an-
passning

in{fas{nings}peri{od s.
in}fatta v. _
in}fatt{ning s.
in{fekt{era [-te•-] v. -de
smitta ned

in{fekt{er{ing s.

in{fekt{ion [-kso•n] s. -en -er
smitta; sjukligt tillstånd
uppkommet gm levande
smittämne

in{fekt{ions}klin{ik s.
in{fekt{ions}känsl{ig adj. -t -a
in{fekt{ions}läk{are s.
in{fekt{ions}risk s.
in{fekt{ions}sjuk{dom s.
in{fekti{ös [-ksö•s] adj. -t -a
smittsam; uppkommen
gm smitta; smittbärande

in{fern{al{isk [-a•-] adj. -t -a
helvetisk, ohygglig

in{ferno [-fä•rn- el. -färr•n-]
s. -t -n helvete, olidligt
tillstånd

in}fetta v. -de; i. maskin-
delar

in}fettning s.
in{fibul{at{ion s. -en -er typ
av traditionell kvinnlig
omskärelse

in{fici{era [-sie•-] v. -de
smitta ned

in{fici{er{ing s.
in}filtr{ad adj. i. i ngt
in{filtr{at{ion [-o•n] s. -en -er
in{filtr{at{ions}an{lägg{ning s.
in{filtr{at{ions}skydd s.
in{filtr{at{ions}verk{sam{het s.
in{filtr{at{ör [-ö•r] s. -en -er
in{filtr{era [-e•-] v. -de
tränga in i, genom-
tränga; innästla sig i;
intränga

in{filtr{er{ing s.
in{fin{it [-i•t el. inn•-] adj.;

n. =, -a ªmat.º oändlig:
ªspråkv.º icke finit; infinita
verbformer

in{fin{it{iv [inn•-] s. -en -er
ªspråkv.º verbs grundform
(t.ex. ’gå’, ’tala’)

in{fin{it{iv}form s. -en -er
in{fin{it{iv{isk adj. -t -a
in{fin{it{iv}märke s.
in}finna v. i. sig
in{fix [-ik•s] s. -et; pl. =

ªspråkv.º betydelsebärande
ordled som skjuts in i ett
ords stam

in{flamm{at{ion [-o•n] s. -en 

-er tillstånd känne-
tecknat av hetta, rodnad,
svullnad o. ömhet i infekt-
erad el. skadad kroppsdel

in{flamm{at{ions}härd s.
in{flamm{at{or{isk [-o•-] adj.

-t -a
in{flamm{era [-e•-] v. -de
framkalla inflammation;
huden är inflammerad

in{flamm{er{ing s.
in{flat{era [-e•-] v. -de åstad-
komma inflation; låta
vidkännas inflation

in{flat{ion s. -en allmän
prisstegring, penning-
värdesförsämring

in{flat{ion{ist{isk [-is•t-] adj.
-t -a

in{flat{ions}be{kämp{ning s.
in{flat{ions}brasa s. ªbildl.º
in{flat{ions}broms s. ªbildl.º
in{flat{ions}driv{ande adj.

oböjl.
in{flat{ions}dämp{ande adj.

oböjl.
in{flat{ions}fara s.
in{flat{ions}för{vänt{ning s.
in{flat{ions}mål s.
in{flat{ions}pol{it{ik s.
in{flat{ions}risk s.
in{flat{ions}skydd s.
in{flat{ions}skydda v.
in{flat{ions}säker adj.
in{flat{ions}säkra v.
in{flat{ions}takt s.
in{flat{ions}tend{ens s.
in{flat{ions}tryck s.
in{flat{ions}ut{veckl{ing s.
in{flat{ions}vinst s.
in{flat{or{isk [-o•-] adj. -t -a
in{flex{ions}punkt [-o•-] s.

ªmat.º punkt där en kurva
byter krökningsriktning

in}flicka v. _
in}flick{ning s.
in}flika v. _
in}flik{ning s.
in{flu{ens [-en•s] s. -en -er
inverkan, påverkan, in-
flytande

in{flu{ensa [-en•sa] s. -n
influensor virussjukdom
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in{flu{ensa}epi{demi s.
in{flu{ensa}smitta s.
in{flu{ensa}vir{us s.
in{flu{ens}om{råde s.
in{flu{era [-e•-] v. -de; i. (på)

ngn påverka, inverka på
in{flu{er{ing s.
in}flyg{ning s.
in{flyg{nings}rikt{ning s.
in}flyta v. _ nå en viss mottag-

are
in}flyt{ande s. -t -n möjlig-
het att påverka

in}flyt{else s. -n -r
in{flyt{else}rik adj. -t -a
in{flyt{else}sfär s.
in}flytta v. _
in}flytt{are s.
in}flytt{ning s.
in{flytt{nings}be{vis s.
in{flytt{nings}bok s., till 1bok
in{flytt{nings}färd{ig adj. -t -a
in{flytt{nings}klar adj. -t -a
in{flytt{nings}län s.
in{flytt{nings}över{skott s.
in}fläta v. _
in}flät{ning s.
in}flöde s.
info s. oböjl. ªvard.º inform-
ation

in}fodra v. förse med foder
el. beklädnad på insidan

in}fodr{ing s.
in}foga v. _
in}fog{ning s.
in}fordra v. _ kräva in
in{form{ant [-an•t] s. -en -er
person som ger upplys-
ningar om ngt, meddel-
are, sagesman

in{form{at{ik [-i•k] s. -en
läran om teknik o. met-
oder för information med
automatisk databehandling

in{form{at{ion s. -en -er med-
delande av upplysningar,
underrättelse

in{form{at{ions}an{svar{ig adj.
-t -a

in{form{at{ions}arbete s.
in{form{at{ions}av{del{ning s.
in{form{at{ions}be{handl{ing s.
in{form{at{ions}blad s.

in{form{at{ions}brosch{yr s.
in{form{at{ions}byrå s. -n -er
in{form{at{ions}centr{al s.
in{form{at{ions}chef s.
in{form{at{ions}di{rekt{ör s.
in{form{at{ions}flöde s.
in{form{at{ions}fri{het s.
in{form{at{ions}fråga s.
in{form{at{ions}för{sörj{ning s.
in{form{at{ions}kamp{anj s.
in{form{at{ions}kan{al s.
in{form{at{ions}kont{or s.
in{form{at{ions}källa s.
in{form{at{ions}materi{al s.
in{form{at{ions}möte s.
in{form{at{ions}pro{blem s.
in{form{at{ions}sam{hälle s.
in{form{at{ions}se{kret{er{-

are s.
in{form{at{ions}skrift s.
in{form{at{ions}syst{em s.
in{form{at{ions}sök{ning s.
in{form{at{ions}tavla s.
in{form{at{ions}tekn{ik s.;

förk. IT utnyttjande av
datorer och Internet för
informationshantering

in{form{at{ions}tekno{logi s.
-n informationsteknik

in{form{at{ions}teori s.
in{form{at{ions}tjänst s.
in{form{at{ions}träff s.
in{form{at{ions}verk{sam{het s.
in{form{at{iv [-i•v äv. inn•-]

adj. -t -a upplysande
in{form{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; hemlärare

in{form{at{or{isk [-to•-] adj. -t
-a upplysande

in{form{at{ors}plats s.
in{form{at{ör [-ö•r] s. -en -er
person som yrkesmässigt
ger upplysningar

in{form{ell [-ell•] adj. -t -a
icke formell

in{form{era [-e•-] v. -de upp-
lysa, underrätta

in{form{er{ing s.
in}forsl{ing s.
infra- i sms belägen under

el. nedanför; belägen ut-
anför spektrets röda o.
synliga del

infra}grill s.
infra}ljud s. ljud med så låg
frekvens att det ej upp-
fattas med hörseln

infra}röd adj.
infra{röd}värm{are s.
infra}strukt{ur s. under- el.
bakomliggande struktur;
underbyggnad, bas-
system

infra}strukt{ur{ell adj. -t -a
infra}värme s.
in}fria v.
in}frusen adj. infrusna till-

gångar
in}frysa v., till 2frysa
in}frys{ning s.
in}fryst adj. infrysta jord-

gubbar
in{fus{ion [-o•n] s. -en -er in-
sprutning; utlakning; ex-
trakt

in{fus{ions}djur s. ªzool.º en-
celligt djur

in{fus{ions}kärl s.
in{fus{orie [-o•-] s. -n -r in-
fusionsdjur

in}fånga v. _
in}fäll{bar adj. -t -a
in}fälld adj.
in}fäll{ning s.
in}färd s.
in}färga v.
in}färg{ning s.
in}fästa v. _ infäste
in}fäst{ning s.
in}född adj.
in}föd{ing s. -en -ar
in{föd{ings}stam s.

1in}för [inn•- äv. -ö•r] prep.
stå i. ngn

2in}för [inn•-] adv. ªprov.º
inåt; gå i. med tårna

in}föra v. _
in}för{ing s.
in{för{ings}tecken s.; i kor-

rektur o.d.
in}för{liva v. -de
in}för{liv{ning s.
in}för{passa v.
in}för{pass{ning s.
in}försel s. -n
in{försel}av{gift s.
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in{försel}för{bud s.
in{försel}till{stånd s.
in}för{skaffa v.
in}för{skaff{ning s.
in}för{skriva v.
in}för{skriv{ning s.
in}för{stådd adj. ense, över-
ens; vara i. med ngt vara
med på, samtycka till

in}fös{ning s.
inga}lunda adv.
in}ge äv. in}giva v. i. hopp;

inge el. ge in en skrivelse
ingefära [in•-] s. -n
ingefärs}dricka s.
ingefärs}pär{on s.
ingefärs}rot s.; krydda
ingefärs}växt s.
ing{en pron.; n. inget; pl.

inga; i. annanstans
ing{en}dera pron.; n. inget-

dera ingen av flera; på i.
sidan på ingen av sidorna

in{geni{um [-je•-] s. ingeniet
ingenier förstånd, begåv-
ning

ingenj{ör [-senjö•r] s. -en -er
tekniker med specialut-
bildning

ingenj{örs}akademi s.
ingenj{örs}arbete s.
ingenj{örs}as{sist{ent s.
ingenj{örs}av{del{ning s.
ingenj{örs}dipl{om s.
ingenj{örs}ex{am{en s.
ingenj{örs}firma s.
ingenj{örs}konst s.
ingenj{örs}kår s.
ingenj{örs}rege{mente s.
ingenj{örs}ring s.
ingenj{örs}trupp s.
ingenj{örs}ut{bild{ning s.
ingenj{örs}veten{skap s.
ingenj{örs{veten{skaps}-

akademi s.
ing{en{mans}land s., till

3land
ing{en}stans adv. inte på el.
till ngt enda ställe

ing{en}städ{es adv. ªåld.º
ing{en}ting pron. intet
ing{en vart el. ing{en}-

vart adv. ingenstans

inger{man}länd{are s. -n;
pl. =, best. pl. ingerman-
ländarna inv. i el. ättling
till inv. i Ingermanland

inger{man}ländsk adj. -t -a
inger{man}ländska s. -n

ingermanländskor kvinna
inger{man}länn{ing s. -en -ar
in}gift adj.
in}gifte s.
ingiva se inge
in}giv{else s. -n -r
in}gjuta v. _
in}gjut{ning s.
in}glas{ad adj.
in}gnida v. _
in}gnid{ning s.
in}grav{era [inn•-] v. _
in}grav{er{ing s.
in{gredi{ens [-en•s] s. -en -er

ingående beståndsdel
in{gredi{er{ande [-e•r-] adj.

oböjl. ingående som be-
ståndsdel

in}grepp s. -et; pl. =
in{grepps}hjul s. ªtekn.º
in{gress [-ess•] s. -en -er in-
ledning, början

in}gripa v. _
in}grip{ande s. -t -n
in}grodd adj.
in}grävd adj.
in}gräv{ning s.
in}gå v. _ – I bet. ’sluta, stifta’

(t.ex. i ett förbund) o. ’bilda’
(i uttr. i. förening förenas,
om kemiskt ämne) alltid fast
sms.

1in}gå{ende adj. oböjl. grund-
lig

2in}gå{ende s. vara på i.
in}gång s. -en -ar
in{gångs}dörr s.
in{gångs}hål s.
in{gångs}lön s.
in{gångs}marsch s.
in{gångs}ord s.
in{gångs}psalm s.
in{gångs}ränta s.
in{gångs}sida s. ªdatabeh.º
huvudingång till en viss
webbplats

in{gångs}värde s. ªhand.º

in}gärda v. _
in}gärd{ning s.
in}göt s. -et; pl. = el. in}göte

-t -n kanal i gjutform; jfr 3göt
in}hal{are s. ªsjö.º
in{hal{at{ion [-o•n] s. -en -er
inandning

in{hal{at{ions}ap{par{at s.
in{hal{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; inhalationsapparat

in{hal{era [-e•-] v. -de in-
andas

in{hal{er{ing s.
in}hal{ning s.
in}halt{ande adj. oböjl.

komma i.
in}hamn s.
in}hamra v. _
in}hamr{ing s.
in}handla v. _
in}hav s.
in}hemsk adj. -t -a tillhör-
ande det egna landet, in-
ländsk

in{her{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
medfödd, ärftlig

in{hib{era [-e•-] v. -de in-
ställa

in{hib{er{ing s.
in{hib{it{ion [-o•n] s. -en
hämning; ªjur.º inställ-
ande av verkställighet av
beslut o.d.

in{homo{gen [-je•n] adj. -t -a
oenhetlig

in{honn{ett [-ett•] adj.; n. =, 
-a inte riktigt hederlig,
ofin

in}hopp s. -et; pl. =
in}hopp{ande adj. oböjl.

komma i.
in}hopp{are s.
in}hugg s.
in}hugga v.
in}huggen adj.
in}hugg{ning s.
in{hum{an [-a•n] adj. -t -a
omänsklig; obarmhärtig

in{hum{an{itet [-e•t] s. -en
in}hyra v. _ inhyrd arbets-

kraft
in}hyr{ning s.
in}hysa v. _
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in{hys{es}hjon s. ªåld.º
in}hys{ing s. -en -ar person
inhyst hos ngn

in}hys{ning s.
in}håva v. _
in}håv{ning s.
in}häft{ning s.
in}hägna v. _
in}hägn{ad s.
in}hämta v. _ i. upplys-

ningar
in}hämt{ning s.
in}händ{iga v. -de
in}hängd adj.
in}häng{ning s.
in}hölja v. _
in}hölj{ning s.
in}hösta v. _ ta åt sig, in-
kassera; i. beröm

in}höst{ning s.
in}i [inn•- el. -i•] prep. o. adv.
in}i{från prep. o. adv.

1initi{al [-tsia•l] adj. -t -a som
utgör el. hör till början,
begynnelse-

2initi{al [-tsia•l] s. -en -er be-
gynnelsebokstav

initi{al}bok{stav s.
initi{al}hast{ig{het s.
initi{al}kost{nad s.
initi{al}mot{stånd s.
initi{al}ord s. ªspråkv.º
initi{al}pro{blem s.
initi{al}skede s.
initi{al}svår{ig{het{er s. pl.
initi{at{ion [-tsiaso•n] s. -en

-er initiering
initi{at{ions}rit s.
initi{at{iv [-tsiati•v] s. -et;

pl. = första steget; upp-
slag; ledning i strid o.d.;
företagsamhet; polit. för-
slagsrätt

initi{at{iv}för{måga s.
initi{at{iv}kraft s.
initi{at{iv{kraft{ig adj. -t -a
initi{at{iv}lös adj. -t -a
initi{at{iv}rik adj. -t -a
initi{at{iv}rike{dom s.
initi{at{iv}tag{are s.
initi{at{iv}tag{erska s. -n

initiativtagerskor
initi{era [-tsie•-] v. -de in-

föra el. intaga i ett samfund
o.d.; sätta ngn in el. inviga
ngn i ngt; ge impuls till,
sätta i gång; ªtekn.º bringa
sprängämne att detonera

initi{er{ad adj. invigd i för-
hållandena, välunderrättad

initi{er{ing s.
in}jaga v.
in{jekt{era [-e•r-] v. -de

ªtekn.º spruta in
in{jekt{er{ing s.
in{jekt{ion [-kso•n] s. -en -er
insprutning

in{jekt{ions}met{od s.
in{jekt{ions}mot{or s.
in{jekt{ions}spruta s.
in{jekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; ångstrålpump
m.m.

in{jekt{or}rör s.
in{jic{era [-e•-] v. -de spruta
in

in{jic{er{bar adj. -t -a
in{jic{er{ing s.
in{jurie [-u•-] s. -n -r mest i

pl. förolämpning, äre-
kränkning

in{jurie}pro{cess s.
ink s. -en -ar ªveter.º hud-
svulst

inka s. -n -s medlem av
härskarklan i inkariket;
härskare i inkariket

inka}folk s.
inka}indi{an s.
in}kalla v. _
in}kall{else s.
in{kall{else}order s.
in}kall{ning s.
in{kap{abel [-pa•-] adj. -t

inkapabla oförmögen,
oduglig

in}kapsla v. _ i. sig
in}kapsl{ing s.
inka}rik{et s. best.
in{karn{at{ion [-o•n] s. -en 

-er
in{karn{era [-e•-] v. -de för-
kroppsliga

in{karn{er{ad adj. förkropps-
ligad; inbiten, inpiskad

inka}språk s.

in}kass{era [inn•-] v. _ -de
driva in fordringar; upp-
bära; inhösta

in}kass{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. inkasserarna

in}kass{er{ing s.
in}kasso [-ass•- el. inn•-] s.

-t inkassering, indrivning
in{kasso}bo{lag s.
in{kasso}före{tag s.
in{kasso}kost{nad s.
in{kasso}krav s.
in{kasso}lag s. -en -ar
in{kasso}sed s. bryta mot

god i.
in{kasso}upp{drag s.
in{kasso}verk{sam{het s.
in{kasso}ärende s.
in}kast s. -et; pl. = i vissa boll-

spel
in}kast{ning s.
in}kavla v. _; vid bakning
in}kavl{ing s.
in{kiett [inkiett• el. än-] adj.;

n. =, -a ªprov.º orolig; otål-
ig, ivrig

in}kil{ad adj.
in}kil{ning s.
in}klamp{ande adj. oböjl.

komma i.
in}klar{era [inn•-] v. _
in}klar{er{ing s.
in{klin{at{ion [-o•n] s. -en -er
böjelse, tycke; lutnings-
vinkel

in{klin{at{ions}parti s. gifter-
mål av kärlek

in{klin{at{ions}vinkel s.
in{klin{era [-e•-] v. -de luta

åt
in}klipp s.
in}klistr{ing s.
in}kliv{ande adj. oböjl.

komma i.
in{klud{era [-e•-] v. -de in-
beräkna, inbegripa, med-
räkna

in{klus{ive [inn•- el. -si•-]
prep. o. adv. inberäknat

in}klädd adj.
in}kläd{nad s.
in}kläd{ning s.
in}klämd adj.
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in}kläm{ning s.
in}knapp{ning s.
in}knipen adj.
in}knip{ning s.
in}knuff{ad adj.
in}knuff{ning s.
in}knuten adj.
in}knyt{ning s.
in}knåd{ning s.

1in{ko{at{iv [inn•- el. -i•v] adj.
-t -a ªspråkv.º som anger
begynnande el. övergång;
inkoativt verb

2in{ko{at{iv [inn•- el. -i•v] s.
-et; pl. = el. -er ªspråkv.º in-
koativt verb

in}koda v. _ överföra text
till datorläsbar form

in}kod{ning s. -en -ar
1in{kogn{ito [-kån•n-] adv.

resa, uppträda i. utan att
vilja vara igenkänd,
under antaget namn

2in{kogn{ito [-kån•n-] s. -t;
bevara sitt i. lyckas förbli
oigenkänd

in{kogn{ito}resa s.
in}kok s.
in}koka v. _, till 3koka
in}kok{ning s.
in}kom{ling s. -en -ar
in}komma v. _ i. med en

skrivelse
in}kom{mend{era [inn•-] v. _
in}kom{mend{er{ing s.
in{kom{mens{ur{abel [-a•-]

adj. -t inkommensurabla
ojämförbar

in{kom{par{abel [-ra•-] adj. -t
inkomparabla icke kom-
parabel, ojämförbar;
ªspråkv.º icke möjlig att
komparera

in{kom{pet{ens [-en•s] s. -en
otillräcklig skicklighet el.
duglighet, oförmåga;
obehörighet

in{kom{pet{ens}för{klara v.
in{kom{pet{ens}för{klar{ing s.
in{kom{pet{ent [-en•t] adj.;

n. =, -a
in{kom{plett [-ett•] adj.; n. =,

-a ofullständig

in}komst s. -en -er
in{komst}be{räkn{ing s.
in{komst}be{skatt{ning s.
in{komst}bort{fall s.
in{komst}bring{ande adj.

oböjl.
in{komst}för{del{ning s.
in{komst}för{håll{and{en s. pl.
in{komst}för{lust s.
in{komst}för{stärk{ning s.
in{komst}för{ändr{ing s.
in{komst}grupp s.
in{komst}gräns s.
in{komst}klass s.
in{komst}klyfta s.
in{komst}kort s. ªkortsp.º
kort att ta spel med o.
komma in på

in{komst}källa s.
in{komst}läge s.
in{komst}minsk{ning s.
in{komst}nivå s.
in{komst}pol{it{ik s.
in{komst}post s.
in{komst}pröv{ning s.
in{komst}skatt s.
in{komst}skikt s.
in{komst}skill{nad s.
in{komst}stat s.
in{komst}tag{are s.
in{komst}tax{er{ing s.
in{komst}titel s.
in{komst}upp{gift s.
in{komst}ut{jämn{ing s.
in{komst}ut{veckl{ing s.
in{komst}år s.
in{komst}ök{ning s.
in{komst}över{för{ing s.
in{kon{gru{ens [-en•s] s. -en 

-er brist på överens-
stämmelse

in{kon{gru{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a icke överens-
stämmande

in{kon{sekv{ens [-en•s] s. -en
-er brist på följdriktig-
het, självmotsägelse

in{kon{sekv{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a icke följdriktig,
självmotsägande

in{kon{stant [-an•t] adj.; n. =,
-a obeständig, föränder-
lig

in{kon{stit{ut{ion{ell [-ell•]
adj. -t -a grundlagsstridig

in{kon{tin{ens [-en•s] s. -en
ªmed.º oförmåga att kont-
rollera urinblåsa el. tarm

in{kon{tin{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a som lider av in-
kontinens

in{kon{vent{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a obunden av kon-
ventioner, okonvention-
ell

in{kon{vert{ibel [-ti•-] adj. -t
inkonvertibla icke kon-
verterbar

in}kopi{era [inn•-] v. _
in}kopi{er{ing s.
in}koppla v. _
in}koppl{ing s.
in{korp{or{at{ion [-o•n] s. -en

-er införlivning
in{korp{or{era [-e•- el. inn•-]

v. -de införliva
in{korp{or{er{ing s.
in{kor{rekt [-ek•t] adj.; n. =, 

-a oriktig; ogrannlaga,
ofin

in{kor{rekt{het s.
in}krupen adj.
in{krust{at{ion [-o•n] s. -en 

-er
in{krust{era [-e•-] v. -de
förse med inläggningar
m.m.

in{krust{er{ing s.
in}kryp{ande adj. oböjl.

komma i.
in}kråm s. -et
in}krångl{ad adj.
in}krångl{ing s.
in}kräkta v. -de
in}kräkt{are s. -n; pl. =, best.

pl. inkräktarna
in}kräva v. _
in}kräv{ning s.
in}krökt adj. ªsärsk. bildl.º
inåtriktad; självupptagen

in}krökt{het s.
in{kub{at{ion s. -en ªmed.º
in{kub{at{ions}stadi{um s.
in{kub{at{ions}tid s. tiden
mellan smittan o. sjuk-
domens utbrott
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in{kub{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; kuvös

in{kun{abel [-a•-] s. -n in-
kunabler bok tryckt före
1501 (i Sverige 1525),
vaggtryck

in{kun{abel}saml{ing s.
in{kur{ans [-an•s] s. -en

ªhand.º
in{kur{ant [-an•t] adj.; n. =, 

-a skadad, icke gångbar,
svårsåld

in}kvart{era [inn•-] v. -de
skaffa bostad åt, inhysa;
i. sig

in}kvart{er{ing s. -en -ar
in{kvart{er{ings}möj{lig{het s.
in{kvis{it{ion [-o•n] s. -en

ªhist.º (institution för) rann-
sakning av kättare

in{kvis{it{ions}dom{stol s.
in{kvis{it{or [-si•-] s. -n -er
[-o•r-] ªhist.º

in{kvis{it{or{isk [-to•-] adj. -t
-a strängt rannsakande

in}känn{ande adj. oböjl. ut-
förd med el. präglad av
stark inlevelse

in}känn{ing s.
in}köp s. -et; pl. =
in}köpa v. _
in}köp{are s.
in{köps}centr{al s.
in{köps}chef s.
in{köps}källa s.
in{köps}lista s.
in{köps}nämnd s.
in{köps}pris s., till 1pris
in{köps}ställe s.
in{köps}summa s.
in{köps}tur s. -en -er
in{köps}värde s.
in}körd adj.
in}kör{ning s.
in{kör{nings}peri{od s.
in{kör{nings}pro{blem s.
in{kör{nings}tid s.
in}körsel s.
in{körs}port s.
in}laga s. -n inlagor
in}lagd adj. i. sill
in}lagra v. ªgeol.º
in}lagr{ing s.

in}land s., till 3land
in{lands}bana s.
in{lands}is s.
in{lands}klim{at s.
in}last{ning s.
in{last{nings}ort s. -en -er
in}leda v., till 1leda
in}led{ande adj. oböjl.
in}led{are s.
in}led{ning s. -en -ar
in{led{nings}an{för{ande s.
in{led{nings}dikt s.
in{led{nings}fas s.
in{led{nings}kap{itel s.
in{led{nings}ord s.
in{led{nings}peri{od s.
in{led{nings}rör s.
in{led{nings}scen s.
in{led{nings}skede s.
in{led{nings}tal s.
in{led{nings}ton s. -en -er

ªmus.º
in}led{nings{vis adv.
in}lemma v. -de införliva
in}lev{else s. -n
in{lev{else}för{måga s.
in}lever{era [inn•-] v. _
in}lever{er{ing s.
in}linda v. _
in}lind{ning s.
in{lines [inn•lajns] s. pl. -en
rullskridskor med alla
hjulen på rad

in{line}skrid{sko s.
in}ljud s. ªspråkv.º
in}locka v. _
in}log{era [inn-] v. _ ªåld.º
inhysa

in}log{er{ing s. ªåld.º
in}lopp s. -et; pl. =
in{lopps}kan{al s.
in}lotsa v. _
in}lots{ning s.
in}lunk{ande adj. oböjl.

komma i.
in}lån s.
in}låna v. _
in}lån{ing s. -en -ar
in{lån{ings}ränta s.
in}låsa v. _
in}lås{ning s.
in}låta v. i. sig i el. på ngt,

med ngn

in}lägg s. -et; pl. = 1 ngt
inlagt; slå ett i. i fotboll
2 yttrande; i. i en debatt

in}lägga v. _
in}lägg{ning s. -en -ar
in{läggs}sula s.
in}lämna v. _
in}lämn{ing s. -en -ar
in{lämn{ings}be{vis s.
in{lämn{ings}dag s.
in}ländsk adj. -t -a
in}länn{ing s. -en -ar
in}lära v. _
in}lär{ning s.
in{lär{nings}för{måga s.
in{lär{nings}pro{cess s.
in{lär{nings}studio s.
in{lär{nings}svår{ig{het{er s.

pl.
in}läsa v. _
in}läs{ning s.
in}löpa v. _ inlöpte
in}löp{ning s.
in}lösa v. _ inlöste
in}lös{bar adj. -t -a
in}lös{bar{het s.
in}lös{en s.; best. =; en i.
in}lös{lig adj. -t -a
in}lös{lig{het s.
in}lös{ning s.
in{lös{nings}rätt s.
in}mal{ning s.
in{mal{nings}tvång s.
in}mana v. _ i. i häkte
in}man{ing s.
in}marsch s.
in{marsch}väg s.
in}mat s. innanmäte
in}mata v. _
in}mat{ning s.
in{mat{nings}rör s.
in{mats}sill s.
in}mejsla v. _
in}mejsl{ing s.
in}mont{era [inn•-] v. _
in}mont{er{ing s.
in}mot{ning s.
in}mund{iga v. -de
in}mura v. _
in}mur{ning s.
in}muta v. _ förvärva rätt
att bearbeta mineralfynd;
säkra ensamrätt till
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in}mut{are s. -n; pl. =, best.
pl. inmutarna

in{mut{ar}rätt s.
in}mut{bar adj. -t -a
in}mut{ning s. -en -ar
in}mut{nings{bar adj. -t -a
in}mynn{ing s.
in}mänga v. _
in}mäng{ning s.
in}mäta v. _
in}mät{ning s.
in}mönstra v. _
in}mönstr{ing s.

1inn{an adv. kvällen i.; utan
och i.

2inn{an konj. i. vi gick, låste
vi dörren

3inn{an prep. före; i. jul
inn{an}döme s. -t -n
inn{an}fönster s.
inn{an}för prep. o. adv.
inn{an}hav s.
inn{an}lår s. -et; pl. = ªkok.º
inn{an}läs{ning s.
inn{an}mäte s. -t -n
inn{an}om prep. o. adv.
inn{an}rede s.
inn{an}till adv. läsa i.
innantilläsning avstavas

inn{an{till}läs{ning s.
inn{an}vatten s. ªgeogr.º
inn{an}verk s.
in nat{ura [-u•-] adv. i varor

el. livsförnödenheter
inne adv. vara i. äv. ªmest

vard.º vara på modet el.
i ropet

inne}arbete s.
inne}bana s. ªsport.º
inne}bandy s.
inne{bandy}klubba s.
inne}bo v.
inne}bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
inne}bruk s. oböjl. för, till i.
inne}bränd adj.
inne}bränn{ing s.
inne}bygg{are s. inbyggare
inne}bära v.
inne}börd s. -en -er
inne}centr{um s.
inne}fatta v.
inne}folk s.

inne}fot{boll s. -en
inne}grej s. -en -er ªvard.º
modesak

inne}gång s., till 1gång
inne}ha äv. åld. inne}hava v.
inne}hav s. -et; pl. = ªjur.º
innehava se inneha
inne}hav{are s. -n; pl. =, best.

pl. innehavarna
inne}hav{ar{inna s.
inne}håll s. -et; pl. =
inne}hålla v. _ i. el. hålla

inne med en del av ngns
lön men enbart flaskan
innehåller vatten

inne}håll{ning s. i. av lönen
inne{hålls}de{klar{at{ion s.
inne{hålls}de{klar{era v.
inne{hålls}diger adj.
inne{hålls}för{teckn{ing s.
inne}hålls{lig adj. -t -a
inne{hålls}lös adj. -t -a
inne{hålls}lös{het s. -en -er
inne}hålls{mäss{ig adj. -t -a
inne{hålls}ob{jekt s. ªspråkv.º
inne{hålls}redo{gör{else s.
inne{hålls}rik adj. -t -a
inne{hålls}tom adj.
inne{hålls}upp{gift s.
inne}klänn{ing s.
inne}krets{ar s. pl.
inne}krog s. ªvard.º restaur-
ang i ropet

inne}ligg{ande adj. oböjl.
inne}lyckt adj.
inne}man s., till 1man t.ex. i

bollek
inner s. -n inrar i fotboll
inner- i sms inre
inner}bana s. ªsport.º
inner}bark s. -en
inner}be{kläd{nad s. ªbygg.º
inner}dörr s.
inner}fack s.
inner}ficka s.
inner}fil s. -en -er
inner}fönster s.
inner}hamn s.
inner}kant s.
inner}kurva s.
inner}kuv{ert s.
inner{lig adj. -t -a
inner{lig{en adv.

inner{lig{het s.
inner}plan s. -en -er
inner}sida s.
inner}skär s. ªsport.º
inner}skär{gård s.
inner}slang s. -en -ar
inner}spår s.
innerst adv. superl. längst 
in

innersta adj. best. superl. som
befinner sig längst in; äv.
substantiverat i sitt i. i sitt
hjärta e.d.

inner}stad s., till 1stad
inner{stads}be{folk{ning s.
inner}ställe s.
inner}sula s.
inner}tak s.
inner}trappa s.
in{nerv{at{ion [-o•n] s. -en 

-er ªfysiol.º
in{nerv{era [-ve•-] v. -de

ªfysiol.º utgöra nervför-
bindelse för

in{nerv{er{ing s.
inner}vägg s.
inner}öra s.
inne}sitt{ande adj. oböjl.
inne}sitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. innesittarna
inne}sko s.
inne}sluta v., till 3sluta
inne}slut{ning s.
inne}stå v. _
inne}stå{ende adj. oböjl. i.

fordringar
inne}stänga v. _
inne}stäng{ning s.
inne}syssla s.
inne}torg s.
inne}var{ande adj. oböjl. i.

månad
inne}vån{are s.
in{nov{at{ion [-o•n] s. -en -er

införande av nyhet; förny-
else

in{nov{at{ions}för{lopp s.
in{nov{at{ions}pro{cess s.
in{nov{at{ions}verk{sam{het s.
in{nov{at{iv [-i•v äv. inn•-]

adj. -t -a
in{nov{at{ör [-ö•r] s. -en -er
in}nästla v. _ i. sig
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in}nästl{ing s.
in}nöta v. _
in}nöt{ning s.
in{of{fici{ell [-ell•] adj. -t -a
icke-officiell

in{okul{era [-e•-] v. -de
inympa

in{okul{er{ing s.
in}olja v. _
in}olj{ning s.
in}om [inn•- äv. -åmm•]

prep. o. adv.
in{om}bord{are s. -n; pl. =,

best. pl. inombordarna båt
med inombordsmotor

in{om}bords adv.
in{om{bords}mot{or s.
in{om}europe{isk adj. -t -a
in{om}hus adv.
in{om{hus}an{tenn s.
in{om{hus}arbete s.
in{om{hus}bana s. ªsport.º
in{om{hus}bass{äng s.
in{om{hus}bruk s. oböjl. för,

till i.
in{om{hus}hall s.
in{om{hus}idrott s.
in{om{hus}klim{at s.
in{om{hus}luft s.
in{om{hus}miljö s.
in{om{hus}sport s.
in{om{hus}syssla s.
in{om{hus}säs{ong s.
in{om{hus}temp{er{at{ur s.
in{om{hus}tenn{is s.
in{om{hus}turn{er{ing s.
in{om{hus}tävl{ing s.
in{om}kyrk{lig adj. -t -a
in{om}skärs adv.
in{om{skärs}far{led s.
in{om{skärs}vatten s.
in{om}äkt{en{skap{lig adj. -t 

-a; inomäktenskapligt
barn

in{op{er{abel [-a•b-] adj. -t
inoperabla omöjlig att
operera

in}op{er{era [inn•-] v. _ i. ett
nytt hjärta

in{op{port{un [-u•n] adj. -t -a
oläglig, olämplig

in}ordna v. _
in}ordn{ing s.

in}packa v. _
in}pack{ning s.
in}pass s. invändning, in-
kast

in}passa v. _ -de
in}pass{era [inn•-] v. _
in}pass{er{ing s.
in}pass{ning s.
in}pendl{are s.
in}pendl{ing s.
in}peppr{ad adj.
in}peppr{ing s.
in}pet{ad adj.
in}pet{ning s.
in}pisk{ad adj. ªmest bildl.º
fullfjädrad, utstuderad

in}pisk{are s. pådrivare i parti
el. organisation (vid röstning)

in}pisk{ning s.
in}plac{era [inn•-] v. _
in}plac{er{ing s.
in}planta v. _
in}plant{era [inn•-] v. _
in}plant{er{ing s.
in}plant{ning s.
in}plasta v. _
in}plast{ning s.
in}plock{ad adj.
in}plock{ning s.
in}plugg{ad adj.
in}plugg{ning s.
in}pressa v. _
in}press{ning s.
in}prick{ad adj.
in}prick{ning s.
in}pro{gramm{era v. _
in}propp{ad adj.
in}propp{ning s.
in}proto{koll{era [inn•-] v.

ªjur.º
in}proto{koll{er{ing s. ªjur.º
in}prov{ning s.
in}prägla v. _
in}prägl{ing s.
in}pränta v. _
in}pränt{ning s.
in}pudra v. _
in}pudr{ing s.
in}pump{ad adj.
in}pump{ning s.
in}puns{ad adj.
in}put [inn•pot] s. -en in-
data; insats vid produktion

in}pyrd adj.
in}på [inn•- äv. -på•] prep. i.

knutarna
in}päls{ad adj.
in}ragl{ande adj. oböjl.

komma i.
in}rama v. _
in}raml{ande adj. oböjl.

komma i.
in}ram{ning s. [-ra•m-]
in}rang{era [inn•-] v. _ in-
ordna

in}rang{er{ing s.
in}rap{port{era [inn•-] v. _
in}rap{port{er{ing s.
inre adj. oböjl. som befinner
sig längre in el. på insid-
an el. inuti m.m.; äv. sub-
stantiverat, t. ex upprörd i
sitt i. i hjärtat e.d.

in}reda v. _, till 3reda
in}red{are s. -n; pl. =, best. pl.

inredarna
in}rede s.
in}red{ning s. -en -ar
in{red{nings}arki{tekt s.
in{red{nings}de{talj s.
in{red{nings}firma s.
in{red{nings}konst s.
in{red{nings}standard s.
in}reg{istr{era [inn•-] v. _
in}reg{istr{er{ing s.
in}regn{ad adj.
in}re{kvir{era v. _
inre}med{ic{insk adj. -t -a
inre}pol{it{isk adj. -t -a

1in}resa s.
2in}resa v. _
inre}se{kret{or{isk adj. -t -a

ªfysiol.º insöndrings-
in{rese}till{stånd s.
in{rese}vis{um s.
in}rid{ande adj. oböjl.

komma i.
in}rid{ning s.
in}rigg{ad adj.
in}rigg{are s. -n; pl. =, best.

pl. inriggarna
in}rik{es adv. o. adj. oböjl.
in{rik{es}de{parte{ment s.
in{rik{es}flyg s.
in{rik{es}linje s.
in{rik{es}min{ister s.
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in{rik{es}pass{ag{er{are s.
in{rik{es}pol{it{ik s.
in{rik{es}pol{it{isk adj. -t -a
in{rik{es}traf{ik s.
in{rik{es}ut{skott s.
in}rikta v. _ i. sig på ngt
in}rikt{ning s. -en -ar
in}rim s. -met; pl. =, best. pl.

-men
in}ringa v. _ -de; i. en fient-

lig trupp
in}ring{ad adj. som ringats
in

in}ring{ning s. 1 till inringa
2 jfr 2ringa; i. efter rast;
i. av meddelanden

in{ring{nings}för{sök s.
in{ring{nings}takt{ik s.
in}rista v. _ -de
in}rist{ning s.
in}rita v. _
in}rit{ning s.
in}ritt s.
in}rodd adj.
in}rop s.
in}ropa v. _
in}rop{are s.
in}rop{ning s. -en -ar
in{rops}pris s., till 1pris
in}rota v. _ i. sig
in}rot{ad adj.
in}rull{ad adj.
in}rull{ning s.
in}rus{ande adj. oböjl.

komma i.
in}rus{ning s.
in}ruta v. _
in}rut{ning s.
in}ryck{ning s.
in{ryck{nings}dag s.
in}ryckt adj.
in}rymma v.
in}råd{an s.; best. =; på min i.
in}räkna v. _
in}räkn{ing s.
in}rätta v. -de; i. en profess-

ur; i. sig efter omständig-
heterna

in}rätt{ning s. -en -ar
in}rök{ning s.
in}rökt adj.
in}rösa v.
in}rös{ning s.

in{rös{nings}jord s.
in}röst{ning s.
in}salta v. _
in}salt{ning s.
in}samla v. _
in}saml{are s.
in}saml{ing s. -en -ar
in{saml{ings}akt{ion s.
in{saml{ings}bössa s.
in{saml{ings}kamp{anj s.
in{saml{ings}lista s.
in}sats s. -en -er
in{sats}be{lopp s.
in{sats}be{red{skap s.
in{sats}kap{it{al s.
in{sats}lägen{het s.
in{sats}re{sult{at s.
in{sats}styrka s. ªmil.º
in{sats}tåg s. -et; pl. =
in{scen{era [-sene•-] v. -de
iscensätta, sätta upp
teaterstycke

in{scen{er{ing s.
in}se v.
in}se{ende s. -t; ha i. över
in}segel s. inseglet; pl. =,

best. pl. inseglen ªåld. o.
skönlitt.º sigill; ªäv. bildl.º
särsk. prägel el. bekräft-
else

in}segl{ing s.
in{segl{ings}ränna s.
in{sekt s. -en -er
in{sekti{cid [-i•d] s. -en -er
insektsdödande medel

in{sekts}an{grepp s.
in{sekts}art s.
in{sekts}be{kämp{ning s.
in{sekts}bett s.
in{sekts}härj{ning s.
in{sekts}larv s. -en -er
in{sekts}medel s.
in{sekts}pulver s.
in{sekts}skada s.
in{sekts}skad{ad adj.
in{sekts}ät{ande adj. oböjl.

ªzool.º i. växter
in{sekts}ät{are s. -n; pl. =,

best. pl. insektsätarna ªzool.º
in{sem{in{at{ion [-o•n] s. -en

-er konstgjord sädesöver-
föring särsk. till husdjur

in{sem{in{era [-ne•-] v. -de

in{sem{in{er{ing s.
in}sida s.
in}sider [inn•sajd-] s. -n;

pl. = el. enl. eng. böjn. pers-
on som genom sitt yrke
får speciell information
som kan missbrukas

in{sider}af{fär s.
in{sider}brott s.
in{sider}lag s. -en -ar
in{sider}spekul{at{ion s.

1in}sid{es adj. oböjl. i. inform-
ation upplysningar i förtro-
ende från medlem av inre
krets

2in}sid{es adv. på el. från in-
sidan

in{sid{es}jobb s.
in{sid{es}skildr{ing s.
in{sidi{ös [-ö•s] adj. -t -a för-
såtlig, lömsk

in{signi{er [-sin•n-] s. pl.
tecken på värdighet el.
rang m.m.

in}sikt s. -en -er
in{sikts}full adj. -t -a
in{sikts}full{het s.
in{sinu{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a försåtligt an-
tydande

in{sinu{at{ion [-o•n] s. -en -er
försåtlig antydan, be-
skyllning i förtäckta
ordalag

in{sinu{era [-e•-] v. -de för-
såtligt antyda, låta på-
skina

in}sippr{ande adj. oböjl.
in}sippr{ing s.
in{sist{era [-e•-] v. -de; i. på

ngt yrka envist på, vid-
hålla

in{sist{er{ing s.
in}sjukna v.
in}sjukn{ande s. -t
in{sjukn{ande}dag s.
in}sjungen adj.
in}sjung{ning s. -en -ar
in}sjunka v. _
in}sjunken adj.
in}sjunk{ning s.
in}sjö s.
in{sjö}fart s.
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in{sjö}fisk s.
in{sjö}fisk{are s.
in{sjö}fiske s.
in{sjö}lax s.
in{sjö}vatten s.
in{sjö}vik s.
in}skaffa v. _
in}skeppa v. _
in}skepp{ning s.
in}skick{ning s.
in}skjuta v. _ infoga el.
lägga till i tal och skrift

in}skjut{bar adj. -t -a
in}skjut{ning s.
in}skol{ning s.
in{skol{nings}pro{blem s.
in{skol{nings}ålder s.
in}skott s.
in{skotts}ljud s.
in}skrida v. i. mot ngt men

skrida in i rummet
in}skrid{ande s. -t -n
in}skrift s. -en -er
in{skript{ion [-pso•n] s. -en 

-er inskrift; ªfinl. äv.º hög-
tidlig invigning av läsår
vid universitet

in}skriva v. _
in}skriv{ning s. -en -ar
in{skriv{nings}bok s., till

1bok
in{skriv{nings}dag s.
in{skriv{nings}dom{are s.
in{skriv{nings}för{rätt{ning s.
in{skriv{nings}mynd{ig{het s.

ªjur.º
in{skriv{nings}nämnd s.
in{skriv{nings}om{råde s.

ªmil.º
in{skriv{nings}reg{ister s.

ªlantmät., jur.º
in{skriv{nings}väsen el.

in{skriv{nings}väsende s.
in}skruv{ning s.
in}skränka v. inskränkte be-
gränsa; minska; i. sig äv.
knappa in på utgifterna

in}skränk{ning s. -en -ar
in}skränkt adj. begränsad;
klent begåvad, enfaldig

in}skränkt{het s.
in}skuren adj.
in}skyffl{ing s.

in}skär{ning s.
in}skärpa v.
in}skärp{ning s.
in}slag s. -et; pl. =
in}slagen adj.
in}slag{ning s.
in{slags}garn s.
in}slingr{ad adj.
in}slingr{ing s.
in}slipa v. _
in}slip{ning s.
in}slumr{ing s.
in}sluss{ning s.
in}släpp s. -et; pl. =
in}släpp{ning s.
in}smickra v. _ i. sig
in}smickr{ande adj. oböjl.
in}smord adj.
in}smuggl{ad adj.
in}smuggl{ing s.
in}smussl{ing s.
in}smyga v. _ ett fel har in-

smugit sig i texten
in}smyg{ning s.
in}smörja v. _
in}smörj{ning s.
in}snitt s. -et; pl. =
in}snål{ning s.
in}snärja v. _
in}snärj{ning s.
in}snäva v. _ göra snävare
in}snäv{ad adj. begränsad,
inskränkt

in}snäv{ning s.
in}snö{ad adj. ªäv. bildl., vard.º
efterbliven, inskränkt

in}snörd adj.
in}snör{ning s.
in}sockra v. _
in}sockr{ing s.
in{sol{at{ion s. -en solstrål-
ning

in{solv{ens [-en•s] s. -en
oförmåga att betala

in{solv{ent [-en•t] adj.; n. =, 
-a oförmögen att betala

in}somna v. _
in{somn{ings}medel s.
in}sort{era v. _
in}sort{er{ing s.
in}spar{ad adj. insparade

medel
in}spar{ing el. in}spar{ning s.

in}spark s. ªsport.º
in}spark{ad adj.
in}spark{ning s.
insparning se insparing
in}spats{er{ande adj. oböjl.

komma i.
in spe adv. blivande; min

svärmor in spe
in{spekt{era [-te•-] v. -de be-
sikta, utöva tillsyn över

in{spekt{er{ing s.
in{spekt{ion [-kso•n] s. -en 

-er
in{spekt{ions}pers{on{al s.
in{spekt{ions}rap{port s.
in{spekt{ions}resa s.
in{spekt{ions}rond s.
in{spekt{ions}tur s. -en -er

1in{spekt{or [-spek•t-] s. -n 
-er [-o•r-] i formellt språk
saknas ofta slutartikel i best.
sing. person som har
överinseende över stud-
entnation m.m.

2in{spekt{or [-o•r] s. -en -er
mest i sms arbetsledare,
uppsyningsman

in{spekt{or{at [-a•t] s. -et;
pl. =

in{spekt{ors}bo{stad s.
in{spekt{ors}tjänst s.
in{spekt{ors}val s. -et; pl. =
in{spekt{ors}varn{ing s.
in{spekt{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig inspektör

in{spekt{ör [-ö•r] s. -en -er
tjänsteman som övar till-
syn o. kontroll

in{spekt{örs}be{fatt{ning s.
in}spela v. _ göra inspel-
ning av

in}spel{ning s. -en -ar
in{spel{nings}ap{par{at s.
in{spel{nings}band s.
in{spel{nings}bil s.
in{spel{nings}knapp s.
in{spel{nings}studio s.
in{spel{nings}tekn{ik s.
in{spici{ent [-sien•t] s. -en 

-er regiassistent
in{spir{at{ion [-o•n] s. -en -er
ingivelse; påverkan m.m.

in{spir{at{ions}källa s.
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in{spir{at{ör [-ö•r] s. -en -er
in{spir{era [-e•-] v. -de in-
giva, framkalla; intala,
påverka; hänföra, elda;
ge inspiration m.m.

in{spir{er{ad adj. en i. musik-
alisk tolkning

in{spir{er{ande adj. oböjl. en
i. talare

in}spring{ande adj. oböjl.
komma i.

in}sprut{ning s. -en -ar
in{sprut{nings}mot{or s.
in}sprängd adj. insprängda

lägenheter
in}spräng{ning s.
in}spår s. ªjakt.º
in}spänd adj.
in}spärra v. _
in}spärr{ning s.
in{stab{il [-i•l] adj. -t -a
ostadig; i. jämvikt

in{stab{il{itet [-e•t] s. -en
in{stall{and [-an•d] s. -en -er
person som skall install-
eras

in{stall{at{ion [-o•n] s. -en 
-er insättning i ämbete;
montering av elektrisk ut-
rustning

in{stall{at{ions}akt s.
in{stall{at{ions}arbete s.
in{stall{at{ions}före{läs{ning s.
in{stall{at{ions}kost{nad s.
in{stall{at{ions}materi{al s.
in{stall{at{ions}tal s.
in{stall{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] i. vid biskopsinstall-
ation

in{stall{at{ör [-ö•r] s. -en -er;
elektrisk i.

in{stall{era [-e•-] v. -de in-
sätta i ämbete; uppsätta el.
montera elektrisk utrustning
m.m.; låta flytta in; in-
hysa; i. sig slå sig ned

in{stall{er{ing s.
in}stampa v. _
in}stamp{ning s.
in{stans [-an•s äv. -an•s] s.

-en -er klass el. nivå i dom-
stolsväsen el. förvaltning;
över- el. underordnad mynd-

ighet; i. mot el. för ngt
förhållande som talar
mot resp. för ngt

in}stans{ning s.
in{stans}ordn{ing s.
in}stappl{ande adj. oböjl.

komma i.
in}steg s. -et; pl. =; få, vinna i.
in{stegs}höjd s.; i buss o.d.
in}stick s.
in}stick{ning s.
in{sticks}lås s.
in}stifta v.
in}stift{are s.
in}stift{else s. -n -r
in{stift{else}ord s.
in}stigen adj.
in}stig{ning s.
in{stinkt [inn•- äv. -in•kt] s.

-en -er inre drift
in{stinkt}handl{ing s.
in{stinkt{iv [-i•v äv. inn•-]

adj. -t -a av inre drift,
oreflekterad, omedveten

in{stinkt{mäss{ig adj. -t -a
in{stinkt}var{else s.
in{stit{ut [-u•t] s. -et; pl. =
inrättning; anstalt särsk.
för undervisning el. forskning

in{stit{ut{ion [-o•n] s. -en -er
inrättning; anstalt;
undervisningsenhet för
ett fack vid universitet; ngt
hävdvunnet o. regelfäst

in{stit{ut{ion{al{is{era [-e•-] v.
-de göra till fast institut-
ion

in{stit{ut{ion{al{is{er{ing s.
in{stit{ut{ion{ell [-ell•] adj.

-t -a
in{stit{ut{ions}bygg{nad s.
in{stit{ut{ions}chef s.
in{stit{ut{ions}före{stånd{are s.
in{stit{ut{ions}kol{legi{um s.
in{stit{ut{ions}pre{fekt s.
in{stit{ut{ions}styr{else s.
in{stit{ut{ions}teater s.
in{stit{ut{ions}tekn{ik{er s.
in{stit{ut{ions}vård s. -en
in{stit{ut(s)}chef s.
in{stit{ut(s)}före{stånd{are s.
in}stopp{ad adj.
in}stopp{ning s.

in}storm{ande adj. oböjl.
komma i.

in}storm{ning s.
in{stru{era [-e•-] v. -de ge
anvisningar, handleda

in{stru{er{ing s.
in{strukt{ion [-kso•n] s. -en 

-er anvisning; samman-
fattning av anvisningar;
handling

in{strukt{ions}bok s., till 1bok
in{strukt{ions}film s.
in{strukt{ions}sköt{erska s.
in{strukt{iv [-i•v äv. inn•-]

adj. -t -a lärorik, upplys-
ande

in{strukt{ris [-ri•s] s. -en -er
in{strukt{ör [-ö•r] s. -en -er
lärare, handledare

in{strukt{örs}kurs s.
in{stru{ment [-en•t] s. -et;

pl. = musikinstrument;
redskap, hjälpmedel;
skriftligt dokument över
utförd förrättning

in{stru{ment{al [-a•l] adj.
-t -a

in{stru{ment{al}en{semble s.
in{stru{ment{al{ist [-is•t] s.

-en -er ªmus.º
in{stru{ment{al}mus{ik s.
in{stru{ment{ari{um [-ta•-] s.

instrumentariet instru-
mentarier samling instru-
ment

in{stru{ment{at{ion [-o•n] s.
-en -er ªmus.º

in{stru{ment{at{ions}lära s.
in{stru{ment}bräda s.; i bil
in{stru{ment}bräde s. instru-
mentbräda

in{stru{ment{ell [-ell•] adj.
-t -a

in{stru{ment{era [-te•-] v. -de
ªmus.º fördela stämmorna
i musikstycke på instru-
ment el. arrangera stycke
för orkester m.m.

in{stru{ment{er{ing s. ªmus.,
äv. tekn.º instrumentut-
rustning

in{stru{ment}flyg{ning s.
in{stru{ment}mak{are s. -n;
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pl. =, best. pl. instrument-
makarna

in{stru{ment}mak{eri s.
-et -er

in{stru{ment}pan{el s.; i bil
in{stru{ment}skåp s.
in{stru{ment}tavla s.
in}strutt{ande adj. oböjl.

ªvard.º komma i.
in}stråla v. _
in}strål{ning s.
in}strödd adj.
in}strö{ende s.
in}ström s. ström som rör
sig mot land

in}strömma v. _
in}ström{ning s.
in}stud{era v. _
in}stud{er{ing s. -en -ar
in}stult{ande adj. oböjl.

komma i.
in}stunda v.
in}stund{ande adj. oböjl.
in}stuv{ad adj.
in}stuv{ning s.
in}styr{ning s.
in}ställa v. _ i. el. ställa in en

resa; i. sig infinna sig men
ställa sig in vara inställ-
sam

in}ställ{bar adj. -t -a
in}ställ{else s. -n -r
in{ställ{else}dag s.
in{ställ{else}dat{um s.
in{ställ{else}order s.
in{ställ{else}tid s.
in}ställ{ning s. -en -ar
in{ställ{nings}skruv s.
in}ställ{sam adj. -t -ma
in}ställ{sam{het s.
in}stämma v. i. ngn till dom-

stol; i. i ngt förklara sig
enig

in}stämm{ande s. -t -n
in}stäm{ning s.
in}stängd adj.
in}stängd{het s.
in}stäng{ning s.
in}stört{ad adj.
in}stört{ande adj. oböjl.

komma i.
in}stört{ning s.
in}stövl{ande adj. oböjl.

ªvard.º komma i.
in{sub{ord{in{at{ion [-o•n] s.

-en olydnad mot över-
ordnad

in{sub{ord{in{at{ions}brott s.
in{suf{fici{ens [-en•s] s. -en 

-er ªmed.º otillräcklig
funktion hos ett organ;
lindrig psykisk störning
ªäv. fackspr.º förhållandet
att gäldenärs skulder
överstiger tillgångarna

in{suf{fici{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a

in}sug{ning s.
in{sug{nings}vent{il s.
in{sul{in [-i•n] s. -et hormon-

(preparat)
in{sul{in}be{handl{ing s.
in{sul{in}chock s.
in{sul{in}dos s.
in{sul{in}in{jekt{ion s.
in{sul{in}koma s.
in{sul{in}skydd s.
in{sul{in}spruta s.
in{sult [-ul•t] s. -en -er

ªmed.º kärlskada, ofta
slaganfall

in{sul{är [-ä•r] adj. -t -a ö-
in{sul{är}stat s.
in}supa v. _
in}sup{ning s.
in{surg{ent [-gen•t] s. -en -er
upprorsman

in}sutten adj. ªvard.º
in}svepa v. _
in}svep{ning s.
in}svängd adj.
in}sväng{ning s.
in}sväv{ande adj. oböjl.

komma i.
in}sydd adj.
in}sylt{ad adj.
in}sylt{ning s.
in}syn s.
in{syns}skydd s.
in{syns}skydd{ad adj.
in}så v. _
in}sådd s.
in}så{ende s.
in}så{ning s.
in}sända v. _
in{sänd{ar}brev s.

in}sänd{are s.
in{sänd{ar}sida s.
in{sänd{ar}skrib{ent s.
in{sänd{ar}spalt s.
in}sänd{ning s.
in}sänk{ning s. -en -ar
in}sänkt adj.
in}sätta v. _, till sätta
in}sätt{are s.
in}sätt{ning s. -en -ar
in{sätt{nings}be{lopp s.
in}söndr{ing s. ªfysiol.º inre
sekretion

in{söndr{ings}org{an s.
in}söva v. _
in}söv{ning s.
in}ta äv. 2in}taga v. intas el.

tas in på sjukhus men alltid
i. sina platser, i. en led-
ande ställning, i. frukost,
i. en fästning, i. allas hjärt-
an, intas av fruktan

in}tag s. -et; pl. =
1in}taga s. -n intagor olovligt

avskiljande av mark för
eget bruk; nybyggares
odling på allmänning o.d.

2intaga se inta
in}tag{ande adj. oböjl. be-
haglig

in}tagen adj. i. på anstalt
in}tag{ning s. -en -ar
in{tag{nings}be{stämm{-

else s.
in{tag{nings}för{far{ande s.
in{tag{nings}nämnd s.
in{tag{nings}plats s.
in{tag{nings}poäng s., till

1poäng
in{tag{nings}syst{em s.
in{tags}damm s. -en -ar
in{takt [-ak•t] adj.; n. =, -a
orörd; ren

in{takt{het s.
in}tala v. _ -de; i. ngn mod

men mest tala in på band
in}tal{an s.
in}tal{ning s. -en -ar
in}tapp{ning s.
intarsia [-ar•s-] s. -n

intarsior trämosaik, in-
läggning

intarsia}arbete s.
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in}tass{ande adj. oböjl. ªvard.º
komma i.

in}tatu{era [inn•-] v. _
in}tatu{er{ing s.
inte adv. i. för inte(t) inte
utan skäl

in}teckna v.
in}teckn{ing s. -en -ar
in}teckn{ings{bar adj. -t -a
in{teckn{ings}be{vis s.
in{teckn{ings}handl{ing s.
in{teckn{ings}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. intecknings-
havarna

in{teckn{ings}lån s.
in{teckn{ings}rätt s.
in{teckn{ings}säker{het s.
integr{al [-a•l] s. -en -er

ªmat.º gränsvärde
integr{al}kalk{yl s.
integr{al}tecken s.
integr{at{ion [-o•n] s. -en -er
integrering ªäv. matº

integr{at{ions}pol{it{ik s.
integr{at{ions}pro{cess s.
integr{at{ions}ämne s.; i skol-

an
integr{era [-re•-] v. -de för-
ena el. sammanföra till en
helhet; samordna; full-
ständiga gm införlivning;
ªmat.º beräkna integral av

integr{er{ande adj. oböjl. in-
gående som (nödvändig) be-
ståndsdel; i. del

integr{er{ing s.
integr{itet [-e•t] s. -en
orubbat tillstånd;
okränkbarhet; oberoende

integr{itets}kränk{ande adj.
oböjl.

integr{itets}känsl{ig adj. -t -a
integr{itets}pro{blem s.
integr{itets}skydd s.
in}tele{fon{era [inn•-] v. _
in}tele{fon{er{ing s.
in}tele{graf{era [inn•-] v. _
in}tele{graf{er{ing s.
intel{lekt [-ek•t] s. -et; pl. =
förstånd, tankeförmåga

intel{lektu{al{is{era [-se•-] v.
-de ge ngt en mer för-
ståndsmässig prägel, in-

rikta ngt på tankeverk-
samheten

intel{lektu{al{is{er{ing s.
intel{lektu{al{ism [-is•m] s.

-en överdrivet betonande
av förståndet

intel{lektu{al{ist s. -en -er
intel{lektu{al{ist{isk adj. -t -a
intel{lektu{al{itet [-e•t] s. -en
intellektuell karaktär el.
kultur o.d.

intel{lektu{ell [-ell•] adj. -t -a
som gäller förståndet el.
tankeverksamheten o.d.;
som ägnar sig åt el. gäller
vetenskap el. författar-
verksamhet o.d.

intel{lig{ens [-gen•s] s. -en 
-er förstånd, skarpsinne,
begåvning; intelligent
person el. väsen; de intel-
lektuella i ett land o.d.

intel{lig{ens}aristo{krat s.
intel{lig{ens}aristo{krati s.
intel{lig{ens}aristo{krat{isk

adj. -t -a
intel{lig{ens}fri adj.
intel{lig{ens}kvot s.
intel{lig{ens}mät{ning s.
intel{lig{ens}nivå s.
intel{lig{ens}snobb s.
intel{lig{ens}test s. -et el.

-en; pl. = el. -er
intel{lig{ens}testa v.
intel{lig{ens}ålder s.
intel{lig{ent [-gen•t] adj.;

n. =, -a klok, skarpsinnig,
begåvad

intel{lig{ent{ia [-gen•tsia] s.
-n de intellektuella i ett
samhälle

in{tend{ent [-en•t] s. -en -er
föreståndare m.m.; ªmil.º
föreståndare för intend-
enturtjänst vid ett för-
band

in{tend{ent}byrå s. -n -er
in{tend{ent(s)}tjänst s.
in{tend{ent{ur [-u•r] s. -en -er

ªsärsk. mil.º verksamhet
för ordnande av livs-
medel, kläder o. driv-
medel m.m.

in{tend{ent{ur}kår s.
in{tend{ent{ur}pers{on{al s.
in{tend{ent{ur}tjänst s.
in{tensi{fi{era [-ie•-] v. -de
göra intensivare

in{tensi{fi{er{ing s.
in{tens{itet [-e•t] s. -en egen-
skapen att vara intensiv;
styrka, häftighet

in{tens{itets}grad s.
in{tens{iv [-i•v äv. inn•-] adj.

-t -a stark, eftertrycklig,
häftig m.m.; intensivt jord-
bruk som drivs med in-
sats av mycket kapital o.
arbete

in{tens{iv{en [-i•v-] s. best.
ªvard.º intensivvårds-
avdelningen

in{tens{iv}kurs s.
in{tens{iv}trän{ing s.
in{tens{iv}under{sök{ning s.
in{tens{iv}vård s. -en
in{tens{iv{vårds}av{del{ning s.
in{tent{ion [-nso•n] s. -en -er
avsikt, syfte

in{tent{ions}djup s. ªspråkv.º
inter}ag{era v. -de
inter}akt{ion [-o•n] s. -en -er
växelspel, samspel i um-
gänge

inter}akt{iv [-i•v] adj. -t -a
ªdatabeh.º som rör sam-
spel mellan människa
och dator

inter{city}tåg s. -et; pl. =
snabbgående direkttåg
mellan större städer

inter{dikt [-ik•t] s. -et; pl. =
ªmest hist.º avstängning
från gudstjänst o. andra
kyrkliga förrättningar

inter{fer{ens [-en•s] s. -en -er
ªfys.º samverkan av våg-
rörelser; störning, på-
verkan

inter{fer{ens}feno{men s.
inter{fer{ens}mönster s.
inter{fer{ens}pro{blem s.
inter{fer{era [-e•ra] v. -de

ªfys.º
inter{fer{er{ing s.
inter{fer{on [-å•n] s. -et; pl. =
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protein som ger djurcell-
en motståndskraft mot
virusinfektioner

inter{foli{era [-ie•-] v. -de
häfta in blanka blad
mellan de tryckta i bok;
äv. bildl., särsk. i uttr. i. ngt
med ngt avbryta ngt med
ngt som inflikas, låta ngt
omväxla med ngt

inter{foli{er{ing s.
inter{glaci{al [-a•l] adj. -t -a

ªgeol.º härstammande från
el. utgörande mellanperi-
od mellan nedisningar

inter{glaci{al}tid s.
inter{im{ist{isk [-is•t-] adj. -t

-a gällande tills vidare
inter{ims}be{stämm{else
[in•t-] s.

inter{ims}be{vis s.
inter{ims}kvitto s.
inter{ims}reg{er{ing s.
inter{ims}skylt s.
inter{ims}styr{else s.
in{teri{ör [-ö•r] s. -en -er bild

av det inre, inomhusbild
ªäv. bildl.º inre förhålland-
en

in{teri{ör}bild s.
in{teri{ör}mål{ning s.
inter{jekt{ion [-kso•n] s. -en

-er ªspråkv.º utropsord
inter{kom{mun{al [-a•l] adj. -t

-a som gäller kommuner
sinsemellan

inter{kom{mun{ion [-o•n] s.
-en nattvardsgemenskap

inter{kon{tin{ent{al [-a•l] adj.
-t -a som förbinder el.
berör el. når mellan kon-
tinenter

inter{kon{tin{ent{al}rob{ot s.
inter{lok{ut{ör [-ö•r] s. -en 

-er den som man talar
med, samtalspartner

inter{ludi{um [-u•d-] s. inter-
ludiet interludier ªmus.º
mellanspel

inter{medie}konst{när [-me•-]
s. konstnär som använder
flera meddelelsemedel i
förening t.ex. ljud o. bild

inter{medie}verk s.
inter{medi{är [-ä•r] adj. -t -a
mellanliggande, förmedl-
ande

inter{mezzo [-et•s- el. -ess•-]
s. -t -n mellanspel; oväntat
avbrott, uppträde, uppse-
endeväckande händelse;
kortare musikstycke för
piano m.m.

inter{mitt{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a ryckvis el. stötvis
återkommande med mer
el. mindre regelbundna
avbrott; i. feber, puls; i.
fyr

1in{tern [-ä•rn] adj. -t -a inre;
invärtes; gällande en
sluten krets

2in{tern [-ä•rn] s. -en -er i an-
stalt internerad person

in{tern{al{is{era v. -de inför-
liva i sitt tänkande

in{tern{al{is{er{ing s. -en -ar
in{tern{at [-a•t] s. -et; pl. =
läroanstalt med helinac-
korderingssystem

in{tern{at}elev s.
inter{nat{ion{al [-a•l] s. -en 

-er internationell samm-
anslutning inom arbetar-
rörelsen

inter{nat{ion{al{is{era v. -de
inter{nat{ion{al{is{er{ing s.
inter{nat{ion{al{ism [-is•m] s.

-en
inter{nat{ion{al{ist s. -en -er
inter{nat{ion{al{ist{isk adj.

-t -a
inter{nat{ion{ell [-ell•] adj. -t

-a mellanfolklig, världs-
omfattande

in{tern{at}skola s.
in{tern{at}ut{bild{ning s.
in{tern{era [-ne•-] v. -de in-
spärra, ta i förvar

in{tern{er{ing s.
in{tern{er{ings}läger s.
in{tern{ist [-is•t] s. -en -er
invärtesläkare

in{tern}kont{roll s.
in{tern}med{del{ande s.
in{tern}med{ic{in s.

inter}nord{isk [-no•-] adj.
-t -a som gäller de nord-
iska länderna sinsemell-
an

in{tern}post s.
in{tern}radio s. -n
in{tern}rekryt{era v.
in{tern}rekryt{er{ing s.
in{tern}tele{fon s.
in{tern}tele{vis{ion s.
in{tern-TV el. in{tern-tv s.
in{tern}ut{bild{ning s.
inter{parla{ment{ar{isk [-ta•-]

adj. -t -a gemensam för el.
försiggående mellan
olika länders parlament

inter{pell{ant [-an•t] s. -en 
-er

inter{pell{at{ion [-o•n] s. -en
-er

inter{pell{at{ions}de{batt s.
inter{pell{at{ions}fråga s.
inter{pell{at{ions}svar s.
inter{pell{era [-le•-] v. -de
framställa en fråga till
ngn

inter{pell{er{ing s.
inter{plan{et{ar{isk [-ta•-] adj.

-t -a som finns el. sker i el.
gäller rymden mellan
planeterna el. inom vårt
solsystem

inter{plan{et{är [-ä•r] adj. -t 
-a interplanetarisk

inter{pol{at{ion [-o•n] s. -en 
-er

inter{pol{era [-le•-] v. -de in-
skjuta i text o.d.; ungefär-
ligen beräkna värde mell-
an kända värden

inter{pol{er{ing s.
inter{pret [-e•t] s. -en -er ut-
tolkare särsk. av musik

inter{pret{at{ion [-o•n] s. -en
-er

inter{pret{at{ör [-ö•r] s. -en 
-er

inter{pret{era v. -de tolka;
förklara

inter{pret{ör [-ö•r] s. -en -er
inter{punkt{era [-te•-] v. -de
sätta skiljetecken i

inter{punkt{er{ing s.
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inter{punkt{ion [-kso•n] s. -en
inter{punkt{ions}fel s.
inter{punkt{ions}tecken s.
skiljetecken

inter{rail}kort s. internat-
ionellt rabattkort på
järnvägar m.m.

inter{reg{ion{al [-a•l] adj. -t 
-a; i. handel mellan reg-
ioner; i. busslinje som
berör flera regioner

inter{regn{um [-ren•n-] s.
-et; pl. = tid för styrelse
under tronledighet o.d.;
avbrott i ledningen av
institution o.d.

inter{rog{at{iv [in•t- el. -i•v]
adj. -t -a ªspråkv.º fråg-
ande; interrogativt pro-
nomen

inter{rog{at{iv}sats s.
inter{skand{in{av{isk [-a•v-]

adj. -t -a
inter{stell{är [-ä•r] adj. -t -a
som finns el. sker i el.
gäller rymden mellan
stjärnorna

inter}textu{al{itet s. en texts
förhållande till andra tid-
igare texter

inter{urban [-a•n] adj. -t -a
fjärr-; interurbant lån mell-
an bibliotek på olika orter

inter{urban}lån s.
inter{urban}sam{tal s.
inter{vall [-all•] s. -et el. -en;

pl. = el. -er mellanrum;
mellantid; tonavstånd

inter{ven{era [-ne•-] v. -de
träda emellan, inskrida,
ingripa

inter{vent{ion [-o•n] s. -en 
-er

inter{vent{ions}pol{it{ik s.
inter{vent{ions}rätt s. ªjur.º
inter{vju [-u•] s. -n -er
inter{vjua [-u•-] v. -de ut-
fråga; förhöra sig hos

inter{vju{are s. -n; pl. =, best.
pl. intervjuarna

inter{vju}fråga s.
inter{vju}led{es adv.
inter{vju}met{od s.

inter{vju}ob{jekt s.
inter{vju}offer s. ªvard.º
inter{vju}pers{on s.
inter{vju}svar s.
inter{vju}tekn{ik s.
inter{vju}under{sök{ning s.
inter{vju}ut{tal{ande s.
int{et pron. inte något; till

intet förpliktigande
int{et}dera adv. ingetdera; jfr

ingendera
int{et}säg{ande adj. oböjl.
int{ig adj. -t -a
int{ig{het s.

1in}till [-till•] prep. i. väggen
2in}till [-till•] adv. se bilden

här i.
intilliggande avstavas

in{till}ligg{ande adj. oböjl.
intim [-i•m] adj. -t -a förtro-
lig, privat; nära, innerlig;
hemtrevlig; intimt um-
gänge samlag

intim{ist [-is•t] s. -en -er
ªkonst.º

intim{ist{isk adj. -t -a
intim{itet [-e•t] s. -en -er
intim}sfär s.
in}tjack s. ªvard.º inbrott
in}tjäna v. _
in{tjän{ande}tid s. anställ-
ningstid för att få skydd av
en viss försäkring

in{toler{abel [-a•-] adj. -t in-
tolerabla omöjlig att tåla,
olidlig

in{toler{ans [-an•s el. -an•s]
s. -en ofördragsamhet

in{toler{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a

in}tolka v. _
in}tolk{ning s.
in{ton{at{ion [-o•n] s. -en -er
tonansats; tonfall m.m.

in{ton{era [-ne•-] v. -de
börja ett musikstycke,
stämma upp en sång;
stämma piporna i orgel

in{ton{er{ing s.
in}tork{ning s.; konserverings-

metod
in}tramp{ning s. -en -ar ªfinl.

äv.º blunder, tabbe

intra{muskul{är adj. -t -a
ªmed.º i. injektion injekt-
ion i muskelvävnad

in{trans{ig{ens [-gen•s] s. -en
in{trans{ig{ent [-gen•t] adj.;

n. =, -a oförsonlig, omed-
görlig

in{trans{it{iv [inn•-] adj. -t -a;
intransitivt verb verb som
inte förbinds med direkt
objekt

intra}nät s. internt datornät
inom en organisation

intra{pren{ör s. -en -er pers-
on som förnyar verk-
samheten inom ett större
företag

in}trassl{ad adj.
in}trassl{ing s.
in}trav{ande adj. oböjl. in-
springande; komma i.

intra{ven{ös [-ö•s] adj. -t -a
ªmed.º i. injektion injekt-
ion i blodåder

intr{ess{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a fängslande,
tänkvärd

intr{esse [-ess•e] s. -t -n för-
måga att väcka uppmärk-
samhet el. deltagande;
riktning av el. föremål för
håg el. lust; ekonomiskt
engagemang i företag;
vikt, betydelse

intr{esse}an{mäl{an s.
intr{esse}be{vak{ning s.
intr{esse}för{en{ing s.
intr{esse}ge{men{skap s.
intr{esse}grupp s.
intr{esse}in{rikt{ning s.
intr{esse}kol{lis{ion s.
intr{esse}kon{flikt s.
intr{esse}lös adj. -t -a
intr{esse}lös{het s.
intr{esse}mot{sätt{ning s.
intr{ess{ent [-en•t] s. -en -er
person med ekonomiskt
intresse att bevaka i ngt;
delägare

intr{ess{ent{skap s. -et
intr{esse}om{råde s.
intr{esse}org{an{is{at{ion s.
intr{esse}pol{it{isk adj. -t -a
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intr{ess{era [-se•-] v. -de
fånga uppmärksamhet-
en, fängsla; vara av
intresse för; göra till del-
ägare m.m.; i. sig för hysa
intresse för

intr{ess{er{ad adj. som hyser
intresse; road; i. av el. för
ngt som har intresse för
ngt; i. i ngt som har eko-
nomiska intressen i ngt

intr{esse}sfär s.
intr{esse}väck{ande adj.

oböjl.
intrig [-i•g] s. -en -er listig
plan, anslag; händelse-
förlopp i drama m.m.

1intrig{ant [-an•t äv. -an•t]
adj.; n. =, -a ränkfull

2intrig{ant [-an•t äv. -an•t] s.
-en -er ränksmidare

intrig}drama s.
intrig{era [-ge•-] v. -de
smida ränker

intrig}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. intrigmakarna

intrig}mak{eri [-ri• el. -i•g-] s.
-et

intrig}spel s.
intrig{ör [-gö•r] s. -en -er
ränksmidare, intrigmak-
are

in{trik{at [-a•t] adj.; n. =, -a
kinkig, krånglig, in-
vecklad, svår att reda ut

in}trimma v. _
in}trim{ning s.
in}tripp{ande adj. oböjl.

komma i.
in{tro{duc{era [-se•-] v. -de
införa; skaffa ngn till-
träde

in{tro{duc{er{ing s.
in{tro{dukt{ion [-kso•n] s. -en

-er införande; inledning;
förspel

in{tro{dukt{ions}brev s.
in{tro{dukt{ions}er{bjud{-

ande s.
in{tro{dukt{ions}kurs s.
in{tro{dukt{ions}möte s.
in{tro{dukt{ions}pris s., till

1pris

in{tro{dukt{ions}pro{gram s.
in{tro{dukt{ör [-ö•r] s. -en -er
in{tro{spekt{ion [-kso•n] s.

-en ªpsykol.º inre åskåd-
ning, själviakttagelse

in{tro{spekt{iv [-i•v] adj. -t -a
in{tro{vert [-ärt•] adj.; n. =, -a
inåtvänd, inåtriktad,
sluten; i. läggning

in}trumfa v. _
in}trumf{ning s.
in}tryck s. -et; pl. =
in}tryck{bar adj. -t -a
in}tryck{ning s.
in}tryckt adj.
in}trång s. -et; pl. =
in{trångs}er{sätt{ning s.
in}träda v. _, till 2träda i bet.

’börja’ alltid fast sms
in}träde s. -t -n
in{träd{es}av{gift s.
in{träd{es}bilj{ett s.
in{träd{es}ex{am{en s.
in{träd{es}fordr{ing{ar s. pl.
in{träd{es}kort s.
in{träd{es}prov s. -et; pl. =
in{träd{es}pröv{ning s.
in{träd{es}tal s.
in}träffa v.
in}träna v. _
in}tränga v. _
in}träng{ande adj. oböjl.

ªsärsk. bildl.º genomträng-
ande, skarpsinnig; ingå-
ende, grundlig

in}träng{ling s. -en -ar
in}träng{ning s.
in{träng{nings}för{måga s.
in}trän{ing s.
in{tub{at{ion [-so•n] s. -en -er

ªmed.º införing av rör i
luftstrupen vid narkos

in{tub{era v. -de ªmed.º
intu{it{ion [-o•n] s. -en -er
förmåga att omedelbart
uppfatta; ingivelse; ªfilos.º
omedelbar åskådning

intu{it{iv [-i•v äv. inn•-] adj.
-t -a

in}tum{ning s. ªskogsv.º mät-
ning av virke

in}tvinga v. _
in}tvål{ning s.

in}tyg s. -et; pl. =
in}tyga v. -de
in{tygs}giv{are s.
in}tåg s. -et; pl. =
in}tåga v. _
in}täkt s. -en -er inkomst;

ªjur.º intagande av annans
kreatur o.d. på egna
ägor; ta till i. för ngt åbe-
ropa som stöd för ngt

in{täkts}ana{lys s.
in{täkts}bort{fall s.
in{täkts}fin{ansi{er{ing s.
inuit [-i•t] s. -en -er eskimå
inuit}kult{ur s.
in}under [-un•d- äv. inn•-]

prep. o. adv.
in}ut{i prep. o. adv.
in{vad{era [-e•-] v. -de in-
tränga i ett land

in{vad{er{ing s.
in}vagga v. i. ngn (sig) i

säkerhet
in}val s. -et; pl. =
in{val{id [-i•d] s. -en -er
person med invaliditet

in{val{id}bil s.
in{val{id}bo{stad s.
in{val{id{is{era [-se•-] v. -de
in{val{id{is{er{ande adj. oböjl.
in{val{id{is{er{ing s.
in{val{id{itet [-e•t] s. -en

stadigvarande förlust el.
nedsättning av arbetsför-
mågan

in{val{id}pens{ion s.
in}valla v. _
in}vall{ning s.
in{vals}år s.
in}vand adj.
in}vandra v. _
in{vandr{ar}bak{grund s.
in{vandr{ar}barn s.
in{vandr{ar}bråk s.
in{vandr{ar}byrå s. -n -er
in}vandr{are s.
in{vandr{ar}elev s.
in{vandr{ar}fam{ilj s.
in{vandr{ar}fient{lig adj. -t -a
in{vandr{ar}fråg{or s. pl.
in{vandr{ar}för{en{ing s.
in{vandr{ar}grupp s.
in{vandr{ar}kvinna s.
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in{vandr{ar}lär{are s.
in{vandr{ar}min{ister s.
in{vandr{ar}mynd{ig{het s.
in{vandr{ar}org{an{is{at{ion s.
in{vandr{ar}pol{it{ik s.
in{vandr{ar}pro{gram s.
in{vandr{ar}språk s.
in{vandr{ar}tät adj. in-

vandrartätt invandrartäta
in{vandr{ar}under{vis{ning s.
in{vandr{ar}ung{dom{ar s. pl.
in{vandr{ar}verk s. Statens i.
in}vandr{ing s. -en -ar
in{vandr{ings}pol{it{ik s.
in{vari{abel [-a•b-] adj. -t in-

variabla oföränderlig
in{vas{ion [-o•n] s. -en -er
fientligt infall; mass-
invandring

in{vas{ions}armé s.
in{vas{ions}för{svar s.
in{vas{ions}styrka s.
in{vas{ions}trupp s.
in{vas{ions}våg s. -en -or
in}veckla v. _ invecklas i en

konflikt
in}veckl{ad adj.
in}veckl{ing s.
in{vekt{iv [-i•v] s. -et; pl. =
skymford, glåpord

in{vent{arie}föra v.
in{vent{arie}för{ing s.
in{vent{arie}för{teckn{ing s.
in{vent{ari{um [-a•-] s. in-

ventariet inventarier för-
teckning över lösegen-
dom; äv. i pl. lösören, lös-
egendom; ett gammalt i.
äv. vard. person som för-
knippas med ett ställe
gm att ha varit där länge

in{vent{era [-te•-] v. -de
genomgå o. granska o.
förteckna

in{vent{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. inventerarna

in{vent{er{ing s.
in{vent{er{ings}lista s.
in{vent{er{ings}man s., till

1man
in{venti{ös [-nsö•s] adj. -t -a
sinnrik, sinnrikt inredd,
välutrustad

in}verka v.
in}verk{an s.
in}verk{ning s.; mest i pl.
in{vers [-är•s] s. -en -er

ªmat.º inverterat värde
in{vers{ion [-o•n] s. -en -er
omkastning, omvänd-
ning; omvänt läge

in{vers{ions}skikt s. ªmeteor.º
in{vertebr{at [-a•t] s. -en -er

ªzool.º ryggradslöst djur
in{vertebr{at}fauna s.
in{vert{era [-te•-] v. -de
vända om, kasta om; in-
verterat värde ªmat.º värde
som erhålles gm att tälj-
are o. nämnare byter
plats

in{vert{er{ing s.
in{vert}socker [-ärt•-] s.;

blandning av lika delar druv-
o. fruktsocker

in{vert}såpa s.; desinficerande
ytaktivt ämne med pos-
itiva joner

in{vest{era [-te•-] v. -de plac-
era pengar i sakvärden,
satsa

in{vest{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. investerarna

in{vest{er{ing s. -en -ar
in{vest{er{ings}av{drag s.
in{vest{er{ings}bank s. -en -er
in{vest{er{ings}be{hov s.
in{vest{er{ings}be{lopp s.
in{vest{er{ings}bi{drag s.
in{vest{er{ings}bo{lag s.
in{vest{er{ings}fond s.
in{vest{er{ings{fonds}-

syst{em s.
in{vest{er{ings}gar{anti s.
in{vest{er{ings}kap{it{al s.
in{vest{er{ings}klim{at s.
in{vest{er{ings}konto s.
in{vest{er{ings}kost{nad s.
in{vest{er{ings}kvot s.
in{vest{er{ings}lust s.
in{vest{er{ings}nivå s.
in{vest{er{ings}ob{jekt s.
in{vest{er{ings}plan s. -en -er
in{vest{er{ings}pol{it{ik s.
in{vest{er{ings}pro{gram s.
in{vest{er{ings}ram s.

in{vest{er{ings}re{serv s.
in{vest{er{ings}stöd s.
in{vest{er{ings}takt s.
in{vest{er{ings}vilja s.
in{vest{er{ings}vol{ym s.
in{vest{er{ings}ök{ning s.
in{vest{it{ur [-u•r] s. -en

ªhist.º insättning i ämbete
m.m.

in{vest{it{ur}strid s. ªhist.º
in{vest{ment}bo{lag [-es•t-] s.
investeringsbolag

in}vid [-i•d el. mest såsom
prep. inn•-] prep. o. adv.

in{vid}ligg{ande adj. oböjl.
in}viga v., till viga
in}vig{else s. -n -r ªrelig.º
invigning

in}vig{ning s. -en -ar
in{vig{nings}cere{moni s.
in{vig{nings}fest s.
in{vig{nings}före{ställ{ning s.
in{vig{nings}kon{sert s.
in{vig{nings}rit s.
in{vig{nings}tal s.
in{vig{nings}tala v. -de
in}vinna v.
in}vintra v. -de skydda inför

el. ta in för övervintring
in}vintr{ing s.
in}vira v. _
in}vir{ning s.
in{vit [-i•t] s. -en -er upp-
maning, vink, påstöt-
ning, inbjudan

in{vit{at{ion [-o•n] s. -en -er
inbjudan, inbjudning

in{vit{era [-e•-] v. -de in-
bjuda

in{vit{er{ing s.
in{vok{at{ion [-o•n] s. -en -er
åkallan

in{vol{ut{ion [-o•n] s. -en -er
ªmed.º tillbakabildning
ªäv. geom. o. psykol.º

in{volv{era [-e•-] v. -de inne-
sluta i sig, innefatta, med-
föra; inblanda

in{volv{er{ing s.
in}vot{era [inn•-] v. _ rösta
in

in}vot{er{ing s.
in}vrid{ning s.
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in}vuxen adj.
in{vån{ar}an{tal s.
in}vån{are s. -n; pl. =, best. pl.

invånarna
in}väg{ning s. kontrollväg-
ning före tävling i vikt-
klasser

in}välja v. _
in}vända v.
in}vänd{ig adj. -t -a
in}vänd{ning s.
in{vänd{nings}fri adj.
in}vänta v. _
in}värt{es adv. o. adj. oböjl.

känna sig tom i.; för i.
bruk

in{värt{es}bruk s. oböjl. för i.
in{värt{es}läk{are s.
in{värt{es}med{ic{in s.
in{värt{es}sjuk{dom s.
in}väva v. _
in}väv{ning s.
in}växla v. _
in}växl{ing s.
in}växl{ings{bar adj. -t -a
in}växt adj.
in}ympa v. _
in}ymp{ning s.
in}åk{ande adj. oböjl.

komma i.
in}åk{ning s.
in}åt prep. o. adv.
in{åt}böjd adj.
in{åt}böj{ning s.
in{åt}gå{ende adj. oböjl.

i. fönster
in{åt}rikt{ad adj.
in{åt}vänd adj.
in{åt}vänd{het s.
in}äga s.; mest i pl.
in{ägo}jord s.
in}älv{or s. pl.
in{älvs}mask s. -en -ar
in{älvs}mat s.
in{älvs}para{sit s.
in}äten adj.
in}öva v. _
in}över [-ö•- äv. inn•-] prep.

o. adv.
in}öv{ning s.
i-om{ljud s. ªspråkv.º
i{ordn{ing}gjord [-å•rd-] adj.
i{ordn{ing}lagd adj.

i{ordn{ing}ställa v.; mest
ställa i ordning

i{ordn{ing}ställ{ande s. -t
i}plock{ad adj.
i}plock{ning s.
i}proppa v. _
iraki{er [-a•-] s. -n; pl. = inv.
i Irak

irak{isk adj. -t -a
irak{iska s. -n irakiskor

kvinna
irani{er [-a•n-] s. -n; pl. =
inv. i Iran

iransk [-a•n-] adj. -t -a
iranska s. -n iranskor

kvinna
ir{er s. pl. ªmest hist.º irländ-
are av keltiskt ursprung

iridi{um [-i•d-] s. -et el. iridi-
et el. = ªkem.º grundämne

iris s. -en -ar regnbågs-
hinna; svärdslilja

iris}bländ{are s.
iris{era v. -de skifta i regn-

bågens färger
iris{er{ing s.
iris}hinna s.
ir{isk adj. -t -a
ir{iska s. -n språk
ir}länd{are s. -n; pl. =, best.

pl. irländarna
ir}ländsk adj. -t -a
ir}ländska s. -n irländskor

kvinna
irok{es [-ke•s] s. -en -er

medlem av nordamerikanskt
indianfolk

irok{es{isk adj. -t -a
ir{oni [-ni•] s. -n -er klander

el. förlöjligande under
skenbart beröm m.m.

ir{on{ik{er [-o•-] s. -n; pl. =
ir{on{is{era v. -de; i. över ngt
ir{on{isk [-o•-] adj. -t -a
irra v. -de
ir{rat{ion{al{itet [-e•t] s. -en
ir{rat{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
förnuftsvidrig, oförnuft-
ig m.m.; irrationellt tal
mat. tal som inte kan ut-
tryckas som kvot mellan
hela tal

irr}bloss s.

ir{re{al [-al•] adj. -t -a overk-
lig

ir{red{enta [-en•t-] s. -n
ännu ej återvunnet land

ir{red{enta}om{råde s.
ir{re{ell [-ell•] adj. -t -a
overklig

ir{regulj{är [-ä•r] adj. -t -a
oregelbunden, oregel-
mässig; irreguljära trupp-
er som inte tillhör den
lagenligt organiserade
krigsmakten

ir{re{lev{ans s.
ir{re{lev{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a betydelselös
för saken i fråga, ovid-
kommande

ir{re{ligi{os{itet [-josite•t el.
-giosite•t] s. -en

ir{re{ligi{ös [-sö•s el. -jö•s el.
-giö•s] adj. -t -a likgiltig
för religionen

ir{re{par{abel [-a•-] adj. -t ir-
reparabla obotlig, ohjälp-
lig

ir{re{vers{ibel [-si•-] adj. -t ir-
reversibla icke omvänd-
bar; obotlig

irr}färd s.
irr}gång s. -en -ar
ir{rig{at{ion s. -en konstbe-
vattning; med. spolning
av sår m.m.

ir{rit{abel [-a•-] adj. -t irrit-
abla lättretlig

ir{rit{abil{itet [-e•t] s. -en
ir{rita{ment [-en•t] s. -et;

pl. = retmedel
ir{rit{at{ion s. -en -er onormal

el. obehaglig retning; retad
sinnesstämning

ir{rit{at{ions}mom{ent s.
ir{rit{at{ions}tröskel s.
ir{rit{era v. -de uppreta,
oroa, förarga; påverka
med onormal el. obehaglig
retning

ir{rit{er{ande adj. oböjl.
ir{rit{er{ing s.
irr}lära s.
irr}lär{ig adj. -t -a
irr}lär{ig{het s.
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irr}sken s.
i}råk{ad adj. iråkat obestånd
i}röra v. _
i}rör{ing el. i}rör{ning s.
is s. -en -ar; ha i. i magen
vara orubbligt lugn

isa v. -de; det isar i tänderna
isabellafärg se isabellfärg
isabellafärgad se isabell-

färgad
isabell}färg [-bell•-] el.

isabella}färg s.
isabell}färg{ad el.

isabella}färg{ad adj.
smutsgul

isa{gog{ik [-gi•k] s. -en ªteol.º
vetenskapen om bibel-
texternas ursprung m.m.

isa{gog{isk [-gå•-] adj. -t -a
is{ande adj. oböjl. i. kall
is{as v. isades bli till is
is}backe s.
is}bal{ett s.
is}bana s.
is{bane}tävl{ing s.
is}bark s. -en
is}be{lagd adj.
is}be{lägg{ning s.
is}berg s.
is{bergs}sall{ad s.
is{bergs}sall{at s.
is}bild{ning s.
is}bill s. -en -ar
is}bit s.
is}björn s.
is{björns}fäll s.
is}block s.
is}blomma s.
is}blå adj.
is}blåsa s.
is}borr s.
is}bryt{ande adj. oböjl. i. far-

tyg
is{bryt{ar}as{sist{ans s.
is}bryt{are s. -n; pl. =, best.

pl. isbrytarna
is{bryt{ar}hjälp s.
is{bryt{ar}led{ning s.
is}bryt{ning s.
is}bränna s. -n ªlant.º
is}bunden adj.
is}bälte s.
i{scen}sätta [-se•n-] v. _

i{scen}sätt{are s.
i{scen}sätt{ning s.
isch interj.
ischias s. -en värk i stora
höftnervens utbrednings-
område

ischias}nerv s.
ischias}smärta s.
is}dans s.
is}dubb s.
is}dämd adj.
is}fiske s.
is}flak s.
is}fri adj.
is}fri{het s.
is}fågel s.
is}fält s.
is}för{håll{and{en s. pl.
is}gata s.
is}glass s.
is}grå adj.
is}halka s.
is}hall s.
is}hav s.
is{havs}lera s.
is}hinder s.
is}hink s.
is}hinna s.
is}hockey [i•s-] s. -n
is{hockey}bana s.
is{hockey}för{bund s.
is{hockey}hjälm s.
is{hockey}klubb s.
is{hockey}klubba s.
is{hockey}lag s. -et; pl. =
is{hockey}match s.
is{hockey}spel{are s.
is{hockey}trän{are s.
is{ig adj. -t -a
i}sitt{ande adj. oböjl.
is}jakt s.
is{jakt(s)}segl{ing s.
is}kall adj. -t -a
is}kana s.
is}kant s.
is}karl s.
i}skarv{ning s.
is}klump s.
is}kon{valj äv. is}kon{valje s.
is}korn s.
is}krav{ning s.
is}krist{all s.
i}skruv{ning s.

is}kub s.
i}skuren adj.
is}kyla s.
is}kyld adj.
i}skänk{ning s.
i}skär{ning s.
i}slag s.
i}slagen adj.
i}slag{ning s.
islam [-a•m] s. oböjl.
religion stiftad av
Muhammed på 600-talet

islam{isk [-a•m-] el. islamsk
adj. -t -a

islam{ism s. -en benämning
på en uppfattning av
islam som politisk ideo-
logi

islam{ist s. -en -er
islam{ist{isk adj. -t -a
islam{it{isk adj. -t -a islam-
isk

islamsk se islamisk
is{lands}lav s.
is{lands}sill s.
is{lands}tröja s.
is}loss{ning s.
is}lår s. -en -ar
is}läge s.; i väderrapport
is}lägga v.
is}lägg{ning s.
is}ländsk adj. -t -a
is}ländska s. -n isländskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
is}länn{ing s. -en -ar
ism s. -en -er ytterlighetsrikt-
ning

is}massa s.
is{ning s.
is}not s. -en -ar
iso{bar [-a•r] s. -en -er

meteor. linje på karta mell-
an orter med samma
barometerstånd; kem.
beteckning för en av flera
atomkärnor med samma
masstal

iso{bar}karta s.
iso{gon [-å•n] s. -en -er ªfys.º
linje på karta mellan orter
med samma missvisning
på kompassen

isol{at [-a•t] s. -et; pl. = isol-
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erat område el. isolerad
grupp el. enhet m.m.

isol{at{ion s. -en -er isoler-
ing

isol{at{ion{ism [-is•m] s. -en
isol{at{ion{ist s. -en -er
isol{at{ion{ist{isk adj. -t -a
isol{at{ions}materi{al s.
isol{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; isolerande kropp
el. ämne

isol{era v. -de avskilja, av-
stänga från omgivning-
en; hindra bortledning
av elektricitet el. värme
m.m. från; i. sig

isol{er{ad adj. avskild,
ensam; i. från omvärlden;
i. företeelse

isol{er}band s.
isol{er{bar adj. -t -a
isol{er{ing s. -en -ar
isol{er{ings}arbete s.
isol{er{ings}av{del{ning s.
isol{er{ings}band s.
isol{er{ings}cell s.
isol{er{ings}för{måga s.
isol{er{ings}materi{al s.
isol{er{ings}pol{it{ik s.
isol{er{ings}rum s.
isol{er{ings}skikt s.
isol{er{ings}straff s. -et; pl. =
isol{er}materi{al s.
isol{er}ruta s.

1iso{mer [-e•r] s. -en -er ªkem.º
2iso{mer [-e•r] adj. -t -a ªkem.º

som har samma kvantit-
ativa sammansättning
men olika egenskaper

iso{meri [-ri•] s. -n
iso{morf [-år•f] adj. -t -a
som kristalliserar i
samma form

iso{morfi [-fi•] s. -n
isop s. -en växt
iso{term [-är•m] s. -en -er

ªmeteor.º linje på karta
mellan orter med samma
temperatur

iso{term{isk adj. -t -a
iso{term}karta s.

1iso{top [-å•p] s. -en -er ªkem.
o. fys.º

2iso{top [-å•p] adj. -t -a ªkem.
o. fys.º som har samma
kärnladdning men olika
atomvikt

iso{top}be{handl{ing s. ªmed.º
iso{top}tekn{ik s.
is}pans{ar s.
is}pik s.
is}prins{essa s.
is}propp s.
is}rac{ing s.
israel [-e•l] s. -en -er inv.
i Israel

israel{isk adj. -t -a
israel{iska s. -n israeliskor

kvinna
israel{it [-i•t] s. -en -er jude,
hebré

israel{it{isk adj. -t -a
is}rand s.
is}ranunkel s.
is}rap{port s.
is}ränna s.
is}situ{at{ion s.
is}sjö s.
isskolla se isskålla
is}skorpa s.
is}skrapa s.
is}skruv{ning s.
is}skålla el. is}skolla s.
is}skåp s.
is}stack s.
is}stadi{on s., till 1stadion
is}stycke s.
is}svår{ig{het{er s. pl.
is}såg s.
is}såg{ning s.
is}sörja s.
i{stada}rätt [i•-] s. ªjur.º arvs-
rätt i avlidens ställe

i}stad{ig adj. -t -a mot-
spänstig, envis

i}stad{ig{het s.
is}tapp s. -en -ar
is}te s.
ister s. istret halvfast djur-
fett

ister}band s.
ister}buk s. ªvard.º
ister}haka s.
i}stick{ad adj.
i}stick{ning s.
is}tid s.

is{tids}klim{at s.
i}stjälp{ning s.
i}stjälpt adj.
i}stopp{ad adj.
i}stopp{ning s.
i{stopps}täcke s.; för påslakan
I-stål s. stål med profil i
form av I

i stånd [-ån•d] äv. i}stånd adv.
i{stånd}sätta [-ån•d-] v. _
i{stånd}sätt{ning s.
is}täcke s.
is}täckt adj.
i ställ{et [-äll•-] el. i}ställ{et

adv.
is}tärn{ing s.
is}vak s. -en -ar
is}vatten s.
is}vinter s.
is}vit adj. isvitt isvita
i}sydd adj.
i}sy{ning s.
i synner{het [-ynn•-] äv.

i}synner{het adv. i (all) s.
särskilt, framför allt

is}yxa s.
i}så{ning s.
is}älv s. ªgeol.º
i sänder [-än•d-] äv. i}sänder

adv. en i sänder en åt
gången

i}sär [-ä•r] adv. i stycken,
åtskils o.d.

i{sär}plock{ad adj.
i{sär}skruv{ad adj.
i{sär}tag{bar adj. -t -a
i{sär}tagen adj.
i{sär}tag{ning s.
i}sätt{ning s. insatt tyg-
stycke

is}öken s.
ital{er [-a•-] s. pl. ªhist.º inv.
med indoeuropeiskt språk
i det forntida Italien

itali{en{are [-e•n-] s. -n;
pl. =, best. pl. italienarna

itali{ensk [-e•n-] adj. -t -a
itali{enska [-e•n-] s. -n

italienskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

itali{ensk}tal{ande adj. oböjl.
ital{ik{er [-a•-] s. -n; pl. =

ªhist.º italer
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ital{isk [-a•-] adj. -t -a ªhist.º
iter{at{ion s. -en -er upprep-
ning; återfall

iter{at{ions}brott s. ªjur.º
iter{at{iv [-i•v äv. itt•-] adj. -t

-a upprepnings-
iter{era v. -de upprepa, för-
nya

iter{er{ing s.
i}tu [-u•] adv. ta itu med
i{tu}riven adj.
i{tu}skuren adj.
i{tu}slagen adj.
i}tut{ad adj.

1i}ty [-y•] adv. ªåld.º därför;
i. att

2i}ty [-y•] konj. ªåld.º därför
att

i}tänd adj. hänförd, upp-
tänd, ivrig

iver s. -n
i}visp{ning s.
ivori{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Elfenbenskusten

ivori{ansk [-a•n-] adj. -t -a
ivori{anska [-a•n-] s. -n

ivorianskor kvinna
ivra v. -de

ivr{an s.; best. =; en i.
ivr{are s. -n; pl. =, best. pl.

ivrarna
ivr{ig adj. -t -a
ivr{ig{het s.
i väg el. i}väg adv.
i{väg}körd adj.
i{väg}sänd adj.
i{ög{on}fall{ande el.

i{ög{on{en}fall{ande adj.
oböjl. som faller i ögonen,
påfallande
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j [ji] s. j:et; pl. j:n el. j, best.
pl. j:na

1ja interj. ja då; ja ja (jfr
jaja); ja visst el. javisst
(-visst’)

2ja s. -et; pl. -n el. =, best. pl.
jana

jaa interj. ja; jaa då
jabb s. -en -ar kort lätt slag

i boxning
1jack s. -et; pl. = hack
2jack s. -et äv. -en; pl. = äv.

-ar vägguttag för flyttbar
telefonapparat m.m.

jacka s. -n jackor
jack{et}krona [jakk•-] s.
konstgjord tandkrona

jack{ett [sakett•] s. -en -er
mansrock med skört av-
sneddade från midjan

jack{ett}klädd adj.
jack}ficka s.
jack}foder s.
jack}pott [jakk•pått] s. -en 

-er högsta vinsten på spel-
automat; ªbildl.º succé

jack}propp s.
jack}upp{slag s.
jack}ärm s.
jacquard}mask{in [saka•r- el.
-a•rd-] s. hålkortsstyrd
mönstervävnadsmaskin

jacquard}mönster s.
jacquard}väv{nad s.
jacquard}väv{stol s.
jacuzzi [jakut•si] s. -n -er
liten bassäng med
strömmande vatten –
Urspr. varumärke.

jacuzzi}bad s.
jade [ja•de el. jejd äv. jä•d]

s. -n [ja•den el. jejden äv.
jä•den] grönt mineral

jade}grön adj. -t -a
ja-före{träd{are s.

1jag pron.; sing. objektsform
mig mest uttalat o. äv. vard.

skrivet mej, pl. vi, objekts-
form oss

2jag s. -et; pl. =; hans andra
j.; det egna jaget

jaga v. -de
jag{ar}bom s. ªsjö.º
jag{ar}di{vis{ion s.
jag{are s. -n; pl. =, best. pl.

jagarna ªsjö.º snabbgående
krigsfartyg; stagsegel

jag}be{rätt{else s.
jag}be{ton{ad adj.
jag}centr{er{ad adj.
jag}form s. i j.
jag}före{ställ{ning s.
jagger{naut}vagn s. vagn
med guden Vishnus bild;
ªäv. bildl.º blind kraft som
krossar allt i sin väg

jag{isk adj. -t -a
jag{isk{het s.
jag}känsla s.
jag}lina s. ªsjö.º
jag}med{vet{ande s.
jag}rom{an s.
jagu{ar [-a•r] s. -en -er
jagu{ar}skinn s.
jag}upp{lev{else s.
ja}ha [ja•ha• el. jaha•] interj.

1jaja [jaj•-] interj. ªvard.º som
varning till barn låt bli!

2ja}ja [ja•ja• el. jaja•] interj.
ªvard.º ja

ja{ja}män interj.
ja{ja}män{san interj.
jak s. -en -ar grymtoxe
jaka v. -de; jakad sats
jak{ande adj. oböjl. j. svar,

sats
jaka{randa [sa- el. ja-, 
-an•da] s. -n träslag

jaka{randa}bord s.
jak}ko s.
jakob{in [-i•n] s. -en -er

ªhist.º medlem av fransk re-
volutionär klubb

jakob{in{ism [-is•m] s. -en
ªhist.º

jakob{in}mössa s.
jakob{insk [-i•n-] adj. -t -a

ªhist.º
jakobs}kamp s. -en -er ªbibl.º
jakobs}lilja s.; växt

jakobs}stege s. ªbibl.º
jakt s. -en -er 1 till jaga

2 fartyg
jakt{bar adj. -t -a
jakt{bar{het s.
jakt}byte s. -t -n
jakt}di{vis{ion s.
jakt}dug{lig adj. -t -a
jakt}dug{lig{het s.
jakt}eskader s.
jakt}ex{ped{it{ion s.
jakt}falk s.
jakt}flott{ilj s.
jakt}flyg s.
jakt}flyg{are s.
jakt}flyg{plan s.
jakt}för{bud s.
jakt}för{svar s.
jakt}ge{vär s.
jakt}gud{inna s.
jakt}hist{oria s.
jakt}horn s.
jakt}hund s.
jakt}in{stinkt s.
jak}tjur s. -en -ar
jakt}kamr{at s.
jakt}klubb s.
jakt}kniv s.
jakt}kort s.
jakt}kost{ym s.

1jakt}lag s. -en -ar
2jakt}lag s. -et; pl. =
jakt}lag{stift{ning s.
jakt}lic{ens s.
jakt{lig adj. -t -a
jakt}lycka s. -n
jakt}mark s.
jakt}om{råde s.
jakt}parti s.
jakt}pavilj{ong s.
jakt}plan s. -et; pl. = jakt-
flygplan

jakt}prov s. -et; pl. =
jakt}red{skap s.
jakt}revir s.
jakt}rid{ning s.
jakt}rob{ot s. -en -ar
jakt}rop s.
jakt}rätt s.
jakt}rätt{ig{het s.
jakt{rätts}inne{hav{are s.
jakt}satell{it s.
jakt}skytte s. ªsport.º
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jakt}slott s.
jakt}stadga s., till 2stadga
jakt}start s. tävlingsform
i längdskidåkning

jakt}stig s.
jakt}stuga s.
jakt}säll{skap s.
jakt}säs{ong s.
jakt}tackl{ing s.
jakt}tid s.
jakt}trofé s.
jakt}u{båt s.
jakt}vapen s.
jakt}vers{ion s. ªflyg.º
jakt}vård s. -en
jakt}vård{are s.
jakt{vårds}kon{sul{ent s.
jakt{vårds}om{råde s.
jakt}väska s.
jalu [salu•] adj. oböjl. svart-
sjuk, avundsjuk

1jalu{si [salusi•] s. -n -er för-
hänge; skärm i fönster;
neddragbar klaff av
ribbor

2jalu{si [salusi•] s. -n svart-
sjuka, avundsjuka

jalu{si}skriv{bord s.
jalu{si}skåp s.

1jam s. -et jamande
2jam [jamm] s. -met ªvard.º

jamsession
3jam interj.
jama v. -de; j. med ªvard.º
instämma kritiklöst

jamaic{an [-ajka•n] s. -en -er
inv. i Jamaica

jamaic{ansk adj. -t -a
jamaic{anska [-a•n-] s. -n

jamaicanskor kvinna
jam{are s. -n; pl. =, best. pl.

jamarna ªvard.º sup
jamb s. -en -er ªversl.º två-
stavig versfot med stig-
ande rytm

jamb{isk adj. -t -a
jamboree [-ri•] s. -n -r
[-ri•er] världsscoutmöte

ja}men konj. ªvard.º ja, men
jamma v. -de spela impro-
viserad jazzmusik

jam{ning s.; till jama
1jams s. -en växt

2jams s. -et ªvard.º prat
jamsa v. -de ªvard.º prata
strunt

jam}session [jamses•en] s.
oböjl.; särskr. äv.; samman-
komst med improviserat
samspel av jazzmusiker;
en j.

jams{ig adj. -t -a
jams}rot s.
ja}män interj.

1jan s. -en -ar i brädspel
2jan adj. oböjl.; i brädspel
janitsjar [-a•r] s. -en -er

ªhist.º turkisk soldat
janitsjar}mus{ik s.
jansen{ism [-is•m] s. -en
strängt augustinsk åskåd-
ning inom den romersk-
katolska kyrkan

jan}spel s.
janu{ari [-a•ri] s. oböjl. en

kall j.
janu{ari}dag s.
janus}an{lete s. ªmest bildl.º
janus}an{sikte s.
janus}huvud s. huvud med
två ansikten

ja}ord s.
jap{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Japan

jap{an{es{eri [-i•] s. -et
jap{an}lack [ja•-] s. japanskt
lack

jap{ano{logi [-gi•] s. -n
jap{an}papper [ja•-] s.
jap{an}pärla s.
jap{ansk [-a•n-] adj. -t -a
jap{anska s. -n japanskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
ja}pro{pos{it{ion s.
jard{inj{är [sardinjä•r] s. -en

-er blomskål el. blomster-
korg; blombord

jarg{ong [sargån•] s. -en -er
språk typiskt för en
yrkesgrupp; stereotypt
uttryckssätt

jarg{ong{ig [sargån•-] adj.
-t -a

jarg{ong{mäss{ig adj. -t -a
jarl s. -en -ar ªhist.º hövd-
ing, styresman

jarl}döme s. -t -n
jarl}titel s.
jarl}värd{ig{het s.
ja}rop s.
ja}röst s.
jasm{in [sasmi•n] s. -en -er
jasm{in}buske s.
jasm{in}doft s.
jasm{in}kvist s.
jasm{in}olja s.
jasp{is [jas•p-] s. -en -ar

ªminer.º
jasp{is}ag{at s.
jasp{is}sten s.
ja}så [jass•å] interj.
ja}säg{are s. -n; pl. =, best. pl.

jasägarna
java s. -n javakaffe; ªvard.º
kaffe

java}jute s. -n äv. -t
java}kaffe s.
jav{an{es [-e•s] s. -en -er inv.
på mellersta o. sydöstra Java

jav{an{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
jav{an{es{iska s. -n javanes-

iskor kvinna
jav{anska s. -n språk
ja}visst interj.; särskr. äv.
jazz [jass] s. -en musik-

form
jazza v. -de dansa jazz;
svänga ojämnt, hoppa,
skaka

jazz}bal{ett s.
jazz}band s.
jazz}dans s.
jazz}fest{iv{al s.
jazzi{fi{era v. -de
jazzi{fi{er{ing s.
jazz{ig adj. -t -a
jazz}intr{ess{er{ad adj.
jazz}kap{ell s.
jazz}klubb s.
jazz}kon{sert s.
jazz}mus{ik s.
jazz}mus{ik{er s.
jazz{ning s. -en -ar; j. i fram-

hjulen
jazz}ork{ester s.
jazz}pian{ist s.
jazz}sång{are s.
jazz}sång{erska s.
jazz}vän s.
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je interj. ªvard.º herre (min) j.
jeans [ji•ns] s. pl. -en lång-
byxor av hårt blått
denimtyg

jeans}dress s.
jeans}jacka s.
jeans}kjol s.
jeans}klädd adj.
jeans}skjorta s.
jeans}tyg s.
jeep [ji•p] s. -en -ar terrängbil
jeep}hjul s.
jehu [-u•] s. oböjl.; i uttr. fara

fram som ett j. i vild fart
som den israelitiske konungen
Jehu

jemenit se yemenit
jemenitisk se yemenitisk
jemenitiska se yemenitiska
je{mine interj. ªåld.º försvagat

kraftuttryck; herre j.!
1jenka s. -n jenkor finsk

dansmelodi
2jenka v. -de dansa jenka
jeppe s. -n jeppar ªvard.º
figur, gynnare

jeremi{ad [-a•d] s. -en -er
klagovisa

jersey [jö•rsi] s. -n tyg; boskap
jersey}bo{skap s.
jersey}dräkt s.
jersey}klänn{ing s.
jersey}ko s.
jestanes interj. ªåld.º för-

svagat kraftuttryck
jesu{it [-i•t] s. -en -er med-
lem av jesuitorden

jesu{it}gen{er{al s.
jesu{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
som avser jesuitorden;
ªnedsättandeº skrupelfri,
skenhelig

jesu{it}kloster s.
jesu{it}orden s. best. romersk-
katolsk manlig orden av
präster och lekbröder

jesu{it}präst s.
jet [jett] s. -en 1 strål-
motordrift; strålmotor-
drivet flygplan; i sms äv.
strål- el. sprut-  2 gagat,
beckkol

jet}bomb{plan s.

jet}brosch s.
jet}bränsle s.
jet}buller s.
jet}drift s.
jet}driven adj.
jet}flyg s.
jet}flyg{plan s.
jet}in{jekt{or s. ªmed.º för in-

sprutning av fin stråle (t.ex. av
vaccin) under högt tryck

jet}mot{or s.
jet{ong [setån•] s. -en -er
spelmark; belönings-
penning, skådepenning

jet}plan s. -et; pl. =
jet}set [jett•sett] äv. jet-set s.

-et; pl. = samling för-
mögna och internation-
ellt kända personer som
ägnar sig åt fashionabelt
nöjesliv

jet}stråle s.
jet}ström s. ªmeteor.º kraftig
luftström i atmosfärens
övre del

jet}åldern s. best.
jidd{isch s. -en språk
jidd{isch}tal{ande adj. oböjl.

1jigg s. -en -ar ªtekn.º uppspänn-
ingsanordning med styrdon

2jigg [jigg] s. jiggen jiggar
dans; musikform

jigg}borr{ning s.
jingel s. -n jinglar melodi-
slinga som annonserar
ett nytt avsnitt i ett
populärmusikprogram

jippo s. -t -n ªvard.º festlig
tillställning; upptåg; på-
hitt; reklamtrick

jippo}be{ton{ad adj.
jitter}bug [jitt•-] s. jitter-

buggen en akrobatisk
pardans från 1930-talet

jiujitsu se jujutsu
j-kurva [ji•-] el. J-kurva s.
j-ljud s.
jo interj. jo då; jo jo jfr 1jojo;

jo visst el. jovisst (-visst’)
jobb s. -et; pl. = arbete, an-
ställning; knog, slit

jobba v. -de arbeta; göra
tvetydiga affärer

jobb{are s. -n; pl. =, best. pl.
jobbarna

jobb{ar}komp{is s.
jobb{eri [-i•] s. -et -er tve-
tydiga spekulationsaffärer

jobb{ig adj. -t -a arbetsam,
knogig; besvärlig

jobs}post [jåbb•s-] s.
olycksbud, sorgebud

jockey [jåkk•i äv. såkej•] s.
-n -er professionell kapp-
löpningsryttare

jockey}mössa s.
jod [jådd] s. -en ªkem.º

grundämne
jodda v. -de bestryka med
jodsprit

joddel [jådd•-] s. joddlet
ordlös tyrolersång

joddla v. -de
joddl{are s. -n; pl. =, best. pl.

joddlarna
joddl{ing s.
jodd{ning s.
jod{era v. -de tillföra jod 
till

jod{er{ing s.
jod}för{gift{ning s.
jod}halt s.
jod}halt{ig adj. -t -a
jod}salt s.
jod}sprit s.
jod}tabl{ett s.
jogga [jågg•a] v. -de löpa
långsamt el. på stället för
uppvärmning; löpa för
motion

jogg{are s. -n; pl. =, best. pl.
joggarna

jogg{ing s. -en till jogga
jogg{ing}led{are s.
jogg{ing}over{all s.
jogg{ing}runda s.
jogg{ing}sko s.
jogg{ing}tur s. -en -er
jogg{ning s.; i sms endast

joggnings- jogging
johann{es}bröd [-hann•-] s.
johann{es{bröd}träd s.
johann{es}nyckl{ar s. pl.; växt
johann{es}ört s.
johann{it [-i•t] s. -en -er med-

lem av andlig riddarorden
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johanniterkors se johannit-
kors

johanniterorden se
johannitorden

johann{it}kors äv. johann{-
it{er}kors s.

johann{it}orden äv. johann{-
it{er}orden s. best.

jo}ho [jo•ho• el. joho•] interj.
joint venture [djåj•nt
ven•tçö(r)] s. oböjl. företag
som ägs gemensamt av
två företag, gemensamt
företag, samriskföretag;
äv. allmänt om gemensam 
aktivitet; ett joint venture

jojk s. -en -ar samisk ord-
lös sånglåt

jojka v. -de
jojk{are s. -n; pl. =, best. pl.

jojkarna
jojk{ning s.
jojk}sång s.

1jo}jo [jo•jo el. joj•o] interj.
ªvard.º uttr. för ironi

2jojo [jojj•o] s. -n -ar leksak
jo{jo}män interj.
jo{jo}män{san interj.
jojo}snöre s.
jojo}trissa s.
joker [jå•-] s. -n jokrar

ªkortsp.º
jokk [-å-] äv. jåkk s. -en -ar

ªprov.º bäck, å
jolle [jåll•e] s. -n jollar liten
roddbåt för landstigning
från större båt; typ av
segelbåt

joller [jåll•er] s. jollret
joller}språk s.
jolle}segl{are s.
jollra v. -de lalla; tala
barnsligt; pjollra

jollr{ig adj. -t -a pjollrig
jolm s. -et fadd dryck,
blask; faddhet, kvalm

jolm{ig adj. -t -a
jolm{ig{het s.
jolster s. -n jolstrar växt
jolt s. -et ªvard.º prat,
pjoller

jolta v. -de
jolt{ig adj. -t -a

jolt{ig{het s.
jolt}språk s.
jo}men konj. ªvard.º jo, men
jon s. -en -er ªfys. o. kem.º
elektriskt laddad
atomgrupp el. mole-
kylgrupp

jon}byt{are s. -n; pl. =, best.
pl. jonbytarna

jon{er s. pl. forngrekisk
folkstam

jongl{era [sån- el. jån-] v.
-de bolla, balansera

jongl{er{ing s.
jongl{ör [-ö•r] s. -en -er
jon{is{at{ion s. -en -er ªfys. o.

kem.º
jon{is{at{ions}kammare s.
jon{is{era v. -de ªfys. o. kem.º
uppdela i el. bilda joner

jon{is{er{bar adj. -t -a
jon{is{er{ing s.
jon{isk adj. -t -a
jonkv{ill [jånkvill• el. sån-] s.

-en -er lökväxt
jon}mikro{skop s.
jono{sfär [-ä•r] s. -en jonis-
erad yttre atmosfär

jono{sfär}storm s.
jon}re{akt{ion s.
joo interj.; jo; joo då
jord s. -en -ar
jorda v. -de förse med jord-
ledning; begrava

jorda}balk s. ªjur.º
jorda}färd s. ªåld.º
jorda}gods s.
jord}ande s.
jordani{er [-a•n-] s. -n; pl. =
inv. i Jordanien

jordansk adj. -t -a
jordanska s. -n jordanskor

kvinna
jord}an{sluten adj. ªelektr.º
jord}art s.
jord}axel s.
jord}bana s. ªsport.º
jord{bane}tävl{ing s.
jord}bank s. -en -ar
jord}beck s. asfalt
jord}be{grav{ning s.
jord}bi s.
jord}bit s.

jord}bruk s. -et; pl. =
jord}bruk{ande adj. oböjl.
jord}bruk{are s.
jord{bruk{ar}fam{ilj s.
jord{bruks}arbet{are s.
jord{bruks}arbete s.
jord{bruks}are{al s.
jord{bruks}av{tal s.
jord{bruks}be{folk{ning s.
jord{bruks}bygd s.
jord{bruks}de{parte{ment s.
jord{bruks}drift s.
jord{bruks}en{het s.
jord{bruks}ex{pert s.
jord{bruks}fast{ig{het s.
jord{bruks}för{handl{ing s.
jord{bruks}kassa s.
jord{bruks}kon{sul{ent s.
jord{bruks}ko{op{er{at{iv s.
jord{bruks}kred{it s. -en -er
jord{bruks}lära s.
jord{bruks}met{od s.
jord{bruks}min{ister s.
jord{bruks}nämnd s.
jord{bruks}när{ing s.
jord{bruks}om{råde s.
jord{bruks}pol{it{ik s.
jord{bruks}pris{er s. pl.
jord{bruks}pro{dukt s.
jord{bruks}pro{dukt{ion s.
jord{bruks}red{skap s.
jord{bruks}stöd s.
jord{bruks}tekn{isk adj.

-t -a
jord{bruks}ut{skott s. ªpolit.º
jord{bruks}verk s. Statens j.
jord{bruks}värde s.
jord}bunden adj.
jord}bunden{het s.
jord}bäv{ning s. -en -ar
jord{bäv{nings}kata{strof s.
jord{bäv{nings}säker adj.
jord}del{ning s.
jorde}bok s., till 1bok
jord}egen{dom s.
jorde}gumma s. ªåld.º barn-
morska

jord}ek{orre s.
jorde}lev{nad s.
jorde}liv s.
jorde}moder s. ªåld.º barn-
morska

jord{en{runt}far{are [-run•t-]
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äv. jord{en runt-far{are s.
-n; pl. =, best. pl. jorden-
runtfararna

jord{en{runt}flyg{ning äv.
jord{en runt-flyg{ning s.

jord{en{runt}resa äv. jord{en
runt-resa s.

jord{en{runt}segl{ing el.
jord{en runt-segl{ing s.

jord}eros{ion s. ªgeol.º
jorde}till{varo s.
jorde}vandr{ing s.
jorde}var{else s.
jord}fast adj.
jord}flykt s.
jord}flytt{ning s.
jord}frukt s.
jord}fräs s. -en -ar
jord}fynd s.
jord}färg s.
jord}fästa v. jordfäste
jord}fäst{ning s.
jord{fäst{nings}akt s.
jord{fäst{nings}cere{moni s.
jord}för{bättr{ing s.
jord}för{stör{ing s.
jord}för{värv s.
jord{för{värvs}lag s. -en -ar

ªjur.º
jord}glob s.
jord}golv s.
jord}grå adj.
jord}gubbe s.
jord{gubbs}glass s.
jord{gubbs}land s., till

2land
jord{gubbs}odl{ing s.
jord{gubbs}sylt s.
jord{gubbs}tårta s.
jord}håla s.
jord}hög s.
jord{ig adj. -t -a
jord{ig{het s.
jord}inne{hav s.
jord{isk adj. -t -a
jord{isk{het s.
jord}kabel s.
jord}klot s. -et; pl. =
jord}klump s.
jord}koka s. -n jordkokor
jord}kon{takt s.
jord}kula s.
jord}kulle s., till 1kulle

jord}käll{are s.
jord}lager s., till 1lager
jord}led{ning s.
jord}loppa s.
jord}lott s.
jord}löp{are s. ªzool.º
jord}lös adj. -t -a
jord}magn{et{ism s.
jord}mantel s. ªgeol.º
jord}mån s.
jord{ning s.
jord}nära adj. oböjl.
jord}nöt s., till 1nöt
jord{nöts}kaka s.
jord{nöts}olja s.
jord{nöts}smör s.
jord}pär{on s. ªprov.º
potatis

jord}re{form s.
jord}rot{at{ion s.
jord}ränta s.
jord}rök s.; växt
jord}skalv s.
jord{skalvs}mät{are s.
jord}skorpa s.
jord}skott s. ªbot.º
jord}skred s.
jord{skreds}seger s.
jord}skugga s.
jord}skyld s. -en -er ªhist.º
jord}slag s.
jord}slagen adj.
jord}slag{ning s.
jord}slå v.
jord}stam s. ªbot.º
jord}ström s. ªfys.º
jord}stycke s.
jord}stöt s.
jord}svin s. ªzool.º
jord}torva s.
jord}typ s. ªlant.º
jord}täckt adj.
jord}upp{värmd adj.
jord}vall s.
jord}värmd adj.
jord}värme s.
jord}yta s.
jord}äg{ande adj. oböjl.
jord}äg{are s.
jord}ärt{skocka s.
jord{ärt{skocks}puré s.

1jota s. oböjl. ªvard.º i uttr. inte
ett j. inte det ringaste

2jota s. -t -n grekisk bokstav
joule [jo•l] s. -n [-en]; pl. =

måttenhet för energi
jour [so•r] s. -en -er tjänst-
göring el. mottagning
utanför vanlig tjänstetid
t.ex. inom sjukvården

jour}arbete s.
jour}av{tal s.
jour}be{sök s.
jour}but{ik s.; med kvälls- o.

söndagsöppet
jour}byrå s. -n -er
jour}centr{al s.
jour}er{sätt{ning s.
jour}fall s.
jour}foster{hem s. foster-
hem för kortare tid vid
akut behov

jour}hav{ande adj. oböjl.; äv.
substantiverat

jour}läk{are s.
jour}mot{tag{ning s.
journ{al [sorna•l] s. -en -er
dagbok, liggare; tidskrift
m.m.

journ{al}film s. film med
nyhetsreportage

journ{al}föra v.
journ{al}för{ing s.
journ{al{ism [-is•m] s. -en
journ{al{ist [-is•t] s. -en -er
journ{al{ist}för{bund s.
journ{al{ist}hög{skola s.
journ{al{ist{ik [-i•k] s. -en
journ{al{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
journ{al{ist}kort s.
journ{al{ist}kår s.
journ{al{ist}pris s., till 1pris
journ{al{ist}upp{båd s.
journ{al{ist}ut{bild{ning s.
journ{al{ist}yrk{et s. best.
journ{al}kort s.
journ{al}papper s.
jour}pass s.
jour}präst s.
jour}syst{em s.
jour}tjänst s.
jour}tjänst{gör{ing s.
jour}öppen adj.
jovi{al [jovia•l] adj. -t -a
jovialisk
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jovi{al{isk [jovia•l-] adj. -t -a
godmodig, fryntlig

jovi{al{itet [-e•t] s. -en
jo}visst interj.; särskr. äv.
jox [-o-] s. -et ªvard.º besvär,
jobb; skräp, bråte

joxa v. -de ªvard.º knåpa,
mixtra

jox{ig adj. -t -a ªvard.º be-
svärlig, jobbig

joy}stick [djåj•stik] s. -en;
pl. -ar el. enl. eng. böjn. styr-
spak i dataspel

ju adv.
jubel s. jublet jublande;
stark glädje

jubel- i sms högtids- el.
jubileums- m.m.; ªvard.º
ärke-

jubel}dag s.
jubel}dokt{or s.
jubel}fest s.
jubel}hymn s.
jubel}idi{ot s. ªvard.º
jubel}klang s.
jubel}kör s. -en -er
jubel}rop s.
jubel}storm s.
jubel}sång s.
jubel}år s.
jubel}åsna s. ªvard.º
jubil{ar [-a•r] s. -en -er
jubil{era v. -de fira jubileum
jubile{um [-e•-] s. jubileet

jubileer fest för firande av
förhållandet att det gått
ett jämnt antal år sedan
en viss händelse; femtio-
årsjubileum

jubile{ums}bok s., till 1bok
jubile{ums}dag s.
jubile{ums}fest s.
jubile{ums}fest{lig{het s.
jubile{ums}fir{ande s. -t
jubile{ums}fond s.
jubile{ums}pro{gram s.
jubile{ums}skrift s.
jubile{ums}ut{ställ{ning s.
jubile{ums}år s.
jubla v. -de ge hörbara ut-
tryck åt stor glädje

jucka v. -de ªvard.º hoppa
upp o. ned, guppa

juck{ning s. -en -ar
juda}folk{et s. best.
juda{is{era v. -de ge judisk
prägel åt, göra judisk;
visa judiska drag

juda{is{er{ing s.
juda{ism [-is•m] s. -en
judendom; åskådning
med judiska drag

juda{ist s. -en -er
juda{ist{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om judendomen

juda{ist{isk adj. -t -a
juda}kon{ung{en s. best. den

nyfödde j.
juda}land{et s. best. ªlitt.º
judas}kyss s. skenbart vän-
skaplig handling som
innebär svek

judas}peng{ar s. pl. pengar
som man fått genom
svek; växt

jude s. -n judar
jude}fråg{an s. best.
jude}för{följ{else s.
jude}hat s.
jude}kristen adj. ªkyrkohist.º
jude}kvart{er s. -et; pl. =
jude}körs s. -en växt
jud{en{dom s. -en
jud{en{het s. -en
jude}pojke s.
jude}stjärna s.
jude}ut{rot{ning s.
jude}vän{lig adj. -t -a
jud{ici{ell [-ell•] adj. -t -a
rättslig, domstols-

jud{inna s. -n judinnor
jud{isk adj. -t -a
judo s. -n kampsport av

japanskt ursprung
judo}dräkt s.
judo}klubb s.
juft s. -en el. -et ryssläder
juft}läder s.
jugend}glas [jo•gent-] s.
jugend}orna{ment{ik s.
jugend}stil s.; dekorationsstil
med böljande linjer o.
stiliserade former

jugo}slav [-a•v] s. -en -er
inv. i tidigare Jugoslavien

jugo}slav{isk adj. -t -a

jugo}slav{iska s. -n jugoslav-
iskor kvinna

juice [jo•s] s. -n [-sen] -r
[-ser]; natursaft av frukt el.
grönsaker

jujutsu [-jut•su] el. jiujitsu s.
-n japansk närkamps-
teknik

jujutsu}grepp s.
juke}box [jo•kbåks] s., till

1box automatisk skiv-
spelare med myntinkast
o. skivförråd

jul s. -en -ar; i julas sist-
lidna jul, förra julen

jula v. -de fira jul
jul}afton s.
jul{aftons}kväll s.
jul}bak s. -et; pl. =
jul}bock s.
jul}bok s., till 1bok
jul{boks}flod s.
jul}bord s.
jul}brev s.
jul}bulle s.
jul}bön s.
jul}dag s.
jul{dags}morgon s.
jul}dek{or{at{ion s.
jul}duk s.
julefrid se julfrid
juleljus se julljus
julesnö se julsnö
juletid se jultid
jul}ev{angeli{um s.; mest best.

-evangeliet
jul}ferie s.
jul}fest s.
jul}fin adj. -t -a
jul}fir{ande s. -t
jul}frid äv. skönlitt. jule}frid s.
jul}för{be{red{els{er s. pl.
jul}glädje s.
jul}gran s. -en -ar
jul{grans}flagga s.
jul{grans}fot s., till 1fot
jul{grans}för{sälj{are s.
jul{grans}glitter s.
jul{grans}karam{ell s.
jul{grans}kula s.
jul{grans}ljus s.
jul{grans}plundr{ing s.
jul{grans}stjärna s.
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jul}gris s.
jul}gröt s.
jul}gubbe s. ªprov. o. finl.º
jultomte

jul}gåva s.
jul}handel s.
jul}handla v.
jul}helg s.
jul}häls{ning s.
jul}hög{tid s.
juli s. oböjl. en regnig j.
juli{ansk [-a•n-] adj. -t -a;

julianska tideräkningen
ªhist.º

jul{ig adj. -t -a ªvard.º
juli}hetta s.
juli}re{vol{ut{ion{en s. best.

ªhist.º
jul}kakt{us s.
jul}kal{as s.
jul}kal{ender s.
jul}klapp s.
jul{klapps}paket s.
jul{klapps}papper s.
jul{klapps}rim s. -met; pl. =,

best. pl. -men
jul{klapps}ut{del{ning s.
jul}kom{mers s.
jul}kon{sert s.
jul}kort s.
jul}korv s.
jul}krubba s.
jul}kväll s.
jul}kärve s.
julle s. -n jullar liten segelbåt;

äv. allmännare jolle
jul}led{ig adj. -t -a
jul}lek s.
jul}ljus äv. skönlitt. jule}ljus s.
jul}lov [-lå•v] s. -et; pl. =
jul}mark{nad s.
jul}mat s.
jul}morgon s.
jul}mus{ik s.
jul}must s.
jul}mån{ad s. ªåld.º december
jul}natt s.
jul}nummer s.
jul}otta s.
jul{otte}färd s.
jul}paket s.
jul}papper s.
jul}pre{dik{an s.

jul}pryd{nad s.
jul}psalm s.
jul}pynt s. -et
jul}ros s. -en -or
jul}rusch äv. jul}rush s.
jul}sed s.
jul}skinka s.
jul}skylt{ning s.
jul}snö äv. skönlitt. jule}snö s.
jul}spel s.
jul}stjärna s.
jul}städa v.
jul}städ{ning s.
jul}stäm{ning s.
jul}stök s.
jul}sång s.
jul}tallr{ik s.
jul}tid äv. skönlitt. jule}tid s.
jul}tid{ning s.
jul}tomte s.
jul}trad{it{ion s.
jul}traf{ik s.
jul}tårta s. ªfinl.º liten paj
med plommonfyllning

jul}uppe{håll s. riksdagens j.
jul}vecka s.
jul}väder s.
jul}ängel s.
jul}öl s.
jumbo s. -n den som
kommer sist i tävling; bli j.
hamna sist

jumbo}fin{al s.
jumbo}jet s. ªflyg.º mycket
stort jetplan

jumbo}lag s. -et; pl. =
jumbo}plan s. -et; pl. =
jumbo}plats s.

1jumpa v. -de ªvard.º hoppa
på isflak

2jumpa s. -n ªvard.º gympa
jumper s. -n jumprar stick-
ad el. virkad damtröja

jumper}set s.
jumper}ärm s.
jump{ning s. ªvard.º
jung}fru s. -n -r orörd
kvinna, mö; ªåld.º ung
kvinna; hembiträde; äldre
rymdmått; i sms äv. första,
förstagångs-

jung{fru}bröst s. geléhallon
jung{fru}bur s. ªmest åld.º

jung{fru}dans s. ªfinl.º troje-
borg

jung}fru{dom s. -en
jung{fru}färd s. ett fartygs
första resa

jung{fru}föd{else s.
jung{fru}födsel s. ªbiol.º
jung{fru}kammare s. litet
rum i äldre lägenheter urspr.
avsett för hembiträde

jung}fru{lig adj. -t -a
jung}fru{lig{het s.
jung{fru}lin s.; växt
jung{fru}resa s.
jung{fru}slända s. ªzool.º
jung{fru}stift s. ªhist.º
pensionsinrättning för
adelsmäns ogifta döttrar

jung{fru}svärm s. första
svärm från ett bisam-
hälle

jung{fru}tal s.
jung{fru}tala v. -de
jung}man s., till 1man ªsjö.º
sjömanslärling

jung{mans}hyra s.
juni s. oböjl. en varm j.
juni}dag s.
juni}natt s.

1juni{or [-å•r] s. -en -er
motsatt: senior yngre med-
lem av idrottsklubb m.m.

2juni{or [ju•-] adj. oböjl.;
motsatt: senior den yngre;
N. N. junior

juni{or}handels{kammare s.
juni{or}klass s.
juni{or}lag s. -et; pl. =
juni{or}match s.
juni{or}mäst{er{skap s.
juni{or}spel{are s.
juni{or}tävl{ing s.
junker s. -n junkrar ªåld.º
ung adelsman; tysk adlig
godsägare; gunstig
junkern el. min gunstige j.
ªiron.º gunstig herrn osv.

junker}döme s. -t -n
junkt{ur [-u•r] s. -en -er för-
bindelse, fog; ªspråkv.º
gränssignal

junon{isk [-o•-] adj. -t -a
yppig o. ståtlig

julgris 382

21202 Ordlista J  12-11-27  09.09  Sida 382



junta s. -n juntor sällskap-
lig sammankomst;
sammanslutning el. för-
ening, särsk. regering av
militärer som gripit makt-
en med våld; samman-
komst

junta}led{are s.
junta}reg{im s.
jura s. -n ªgeol.º period
mellan trias och krita

jura}av{lagr{ing s.
jura}peri{od{en s. best.
jura}syst{em{et s. best.
jur{id{ik [-i•k] s. -en rätts-
vetenskap, lagfarenhet

jur{id{ik}pro{fess{or s.
jur{id{ik}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
jur{id{ik}studi{er s. pl.
jur{id{isk [-i•d-] adj. -t -a
rättsvetenskaplig, rätts-

jur{is adj. oböjl. j. kandidat
vid juridisk fakultet

jur{is{dikt{ion [-kso•n] s. -en
lagskipning, domsrätt

jur{is{dikt{ions}om{råde s.
jur{is{prud{ens [-en•s] s. -en
rättsvetenskap

jur{ist [-is•t] s. -en -er
person med examen i
juridik; juris studerande

jur{ist{eri [-eri•] s. -et -er
juridisk formalism, form-
rytteri

jur{ist}ex{am{en s.
jur{ist}firma s.
jur{ist}kon{sult s.
jur{ist}språk s.
jurt s. -et; pl. = jurta
jurta s. -n jurtor tältliknande

nomadbostad
jury [jurr•y äv. -i] s. -n -er
nämnd av icke lagfarna leda-
möter; prisnämnd

jury}be{slut s.
jury}dom{stol s.
jury}för{far{ande s.
jury}leda{mot s.
jury}med{lem s.

1just adv. j. nu
2just [syst] adj.; n. =, -a el.

juste [syst] n. = riktig,

som sig bör, oklanderlig,
korrekt

just{era [syste•- el. suste•-]
v. -de rätta till, iordning-
ställa; granska o. god-
känna; ªsport.º avsiktligt
skada

just{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. justerarna

just{er{bar adj. -t -a
just{er{ing s. -en -ar
just{er{ings}man s., till 1man
just{er{ings}skruv s.
just{er{ings}åt{gärd s.
just{er}skruv s.
just{er}verk s. ªskogsv.º
just{het [sys•t-] s.
just{is [justi•s] s. -en rätts-
skipning

just{itie- [-ti•tsie-] i sms
rättsskipnings-

just{itie}de{parte{ment
[-ti•tsie-] s.

just{itie}kansl{er s.
just{itie{kansl{ers}ämbete s.
just{itie}min{ister s.
just{itie}mord s. dömande o.

avrättning av en oskyldig
just{itie}om{buds{man s.; titel

på person som övervakar
statstjänstemännens
ämbetsutövning

just{itie}råd s. -et; pl. =
just{itie}ut{skott s.

1jute s. -n äv. -t bastfiber från
tropiska växter

2jute s. -n jutar ªåld.º jyllän-
ning

jute}matta s.
jute}säck s.
jute}tyg s.
jute}väv s.
jut}ländsk adj. -t -a
jutsk adj. -t -a
juvel [-e•l] s. -en -er slipad
ädelsten; smycke; ªbildl.º
klenod, skatt; ªvard. iron.º
tvivelaktig person

juvel}be{satt adj.
juvel{er{ar}af{fär s.
juvel{er{ar}arbete s.
juvel{er{ar}but{ik s.
juvel{er{are [-le•-] s. -n; pl. =,

best. pl. juvelerarna yrkes-
man som bearbetar o.
infattar ädelstenar; guld-
smed

juvel{er{ar}konst s.
juvel}handl{are s.
juvel}prydd adj.
juvel}skrin s.
juvel}smyck{ad adj.
juvel}smycke s.
juvel}stöld s.
juven{il [-i•l] adj. -t -a ung-
domlig, barnslig

juver s. juvret; pl. =, best. pl.
juvren mjölkbildande
organ hos däggdjur

juver}in{flamm{at{ion s.
juxta}pos{it{ion s. -en -er

ªspråkv.º bredvidställning,
stående ordförbindelse

jycke s. -n jyckar ªvard.º
hund; kurre

jylländsk avstavas jyll}-
ländsk adj. -t -a

jyllänning avstavas jyll}-
länn{ing s. -en -ar

jympa se 1gympa
jymping se gymping
jåkk se jokk
jåns se i jåns
jädra adj. oböjl.
jädr{ans adj. oböjl. ªvard.º
jädr{ar interj.
jäg{ar}bat{alj{on s.
jäg{ar}biff s.
jäg{are s. -n; pl. =, best. pl.

jägarna person som jagar
vilt; specialutbildad soldat;
ªfinl., hist.º aktivist som
fick militär utbildning
i Tyskland under första
världskriget

jäg{ar}ex{am{en s.
jäg{ar}folk s.
jäg{ar}för{band s.
jäg{ar}hatt s.
jäg{ar}horn s.
jäg{ar}kost{ym s.
jäg{ar}liv s.
jäg{ar{mäss{ig adj. -t -a
jäg{ar}rege{mente s.
jäg{ar}skola s. ªmil.º
jäg{ar}sold{at s.

383 jägarsoldat

21202 Ordlista J  12-11-27  09.09  Sida 383



jäg{ar}stam s.
jäg{ar}term s.
jäg{ar}ut{bild{ad adj.
jäg{ar}vis s. oböjl. på j.
jäg}mäst{are s. -n; pl. =, best.

pl. jägmästarna
jäg{mäst{ar}tjänst s.
jäkel s. -n jäklar ªvard.º
jäkel{skap s. -et el. -en; pl.

-er
jäkla el. djäkla adv. o. adj.

oböjl. ªvard.º
jäkl{ar interj. ªvard.º
jäkl{as v. jäklades ªvard.º
bråka, vara elak

jäkl{ig adj. -t -a ªvard.º
jäkl{ig{het s.
jäkt s. -et högt tempo på
grund av tidspress

jäkta v. -de
jäkt{ad adj. en j. nutids-

människa
jäkt{ig adj. -t -a
jäm}bredd s. i j. med
jäm}börd{ig adj. -t -a
jäm}börd{ig{het s.
jäm}fota adv.
jäm{fota}hopp s.
jäm}föra v.
jäm}för{ande adj. oböjl. j.

anatomi, språkforskning
jäm}för{bar adj. -t -a
jäm}för{bar{het s.
jäm}för{else s. -n -r
jäm{för{else}grupp s.
jäm{för{else}materi{al s.
jäm{för{else}punkt s.
jäm{för{else}siffra s.
jäm{för{else}tal s.
jäm}för{else{vis adv.
jäm}för{lig adj. -t -a
jäm}för{lig{het s.
jäm{för}pris s., till 1pris
jämgammal se jämngammal
jämgod se jämngod
jämka v. -de
jämk{ning s.
jämk{nings}för{slag s.
jämk{nings}mån s.
jäm}lik adj. -t -a
jäm}like s.
jäm}lik{het s.
jäm{lik{hets}fråga s.

jäm{lik{hets}krav s.
jäm{lik{hets}pro{gram s.
jäm{lik{hets}sträv{ande s.
jäm}likt prep. enligt
jämmer s. -n äv. jämret
jämmer}dal s.
jämmer{lig adj. -t -a
jämmer{lig{en adv.
jämmer{lig{het s.
jämmer{ligt adv.
jämmer}låt s.
jämmer}rop s.
jämmer{sam adj. -t -ma
jämmer}skri s.
jämn adj. -t -a – Gränsen

mellan jämn- och jäm- i sms
är oskarp. Det finns en klar
tendens i språkbruket att ut-
nyttja den mer genomskinliga
formen jämn-. Enklast är att
använda jämn- genomgående
utom i några starkt lexikalis-
erade ord på jäm- (se dessa
ord). I några fall kvarstår vari-
ation: jämngammal, jämn-
god, jämnstark, jämnstor
och jämntjock.

1jämna v. -de
2jämna s. -n jämnor växt
jämn{an s. best.; i uttr. för j.

ªvard.º oavbrutet, ständigt
jämn}flyt{ande adj. oböjl.
jämn}färg{ad adj.
jämn}för{del{ad adj.
jämn}gammal äv. jäm}-

gammal adj.
jämn}god äv. jäm}god adj.
jämn}grå adj.
jämn{het s.
jämn}hugga v. _
jämn}hugg{ning s.
jämn}hyvla v. _
jämn}hyvl{ing s.
jämn}hög adj.
jämn}höjd s. i j. med
jämn{ing s.
jämn}korn{ig adj. -t -a
jämn}löp{ande adj. oböjl.
jämn}mod s. -et
jämn}mulen adj.
jämn}skuren adj.
jämn}slipa v. _
jämn}slip{ning s.

jämn}slutt{ande adj. oböjl.
jämn}stark äv. jäm}stark adj.

-t -a
jämn}stor äv. jäm}stor adj.

-t -a
jämn}struken adj.
jämn}struken{het s.
jämn}såga v. _
jämn}såg{ning s.
jämnt adv. (han kom) nätt

och jämnt (i tid) med
knapp nöd

jämn}tjock äv. jäm}tjock adj.
-t -a

jämn}varm adj. -t -a ªzool.º
jämnvarma djur

jämn}år{ig adj. -t -a
jämn}år{ig{het s.
jämn}år{ing s.
jämra v. -de; j. sig
jäms adv.
jäm}sid{es adv.
jäms med [jäm•s- el. -me•d]

äv. jäms}med prep. o. adv.
jäm}spelt adj.
jäm}spelt{het s.
jämstark se jämnstark
jämstor se jämnstor
jäm}ställa v.
jäm}ställ{bar adj. -t -a
jäm}ställd adj.
jäm}ställd{het s.
jäm{ställd{hets}arbete s.
jäm{ställd{hets}de{batt s.
jäm{ställd{hets}fråga s.
jäm{ställd{hets}kom{mitté s.
jäm{ställd{hets}lag s. -en -ar
jäm{ställd{hets}min{ister s.
jäm{ställd{hets}om{buds{-

man s.
jäm{ställd{hets}plan s. -en 

-er
jäm{ställd{hets}pro{blem s.
jämt adv. oavbrutet, alltid;
(han kom) jämt och ständ-
igt (för sent); jämt och
samt

1jämte prep.
2jämte s. -n jämtar inv. i

Jämtland
jämt}hund s.
jämtjock se jämntjock
Jämt}land namn
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jämt}ländsk adj. -t -a
jämt}ländska s. -n jämt-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

jämt}länn{ing s. -en -ar
jämtsk adj. -t -a
jämtska s. -n jämtskor 1 ej

pl.; folkmål 2 kvinna
jäm}vikt s. -en
jäm{vikts}läge s.
jäm{vikts}org{an s.
jäm{vikts}riks{dag s.
jäm}väl [jämm•- el. -vä•l]

adv. också; likaså
jänk{are s. -n; pl. =, best. pl.

jänkarna ªvard.º amerikan,
yankee

jänta s. -n jäntor ªvard.º
jänt}unge s.
järn s. -et; pl. =
järn}af{fär s.
järn}arbet{are s.
järn}balk s.
järn}bana s.
järn}band s.
järn}be{rik{ad adj.
järn}be{slag s.
järn}be{slagen adj.
järn}brist s. ªmed.º
järn}bruk s.
järn}bröllop s.
järn}börd s. -en ªhist.º
järn}ek s.
järn}fast adj.
järn}fil{spån s.
järn}flit s.
järn}fys{ik s.
järn}för{ädl{ing s.
järn}galler s.
järn}glans s. ªminer.º
järn}grepp s.
järn}grind s.
järn}gruva s.
järn}gryta s.
järn}grå adj.
järn}halt{ig adj. -t -a
järn}hand s. styra med j.

ªbildl.º
järn}handel s.
järn}handl{are s.
järn}hant{er{ing s.
järn}hård adj.
järn}häl s. ªbildl.º

järn}hälsa s.
järn}industri s.
järn}kam{in s.
järn}kedja s.
järn}kittel s.
järn}klubba s.
järn}kon{strukt{ion s.
järn}kors s.
järn}krok s.
järn}kätt{ing s.
järn}länk s.
järn}malm s.
järn{malms}bryt{ning s.
järn{malms}fält s.
järn{malms}gruva s.
järn}med{ic{in s.
järn}natt s.
järn}näve s. ªbildl.º
järn}ox{id s.
järn}piller s.
järn}plåt s.
järn}pre{par{at s.
järn}pulver s.
järn}rans{on s. ªfinl.º kon-
centrerad dos ªbildl.º

järn}ridå s.
järn}ring s.
järn}räcke s.
järn}rör s.

1järn}sko s.
2järn}sko v.
järn}skodd adj.
järn}sko{ning s.
järn}skrot s. -et
järn}smidd adj.
järn}smide s.
järn}sparv s. ªzool.º
järn}spett s. -et; pl. =
järn}spira s. styra med j.

ªbildl.º
järn}spis s. -en -ar
järn}stak{et s.
järn}stång s.
järn}svamp s. porös, kol-
fattig produkt vid re-
duktion av järnmalm vid
vissa temperaturer

järn{svamp}verk s.
järn}säng s.
järn}tabl{ett s.
järn}ten s.
järn}tråd s.
järn}ugn s.

järn}vals{verk s.
järn}vara s.
järn{varu}af{fär s.
järn}verk s.
järn}vikt s.
järn}vilja s.
järn}våg s. -en -ar ªhist.º
järn}väg s. -en -ar
järn}väg{ar interj. ªvard.º milt

kraftuttryck; järnvägar!
järn}väg{are s. -n; pl. =, best.

pl. järnvägarna järnvägs-
man

järn{vägs}arbet{are s.
järn{vägs}bank s. -en -ar
järn{vägs}bilj{ett s.
järn{vägs}bom s.
järn{vägs}bro s.
järn{vägs}bygge s.
järn{vägs}färja s.
järn{vägs}för{bind{else s.
järn{vägs}gen{er{al s. ªvard.º
järn{vägs}hot{ell s.
järn{vägs}knut s.
järn{vägs}kors{ning s.
järn{vägs}kupé s.
järn{vägs}linje s.
järn{vägs}man s., till 1man
järn{vägs}ned{lägg{ning s.
järn{vägs}nät s.
järn{vägs}resa s.
järn{vägs}restaur{ang s.
järn{vägs}räls s.
järn{vägs}sign{al s.
järn{vägs}skena s.
järn{vägs}spår s.
järn{vägs}stat{ion s.
järn{vägs}sträcka s.
järn{vägs}taxa s.
järn{vägs}tjänste{man s.
järn{vägs}traf{ik s.
järn{vägs}trans{port s.
järn{vägs}tunnel s.
järn{vägs}vagn s.
järn{vägs}över{gång s.
järn}åldern s. best.
järn{ålders}grav s.
järn}år s.
järn}ört s.
järpe s. -n järpar
järp}höna s.
järp}tupp s.
jär}tecken [jä•r-] s. ªåld.º säll-
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synt el. övernaturligt fenomen
uppfattat som förebud el.
varsel

järv s. -en -ar
järv}lya s.
jäsa v. jäste
jäs{bar adj. -t -a
jäs{bar{het s.
jäs{ig adj. -t -a metall. små-
blåsig (t.ex. j. slagg);
ªvard.º fin, flott

jäs{ig{het s.
jäs}kar s.
jäs}lera s.
jäs{ning s.
jäs{nings}pro{cess s.
jäs{nings}tid s.
jäs{nings}ämne s.

1jäst [jäs•t] s. -en
2jäst [jä•st] adj.
jästa v. -de blanda jäst i deg

m.m.
jäst}bröd s. ªfinl.º rågsiktsbröd
jäst{ning s.
jäst}pulver s.
jäst}svamp s.
jäs}ämne s.
jätte s. -n jättar
jätte}arbete s.
jätte}arena s.
jätte}bra adj. oböjl. ªvard.º
jätte}buss{ig adj. -t -a ªvard.º
jätte}chans s.
jätte}di{mens{ion{er s. pl.
jätte}fiasko s.
jätte}fin adj. -t -a ªvard.º
jätte}form{at s.
jätte}före{tag s.
jätte}för{lust s.

jätte}för{mögen{het s.
jätte}ge{stalt s.
jätte}glad adj. ªvard.º
jätte}god adj. ªvard.º
jätte}gryta s.
jätte}hand s.
jätte}hit s. ªvard.º

1jätte}hög adj. ªvard.º
2jätte}hög s.
jätte}in{vest{er{ing s.
jätte}jobb s.
jätte}kast s. -et; pl. =
jätte}kata{maran s.
jätte}kliv s.
jätte}kul adj. oböjl. ªvard.º
jätte}kvinna s.
jätte}lik adj. -t -a
jätte}lyck{lig adj. -t -a ªvard.º
jätte}lång adj. -t -a ªvard.º
jätte}mark{nad s.
jätte}mycket adj. n. o. adv.

ªvard.º j. folk; det regnade j.
jätte}många pron.; pl. ªvard.º
jätte}orm s.
jätte}plan{et s.
jätte}pro{jekt s.
jätte}ro{lig adj. -t -a ªvard.º
jätte}saga s.
jätte}sats{ning s.
jätte}sens{at{ion s.
jätte}skala s.
jätte}skön adj. -t -a ªvard.º
jätte}släkt s.
jätte}spindel s.
jätte}staty s.
jätte}steg s.
jätte}stjärna s. ªastr.º
jätte}stor adj. -t -a
jätte}stor{lek s.

jätte}styrka s.
jätte}succé s.
jätte}summa s.
jätte}tanker s.
jätte}trev{lig adj. -t -a ªvard.º
jätte}upp{laga s.
jätte}verk s.
jätte}vinst s.
jätte}ödla s.
jätt{inna s. -n jättinnor
jäv s. -et; pl. = ªjur.º an-
märkning el. invändning
mot ngns behörighet o.d.

jäva v. -de anföra jäv mot;
bestrida; vederlägga

jävel se djävel
jävelskap se djävelskap
jäv{ig adj. -t -a; jävigt obe-
hörig på grund av jäv

jäv{ig{het s.
jävla se djävla
jävl{ar interj.; svordom
jävlas se djävlas
jävlig se djävlig
jävs}an{led{ning s.
jävs}regel s., till 1regel
jökel s. -n jöklar isström,
glaciär

jökel}bäck s.
jökel}port s.
jökel}älv s.
jöns s. -en -ar ªprov.º dum-
bom

jöns{ig adj. -t -a
jösse s. -n jössar ªvard.º
hare

jösses interj. ªvard.º milt
kraftuttryck
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k [kå] s. k:et; pl. k:n el. k,
best. pl. k:na

kab{al [-a•l] s. -en -er
intrigspel; sammansvärj-
ning

kab{aré s. -n -er lokal för
nöjestillställning med
sång o. sketcher m.m.

kab{aré}art{ist s.
kab{aré}före{ställ{ning s.
kab{aré}lok{al s.
kab{aré}sång{are s.
kab{aré}sång{erska s.
kab{aré}visa s.
kabb{ala [kabb•-] s. -n judisk

vishetslära
kabb{ala}forsk{are s.
kabb{al{ist [-is•t] s. -en 

-er
kabb{al{ist{isk adj. -t -a

ªäv. bildl.º mystisk, hem-
lighetsfull

kabbeleka s. -n kabbelekor
el. kabbleka -n kabblekor
växt

kabbeleks}blad s.
kabbleka se kabbeleka
kabel s. -n kablar grovt
tåg; isolerad elledning

kabel}brott s.
kabel}fel s.
kabel}gatt s. ªsjö.º förvar-
ingsrum för tågvirke
m.m. på fartyg

kabeljo [kabb•-] s. -n
saltad o. torkad långa

kabeljo}pudd{ing s.
kabeljo}stuv{ning s.
kabel}kan{al s.; i TV
kabel}lag s. -en -ar
kabel}längd s.
kabel}nämnd s.
kabel}nät s.
kabel}rulle s.
kabel}stek s. -et; pl. =
kabel}tele{gram s.
kabel-TV el. kabel-tv s. TV-

sändning via kabel inom
ett område

kabel-TV-kan{al s.
kab{in [-i•n] s. -en -er hytt;
rum för passagerare i flyg-
plan m.m.

kab{in}an{ställd adj.; på flyg-
plan

kab{in}bana s. linbana med
kabiner

kab{in}båt s.
kab{in{ett [-ett•] s. -et; pl. =
litet rum; regering särsk.
i England; ªfinl. äv.º enskilt
rum på restaurang

kab{in{etts}foto{grafi s. -et 
-er ªfotogr.º

kab{in{etts}fråga s. ªpolit.º
kab{in{etts}kammar{herre s.
kab{in{etts}min{ister s.
kab{in{etts}möte s.
kab{in{etts}pass s.
kab{in{etts}pol{it{ik s.
kab{in{etts}se{kret{er{are s.
kab{in{etts}skåp s. prakt-
fullt äldre skåp med lådor

kab{in}fönster s.
kab{in}pers{on{al s.
kab{in}tryck s.
kab{in}väska s.
kabla v. -de sända kabel-
telegram m.m.

kabl{ing s.
kabuki [ka•-] s. -n teaterform

i Japan
kabuki}skåde{spel{are s.
kabyl [-y•l] s. -en -er berber
i Atlasbergen

kabyl{isk [-y•l-] adj. -t -a
kabyl{iska s. -n språk
kabyl}stam s.
kabyss [-yss•] s. -en -er
skeppskök; ªvard.º litet
rum, krypin

kabyss}dörr s.
kacka v. -de ªåld. o. prov.º ha
avföring, smutsa ned;
mest i uttr. k. i eget bo
ªbildl.º tala illa om el. för-
ringa sitt eget

kackalor{um [-o•-] s. -et
ªvard.º oväsen

kackel s. kacklet kacklande

kackerlacka s. -n
kackerlackor insekt

kackerlack(s)}art s.
kackla v. -de prata; hönan

kacklar ªäv. bildl.º
kadaver [-da•-] s. kadavret;

pl. =, best. pl. kadavren
djurlik

kadaver}discipl{in s. -en
kadaver}lyd{nad s. blind
lydnad

kad{ens [-en•s äv. -an•s] s.
-en -er ªmus.º slutfall

kader s. -n; pl. kadrar el.
kadrer ªmil.º fast anställd
personal; ªäv. bildl.º

kader}pol{it{ik s.
kader}syst{em s.
kad{ett [-ett•] s. -en -er elev
vid krigshögskola

kad{ett}far{tyg s.
kad{ett}kår s.
kad{ett}of{fic{er s.
kad{ett}rand{ig adj. -t -a med
smala ränder i rött, vitt
och blått

kad{ett}skola s.
kadettyg avstavas kad{ett}-

tyg s.
kadi s. -n -er domare
i muslimska länder

kadmi{era v. -de ªtekn.º be-
lägga med kadmium

kadmi{er{ing s.
kadmi{um [kadd•-] s. -et el.

kadmiet el. = ªkem.º grund-
ämne

kadmi{um}för{gift{ning s.
kadmi{um}grönt s. oböjl.
kadmi{um}gult s. oböjl.
kadr{ilj [-il•j] s. -en -er dans
kadr{ilj}tur s. -en -er
kafé el. café s. -et -er
kafé}bord s.
kafé}gäst s.
kafé}lok{al s.
kafé}rör{else s.
kafeteria se cafeteria
kafé}vagn s. ªjärnv.º
kafé}äg{are s.
kaffe s. -t
kaffe}auto{mat s.
kaffe}bar s. -en -er
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kaffe}bjud{ning s.
kaffe}bland{ning s.
kaffe}blask s. ªvard.º
kaffe}bord s.
kaffe}bricka s.
kaffe}brygg{are s.
kaffe}brygg{ning s.
kaffe}bröd s.
kaffe}burk s.
kaffe}buske s.
kaffe}böna s.
kaffe}dags adv.
kaffe}duk s.
kaffe}fat s.
kaffe}filter s.
kaffe}grädde s.
kaffe}gök s. ªvard.º
kaffe}halva s. ªvard.º
kaffe}junta s. ªvard.º
kaffe}kal{as s.
kaffe}kanna s.
kaffe}kask s. ªvard.º
kaffe}kassa s.
kaffe}kittel s.
kaffe}kok{are s.
kaffe}kok{ning s.
kaffe}kopp s.
kaffe}korg s.
kaffe}kvarn s.
kaffe}moster s. ªvard.º
kaffe}panna s.
kaffe{panns}mössa s. ªfinl.º
huv för kaffepanna

kaffe}paus s.
kaffe}petter s. -n kaffe-

pettrar ªvard.º
kaffer s. -n kaffrer ªåld.º
person som tillhör ett
bantufolk i sydöstra
Afrika; ªstarkt nedsättandeº
svart sydafrikan

kaffe}rast s. -en -er
kaffe}rep s. -et; pl. = ªvard.º
kaffe}rost{eri s.
kaffer}språk s. ªåld.º
kaffe}serv{er{ing s.
kaffe}serv{is s.
kaffe}sked s.
kaffe}sort s.
kaffe}stuga s.
kaffe}sugen adj. ªvard.º
kaffe}sump s. -en
kaffe}tår s.

kaffe}törst{ig adj. -t -a ªvard.º
kaffe}vatten s.
kaffe}ved s.
kaft{an [-a•n] s. -en -er öster-

ländsk långrock; ªåld.º
prästrock

kaft{an}klädd adj.
kagge s. -n kaggar liten
tunna, kutting

kagg}ost s., till 1ost
kains}märke s. ªbildl.º tecken

på brottslighet o.d.
kaj s. -en -er
kaja s. -n kajor
kajak [-a•k] s. -en -er däck-
ad grönländsk kanot

kajak}rodd s.
kajal}penna [-a•l-] s. penna
för ögonrandssmink

kaj}bo s.
kajenn}peppar [-enn•-] s.;

växt; krydda
kajka v. -de ªvard.º ta sig
fram sakta o. med svår-
ighet vid rodd el. segling;
kava omkring o.d.

kaj}kant s.
kajm{an [-a•n] s. -en -er små-

växt amerikansk krokodil
kajm{an}fisk s.
kajm{an}unge s.
kaj}om{råde s.
kaj}plats s.
kaj}skjul s.
kaj}sko{ning s.
kaj}unge s.
kajuta [-u•-] s. -n kajutor

(befälhavares) rum på fartyg
kajut}fönster s.
kajut}trappa s.
kaka s. -n kakor ªfinl. äv.º
tårta

kakadua [-u•a] s. -n
kakaduor papegoja

kakadua}bur s.
kakao s. -n
kakao}böna s.
kakao}fett s. -et
kakao}lik{ör s.
kakao}pulver s.
kak}bak s. -et; pl. =
kak}burk s.
kak}deg s.

kakel s. kaklet koll. äv. -n;
pl. =, best. pl. kaklen

kakel}golv s.
kakel}klädd adj.
kakel}platta s.
kakel}ugn s.
kakel{ugns}brasa s.
kakel{ugns}fris s., till 1fris
kakel{ugns}galler s.
kakel{ugns}lucka s.
kakel{ugns}mak{are s. -n;

pl. =, best. pl. kakelugns-
makarna

kakel{ugns}nisch s.
kakel{ugns}spjäll s.
kakel{ugns}sätt{are s.
kakel}vägg s.
kak}fat s.
kak}form s. -en -ar
kaki s. -n gråbrunt (uniforms)-

tyg
kaki}färg s.
kaki}färg{ad adj.
kaki}skjorta s.
kaki}uni{form s.
kakla v. -de förse med
kakel

kak}mix s.
kak}mått s.
kako{foni [-ni•] s. -n -er
missljud

kako{fon{isk [-få•-] adj. -t -a
kak}re{cept s.
kak}smet s.
kak}spade s. ªfinl.º tårt-
spade

kakté s. -n -er kaktusväxt
kakt{us s. -en -ar
kakt{us}art s.
kakt{us}fik{on s.
kakt{us}växt s.

1kakum{in{al [-a•l] adj. -t -a
ªspråkv.º kakuminalt l
”tjockt l”

2kakum{in{al [-a•l] s. -en -er
ªspråkv.º gomljud

kal adj. -t -a
kalabal{ik [-i•k] s. -en -er
vilt uppträde, tumult;
kalabaliken i Bender hist.

kalabass se kalebass
kalam{itet [-e•t] s. -en -er
missöde, olycka
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kalander [-an•d-] s. -n
kalandrar ªtekn.º maskin
med valsar för glättning
av papper m.m.

kalander}press s. -en -ar
kalandr{era v. -de
kalandr{er{ing s.
kal{as [-a•s] s. -et; pl. =
bjudning, fest; ªvard.º
något förträffligt, särsk.
som förled i sms förträfflig,
utmärkt

kal{asa v. -de äta med väl-
behag; k. på ngt

kal{as}byx{or s. pl. ªngt åld.º
varma strumpbyxor

kal{as}före s. ªvard.º
kal{as}kula s. ªvard.º tjock
mage

kal{as}mat s.
kal{as}pingla s. ªvard.º
kal{as}start s. ªvard.º
kal{as}väder s. ªvard.º
kal}av{verka v.
kal}av{verk{ning s.
kalcedon [-sedå•n el. -do•n]

s. -en -er prydnadssten
kalcedon}sten s.
kalc{in{era v. -de ªtekn.º
bränna för att avlägsna
kristallvatten m.m.

kalc{in{er{ing s.
kalc{in{er{ings}ugn s.
kalc{in{er}ugn s.
kalci{um [kal•s-] s. -et el.

kalciet el. = ªkem.º grund-
ämne

kalci{um}fosf{at s. -et
kalci{um}hydr{ox{id s.
kalci{um}karb{id s.
kalci{um}karb{on{at s.
kaldé s. -n -er ªhist.º

babylonier
kalde{isk [-de•-] adj. -t -a

ªhist.º
kalde{iska s. -n kaldeiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
kalebass [-ass•] äv.

kalabass s. -en -er frukt
kalebass}pumpa s. ªbot.º
kalebass}träd s.
kaledon{isk [-do•-] adj. -t -a;

den kaledoniska bergs-

kedjan skotska höglandet
o. skandinaviska fjäll-
kedjan m.m.

kalejdo{skop [-å•p] s. -et;
pl. = optisk leksak

kalejdo{skop{isk adj. -t -a
mångskiftande, brokig

kal{end{ar{isk [-a•r-] adj. -t -a
kal{end{ari{um s. kalendariet

kalendarier almanacka
m.m.

kal{ender [-en•d-] s. -n kal-
endrar almanacka; system
för tideräkning; årsbok
m.m.

kal{ender}bit{are s. -n; pl. =,
best. pl. kalenderbitarna

kal{ender}kvart{al s.
kal{ender}mån{ad s.
kal{ender}stav s. -en -ar
kal{ender}år s.
kal{fakt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-] ªåld.º uppassare åt
officer

kal{fatra [kal•f- el. -a•t-] v.
-de 1 ªsjö., åld.º täta med
drev  2 ªbildl.º nagelfara,
gå illa åt

kal{fatr{ing s.
kal}fjäll s. -et; pl. =
kal{het s.
kal}hugga v.
kal}hugg{ning s.
kal}huv{ad adj.
kal}hygge s.
kali s. -t gödselmedel som
innehåller kalium; som
förled i sms äv. kalium

kaliber [-i•-] s. -n, pl.
kalibrar el. kalibrer loppets
vidd på eldvapen; beskaff-
enhet, halt, värde

kaliber}mått s.
kalibr{era v. -de ªtekn.º an-
passa el. justera med hän-
syn till mått o.d.

kalibr{er{ing s.
kalif [-i•f] s. -en -er islams

(andliga) överhuvud
kalif{at [-a•t] s. -et; pl. =
kali}fatt{ig adj. -t -a
kaliforni{er [-å•- el. -o•-] s. -

n; pl. = inv. i Kalifornien

kaliforn{isk adj. -t -a; den
kaliforniska kusten
Kaliforniens kust

kalif}välde s. ªhist.º
kali}fält{spat s.
kali}göd{ning s.
kali}gödsl{ing s.
kalikå [-kå• el. kall•-] s. -n

tyg
kalikå}foder s.
kali}rik adj. -t -a
kali}sal{peter s.
kali}salt s.
kali{um s. -et el. kaliet el. =

ªkem.º grundämne
kali{um}hydr{ox{id s.
kali{um}karb{on{at s.
kali{um}nitr{at s.
kali{um}salt s.

1kalk s. -en ämne som inne-
håller kalcium

2kalk s. -en -ar bägare för
nattvard; bladkrans i
blomma utan foder

kalka v. -de behandla el.
bestryka med el. påföra
kalk

kalk}alg s. ªbot.º
kalk}blad s. ªbot.º
kalk}brist s.
kalk}brott s.
kalk}bruk s.
kalk}bränn{ing s.
kalk}duk s.
kalk{era [-ke•-] v. -de rita
av på genomskinligt
papper m.m.; efterbilda
slaviskt

kalk{er}bild s.
kalk{er{ing s.
kalk{er}papper s.
kalk}fatt{ig adj. -t -a
kalk}färg s.
kalk}grop s.
kalk}grund s. -en -er
kalk}halt s.
kalk}halt{ig adj. -t -a
kalk{ig adj. -t -a
kalk}jord s.
kalk}kläde s.
kalk}kväve s.
kalk}lager s., till 1lager
kalk}mjölk s.
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kalk}mål{eri s.
kalk}mål{ning s.
kalk{ning s.
kalk{on [-o•n] s. -en -er
kalk{on}tupp s.
kalk{on}upp{föd{ning s.
kalk}puts s. -en
kalk}putsa v.
kalk}puts{ning s.
kalk}rik adj. -t -a
kalk}sal{peter s. ªurspr.

varumärkeº kvävegödselmedel
kalk}sand{sten s.
kalk}sinter s.
kalk}slag{ning s.
kalk}slam s. -met
kalk}slå v.
kalk}spat s.
kalk}sten s. -en
kalk{stens}brott s.
kalk{stens}grund s. -en -er
kalk{stens}platta s.
kalk{stens}verk s.
kalk}stryka v.
kalk}stryk{ning s.
kalk}tuff s.
kalk}verk s.
kalk}växt s.
kalk{yl [-ky•l] s. -en -er be-
räkning; överslag; gren av
matematiken

kalk{yl{at{ion s. -en
kalk{yl{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]

kalk{yl{era v. -de beräkna
kalk{yl{er{bar adj. -t -a
kalk{yl{er{ing s.
kalk{yl{er{ings}mask{in s.
kalk{yl{mäss{ig adj. -t -a
kalk{yl}ränta s.

1kall adj. -t -a
2kall s. -et; pl. = 1 livsupp-

gift vartill ngn känner sig
kallad 2 djurs kallande rop

1kalla v. -de benämna; till-
kalla

2kalla s. -n kallor växt
kalla}blad s.
kall}arbeta v. ªtekn.º
kall}arbet{ning s.
kall}bad s.
kall{bad}hus s.
kall}be{arbeta v. ªtekn.º

kall}be{arbet{ning s.
kall}blod s. -et; pl. =
kall}blod{ig adj. -t -a
kall}blod{ig{het s.
kall}brand s. -en ªmed.º
kall}bänk s. ªträdg.º
kall}dragen adj. ªtekn.º
kall}drag{ning s.
kall}dusch s.
kall{else s. -n -r
kall{else}brev s.
kall{else}för{slag s.
kall{else}gärn{ing s.
kall{else}kort s.
kall{else}lista s.
kall}front s. ªmeteor.º
kall}gar{age s.
kall}grin s.
kall}grina v.
kall}grå adj.
kall}hamra v. ªtekn.º
kall}hamr{ad adj. hård-
hjärtad

kall}hus s. ªträdg.º
kall}hyra s.
kalli{graf [-a•f] s. -en -er
kalli{grafi [-fi•] s. -n skön-
skrivning, skönskrift

kalli{graf{isk [-gra•-] adj.
-t -a

kallim avstavas kall}lim s.
-met

kall}jord s.
kall}källa s.
kall}mangel s.
kall}mangla v.
kall}mangl{ing s.
kall}mat s.
kall}mur s.; utan murbruk
kall}mura v.
kall}mur{ning s.
kallna v. -de
kall}nål s. ªkonst.º
kall}ort s. -en -er
kallortstillägg avstavas

kall{orts}till{lägg s.
kall}per{man{ent s.
kall}per{man{enta v.
kall}per{man{ent{ning s.
kall}prat s.
kall}prata v.
kall}press s. -en -ar
kall}pressa v.

kall}press{ning s.
kall}ras s., till 2ras kallt luft-
drag från t.ex. fönster

kall}rum s.
kall}rätt s.; jfr 3rätt 2
kall}sinne s.
kall}sinn{ig adj. -t -a
kall}sinn{ig{het s.
kall}skuren adj.
kall}skuret s. oböjl. kalla,
uppskurna livsmedel

kall}skål s.
kall}skänk s. -en -ar plats
för tillredning av kall
mat på restaurang

kall}skänka s. -n kall-
skänkor kvinnlig före-
ståndare för kallskänk

kall}start s.
kall}sup s.
kall}svett s.
kall}svett{as v.
kall}svett{ig adj. -t -a
kalluft avstavas kall}luft s.
kall}valsa v. ªtekn.º
kall}vals{ning s.
kall}vals{verk s.
kall}vatten s.
kall{vatten(s)}kran s.
Kalmar}bo [kal•m-] el.

kalmar}bo s. -n -r
kalmar{it [-i•t] s. -en -er inv.
i Kalmar

kalmar{it{isk adj. -t -a
kal}mark s.
kalm{era v. -de lugna; k. sig
kalm{er{ing s.
kalmuck [-ukk•] s. -en -er
medlem av nomadfolk
i Sydryssland; ylletyg el.
skinnimitation

kalmuck}häst s.
kalmuck{isk adj. -t -a
kalmuck{iska s. -n kalmuck-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

kalm{us [kal•m-] s. -en (rot
av) växt

kalm{us}rot s.
kalna v. -de bli kal el. kal-
are

kalops [-åp•s el. kall•-] s.
-en maträtt
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kalops}kött s.
kal{ori [-i•] s. -n -er tidigare

måttenhet för värmeenergi
särsk. använd för att ange
energiinnehåll i födoämnen

kal{ori}be{hov s.
kal{ori}fatt{ig adj. -t -a
kal{ori}för{bruk{ning s.
kal{ori}inne{håll s.
kal{ori}jakt s.
kal{ori}meter [-me•-] s. -n

kalorimetrar ªfys.º värme-
mätare

kal{ori}metr{isk adj. -t -a
kal{ori}mängd s.
kal{ori}rik adj. -t -a
kal{ori}snål adj. -t -a
kal{ori}tab{ell s.
kal{ori}värde s.
kalott [-ått•] s. -en -er skål-
formig o. tättslutande
liten mössa utan skärm;
ªbildl.º välvd del, huv,
hätta, särsk. polarbälte

kalott}berg s.
kals{ing{ar s. pl. ªvard.º
kalsonger

kals{ong [-ån•] s. -en -er
mest i pl. underbyxor för
män

kals{ong}ben s.
kals{ong}hum{or s.
kal}stamm{ig adj. -t -a
kalufs [-uf•s] s. -en -er

ªvard.º hår, lugg
kaluv [-u•v] s. -en ªåld.º
kalufs; på nykter k.
i nyktert tillstånd

kalv s. -en -ar
kalva v. -de
kalv}bog s.
kalv}bringa s.
kalv}bräss s.
kalv}dans s.; maträtt
kalv}filé s.
kalv}frik{ad{ell s.
kalv}färd{ig adj. -t -a
kalv}hage s.
kalv{ill [-ill•] s. -en -er äpple
kalv{ill}träd s.
kalv{ill}äpple s.
kalvin{ism [-is•m] s. -en

ªkyrkohist.º

kalvin{ist s. -en -er
kalvin{ist{isk adj. -t -a
kalvinsk [-i•n-] adj. -t -a
kalv}järpe s. ªkok.º
kalv}ko s.
kalv}kotl{ett s.
kalv}kätte s.
kalv}kött s.
kalv}lever s.
kalv{ning s.
kalv{nings}tid s.
kalv}ost s., till 1ost kalvdans
kalv}rul{ad el. kalv}rull{ad s.
kalv}skinn s.
kalv{skinns}band s. ªbokb.º
kalv}stek s. -en -ar
kalv}ställ{ning s. ªlant.º
kalv}sylta s.
kal}äta v.
kal}ät{ning s.
kam s. -men -mar
kamar{ad{eri [-i•] s. -et
kotteriväsen

kamar{illa [-ill•-] s. -n
kamarillor klick av in-
officiella rådgivare hos
statschef o.d.

kamar{illa}intrig s.
kam}axel s.
kambie}lager äv.

kambi{um}lager s., till
1lager

kambi{um s. -et el. kambiet
el. = ªbot.º vävnad mellan
ved o. bark

kambiumlager se
kambielager

kambodj{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Kambodja

kambodj{ansk adj. -t -a
kambodj{anska s. -n

kambodjanskor 1 ej pl.;
språk; jfr 2khmer 2 kvinna

kambr{ik [kamm•-] s. -en
tyg

kambr{isk adj. -t -a ªgeol.º
kambri{um s. oböjl. ªgeol.º
äldsta perioden o. syst-
emet i jordens forntid

kambro{silur [-u•r] s. -en
ªgeol.º sammanfattning av
kambrium, ordovicium
o. silur

kambro{silur}lager s., till
1lager

kamé s. -n -er ädelsten m.m.
med bild i relief

kamé}brosch s.
kamel [-e•l] s. -en -er; 

sila mygg och svälja
kameler

kamel}djur s. ªzool.º
kamel}driv{are s.
kameleont [-ån•t] s. -en -er

ödla
kameleont{art{ad adj.
kameleont{isk adj. -t -a
skiftande

kameleont}nat{ur s.
kamel}föl s.
kamel}för{are s.
kamel}hingst s.
kamel}hår s.
kamel{hårs}filt s.
kamel{hårs}kappa s.
kamel{hårs}ulster s.
kamelia [-e•-] s. -n kamelior

blomma
kamelia}blomma s.
kamel}karav{an s.
kamel}rygg s.
kamel}rytt{are s.
kamel}sadel s.
kamel}sto s.
kamel}ull s.
kamera [ka•-] s. -n kameror
kamera}bild s.
kamera}blixt s.
kamera}hus s.
kamera}in{ställ{ning s.
kamera}jakt s.
kamera}konst s.
kamer{al [-a•l] adj. -t -a som
rör finansförvaltning

kamer{al}av{del{ning s.
kamer{al}en{het s.
kamera}lins s.
kamera}man s., till 1man
kamera}ob{jekt{iv s.
kamera}rör s.
kamera}skott s.
kamera}stat{iv s.
kamera}svep s.
kamera}team s.
kamera}tekn{ik s.
kamera}ut{rust{ning s.
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kamera}vinkel s.
kamera}vän{lig adj. -t -a
kamera}åk{ning s.
kamera}öga s.
kamera}över{vak{ning s.
kamé}ring s.
kamerun{are [-u•n-] s. -n;

pl. =, best. pl. kamerunarna
inv. i Kamerun

kamerunsk [-u•n-] adj. -t -a
kamerunska [-u•n-] s. -n

kamerunskor kvinna
kamfer s. -n ämne med egen-

artad doft
kamfer}kista s.
kamfer}trä s.
kamfer}träd s.
kam}fläns s.
kam{fläns}rör s. ªtekn.º
kam}garn s. garn av kamull
kam{in [-i•n] s. -en -er fri-
stående järnugn för upp-
värmning av rum

kam{in}eld{ad adj.
kam{in}rör s.
kam}kofta s.
kamma v. -de; k. håret; k.

hem el. in ªvard.º vinna,
förskaffa sig

kam}man{et s. ªzool.º
kammar}am{mun{it{ion s.
kammar}ark{iv s.
kammar}de{batt s.
kammar}dress{yr s.; av hund
kammar}dörr s.
kammare s. -n; pl. kamrar

el. =, best. pl. kamrarna
kammar}en{semble s.
kammar}herre s. -n

kammarherrar
kammar{herre}nyckel s.
kammar}jung{fru s. ªhist.º
kammar}junkare s. -n; pl. =,

best. pl. kammarjunkarna
kammar}kansli s.
kammar}kol{legi{um s.; best.

= el. kammarkollegiet
kammar}kon{sert s.
kammar}kör s. -en -er
kammar}leda{mot s.
kammar}lärd adj.
kammar}lär{dom s. -en
kammar}mus{ik s.

kammar}mus{ik{al{isk adj.
-t -a

kammar}mus{ik{er s.
kammar}op{era s.
kammar}orgel s.
kammar}ork{ester s.
kammar}patr{on s.
kammar}råd s. -et; pl. =
kammar}rätt s.
kammar{rätts}fisk{al s.
kammar{rätts}lag{man s.
kammar{rätts}pre{sid{ent s.
kammar{rätts}råd s. -et; pl. =
kammar}samm{an{träde s.
kammar}se{kret{er{are s.
kammar}skriv{are s.
kammar}spel s. ªteat.º
kammar}tjän{are s. ªhist.º
kammar}vatten s. ªanat.º i

ögat
kammar}å{klag{are s.
kam}mussla s. ªzool.º
kam{ning s. -en -ar
kamom{ill [-ill•] s. -en -er

växt
kamom{ill}blomma s.
kamom{ill}doft s.
kamom{ill}te s.
kamoufl{age [-ofla•s] äv.

camoufl{age s. -t [-et];
vilseledande maskering
el. skyddsmålning,
skyddsförklädnad; täck-
mantel

kamoufl{age}byx{or s. pl.
kamoufl{age}jacka s.
kamoufl{age}kläd{er s. pl.
kamoufl{age}mål{ad adj.
kamoufl{age}mål{ning s.
kamoufl{age}mönstr{ad adj.
kamoufl{era äv. camoufl{-

era v. -de ge kamouflage,
maskera

kamoufl{er{ing äv. camoufl{-
er{ing s.

1kamp s. -en -er strid; tävl-
ing

2kamp s. -en -ar ªngt åld.º
häst

kamp}anda s.
kampan{il [-i•l] s. -en -er
klocktorn

kamp{anj [-an•j] s. -en -er

kortare period av intensiv
verksamhet; ªåld.º fälttåg

kamp{anj}arbet{are s.
kamp{anj}gen{er{al s.
kamp{anj}led{are s.
kamp{anj}mak{are s. -n;

pl. =, best. pl. kampanj-
makarna

kamp{anj}möte s.
kamp{anj}org{an{is{at{ion s.
kamp{anj}pris s., till 1pris
kamp{anj}tid s.
kamp}be{redd adj.
kamp}dug{lig adj. -t -a
kamp}dug{lig{het s.
kampe}gräs s.; växt
kampe{gräs}släkt{et s. best.
kamp{era v. -de vara lägr-
ad, tillfälligt uppehålla sig,
bo

kamp{er{ing s.
kampesch}trä [-e•s- el. -es•-]

s. blåträ
kampesch}träd s.
kamp}fisk s.
kamp}fond s. ªpolit.º
kamp}front s.
kamp}glad adj.
kamp}glädje s.
kamp}idrott s.
kamp}lust s.
kamp}lysten adj.
kamp}mor{al s.
kamp}org{an{is{at{ion s.
kamp}sign{al s.
kamp}skrift s.
kamp}sport s.
kamp}sång s.
kampuche{an [-tçea•n] s.

-en -er inv. i Kampuchea
kampuche{ansk adj. -t -a
kamp}vilja s.
kamp}år s.
kamr{at [-a•t] s. -en -er
kamr{at}anda s.
kamr{at}fest s.
kamr{at}för{en{ing s.
kamr{at}för{tryck s.
kamr{at}grupp s.
kamr{at}gäng s.
kamr{at}kon{takt s.
kamr{at}krets s.
kamr{at}känsla s.
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kamr{at{lig adj. -t -a
kamr{at{lig{het s.
kamr{at}liv s.
kamr{at}möte s.
kamr{at}sam{varo s.
kamr{at{skap s. -et
kamr{at}tryck s.
kamr{at}träff s.
kamr{at}um{gänge s.
kamr{er [-e•r] s. -en -er
kamr{er{are [-e•r-] s. -n;

pl. =, best. pl. kamrerarna
kamr{ers}tjänst s.
kams s. -en -ar norrländsk

maträtt
kam}ull s.
kam}äx{ing s.; växt
kan [ka•n] s. -en -er

muhammedansk ämbetsman;
ªhist.º österländsk furste

kan se kunna
1kana s. -n kanor åkning utan

skridskor på smal isbana;
åka el. slå k.

2kana v. -de glida på halt
underlag, åka kana

kanada}gås [kann•-] s.
kanada}röd{ing s.
kanad{ens{are [-en•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. kanadens-
arna inv. i Canada; öppen
kanot

kanad{ens{isk adj. -t -a
kanad{ens{iska s. -n kanad-

ensiskor
kanak [-a•k] s. -en -er ur-
befolkning på Hawaii
m.fl. stillahavsöar

kanak{isk adj. -t -a
kan{al [-a•l] s. -en -er
kan{al}av{gift s.
kan{al}bank s. -en -ar
kan{al}bo{lag s.
kan{al}bygge s.
kan{al}båt s.
kan{al}chef s.
kan{al}för{bind{else s.
kan{al{is{at{ion s. -en -er
kan{al{is{era v. -de förse
med kanaler; göra flod
segelbar; ªbildl.º leda i en
riktning, avleda, ge ut-
lopp åt

kan{al{is{er{ing s.
kan{alje [-al•je] s. -n -r
slyngel

kan{alj{eri [-i•] s. -et -er
slyngelaktighet

kan{al}kon{kurr{ens s.; i teve
kan{al}krock s.; i teve
kan{al}kust s.; vid Engelska

kanalen
kan{al}led s. -en -er
kan{al}led{ning s.
kan{al}simm{are s.
kan{al}sim{ning s.; över

Engelska kanalen
kan{al}slänt s.
kan{al}syst{em s.
kan{al}traf{ik s.
kan{al}tunnel s.
kan{al}val s. -et; pl. = i teve
kan{al}verk s.
kan{al}väg s.
kan{al}välj{are s.; på 

TV-apparat
kan{al}ång{are s.
kanané s. -n -er ªhist.º inv.
i Kanaan före israeliternas
invandring

kanane{isk [-e•-] adj. -t -a
ªhist.º

kanane{iska s. -n kanane-
iskor ªbibl.º kvinna

kanan{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
kanapé s. -n -er bakverk;

smörgås; ªhist.º soffa
kan{arie}frö [-na•-] s.
kan{arie}fågel s.
kan{arie{fågel(s)}hane s.
kan{arie{fågel(s)}hanne s.
kan{arie}gräs s.
kan{arie}gul adj. -t -a
kan{arie}hane s.
kan{arie}hanne s.
kanari{er s. -n; pl. = inv. på
Kanarieöarna

kanarisk adj. -t -a
kanava}nål [kann•-] s. ªfinl.º
tapisserinål

kand{ar [-a•r] s. -et; pl. =
betsel

kandelaber [-la•-] s. -n
kandelabrar stor flerarmad
ljusstake

kandelaber}arm s.

kandelaber}form s.; i k.
ªkonst.º

kand{era v. -de överdraga
med socker

kand{er{ing s.
kandi [kan•di] s. -t bröst-
socker

kand{id{at [-a•t] s. -en -er
person som föreslås till
el. söker en befattning
o.d.; person som avlagt
akademisk grundexamen
m.m.

kand{id{at}ex{am{en s.
kand{id{at}land s., till 1land

vid inträde i EU m.m.
kand{id{at}lista s.
kand{id{at}nom{in{er{ing s.
kand{id{at{ur [-u•r] s. -en -er
kand{id{era v. -de uppställa
sig som kandidat till en
förtroendepost

kand{id{er{ing s.
kandi}socker s.
kan{el [-e•l] s. -en krydda
kan{el}brun adj. -t -a
kan{el}bulle s.
kan{el}färg{ad adj.
kan{el}stång s.
kan{el}träd s.
kan}hända [-hän•da] adv.
kanske

kan{ik [-i•k] s. -en -er ªhist.º
medlem av domkapitel

kan{ik}gård s. ªhist.º
kan{in [-i•n] s. -en -er
kan{in}avel s.
kan{in}bur s.
kan{in}farm s.
kan{in}gård s.
kan{in}hål s.
kan{in}håla s.
kan{in}kött s.
kan{in}pest s.
kan{in}päls s.
kan{in}skinn s.
kan{in}unge s.
kanister [-is•t-] s. -n

kanistrar bleckdosa; ªfinl.
äv.º dunk

kanj{on [kann•-] s. -en -er
ªgeogr.º ravin med flodfåra

kanj{on}dal s.
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kanna s. -n kannor 1 dryck-
es- el. serveringskärl; ªåld.º
måttenhet 2 ªbot.º växt

kann}brosk s.; i struphuvudet
kannel{er{ad adj. räfflad
kannel{er{ing s.
kannel{yr [-y•r] s. -en -er
räffla; räffling

kannib{al [-a•l] s. -en -er
människoätare; djur som
förtär individer av den
egna arten

kannib{al}folk s.
kannib{al{isk [-a•l-] adj. -t -a
kannib{al{ism [-is•m] s. -en
kannib{al}stam s.
kann}stöpa v. uttala sig för-
numstigt i politik utan
nödig insikt

kann}stöp{are s.
kann}stöp{eri [-i•] s. -et -er
kann{vis adv.

1kan{on [ka•-] s. -en el. =; pl.
-er [ka•-]; rättesnöre, fast-
ställd norm; bibelns er-
kända böcker; förteckn-
ing över helgon; musikstycke
m.m.

2kan{on [-o•n] s. -en -er
som förled i sms äv. allm.
förstärkningsord; vapen

kan{on{ad [-a•d] s. -en -er
ihållande kanoneld; äv.
bildl., särsk. häftigt an-
grepp

kan{on}bra adj. oböjl. ªvard.º
kan{on}båt s.
kan{on}dunder s.
kan{on}däck s.
kan{on}eld s.
kan{on}for{don s.
kan{on}form s. ªvard., sport.º

i k.
kan{on}foto{graf s. ªngt åld.º
kan{on}hård adj. ªvard.º
kan{on{is{at{ion s. -en -er
helgonförklaring

kan{on{is{at{ions}bulla s.
kan{on{is{era v. -de förklara
för helgon; gilla o. god-
känna

kan{on{is{er{ing s.
kan{on{is{er{ings}bulla s.

kan{on{is{er{ings}pro{cess s.
kan{on{isk [-o•-] adj. -t -a
kan{onj{är [-ä•r] el.

kan{oni{är s. -en -er artillerist
kan{on}kula s.
kan{on}lav{ett s.
kan{on}lopp s. ªsport.; vard.º
kan{on}lucka s.
kan{on}mat s.
kan{on}muller s.
kan{on}port s. ªsjömil.º
kan{on}rör s.
kan{on}sal{ut s.
kan{on}salva s.
kan{on}serve s. ªvard.º i tennis
kan{on}serv{is s.
kan{on}skott s.
kan{on}succé s. ªvard.º
kan{on}sång [ka•n-] s.
kan{on}torn s. -et; pl. =
kan{on}vagn s.
kan{on}väder s. ªvard.º
mycket bra väder

kan{on}värn s.
kan{ot [-o•t] s. -en -er lång-
smal lätt båt för paddl-
ing el. segling

kan{ota [-o•-] v. -de
kan{ot}färd s.
kan{ot}idrott s.
kan{ot{ist [-is•t] s. -en -er
kan{ot}klubb s.
kan{ot}led s. -en -er
kan{ot{ning s.
kan{ot}paddl{are s.
kan{ot}paddl{ing s.
kan{ot}rodd s.
kan{ot}rodd{are s.
kan{ot}safari s.
kan{ot}slalom s.
kan{ot}sport s.
kan{ot}tävl{ing s.
kan}ske adv. möjligen, kan-
hända

kansl{er [kan•s-] s. -n -er
[-lä•rer] hög ämbetsman

kansl{er{skap s. -et
kansli [-i•] s. -et -er avdel-
ning av ämbetsverk el. mynd-
ighet med uppgift att ex-
pediera skrivelser m.m.

kansli}bi{träde s.
kansli}chef s.

kansli}hus s.
kansli}jur{ist s.
kansli}lok{al s.
kansli}pers{on{al s.
kansli}pre{sid{ent s. ªhist.º
kansli}råd s. -et; pl. =
kansli}se{kret{er{are s.
kansli}skriv{are s.
kansli}språk s.
kansli}språk{lig adj. -t -a
kansl{ist [-is•t] s. -en -er be-

fattningshavare med admin-
istrativa uppgifter vid kansli
m.m.

kansli}stil s.
kansl{ist}tjänst s.
kansli}svenska s. -n

1kant s. -en -er; ställa på k.
2kant adv. ªsjö.º sätta ett segel

k. i ordning o. anpassat
efter vinden

kanta v. -de sätta el. bilda
kant på; omge; avjämna

kant{abel [-ta•-] adj. -t kant-
abla sångbar

kant{are s. -n; pl. =, best. pl.
kantarna

kant{ar{ell [-ell•] s. -en -er
svamp

kant{ar{ell}omel{ett s.
kant{ar{ell}ställe s.
kant{at [-a•t] s. -en -er hög-
tidligt sångstycke; fest-
dikt

kant}band s.
kant}blomma s.
kantele [kan•t-] s. -n -r

stränginstrument
kantele}spel s.
kantele}spel{are s.
kant}hugga v.
kant}hugg{ning s.
kant{ig adj. -t -a
kant{ig{het s. -en -er
kant{in [-i•n] s. -en -er ªmil.º
marketenteri; ªmil.º låda
för servis m.m.

kant}järn s. ªträdg.º
kant}klippa v.
kant}klipp{ning s.
kant}list s.
kant{ning s.
kant}nål s. ªzool.º
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kant}nött adj.
kant{on [-å•n el. -o•n] s. -en 

-er schweizisk delstat m.m.
kant{on{al [-a•l] adj. -t -a
kant{or [kan•t-] s. -n -er
[-o•r-] kyrkomusiker o. kör-
ledare

kant{ors}ex{am{en s.
kant{ors}tjänst s.
kant}press s. -en -ar ªtekn.º
kantra v. -de stjälpa, gå
omkull; bringa att
stjälpa; ändra riktning;
slå om, ändras

kant}res{ning s.
kant}rest adj.
kantr{ing s.
kantr{ings}o{lycka s.
kant}skära v., till 2skära
kant}skär{ning s.
kant}slipa v.
kant}slip{ning s.
kant}snöre s.
kant}spel{are s.; i bollsport
kant}sten s.
kant}ställd adj.
kant}stött adj.
kant}såg s.
kant}såga v.
kant}såg{ning s.
kant}sätta v. _
kant}sätt{ning s.
kant}verk s.
kant}växt s.
kan}tänka [-tän•ka] adv.

ªvard., mest iron.º förstås,
naturligtvis

kanvas se canvas
kan{yl [-y•l] s. -en -er rör för

injektion m.m.
kan{yl}spets s.
kaol{in [-i•n] s. -et el. -en

ªminer.º vittringsprodukt av
fältspat m.m.; linslera

kaol{in}fynd{ig{het s.
kaol{in{it [-i•t] s. -en ªminer.º
kaos [ka•-] s. -et oreda,
virrvarr, förvirring;
oordnad massa

kaos}forsk{ning s.
kaot{isk [-o•t- äv. -å•t-] adj.

-t -a fullständigt oordnad
el. förvirrad

kap s. -et; pl. = fångst;
kupp; byte; göra ett
gott k.

kapa v. -de 1 skära el.
hugga av; k. en mast, ett
tåg, en stock 2 k. ett far-
tyg; k. ett flygplan; k. åt
sig ªvard.º roffa åt sig

kap{abel [-pa•-] adj. -t kap-
abla i stånd till ngt, dug-
lig, skicklig

kap{ac{it{ans [-an•s] s. -en
förmåga att rymma
elektriska laddningar

kap{ac{itet [-e•t] s. -en -er
1 produktionsförmåga;
duglighet; rymlighet,
rymd  2 person med fram-
stående förmåga

kap{ac{itets}gräns s.
kap{ac{itets}minsk{ning s.
kap{ac{itets}nivå s.
kap{ac{itets}ut{nyttj{ande s.

-t
kap{ac{itets}ök{ning s.
kap{are s. -n; pl. =, best. pl.

kaparna ªhist.º
kap{ar}ex{ped{it{ion s. ªhist.º
kap{ar}far{tyg s. ªhist.º
kap{ar}flagg s. ªhist.º
kap{ar}kapt{en s. ªhist.º
kap}duva s. fågel
kap{ell [-ell•] s. -et; pl. =

1 liten kyrka el. guds-
tjänstlokal o.d.; sidorum i
kyrka  2 mindre orkester
3 skydd mot väder och
vind av kraftigt tyg

kap{ell{ist [-is•t] s. -en -er
medlem av musikkapell

kap{ell}krans s. ªbygg.º
kap{ell}mäst{are s.
kap{eri [-i•] s. -et -er
kap{ill{ar{itet [-e•t] s. -en
hårrörsfenomen; hår-
rörskraft

1kap{ill{är [-ä•r] s. -en -er
hårrörskärl

2kap{ill{är [-ä•r] adj. -t -a
hårrörs-

kap{ill{är}kraft s.
kap{ill{är}kärl s.
kap{ill{är}nät s.

kap{ill{är}rör s. hårrör
1kap{it{al [-a•l] s. -et; pl. =

pengar; förmögenhet;
tillgångar som hjälpmedel
vid produktion

2kap{it{al [-a•l] adj. -t -a full-
ständig, väldig; kapitalt
misslyckande, misstag

kap{it{al}av{kast{ning s.
kap{it{al}bas s. -en -er
kap{it{al}be{hov s.
kap{it{al}be{håll{ning s.
kap{it{al}be{lopp s.
kap{it{al}be{skatt{ning s.
kap{it{al}bild{ning s.
kap{it{al}brist s.
kap{it{al}budget s.
kap{it{al}ex{port s.
kap{it{al}flykt s.
kap{it{al}flöde s.
kap{it{al}fond s.
kap{it{al}för{lust s.
kap{it{al}för{stör{ing s.
kap{it{al}för{säkr{ing s.
kap{it{al}för{sörj{ning s.
kap{it{al}för{valt{are s.
kap{it{al}im{port s.
kap{it{al}in{komst s.
kap{it{al}in{sats s.
kap{it{al}in{tens{iv adj. -t -a
som kräver insats av
mycket kapital

kap{it{al}in{vest{er{ing s.
kap{it{al{is{era v. -de ªbankv.º
lägga räntan till kapitalet;
beräkna nuvärdet i form
av kapital av framtida in-
täkt el. utgift

kap{it{al{is{er{ing s. ªbankv.º
kap{it{al{ism [-is•m] s. -en
samhällssystem där
privatägt kapital spelar
stor roll i produktionen;
penningvälde

kap{it{al{ist s. -en -er kap-
italägare; förmögen
person

kap{it{al{ist{isk adj. -t -a
kap{it{al{ist}land s., till 1land
kap{it{al{ist}sam{hälle s.
kap{it{al}konto s.
kap{it{al}kost{nad s.
kap{it{al}kraft{ig adj. -t -a
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kap{it{al}kräv{ande adj. oböjl.
kap{it{al}mark{nad s.
kap{it{al}plac{er{are s.
kap{it{al}plac{er{ing s.
kap{it{al}räkn{ing s.
kap{it{al}ränta s.
kap{it{al}rör{else s.
kap{it{al{sam{lings}räkn{ing s.
kap{it{al}skatt s.
kap{it{al}skuld s.
kap{it{al}sluk{ande adj. oböjl.
kap{it{al}stark adj. -t -a
kap{it{al}svag adj. -t -a
kap{it{al}till{gång s.
kap{it{al}till{skott s.
kap{it{al}till{växt s.
kap{it{al}täck{ning s.
kap{it{al}under{stöd s.
kap{it{al}ut{flöde s.
kap{it{al}vara s.
kap{it{al}vinst s.
kap{it{al}värde s.
kap{it{al}äg{are s.
kap{it{al}ök{ning s.
kap{itel [-itt•-] s. kapitlet;

pl. =, best. pl. kapitlen
1 huvudstycke, avsnitt
2 styrande församling i
kyrklig organisation

kap{itel}in{del{ning s.
kap{itel}rubr{ik s.
kap{itel}sal s.
kap{itul{ant [-an•t] s. -en -er
kap{itul{at{ion s. -en -er upp-
givande av motstånd

kap{itul{at{ions}av{tal s.
kap{itul{at{ions}för{klar{ing s.
kap{itul{at{ions}vill{kor s.
kap{itul{era v. -de sträcka
vapen, ge sig

kap{itul{er{ing s.
1kap{it{äl [-ä•l] s. -et äv. -en;

pl. = äv. -er ªbygg.º pelar-
krön

2kap{it{äl [-ä•l] s. -en -er
ªboktr.º stor bokstav

kap{it{äl}form s. -en -er
kap{it{äl}skrift s.
kap}klinga s.
kapl{an [-a•n] s. -en -er ªmest

hist.º präst i underordnad
ställning; ªfinl.º kommin-
ister

kapl{ans}tjänst s.
kap}mask{in s.
kap{ning s. -en -ar
kapock [-åkk•] el. kapok s.

-en glansull
kapock}stopp{ning s.
kapok se kapock
kap{ott [-ått•] s. -en -er äldre

typ av damhatt el. kappa
kap{ott}hatt s.

1kapp s. -en; pl. -ar el. -er
ªsjö.º huv över trappnedgång;
ªmil.º hätta på projektils
spets

2kapp adv. springa (i) kapp
el. ikapp springande tävla
med ngn att komma först;
springande hinna fatt ngn

kappa s. -n kappor
kapp{as v. kappades tävla
kappe s. -n kappar äldre

rymdmått
kapp}ficka s.
kapp}foder s.
kapp}hylla s.
kapp}häng{are s.
kapp}klänn{ing s.
kapp}krage s.
kapp}kör{ning s.
kapp}land s., till 2land; äldre

ytmått; till kappe
kapp}lucka s.
kapp}löp{ning s. -en -ar
kapp{löp{nings}bana s.
kapp{löp{nings}häst s.
kapp}rak adj. -t -a full-
ständigt rak

kapp}rid{ning s.
kapp}ritt s.
kapp}rock s. -en -ar ªåld.º
lång ytterrock; ªbildl.º
omslagsskrivelse, om-
slagsrevers; ªkok.º sill i k.
sill stekt i papper

kapp{rocks}re{vers s. ªvard.º
omslagsrevers

kapp}rodd s.
kapp}rum s.
kapp}rusta v.
kapp}rust{ning s.
kapp}segla v.
kapp}segl{are s.
kapp}segl{ing s. -en -ar

kapp{segl{ings}båt s.
kapp}sill s. ªkok.º
kapp}säck s. resväska
kapp}tyg s.
kapr{ici{ös [-siö•s] adj. -t -a
nyckfull

kapri{fol [-o•l] s. -en -er växt
kapri{fol}buske s.
kapri{fol}doft s.
kapri{foli{um [-o•l-] s.

kaprifolien kaprifolier
kaprifol

kapri{ol [-o•l äv. -å•l] s. -en 
-er krumsprång i luften
inom hästdressyr

1kapr{is [-i•s] s. -en -er nyck,
infall, hugskott

2kapr{is [ka•-] s. -en buske;
krydda

kapr{is}sås s.
kapsejsa [-ej•s-] v. -de ªsjö.º
kantra, stjälpa, gå om-
kull

kapsejs{ning s. -en -ar
kapsel s. -n kapslar hylsa,
hölje m.m.; ªbot.º fröhus

kapsel}frukt s. ªbot.º
kapsla v. -de; k. in inne-
sluta i kapsel

kapsl{ing s.
kaps{on [-o•n] s. -en -er
grimma med järnbeslag
o. ringar på nosremmen;
lägga k. på ªbildl.º dämpa,
kuva

kaps{on}lina s.
kaps{yl [-y•l] s. -en -er
buteljhylsa

kaps{yl{era v. -de förse med
kapsyl

kaps{yl{er{ing s.
kaps{yl}öppn{are s.
kap}såg s.
kapt{en [-e•n] s. -en -er
kapt{en}löjtn{ant s.; dryck;

ªåld.º militärgrad
kapt{ens}grad s.
kapuc{in [-si•n] s. -en -er
medlem av kapucin-
orden; apa

kapuc{in}apa s.
kapucinerkloster se

kapucinkloster
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kapucinermunk se kapucin-
munk

kapucinerorden se kapucin-
orden

kapuc{in}kloster äv.
kapuc{in{er}kloster s.

kapuc{in}munk äv. kapuc{-
in{er}munk s.

kapuc{in}orden äv. kapuc{-
in{er}orden s. best.

kap{un [-u•n] s. -en -er av-
könad tupp

kap{un{era v. -de avköna
tupp

kap{un{er{ing s.
kap{un}kött s.
kapusch{ong [-ån•] s. -en -er

huva
kapusch{ong}foder s.
kaputt [-utt•] adj. oböjl. helt
förstörd; vara k.

kap{verdi{er [-ver•d-] s. -n;
pl. = inv. i Kap Verde

kap{verd{isk [-ver•d-] adj. -t
-a

kap{verd{iska [-ver•d-] s. -n
kapverdiskor kvinna

kap}vin s., till 1vin vin från
Kapprovinsen

kar s. -et; pl. =
1kara s. -n karor ugnsraka
2kara v. -de raka, skrapa; k.

åt sig
karab{inj{är [-ä•r] s. -en -er
italiensk polis m.m.

karaff [-aff•] s. -en -er flask-
liknande behållare av glas för
vin m.m.

karaff{in [-i•n] s. -en -er
enklare karaff

karaff{in}propp s.
karaff}propp s.
karaff}vin s., till 1vin
karakt{er{is{era el. karakt{är{-

is{era v. -de känneteckna;
ange de kännetecknande
dragen hos

karakt{er{is{er{bar el. karakt{-
är{is{er{bar adj. -t -a

karakt{er{is{er{ing el. karakt{-
är{is{er{ing s.

karakt{er{is{er{ings}för{-
måga s.

karakt{er{ist{ik [-i•k] el.
karakt{är{ist{ik s. -en -er
skildring av ngns el. ngts
karaktär el. utmärkande
drag

karakt{er{ist{ika [-is•t-] s. -n
karakteristikor el.
karakt{är{ist{ika -n karakt-
äristikor ªmat.º heltalsdel
av logaritm; ªfys.º kurva
som åskådliggör samband

karakt{er{ist{ik{um [-is•t-] s.
-et; pl. = el. karakteristika,
best. pl. -en el. karakterist-
ika el. karakt{är{ist{ik{um
-et; pl. = el. karaktäristika,
best. pl. -en el. karaktärist-
ika kännetecken, sär-
märke, särdrag

karakt{er{ist{isk [-is•t-] el.
karakt{är{ist{isk adj. -t -a
betecknande, säregen;
typisk

karakt{ero{logi [-gi•] el.
karakt{äro{logi s. -n läran
om människokaraktärer-
na

karakt{är [-ä•r] s. -en -er
skaplynne, själsläggning;
prägel, art, slag

karaktärisera se karakter-
isera

karaktäriserbar se karakter-
iserbar

karaktärisering se karakter-
isering

karaktäristik se karakter-
istik

karaktäristika se karakter-
istika

karaktäristikum se karakter-
istikum

karaktäristisk se karakter-
istisk

karaktärologi se karakter-
ologi

karakt{ärs}dan{ande adj.
oböjl.

karakt{ärs}dan{ing s.
karakt{ärs}drag s.
karakt{ärs}egen{skap s.
karakt{ärs}fast adj.
karakt{ärs}fast{het s.

karakt{ärs}fel s.
karakt{ärs}hus s. ªfinl.º man-
gårdsbyggnad

karakt{ärs}lös adj. -t -a
karakt{ärs}lös{het s.
karakt{ärs}roll s. -en -er
karakt{ärs}skildr{ing s.
karakt{ärs}skåde{spel{are s.
karakt{ärs}skåde{spel{-

erska s.
karakt{ärs}stark adj. -t -a
karakt{ärs}studie s.
karakt{ärs}styrka s.
karakt{ärs}svag adj. -t -a
karakt{ärs}svag{het s.
karakt{ärs}teckn{ing s.
karakt{ärs}typ s.
karakt{ärs}växt s. ªbot.º
karambol{age [-a•s] äv.

carambol{age s. -t [-et];
karambollspel; krock;
villervalla

karambol{era äv. carambol{-
era v. -de träffa de andra
bollarna med spelbollen
i biljard; stöta samman

karambol{er{ing äv.
carambol{er{ing s.

karamboll [-åll•] s. -en -er
äv. carambole -n -r (boll i)
biljardspel

karamboll}plats s.
karamboll}spel s.
karam{ell [-ell•] s. -en -er
karam{ell}burk s.
karam{ell}färg s.
karam{ell}färg{ad adj.
karam{ell}kok{ning s.
karam{ell}massa s.
karam{ell}papper s.
karam{ell}pudd{ing s.
karam{ell}påse s.
karam{ell}skål s.
karam{ell}strut s.
karam{ell}stånd s. -et; pl. =
karam{ell}stång s.
karam{ell}sås s.
karant{än [-ä•n] s. -en -er
isolering av människor
el. djur vid ett lands gräns
för att förhindra smitt-
spridning

karant{äns}be{stämm{else s.
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karant{äns}flyg{plats s.
karant{äns}hamn s.
karant{äns}läk{are s.
karant{äns}sjuk{dom s.
karant{äns}sjuk{hus s.
karant{äns}stat{ion s.
karant{äns}tid s.
karat [-a•t] s. -en el. -et; pl. =

viktenhet för ädelstenar; guld-
halt

karate [-a•te] s. -n japansk
kampidrott

karate}pinne s.
karate}slag s.
karate}spark s.
karat}halt s.
karat}stämpel s.
karav{an [-a•n] s. -en -er

långt tåg av resenärer
med last som fraktas på
kameler; ªbildl.º lång rad
av fordon

karav{an}för{are s.
karav{an}seraj s. -en -er
karavanhärbärge

karav{an}väg s.
kar}bad s.
karb{am{id [-i•d] s. -en -er

ªkem.º äldre beteckning för
urea

karb{am{id}lack s.
karb{am{id}plast s.
karb{as [-a•s] s. -en -er

ªåld.º flätad läderpiska;
rotting o.d. att aga 
med

karb{id [-i•d] s. -en förening
av kol o. metall särsk.
kalcium

karb{id}lampa s.
karb{id}lykta s.
karb{in [-i•n] s. -en -er kort-
pipigt gevär

karb{in}hake s.
karb{in}kolv s.
karb{ol [-å•l] s. -en ªkem.º

desinfektionsmedel m.m.
karb{ol}kalk s. -en
karb{ol}syra s. fenol
karb{on [-å•n] s.; best. =

el. -en ªgeol.º perioden
efter devon, stenkols-
perioden

karb{on{at [-a•t] s. -et; pl. =
el. -er kolsyresalt

karb{on{at}plast s.
karb{on}band s.
karb{on{is{era v. -de ªtekn.º
befria ull från växtfibrer
m.m.

karb{on{is{er{ing s.
karb{on}kopia s.
karb{on}papper s. kalker-
papper

karb{on}syst{em{et s. best.
ªgeol.º

karb{or{und{um [-un•-] s. -et
kiselkarbid i användning
som slipmedel

karb{unkel [-un•k-] s. -n
karbunklar böld; ªåld.º
röd ädelsten

karb{unkel{art{ad adj.
karb{ur{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; förgasare

karb{ur{at{or}sprit s.
karc{ino{gen [-je•n] s. -t -a
cancerframkallande

1karda s. -n kardor redskap
med nockar för kard-
ning; kardad sträng av ull
o.d.; ªvard.º hand

2karda v. -de bearbeta ull
o.d. för spinning

kardan [-a•n] s. -en -er axel
med ledbar axelkoppling

kardan}axel s.
kardan}knut s.
kardansk [-a•n-] adj. -t -a

ªmest sjö.º k. upphängning
upphängning som gör
det upphängda obero-
ende av upphängnings-
anordningens rörelser

kard{are s. -n; pl. =, best. pl.
kardarna

kard{borr}band el. kard{-
borre}band s.

kard}borre s. -n kardborrar
växt

kardborreband se kardborr-
band

kard{borr}knäpp{ning el.
kard{borre}knäpp{ning s.

kard{el [-e•l] s. -en -er dukt;
tross i kabel

kard{el}knop s. -en -ar
karde{mumma [-umm•-] s.

-n krydda; växt; summan av
kardemumman ªvard.º
summan el. resultatet av
det hela

karde{mumma}frö s.
karde{mumma}kaka s.

1kard{in{al [-a•l] s. -en -er
prelat i rang närmast
påven i romersk-
katolska kyrkan; fågel –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

2kard{in{al adj. -t -a ytterst
viktig, grundläggande
mest som förled i sms
huvud-, grund-

kard{in{al}biskop s.; till
1kardinal

kard{in{al}dygd s.
kard{in{al}fel s.
kard{in{al}fråga s.
kard{in{al}punkt s.
kardinalröd se kardinal(s)-

röd
kardinalrött se kardinal(s)-

rött
kard{in{al}sats s.
kard{in{als}hatt s.; till

1kardinal
kard{in{al(s)}röd adj.; till

1kardinal
kard{in{al(s)}rött s. oböjl.; till

1kardinal
kard{in{al}streck s.; på kom-

pass
kard{in{al}tal s. grundtal
kard{in{al}vok{al s. ªfonet.º
referensvokal med 
överenskommet värde

kardio{graf [-a•f] s. -en -er
ªmed.º apparat för reg-
istrering av hjärtverk-
samhet

kardio{gram [-amm•] s. -
met; pl. =, best. pl. -men

kardio{log [-lå•g] s. -en -er
kardio{logi [-gi•] s. -n läran
om hjärtat o. dess funkt-
ion

kardio{log{isk [-lå•g-] adj.
-t -a
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kardio{skler{os [-å•s] s. -en
åderförkalkning i hjärt-
ats kranskärl

kard}mask{in s.
kard{ning s.
kard}stift s.
kard}tistel s.; växt
kardu{an [-a•n] s. -en el. -et

ªåld.º lädersort
kard}ull s.
kard{ulls}garn s.
kardus [-u•s] s. -en -er ªmil.º
omhölje av tyg för krut-
laddning; ªåld.º paket
tobak o.d.

kardus}tyg s. ªmil.º
karel [-e•l] s. -en -er karel-
are

karel{are [-e•l-] s. -n; pl. =,
best. pl. karelarna inv. i
Karelen

karelsk adj. -t -a
karelska s. -n karelskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
kar{ens [-en•s] s. -en mest

som förled i sms; inskränkning
i försäkrings giltighet

kar{ens}dag s.
kar{ens}regel s., till 1regel
kar{ens}tid s.
kar{ess [-ess•] s. -en -er
smekning

kar{ess{era v. -de
kar{ess{er{ing s.
kar{et [-e•t] s. -en -er (gala)-

vagn
kar{et}hjul s.
karg adj. -t -a njugg; sträv;
ofruktbar

karg{het s.
karib [-i•b] s. -en -er medlem

av indianfolk i norra Sydamer-
ika

karib{isk adj. -t -a
kari{er{ad adj. angripen av
tandröta

karies [ka•-] s. oböjl. tand-
röta; en k.

karies}bild{ning s.
karies}frekv{ens s.
kar{ik{at{yr [-y•r] s. -en -er
vrångbild, förlöjligande
bild; karikeringskonst

kar{ik{at{yr{art{ad adj.
kar{ik{at{yr}bild s.
kar{ik{at{yr{isk [-ty•-] adj. -t -a
kar{ik{at{yr{ist [-is•t] s. -en 

-er karikatyrtecknare
kar{ik{at{yr{mäss{ig adj. -t -a
kar{ik{at{yr}teckn{are s.
kar{ik{at{yr}teckn{ing s.
kar{ik{era v. -de avbilda i
karikatyr; förlöjliga, för-
vränga; överdriva

kar{ik{er{ing s.
kar{isma [-is•ma äv. karr•-] s.

-n karismer ªmest teol.º
underbar gåva el. kraft;
nådegåva; ªbildl.º person-
lig utstrålning

kar{ism{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
kar{it [-i•t] s. -en -er var o.
en av de tre gracerna; mest
i pl. skönhetsgudinna

kar{it{at{iv [-i•v äv. karr•-]
adj. -t -a barmhärtighets-;
vårdande

karl [ka•r] s. -en el. -n; 
pl. -ar

karla}karl s.
karl{akt{ig adj. -t -a
karl{akt{ig{het s.
karla}tag s.
Karla}vagn{en [ka•rla-]

namn; stjärnbild
kar}led s. -en -er bakre del
av partiet närmast ovan-
för hoven på häst

karl}folk s.
karl}galen adj. ªvard.º
karl}göra s.
karl}hat{are s.
karl{johans}soffa [karljo•-] s.
karl{johans}stil s.
karl{johans}svamp s.
karl}kläd{er s. pl.
karls{bad{er}bröd [ka•rls- el.
-ba•-] s.

karls{bad{er}piller s.
karls{bad{er}salt s.
karls{bad{er}vatten s.
Karls{krona}bo [-kro•-] el.

karls{krona}bo s. -n -r
karls{kron{it [-i•t] s. -en -er
inv. i Karlskrona

karl}slok s. ªvard.º

karl}stack{are s.
karl}tok{ig adj. -t -a ªvard.º
karl}torka s. ªvard.º
karl}tycke s. -t
karm s. -en -ar armstöd;
ram m.m.

karmel{it [-i•t] s. -en -er
medlem av karmelit-
orden

karmeliterkloster se karmel-
itkloster

karmelitermunk se karmelit-
munk

karmeliternunna se karmel-
itnunna

karmeliterorden se karmel-
itorden

karmel{it}kloster äv. karmel{-
it{er}kloster s.

karmel{it}munk äv. karmel{-
it{er}munk s.

karmel{it}nunna äv. karmel{-
it{er}nunna s.

karmel{it}orden äv. karmel{-
it{er}orden s. best.

karm{in [-i•n] s. -et el. -en
färg(ämne)

karm{in}färg s.
karm{in}färg{ad adj.
karm{in}röd adj.
karm{in}rött s. oböjl.
karm{in}syra s.
karm{os{in [-i•n] s. -et el. -en

färg(ämne)
karm{os{in}färg s.
karm{os{in}färg{ad adj.
karm{os{in}röd adj.
karm{os{in}rött s. oböjl.
karm}stol s.
karnap [-a•p] el. karnapp
[-app•] s. -et äv. -en; pl. =
äv. -er ªbygg.º balkonglik
utbyggnad med tak o.
fönster

karnap}fönster s.
karnapp se karnap
karn{at{ion s. -en ªkonst.º

återgivning av hudfärg
karne{ol [-å•l el. -o•l] s. -en 

-er halvädelsten
karne{val [-a•l] s. -en -er fest-

lighet med tåg av utklädda
m.m.
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karne{vals}dräkt s.
karne{vals}gen{er{al s.
karne{vals}stäm{ning s.
karne{vals}tåg s. -et; pl. =
karne{vals}yra s.
karn{is [-i•s] s. -en -er
s-formig list

karn{is}hyvel s.
karni{vor [-vå•r] s. -en -er

ªzool.º köttätare; ªbot.º in-
sektsätande växt ªmest i
pl.º

karol{in [-i•n] s. -en -er ªhist.º
krigare under Karl XII;
äldre mynt

karol{ing [-in•] s. -en -er
ªhist.º medlem av frankisk
fursteätt ªmest i pl.º

karol{ing{isk adj. -t -a
karol{in}mynt s.
karol{insk [-i•n-] adj. -t -a;

karolinska tiden tiden då
Karl X Gustav, Karl XI
o. Karl XII regerade

kaross [-åss•] s. -en -er
täckt praktvagn; kaross-
eri

kaross{eri [-i•] s. -et -er
överrede på bil

kaross{eri}fabr{ik s.
kaross}hjul s.
karot{in [-i•n] s. -et ªkem.º

färg(ämne)
karot{in}halt{ig adj. -t -a
karott [-ått•] s. -en -er

1 skålformigt serveringskärl
2 kort morot

karott}bricka s.
karp s. -en -ar fisk
karpa v. -de ªfinl. o. vard.º k.

upp sig repa sig, bli
bättre; k. åt sig ªprov.º
roffa åt sig

karp}damm s. -en -ar
karp}fisk s. ªzool.º
karré s. -n -er maträtt av
kotlettrad av gris

karri{är [-ä•r] s. -en -er fyr-
språng (t.ex. i full el. vild
k.); levnadsbana; normal
befordran; göra k. vinna
snabb befordran, stiga i
graderna

karri{är}dipl{om{at s.
karri{är{ism [-is•m] s. -en
karri{är{ist s. -en -er karriär-
makare, streber

karri{är{ist{isk adj. -t -a
karri{är}jakt s.
karri{är}kvinna s.
karri{är}lysten adj.
karri{är}med{veten adj.
karri{är}möj{lig{het s.
karri{är}sam{hälle s.
karri{är}stege s.
karri{är}sugen adj. ªvard.º
karsk adj. -t -a modig;
morsk

karska v. -de; k. upp sig
karsk{het s.
karskna v. -de; k. till
karst s. -en -er ªgeol.º karst-
bildning; karstlandskap

karst}bild{ning s. ªgeol.º
sprick- o. grottbildning
m.m. i lager av kalksten

karst}land{skap s. ªgeol.º för
platån Karst i Jugoslavien
karakteristiskt landskap
med karstbildningar

kart s. -en; pl. -ar el. =
omogen frukt; i sms äv.
skrovlig

1karta s. -n kartor
2karta v. -de ªprov.º klättra;

springa
kartag{er [-ta•-] s. -n; pl. =

ªhist.º inv. i Kartago
kartag{isk adj. -t -a
kart}bild s.
kart}blad s.
kart}bok s., till 1bok
kart{ell [-ell•] s. -en -er
överenskommelse om el.
sammanslutning för pol-
itisk el. ekonomisk sam-
verkan

kart{ell}bild{ning s.
kart{ell}nämnd s. Statens

pris- o. k.
kart{ell}reg{ister s.
kart{era v. -de kartlägga;

ªpost.º införa assurerad för-
sändelse på förteckning
m.m.

kart{er{ing s.

kart{er{ings}arbete s.
kartesch [-es• äv. -e•s] s. -en

-er ªmil.º artilleriprojektil
med skrotladdning av bly-
kulor

kartesch}skott s.
kart}fodr{al s.
kart}hytt s. ªsjö.º
kart{ig adj. -t -a omogen
kart}lägga v.
kart}lägg{ning s.
kart{lägg{nings}arbete s.
kart}läs{are s. ªmest sport.º
kart}läs{ning s.
kart}materi{al s.
kart}nagel s. missbildad
nagel

karto{graf [-a•f] s. -en -er
karto{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om kartor; kart-
framställningskonst

karto{graf{isk [-a•f-] adj. -t -a
karto{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men karta
med grafisk framställ-
ning av talmässiga för-
hållanden t.ex. folkmängd

kart{ong [-ån•] s. -en -er
kart{ong}blad s. ªboktr.º
kart{ong}fabr{ik s.
kart{ong}mask{in s.
kart{onn{age [-na•s] s. -t
[-et]; papparbete; ªbokb.º
pappband

kart{onn{era v. -de ªbokb.º
binda i enkelt pappband,
styvhäfta

kart{onn{er{ing s.
karto{tek [-e•k] s. -et; pl. =

låda el. skåp för kortreg-
ister

karto{teks}kort s.
kart}rit{are s.
kart}rit{ning s.
kart}rulle s.
kart}skiss s.
kart}ställ s.
kart}sätt{ning s.
kart}tecken s.
kartusch [-us•] s. -en -er

ªmil., hist.º patronväska;
ªkonst.º ramverk

kartusch}orna{ment s.
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kartusi{an [-ia•n] s. -en -er
medlem av kartusian-
orden

kartusianerkloster se
kartusiankloster

kartusianermunk se
kartusianmunk

kartusianernunna se
kartusiannunna

kartusianerorden se
kartusianorden

kartusi{an}kloster äv.
kartusi{an{er}kloster s.

kartusi{an}munk äv.
kartusi{an{er}munk s.

kartusi{an}nunna äv.
kartusi{an{er}nunna s.

kartusi{an}orden äv.
kartusi{an{er}orden s. best.

kart}verk s.
karus{ell [-ell•] s. -en -er rot-

erande nöjesanordning s.
karus{ell}häst s.
karus{ell}svarv s.; med roter-

bart arbetsbord
karus{ell}åk{ning s.
karva v. -de
karv{ning s.
karv}snitt s. -et; pl. =
karv{snitts}tekn{ik s.
karv}stock s. ªhist.º
karyat{id [-i•d] s. -en -er
kolonn el. stöd i form av
kvinnofigur

1kas se kase
2kas s. -en plats i pärkspel; k.

i baken
3kas interj. k., katt!
kasa v. -de ªprov.º glida
kasack [-akk•] s. -en -er lång

blus
kasack}mod{ell s.
kasch{era v. -de dölja
kasch{er{ing s.
kaschmir se kashmir
kase s. -n kasar el. 1kas -en

-ar hög av ris m.m. för
bränning i det fria; ªprov.º
gödselhög m.m.

kase{in [-i•n] s. -et ostämne
kasematt [-att•] s. -en -er
bombsäkert skyddsrum
m.m.

kas{ern [-ä•rn] s. -en -er
byggnad för stadigvar-
ande förläggning av
trupper; stort hyreshus
m.m.

kas{ern}bygg{nad s.
kas{ern{era v. -de inhysa
i kasern

kas{ern{er{ing s.
kas{ern}för{bud s.
kas{ern}gård s.
kas{ern}likn{ande adj. oböjl.
kas{ern}of{fic{er s.
kas{ern}om{råde s.
kas{ern}vakt s.
kashmir [-i•r el. kas•-] äv.

kaschmir s. -n el. -et (ylle)-
vävnad

kashmir}get s.
kashmir}sjal el.

kashmir}schal s.; imitation
av sjal från Kashmir el.
av kashmirull

kashmir}ull s.
kas{ino [-i•-] s. -t -n hus
med spellokaler o.
restaurang m.m.; spelhus;
kortspel

kas{ino}eko{nomi s. eko-
nomi som kännetecknas
av spekulation i fastigheter
etc.; ªsärsk. finl.º klippeko-
nomi

kas{ino}spel s.
kasjunöt se cashewnöt
kask s. -en -ar 1 mest i sms;

huvudbonad 2 ªvard.º dryck
kask{ad [-a•d] s. -en -er

mindre vattenfall; stört-
sjö, störtskur; ªfackspr.º
seriekoppling o.d.

kask{ad}gen{er{at{or s.
kask{ad}koppl{ing s.
kask{ad{ör [-ö•r] s. -en -er

cirkusartist med special-
itet att falla på ett löjligt
sätt

kaskel{ot [-ått• el. -o•t] äv.
kaskel{ott [-lått•] s. -en -er
valdjur

kaskel{ot}olja s.
kaskelott se kaskelot
kaskel{ot}val s. -en -ar

kask{ett [-kett•] s. -en -er
skärmmössa

kasko s. -t -n försäkring av
fartyg med tillbehör utan
last; försäkring av trans-
portmedel (t.ex. bil) utan
passagerare o.d.

kasko}för{säkra v.
kasko}för{säkr{ing s.
kas}linje s.; till 2kas
kasper s. -n gyckelmakare
kasper}teater s. dockteater
kass adj. -t -a ªvard.º dålig;
tråkig; undermålig

kassa s. -n kassor
kassa}ap{par{at s.
kassa}be{håll{ning s.
kass{abel [-sa•-] adj. -t kass-

abla kasserbar
kassa}be{sked s.
kassa}bok s., till 1bok
kassa}brist s.
kassa}fack s.
kassa}flöde s.
kassa}för{valt{are s.
kassa}för{valt{ning s.
kassa}kista s.
kassa}konto s.
kassa}kvitto s.
kassa}köp s. kontantköp
kassa}låda s.
kassa}medel s. pl.
kassa}pjäs s.; på teater
kassa}rabatt s.
kassa}rap{port s.
kassa}reg{ister s.
kassa}re{serv s.
kassa}skrin s.
kassa}skåp s.
kassa{skåps}kupp s.
kassa{skåps}spräng{are s.
kassa{skåps}säker adj.
kassa}term{in{al s.
kass{at{ion s. -en -er kasser-
ing

kass{at{ions}dom{stol s.
kass{at{ions}märke s.
kass{at{ions}pro{cent s.
kassava [-sa•-] s. -n ªbot.º
maniok

kassa}valv s.
kassava}mjöl s.
kasse s. -n kassar nätväska,
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bärpåse; ªsport.º målbur
i ishockey

kasse}hand{tag s.
kasseler se kassler
kass{era v. -de förkasta,
förklara oduglig, utdöma

kass{er{bar adj. -t -a
kass{er{ing s.
kass{er{ings}pro{cent s.
kass{ett [-ett•] s. -en -er
låda el. behållare för film
el. magnetband m.m.;
ªbygg.º fördjupat fält i tak

kassettak avstavas
kass{ett}tak s.

kass{ett}band s.
kass{ett}band{spel{are s.
kass{ett}däck s.
kass{ett{era v. -de ªbygg.º
förse med kassetter

kass{ett{er{ing s.
kassettidning avstavas

kass{ett}tid{ning s. inspel-
ning av tidning för syn-
skadade

kass{ett}mask{in{eri s. ªteat.º
kass{ett}mål{ning s.
kass{ett}radio s., till 2radio
kass{ett}spel{are s.
kass{ett-TV el. kass{ett-tv s.
kass{ett}video s.
kassl{er äv. kassel{er s. -n
rökt kotlettrad av gris

kassl{er}karré s.
kassl{er}rygg s.
kass}odl{ing s.; av fisk; till

kasse
kass{un [-u•n] s. -en -er
kista el. fack för arbete
under vatten m.m.; sänk-
kista

kass{un}fyr s. -en -ar uppförd
på sänkkista

kass{un}sjuka s. dykarsjuka
kass{ör [-ö•r] s. -en -er
person som sköter kassa

kass{örska s. -n kassörskor
1kast s. -en -er 1 indisk

ståndsklass m.m.
2 ªboktr.º stillåda; ªträdg.º
drivbänk  3 stapel av ved

2kast s. -et; pl. = slungande
m.m.; antal av fyra

strömmingar; ge (el. giva)
sig i kast med inlåta sig
i strid el. tvist med ngn el.
ta i tu med ngt

kasta v. -de slunga m.m.; få
missfall om djur; hastigt
ändra riktning; sy med
kaststygn

kast{al [-a•l] s. -en -er ªhist.º
medeltida försvarstorn

kastanj [-an•j] s. -en -er äv.
kastanje -n -r i sms
kastanje- träd; frukt m.m.

kastanje}brun adj. -t -a
kastanje}färg s.
kastanje}färg{ad adj.
kastanje}röd adj.
kastanje}träd s.
kastanj{ett [-ett•] s. -en -er

ªmus.º rytminstrument
kastanj{ett}ac{komp{anje{-

mang s.
kast{are s. -n; pl. =, best. pl.

kastarna
kast}boll s. ªmest bildl.º lek-
boll för ödet

kast}by s.
kast{ell [-ell•] s. -et; pl. =

ªmest hist.º mindre fäst-
ning; överbyggnad i för
o. akter på äldre krigsfar-
tyg

kast{ell{an [-a•n] s. -en -er
slottsvaktmästare; ªhist.º
slottsfogde

kast{ell}bygg{nad s.
kast{ell}mur s.
kast{erska s. -n kasterskor
kast}fiske s.
kast}håll s. oböjl. inom k.
kast{ig adj. -t -a ostadig,
ryckig

kastili{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Kastilien

kastili{an{are s. -n; pl. =,
best. pl. kastilianarna
kastilian

kastili{ansk adj. -t -a
kastili{anska s. -n kastili-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

kast}in{del{ning s.
kast}lina s.

kast}lös adj. -t -a
kast}mask{in s.
kast}märke s.
kast{ning s. -en -ar; smitt-

sam k. hos djur
kast{nings}fri adj.
kastor}hatt [kas•-] s.; av fint

bäverhår
kast}pjäs s. ªmil.º
kastr{at [-a•t] s. -en -er
kastrerad individ

kastr{at{ion s. -en -er
kastr{at{ions}kom{plex s.

ªpsykol.º
kastr{at}röst s.
kastr{at}sång{are s.
kast}red{skap s. ªsport.º
kast}reg{al s. ªboktr.º
kastr{era v. -de operera
bort könskörtlarna

kastr{er{ing s.
kastrull [-ull•] s. -en -er

kökskärl
kastrullock avstavas

kastrull}lock s. -et; pl. =
kast}sim s. ªsport.º
kast}sjuka s.; hos djur
kast}skill{nad s.
kast}skiva s.
kast}skovel s.
kast}snara s.
kast}spjut s.
kast}spö s.; för fiske
kast}stygn s.
kast}söm s.
kast}töm s.
kast}vapen s.
kast}ved s.
kast}vind s.
kast}väsen el. kast}-

väsende s.; till 1kast 1
kasu{ar [-a•r] s. -en -er fågel
kasu{ar}fjäder s.
kasu{ell [-ell•] adj. -t -a till-
fällig; som avser enskilda
fall

kasu{ist s. -en -er ªjur.º
person som tillämpar
kasuistik

kasu{ist{ik [-i•k] s. -en ªjur.º
framställning el. samm-
anställning av regler för
enskilda typfall
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kasu{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
ªjur.º

1kas{us s. -et; pl. = ªspråkv.º
grammatisk kategori av
böjningsformer av
nomen m.m. avseende
syntaktisk ställning o.d.

2kas{us s. oböjl. ªjur.º våda el.
olyckshändelse; en k.

kas{us}böj{ning s.
kas{us}form s. -en -er
kas{us}lära s.
kas{us}syst{em s.
kas{us}änd{else s.
kata{falk [-al•k] s. -en -er
ställning för likkista

kata{falk}vagn s.
kata{komb [-åm•b] s. -en -er
underjordisk begrav-
ningsplats med gångar

kata{komb}grav s.
kata{kres [-e•s] s. -en -er

ªspråkv.º sammanbland-
ning av olika bilder;
sammanställning av
motstridiga ord o.d.

katal{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Katalonien o. angräns-
ande områden

katal{ansk adj. -t -a
katal{anska s. -n katal-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

kata{lekt{isk [-ek•t-] adj. -t 
-a ªversl.º rytmiskt ofull-
ständig

kata{lepsi [-i•] s. -n ªmed.º
psykiskt sjukdomstill-
stånd kännetecknat av
att den sjuke mekaniskt
förblir i en bibringad
onaturlig kroppsställning

kata{lept{isk [-lep•t-] adj.
-t -a

kata{log [-lå•g] s. -en -er
kata{log}blad s.
kata{log}form s. i k.
kata{log}föra v.
kata{log{is{era v. -de upp-
rätta förteckning över,
införa i förteckning

kata{log{is{er{ing s.
kata{log{is{er{ings}arbete s.

kata{log}kort s.
kata{log}nummer s.
kata{log}pris s., till 1pris
kata{log}syst{em s.
kata{log}text s.
kata{log}upp{gift s.
kata{lys [-y•s] s. -en ªkem.º
förändring av reaktions-
hastigheten medelst
ämne som ej deltar i re-
aktionen; jfr katalysator

kata{lys{at{or [-sa•-] s. -n -er
[-o•r-]; ämne som ej del-
tar i reaktion; även om av-
gasrenare på bil; ªofta bildl.º

kata{lys{at{or}bil s.
kata{lys{at{or}ren{ing s.
kata{lys{era v. -de
kata{lys{er{ing s.
kata{lyt{isk [-ly•-] adj. -t -a
kata{maran [-a•n] s. -en -er

båt med två skrov
kata{pult [-ul•t] s. -en -er
mekanisk kastanordning
t.ex. för utskjutning av pilot
från flygplan i nödsituation;
ªåld.º kastmaskin

kata{pult}last{are s. ªlant.º
kata{pult}stol s. ªflyg.º
katarakt [-ak•t] s. -en -er
vattenfall i Nilen; ªmed.º
grå starr

katarr [-arr•] s. -en -er
slemhinneinflammation

katarr{al [-a•l] adj. -t -a
katarr{al}feber s. ªmest veter.º
katarr{art{ad adj.
katarr}sym{tom el. katarr}-

symp{tom s.
kata{strof [-å•f] s. -en -er
plötslig omstörtning el.
förstörelse; samman-
brott; svår olycka

kata{strof{al [-a•l] adj. -t -a
förkrossande, förödande

kata{strof{art{ad adj.
kata{strof}be{red{skap s.
kata{strof}bi{stånd s.
kata{strof}brand s.
kata{strof}drabb{ad adj.
kata{strof}fall s.
kata{strof}hjälp s.
kata{strof}hot s. -et; pl. =

kata{strof}larm s.
kata{strof}läge s.
kata{strof}offer s.
kata{strof}om{råde s.
kata{strof}plan s. -en -er
kata{strof}risk s.
kata{strof}situ{at{ion s.
kata{strof}stäm{ning s.
kata{strof}teori s.
kata{ton [-å•n] adj. -t -a

ªmed.º
kata{toni [-i•] s. -n ªmed.º
stela muskelrörelser vid
schizofreni

kata{ton{isk [-o•n-] adj. -t -a
kateder [-te•-] s. -n katedrar
lärares bord längst fram
i skolsal

kateder}under{vis{ning s.
kateder}vana s.
katedr{al [-a•l] s. -en -er
domkyrka

katedr{al}skola s.
kate{gori [-i•] s. -n -er klass,
grupp, avdelning; ªfilos.º
allmänt begrepp

kate{gori}dag{hem s.
kate{gori}hus s. ªbygg.º
kate{gori}in{del{ning s.
kate{gori}klyv{ning s.
kate{gor{is{era v. -de
kate{gor{is{er{ing s.
kate{gor{isk [-go•-] adj. -t -a
bestämd, ovillkorlig;
kategoriskt imperativ
ovillkorligt pliktbud

kate{gori{vis adv.
kate{kes [-çe•s] s. -en -er
kort framställning i frågor
o. svar av kristendomens
huvudstycken; ªäv. bildl.º

kate{kes}fråga s.
kate{kes}för{hör s.
kate{ket [-ke•t äv. -çe•t] s.

-en -er lärare i kristen-
domens huvudstycken;
missionslärare

kate{ket{isk adj. -t -a
kate{kis{at{ion [-ki- äv. -çi-]

s. -en -er katekesförhör,
katekesförklaring

kate{kis{era v. -de
kate{kis{er{ing s.
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kate{kum{en [-e•n] s. -en -er
person som förbereds för
dopet genom kristen
trosundervisning

kate{kum{en{al adj. -t -a
katet [-e•t] s. -en -er ªgeom.º
sida intill den räta
vinkeln i en rätvinklig
triangel

kateter [-e•t-] s. -n katetrar
ªmed.º rör för införing i
urinblåsa el. blodkärl m.m.

kateterisera se katetrisera
kateterisering se katetris-

ering
katetr{is{era äv. kateter{is{-

era v. -de införa kateter
t.ex. i urinblåsan på

katetr{is{er{ing äv. kateter{-
is{er{ing s.

katgut se catgut
kat{ig adj. -t -a ªvard.º kavat,
kaxig

kat{ig{het s.
kat}jon [katt•- el. ka•t-] s.

ªfys. o. kem.º positiv jon
kat{jon}byt{are s. -n; pl. =,

best. pl. katjonbytarna
kat{od [-å•d el. -o•d] s. -en 

-er ªfys. o. kem.º negativ
elektrod

kat{od}stråle s.
kat{od{stråle}rör s.
katol{ic{ism [-sis•m] s. -en

kristendomsform
katol{ik [-i•k] s. -en -er
katol{is{er{ande adj. oböjl.
katolsk [-o•l- äv. -å•l-] adj.

-t -a
katrin}plomm{on [-i•-] s.
katrin{plomm{on}sufflé s.
katsa s. -n katsor fiskredskap
katse s. -n katsar katsa
katt s. -en -er
katta s. -n kattor honkatt
katt{akt{ig adj. -t -a
katt}djur s. ªzool.º
katt{en s. best. det var som

k.; ge k. i
katt}fjät s.
katt}fot s.; äv. växt
katt}guld s.
katt}klo s.

katt}kräk s.
katt}lik adj. -t -a
katt}lo s. -n -ar
katt}lort s. ªvard.º
katt}mat s.
katt}mjuk adj. -t -a
katt}mus{ik s.
katt}mynta s. -n; växt
katt}ost s., till 1ost växt
katt}racka s.
katt}rak{ande s. -t ªvard.º
katt}ras s. -en -er
katt}sim s.
katts{ing{en s. best. ªvard.º

milt kraftuttryck; fy k.!
katt}skinn s.
katt}svans s.
katt}uggla s.
kattun [katt•- el. -u•n] s. -et

el. -en; pl. -er ªåld.º tyg
katt}unge s.
kattun(s)}klänn{ing s. ªåld.º
katt}vig adj. -t -a
katt}öga s.; äv. prydnadssten o.

reflektor
kaukasi{er [-ka•s-] s. -n;

pl. = inv. i Kaukasien
kaukas{isk adj. -t -a
kaukas{iska s. -n kaukas-

iskor
kauri s. -n -er 1 snäcka

2 barrträd
kauri}snäcka s.
kauri}tall s.
kaus s. -en -er ªsjö.º metall-

el. träring
kaus{al [-a•l] adj. -t -a or-
saks-

kaus{al}bunden adj.
kaus{al}för{håll{ande s.
kaus{al{itet [-e•t] s. -en or-
sakssammanhang

kaus{al{itets}be{grepp s.
kaus{al{itets}för{håll{ande s.
kaus{al{itets}lag s. -en -ar
kaus{al{itets}princip s.

ªspråkv.º
kaus{al}samm{an{hang s.
kaus{al}sats s. ªspråkv.º

1kaus{at{iv [kau•- äv. -i•v] adj.
-t -a; kausativa verb (t.ex.
’fälla’ el. ’sätta’ i förh. till
’falla’ resp. ’sitta’)

2kaus{at{iv [kau•- äv. -i•v] s.
-et; pl. = el. -er kausativt
verb

kaust{ik [-i•k] adj. -t -a
ªkem.º frätande, bränn-
ande

kauter{is{at{ion s. -en ªmed.º
kauterisering

kauter{is{era v. -de ªmed.º
bränna

kauter{is{er{ing s.
kaut{ion s. -en -er borgen
kautschuk s. -en -ar

1 knappast pl. gummi
2 radergummi

kautschuk}para{graf s. ªbildl.º
kautschuk}träd s.
kav adv. fullständigt; k.

lugn(t), k. stilla, k. hes
hopskr. äv.

kava v. -de göra svepande
tafatta rörelser med armar
el. ben el. åror m.m.; röra sig
med sådana rörelser; k.
sig fram, upp

kavaj [-aj•] s. -en -er
kavaj}ficka s.
kavaj}klädd adj.
kavaj}kost{ym s.
kavaj}krage s.
kavaj}slag s.
kavaj}upp{slag s.
kavaj}ärm s.
kav{al{ett [-ett•] s. -en -er
vridbart underlag för
skulpturarbete

kav{alj{er [-e•r] s. -en -er
uppvaktande herre

kavalk{ad [-a•d] s. -en -er
ryttartåg; festligt följe;
lång rad ªäv. bildl.º

kav{all [-all•] s. -en -er rytt-
are i killespel m.m.

kav{all{eri [-i•] s. -et -er
truppslag av rytteri el. nu
mest motoriserade för-
band m.m.

kav{all{eri}an{fall s.
kav{all{eri}at{tack s.
kav{all{eri}chock s.
kav{all{eri}of{fic{er s.
kav{all{eri}rege{mente s.
kav{all{eri}sabel s.
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kav{all{eri}skola s.
kav{all{er{ist [-is•t] s. -en -er
kav{all{eri}styrka s.
kav{all{eri}trupp s.
kav{at [-a•t] adj.; n. =, -a
morsk

kav{at{het s.
kavel s. -n kavlar el. kavle

-n kavlar cylindriskt trä-
stycke m.m.

kavel}bro s.
kavel}dun s.; växt
kav{ern [-vä•rn] s. -en -er

ªmed.º hålighet
kav{ern{ös [-ö•s] adj. -t -a
kavi{ar [kav•- el. -a•r] s. -en

fiskrom
kavi{ar}tub s.
kav{itet [-e•t] s. -en -er hål-
ighet

kav{itets}djur s. ªzool.º
kavla v. -de bearbeta med

brödkavle; platta ut; rulla
el. vika upp el. ned, t.ex. k.
upp ärmarna

kavle se kavel
kavl{ing s.
kavr{ing s. -en -ar svart bröd;

ªprov.º rya
kaxa v. -de; k. till sig; k.

upp sig
kaxe s. -n kaxar översitt-
are; pamp

kax{ig adj. -t -a morsk;
översittaraktig

kax{ig{het s.
kazak s. -en -er inv. i
Kazakstan

kazak{isk adj. -t -a
kazak{iska s. -n kazakiskor

kvinna
kazak{stani{er s. -n; pl. =
kazak

kazak{stansk adj. -t -a
kazak{stanska s. -n kazak-

stanskor kazakiska
kebab [kebabb•] s. -en

orientalisk rätt av grillat
lammkött

kebab}grill s.
kebab}ställe s.

1ked s. -en -er ªskönlitt. o. finl.º
kedja

2ked adj.; n. sing. obest.
obrukl.; predikativt ªprov.
(sydsv.)º utledsen, led

kediv [kedi•v] s. -en -er
ªhist.º egyptisk vicekon-
ung

1kedja s. -n kedjor
2kedja v. -de
kedje}be{skatt{ning s.
kedje}brev s.
kedje}bråk s. ªmat.º
kedje}drift s.
kedje}driven adj.
kedje}fånge s.
kedje}före{tag s.
kedje}hjul s.
kedje}hus s.
kedje}krans s.
kedje}krock s.
kedje}länk s.
kedje}mole{kyl s.
kedje}re{akt{ion s.
kedje}röka v.
kedje}rök{are s.
kedje}rök{ning s.
kedje}skydd s.
kedje}spel{are s. ªsport.º
kedje}stygn s.
kedje}såg s.
kedje}söm s.
kedje}trakt{or s.
kefir [-fi•r äv. ke•-] s. -n äv.

-en kaukasisk jäst mjölk
kejs{ar}döme s. -t -n
kejs{are s. -n; pl. =, best. pl.

kejsarna – Framför namn
användes formen kejsar.

kejs{ar{inna s. -n kejsarinnor
kejs{ar{inne}titel s.
kejs{ar}krona s.; äv. växt och

kaka
kejs{ar}makt s. -en
kejs{ar}rike s.
kejs{ar}snitt s. -et; pl. =

ªmed.º
kejs{ar}stil s.
kejs{ar}tid{en s. best.
kejs{ar}van{sinne s.
kejs{er{lig adj. -t -a
kel s. -et ªvard.º
kela v. -de ªvard.º smeka;
smekas, vänslas; klema
bort; k. med ngn

kel}djur s.
kelen adj. kelet kelna ªvard.º
kel}gris s. ªvard.º favorit
som man gärna skämm-
er bort

kel{ig adj. -t -a
kelim [ke•-] s. -en -er öster-

ländsk vävteknik
kelim}matta s.
kelp [kel•p] s. -en beteckning

på vissa brunalger
kel}sjuk adj. -t -a
kelt{er [k-] s. pl.; indoeurope-

isk folkgrupp
kelt{isk adj. -t -a
kelt{iska s. -n keltiskor

kvinna
kem- [çe•m-] i sms kemiskt
kemi [çemi•] s. -n
kemi}före{tag s.
kemi{graf [-a•f] s. -en -er
kemi{grafi [-fi•] s. -n fram-

ställning av klichéer
kemi{graf{isk [-a•f-] adj. -t -a
kemi}industri s.
kemi}ingenj{ör s.
kem{ik{alie [-a•-] s. -n -r mest

i pl. kemiskt preparat
m.m.

kem{ik{alie}af{fär s.
kem{ik{alie}hant{er{ing s.
kem{ik{alie}industri s.
kem{ik{alie}in{spekt{ion{en s.

best.
kem{ik{er [çe•-] s. -n; pl. =
kem{ik{um [çe•-] s. oböjl.
kemisk institution; ett k.

kemi}kurs s.
kemi}labor{at{ori{um s.
kemi}lekt{ion s.
kemi}lär{are s.
kem{isk adj. -t -a
kem{isk-tekn{isk adj. -t -a;

ett kemisk-tekniskt labor-
atorium

kem{ist [-is•t] s. -en -er
kemi}under{vis{ning s.
kemo{terap{eut{isk [-pev•t-]

adj. -t -a ªmed.º
kemo{terapi [-pi•] s. -n

ªmed.º
kem}tvätt s.
kem}tvätta v.
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kem{tvätt}medel s.
kem}vapen s. kemiska
vapen

kendo s. -n japansk kamp-
sport

kennel [k-] s. -n kennlar
hundgård

kennel}klubb s.
kenn{ing [k-] s. -en -ar

(fornnordisk) poetisk om-
skrivning

kenotaf se cenotaf
kentaur [kentau•r] äv.

centaur [s-] s. -en -er
fantasivarelse av männ-
iska o. häst i grekisk myto-
logi

kentaur}ge{stalt s.
keny{an [k-, -a•n] s. -en -er
inv. i Kenya

keny{ansk [-a•n-] adj. -t -a
keny{anska [-a•n-] s. -n

kenyanskor kvinna
keps [keps] s. -en -ar platt
herrmössa med skärm

keps}mössa s.
keram [çera•m äv. k-] s. -en

-er keramiskt material
keram{ik [-i•k] s. -en ler-
godstillverkning

keram{ik{er [-a•-] s. -n; pl. =
keram{ik}före{mål s.
keram{ik}kruka s.
keram{ik}platta s.
keram{ik}skål s.
keram{ik}ugn s.
keram{ik}vas s.
keram{ik}verk{stad s.
keram{isk adj. -t -a
kerr- [k-] i sms ªfys.º
kerr}cell s.; kondensator
kerr}ef{fekt s.; optisk effekt
kerub [çeru•b] s. -en -er
ängel särsk. i barngestalt

kerub}an{sikte s.
kesa [ç-] v. -de ªvard.º rusa
i väg med svansen i vädret
(mest om nötkreatur)

kes{ning s.
keso [k-] s. -n ªurspr.

varumärkeº kornig ostmassa
ketch [k-] s. -en -er två-

mastad segelbåt

ketchup [ket•ç-, ket•s-] s.
-en tomatsås

ketchup}ef{fekt s.
ketchup}flaska s.
kettla [ç-] v. -de ªtekn.º sy
ihop trikå maska för maska

kettl{ing s.
kex [k- el. ç-] äv. 1käx s. -et;

pl. = torr kaka av ojäst
deg

kex}ask s.
kex}burk s.
kex}chokl{ad s.
kex}fabr{ik s.
kex}paket s.
key}board [ki•bård] s. -en;

pl. = el. enl. eng. böjning;
elektroniskt klaverinstrument

key{board}spel{are s.
1khmer [kme•r] s. -en -er

folkslag i Kambodja, delar av
Vietnam etc.

2khmer s. oböjl.; majoritets-
språk i Kambodja

kiasm [kias•m el. çi-] s.
-en -er ªspråkv.º korsställ-
ning

kibbutz [kibot•s el. -but•s]
s. -en -er israeliskt bykol-
lektiv för jordbruk

1kick [k-] s. -en -ar ªvard.º
spark; stimulans; lycko-
känsla; vurm, mani,
fluga; få kicken ªvard.º bli
avskedad

2kick [k-] s. oböjl. ªvard.º i uttr.
på ett litet k. på ett ögon-
blick

1kicka [k-] v. -de ªvard.º
sparka; avskeda; k. boll;
kickad från jobbet

2kicka [k-] s. -n kickor
ªvard.º liten flicka

kick{ning s. ªvard.º
kick}start s. ªtekn.º
kid [çi•d] s. -et; pl. = killing
kid}läder s.
kid}nappa [kidd•-] v. -de
röva bort ngn i utpress-
ningssyfte

kid}napp{are s. -n; pl. =, best.
pl. kidnapparna

kid}napp{ning äv.

kid}napp{ing s. människo-
rov

kid{napp{nings}för{sök s.
kik s. -en -ar ªtekn.º kran-
tapp

kika v. -de
kik{are s. -n; pl. =, best. pl.

kikarna
kik{ar}fodr{al s.
kik{ar}sikte s.
kik{ar}tub s.
kik}bär s.; gallbildning på en-

buske
kik}hosta s.
kik{host}epi{demi s.
kik{hoste}vacc{in s.
kik{host}vacc{in{at{ion s.
kik}hål s. titthål
kik}kran s. ªtekn.º
kikna v. -de tappa andan el.
vara nära att kvävas av
hosta el. skratt

kik}ärt s. -en -er mest i pl.
kil s. -en -ar
kila v. -de 1 driva in en kil

m.m. 2 ªvard.º springa
kil}ben s. ªanat.º
kil}form s. i k.
kil}form{ad adj.
kil}form{ig adj. -t -a
kil}hacka s.
kil}häl s.; på strumpa
kili{asm [k- äv. ç-, -as•m] s.

-en tron på det tusenår-
iga riket

kili{ast s. -en -er
kili{ast{isk adj. -t -a
kil}klack s.
killa [k-] v. -de ªvard.º kittla

1kille [k-] s. -n killar ªvard.º
pojke, yngling

2kille [ç- äv. k-] s. -n kortspel
kille}kort s. till 2kille
kille}lek s. till 2kille
kill{er}in{stinkt s. [k-]
kille}spel s. till 2kille
kill{ing s. -en -ar unge av
get

kill{ing}skinn s.
kill}komp{is s. ªvard.º till 1kille
kill}tid{ning s. ªvard.º till 1kille
kil{ning s.
kilo [ç- äv. k-] s. -t; pl. = äv.
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-n, best. pl. kilona kilo-
gram; kilo- i sms med mått-
ord tusen

kilo{byte [-baj•t] s.; pl. =
måttenhet inom databe-
handling; en k.

kilo{gram [-gramm• äv. çi•-
el. ki•-] s. -met; pl. =, best.
pl. -men

kilo{gram}kal{ori [-gramm•-]
s.

kilo{gram}meter s., till
1meter

kilo{gram}vikt s.
kilo{hertz [-härt•s] s.
kilo{joule s.
kilo{kal{ori s.
kilo}kem s. -en lokal för
kemisk tvätt efter kilo-
vikt

kilo{meter [-me•-] s., till
1meter

kilo{meter}bred adj.
kilo{meter}er{sätt{ning s.
kilo{meter}lång adj. -t -a
kilo{meter}skatt s.
kilo{meter{vis adv.
kilo}paket s.
kilo{pond [-pån•d] s. -et;

pl. =
kilo}pris s., till 1pris
kilo{ton [-tånn•] s. -net;

pl. =, best. pl. -nen
kilo}vara s.
kilo{watt [-vatt•] s. ªfys.º
kilowattimme avstavas

kilo{watt}timme äv.
kilowattimma avstavas
kilo{watt}timma s.

kilo}vikt s.
kilo{vis adv.
kilo{volt [-vål•t] s., till 1volt

ªfys.º
kil}ram s.
kil}rem s. -men -mar
kil}skrift s.
kil{skrifts}tecken s.
kil}spår s.
kil}söm s.; t.ex. på byxor
kilt [k-] s. -en -ar skotsk

(mans)kjol
kimma v. -de klämta
kim{ning s.

kimono [kimm•-] s. -n -r
japanskt klädesplagg

kimono}ärm s.
kim}rök [çimm•-] s.; färgämne
kim{röks}svart adj.
kina s. -n febernedsättande

medel
kina}bark s. -en
kina}ex{trakt s.
kina}gräs s. bastfiber av
rami

kina}krage s. kineskrage
kina}kål s. salladskål
kina}schack s., till 2schack

spel
kina}träd s.
kind s. -en -er
kind}ben s.
kind}grop s.
kind}kedja s. metallkedja
i betsel

kind}knota s.
kind}kota s.
kind}kyss s.
kind}pust s. ªåld.º örfil
kind}pusta v. -de ªåld.º
kind}påse s.
kind}skägg s.
kind}tand s.
kine{mato{graf [ç- äv. k-, 
-a•f] s. -en -er ªåld.º appar-
at el. lokal för visning av
film

kine{mato{grafi [-i•] s. -n
filmteknik o.d.

kine{mato{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

kin{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Kina

kin{esa v. -de ªvard.º tillfäll-
igt övernatta el. bo hos
ngn

kin{es{eri [-ri•] s. -et -er
formalistiska bestämm-
elser, meningslöst form-
tvång

kin{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
kin{es{iska s. -n kinesiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
kin{es}krage s. upprätt
krage utan snibbar

kin{es}krog s.
kin{es}mat s.

kin{es}restaur{ang s.
kin{et{ik [k- äv. ç-, -i•k] s.

-en rörelselära m.m.
kin{et{isk [-e•t-] adj. -t -a; k.

energi rörelseenergi
kin{in [çini•n] s. -et el. -en

febernedsättande medel
kin{in}dos s.
kin{in}pre{par{at s.

1kink s. -en -ar ªsjö.º ögla el.
vridning på tross

2kink s. -et gnäll
kinka v. -de 1 ªsjö.º slå
kinkar, krångla; k. sig
kinka  2 vara missnöjd,
gnälla

kink{ig adj. -t -a till kinka 2
kink{ig{het s.
kink{ning s. ªsjö.º till kinka 1
kino{tek [ç- äv. k-, -e•k] s.

-et; pl. = lokal för film-
samling, filmarkiv,
filmotek

kinuski se tjinuski
kiosk [kiås•k el. çås•k] s.

-en -er
kiosk}litter{at{ur s.
kiosk}äg{are s.
kip s. -en -ar ªsjö.º ränna el.
skåra på yttersidan av block
m.m.

kipa v. -de lyfta med kip-
dävert m.m.

kip}block s.
kippa v. -de 1 glappa m.m.,
tippa över; k. ned trampa
ned bakkappa på sko m.m.
2 k. efter andan flämt-
ande dra in luft

kipp}hyvel s.
kipp{ning s.
kipp}sko s.
kipp}skodd adj.
kipp}toffel s.
kipp}vagn s.
kirgiz [kirgi•s] s. -en -er inv.
i Kirgizistan

kirgiz{isk adj. -t -a
kirgiz{iska s. -n kirgiziskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
kirgizist{ani{er [-a•n-] s. -n;

pl. = inv. i Kirgizistan
kirgizist{ansk [-a•n-] adj. -t -a
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kirgiz}jurta s.
kirgiz}stam s.
kiribati{er [k, -a•t-] s. -n;

pl. = person från Kiribati
kiribat{isk [-a•t-] adj. -t -a
kiribat{iska [-a•t-] s. -n

kiribatiskor kvinna
kiro{manti [ç-, -ti•] s. -n
konsten att spå i händer-
na

kiro{prakt{ik [-i•k] s. -en
sjukbehandlingsmetod
bestående i manuell på-
verkan av ryggkotors
läge m.m.

kiro{prakt{ik{er [-ak•t-] s.
kiropraktor

kiro{prakt{isk [-ak•t-] adj. -t -a
kiro{prakt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-]; utövare av kiro-
praktik

kirra [k-] v. -de ªvard.º
klara, ordna

kirs}kål [çir•s- äv. kir•s-] s.;
växt

kir{urg [çirur•g] s. -en -er
kir{urg}av{del{ning s.
kir{urgi [-gi•] s. -n operativ
läkekonst

kir{urg{isk [-ur•g-] adj. -t -a
kir{urg}klin{ik s.
kir{urg}mot{tag{ning s.
kir{urg}tejp äv. kir{urg}tape s.

1kis [ç-] s. -en -er svavel- el.
arsenikhaltigt mineral med
metallglans o. ljus färg

2kis [k-] s. -en -ar ªvard.º
pojke

3kis [ç-] s. -et till kisa
kisa v. -de se med halv-
slutna ögon

kisel s. -n äv. kislet grund-
ämne

kisel}alg s.
kisel}gur s. -en jordart
kisel}halt s.
kisel}halt{ig adj. -t -a
kisel}karb{id s.
kisel}krist{all s.
kisel}sinter s.
kisel}sten s.
kisel}syra s.
kis}rynka s.; till kisa

1kiss [k-] interj.; som lockord
till katt

2kiss [k-] s. -et ªvard.º urin
kissa v. -de ªvard.º urinera
kisse s. -n kissar ªvard.º katt
kisse}katt [kiss•- el. -katt•] s.
kisse}miss [-miss•] s. -en -ar
kisse}måns [-mån•s] s. -en 

-ar
kiss}nöd{ig adj. -t -a
kiss}prov s. -et; pl. = el. -er

ªvard.º
kista s. -n kistor – Samman-

sättningsfog, se resp. ord.
kist}be{slag s.
kist}botten s.
kiste}brev el. kist}brev s. trä-
snitt på insidan av kist-
lock

kiste}kammare s. ªprov.º för-
rådsrum

kist}lock s. -et; pl. =
kis}ögd adj.; till kisa
kit{in [çiti•n] s. -et el. -en

ämne i leddjurs hudskelett
m.m.

kit{in}hud s. ªzool.º
kit{in}skal s.
kitsch [k-] s. -en el. -et
skräp, strunt, anspråksfull
el. sötaktigt sentimental
skenkonst

kitsch{ig adj. -t -a
kits{lig adj. -t -a småaktig

m.m.
kits{lig{het s. -en -er
kitt s. -et massa för tätning av

fönster m.m.
kitta v. -de; k. fönster
kittel s. -n kittlar
kittel}dal s.
kittel}flick{are s. -n; pl. =,

best. pl. kittelflickarna
ªhist.º kopparslagare; för-
tennare

kittel}form{ad adj.
kittel}form{ig adj. -t -a
kitt}fals s.; på fönsterbåge
kitt}kniv s.
kittla v. -de vällustigt egga el.
reta

kittl{are s. -n; pl. =, best. pl.
kittlarna

kittl{as v. kittlades kittla
ngn; sluta k.!

kittl{ig adj. -t -a
kittl{ig{het s.
kittl{ing s. -en -ar
kitt{ning s.
kiv s. -et
kiva v. -de tvista, gräla,
käbbla

kiv{akt{ig adj. -t -a
kiv{akt{ig{het s.
kiv{as v. kivades smågräla;

småsyskonen kivades
kivi [ki•-] s. -n -er fågel
kiwi [ki•-] s. -n -er frukt
kiwi}frukt s.
kivi}fågel s.
kix [ç-] s. -en -ar felstöt i

biljard
kixa v. -de
kjol s. -en -ar
kjol}ficka s.
kjol}fåll s.
kjol}linn{ing s.
kjol}längd s.
kjol}skydd s.; på cykel
kjol}tyg s.
kjol}vidd s.
kjortel s. -n kjortlar
kjortel}fåll s.
kjusa s. -n kjusor liten o.

trång dal
1klabb s. -en -ar el. klabbe -n

klabbar tjockt trästycke;
ªfiske.º större flöte av trä
el. kork; ªprov.º mindre
skär

2klabb s. -et klabbande; hela
klabbet ªvard.º alltihop

klabba v. -de klibba fast,
klumpa sig; smeta;
kladda

klabbe se 1klabb
klabb}före s.
klabb{ig adj. -t -a
klabb{ig{het s.
klabb}sköt s. ªfiske.º
klabb}snö s.
klabb}strömm{ing s.
klabb{strömm{ings}fiske s.
klabb}ved s.
klack s. -en -ar 1 hälstöd på

skor; upphöjning m.m.;
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brant klippa el. höjd
2 grupp av personer som
leder bifallet på teater el.
vid tävlingar o.d.

klack se 2klicka
klacka v. -de förse sko med
klack; ªmest sport.º sparka
med klacken

klack}bar s. -en -er
klack}järn s.
klack}lös adj. -t -a
klack{ning s.
klack{nings}mask{in s.
klack}ring s.
klack}spark s. ta ngt med

en k.
klack}stift s.

1kladd s. -en -ar 1 utkast
o.d. 2 ªvard.º klump el.
klick av deg el. smör m.m.
3 ªvard.º person som
kladdar; klåpare

2kladd s. -et kladdande;
klotter, sudd; fuskverk
m.m.

kladda v. -de göra kladdig;
ªbildl.º utsätta en kvinna för
närmanden

kladd}bok s., till 1bok
kladd{ig adj. -t -a
kladd{ig{het s.
kladd}papper s.
klaff s. -en -ar ned- el. upp-
vikbar flik; fällbar skiva;
lucka; ventil m.m.; hålla
klaffen ªvard.º hålla tyst

klaffa v. -de 1 ªvard.º passa
ihop, gå ihop  2 glappa;
stå öppen, gapa

klaff}bord s.
klaff}bro s.
klaff}byrå s. -n -ar
klaffel avstavas klaff}fel s.
klaff}sits s.
klaff}stol s.
klaff}vent{il s.

1klafs s. -et
2klafs interj.
klafsa v. -de klaska,
smacka; plumsa, gå
tungt m.m.

klaga v. -de; k. på ngn, över
ngt; k. sin nöd (för ngn);

ªåld.º Gudi klagat tyvärr,
dessvärre

klag{an s.; best. =; en k.
klag{ande s. -n; pl. =, best. pl.

-na
klago}brev s.
klago}dikt s.
klago}in{stans s.
klago}kör s. -en -er
klago}ljud s.
klago}låt s.
klago}mur s. ªofta bildl.º
klago}mål s.
klago}rop s.
klago}rätt s.
klago}skrift s.
klago}suck s.
klago}sång s.
klago}tid s.
klago}visa s.
klak adj. -t -a ªprov.º bräck-
lig, matt

klam s. -men -mar ªmest sjö.º
bygel för hopfästning,
schackel

klamma v. -de ªsjö.º
klammer s. -n; pl. = el.

klamrar parentes av hakar;
sammanfattningstecken;
klämma; i båda ändar
vinkelböjt ståltrådsstift
m.m.

klamm{eri [-i•] s. -et -er
tvist; trångmål

klammer}par{ent{es s.
tecknen { och }

klam{ning s. ªsjö.º
1klamp s. -en -ar kloss;

klabb
2klamp s. -et klampande
klampa v. -de 1 gå tungt o.
bullersamt; k. med fötter-
na 2 stapla upp el. sort-
era virke

klamp{are s. -n; pl. =, best.
pl. klamparna

klamp}ved s.
klamra v. -de 1 ªbokb.º
häfta med klammer
2 gripa tag, klänga; k. sig
(fast)

klamr{ing s.
klamydia [-y•-] s. -n bakteri-

ell infektionssjukdom som
ofta överförs sexuellt

klamydia}in{fekt{ion s.
klan s. -en -er släktgrupp,
stam

klander s. klandret
klander}fri adj.
klander}sjuk adj. -t -a
klander}värd adj.
klandra v. -de
klandr{are s. -n; pl. =, best.

pl. klandrarna
1klang s. -en -er
2klang interj.
klang}bild s.
klang}botten s.
klang}ef{fekt s.
klang}fig{ur s.
klang}full adj. -t -a
klang}full{het s.
klang}färg s.
klang}krona s.
klang{lig adj. -t -a ªmest 

mus.º
klang}låda s. ªbildl.º reson-
ansbotten

klang}lös adj. -t -a
klang}lös{het s.
klang}rik adj. -t -a
klang}rike{dom s.
klang}rik{het s.
klang}verk{an s.
klang}värld s.
klan}hövd{ing s.
klank s. -et
klanka v. -de klaga, gnata
klank{are s. -n; pl. =, best. pl.

klankarna
klan}led{are s.
klan}mönster s.
klan}syst{em s.
klant s. -en -ar ªvard.º
klanta v. -de ªvard.º k. sig
bära sig dumt el. fumligt
åt; k. till ngt

klant{eri [-i•] s. -et ªvard.º
klant{ig adj. -t -a ªvard.º
klant{ig{het s. -en -er
klant}skalle s. ªvard.º klåp-
are, dumhuvud

klapp s. -en -ar
1klappa v. -de; klappat och

klart ªvard.º helt avgjort,
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färdigt; k. igenom, k. ihop
ªvard.º kollapsa

2klappa s. -n klappor red-
skap som används vid
filminspelning för att
synkronisera ljud och
bild

klapp{are s. -n; pl. =, best. pl.
klapparna

klapp{as v. klappades
klappa varandra

klapp}brygga s. ªåld.º
klapp}bräda s.
klapp}bräde s.

1klapper s. klappret; till
klappra

2klapper s. -n klappersten
klapper}sten s.
klapper{stens}fält s.
klapper{stens}vall s.
klapp}gröt s.
klapp}hingst s. hingst med
testiklar som inte trängt
ned i pungen

klapp}jakt s. ªofta bildl.º
klapp{ning s. -en -ar
klappra v. -de smattra,
slamra o.d.

klapp}stol s.
klapp}trä s.
klar adj. -t -a
klara v. -de; k. sig
klar}blå adj.
klar}brun adj. -t -a
klar}bult s.; fisk
klar}bär s.
klar{bärs}saft s.
klar{bärs}träd s.
klar{era v. -de ªhand.º ordna

el. reda upp affärer m.m.;
betala skuld o.d.; fullgöra
föreskrifter i fråga om
avgifter m.m. för fartyg
vid lossning el. avsegling

klar{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. klarerarna

klar{er{ing s.
klar}grön adj. -t -a
klar}gul adj. -t -a
klar}göra v. _
klar}gör{ing s.
klar{het s.
klar{hets}grad s.

klar{hets}krav s.
klar{in{ett [-ett•] s. -en -er

blåsinstrument
klar{in{ett}blås{are s.
klar{in{ett{ist [-is•t] s. -en -er
klarinettblåsare

klar{in{ett}mun{stycke s.
klar{in{ett}spel{are s.
klar}lack s.
klar}lägga v.
klar}lägg{ning s.
klar}medel s.
klarna v. -de bli klarare

1klar{ning s.; till klara
2klarn{ing s.; till klarna
klar{nings}medel s.
klar}panna s.
klar}röd adj.
klar}se{ende adj. oböjl.
klar}sign{al s.
klar}skinn s. ªåld.º
klar}slipa v. _
klar}slip{ning s.
klar}språk s.
klar}syn s.
klar}synt adj.
klar}synt{het s.
klar}tecken s.
klar}text s.
klar}tänkt adj.
klar}tänkt{het s.
klar}vaken adj.
klar}vaken{het s.
klar}vatten s.
klar}ögd adj.
klar}ögd{het s.
klase s. -n klasar samling,
klunga

klase}fibbla s.
klas}form{ig adj. -t -a
klass s. -en -er
klassa v. -de inordna el. in-
registrera i en klass

klassamhälle avstavas
klass}sam{hälle s.

klass}biblio{tek s.
klass}bok s., till 1bok
klass}ego{ism s.
klass{era v. -de sortera

malm efter kornstorlek
klass{er{ing s.
klass}ex{empl{ar s.
klass}fiende s.

klass}foto s.
klass}foto{grafi s. -et -er
klass}före{stånd{are s.
klass}före{stånd{ar{inna s.
klass}för{tryck s.
klass}gräns s.
klass}hat s.
klass{ic{ism [-is•m] s. -en
riktning som söker sina
förebilder i antikens
konst el. litteratur el.
tillämpar liknande stil-
principer som dessa

klass{ic{ist s. -en -er
klass{ic{ist{isk adj. -t -a
klass{ic{itet [-e•t] s. -en
klassi{fic{era v. -de indela
i klasser; inordna i en
klass, inrangera

klassi{fic{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. klassificerarna

klassi{fic{er{ing s.
klassi{fic{er{ings}certi{fik{at s.

ªskeppsb.º
klassi{fic{er{ings}princip s.
klassi{fic{er{ings}syst{em s.
klassi{fik{at{ion s. -en -er
klass{ik [-i•k] s. -en -er ªåld.º
besynnerlig o. löjlig
person

klass{ik{er [klass•-] s. -n;
pl. = klassisk författare el.
konstnär; kännare av
antiken m.m.

klass{ik{er}serie s.
klass{ik{er}ut{giv{ning s.
klass}in{del{ning s.
klass}intr{esse s.
klass{is{er{ande adj. oböjl.
klass{isk adj. -t -a tillhör-
ande el. avseende den
grekiska el. romerska
forntiden; berömd; trad-
itionsrik

klass}kamp s. -en -er
klass}kamr{at s.
klasskillnad avstavas

klass}skill{nad s.
klass}klyfta s.
klass}komp{is s. ªvard.º
klass}kon{fer{ens s.
klass}känsla s.
klass}lag s. -en -ar
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klass}lag{stift{ning s.
klass}lär{are s.
klass}lös adj. -t -a
klass}mamma s.
klass}med{vet{ande s.
klass}med{veten adj.
klass}med{veten{het s.
klass}mot{sätt{ning s.
klass}märke s.
klass}möte s.
klass{ning s.
klassolidaritet avstavas

klass}sol{id{ar{itet s.
klass}om{bud s.
klass}pappa s.
klass}pol{it{ik s.
klass}resa s.
klass}rum s.
klass}råd s. -et; pl. =
klass}till{hör{ig{het s.
klasstorlek avstavas klass}-

stor{lek s.
klasstrid avstavas klass}-

strid s.
klasstryk avstavas klass}-

stryk s.
klass}tänk{ande s. -t
klass}under{vis{ning s.
klass}upp{del{ning s.
klass}ut{jämn{ing s.
klass}val s. -et; pl. =
klass{vis adv.
klass}välde s.
klast{isk adj. -t -a ªgeol.º be-
stående av hopkittade
fragment; k. bergart

klas{vis adv.
1klatsch s. -en -ar smäll med

piska; färgklick; piff;
snärt m.m.

2klatsch interj.
klatscha v. -de
klatsch{ig adj. -t -a
schvungfull, snärtig 
m.m.

klatsch{ig{het s.
klatsch{ning s.
klatt s. -en -ar ªvard.º
klump, klick, kladd

klatter s. klattret ªprov.º
krångel, trassel

klattra v. -de ªprov.º
klattr{ig adj. -t -a ªprov.º

klaustro{fobi [-i•] s. -n cell-
skräck

klaustro{fob{isk [-få•b-] adj.
-t -a

klaus{ul [-u•l] s. -en -er för-
behåll; tillägg; bestämm-
else

klaus{ur [-u•r] s. -en av-
skildhet i kloster; om-
råde i kloster som obe-
höriga inte får beträda

klav s. -en -er nyckel, för-
klaring; ªmus.º tecken
som anger tonhöjd för
noter i ett notplan

klava v. -de fastbinda med
klave; ªskogsv.º mäta med
klave

klav}binda v.
klav}bind{ning s.
klave s. -n klavar bindsle

för kor; ªskogsv.º redskap
för mätning av tjocklek
hos stammar m.m.; bild på
mynts frånsida; kasta
krona och k.

klave{cin [-si•n] s. -en -er
äldre klaverinstrument

klav{er [-e•r] s. -et; pl. =
piano el. liknande instru-
ment; trampa i klaveret
ªvard.º

klav{er}in{stru{ment s.
klav{er}spel s.
klav{er}tramp s. -et; pl. =
klav{er}ut{drag s.
klavi{at{ur [-u•r] s. -en -er
uppsättning tangenter på
piano m.m., tangentbord
på skrivmaskin o.d.

klavi{at{ur}spel{are s. musik-
er som spelar keyboard

klavi{kord [-kå•rd] s. -et;
pl. = äldre klaverinstrument

klav{ning s.
klema v. -de pjoska; k. med

ngn; k. bort skämma bort
klem{at{is [kle•-] äv. clem{-

at{is s. -en; pl. = el. -ar växt
klem{at{is}art s.
klem{at{is}blomma s.
klem{at{is}ranka s.
klementin se clementin

klem{ig adj. -t -a
klem{ig{het s.
klen adj. -t -a
klena v. -de stryka på;
smörja; k. ner sig

klen{het s.
klen}mod s. -et
klen}mod{ig adj. -t -a
klen}mod{ig{het s.
klen{od [-o•d] s. -en -er dyr-
barhet

klen{od}skrin s.
klen}smed s.
klen}smide s.
klen}tro s. ªrelig.º
klen}trogen adj. miss-
trogen, skeptisk

klen}trogen{het s.
klen}virke s.
klen{ät [-ä•t] s. -en -er bak-

verk
klepto{man [-a•n] s. -en -er
klepto{mani [-i•] s. -n sjuk-
lig drift att stjäla

kler{esi [-i•] s. -et präster-
skap, andligt stånd

kler{ik{al [-a•l] adj. -t -a
prästerlig, kyrkligt sinnad

kler{ik{al{ism [-is•m] s. -en
klerk [-ärk] s. -en -er präst

m.m.
klet s. -et
kleta v. -de smeta, klibba;
skriva dåligt

klet{ig adj. -t -a
klev s. -et el. -en; pl. = el. -ar
bergsklyfta; bergvägg,
brant

kli s. -et skal o. närmast
därunder liggande skikt
av frövita från spannmål

klia v. -de
klibb s. -et
klibba v. -de; k. vid (ngt)
klibb}al s.
klibb{ig adj. -t -a
klibb{ig{het s.
klibb}medel s.
kliché s. -n -er ªboktr.º på
tryckform överförd bild
o.d.; ªbildl.º sliten fras

kliché{art{ad adj.
kliché}fylld adj.
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kliché}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. klichémakarna

kliché{mäss{ig adj. -t -a
klich{era v. -de
klich{er{ing s.
kliché}tänk{ande s. -t

1klick s. -en -ar 1 klickning
i fråga om ljud el. skott;
klimp; skamfläck  2 sluten
krets, kotteri, gäng

2klick s. -et; pl. = klickande
ljud

3klick interj.
1klicka v. -de 1 lägga en

klick el. klickar av ngt; k.
smör i pannan 2 knäppa
3 icke gå av om skott o.d.;
ªbildl.º slå slint m.m.

2klicka v. klack, klickat, pres.
klickar spritta av sinnesrör-
else; det klack till (i mig)

klick}bild{ning s.
klick}ljud s. ªspråkv.º
klick{ning s.
klick}skott s.
klick}välde s.
kli{ent [-en•t] s. -en -er
kund hos läkare el. advokat
m.m., skyddsling

kli{ent{el [-e•l] s. -et; pl. =
kundkrets hos läkare el. ad-
vokat m.m.

kli{ent{skap s. -et
kli{ent}skara s.
kli{ent}stat s.
kli}foder s.
klifs interj. klifs klafs
klim{akt{erie}be{svär s.
klim{akt{er{isk [-te•-] adj.

-t -a
klim{akt{eri{um s. klimakt-

eriet övergångsålder oftast
hos kvinnor

klim{at [-a•t] s. -et; pl. =
genomsnittligt väderleks-
tillstånd, väderleksför-
hållanden, luftstreck

klim{at}an{lägg{ning s. fläkt-
system m.m.

klim{at}bälte s.
klim{at}för{håll{and{en s. pl.
klim{at}för{ändr{ing s.
klim{at}gräns s.

klim{at{isk adj. -t -a
klim{at}kammare s.
klim{at}kon{vent{ion s.; inter-

nationell miljökonvention
klim{at}lära s.
klim{ato{logi [-gi•] s. -n
klimatlära

klim{ato{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

klim{at}om{byte s.
klim{at}stat{ion s.
klim{at}typ s.
klim{at}zon s.
klim{ax s. -en -ar stegring;
höjdpunkt

klimp s. -en -ar
klimpa v. -de; k. sig
klimp{ig adj. -t -a
klimp{ig{het s.
klimp}soppa s.
kline}vägg s. ªetnogr.º ler-
slagen vägg i korsvirkeshus

kling interj. kling klang
1klinga s. -n klingor blad på

svärd el. såg o.d.
2klinga v. -de ljuda, tona

m.m.
kling{eli}klang [-an•] interj.
klinge{ling [-lin•] interj.
kling}klang s. -et kling-
ande; innehållsfattig
poesi med klingande
fraser o.d.

kling}skydd s.
kling}såg s.
kling}såga v.
kling}såg{ning s.
klin{ik [-i•k] s. -en -er sjuk-
husavdelning; behandl-
ingsavdelning m.m.

klin{ik}chef s.
klin{ik{er [kli•-] s. -n; pl. =
kliniskt verksam person

klin{ik}led{ning s.
klin{ik}lär{are s.
klin{ik}pati{ent s.
klin{ik}vård s. -en
klin{isk adj. -t -a; k. erfaren-

het, psykologi
1klink s. oböjl. ªskeppsb.º

byggd på k. med plankor
el. plåtar som nedtill ligg-
er utanpå närmast

underliggande i fartygs-
sidan

2klink s. -et hackigt och
dåligt pianospel

1klinka v. -de till 2klink
2klinka s. -n klinkor 1 stäng-

ningsanordning för dörr o.d.
2 skinka hos människa

klink}bord{lägg{ning s.
klinker s. -n hårt bränt tegel

m.m.
klinker}bet{ong s.
klinker}golv s.
klinker}platta s.
klinker}tegel s.
klink}hake s.
klink}lås s.
klink{ning s.
klint s. -en; pl. -ar äv. -er

bergshöjd
klipp s. -et; pl. = klippning;
urklipp m.m.; ªvard.º
snabb o. god affär m.m.

1klippa s. -n klippor stycke
kalt berg

2klippa v. klippte; k. sönder
ngt (med sax); k. med
ögonen blinka häftigt;
(som) klippt och skuren
mycket lämplig

klipp}ap{par{at s.
klipp{are s. -n; pl. =, best. pl.

klipparna 1 ªåld.º (liten o.
snabb) häst 2 ªvard.º klipsk
person  3 person som gör
klipp

klipp}ark{iv s.
klipparti avstavas klipp}-

parti s.
klipp}av{sats s.
klipp}block s.
klipp}bok s., till 1bok
klipp}brant s.
klipp}dass s. -en -ar
klipp}docka s.
klipp}eko{nomi s.
klipper s. -n klipprar ªhist.º

snabbseglande (handels)fartyg
klipper}far{tyg s.
klipper}skepp s.
klipp}fast adj.
klipp}fisk s.
klipp}form{at{ion s.
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klipp}fyr s. -en -ar
klipp}fäste s.
klipp}grav s.
klipp}grotta s.

1klipp}grund s. -en -er
2klipp}grund s. -et; pl. =
klipp}gräv{ling s.
klipp}hylla s.
klipp}håla s.
klipp}häll s.
klipp{ig adj. -t -a
klipp{ing s. -en -ar ªåld.º garvat

(får)skinn; äldre fyrkantigt mynt
klipp{ings}handske s.
klipp}kant s.
klipp}kort s.
klipp}krön s.
klipp}kust s.
klipp}ljus s.
klipp}mask{in s.
klipp}mass{iv s.
klipp}mål{ning s.
klipp{ning s. -en -ar
klipp}rev s. -et; pl. =
klipp}saml{ing s.
klipp}sken s.
klipp}skreva s.
klipp}spik s.
klipp}strand s.
klipp}stup s.
klipp}tempel s.
klipp}tröskel s.
klipp}tång s. -en klipptänger
klipp}udde s.
klipp}ut{språng s.
klipp}vägg s.
klipp}ö s. -n -ar
klipsk adj. -t -a knipslug,
påhittig

klipsk{het s.
kli}pulver s.
klirr s. -et
klirra v. -de rassla, skallra

o.d.
klirr}fakt{or s. ªtekn.º
klister s. klistret
klister}bild s.
klister}burk s.
klister}lapp s.
klister}märke s.
klister}papper s.
klister}remsa s.
klister}valla s.

klistra v. -de
klistr{ig adj. -t -a
klistr{ing s.
klit{or{is [kli•-] el. clit{or{is s.

oböjl. del av kvinnans
könsorgan som är starkt
sexuellt retbar; en k.

klitt s. -en -er mest i pl.;
sanddyn

kliv s. -et; pl. =
kliva v. klev, klivit, pres.

kliver gå med höga el.
långa steg; stiga; klättra

kliv{ning s.
kliv}sten s.
k-ljud s.
klo s. -n -r
kloak [-a•k] s. -en -er av-
loppsledning

kloak}brunn s.
kloak}djur s.
kloak}led{ning s.
kloak}lukt s.
kloak}råtta s.
kloak}rör s.
kloak}syst{em s.
kloak}trumma s.
kloak}vatten s.
kloas{ong}vägg [-ån•-] s.;

putsad mellanvägg av
bräder

klo}be{väpn{ad adj.
klo}bär{ande adj. oböjl.

1klocka s. -n klockor 1 red-
skap för ringning m.m.
2 ur

2klocka v. -de 1 ªmest sport.º
i fråga om tidtagning; k. ngn
för en viss tid 2 ge klock-
form åt kjol m.m.

klock{ad adj. i klockform;
k. kjol

klock{are s. -n; pl. =, best. pl.
klockarna kameral tjänste-
man i församling; ªhist.º med-
hjälpare i kyrka med bl.a.
musikaliska uppgifter

klock{ar}far s. k. som skall
allting bestyra

klock{ar}katt s. kär som en k.
ªvard.º mycket förälskad

klock{ar}kär{lek s. ªvard.º
tycke, svaghet

klock}arm{band s.
klock}bo{ett s.
klock}boj s. -en -ar
klock}bäg{are s. ªarkeol.º
klock}djur s. ªzool.º
klock}ficka s.
klock}fjäder s.
klock}fodr{al s.
klock}form s. i k.
klock}form{ad adj.
klock}form{ig adj. -t -a
klock{ig adj. -t -a i klock-
form; k. kjol

klock}kedja s.
klock}kjol s.
klock}klang s.
klock}klar adj. -t -a
klock}kläpp s.
klock}ljung s.
klock}lod s.
klock}met{all s.
klock{ning s.
klock}radio s., till 2radio
klock}ren adj. -t -a
klock}rep s.
klock}ring{ning s.
klock}slag s. på klockslaget
klock}spel s.
klock}stapel s.
klock}sträng s.
klock}torn s. -et; pl. =
klock}upp{ror{et s. best. ªhist.º
klock}växt s.
klo}dyvel s. -n klodyvlar

ªzool.º
klo}form{ad adj.
klo}form{ig adj. -t -a
klok adj. -t -a
klok{het s.
klok{hets}regel s. -n klok-

hetsregler
klok}huvud s.
klok{skap s. -en överklokhet
klo}lik adj. -t -a
klo}likn{ande adj. oböjl.
klon [klo•n] s. -en -er saml-
ing avkomlingar som
utan könslig fortplant-
ning härstammar från en
enda individ

klona [-o•-] v. -de fram-
bringa som del av klon

klon{ing s. -en teknik att
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åstadkomma genetiska
kopior

kloppa s. -n kloppor ªtekn.º
verktyg för gängning; an-
ordning för fastsättning

klor [-år] s. -en vid rumstemp-
eratur gasformigt grundämne

klor{al [-al•] s. -en el. -et
klor{al}hydr{at s.
klor{am{in [-å•r- el. -i•n] s.

-en el. -et desinfektionsmedel
klor{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er ªkem. o. tekn.º salt av
klorsyra

klor}be{handla v.
klor}be{handl{ing s.
klor}bleka v.
klor}blek{ning s.
klor{era v. -de tillföra klor
till el. behandla med klor
särsk. för sterilisering av vatten

klor{er{ing s.
klor}fri adj.
klor}gas s.
klor}halt{ig adj. -t -a
klor{id [-i•d] s. -en -er salt
av saltsyra m.m.

klor{it [-i•t] s. -en -er ªminer.º
glimmerliknande silikat;
ªkem.º salt av klorsyrlighet

klor{it}skiffer s.
klor}kalk s. -en
klor}lukt s.
kloro{form [-får•m] s. -en

derivat av metan (förr använt
som narkosmedel)

kloro{form}lukt s.
kloro{fyll [-yll•] s. -et el. -en
bladgrönt

kloro{fyll}korn s.
klor}syra s.
klor}syr{lig{het s.
klor}vatten s.
klor}väte s.
klor{väte}syra s. saltsyra
klos{ett [-ett•] s. -en -er
toalett

klos{ett}skål s.
klos{ett}stol s.
klo}slända s.

1kloss äv. klots s. -en -ar
kort o. tjockt trästycke;
leksak

2kloss adv. ªsjö.º tätt el. nära
intill

kloss{ig adj. -t -a klumpig,
otymplig

kloster s. klostret; pl. =,
best. pl. klostren

kloster}arbete s.; särsk. fint o.
tidskrävande handarbete

kloster}broder s.
kloster}bygg{nad s.
kloster}cell s.
kloster}gård s.
kloster}kyrka s.
kloster{lig adj. -t -a
kloster}lik adj. -t -a
kloster}liv s.
kloster}löfte s.
kloster}mur s.
kloster}regel s. -n kloster-

regler
kloster}rov s. ªåld.º
kloster}ru{in s.
kloster}skola s.
kloster}syster s.
kloster}träd{gård s.
kloster}väsen el. kloster}-

väsende s.
1klot s. -et; pl. = föremål av

sfärisk, helt rund form
2klot s. -en tyg
klot}band s.; bokband
klot}blixt s.
klot}form s. i k.
klot}form{ad adj.
klot}form{ig adj. -t -a
klot}prick s. ªsjö.º
klot}rund adj.
klot}rygg s.; på bokband
klots se 1kloss
klots}rit{ning s.
klott s. -et ªfinl. o. vard.º kladd
klotta v. -de ªfinl. o. vard.º
kladda, slaska, söla ned

klotter s. klottret
klotter}plank s. -et; pl. =
klotter}san{er{ing s.
klotter}vägg s.
klott{ig adj. -t -a ªfinl. o. vard.º
kladdig, smetig, slaskig

klott}papper s. ªfinl. o. vard.º
kladdpapper

klottra v. -de skriva el. rita
slarvigt

klottr{are s. -n; pl. =, best. pl.
klottrarna

klottr{ig adj. -t -a
klottr{ing s.
klov [-å•-] s. -et; pl. = kil-
formig inskärning,
skåra; klyvyta; klyvbar-
hetsriktning hos bergart

klove s. -n klovar verktyg för
fastklämning; handboja; gm
klyvning erhållen del av
stock m.m.

klubb s. -en -ar samman-
slutning, förening; nöjes-
lokal

1klubba s. -n klubbor
2klubba v. -de slå hårt med

klubba; bekräfta med
klubbslag

klubb}afton s.
klubb}di{rekt{ör s.
klubb}dräkt s.
klubbe}krig{et s. best. ªhist.º;

till 1klubba
klubb}form{ad adj.; till

1klubba
klubb}form{ig adj. -t -a; till

1klubba
klubb}fästa v. klubbfäste
bekräfta med klubbslag;
till 1klubba

klubb}hals{duk s.
klubb{horns}bagge s.; skal-

bagge; till 1klubba
klubb}hus s.
klubb}huvud s.; till 1klubba
klubb{ist [-is•t] s. -en -er
klubbmedlem

klubb}jacka s.
klubb}kamr{at s.
klubb}komp{is s. ªvard.º
klubb}lag s. -et; pl. =
klubblazer avstavas klubb}-

blazer s.
klubb}led{are s.
klubb}led{ning s.
klubb}lik adj. -t -a till

1klubba
klubb}likn{ande adj. oböjl.;

till 1klubba
klubb}lok{al s.
klubb}längd s.; till 1klubba
klubb}match s.
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klubb}med{lem s.
klubb}märke s.
klubb}mäst{are s.
klubb}möte s.
klubb{ning s.
klubb}ord{för{ande s.
klubb}re{kord s.
klubb}rum s.
klubb}skaft s.; till 1klubba
klubb}slag s.; till 1klubba
klubb}styr{else s.
klubb}svamp s.; till

1klubba
klubb}trän{are s.
klubb}tävl{ing s.

1kluck s. -et; pl. =
2kluck interj.
klucka v. -de
kluck}lod s. ªtekn.º
kluck{ning s.

1kludd s. -et
2kludd s. -en -ar i sms som

målarkludd
kludda v. -de måla oskick-
ligt; klottra; klåpa;
smörja el. söla ned

kludd{are s. -n; pl. =, best. pl.
kluddarna

kludd{eri [-i•] s. -et -er
kludd{ig adj. -t -a
kludd{ig{het s.
klump s. -en -ar
klumpa v. -de; k. sig
klump}an{slag s.
klumpe}dump [-dum•p] s.

-en -ar ªvard.º klumpeduns
klumpe}dump{ig adj. -t -a
klumpe}duns [-dun•s] s.

-en -ar ªvard.º klumpig
person, tölp

klumpe}duns{ig adj. -t -a
klump}fisk s.
klump}fot s. -en
klump}fot{ad adj.
klump{ig adj. -t -a
klump{ig{het s. -en -er
klump}summa s.
klump}söm s.
klump{vis adv.

1klunga s. -n klungor hop-
gyttrad samling

2klunga v. -de; k. sig
klung}spel s. ªsport.º

1klunk s. -en -ar
2klunk s. -et; pl. = klunk-

ande
3klunk interj.
klunka v. -de dricka i stora

klunkar; klucka (t.ex. om
vatten) m.m.

klunk{ning s. -en -ar
kluns s. -en -ar ªvard.º
klump; klumpig person,
tölp

klunsa v. -de; k. sig
kluns{ig adj. -t -a ªvard.º
kluns{ig{het s.
klura v. -de; k. ut ªvard.º
lista ut

klur{ig adj. -t -a ªvard.º
knepig, finurlig

klur{ig{het s. -en -er
1klus{il [-i•l] s. -en -er kon-

sonant av typen p, d
2klus{il [-i•l] adj. -t -a
kluster [klus•t-] s. klustret;

pl. =, best. pl. klustren el.
cluster clustret; pl. =, best.
pl. clustren 1 ªmus.º ton-
klunga, klangmassa m.m.
2 ªspråkvet.º anhopning av
konsonanter

klut s. -en -ar tyglapp;
trasa; segel; huvudduk;
sätta till alla klutar upp-
bjuda alla krafter

kluta v. -de; k. ut (sig)
ªvard.º klä ut (sig)

kluven{het s.
klyft s. -en -er klyvyta el.
klyvbarhetsriktning hos
bergart m.m.; fast berg

1klyfta s. -n klyftor
bergsskreva; ªofta bildl.º
skillnad, svalg; gm klyv-
ning erhållen del av frukt
m.m.

2klyfta v. -de; k. sig
klyft{ig adj. -t -a skarp-
sinnig, klipsk

klyft{ig{het s.
klyft}potat{is s.
klyka s. -n klykor y- el.
gaffelformig bildning el.
anordning

klyk}form{ad adj.

klyk}form{ig adj. -t -a
klynna s. -n klynnor ªprov.º
klyka

klynne s. -t el. -n mest som
efterled i sms; växt (t.ex.
sommarklynne)

klynne}tåg s. -en
klys s. -et; pl. = ªsjö.º öppn-
ing i fartygs sida el. däck
för kätting m.m.

klyscha [-ys•a] s. -n
klyschor intetsägande
fras, nött slagord

klysch{ig adj. -t -a
klys}propp s.
klyva v. klöv, kluvit, kluven

kluvet kluvna, pres. klyver;
k. sig

klyv{ar}bom s.
klyv{are s. -n; pl. =, best. pl.

klyvarna ªsjö.º trekantigt
stagsegel på förlängning av
bogspröt

klyv{bar adj. -t -a
klyv{bar{het s.
klyv}frukt s. ªbot.º
klyv}kil s.
klyv{nad s. -en kluvenhet
klyv{ning s. -en -ar
klyv{nings}lott s. ªlantmät.º
klyv{nings}pro{dukt s.
klyv{nings}re{akt{ion s.

ªfys.º
klyv}ympa v.
klyv}ymp{ning s.
klyv}yta s.
klyv}yxa s.
klyv}öppn{ing s. ªbot.º

1klå v. klådde, klått, klådd n.
klått, pres. klår ªvard.º ge
stryk; pungslå, pressa
ngn på pengar; ªmest prov.º
riva, klia

2klå s. oböjl. ªvard.º stryk;
få k.

klåda s. -n
klåd}ris s.; växt
klå}fingr{ig adj. -t -a som
inte låter något vara i
fred el. orört

klå}fingr{ig{het s.
klåpa v. -de göra dåligt
arbete, fuska
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klåp{ar{akt{ig adj. -t -a
klåp{are s. -n; pl. =, best. pl.

klåparna
klåp{ar}hand s.; mest i pl.
klåp{eri [-i•] s. -et -er
klä äv. kläda v. klär äv.

kläder, klädde, klätt,
klädd n. klätt; k. sig (i)
svart; det klär henne; svart
klär henne el. hon klär i
svart; k. om en soffa; k.
om byta kläder

kläcka v. kläckte; k. ägg; k.
en idé

kläck{eri [-i•] s. -et -er an-
läggning för äggkläck-
ning

kläck}färd{ig adj. -t -a
kläck{ning s.
kläck{nings}ap{par{at s.
kläck{nings}låda s.
kläck{nings}mask{in s.
kläck{nings}plats s.
kläck{nings}tid s.
kläda se klä
kläd}af{fär s.
kläd}back s.
kläd}borste s.
kläd}but{ik s.
kläd}byte s. -t -n
klädd adj.
kläd}de{sign s.
kläde s. -t -n
kläde}dräkt s.
kläd}e{leg{ans s.
kläd{er s. pl.
kläd{es}fabr{ik s.
kläd{es}handel s.
klädesmal se klädmal
kläd{es}per{sedel s.
kläd{es}plagg s.
kläd}firma s.
kläd}före{tag s.
kläd}för{råd s.
kläd}galge s.
kläd}häng{are s.
kläd}in{saml{ing s.
kläd}kammare s.
kläd}klämma s.
kläd}konto s.
kläd}korg s.
kläd}lina s.
kläd}loge s., till 2loge ªteat.º

kläd}lus s.
kläd}mal äv. kläd{es}mal s.
kläd}med{veten adj.
kläd}mode s.
kläd{nad s. -en -er
kläd{ning s. klädande
kläd}nypa s.
kläd}om{byte s.
kläd}palt{or s. pl. ªvard.º
kläd}poker s.
kläd}press{ning s.
kläd}påse s.
kläd{sam adj. -t -ma
kläd{sam{het s.
klädsel s. -n klädslar
klädsel}över{drag s.
kläd}sim{ning s.
kläd}skap{are s.
kläd}skåp s.
kläd}smak s.
kläd}snobb s. ªvard.º
kläd}stil s.
kläd}streck s.
kläd}söm{nad s.
kläd}trasa s. ªvard.º
kläd}van{or s. pl.
kläd}vis{ning s.
kläd}vård s. -en
kläd}väg s. oböjl. i k.
kläm s. -men -mar 1 i k;

med k; ªsärsk.º med kraft
el. fart  2 ªfinl.º krav e.d.
som framförs i riksdagen
el. kommunfullmäktige

kläm}back s. ªtekn.º
kläm}dag s. dag mellan
närliggande lediga dagar

kläm}flaska s.
kläm}käck adj. -t -a ªvard.º

1klämma v. klämde, klämt,
klämd n. klämt, pres.
klämmer, imper. kläm
pressa el. trycka ihop m.m.

2klämma s. -n klämmor
klämm{are s. -n; pl. =, best.

pl. klämmarna
klämm{ig adj. -t -a ªvard.º
hurtig, käck; snitsig, bra

klämm{ig{het s.
kläm{ning s.
kläm}plant{er{ing s. ªskogsv.º
kläm}skada s.
kläm}skruv s.

kläm}smycke s.
klämt s. -et; pl. =
klämta v. -de slå kläppen

e.d. mot kyrkklockas ena
sida; ljuda av sådana
slag (om klocka) m.m.

klämt{ning s. -en -ar
klämt}slag s.

1kläng s. -et till klänga 1
2kläng s. -en -ar ªskogsv.º an-

ordning för kottklängning
klänga v. klängde 1 klamra
sig fast, klättra  2 ªskogsv.º
gm värme få kottar att
öppna sig el. få kottar att
släppa frön

klänge s. -t -n trådlikt
klätterorgan hos klängväxt

klänge}bär{ande adj. oböjl.
kläng{ig adj. -t -a; ett kläng-

igt barn
kläng{ning s. 1 till klänga 1

2 ªskogsv.º till klänga 2
kläng}ranka s. ªväxtº
kläng}ros s. -en -or
kläng}trumma s.
kläng}växt s.
klänn{ing s. -en -ar
klänn{ings}ficka s.
klänn{ings}fåll s.
klänn{ings}liv s.
klänn{ings}tyg s.
klänn{ings}ärm s.
kläpp s. -en -ar stång med
klump i klocka m.m.; ªprov.º
bergshöjd; ªprov.º barn,
unge

klär{obskyr [-obsky•r] äv.
clair{obscur s. -en ljus-
dunkel

klär{voaj{ans [-an•s el. -an•s]
s. -en äv. clair{voy{ance -n
[-en]; fjärrskådning,
synskhet

klär{voaj{ant [-an•t el. -an•t]
äv. clair{voy{ant adj.; n. =, -a
synsk

klätt s. -en -ar 1 bergstopp
2 växt

klätter}fot s., till 1fot ªzool.º
klätter}red{skap s. ªgymn.º
klätter}ros s. -en -or
klätter}ställ{ning s.
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klätter}träd s.
klätter}vägg s.; för bergs-

klättring
klätter}växt s.
klättra v. -de
klättr{are s. -n; pl. =, best. pl.

klättrarna
klättr{ing s.
klävitt [-vitt•] interj.; återgiv-

ande kattugglas läte
klös s. -et klösande; ªvard.º
kraft, riv

klösa v. klöste
klös{as v. klöstes klösa var-
andra

klös}harv s. ªhist.º
klös{ning s.
klöv s. -en -ar 1 hornbe-
klädd tå hos partåiga hov-
djur; par av sådana tår
2 ªmest prov.º klövjebörda;
klövjesadel

klöv{ad adj. k. boskap
klöv}bär{ande adj. oböjl. k.

djur
klöv}djur s.
klöver s. -n; pl. = 1 växt

2 färg i kortspel 3 ªvard.º
mycket pengar

klöver}blad s.
klöver{blads}båge s. ªbygg.º
klöver}blomma s.
klöver}bud s.
klöver}dam s.
klöver}ess el. klöver}äss s.,

till 1ess
klöver}femma s.
klöver}frö s.
klöver}fyra s.
klöver}fält s.
klöver}hacka s.
klöver}knekt s.
klöver}kung s.
klöver}nia s.
klöver}odl{ing s.
klöver}sexa s.
klöver}sjua s.
klöver}skörd s.
klöver}snärja s.
klöver}svit s.
klöver}tia s.
klöver}trea s.
klöver}trött adj. ªlant.º

klöver}trött{het s. ªlant.º
klöver}tvåa s.
klöver}vall s.
klöver}åtta s.
klöver}äng s.
klöver}ärt s. -en -er mest i pl.
klöveräss se klöveress
klövja v. -de lägga börda på

packsadel på lastdjurs
rygg så att lasten fördel-
as på båda sidor; lasta
lastdjur el. forsla last på
detta sätt m.m.

klövje}börda s.
klövje}häst s.
klövje}ren s.
klövje}sadel s.
klövj{ning s.
klöv}röta s.
klöv}sadel s.
klöv{sadel(s)}kyrka s.; med

torn både över vapenhuset o.
koret

klöv}sjuka s. mul- och k.
klöv}spalt s.
klöv}spricka s.
klöv}vilt s.
klöv}vård s. -en
knabba v. -de ªprov.º knacka
knabb{as v. knabbades

ªprov.º knuffas, slåss
1knack s. -et; pl. = knack-

ande, knackning
2knack s. -en kortspel
3knack interj.
knacka v. -de
knack{are s. -n; pl. =, best. pl.

knackarna
knack{ig adj. -t -a ªvard.º
dålig, ekonomiskt besvär-
lig

knack}korv s. ªfinl.º varm-
korv

knack{ning s. -en -ar
knack}spel s.
knack}språk s.
knack}sten s.
knack}vurst s.; rökt korv
knagg s. -en -ar äv. knagge

-n knaggar kvistknöl;
pigg, tapp; hängare;
handtag på lie m.m.

knaggla v. -de röra sig stöt-

igt o. långsamt på ojämn
väg o.d.; äv. bildl.; k. sig
(fram, igenom) särsk. med
svårighet ta sig fram,
igenom

knaggle}starr s.; till starr 2
knaggl{ig adj. -t -a
knaggl{ig{het s. -en -er
knagg}rocka s.; fisk

1knak s. -et
2knak interj.
knaka v. -de
knak{ning s.
knal adj. -t -a ªvard.º knapp,
skral

knall s. -en -ar; dö k. och
fall

knalla v. -de 1 smälla o.d.
2 ªvard.º gå långsamt; k. 
sig i väg; det knallar och
går

knall}blå adj. skarpt blå
knall}dosa s. ªjärnv.º
knalle s. -n knallar 1 liten
höjd, backe  2 ªmest vard.º
gårdfarihandlare från
Västergötland 3 hårt skepps-
bröd

knalle}bygd{en s. best.
knall}ef{fekt s.
knall}full adj. -t -a ªvard.º

mycket berusad
knall}gas s.
knall}grön adj. -t -a
knall}gul adj. -t -a
knall}hatt s.
knall}hård adj.; till knalle 3
knall{ig adj. -t -a ªvard.º som
har stark färg, gräll

knall}kvick{silver s.
knall}pist{ol s.
knall}pulver s.
knall}påk s. ªvard.º gevär
knall}röd adj.
knall}skott s.
knap s. -en -ar ªmest sjö.º
träkloss el. T-format järn
för fastläggning av tåg

knap}adel s. ªmest hist.º låg-
adel

knape s. -n knapar ªhist.º
väpnare; man av lågadel;
lantjunkare
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knaper adj. -t knapra ªvard.º
knapp, torftig

knaper}grädd{ad adj.
knaper}stekt adj.
knaper}torr adj. -t -a ªprov.º
knastertorr

1knapp s. -en -ar
2knapp adj. -t -a nästan

otillräcklig; torftig, spar-
sam; kortfattad; avmätt,
snäv; med k. nöd

knappa v. -de; k. av, in (på)
knapp}ask s.
knapp{ast adv. nätt o.
jämnt; nästan inte m.m.

knapp}drag{spel s.
knapp{het s.
knapp{hets}läge s.
knapp}hål s.
knapp{håls}sax s.
knapp{håls}silke s.
knapp{håls}stygn s.
knapp{håls}söm s.
knapp}händ{ig adj. -t -a
knapp}händ{ig{het s.
knapp}nål s.
knapp{nåls}brev s.
knapp{nåls}dyna s.
knapp{nåls}huvud s.
knapp{nåls}stick s.
knapp{nåls}sting s.
knapp{nåls}styng s.
knappo{log [-å•g] s. -en -er
knappo{logi [-i•] s. -n
systematisering av
struntsaker

knappo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

knapp}ord{ig adj. -t -a
knapp}ord{ig{het s.
knapp}rad s. -en -er
knapp}sats s.
knappt adv. nätt och jämnt,
nästan inte, knappast

knapp}tele{fon s.
knapra v. -de gnaga el.

småäta på ngt; knapra på
ngt

knapr{ig adj. -t -a; knaprigt
franskbröd

knapr{ig{het s.
knark s. -et 1 ªvard.º nark-
otika  2 knarrande

knarka v. -de 1 ªvard.º vara
narkoman, använda
narkotika  2 knarra

knark{are s. -n; pl. =, best. pl.
knarkarna ªvard.º narko-
man

knark{ar}gäng s.
knark{ar}kvart s. -en -ar
knark{ar}näste s.
knark}be{rus{ad adj.
knark}handel s.
knark}hund s.
knark}kung s.
knark}kvart s. -en -ar
knark}lang{are s.
knark}lang{ning s.

1knark}liber{al adj. -t -a
2knark}liber{al s.
knark}liga s.
knark}miss{bruk s.
knark{ning s.
knark}smuggl{are s.
knark}spruta s.
knark}tabl{ett s.
knark}traf{ik s.
knarp s. -et
knarpa v. -de knarra i fråga

om fågels läte
1knarr s. -et knarrande ljud
2knarr s. -en -ar 1 knarrig

människa; fågel;
motorcykel el. moped m.m.
2 ªhist.º handelsfartyg

knarra v. -de
knarr{ig adj. -t -a knarr-
ande; vresig, butter

knarr{ig{het s.
knarr{ning s. -en -ar

1knas adj. oböjl. ªvard.º knas-
ig; trasig, fördärvad

2knas s. -et ªvard.º galen-
skap; dumheter; manke-
mang m.m.

knasa v. -de ªvard.º med kras-
ande ljud krossa el. för-
därva; bli fel el. galet; k.
till sig

knas{ig adj. -t -a ªvard.º
tokig, vrickad; fånig,
dum

knas{ig{het s. -en -er
knast s. -en -ar kvistknöl
i trä; ªtekn.º nabb, pigg

1knaster s. -n el. knastret
ªåld.º tobak; cigaretter

2knaster s. knastret knastr-
ande

3knaster s. -n el. knastret; pl.
knastrar el. = ªtekn.º nabb,
pigg

knaster}torr adj. -t -a
knast}fri adj.
knast}hål s. kvisthål
knast{ig adj. -t -a; knastiga

bräder
knastra v. -de krasa,
spraka

knastr{ig adj. -t -a
knastr{ing s.
knast}torr adj. -t -a
knata v. -de ªvard.º springa;
gå; sätta i väg

knatte s. -n knattar ªvard.º
liten pojke el. karl; ªprov.º
bergknalle

knatte}brott{ning s.
knatte}fot{boll s. -en
knatte}klass s.
knatte}lag s. -et; pl. =
knatte}match s.
knatter s. knattret
knatte}turn{er{ing s.
knatt{ing s. -en -ar ªvard.º
knatte; kvarting punsch

knattra v. -de smattra,
knastra

knavel s. -n växt
kneg s. -et; pl. = ªvard.º
knega v. -de ªvard.º arbeta
och sträva; gå mödosamt
med krokiga knän

kneg{are s. -n; pl. =, best. pl.
knegarna

kneg{ar}jobb s.
kneg{ig adj. -t -a
kneka v. -de ªprov.º knäa,
stappla, streta

knek{en s. best. ªvard.º i uttr.
(bli, komma, vara) på k.
förfallet tillstånd

knekt s. -en -ar soldat; spel-
kort m.m.

knep s. -et; pl. =
knep}full adj. -t -a
knep{ig adj. -t -a
knep{ig{het s. -en -er
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knia v. -de ªprov.º rycka upp
el. av gräs

knick s. -en -ar tvär böj-
ning på ett rör o.d.

knicka v. -de böja; knäcka
knick{ers [nikk•- el. knikk•-]

s. pl. -en knäbyxor
knick}fri adj.
knick{ning s.
knip s. -et; pl. =

1knipa s. -n knipor 1 be-
svärlig situation; komma,
vara i k. 2 fågel

2knipa v. knep, knipit,
knipen knipet knipna,
pres. kniper nypa,
klämma m.m.; om det
kniper om det gäller

knip}and s., till 1and
knip}holk s.
knip}jakt s.
knip{ning s. -en -ar

1knippa s. -n knippor
knippe, bunt o.d.

2knippa v. -de bunta ihop
knipp{are s. -n; pl. =, best. pl.

knipparna ªtekn.º
knippe s. -t -n hopfäst
samling föremål o.d.,
knippa; blomställning m.m.

knippe}pel{are s.
knipp}flotte s. ªskogsv.º
knipp}form{ig adj. -t -a
knipp}järn s.
knipp}nejl{ika s.
knipp}rot s.; växt
knipp{vis adv.

1knips s. -et; pl. = nyp, klipp
2knips interj.; återger ljudet när

ngt knipsas av
knipsa v. -de nypa av, knipa

av
knip}slug adj. -t -a listig,
förslagen, knepig

knip}slug{het s.
knip}tång s. -en kniptänger
knip{tångs}man{över s. ªmil.º
knirk s. -et
knirka v. -de knarra smått,
gnissla

knirk{ning s.
knirpa v. -de knirka,
knipsa m.m.

1knirr s. -et
2knirr interj.
knirra v. -de knarra smått,
knirka

knisp s. -et det högre av
morkullans läten,
knispande

knispa v. -de
knistra v. -de knastra svagt
knistr{ing s.
knittel s. -n ªversl.º (fyrtaktig)

parvis rimmad vers
knittel}vers s. -en
knitter s. knittret
knittra v. -de knattra svagt,
knäppa sprött

kniv s. -en -ar
kniv{as v. knivades ªprov.º
slåss med kniv

kniv}be{väpn{ad adj.
kniv}blad s.
kniv}drama s.
kniv}dåd s.
kniv}hot s. -et; pl. =
kniv}hota v.
kniv}hugg s.
kniv}hugga v.
kniv}hugg{ning s.
kniv{ig adj. -t -a förslagen,
knipslug; svår, kinkig

kniv{ig{het s.
kniv}kast{are s.
kniv}kast{ning s. ªofta bildl.º

skarp ordstrid
kniv}låda s.
kniv}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. knivläggarna
kniv}mord s.
kniv}mörda v.
knivs}egg s.
kniv}skaft s.
kniv}skarp adj. -t -a
kniv}skära v., till 2skära
kniv}skär{are s.
kniv}skär{ning s.
kniv}slida s.
kniv}smide s.
kniv}spets s.
knivs}rygg s.
kniv}stick s.
kniv}sting s.
kniv}ström{bryt{are s.
kniv}stucken adj.

kniv}stygn el. kniv}styng s.
kniv}stål s.
kniv}ställ s.
knivs}udd s.
kniv}vass adj. -t -a
knix s. -en -ar hastig nig-
ning; knyck; gupp m.m.

knixa v. -de niga m.m.
knix{ig adj. -t -a
knix{ning s. -en -ar
knocka [nåkk•a] v. -de ªmest

sport.º slå ned el. ut ngn
1knock}out [nåkka•ot] s. -en

-er ªmest sport.º utslagning;
hårt slag som sträcker ngn
till marken

2knock}out [nåkka•ot] adj.
oböjl. ªmest sport.º slå ngn k.

knock}outa [nåkka•ota] v.
-de ªmest sport.º knocka

knock{out}be{segra v.
knock{out}neder{lag s.
knock{out}seger s. ªsport.º
knock{out}slag s. ªmest sport.º
knodd [-å-] s. -en -ar ªvard.º
obildad snobb; litet barn

knodd{akt{ig adj. -t -a
knodd{akt{ig{het s.
knog s. -et; pl. =
knoga v. -de arbeta, streta

m.m.
knoge s. -n knogar
knog{ig adj. -t -a
knog}järn s.
knoller s. knollret knollrig-
het; knollrigt hår m.m.

knollra v. -de; k. sig krulla
sig, locka sig

knollr{ig adj. -t -a
knollr{ig{het s.

1knop s. -en -ar ªsjö.º knut
2knop s. -en; pl. = ªsjö.º sjö-

mil i timmen
knopa v. -de ªsjö.º förse el.
fästa med el. slå knopar
m.m.

knop{ar}moj s. -et sotar-
språk

knop{ning s. ªsjö.º
knopp s. -en -ar outvecklat
skott på träd m.m., ªvard.º
huvud; ªfinl. äv.º kugg-
fråga, svårighet
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knoppa v. -de ªsport. vard.º
nicka, skalla

knopp{ande adj. oböjl.
knopp{as v. knoppades;

syrenerna k.
knopp}bild{ning s.
knopp}bär{ande adj. oböjl.
knopp}fjäll s. -et; pl. = ªbot.º
knopp{ig adj. -t -a
knopp{ning s.
knopp{nings}tid s.
knopp}sprick{ning s.
knopp}stadi{um s.
knopp}sätt{ning s.
knop}slag{ning s.
knorpa v. -de knorta

1knorr s. -en -ar 1 spiral-
formig krökning (t.ex. k.
på svansen); ªvard. bildl.º
snitsig avslutning, snits,
tusch o.d. 2 ªhist.º handels-
fartyg

2knorr s. -et till knorra 1
knorra v. -de 1 klaga,
knota  2 k. (ihop) sig
ªvard.º kröka el. rulla el.
trassla ihop sig

knorr}hane s.; fisk
knorr{ig adj. -t -a
knort s. -et läte från mor-
kulla

knorta v. -de
knorv s. -en ªprov.º tova o.d.
knorva v. -de göra
skrynklig

knorv{ig adj. -t -a skrynklig
knoster [-os•t- äv. -ås•t-] s.

knostret; pl. =, best. pl.
knostren stor stenslägga

1knot s. -en -ar fisk
2knot s. -et klagan
3knot s. -en krossad

tegelsten
1knota v. -de klaga, knorra
2knota s. -n knotor ben i

kroppen; knuta på tråd m.m.
knot{ig adj. -t -a
knot{ig{het s.
knott s. -et el. -en; pl. = mest

koll.; liten mygga
knott}blomster s.
knott}plåga s.

1knottra s. -n knottror mest i

pl. liten vårtlik upphöj-
ning på hud

2knottra v. -de; huden
knottrar sig

knottr{ig adj. -t -a
knottr{ig{het s.
knott}svärm s.
know-how [nåha•o el. nåo-]

s. oböjl. kunnande i fråga
om tillvägagångssätt; en el.
ett k.

know-how-av{tal s.
knubb s. -en -ar tjock trä-
bit, kubb

knubb{ig adj. -t -a fyllig,
trind

knubb{ig{het s.
knubb}säl s.
knuff s. -en -ar
knuffa v. -de stöta till, puffa
knuff{as v. knuffades knuffa
ngn; k. inte!

knuff{ning s. -en -ar
knulla v. -de ªkan väcka

anstötº ha samlag med
knussel s. knusslet
knussla v. -de vara småsnål
knussl{are s. -n; pl. =, best.

pl. knusslarna
knussl{ig adj. -t -a
knussl{ig{het s.
knut s. -en -ar hopfästning
av snören; hörn på hus;
slå k. (på)

1knuta s. -n knutor förhård-
nad, svullnad, knöl på
träd m.m.

2knuta v. -de slå knutar på
lina; knuthugga; k. sig
bilda knutar

knut}arv äv. knut}arve s., till
2arv växt

knuten adj. knutet knutna
inbunden, sluten; spänd
m.m.

knuten{het s.
knut}hugg s.; i stock
knut}hugga v.
knut}hugg{ning s.
knut{ig adj. -t -a full med
knutar el. knölar

knut}patri{ot s. ªfinl.º lokal-
patriot

knut}piska s.
knut}punkt s.
knutte s. -n knuttar i sms

som skinnknutte ªvard.º
yngling med motorcykel

knut}timr{ad adj.
knut}timr{ing s.
knut}ört s.
knyck s. -en -ar
knycka v. knyckte häftigt
rycka till (t.ex. k. på nack-
en); ªvard.º stjäla

knyck{ig adj. -t -a
knyck{ig{het s.
knyckla v. -de; k. ihop, 

till
knyckl{ig adj. -t -a
knyckl{ing s.
knyck{ning s. -en -ar
knyffel s. -n knyfflar ªvard.º
skälm, slyngel; äv.
hedersknyffel

knyla s. -n knylor ªprov.º
knöl, ansvällning; fot-
knöl

knyl}havre s. ªbot.º
knyppel}dyna s.
knyppel}nål s.
knyppel}pinne s.
knyppel}spets s.
knyppel}tråd s.
knyppla v. -de
knyppl{ing s.
knyppl{ings}arbete s.
knyst s. oböjl. inte ett k.
knysta v. -de; inte våga k.
(ett ord)

knyt s. -et band för tillknyt-
ning på blus m.m.

knyta v. knöt, knutit,
knuten knutet knutna,
pres. knyter; k. sig

knyte s. -t -n
knyt}kal{as s.
knyt{ning s.
knyt}näve s.
knyt{nävs}slag s.
knyt{nävs}stor adj. -t -a
knyt}skärp s.
knytt adj.; n. =, -a ªprov.º
outvecklad, förkrympt

knåda v. -de; k. deg; k. en
muskel ªvard.º
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knåd{are s. -n; pl. =, best. pl.
knådarna

knåd{bar adj. -t -a
knåd}mask{in s.
knåd{ning s.
knåd{nings}mask{in s.
knåp s. -et
knåpa v. -de knoga, pyssla;

k. med ngt
knåp{eri [-i•] s. -et -er
knåp}göra s.
knåp{ig adj. -t -a
knä s. -et -n; falla på k.
knäa v. -de svikta i knäna,
gå med krökta knän o.d.

knä}byx{or s. pl.
knä}böja v.
knä}böj{ning s.

1knäck s. -en -ar 1 bräcka,
brott; ªbildl.º obotlig
skada  2 karamell

2knäck s. -et; pl. = ªvard.º in-
komst av extraarbete

knäcka v. knäckte
1 bräcka, krossa m.m.;
ªbildl.º lösa problem
2 ªvard.º arbeta o. förtjäna
extra

knäcke}bröd s.
knäcke{bröds}paket s.
knäcke{bröds}smör{gås s.
knäcke}pil s.; träd
knäcke}sjuka s.; på tall
knäck}form s. -en -ar
knäck}fråga s.
knäck}kok{ning s.
knäck}kola s.
knäck{ning s.
knäckt adj.
knä}djup adj. -t -a
knä}fall s.
knä}falla v.
knä}hund s.
knä}hög adj.
knä}höjd s.
knä}kort adj. k. kjol
knä}led s. -en -er
knä}ligg{ande adj. oböjl. i k.

ställning
knä}lång adj. -t -a

1knäpp s. -en -ar knäppning
(t.ex. vid urs gång); knäpp-
ande ljud; svårt slag; i sms

som köldknäpp, färd-
knäpp

2knäpp s. -et; pl. =; inte ett
k.; minsta k.

3knäpp adj. -t -a ªvard.º dum,
tokig

knäppa v. knäppte 1 smälla
m.m.; k. med fingrarna
2 k. (knapparna i)
rock(en)

knäpp}an{ordn{ing s.
knäpp{are s. -n; pl. =, best.

pl. knäpparna 1 skalbagge
m.m.; till knäppa 1 2 till
knäppa 2

knäpp}bagge s.; skalbagge
knäppe s. -t -n anordning för

hopknäppning
knäpp{ig adj. -t -a dum,
tokig

knäpp}in{stru{ment s.
knäpp}känga s.
knäpp{ning s. -en -ar
knäpp}skalle s. ªvard.º dum
person

knäpp}sko s.
knäpp}torr adj. -t -a mycket
torr

knäpp}tyst adj. fullkomligt
tyst

knä}pro{tes s.
knä}re{flex s. ªmed.º
knä}rör s. ªtekn.º
knä}sena s.
knä}skada s.
knä}skura v.
knä}skydd s.
knä}skål s.
knä}strumpa s.
knä}styv adj. -t -a
knä}stå{ende adj. oböjl. i k.
(ställning)

knä}svag adj. -t -a
knä}svag{het s.
knä}svamp s. ªveter.º
knä}sätta v.
knä}sätt{ning s.
knä}tofs s.
knätt s. oböjl. ªprov.º inte ett

k. inte ett knyst
knä}veck s.
knävel}borr s. -en -ar mest

i pl. ªåld.º stor mustasch

knävr{ing s. -en -ar ªsjö.º trä-
pinne i tåg för fast-
knäppning i tågöga m.m.

knä}värm{are s.
knöka v. -de ªprov.º tränga
ihop, proppa

knök}full [öppet ö som i
”göra”] adj. -t -a ªprov.º

knöl s. -en -ar
knöla v. -de knyckla; k. till,

k. sig
knöl{akt{ig adj. -t -a
knöl{akt{ig{het s.
knöl}begonia s.
knöl}bild{ning s.
knöl}form{ig adj. -t -a
knöl}havre s.
knöl{ig adj. -t -a
knöl{ig{het s. -en -er
knöl}påk s.
knöl}ros s. -en
knöl}rot s. ªbot.º
knöl}svan s. -en -ar
knöl}tång s. -en växt
knöl}val s. -en -ar
knös s. -en -ar ªvard.º en

rik k.
ko s. -n -r
koaff{era v. -de
koaff{yr [-y•r] s. -en -er
kamning, håruppsätt-
ning

koaff{ör [-ö•r] s. -en -er
damfrisör

koagel [-a•g-] s. koaglet;
pl. =, best. pl. koaglen
koagulerat ämne

koagul{at{ion s. -en
koagul{era v. -de bringa att
stelna el. levra sig el. fäll-
as ut

koagul{er{ing s.
koala [-a•l-] s. -n koalor
pungbjörn

koalit{ion s. -en -er samm-
anslutning, förbund

koalit{ions}min{ist{är s.
koalit{ions}parti s.
koalit{ions}partner s.
koalit{ions}pol{it{ik s.
koalit{ions}reg{er{ing s.
ko{axi{al}kabel [-a•l-] s.

ªtekn.º
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ko{axi{al}led{ning s. ªtekn.º
för överföring av samtidiga
telefonsamtal i mängd el. av
televisionsprogram m.m.

kobbe s. -n kobbar rundat
mindre skär; säl

kobbe}kött s.
kobbel s. -n kobblar is-
dryck med vin, socker o.
citron e.d.

ko}bent adj.
ko}bent{het s.
kobolt [ko•- el. kå•-] s. -en

grundämne
kobolt}blå adj.
kobolt}blått s. oböjl.
kobolt}färg s.
kobolt}glans s.; mineral
kobolt}gruva s.
kobolt}kan{on s., till 2kanon

ªmed.º
kobra [kå•-] s. -n kobror
glasögonorm

kobra}gift s. -et
ko}brygga s. ªsjö.º gångbro
till överbyggnad mid-
skepps

1kock s. -en -ar person som
yrkesmässigt lagar mat
på restaurang m.m.

2kock s. -en -er mest i pl. kul-
bakterie

1kocka s. -n kockor kvinnlig
kock

2kocka v. -de ªvard.º laga 
mat

kock}elev s.
kock}mössa s.
kod [kå•d] s. -en -er system
för omformande av med-
delande o.d.; genetisk k.

koda [kå•-] v. -de överföra
till kod, särsk. för databe-
handling

kod{are [kå•-] s. -n; pl. =,
best. pl. kodarna

kod}be{teckn{ing s.
kode{in [-i•n] s. -et el. -en

ämne använt som smärtstill-
ande medel m.m.

kode{in}tabl{ett s.
kod{ex [kå•- el. ko•-] s. -en 

-ar lagsamling; hand-

skrift i bokform; rätte-
snöre

kod{ic{ill [-ill•] s. -en -er
tillägg till testamente m.m.

kodi{fi{era v. -de samman-
föra till enhetlig lag; ut-
forma o. fastställa, ge
skriftlig form åt

kodi{fi{er{ing s.
kodi{fik{at{ion s. -en -er

1kod{ilj [-il•j] s. -en ªåld.,
kortsp.º hela kodiljen
ªvard.º hela högen, alle-
samman el. alltsamman

2kod{ilj [-il•j] adj. oböjl. ªåld.,
kortsp.º bli, gå k.

kod}lås s.
kod}med{del{ande s.
kod}namn s.
kod{ning s.
kod}nummer s.
kod}nyckel s.
kod}ord s.
kod}penna s.; för avläsning av

streckkodmärkning
kod}siffra s.
kod}sign{al s.
kod}syst{em s.
kod}tele{gram s.
kod}text s.
ko{ef{fici{ent [-en•t] s. -en -er
konstant faktor; kon-
stant m.m.

ko{ef{fici{ent}siffra s.
ko{ex{ist{ens [-en•s] s. -en
samtidig tillvaro, sam-
existens

ko{ex{ist{era v. -de
kofen [-e•n] s. oböjl. ªvard.º

inte ett k. inte ett dugg
koff s. -en -ar ªsjö.º flatbottnat

segelfartyg
koffe{in [-i•n] s. -et el. -en

stimulerande ämne i kaffe
m.m.

koffe{in}för{gift{ning s.
koffe{in}halt s.
koffe{in}pulver s.
kofferdi [-i•] s. -n handels-
sjöfart

kofferdi}fart s. -en
kofferdi}far{tyg s.
kofferd{ist [-is•t] s. -en -er

ªåld.º handelsfartyg; sjö-
man vid handelsflottan

koff{ert s. -en -ar
koff{ert}fack s.
koff{ert}fisk s.
koff{ert}lås s.
koff{ert}nyckel s.
ko}foder s.
ko}fot s. -en; pl. kofötter, 

i bet. ’bräckjärn’ äv. -ar
kofta s. -n koftor
koft}ärm s.
ko}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. kofångarna
ko}fös{are s. -n; pl. =, best. pl.

kofösarna ªvard.º cowboy
ko}galen{skap s.; galna ko-
sjukan

koger [-o•-] s. kogret; pl. =,
best. pl. kogren fodral för
pilar m.m.

kogg s. -en -ar ªhist.º lastfar-
tyg

kogn{at{er [kågna•t- el.
kånn-] s. pl. släktingar
som på mans- el.
kvinnolinjen är ättlingar
till en gemensam stamfar

kogn{at{isk adj. -t -a
kogn{it{ion [kågn- el. kånn-]

s. -en ªpsykol.º intellektu-
ella funktioner

kogn{it{iv [-i•v äv. kåg•n- el.
kån•n-] adj. -t -a intel-
lektuell, kunskapsmässig
o.d.

ko}gödsel s.
ko}hage s.
ko}handel s.
ko{handels}pol{it{ik s.
ko}handla v.
ko}handl{are s.
ko{her{ens [-en•s] s. -en
sammanhang, sam-
stämmighet

ko{her{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
ko{hes{ion s. -en ªfys.º
sammanhållningskraft

ko{hes{ions}kraft s.
ko}horn s.
kohort [-hårt•] s. -en -er

ªmest hist.º truppavdelning;
ªfackspr.º grupp
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koitus se coitus
koj s. -en -er sovplats till

sjöss; krypa till kojs till
sängs

1koja s. -n kojor liten stuga,
hydda

2koja v. -de ªsjö. o. vard.º
krypa till kojs

koj}bygg{nad s.
koj}dags adv.
koj{ning s.
koj}plats s.
kok s. -et; pl. =

1koka s. -n kokor jordklump
2koka v. -de klumpa; jorden

kokar sig
3koka v. kokade el. kokte,

kokat el. kokt, pres. kokar,
imper. koka

4koka [ko•- el. kå•-] s. -n
drog

koka}blad s.
koka}buske s.
koka{in [-i•n] s. -et el. -en

narkotika
koka{in}be{slag s.
koka{in}för{gift{ning s.
koka{in}håla s.
koka{in{ism [-is•m] s. -en
kokainmissbruk

koka{in{ist s. -en -er
koka{in}miss{bruk s.
koka{in}pulver s.
kok{ard [-a•rd] s. -en -er
knapp el. runt märke på
huvudbonad

kok{ard}prydd adj.
kok{are s. -n; pl. =, best. pl.

kokarna
kok{ar}re{akt{or s.
kok}bil s. ªmil.º
kok}bok s., till 1bok
kok}eld s.
kok{eri [-i•] s. -et -er
kok{erska s. -n kokerskor

1kok{ett [-kett•] adj.; n. =, -a
behagsjuk, tillgjord

2kok{ett [-kett•] s. -en -er
ªåld.º behagsjuk kvinna

kok{ett{era v. -de uppträda
kokett; söka göra sig
intressant

kok{ett{eri [-i•] s. -et -er

kok}fru s.
kok}gryta s.
kok}het adj. kokhett kok-

heta
kok}höns s.
kok{ig adj. -t -a
kok{ill [-kill•] s. -en -er gjut-
form

kok{ill}gjuten adj.
kok{ill}gjut{ning s.
kok}kaffe s.
kok}kittel s.
kok}konst s.
kok}kross{are s.
kok}kärl s.
kok}kött s.
kok{ning s.; till 3koka
kok{ong [-ån•] s. -en -er för-
puppningshylsa

kok{ong}tråd s.
ko}kopp{or s. pl. ªmed.º
kokos s. -en produkt av
kokosnöt, särsk. kokos-
flingor; äv. kokosnöt m.m.

kokos}boll s.
kokos}fett s. -et
kokos}fiber s.
kokos}flinga s.
kokos}matta s.
kokos}mjölk s.
kokos}nöt s., till 1nöt
kokos{nöts}olja s.
kokos}olja s.
kokos}palm s.
kok{ott [-ått•] s. -en -er pro-
stituerad kvinna som lever
luxuöst, demimond

kok}platta s.
kok}punkt s.
koks [kåks] s. -en bränsle av
torrdestillerat stenkol

koksa v. -de framställa
koks av stenkol; för-
vandlas till koks

kok}salt s.
kok{salt}lös{ning s.
koks}eld{ad adj.
koks}eld{ning s.
kok}skåp s.
koks{ning s.
kok}spis s. -en -ar
koks}ugn s.
koks}verk s.

kok}tid s.
kok}tross s. ªmil.º
kok}vagn s. ªmil.º
kok}vrå s.
kok}äkta adj. oböjl.
kok}ärt{er s. pl.
kol [kå•l] s. -et el. -en; pl. =

1kola [kå•-] s. -n kolor
karamell

2kola [kå•-] v. -de framställa
träkol i mila; förvandlas
till kol; ta in kol

3kola [ko•-] v. -de ªvard.º dö;
k. av, vippen

kola}karam{ell s.
kola}nöt s., till 1nöt
kola}papper s.
kol{are [kå•-] s. -n; pl. =,

best. pl. kolarna
kol{ar}gosse s. ªåld.º
kol{ar}tro s. kritiklös tro
kola}sås s.
kol}a{tom s.
kola}träd s.
kol}borste s. ªelektr.º
kol}botten s.
kol}box s., till 1box
kol}brik{ett s.
kol}bryt{ning s.
kol}bulle s. ªkok.º
kol}bär{are s.
kol{chos [kålså•s] s. -en -er

ryskt kollektivjordbruk
kol}damm s. -et
kol}di{ox{id s.
kol{di{ox{id}skatt s.
kol{di{ox{id}ut{släpp s.
kol}di{strikt s.
kol}drift s.
kol}eld{ad adj.
kol}eld{ning s.
kol{era [ko•-] s. -n sjukdom
kol{era}bakt{erie s.
kol{era}epi{demi s.
kol{era}kyrko{gård s.
kol{era}sjuk adj. -t -a
kol{era}sjuk{hus s.
kol{era}smitta s.
kol{era}smitt{ad adj.
kol{era}vacc{in s.
kol{er{ik{er [-le•-] s. -n; pl. =
kol{er{isk adj. -t -a häftig,
hetsig, hetlevrad
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kol{est{er{ol [-å•l] s. -en el.
-et fettämne i födan och i
kroppen

kol{est{er{ol}halt s.
kol}fiber s. grafit
kol}filter s.
kol}flöts s.
kol}fynd{ig{het s.
kol}fält s.
kol}för{ande adj. oböjl.
kol}för{en{ing s. kolförening-

arnas kemi
kol}för{råd s.
kol}gruva s.
kol{gruve}arbet{are s.
kol{gruve}di{strikt s.
kol}gård s.
kol}halt s.
kol}halt{ig adj. -t -a
kol}hamn s.
kol}handl{are s.
kol}hydr{at s.
kol{hydr{at}upp{ladd{ning s.
kol}hämt{are s.
kol}hög s.
koli}bac{ill s.
koli}bakt{erie [ko•li-] s.
kolibri [kåll•-] s. -n -er fågel
kolibri}fågel s.
kol{ik [-i•k] s. -en buksmärtor
kol{ik}an{fall s.
kol{ik}plåg{or s. pl.
kol{in [-i•n] s. -en el. -et

ªkem.º ämne i hjärnsubstans o.
äggula m.m.

kol{ing [ko•-] s. -en -ar för-
supen traselegant sjåare el.
dagdrivare

kol{it [-i•t] s. -en ªmed.º in-
flammation i tjocktarm-
en

kolja s. -n koljor fisk –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

kolja}filé s.
kolje}fiske s.
kolka v. -de dricka i stora
klunkar, bälga i sig; k. i
sig

kol}kam{in s.
kol}kraft s.
kol}kraft{verk s.
kol}käll{are s.

koll s. -en -ar ªvard.º
kolla v. -de ªvard.º kollat-
ionera, kontrollera; se; 
k. in

kol{lab{era v. -de sjunka
ihop, falla samman

kol{labor{at{ion s. -en
kol{labor{at{ör [-ö•r] s. -en 

-er samarbetsman
kol{labor{era v. -de sam-
arbeta

kollage se collage
1kolla{gen [-je•n äv. -ge•n] s.

-et ªkem.º ämne i bindväv
m.m.

2kolla{gen [-je•n äv. -ge•n]
adj. -t -a ªkem.º kollagena
trådar i bindväv m.m.

kol}lager s., till 1lager
kol{laps [-ap•s] s. -en -er
sammanbrott; ªfackspr.º
hopfallande av lunga

kol{lapsa v. -de
kol{laps}till{stånd s.
kol}last s.

1kol{lat{er{al [-a•l] adj. -t -a
sidoställd; sidoordnad;
på sidolinjen m.m.

2kol{lat{er{al [-a•l] s. -en -er
ªmed.º sidoledningsbana
t.ex. i blodomlopp

kol{lat{ion s. -en -er jämför-
else av textversioner

kol{lat{ion{era v. -de jämföra
o. granska, motläsa m.m.

kol{lat{ion{er{ing s. -en -ar
första genomgången av
en pjäs med regissör och
skådespelare

kol{lega [-le•-] s. -n; pl. kol-
leger el. kollegor yrkes-
kamrat i ämbetsverk el. in-
stitution m.m.

kol{legi{al [-gia•l] adj. -t -a
lojal mot kolleger el. kol-
lega; kamratlig; kollegie-

kol{legi{al{itet [-te•t] s. -en
kol{legie}block s.
kol{legie}box s., till 1box
kol{legie}häfte s.
kol{legie}leda{mot s.
kol{legie}rum s.
kol{legie}samm{an{träde s.

kol{legi{um [-e•g-] s. kollegi-
et kollegier ämbetsverk el.
institution där beslut
fattas gemensamt;
sammanträde med en skolas
lärarpersonal

kol{lekt [-ek•t] s. -en -er
insamling av pengar 
vid gudstjänst

kol{lekt}bön s. ªkyrkl.º
kol{lekt}bössa s.
kol{lekt}dag s.
kol{lekt}håv s.
kol{lekt{ion [-kso•n] s. -en 

-er samling
1kol{lekt{iv [kåll•- el. -i•v,

såsom förled i sms enbart -i•v]
s. -et; pl. = sammanhållen
grupp, samfälldhet

2kol{lekt{iv [kåll•-] s. -et -er
ªspråkv.º kollektivt sub-
stantiv

3kol{lekt{iv [kåll•- el. -i•v,
såsom förled i sms enbart -i•v]
adj. -t -a bestående av el.
inbegripande ett flertal;
gemensam; samman-
fattande; kollektivt 
ansvar

4kol{lekt{iv [kåll•-] adj. -t -a
ªspråkv.º kollektiva sub-
stantiv

kol{lekt{iv}an{sluten adj.
kol{lekt{iv}an{slut{ning s.
kol{lekt{iv}an{ställd adj. an-
ställd genom kollektiv-
avtal; oegentligt om arbetare
i motsats till tjänstemän

kol{lekt{iv}av{tal s.
kol{lekt{iv}bo{ende s.
kol{lekt{iv}fil s. -en -er
kol{lekt{iv}för{säkr{ing s.
kol{lekt{iv}hus s.
kol{lekt{iv}hus{håll s.
kol{lekt{iv{is{era v. -de över-
föra till samfälld statlig el.
kommunal drift

kol{lekt{iv{is{er{ing s. -en -ar
kol{lekt{iv{ism [-is•m] s. -en
åskådning som ställer
det samfällda i motsats 
mot individerna i för-
grunden
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kol{lekt{iv{ist s. -en -er
kol{lekt{iv{ist{isk adj. -t -a
kol{lekt{iv}jord{bruk s.
kol{lekt{iv}kör{fält s.
kol{lekt{iv}pass s.
kol{lekt{iv}resa s.
kol{lekt{iv}res{en{är s.
kol{lekt{iv}rom{an s.
kol{lekt{iv}traf{ik s.
kol{lekt{iv}traf{ik{ant s.
kol{lekt{iv}åk{ande s. -t
kol{lekt{iv}åk{ning s.
kol{lekt}medel s. pl.
kol{lekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-] strömsamlare

kol{lekt{or}borste s.
kol{lekt}skål s.
kol{lekt{ör [-ö•r] s. -en -er
lottförsäljare

koller s. -n hästsjukdom
koller}an{fall s.
koller}gång s. -en -ar ªtekn.º
krossmaskin

kolli s. -t -n stycke frakt- el.
resgods, paket o.d.

kol{lid{era v. -de stöta ihop
kol{lis{ion s. -en -er samm-
anstötning

kol{lis{ions}kurs s. ªofta bildl.º
kol{lis{ions}o{lycka s.
kol{lis{ions}risk s.
kolli}slag s.; till slag 2
koll}märke s.
koll{ning s.
kollo s. -t -n ªvard.º
sommargård för barn,
barnkoloni

kollodi{um [-o•d-] s. kollod-
iet ªkem.º lösning av
cellulosanitrat i eter o.
alkohol

kollodi{um}hinna s.
kollodi{um}lös{ning s.
kollo{id [-i•d] s. -en -er

ªkem.º ämne i finfördelat
tillstånd jämte dispersions-
medel

kollo{id{al [-a•l] adj. -t -a
ªkem.º kolloidalt tillstånd

kollo{id}kemi s.
kollo{id}part{ikel s.
kollokvi{um [kålåk•v-] s.

kollokviet kollokvier veten-

skapligt samtal, diskuss-
ion

kollra v. -de; k. bort göra
virrig, förvrida huvudet
på

kollr{ig adj. -t -a
kollr{ig{het s.
kol{lus{ion s. -en ªjur.º med-
vetet försvårande av ut-
redning i brottmål

kol}lämp{are s.
kolm s. -en radioaktivt askrikt

kol
kol}mila s.
kol}mule s.; fisk
kol{mårds}marm{or [kå•l-] s.;

från Kolmården
kol}mörk adj. -t -a
kol}mörker s.
koln{ad [kå•l-] adj. kolnade

rester
kol{ning s.; till 2kola
kolo{fon [-å•n] s. -en -er

ªboktr.º text i slutet av bok
med uppgifter om tryck-
eri o. tryckår m.m.

kolofoni{um [-fo•- el. -få•-] s.
kolofoniet (stråk)harts

1kol{on [ko•lon] s. -et; pl. =
skiljetecknet :; ªmetr.º vers-
led

2kol{on [ko•lon] s.; best. =
ªmed.º tjocktarm; en k.

kol{oni [-i•] s. -n -er under-
lydande besittning;
grupp av individer som
hör ihop; markområde
för odling; sommargård
för barn

kol{oni{al [-a•l] adj. -t -a
kol{oni{al}för{valt{ning s.
kol{oni{al}handel s.
kol{oni{al{ism [-is•m] s. -en
politik som innebär ut-
nyttjande av länder i
främmande världsdelar
som kolonier

kol{oni{al{ist s. -en -er
kol{oni{al{ist{isk adj. -t -a
kol{oni{al}krig s.
kol{oni{al}land s., till 1land
kol{oni{al}makt s. -en -er
kol{oni{al}pol{it{ik s.

kol{oni{al}reg{im s.
kol{oni{al}stat s.
kol{oni{al}stil s.
kol{oni{al}syst{em s.
kol{oni{al}tid{en s. best.
kol{oni{al}vara s.; mest i pl.
kol{oni{al{varu}af{fär s.
kol{oni{al}välde s.

1kol{oni}land s., till 1land
kolonialland

2kol{oni}land s., till 2land
i koloniträdgård

kol{oni}lott s.
kol{oni}om{råde s.
kol{on{is{at{ion s. -en -er
kol{on{is{at{ions}arbete s.
kol{on{is{at{ör [-ö•r] s. -en -er
kol{on{is{era v. -de göra ett

land till koloni
kol{on{is{er{ing s.
kol{on{is{er{ings}för{sök s.
kol{on{is{er{ings}pol{it{ik s.
kol{on{ist [-is•t] s. -en -er
nybyggare m.m.

kol{oni}stuga s.
kol{oni}träd{gård s.
kolonn [-ånn•] s. -en -er
rund pelare; ªmil.º marsch-
formering; jfr femtekolonn

kolonn{ad [-a•d] s. -en -er
pelarrad, pelargång

kolonn}buren adj.
kolonn{ett [-ett•] s. -en -er
liten kolonn

kolonn{ett}gall{eri s.
kolonn}ordn{ing s. ªkonst.º
kolonn{vis adv.
kol{on}tecken s.
kolorado}bagge [-ra•-] s.;

insekt
kolorado}skal{bagge s.
kol{or{at{ur [-u•r] s. -en -er

utsmyckning med löpningar
o. drillar m.m. i sång

kol{or{at{ur}aria s.
kol{or{at{ur}sopr{an s.
kol{or{at{ur}sång s.
kol{or{at{ur}sång{erska s.
kol{or{era v. -de färglägga
kol{or{er{ing s.
kol{or{ism [-is•m] s. -en
måleri som lägger
huvudvikten vid färgen
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kol{or{ist s. -en -er
kol{or{ist{isk adj. -t -a
kol{or{it [-i•t] s. -en -er
färggivning, färgglans;
klangfärg

kol}os s. -et
kol{os}för{gift{ning s.
kolo{skopi [-i•] s. -n optisk
undersökning av tjock-
tarmen

koloss [-åss•] s. -en -er ngt
stort o. klumpigt, bjässe

koloss{al [-a•l] adj. -t -a
jättestor, ofantlig

koloss{al}form{at s.
koloss{al}staty s.
Koloss{er}brev{et namn;

i Bibeln
kolo{stomi [-i•] s. -n -er
operation på tjocktarm-
en för att låta patientens
avföring tömmas i en
påse på magen

kol}ox{id s.
kol{ox{id}för{gift{ning s.
kol}part{ikel s.
kol{port{age [-a•s] s. -t [-et];
skriftspridning gm kol-
portörer; litteratur av låg
kvalitet

kol{port{age}rom{an s.
kol{port{era v. -de gå om-
kring o. bjuda ut skrift-
alster; k. ut utsprida, ge
spridning åt

kol{port{ör [-ö•r] s. -en -er
kringvandrande skrift-
försäljare, skriftspridare;
kringresande lekmanna-
predikant

kol}pro{dukt{ion s.
kol}pråm s.
kol}pulver s.
kol}ryss s. ªåld.º flätad
vagnskorg för träkols-
transport

kol}rök s.
kol}skiss s.
kol}skyffel s.
kol}stat{ion s.
kol}stybb s.
kol{stybbs}bana s. ªsport.º
kol}stål s.

kol}svart adj.
kol}svavla s. -n ªåld.º koldi-
sulfid

kol}syra s.
kol}syr{ad adj. kolsyrat

vatten
kol{syre}snö s.
kol}säck s.
kolt s. -en -ar klädesplagg
kol}tabl{ett s.
kolt}barn s.
kol}teckn{ing s.
kolt}ficka s.
kol}trast s.; fågel
kol}tråd s. ªelektr.º
kol{tråds}lampa s.
kolt}ålder s.

1ko}lugn adj. -t -a fullkom-
ligt lugn

2kol}ugn s.
kolumb{ari{um [-ba•-] s.

kolumbariet kolumbarier
gravurnekammare

kolumn [-um•n] s. -en -er
spalt i tabell m.m.; ªboktr.º
sats till sida

kolumn}huvud s.
kolumn{ist [-is•t] s. -en -er
medarbetare som i tid-
ning regelbundet skriver
personligt hållna komment-
arer i aktuella frågor,
spaltskrivare

kolumn}rubr{ik s.
kolumn}siffra s.
kolumn}titel s. ªboktr.º
kol}upp{lag s.
kolv s. -en -ar i sms som

gevärskolv, glaskolv m.m.
kolv}blomstr{ig adj. -t -a
kol}ved s.
kolv}mot{or s.
kolv}ring s.
kol}väte s. -t -n
kol{väte}ut{släpp s.
kol}ång{are s.
koma [kå•-] s. -t el. -n ªmed.º
medvetslöshet, dvala

koma}till{stånd s.
kom{at{ös [-ö•s] adj. -t -a

ªmed.º
kom{batt{ant [-an•t] s. -en 

-er deltagare i strid

kombi s. -n; pl. = el. -er mest
som förled i sms kombin-
ations-; kombinerad
person- o. varubil

kombi}bil s.
kombi}kraft{verk s.
kombi}kyl{skåp s.
kombi}mod{ell s.
kom{bin{at [-a•t] s. -et; pl. =
något kombinerat; före-
tagsform av koncerntyp
i det forna Sovjet m.m.

kom{bin{at{ion s. -en -er
sammanställning, för-
knippning, förening

kom{bin{at{ions}ef{fekt s.
kom{bin{at{ions}för{måga s.
kom{bin{at{ions}lås s.
kom{bin{at{ions}mått{sats s.
kom{bin{at{ions}möj{lig{het s.
kom{bin{at{ions}slalom s.
kom{bin{at{ions}spel s.

ªsport.º
kom{bin{at{ions}stört{lopp s.
kom{bin{at{ions}tjänst s.
kom{bin{at{ions}tång s. -en

kombinationstänger ªtekn.º
kom{bin{at{ions}tävl{ing s.
kom{bin{at{or{isk [-to•-] adj.

-t -a
kom{bin{era v. -de samman-
ställa, förknippa, förena

kom{bin{er{ing s.
kombi}typ s.
kombi}vagn s.
kom{edi [-i•] s. -n -er lust-
spel; spela k.

kom{edi{ant [-an•t] s. -en -er
sämre skådespelare

kom{edi{art{ad adj.
kom{edi{enn [-enn•] s. -en 

-er skådespelerska i lust-
spel

kom{edi}film s.
kom{edi}för{fatt{are s.
kom{edi}scen s.
kom{edi}serie s.
kom{edi}stil s.
kom{edi}teater s.
kom{et [-e•t] s. -en -er himla-

kropp
kom{et{art{ad adj.
kom{et}bana s.
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kom{et}karri{är s.; ytterst
snabb karriär

kom{et}likn{ande adj. oböjl.
kom{et}svans s.
kom{fort [kåmfårt• äv.
kåm•f-] s. -en bekvämlig-
het o. trivsamhet

kom{fort{abel [-a•-] adj. -t
komfortabla bekväm o.
trivsam

kom}i{håg [-hå•g] s. -et
ªvard.º minne; ha dåligt k.

kom{i{håg}lista s.
kom{ik [-i•k] s. -en lustig-
het, löjlighet

kom{ik{er [ko•-] s. -n; pl. =
kom{ik{er}fack{et s. best.
kom{isk adj. -t -a lustig, löj-
lig

ko}mjölk s.
1komma s. -t -n skiljetecken
2komma v. kom, kommit,

kommen kommet komna,
pres. kommer, imper. kom;
k. sig tillfriskna; hänga
samman; k. ifråga; k. till-
korta; när det kommer till
kritan; k. att anger framtid

komma}fel s.
komm{ande adj. oböjl.
kom{mand{it}bo{lag [-i•t-] s.;

med begränsad ansvarighet för
(en el.) flera delägare

kom{mand{it}del{äg{are s.
kom{mand{it}lott s.
kom{mand{it{är [-ä•r] s. -en 

-er kommanditdelägare
kom{mando [-an•d-] s. -t -n
befallning; befäl; trupp
med viss uppgift; på k.;
föra k.

kom{mando}brygga s.
kom{mando}centr{al s.
kom{mando}ex{ped{it{ion s.
kom{mando}ord s.
kom{mando}pol{it{ik s.
kom{mando}rop s.
kom{mando}sold{at s.
kom{mando}språk s.
kom{mando}stav s. -en -ar
kom{mando}styrka s.
kom{mando}tecken s.
kom{mando}trupp s.

kom{mando}öv{ning s.
komma}tecken s.
komm{at{era v. -de förse
med el. sätta komman

komm{at{er{ing s.
komm{at{er{ings}fel s.
komm{at{er{ings}regel s. -n

kommateringsregler
kom{mend{ant [-an•t] s. -en 

-er chef för garnison m.m.
kom{mend{ant{skap s. -et
kom{mend{ant{ur [-u•r] s. -en

-er
kom{mend{era v. -de befalla;
föra befäl över

kom{mend{er{ing s. -en -ar
tjänsteuppdrag av till-
fällig art

kom{mend{ör [-ö•r] s. -en -er
högre sjöofficer; högre officer
i Frälsningsarmén; innehavare
av högre grad inom orden;
ªfinl. äv.º högre militär befäl-
havare e.d.

kom{mend{ör}kapt{en s.
kom{mend{örs}grad s.
kom{mend{örs}tecken s.
kom{mens{ur{abel [-a•-] adj.

-t kommensurabla mätbar
med samma mått, jäm-
förbar

kom{ment{ar [-a•r] s. -en -er
förklarande anmärk-
ningar el. utläggningar

kom{ment{ar}verk s.
kom{ment{at{or [-a•-] s. -n 

-er [-o•r-]; tolkare, ut-
läggare

kom{ment{era v. -de för-
klara, utlägga

kom{ment{er{ing s.
kom{mers [-är•s] s. -en -er
handel

kom{mersa v. -de ªvard.º
handla

kom{merse}råd s. -et; pl. =
ªfinl.º hederstitel

kom{mersi{al{is{era v. -de in-
rikta på affärer, sträva
efter ekonomisk vinst på

kom{mersi{al{is{er{ing s.
kom{mersi{al{ism [-is•m] s.

-en affärsverksamhet med in-

riktning på strävan efter
vinst

kom{mersi{ell [-iell•] adj. -t 
-a handels-, affärs-

kom{mers}kol{legi{um s.; best.
f. = el. kommerskollegiet

kom{min{ister [-is•t-] s. -n
komministrar präst

kom{min{ister}tjänst s.
kom{min{istr{at{ur [-u•r] s.

-en -er komministertjänst
kom{miss [kåmm•- äv. -iss•]

s. -en grovt militärtyg; i
kommissen ªvard.º i mil-
itärtjänst

kom{miss{ari{at [-a•t] s. -et;
pl. =

kom{miss{arie [-a•-] s. -n -r
kom{miss{ion [-o•n] s. -en 

-er uppdrag el. åtagande
att sälja el. köpa varor m.m.;
statlig kommitté el.
nämnd för mera omfattande
uppgifter

kom{miss{ions}av{tal s.
kom{miss{ions}bok{handel s.
kom{miss{ions}leda{mot s.
kom{miss{ions}med{lem s.
kom{miss{ion{är [-ä•r] s. -en

-er ombud, person el.
firma som säljer el. köper
i kommission m.m.;
tjänsteman som repre-
senterar allmänheten;
EU-kommissionär

kom{miss{ion{ärs}före{tag s.
kom{miss{ion{är{skap s. -et
kom{miss{ion{ärs}verk{sam{-

het s.
kom{miss}kläde s.
kom{mitté s. -n -er

arbetsgrupp utsedd att
handha en uppgift, ut-
skott, nämnd

kom{mitté}arbete s.
kom{mitté}be{tänk{ande s.
kom{mitté}di{rekt{iv s.
kom{mitté}för{slag s.
kom{mitté}leda{mot s.
kom{mitté}med{lem s.
kom{mitt{ent [-en•t] s. -en 

-er uppdragsgivare
kom{mitt{er{ad adj.;
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substantiverat kommitté-
ledamot; de kommitter-
ade

kom{mitté}samm{an{träde s.
kom{mitté}upp{drag s.
komm{od [-o•d] s. -en -er
skåpliknande tvättställ

kommod{or [-då•r] s. -en -er
ªfinl.º hög sjöofficer; ord-
förande för segelsällskap
o.d.

komm{od}serv{is s.
kom{mun [-u•n] s. -en -er

geografiskt avgränsad admin-
istrativ enhet

kom{mun{al [-a•l] adj. -t -a
kom{mun{al}an{ställd adj.
kom{mun{al}arbet{are s.
kom{mun{al}be{skatt{ning s.
kom{mun{al}full{mäkt{ig adj.;

pl. -e substantiverat; äldre
motsvarighet till kommun-
fullmäktig

kom{mun{al}för{bund s.
kom{mun{al}för{valt{ning s.
kom{mun{al}gubbe s. ªvard.º
kom{mun{al}hus s.
kom{mun{al{is{era v. -de
lägga under kommunen

kom{mun{al{is{er{ing s.
kom{mun{al}kont{or s.
kom{mun{al}lag s. -en -ar
kom{mun{al}lag{stift{ning s.
kom{mun{al}man s., till 1man
kom{mun{al}nämnd s.
kom{mun{al}pamp s. ªvard.º
kom{mun{al}pol{it{ik s.
kom{mun{al}pol{it{ik{er s.
kom{mun{al}pol{it{isk adj.

-t -a
kom{mun{al}råd s. -et; pl. =
kom{mun{al{råds}post s.
kom{mun{al}se{kret{er{are s.
kom{mun{al}skatt s.
kom{mun{al}tjänste{man s.
kom{mun{al}val s. -et; pl. =
kom{mun}an{ställd adj.
kom{mun}bi{drag s.
kom{mun}chef s.
kom{mun}del s.
kom{mun{dels}nämnd s.
kom{mun}de{parte{ment s.
kom{mun}di{rekt{ör s. ªfinl.º

kom{mun}full{mäkt{ig adj.; pl.
-e substantiverat

kom{mun{full{mäkt{ige}leda{
mot s.

kom{mun}för{bund s.
kom{mun}gräns s.
kom{mun}gubbe s. ªvard.º
kom{mun{ic{era v. -de med-
dela sig med; stå i för-
bindelse med; kommunic-
erande kärl

kom{mun{ic{er{bar adj. -t -a
kom{mun{ic{er{ing s.
kom{mun{ik{ant [-an•t] s. -en

-er nattvardsgäst
kom{mun{ik{at{ion s. -en -er
förbindelse; samfärdsel;
kontakt mellan människor;
överföring av informat-
ion m.m.

kom{mun{ik{at{ions}de{-
parte{ment s.

kom{mun{ik{at{ions}led s. -en
-er

kom{mun{ik{at{ions}linje s.
kom{mun{ik{at{ions}medel s.
kom{mun{ik{at{ions}min{-

ister s.
kom{mun{ik{at{ions}nät s.
kom{mun{ik{at{ions}-

pro{blem s.
kom{mun{ik{at{ions}radio s.

-n
kom{mun{ik{at{ions}satell{it s.
kom{mun{ik{at{ions}syst{em s.
kom{mun{ik{at{ions}tab{ell s.
tidtabell

kom{mun{ik{at{ions}teori s.
kom{mun{ik{at{ions}väg s.
kom{mun{ik{at{iv [-i•v] adj.

-t -a
kom{mun{ik{at{or [-a•t-] s. -n

-er [-o•r-]; kommunikatör
kom{mun{ik{at{or{isk [-to•-]

adj. -t -a kommunikat-
ions-

kom{mun{ik{at{ör [-ö•r] s. -en
-er överbringare av in-
formation m.m.

kom{mun{iké [-ke•] s. -n -er
meddelande till allmänhet-
en från myndighet o.d.

kom{mun}in{del{ning s.

kom{mun}inne{vån{are s.
kom{mun}in{vån{are s.
kom{mun{ion [-o•n] s. -en -er
nattvardsgång; gudsge-
menskap

kom{mun{ism [-is•m] s. -en
lära el. åskådning el. polit.
system som åsyftar förverklig-
ande av samfundsskick
med egendomsgemen-
skap

kom{mun{ist s. -en -er
kom{mun{ist{isk adj. -t -a
kom{mun{ist}land s., till

1land
kom{mun{ist}led{are s.
kom{mun{ist}org{an s.; tidning
kom{mun{ist}parti s.
kom{mun{ist}pro{pag{anda s.
kom{mun{ist}reg{im s.
kom{mun{ist}rör{else s.
kom{mun{ist}skräck s.
kom{mun{ist}spöke s.
kom{mun{ist}stat s.
kom{mun{ist}tid{ning s.
kom{mun}min{ister s.
kom{mun}pol{it{ik{er s.
kom{mun}re{form s.
kom{mun}samm{an{lägg{-

ning s.
kom{mun}samm{an{slag{-

ning s.
kom{mun}styr{else s.
kom{mun}val s. -et; pl. =
kom{mun}ägd adj.
kom{mut{at{ion s. -en -er

ªspråkv.º metod att avgöra
väsentliga betydelseskillnader 
i ett språk

kom{mut{at{iv [-i•v äv.
kåmm•-] adj. -t -a ªelektr.º
omkastbar; som innebär
omkastbarhet

kom{mut{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] ªelektr.º strömvänd-
are, strömomkastare

kom{mut{at{or}mot{or s.
kom{mut{era v. -de 1 ªelektr.º
omkasta  2 ªspråkv.º vara
utbytbar genom kom-
mutation

ko}mocka s. -n komockor
ªvard.º
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komp s. -et; pl. = ªvard.º
musikergrupp som utför ac-
kompanjemang

kompa v. -de ªvard.º ac-
kompanjera

kom{pakt [-ak•t] adj.; n. =, -a
tät, massiv; samman-
pressad, förhållandevis
liten; ªbildl.º orubblig

kom{pakt}bil s.
kom{pakt{era v. -de samm-
anpressa sopor m.m.

kom{pakt{er{ing s.
kom{pakt{het s.
kom{pakt}kamera s.; med

autofokus, inbyggd blixt etc.
kom{pakt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-]; maskin för samm-
anpressning

kom{pakt}skiva s. cd
1kom{pani [-i•] s. -et -er

bolag; sällskap; underav-
delning av bataljon m.m.

2kom{pani [kåm•p-] s. oböjl.;
i firmabeteckning; N.N. och
kompani mest förkortat
N.N. \& Co

kom{pani}ad{jut{ant s.
kom{pani}as{sist{ent s.
kom{pani}be{fäl s.
kom{pani}chef s.
kom{pani}ex{ped{it{ion s.
kom{pani}of{fic{er s.
kom{pani}order s.
kom{pani}porsl{in s. -et
kom{pani{skap [-i•-] s. -et;

vara i el. ingå k. med ngn
kom{pani}stab s.
komp{anj{on [-o•n] s. -en -er
bolagsman, meddelägare
m.m.

komp{anj{on}lär{are s. bi-
trädande lärare

komp{anj{on{skap s. -et
kom{par{abel [-ra•-] adj. -t

komparabla jämförlig;
ªspråkv.º möjlig att kom-
parera

kom{par{at{ion s. -en -er
ªspråkv.º gradförhöjning

kom{par{at{ions}grad s.
kom{par{at{ions}änd{else s.
kom{par{at{ist [-is•t] s. -en 

-er person som sysslar
med jämförande veten-
skap

1kom{par{at{iv [kåm•p- äv.
-i•v] adj. -t -a jämförande

2kom{par{at{iv [kåm•p- såsom
förled i sms äv. -i•v-] s. -en 
-er ªspråkv.º ’större’ är k. av
’stor’

kom{par{at{iv}form s. -en -er
kom{par{at{iv}änd{else s.
komp{are s. -n; pl. =, best. pl.

komparna ªvard.º
kom{par{era v. -de ªspråkv.º
bilda gradformer av

kom{par{er{ing s.
kom{pars [-ar•s] s. -en -er

ªåld., ofta bildl.º innehavare
av stum biroll, statist

kom{pass [-ass•] s. -en -er
kom{pass}hus s.
kom{pass}kurs s.
kom{pass}nål s.
kom{pass}rikt{ning s.
kom{pass}ros s. -en -or
kompasstreck avstavas

kom{pass}streck s.
kom{pat{ibel [-i•-] adj. -t

kompatibla ªdatabeh.º
möjlig att samordna med
ngt

kom{pat{ibil{itet [-e•t] s. -en
kom{pendie{art{ad adj.
kom{pendi{um [-en•d-] s.

kompendiet kompendier
sammandrag; kortfattad
handbok; ªtekn.º motljus-
skydd på filmkamera

kom{pens{at{ion s. -en -er er-
sättning, gottgörelse; ut-
jämning

kom{pens{at{ions}af{fär s.
kom{pens{at{ions}krav s.
kom{pens{at{ions}led{ig{het s.
kom{pens{at{ions}pendel s.
kompensationstillägg

avstavas kom{pens{at{ions}-
till{lägg s.

kom{pens{at{ions}tänk{ande s.
-t

kom{pens{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] ªtekn.º anordning
för kompensering m.m.

kom{pens{at{or{isk [-to•-]
adj. -t -a

kom{pens{era v. -de upp-
väga, ersätta; utjämna

kom{pens{er{ing s.
kom{pet{ens [-en•s] s. -en -er

tillräcklig skicklighet; be-
hörighet

kom{pet{ens}be{vis s.
kom{pet{ens}för{klara v.
kom{pet{ens}för{klar{ing s.
kom{pet{ens}giv{ande adj.

oböjl. k. myndighet
kom{pet{ens}höj{ande adj.

oböjl.
kom{pet{ens}höj{ning s.
kom{pet{ens}krav s.
kom{pet{ens}om{råde s.
kom{pet{ens}prov s. -et; 

pl. =
kom{pet{ens}ut{veckl{ing s.
kom{pet{ens}vill{kor s.
kom{pet{ens}värde s.
kom{pet{ent [-en•t] adj.; n. =,

-a skicklig, duglig; be-
hörig

komp}grupp s.
kom{pil{at [-a•t] s. -et; pl. =
kom{pil{at{ion s. -en -er
kom{pil{at{ions}arbete s.
kom{pil{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]

kom{pil{at{or{isk [-to•-] adj. -
t -a

kom{pil{at{ör [-ö•r] s. -en -er
kom{pil{era v. -de hop-
arbeta av delar ur flera
skrifter

kom{pil{er{ing s.
komp{is s. -en -ar ªvard.º
kamrat

komp{is}anda s.
komp{is}gäng s. ªvard.º
komp{is}åka v.
komp{is}åk{ning s.
komp}led{ig adj. -t -a ªvard.º
kompensationsledig

komp}led{ig{het s.
kom{ple{ment [-en•t] s. -et;

pl. = utfyllnad, tillägg
kom{ple{ment}färg s.
kom{ple{ment}mängd s.
kom{ple{ment}vinkel s.
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kom{ple{ment{är [-ä•r] adj.
-t -a

kom{ple{ment{är}färg s.
kom{plet{ori{um [-to•-] s.

kompletoriet kompletorier
dagens sista tidebön,
aftonandakt efter
gammal ritual

kom{plett [-ett•] adj.; n. =, -a
fullständig; fullkomlig

kom{plett{era v. -de utfylla,
fullständiga

kom{plett{er{ing s.
kom{plett{er{ings}arbete s.
kom{plett{er{ings}kurs s.
kom{plett{er{ings}pens{ion s.
kom{plett{er{ings}pro{pos{-

it{ion s.
kom{plett{er{ings}val s. -et;

pl. =
1kom{plex [-ek•s] adj. -t -a

sammansatt
2kom{plex [-ek•s] s. -et; pl. =

sammanfattning, grupp;
sammanhängande helt;
grupp av föreställningar,
särsk. känsla av under-
lägsenhet, hämning

kom{plex}fri adj.
kom{plex}fylld adj.
kom{plex{itet [-e•t] s. -en
kom{plic{era v. -de inveckla,
trassla till, försvåra

kom{plic{er{ad adj. svår, in-
vecklad

kom{plic{er{ing s.
kom{plik{at{ion s. -en -er för-
veckling; egenskap att
vara invecklad; tillstöt-
ande sjukdom, förvärr-
ande omständighet

kom{plik{at{ions}fri adj.
kom{plik{at{ions}grad s.
kom{plik{at{ions}risk s.
kom{pli{mang [-an•] s. -en 

-er artighetsbetygelse,
smickrande lovord

kom{pli{ment{era [-mente•-]
v. -de säga artigheter till;
lyckönska

kom{pli{ment{er{ing s.
kom{plott [-ått•] s. -en -er
sammansvärjning, intrig

kom{plott}mak{are s. -n;
pl. =, best. pl. komplott-
makarna

komp}mus{ik{er s.
komp{ning s.
kom{pon{ent [-en•t] s. -en -er
beståndsdel

kom{pon{ent}till{verk{ning s.
kom{pon{era v. -de konst-

mässigt sammansätta o.
framställa, utarbeta; ton-
sätta

kom{pon{er{ing s.
kom{pon{ist [-is•t] s. -en -er
tonsättare

kom{pos{ant [-an•t] s. -en -er
ªfys.º komponent i vektor

kom{pos{it [-i•t] s. -en -er
fiberarmerad plast

kom{pos{it{ion s. -en -er
sammansättning, an-
ordning; tonsättning,
musikstycke; skapelse,
produkt

kom{pos{it{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a

kom{pos{it{ions}form s. -en 
-er

kom{pos{it}materi{al s.
kom{pos{it{or{isk [-to•-] adj.

-t -a
kom{pos{it{um [-po•-] s.

oböjl. ªspråkv.º sammansatt
ord, sammansättning;
ett k.

kom{pos{it{ör [-ö•r] s. -en -er
tonsättare

kom{post [-ås•t] s. -en -er
hög av blandning av för-
multningsbara ämnen
(som löv, gräs) m.m.

kom{post}be{håll{are s.
kom{post{era v. -de
kom{post{er{bar adj. -t -a
kom{post{er{ing s.
kom{post{er{ings}an{lägg{-

ning s.
kom{post}hög s.
kom{post}jord s.
kom{pott [-ått•] s. -en -er

maträtt av inkokt frukt;
ªbildl.º röra

kom{pott}skål s.

kom{pound- [-pau•nd-] i sms
ªfackspr.º sammansatt

kom{pound}kärna s. ªfys.º
kom{pound}lind{ning s.; i el-

maskin
kom{pound}mask{in s.
kom{pound}plåt s.; med olika

skikt
kom{press [-ess•] s. -en -er
stycke sammanvikt gas-
väv till förband m.m.

kom{press{ion s. -en -er
hop- el. sammanpress-
ning, sammantryckning

kom{press{ions}för{håll{-
and{en s. pl.; i cylinder

kom{press{ions}rum s.
kom{press{or [-ess•-] s. -n -er
[-o•r-]; hoppressnings-
apparat för gas o.d.

kom{prim{at{or [-a•t-] s. -n 
-er [-o•r-]; hoppressnings-
apparat för sopor

kom{prim{era v. -de hop-
pressa, hoptrycka

kom{prim{er{ing s.
kom{pro{mett{era v. -de
ställa i dålig dager,
bringa i vanrykte,
skämma ut; k. sig

kom{pro{mett{er{ing s.
kom{pro{miss [-iss•] s. -en 

-er sammanjämkningsför-
slag, ömsesidig eftergift,
medelväg

kom{pro{missa v. -de
kom{pro{miss{are s. -n; pl. =,

best. pl. kompromissarna
kom{pro{miss}be{slut s.
kom{pro{miss}för{slag s.
kom{pro{miss}för{sök s.
kom{pro{miss}kand{id{at s.
kom{pro{miss}lös adj. -t -a
kom{pro{miss}lös{het s.
kom{pro{miss}lös{ning s.
kom{pro{miss}pol{it{ik s.
kom{pro{miss}vilja s.
kom{pro{miss}vill{ig adj. -t -a
komp}sekt{ion s.
kom}radio s. -n ªvard.º kom-
munikationsradio

kom}vux s. oböjl.; förk. kom-
munal vuxenutbildning
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kon [ko•n] s. -en -er kropp
med plan cirkulär basyta
o. sidoytan uppåt av-
smalnande i en spets
m.m.

kona [-o•-] s. -n konor
ªtekn.º konformig
maskindel; konkoppling

kon{centr{at [-a•t] s. -et; pl. =
produkt av koncentrer-
ing; sammanfattning

kon{centr{at{ion s. -en -er
kon{centr{at{ions}för{måga s.
kon{centr{at{ions}grad s.

ªkem. o. fys.º
kon{centr{at{ions}läger s.
kon{centr{at{ions}läs{ning s.;

i skola
kon{centr{at{ions}pro{cess s.
kon{centr{at{ions}stör{ning s.
kon{centr{at{ions}svår{ig{-

het{er s. pl.
kon{centr{era v. -de samla,
sammandraga el. -tränga,
förtäta; göra lösning o.d.
starkare; k. sig på

kon{centr{er{ing s.
kon{centr{er{ings}för{måga s.
kon{centr{ic{itet [-e•t] s. -en
kon{centr{isk [-sen•t-] adj. -t

-a med gemensam medel-
punkt

1kon{cept [-sep•t] s. -et; pl. =
äv. -er utkast, kladd;
manuskript till muntlig
framställning; tappa kon-
cepterna förlora fattning-
en, komma av sig

2kon{cept [-sep•t] s. -et; pl. =
i affärs- och reklamspråk idé,
begrepp

kon{cept}bok s., till 1bok
kon{cept{ion [-pso•n] s. -en 

-er befruktning; skap-
elseidé till en dikt m.m.;
uppfattning, begrepp

kon{cept{ions}för{måga s.
kon{cept{ions}tid s.
kon{cept}karta s.
kon{cept}konst s. konceptu-
ell konst

kon{cept}papper s.
kon{cept}proto{koll s.

kon{ceptu{ell [-ell•] adj. -t -a;
k. konst konst som
lägger all vikt vid idén

kon{cern [-sä•rn äv. -sö•rn]
s. -en -er grupp av företag
förenade som moder- o.
dotterbolag m.m.

kon{cern}bal{ans{räkn{ing s.
kon{cern}bi{drag s.
kon{cern}bild{ning s.
kon{cern}chef s.
kon{cern}före{tag s.
kon{cern}led{ning s.
kon{cern}om{sätt{ning s.
kon{cern}redo{vis{ning s.
kon{cern}re{sult{at s.
kon{cess{ion s. -en -er till-
stånd att bedriva viss verk-
samhet, t.ex. gruvdrift, bank-
rörelse

kon{cess{ion{era v. -de ge
koncession

kon{cess{ion{er{ing s.
kon{cess{ions}an{sök{an s.
kon{cess{ions}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. koncessions-
havarna

kon{cess{ions}nämnd s.
Koncessionsnämnden för
miljöskydd

kon{cess{ions}plikt s.
kon{cess{ions}tid s.
kon{cess{ions}vill{kor s.
kon{cess{ions}ärende s.
kon{cess{iv [kånn•- äv. -i•v]

adj. -t -a ªspråkv.º medgiv-
ande; k. konjunktion

kon{cess{iv}bi{sats s.
kon{cili{ans [-an•s el. -an•s]

el. kon{sili{ans s. -en
kon{cili{ant [-an•t el. -n•t] el.

kon{sili{ant adj.; n. =, -a
försonlig, smidig

kon{cili{ar{ism [-is•m] el.
kon{sili{ar{ism s. -en medel-
tida uppfattning att konciliet
har högre auktoritet än påven

kon{cilie}be{slut s.
kon{cili{um [-si•-] s. konciliet

koncilier el. kon{sili{um
konsiliet konsilier kyrko-
möte inom romersk-katolska
kyrkan

kon{cipi{era v. -de befrukt-
as; få idé till en dikt m.m.,

kon{cipi{er{ing s.
kon{cis [-si•s] adj. -t -a
sammanträngd, kortfatt-
ad o. exakt

kon{cis{het s.
kon{demn{at{ion s. -en -er

ªsjö.º
kon{demn{era v. -de ªsjö.º ut-
döma havererat fartyg; ta
fartygslast i beslag

kon{demn{er{ing s.
kon{dens [-den•s] s. -et äv.

-en kondensvatten
kon{dens}ag{greg{at s. ªtekn.º
kon{dens{at [-a•t] s. -et; pl. =
kondenserad vätska

kon{dens{at{ion s. -en -er
kon{dens{at{ions}kärna s.
kon{dens{at{ions}nivå s.

ªmeteor.º
kon{dens{at{ions}strimma s.;

efter flygplan
kon{dens{at{ions}vatten s.
kon{dens{at{or [-a•t-] s. -n 

-er [-o•r-] ªfys.º anordning
för lagring av elektrisk
laddning m.m.

kon{dens{at{or}lampa s.
ªelektr.º

kon{dens{at{or}mikro{fon s.
kon{dens{era v. -de förtäta;
överföra gas el. (om gas)
övergå till flytande el.
fast form; indunsta mjölk
m.m.

kon{dens{er{ing s.
kon{dens{er{ings}vatten s.
kon{dens}kraft s.
kon{dens{or [-den•s-] s. -n 

-er [-o•r-] ªfackspr.º an-
ordning för kondenser-
ing av ånga; samlingslins
m.m.

kon{dens{or}lins s.
kon{dens}vatten s.

1kond{is [kånn•-] s. -et; pl. =
ªvard.º konditori

2kond{is [kånn•-] s. -en
ªvard.º kondition

kond{is}be{sök s.
kond{it{ion s. -en -er gott till-
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stånd med tanke på hälsa el.
prestationsförmåga m.m.,
ork; i pl. villkor

kond{it{ion{al [-a•l] adj. -t -a
ªspråkv.º villkors-

kond{it{ion{al}bi{sats s.
kond{it{ion{al{is [-a•l-] s.;

best. = ªspråkv.º verbform
använd i huvudsats till kond-
itional bisats; en k.

kond{it{ion{al}sats s.
kond{it{ion{era v. -de för-
sätta i lämpligt tillstånd
för användning, göra
lämplig m.m.; ªfackspr.º
undersöka fuktighetshalt
i garn m.m.

kond{it{ion{er{ing s.
kond{it{ion{er{ings}ap{par{at s.
kond{it{ions}kräv{ande adj.

oböjl.
kond{it{ions}prov s. -et; pl. =
kond{it{ions}sköt{are s. ªfinl.º
kond{it{ions}test s. -et el. -en;

pl. = el. -er
kond{it{ions}träna v.
kond{it{ions}trän{ing s.
kond{it{or [-i•-] s. -n -er
[-o•r-]; person som yrkes-
mässigt tillverkar finare
bakverk m.m.

kond{it{ori [-ri•] s. -et -er
bageri o. affär för finare
bakverk med servering

kond{it{ori}be{sök s.
kond{it{ori}rör{else s.
kond{it{ori}serv{er{ing s.
kond{it{ori}var{or s. pl.
kon{dole{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er betygelse av del-
tagande i sorg

kon{dole{ans}be{sök s.
kon{dole{ans}brev s.
kon{dole{ans}tele{gram s.
kon{dole{ans}vis{it s.
kon{dol{era v. -de beklaga
sorgen, betyga sitt del-
tagande

kon{dol{er{ing s.
kondom [-å•m] s. -en -er

preventivmedel
kondor [-å•r] s. -en -er fågel
kondor}näste s.

kondotti{är [-tiä•r] s. -en -er
ªhist.º italiensk anförare för
legotrupp; ªbildl.º lyck-
sökare

kon{dukt{or [-duk•t-] s. -n -er
[-o•r-]; elektrisk ledare

kon{dukt{ris [-i•s] s. -en -er
kon{dukt{ör [-ö•r] s. -en -er
kon{dukt{örs}väska s.
kon{feder{at{ion s. -en -er

statsförbund
kon{feder{er{ad adj. för-
bunden; konfedererade
stater

kon{fekt [-ek•t] s. -en
kon{fekt}ask s.
kon{fekt}bit s.
kon{fekt}but{ik s.
kon{fekt{ion [-kso•n] s. -en
fabriksmässig tillverk-
ning av kläder; handel med
färdigsydda fabriksgjorda
kläder

kon{fekt{ion{era v. -de
fabriksmässigt färdigställa
kläder o.d.

kon{fekt{ion{er{ing s.
kon{fekt{ions}af{fär s.
kon{fekt{ions}av{del{ning s.
kon{fekt{ions}bransch{en s.

best.
kon{fekt{ions}fabr{ik s.
kon{fekt{ions}före{tag s.
kon{fekt{ions}industri s.
kon{fekt{ions}kläd{er s. pl.
kon{fekt{ions}kost{ym s.
kon{fekt{ions}sydd adj.
kon{fekt}skål s.
kon{fekt{yr [-y•r] s. -en -er
finare mindre bakverk,
kanderad frukt m.m.;
ªmest i pl.º sötsaker, kon-
fekt m.m.

kon{fekt{yr}af{fär s.
kon{fer{enci{er [-ansie• el.
-ansie•] s. -n äv. -en; pl. -er
el. kon{fer{encié -n -er
person som från scenen
underhåller publiken o.
presenterar de uppträd-
ande

kon{fer{enci{är [-ä•r] s. -en 
-er kvinnlig konferencier

kon{fer{ens [-en•s äv. -an•s] s.
-en -er sammankomst för
överläggning

kon{fer{ens}an{lägg{ning s.
kon{fer{ens}bord s.
kon{fer{ens}del{tag{are s.
kon{fer{ens}hot{ell s.
kon{fer{ens}lok{al s.
kon{fer{ens}rum s.
kon{fer{ens}sal s.
kon{fer{ens-TV el.

kon{fer{ens-tv s.
kon{fer{era v. -de överlägga,
förhandla

kon{fess{ion s. -en -er tros-
bekännelse

kon{fess{ion{al{ism [-is•m] s.
-en ensidigt betonande av
sträng bekännelsetrohet

kon{fess{ion{al{ist{isk adj.
-t -a

kon{fess{ion{ell [-ell•] adj. -t
-a bekännelse-, bekänn-
elsetrogen

kon{fess{ions}lös adj. -t -a
kon{fess{ions}lös{het s.
kon{fetti [-ett•-] s. -n koll.
små runda kulörta
papperslappar som
kastas vid festligheter

kon{fetti}kast{ning s.
kon{fid{ens}inter{vall s.

ªstatist.º
kon{fid{enti{ell [-(t)siell•]

adj. -t -a meddelad i förtro-
ende, förtrolig, hemlig

kon{fig{ur{at{ion s. -en -er
yttre form, utseende;
himlakroppars inbördes
ställning m.m.

kon{firm{and [-an•d] s. -en 
-er pojke el. flicka som
bereds till sin första natt-
vardsgång, nattvards-
barn

kon{firm{and}läger s.
kon{firm{and}under{vis{ning s.
kon{firm{at{ion s. -en -er för-
beredelse till den första
nattvardsgången; be-
kräftelse, stadfästelse

kon{firm{at{ions}bibel s.
kon{firm{at{ions}gåva s.
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kon{firm{at{ions}klänn{ing s.
kon{firm{at{ions}kost{ym s.
kon{firm{at{ions}läger s.
kon{firm{at{ions}lär{are s.
kon{firm{at{ions}läs{ning s.
kon{firm{at{ions}löfte s.
kon{firm{at{ions}präst s.
kon{firm{at{ions}under{vis{-

ning s.
kon{firm{at{ions}ålder s.
kon{firm{era v. -de låta ngn
undergå konfirmation;
bekräfta formellt

kon{firm{er{ing s.
kon{fisk{abel [-a•-] adj. -t

konfiskabla konfiskerbar
kon{fisk{at{ion s. -en -er
kon{fisk{at{ions}mål s.
kon{fisk{at{or{isk [-to•-] adj.

-t -a konfiskerings-
kon{fisk{era [-ke•-] v. -de be-
slagta, indra till staten

kon{fisk{er{bar adj. -t -a
kon{fisk{er{ing s.
kon{fit{yr [-y•r] s. -en -er
konfektyr

kon{flikt [-ik•t] s. -en -er
motsättning, tvist, strid

kon{flikt}an{led{ning s.
kon{flikt}forsk{ning s.
kon{flikt}fri adj.
kon{flikt}fråga s.
kon{flikt}fylld adj.
kon{flikt}hot s. -et; pl. =
kon{flikt}härd s.
kon{flikt}ladd{ad adj.
kon{flikt}läge s.
kon{flikt}lös{ning s.
kon{flikt}om{råde s.
kon{flikt}or{sak s.
kon{flikt}situ{at{ion s.
kon{flikt}varsel s.
kon{flikt}ämne s.
kon{form [-får•m] adj. -t -a
likformig, överens-
stämmande

kon}form{ad adj.
kon}form{ig adj. -t -a
kon{form{ism [-is•m] s. -en

benägenhet för samstämm-
ighet i åsikter o. attityd-
er med de förhärskande m.m.

kon{form{ist s. -en -er

kon{form{ist{isk adj. -t -a
kon{form{itet [-e•t] s. -en lik-
formighet, överens-
stämmelse

kon{front{at{ion [-ånt- el.
-ånt-] s. -en -er konfront-
ering; eftersträvad motsätt-
ning

kon{front{at{ions}för{hör s.
ªjur.º

kon{front{at{ions}pol{it{ik s.
kon{front{era v. -de ställa
ansikte mot ansikte, föra
samman med ngn el. ngt

kon{front{er{ing s.
konfuci{an{ism [-is•m] s. -en
Konfucius’ lära

kon{fund{era v. -de för-
brylla, göra förvirrad

kon{fund{er{ing s.
kon{fus{ion s. -en förvirring

m.m.
kon{fys [-y•s] adj. -t -a för-
bryllad, förvirrad

kon{geni{al [-jenia•l] adj.
-t -a själsbefryndad

kon{geni{al{itet [-e•t] s. -en
själsfrändskap

kon{gen{it{al [-jenita•l] adj.
-t -a medfödd

kon{gest{ion [kånjeso•n el.
kånge-] s. -en blodtill-
strömning, blodöverfyll-
nad

kon{glomer{at [-a•t] s. -et;
pl. = hopgyttring, bland-
ning; koncern; bergart

kon{glomer{at}lager s., till
1lager ªminer.º

kongol{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Kongo

kongol{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
kongol{es{iska [-e•s-] s. -n

kongolesiskor kvinna
kon{greg{at{ion s. -en -er
romersk-katolskt fromt
samfund; administrativ
enhet i den påvliga kurian

kon{greg{at{ion{al{ism
[-is•m] s. -en riktning
som hävdar de enskilda
församlingarnas obero-
ende

kon{greg{at{ion{al{ist s. -en 
-er

kon{gress [-ess•] s. -en -er
större internationellt möte;
folkrepresentation i vissa
länder

kon{gressa v. -de hålla kon-
gress

kon{gress}be{slut s.
kon{gress}del{tag{are s.
kon{gress}för{hör s.; i USA
kon{gress}hall s.
kon{gress}leda{mot s.
kon{gress}man s., till 1man
kon{gress}med{lem s.
kon{gress}om{bud s.
kon{gress}rap{port s.
kon{gress}ut{skott s.
kon{gress}val s. -et; pl. =
kon{gru{ens [-en•s] s. -en -er

ªgeom.º överensstämm-
else, likformighet; full-
ständig likhet

kon{gru{ens}böj{ning s.
ªspråkv.º

kon{gru{ens}regel s. -n kon-
gruensregler ªspråkv.º

kon{gru{ent [-en•t] adj.; n. =,
-a överensstämmande,
lika

kon{gru{era v. -de samman-
falla, överensstämma

kon{ic{itet [-e•t] s. -en kon-
isk form

kon{isk adj. -t -a konform-
ig; k. sektion ªmat.º kurva
som representerar ett
plans skärning av en
dubbelkon, kägelsnitt

konj{ak [kånn•-] äv.
cogn{ac s. -en spritdryck

konj{aks}but{elj s.
konj{aks}flaska s.
konj{aks}glas s.
konj{aks}grogg s.
konj{aks}krans s.; småbröd
konj{aks}kupa s.
kon{jekt{ur [-u•r] s. -en -er
förmodan, gissning;
föreslagen läsart

kon{jug{at}axel [-a•t-] s.
ªmat.º i hyperbel

kon{jug{at{ion s. -en -er
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ªspråkv.º verbböjningssätt;
ªbiol.º könlig fortplant-
ning

kon{jug{at{ions}syst{em s.
ªspråkv.º

kon{jug{at}regeln s. best.
ªmat.º algebraisk formel

kon{jug{at}värde s. ªmat.º
komplext tal som skiljer
sig från ett annat endast
genom annat tecken
framför den imaginära
delen

kon{jug{era [-ge•-] v. -de
ªspråkv.º böja verb; kon-
jugerat tal ªmat.º konjugat-
värde

kon{jug{er{ing s.
kon{junkt{ion [-n(k)so•n] s.

-en -er ªspråkv.º bindeord;
ªastr.º himlakroppars läge
i samma riktning sedda
från jorden el. annan himla-
kropp

kon{junkt{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a ªspråkv.º

kon{junkt{ions}bi{sats s.
ªspråkv.º

kon{junkt{ions}sats s.
kon{junkt{iv [kånn•-] s. -en 

-er ªspråkv.º modusform
som uttrycker något
tänkt o.d. (t.ex. imperfekt-
formen ’vore’)

kon{junkt{iv}form s. -en -er
kon{junkt{iv{isk adj. -t -a

ªspråkv.º
kon{junkt{iv{it [-i•t] s. -en -er

ªmed.º bindhinneinflamm-
ation

kon{junkt{ur [-u•r] s. -en -er
ekonomisk utvecklings-
tendens på kortare sikt;
marknadsläge; utsikt till
framgång

kon{junkt{ur}an{pass{ad adj.
kon{junkt{ur}av{matt{ning s.
kon{junkt{ur}baro{meter s.

ªbildl.º
kon{junkt{ur}be{döm{ning s.
kon{junkt{ur}be{ting{ad adj.
kon{junkt{ur}be{ton{ad adj.
kon{junkt{ur}bild s.

kon{junkt{ur}cykel s., till
2cykel

kon{junkt{ur}dämp{ande adj.
oböjl.

kon{junkt{ur{ell [-ell•] adj. -t
-a

kon{junkt{ur}forsk{ning s.
kon{junkt{ur}för{bättr{ing s.
kon{junkt{ur}för{håll{and{en s.

pl.
kon{junkt{ur}för{lopp s.
kon{junkt{ur}för{sämr{ing s.
kon{junkt{ur}in{stit{ut s.
kon{junkt{ur}kris s. -en -er
kon{junkt{ur}kurva s.
kon{junkt{ur}känsl{ig adj.

-t -a
kon{junkt{ur}läge s.
kon{junkt{ur}ned{gång s.
kon{junkt{ur}pol{it{ik s.
kon{junkt{ur}pol{it{isk adj.

-t -a
kon{junkt{ur}rap{port s.
kon{junkt{ur}svacka s.
kon{junkt{ur}sväng{ning s.
kon{junkt{ur}teori s.
kon{junkt{ur}upp{gång s.
kon{junkt{ur}upp{sving s.
kon{junkt{ur}ut{jämn{ing s.
kon{junkt{ur}ut{veckl{ing s.
kon{junkt{ur}vänd{ning s.
kon{junkt{ur}växl{ing s.
konkarong{en [-rån•-] s. best.

ªvard.º hela k. alltsamm-
an, allesamman

kon{kav [-a•v] adj. -t -a in-
buktad, skålformig

kon{kav{itet [-e•t] s. -en -er
inbuktning, urholkning

kon{kav}kon{vex adj. -t -a
kon{kav}spegel s.
kon{klav [-a•v] s. -en -er

kardinalernas valsamman-
träde; sluten krets el.
hemlig sammankomst
o.d.

kon{klud{era v. -de sluta sig
till; sammanfatta o. av-
sluta

kon{klus{ion s. -en -er slut-
sats

kon{klus{iv [kån(g)k•- el.
-i•v] adj. -t -a ªspråkv.º som

uttrycker grund el. följd;
k. konjunktion, sats

kon{klus{iv}sats s.
kon{kord{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er ordbok över
förekomstställen i en
skrift, särsk. Bibeln; ªfackspr.º
överensstämmelse m.m.;
ªgeol.º likformig lagring

kon{kord{at [-a•t] s. -et; pl. =
avtal mellan stat o.
kyrka, vanl. romersk-
katolska kyrkan

kon{kordie}bok{en [-kå•rd-]
s. best. ªkyrkl.º samling luther-
ska bekännelseskrifter

kon{kordie}formeln s. best.
ªkyrkl.º luthersk bekännelse-
skrift

kon{kre{ment [-en•t] s. -et;
pl. = stenbildning el. fast
fällning inom organism

1kon{kret [-e•t] adj.; n. =, -a
påtaglig, gripbar, verklig,
åskådlig m.m.; k. sub-
stantiv, k. konst, k. poesi

2kon{kret [-e•t] s. -et -er
ªspråkv.º konkret sub-
stantiv

kon{kret{ion s. -en -er
åskådlighet, åskådlig
gestaltning; ªgeol.º klump
el. knöl i sediment

kon{kret{is{era v. -de
kon{kret{is{er{ing s.
kon{kret{ism [-is•m] s. -en
konkret konst el. poesi
m.m.

kon{kret{ist s. -en -er
kon{kret{ist{isk adj. -t -a
kon{kub{in [-i•n] s. -en -er
älskarinna; bihustru

kon{kub{in{at [-a•t] s. -et
sammanlevnad med kon-
kubin

kon{kurr{ens [-en•s el. -an•s
el. an•s] s. -en tävlan

kon{kurr{ens}be{gräns{ning s.
kon{kurr{ens}dug{lig adj. -t -a
kon{kurr{ens}fri adj.
kon{kurr{ens}för{del s.
kon{kurr{ens}för{håll{ande s.
kon{kurr{ens}för{måga s.
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kon{kurr{ens}hinder s.
kon{kurr{ens}hämm{ande adj.

oböjl.
kon{kurr{ens}kraft s.
kon{kurr{ens}kraft{ig adj. -t -a
kon{kurr{ens}lag s. -en -ar
kon{kurr{ens}läge s.
kon{kurr{ens}medel s.
kon{kurr{ens}met{od s.
kon{kurr{ens{mäss{ig adj.

-t -a
kon{kurr{ens}möj{lig{het s.
kon{kurr{ens}neutr{al adj.

-t -a
kon{kurr{ens}om{buds{man s.

ªfinl.º näringsfrihetsom-
budsman

kon{kurr{ens}regl{er s. pl.
kon{kurr{ens}sam{hälle s.
kon{kurr{ens}situ{at{ion s.
kon{kurr{ens}skäl s. av k.
kon{kurr{ens}tryck s.
kon{kurr{ens}ut{satt adj.
kon{kurr{ens}ut{sätta v.; mest

i passiv användning
kon{kurr{ens}verk s. Statens

k.
kon{kurr{ens}vill{kor s.
kon{kurr{ent [-en•t] s. -en -er
kon{kurr{ent}firma s.
kon{kurr{ent}före{tag s.
kon{kurr{ent}länd{er s. pl.
kon{kurr{ent}tid{ning s.
kon{kurr{era v. -de
kon{kurs [-ur•s] s. -en -er
kon{kursa v. -de göra kon-
kurs

kon{kurs}an{sök{an s.
kon{kurs}be{dräg{eri s.
kon{kurs}be{vak{ning s.
kon{kurs}bo s.
kon{kurs}bo{lag s.
kon{kurs}dom{are s.
kon{kurs}dom{stol s.
kon{kurs}drabb{ad adj.
kon{kurs}färd{ig adj. -t -a
kon{kurs}före{tag s.
kon{kurs}för{far{ande s.
kon{kurs}för{valt{are s.
kon{kurs}för{valt{ning s.
kon{kurs}gäld{en{är s.
kon{kurs}hot s. -et; pl. =
kon{kurs}hot{ad adj.

kon{kurs}kost{nad s.
kon{kurs}lag s. -en -ar
kon{kurs}lag{stift{ning s.
kon{kurs}mål s. ªjur.º
kon{kurs{mäss{ig adj. -t -a
kon{kurs}rätt s.
kon{kurs}ut{red{are s.
kon{kurs}ut{red{ning s.
kon{kurs}ärende s. ªjur.º
konkylie [-ky•-] s. -n -r mest

i pl. blötdjursskal, snäck-
skal

kon{not{at{ion s. -en -er
ªspråkv.º bibetydelse hos ett
ord som ej tillhör grund-
betydelsen

kon{not{at{iv [-i•v äv. kånn•-]
adj. -t -a

kon{näss{ans [-an•s el.
-an•s] s. -en -er bekant-
skap

kon{näss{ör [-ö•r] s. -en -er
kännare, förståsigpåare

konosse{ment [-en•t] s. -et;
pl. = skeppsfraktsedel,
fraktbrev

konosse{ment}klaus{ul s.
kon}prick s. ªsjö.º
kon{sekr{at{ion s. -en -er

ªkyrkl.º
kon{sekr{era v. -de ªkyrkl.º

inviga kyrka m.m.
kon{sek{ut{iv [kånn•- el. -i•v]

adj. -t -a följd-; ªspråkv.º
som uttrycker följd

kon{sek{ut{iv}bi{sats s.
kon{sek{ut{iv}sats s.
kon{sekv{ens [-en•s] s. -en 

-er följd; följdriktighet
kon{sekv{ens}ana{lys s.
kon{sekv{ens}be{skriv{ning s.
kon{sekv{ens}ut{red{ning s.
kon{sekv{ent [-en•t] adj.;

n. =, -a följdriktig
konselj [-el•j] s. -en -er
sammanträde mellan
statschef o. regering;
rådsförsamling el. reger-
ing i vissa länder m.m.

konselj}be{slut s.
konselj}pre{sid{ent s. stats-
minister i vissa länder

kon{sens{us äv. con{sens{us

s. -en samstämmighet
mellan parter som har
olika intressen

kon{sert [-sä•r äv. -särt•] s.
-en -er

kon{sert{ant [-särtan•t] adj.;
n. =, -a ªmus.º som fram-
träder solistiskt m.m.; k.
stämma

kon{sert}be{sök s.
kon{sert{era [-särte•-] v. -de
ge konserter; konserter-
ande stämma ªmus.º kon-
sertant stämma

kon{sert}flygel s.
kon{sert}fram{träd{ande s.
kon{sert}för{en{ing s.
kon{sert}hall s.
kon{sert}hus s.
kon{sert}kväll s.
kon{sert}lok{al s.
kon{sert}mus{ik s.
kon{sert}mäst{are s.
kon{sert}pian{ist s.
kon{sert}pro{gram s.
kon{sert}publ{ik s.
kon{sert}sal s.
kon{sert}sång{are s.
kon{sert}sång{erska s.
kon{sert}turné s.
kon{sert}verk{sam{het s.
kon{serv [-är•v] s. -en -er
kon{serv{at{ism [-is•m] s. -en

benägenhet för fasthållande
vid det bestående; sam-
hällsbevarande åskåd-
ning

kon{serv{at{iv [-i•v el.
kånn•-] adj. -t -a

kon{serv{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; person som
restaurerar konst- o.
museiföremål el. prepar-
erar djur o. växter m.m.

kon{serv{at{orie}elev [-to•-] s.
kon{serv{at{ori{um [-to•-] s.

konservatoriet konservat-
orier högre musikskola

kon{serv{at{or(s)}ut{bild{-
ning s.

kon{serv}bryt{are s.
kon{serv}burk s.
kon{serv{era v. -de bevara,
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vidmakthålla; lägga in,
koka in

kon{serv{er{ing s.
kon{serv{er{ings}medel s.
kon{serv{er{ings}met{od s.
kon{serv}fabr{ik s.
kon{serv}industri s.
kon{serv}öppn{are s.
kon{sid{er{at{ion s. -en -er
hänsyn

kon{sign{ant [-sinn- el.
-sinj-] s. -en -er ªhand.º

kon{sign{at{ion s. -en -er
kon{sign{era v. -de över-
sända varor till kommiss-
ionär

kon{sign{er{ing s.
konsilians se koncilians
konsiliant se konciliant
konsiliarism se konciliarism
konsilium se koncilium
kon{sist{ens [-en•s] s. -en -er
beskaffenhet i fråga om
fasthet, fasthetsgrad

kon{sist{ens}fett s. -et halv-
fast smörjmedel

kon{sist{ens}giv{are s.
kon{sist{orie}leda{mot s.
kon{sist{ori{ell [-ell•] adj.

-t -a
kon{sist{ori{um [-o•-] s. kon-

sistoriet konsistorier uni-
versitetsstyrelse m.m.;
ªåld.º domkapitel

kon{sol [-å•l el. -åll•] s. -en 
-er från vägg e.d. utskjut-
ande stöd el. bärande del;
hylla m.m. för prydnadsföre-
mål

kon{sol}bord s.
kon{sol}hylla s.
kon{sol{id{era v. -de

förstärka, befästa, göra
solidare; sammanföra till
ett helt

kon{sol{id{er{ing s.
kon{sol{id{er{ings}plan s. -en

-er
kon{son{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er ªmus.º samklang,
samljud

1kon{son{ant [-an•t] s. -en -er
medljud

2kon{son{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a ªmus.º sam-
klingande, samljudande;
konsonanta toner

kon{son{ant}för{bind{else s.
kon{son{ant{isk [-an•t-] adj.

-t -a medljuds-
kon{son{ant{ism [-antis•m] s.

-en konsonantsystem
kon{son{ant}kom{bin{at{ion s.
kon{son{ant}ljud s.
kon{son{ant}syst{em s.
kon{sort{er [-sårt•-] s. pl.
likar, likasinnade, men-
ingsfränder; delägare
m.m.

kon{sorti{al}av{tal [-tsia•l-] s.
avtal om gemensam
affärstransaktion

kon{sorti{al}bank s. -en -er
med flera moderbanker

kon{sortie}lån s.
kon{sorti{um [-sårt•sium] s.

konsortiet konsortier
sammanslutning för
genomförande av affärs-
transaktion

kon{spir{at{ion s. -en -er
sammansvärjning, kom-
plott

kon{spir{at{ions}plan s. -en 
-er

kon{spir{at{ions}teori s.
kon{spir{at{iv [-i•v äv.
kånn•-] adj. -t -a

kon{spir{at{or{isk [-to•-] adj.
-t -a

kon{spir{at{ör [-ö•r] s. -en -er
kon{spir{era v. -de delta i
sammansvärjning, smida
ränker, stämpla mot

kon{spir{er{ing s.
konst s. -en -er
konst}akademi s.
konst}almanacka äv. konst}-

almanack s.
konst}alster s.
kon{stans [-an•s] s. -en
oföränderlighet, be-
ständighet, varaktighet

1kon{stant [-an•t] adj.; n. =, -a
oföränderlig, beständig,
varaktig

2kon{stant [-an•t] s. -en -er
oföränderlig storhet;
ständigt förekommande
enhet, t.ex. växtart på ett
område

kon{stapel [-a•-] s. -n kon-
staplar polisman

konst}art s.
kon{stat{era v. -de fast-
ställa, fastslå, förvissa
sig om; k. faktum

kon{stat{er{ande s. -t -n
kon{stat{er{bar adj. -t -a
kon{stat{er{ing s.
konst}aukt{ion s.
konst}be{frukta v.
konst}be{frukt{ning s.
konst}be{vattna v.
konst}be{vattn{ing s.
konst}bok s., till 1bok
konst}centr{um s.
konst}de{batt s.
kon{stell{at{ion s. -en -er
himlakroppars inbördes
ställning; stjärnbild;
ªbildl.º kombination av
faktorer, sakläge

kon{stern{at{ion s. -en häp-
nad, bestörtning

kon{stern{er{ad adj. häpen,
bringad ur fattningen

konst}fack{skola s.
konst}fiber s.
konst}flyg{ning s.
konst}foder s. ªlant.º
konst}form s. -en -er
konst}frusen adj.
konst}frysa v., till 2frysa
konst}fryst adj.
konst}full adj. -t -a
konst}färd{ig adj. -t -a
konst}färd{ig{het s.
konst}före{mål s.
konst}för{en{ing s.
konst}för{faren adj.
konst}för{stånd{ig adj. -t -a
konst}gall{eri s.
konst}gjord adj.
konst}gjut{ning s.
konst}grepp s.
konst}gräs s.
konst}göd{ning s.
konst}gödsel s.
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konst}hall s.
konst}handel s.
konst}handl{are s.
konst}hant{verk s.
konst}hant{verk{are s.
konst}harts s.
konst}hist{oria s.
konst}hist{or{ik{er s.
konst}hist{or{isk adj. -t -a
konst}hög{skola s.
konsti{fik [-i•k] adj. -t -a

ªvard.º konstig, besynner-
lig

konst{ig adj. -t -a
konst{ig{het s. -en -er
konst}industri s.
konst}industri{ell adj. -t -a
konst}in{stit{ut{ion s.
konst}intr{esse s.
konst}intr{ess{er{ad adj.
konst}is s.
kon{stitu{era v. -de organis-
era, stifta; utgöra det väs-
entliga hos; förordna; k. sig
hålla stiftande samman-
träde o. utse ordförande
m.m.

kon{stitu{er{ing s.
kon{stit{ut{ion s. -en -er upp-
byggnad; kroppsbygg-
nad; statsförfattning m.m.

kon{stit{ut{ion{al{ism [-is•m]
s. -en statsform där stats-
chefens befogenheter är
inskränkta gm en för-
fattning

kon{stit{ut{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a konstitutions-, för-
fattnings-

kon{stit{ut{ions}en{lig adj.
-t -a

kon{stit{ut{ions}formel s.
ªkem.º

kon{stit{ut{ions}ut{skott s.
kon{stit{ut{iv [-i•v äv. kånn•-]

adj. -t -a grundläggande,
väsentlig

kon{stit{ut{ori{al [-a•l] s. -et;
pl. = (dokument om) form av
anställning i statens tjänst

konst}krit{ik s.
konst}krit{ik{er s.
konst}krit{isk adj. -t -a

konst}kupp s.
konst}känn{are s.
konstl{ad adj. tillgjord;
onaturlig

konst}liv s.
konst}lott{eri s.
konst}läder s.
konst}lära s.
konst}lös adj. -t -a
konst}lös{het s.
konst}mecen{at s.
konst}muse{um s.
konst}mus{ik s.
konst}mål{are s.
konst{mäss{ig adj. -t -a
konst{mäss{ig{het s.
konst{när [kån•st-] s. -en -er
konst{när{inna s. -n konst-

närinnor
konst{när{lig [kån•st- äv.
-nä•r-] adj. -t -a

konst{när{lig{het s.
konst{närs}ateljé s.
konst{närs}bana s.
konst{närs}be{gåv{ning s.
konst{närs}be{lön{ing s.
konst{närs}blick s.
konst{när{skap [kån•st-] s.

-et
konst{närs}kol{oni s.
konst{närs}krets{ar s. pl. i k.
konst{närs}liv s.
konst{närs}miljö s.
konst{närs}nat{ur s.
konst{närs}nämnd{en s. best.
konst{närs}själ s.
konst{närs}stip{endi{um s.
konst{närs}temp{era{ment s.
konst}paus s.
konst}pro{dukt s.
konstra v. -de ha konster
för sig; krångla

konst}re{cens{ent s.
konst}re{cens{ion s.
konst}rik adj. -t -a
konst}rikt{ning s.
kon{stru{era v. -de upp-
bygga, utforma, skapa;
rita upp; hitta på utan verk-
lighetsunderlag; ªspråkv.º
ställa samman med visst
kasus o.d.

kon{stru{er{ing s.

kon{strukt{ion [-kso•n] s. -en
-er konstruering; något
som konstruerats;
uppbyggnad, anordning;
tankebyggnad el. påhitt
utan verklighetsunderlag;
ªspråkv.º gestaltning av ord-
fogning el. fras

kon{strukt{ions}arbete s.
kon{strukt{ions}av{del{ning s.
kon{strukt{ions}de{talj s.
kon{strukt{ions}fel s.
kon{strukt{ions}lex{ik{on s.

ªspråkv.º
kon{strukt{ions}lära s.
kon{strukt{ions}ord{bok s.
kon{strukt{ions}princip s.
kon{strukt{ions}rit{ning s.
kon{strukt{ions}stål s.
kon{strukt{ions}sätt s.
kon{strukt{ions}tekn{ik s.
kon{strukt{iv [-i•v äv.
kånn•-] adj. -t -a som
gäller konstruktion; kon-
struerande; uppbygg-
ande, nyskapande

kon{strukt{iv{ism [-is•m] s.
-en riktning inom konst el.
arkitektur

kon{strukt{iv{ist s. -en -er
kon{strukt{ör [-ö•r] s. -en -er
konst}rytt{are s.
konst}råd s. -et; pl. =
konst}sal{ong s.
konst}saml{are s.
konst}saml{ing s.
konst}siden s.
konst}silke s.
konst}sim s.
konst}sim{ning s.
konst}skap{else s.
konst}skatt s.
konst}skick{lig adj. -t -a
konst}skick{lig{het s.
konst}skola s.
konst}slöjd s.
konst}smide s.
konst}snö s.
konst}språk s.
konst}sten s.
konst}sticka v. -de
konst}stick{ning s.
konst}stoppa v.
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konst}stopp{ning s.
konst}ström{ning s.
konst}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
konst}stycke s.
konst}stöld s.
konst}söm{nad s.
konst}teor{et{isk adj. -t -a
konst}teori s.
konst}tid{skrift s.
konst}tjuv äv. vard. konst}-

tjyv s.
konst}tryck s.
konst}ull s.
konst}upp{fatt{ning s.
konst}upp{lev{else s.
konst}ut{ställ{ning s.
konst}ut{öv{are s.
konst}ut{öv{ning s.
konst}verk s. -et; pl. =
konst}veten{skap s.
konst}veten{skap{lig adj.

-t -a
konst}väv{ning s.
konst}åk{are s.
konst}åk{erska s. -n konst-

åkerskor
konst}åk{ning s.
konst{åk{nings}tävl{ing s.
konst}älsk{are s.
kon{sul [kånn•-] s. -n -er
[-u•-]

kon{sul{at [-a•t] s. -et; pl. =
utrikesrepresentation
som förestås av konsul;
konsuls ämbete m.m.

kon{sul{at(s)}tjänste{man s.
kon{sul{ent [-en•t] s. -en -er
fackutbildad rådgivare

kon{sul{ent}tjänst s.
kon{sul{ent}verk{sam{het s.
kon{sul{inna s. -n konsul-

innor
kon{suls}be{fatt{ning s.
kon{sult [-ul•t] s. -en -er
sakkunnig person som
åtar sig specialuppdrag,
sakkunnig rådgivare

kon{sult}arvode s.
kon{sult{at{ion s. -en -er råd-
frågning; överläggning

kon{sult{at{ions}läk{are s.
kon{sult{at{iv [-i•v äv.

kånn-•] adj. -t -a rådgiv-
ande; konsultativt stats-
råd

kon{sult}bo{lag s.
kon{sult}byrå s. -n -er
kon{sult{era v. -de rådfråga;
rådgöra; konsulterande
ingenjör som åtar sig kon-
sultuppdrag

kon{sult{er{ing s.
kon{sult}firma s.
kon{sult}före{tag s.
kon{sult}kost{nad s.
kon{sult}läk{are s.
kon{sult}tjänst s.
kon{sult}upp{drag s.
kon{sult}verk{sam{het s.
kon{sul{är [-ä•r] adj. -t -a
som rör konsuler el. kon-
sulat o.d.

kon{sum [kånn•-] el.
Kon{sum s. oböjl.; butik som
drivs av konsumentfören-
ing; ett k.

kon{sum}but{ik s.
kon{sum{ent [-en•t] s. -en -er
förbrukare

kon{sum{ent}forsk{ning s.
kon{sum{ent}fråg{or s. pl.
kon{sum{ent}för{en{ing s.
kon{sum{ent}grupp s.
kon{sum{ent}håll s. oböjl.

från k.
kon{sum{ent}in{form{at{ion s.
kon{sum{ent}intr{esse s.
kon{sum{ent}klago{nämnd s.

ªfinl.º allmän reklam-
ationsnämnd

kon{sum{ent}ko{op{er{at{ion s.
kon{sum{ent{kred{it}lag s. -en

-ar
kon{sum{ent}kun{skap s.
kon{sum{ent{köp}lag s. -en 

-ar
kon{sum{ent}led s. -et; pl. =;

i konsumentledet
kon{sum{ent}om{buds{man s.
kon{sum{ent}org{an{is{at{ion s.
kon{sum{ent}pol{it{ik s.
kon{sum{ent}pris s., till 1pris
kon{sum{ent{pris}in{dex s.
kon{sum{ent}råd{giv{ning s.
kon{sum{ent}se{kret{er{are s.

kon{sum{ent}skydd s.
kon{sum{ent}upp{lys{are s.

-n; pl. =, best. pl. konsum-
entupplysarna

kon{sum{ent}upp{lys{ning s.
kon{sum{ent}verk{et s. best.
kon{sum{ent}verk{sam{het s.
kon{sum{ent}väg{led{are s.
kon{sum{era v. -de för-
bruka; förtära

kon{sum}före{stånd{are s.
kon{sumt{ion [-mso•n] s. -en
förbrukning

kon{sumt{ions}art{ikel s.
kon{sumt{ions}för{en{ing s.
kon{sumt{ions}in{rikt{ad adj.
kon{sumt{ions}kred{it s. -en 

-er
kon{sumt{ions}minsk{ning s.
kon{sumt{ions}mjölk s.
kon{sumt{ions}mönster s.
kon{sumt{ions}sam{hälle s.
kon{sumt{ions}skatt s.
kon{sumt{ions}till{växt s.
kon{sumt{ions}van{or s. pl.
kon{sumt{ions}vara s.
kon{sumt{ions}ök{ning s.
kont s. -en; pl. -ar el. -er
korg el. väska av näver att
bäras på ryggen

kon{tagi{ös [-giö•s] adj. -t -a
ªmest med.º smittande,
smittsam

kon{takt [-ak•t] s. -en -er
förbindelse; bekantskap;
elektrisk anordning

kon{takta v. -de sätta sig
i förbindelse med

kon{takt}all{ergi s.
kon{takt}an{nons s.
kon{takt}be{hov s.
kon{takt}bygel s.
kon{takt}eksem s.
kon{takt}elektr{ic{itet s.
kon{takt}fam{ilj s.; äv. som be-

grepp i Socialtjänstlagen
kon{takt}fel s.
kon{takt}led{ning s. ªelektr.º
kon{takt}lim s. -met
kon{takt}lins s.
kon{takt}lös adj. -t -a
kon{takt}lös{het s.
kon{takt}man s., till 1man
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kon{takt}möj{lig{het s.
kon{takt}nät s.
kon{takt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-] ªelektr.º strömbryt-
are som manövreras med
inbyggd elektromagnet

kon{takt}org{an s.
kon{takt{or}styr{ning s.
kon{takt}pers{on s.
kon{takt}pro{blem s.
kon{takt}punkt s.
kon{takt}svår{ig{het{er s. pl.
kon{takt}sök{ande adj. oböjl.
kon{takt}tolk s.
kon{takt}verk{sam{het s.
kon{takt}yta s.
kon{tam{in{at{ion s. -en -er
sammanblandning av två
uttryck m.m.; förorening;
nedsmittning

kon{tam{in{era v. -de
kon{tam{in{er{ing s.
kont{ant [-an•t] adj.; n. =, -a

1 ej komparation; erlagd i
reda pengar; erlagd
genast el. efter bestämd
kort tid; ta ngt för k.
sätta tro till  2 sams; för-
trogen

kont{ant}be{lopp s.
kont{ant}be{tal{ning s.
kont{ant}bi{drag s.
kont{ant{er [-an•t-] s. pl.; reda
pengar

kont{ant}er{sätt{ning s.
kont{ant}in{sats s.
kont{ant}kort s. smartkort
som kan laddas med
digitala pengar

kont{ant}köp s.
kont{ant}likv{id s.
kont{ant}lön s.
kont{ant}lös adj. -t -a
kont{ant}princip s.; mest i

best. sing.
kont{ant}pris s., till 1pris
kont{ant}under{stöd s.
kont{ant}ut{be{tal{ning s.
kon{templ{at{ion s. -en -er

djup begrundan, för-
sjunkande i betraktelser

kon{templ{at{iv [-i•v äv.
kånn•-] adj. -t -a djupt be-

grundande, grubblande,
inåtvänd

kon{templ{era v. -de
kon{ten{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en besinning, fattning;
(be)hålla, tappa konten-
ansen

kon{tenta [-en•t-] s. -n
sammanfattning, huvud-
innehåll, kärna

kont{era v. -de
konter}amir{al [kånn•-] s.;

sjöofficer
konter{fej [-ej•] s. -et; pl. =

ªåld.º bild av ngn, porträtt
konter{feja v. -de ªåld.º av-
bilda, porträttera

kont{er{ing s. -en -ar be-
stämmande av konton för
bokföring av poster m.m.

kon{text s. -en -er skriftställes
sammanhang

kon{textu{ell [-ell•] adj. -t -a;
k. betydelse

kon{tin{ens s. -en ªmed.º för-
måga att kontrollera
blåsa el. tarm

1kon{tin{ent [-en•t] s. -en -er
större sammanhängande
landmassa, särsk. i best.
sing. om Europas fastland
utom Skandinavien o. Finland

2kon{tin{ent adj.; n. =, -a
ªmed.º förmögen att kont-
rollera blåsa el. tarm

kon{tin{ent{al [-a•l] adj. -t -a
kontinent-; fastlands-;
världsmannamässig, fin,
storslagen

kon{tin{ent{al}block s. ªgeol.
o. pol.º

kon{tin{ent{al}drift s. ªgeol.º
kon{tin{ent{al}europe{isk adj.

-t -a
kon{tin{ent{al}för{skjut{ning s.
kon{tin{ent{al}klim{at s.
kon{tin{ent{al}makt s. -en -er
kon{tin{ent{al}sockel s.
kon{tin{ent{al}syst{em{et s.

best. ªhist.º
kon{tin{ent{al}tåg s. -et; pl. =

ªjärnv.º
kon{tin{ent}för{skjut{ning s.

kon{ting{ent [-ingen•t äv.
-injen•t] s. -en -er bidrag;
andel; avdelning, grupp;
manskapsstyrka

kon{ting{ent{era [-ingente•-
äv. -injen-] v. -de fastställa
andelar av

kon{ting{ent{er{ing s.
kon{ting{ents}chef s.
kon{tinu{er{lig [-e•r-] adj. -t -a
oavbruten, fortlöpande

kon{tinu{itet [-e•t] s. -en oav-
brutet sammanhang

kont}lock s. -et; pl. =
konto s. -t -n avdelning i

kassabok e.d. för samlade
räkenskapsposter

konto}be{sked s.
konto}inne{hav{are s.
konto}kort s.
konto{korts}af{fär{er s. pl.
konto{korts}räkn{ing s.
konto{korts}skuld s.
konto}kred{it s. -en -er
konto}kur{ant [-an•t el.
kån•t-] s. -en -er utdrag ur
löpande räkning

konto}köp s.
konto}nummer s.
kont{or [-o•r] s. -et; pl. =
kont{or{is{era v. -de för-
vandla till att rymma
(endast) kontor

kont{or{is{er{ing s.
kont{or{ist [-is•t] s. -en -er

befattningshavare på kontor
kont{or{ist}tjänst s.
kont{ors}an{ställd adj.
kont{ors}arbete s.
kont{ors}auto{mat{ion s.
kont{ors}chef s.
kont{ors}elev s.
kont{ors}fast{ig{het s.
kont{ors}flicka s.
kont{ors}göro{mål s.
kont{ors}hus s.
kont{ors}jobb s.
kont{ors}kom{plex s.
kont{ors}lampa s.
kont{ors}land{skap s.
kont{ors}lok{al s.
kont{ors}man s., till 1man
kont{ors}mask{in s.
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kont{ors}materi{al s.
kont{ors}materi{el s.
kont{ors}möbel s.
kont{ors}pers{on{al s.
kont{ors}pojke s.
kont{ors}rum s.
kont{ors}skriv{are s.
kont{ors}slav s. -en -ar ªvard.º
kont{ors}stol s.
kont{ors}tid s.
kont{ors}ut{rust{ning s.
kont{ors}yta s.
konto}ut{drag s.

1kontra prep. o. adv. mot,
gentemot m.m.

2kontra v. -de ªmest sport.º
sätta in motstöt, gå till
motanfall

kontra}alt s. ªmus.º djup alt
kontra}band s.; vara som trots

förbud förs in i eller ut ur ett
land

kontra}bas s. -en -ar bas-
fiol; djup bas

kontra}bas{ist s.
kontra{cykl{isk adj. -t -a som
motverkar cykler för
konjunktur o.d.

kontra}dans s.; med paren
figurerande mot varandra

kontra{dikt{ion [-kso•n] s.
-en -er självmotsägelse

kontra{dikt{or{isk [-to•-] adj.
-t -a rakt motsägande

kontra}fagott s. djup fagott
kontra{fakt [-fak•t] s. -en -er

ªmus.º sång med annan
text än den ursprungliga

kon{trah{ent [-en•t] s. -en -er
part i en överenskommelse

kon{trah{era [-he•ra] v. -de
sammandraga; träffa
skriftlig överenskomm-
else om, avtala

kon{trah{er{ing s.
kontra}in{dik{at{ion s. ªmed.º
kon{trakt [-ak•t] s. -et; pl. =
skriftlig överenskomm-
else, avtal; ªkyrkl.º underav-
delning av stift; ªkortsp.º bud
som lägges till grund för
spel i bridge

kon{trakt{era v. -de avsluta

kontrakt, bestämma gm
kontrakt m.m.

kon{trakt{er{ing s.
kon{trakt{ion [-kso•n] s. -en

-er sammandragning
kon{trakt{ions}för{måga s.
kon{trakts}ad{junkt s.
kon{trakts}an{ställd adj.
kon{trakts}an{ställ{ning s.
kon{trakts}bridge s.
kon{trakts}brott s.
kon{trakts}en{lig adj. -t -a
kon{trakts}lös adj. -t -a
kon{trakts{mäss{ig adj. -t -a
kon{trakts}odl{ing s.
kon{trakts}prost s.
kon{trakts}tid s.
kon{trakts}vill{kor s.
kon{trakts}vård s. -en
kontra}kurs s. motsatt kurs

till sjöss
kontra{mand{era [-e•-] v. -de
ge återbud om, avbe-
ställa, återkalla

kontra{mand{er{ing s.
kontra}märke s. avlämn-
ingsbevis m.m.

kontra}okt{av s. ªmus.º tredje
oktaven nedåt från ett-
strukna oktaven

kontra}order s.
kontra}pos{it{ion [-so•n] s.

ªlog.º slutledningstyp
kontra}pro{dukt{iv adj. -t -a
som motverkar det
avsedda syftet

kontra}pro{pos{it{ion s. mot-
förslag vid omröstning

kontra}punkt s. -en ªmus.º
stämföringskonst; fler-
stämmig musik m.m.

kontra}punkt{ik [-i•k] s. -en
ªmus.º

kontra}punkt{isk adj. -t -a
ªmus.º

kontra}re{vol{ut{ion s.
1kontra}re{vol{ut{ion{är adj. -t -a
2kontra}re{vol{ut{ion{är s.
kontra{sign{ant [-sinnan•t

äv. -sinjan•t] s. -en -er
medundertecknare

kontra{sign{at{ion [-so•n] s.
-en -er

kontra{sign{era [-e•-] v. -de
medunderteckna

kontra{sign{er{ing s.
kontra}slag s. ªmest sport.º
kontra}spion s.
kontra}spion{age s.
kontr{ast [-as•t] s. -en -er
motsats, utpräglad olik-
het; kontrastmedel

kontr{ast{era v. -de bilda
motsats, sticka av; ställa
i motsats; k. (ngt) med el.
mot ngt

kontr{ast}färg s.
kontr{ast}medel s.; vid

röntgenfotografering
kontr{ast}rik adj. -t -a
kontr{ast}röntg{en s.
kontr{ast}verk{an s.
kontr{ast}vätska s.; vid

röntgenfotografering
kontra}stöt s.
kon{tribu{era v. -de lämna
bidrag

kon{trib{ut{ion s. -en -er bi-
drag; skatt

kontr{ing s. -en -ar ªmest
sport.º

kontr{ings}chans s.; i vissa
bollsporter

kontr{ings}spel s.
kont{roll [-åll•] s. -en -er
kontrollampa avstavas

kont{roll}lampa s.
kont{roll{ant [-an•t] s. -en -er
kont{roll}ap{par{at s.
kont{roll}as{sist{ent s. ªlant.º
kont{roll}av{gift s.
kont{roll}be{sikta v.
kont{roll}be{sikt{iga v.
kont{roll}be{sikt{ning s.
kont{roll}bord s.
kont{roll{era v. -de över-
vaka, öva tillsyn;
granska, tillse att ngt är
riktigt; behärska

kont{roll{er{bar [-e•r-] adj.
-t -a

kont{roll}fråga s.
kont{roll}funkt{ion s.
kont{roll}för{en{ing s. ªlant.º
kont{roll}före{skrift s.
kont{roll}grupp s.
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kont{roll}kom{miss{ion s.
kont{roll}kort s.
kont{roll}mek{an{ism s.
kont{roll}met{od s.
kont{roll}mynd{ig{het s.
kont{roll}märke s.
kont{roll}mät{ning s.
kont{roll}möj{lig{het s.
kont{roll}nummer s.
kont{roll}om{råde s.
kont{roll}org{an s.
kont{roll}pro{gram s.
kont{roll}rum s.
kont{roll}räkna v.
kont{roll}räkn{ing s.
kont{roll}siffra s.
kont{roll}slakt{eri s.
kont{roll}stat{ion s.
kont{roll{stat{ions}för{-

handl{ing s.; under löpande
avtalsperiod

kont{roll}stämpel s.
kont{roll}stämpla v.
kont{roll}stämpl{ing s.
kont{roll}syst{em s.
kont{roll}torn s. -et; pl. =
kont{roll}under{sök{ning s.
kont{roll}upp{gift s.
kont{roll}ur s. -et; pl. =
kont{roll}verk{sam{het s.
kont{roll}väga v.
kont{roll}väg{ning s.
kont{roll}åt{gärd s.
kontrolläsa avstavas kont{-

roll}läsa v.
kontrolläsning avstavas

kont{roll}läs{ning s.
kont{roll{ör [-ö•r] s. -en -er
kont{roll{örs}tjänst s.
kontro{vers [-vär•s] s. -en 

-er tvist, strid
kontro{versi{ell [-ell•] adj. -t

-a som vållar tvist, om-
tvistad, omstridd

kontr{är [-ä•r] adj. -t -a rakt
motsatt; k. motsats rak
motsats

kontumacie}dom [-ma•-] s.
-en -ar ªjur.º tredskodom

kont{ur [-u•r] s. -en -er
ytterlinje; grunddrag

kont{ur{era v. -de dra upp
konturer av, ge konturer

kont{ur{er{ing s.
kont{ur}linje s.
kont{ur}lös adj. -t -a
kont{ur}lös{het s.
kont{ur}skarp adj. -t -a
kont{ur}skärpa s.
kont{ur}teckn{ing s.
kontus{ion s. -en -er
krossår, skrubbsår

kon{ung [kå-] s. -en -ar
kon{unga}balk s. ªhist.º
kon{unga}borg s.
kon{unga}dotter s.
kon{unga}döme s. -t -n
kon{unga}ed s. -en -er ªhist.º
kon{unga}fam{ilj s.
kon{unga}för{säkr{an s.
kon{unga}grav s.
kon{unga}hus s.
kon{unga}krona s.
kon{unga}längd s.
kon{unga}makt s. -en
kon{unga}mantel s.
kon{unga}palats s.
kon{unga}par s.
kon{unga}rike s.
kon{unga}son s.
kon{unga}säte s.
kon{unga}tron s.
kon{unga}ätt s.
kon{ungs{lig [-un•- äv. kå•-]

adj. -t -a
kon{val{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en tillfriskn-
ande

kon{val{esc{ens}tid s.
kon{val{esc{ent [-sen•t el.
-sen•t] s. -en -er person
under tillfrisknande el.
på bättringsvägen

kon{val{esc{ent}hem s.
kon{valj [-al•j] s. -en -er äv.

kon{valje [al•je] -n -r växt
kon{valj}buk{ett s.
konvalje se konvalj
kon{vekt{ion [-kso•n] s. -en

ªfys.º värmetransport gm
strömning i gas el. vätska

kon{vekt{ions}ström s.
kon{vekt{iv [-i•v äv. kånn•-]

adj. -t -a; konvektiva moln
stackmoln

kon{ven{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en det passande, god
ton

kon{ven{ans}brott s.
kon{ven{ans}parti s. resone-
mangsparti

kon{ven{ans}regel s. -n kon-
venansregler

kon{ven{era v. -de ªmest åld.º
passa, vara ngn till pass

kon{vent [-en•t] s. -et; pl. =
sammankomst, möte;
kloster ªfinl. äv.º skolfest;
ªfinl. o. åld.º elevkår

kon{vent{ikel [-ikk•-] s. -n
konventiklar ªmest hist.º
uppbyggelsemöte utom
statskyrkan

kon{vent{ikel}plak{at{et s.
best. ªhist.º

kon{vent{ion s. -en -er över-
enskommelse, fördrag;
hävdvunnen uppfattning

kon{vent{ion{al{ism [-is•m] s.
-en konventionell upp-
fattning o.d.

kon{vent{ion{ell [-ell•] adj. -t
-a vedertagen, hävd-
vunnen, traditionsenlig;
stel, formell

kon{vent(s)}de{leg{at s.
kon{verg{ens [-gen•s] s. -en
kon{verg{ens}krav s.; för del-

tagande i EMU
kon{verg{ent [-gen•t] adj.;

n. =, -a sammanlöpande
m.m.

kon{verg{era [-ge•-] v. -de
löpa ihop; närma sig
varandra el. ett visst
värde m.m.

kon{vers{abel [-a•-] adj. -t
konversabla skicklig att
konversera; språksam;
lätt att samtala i sällskap-
ligt syfte med

kon{vers{at{ion s. -en -er
samtal

kon{vers{at{ions}lex{ik{on s.
sakordbok, uppslagsbok

kon{vers{at{ions}tal{ang s.
kon{vers{at{ions}öv{ning s.
kon{vers{at{ör [-ö•r] s. -en 

-er
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kon{vers{era v. -de föra
konversation; underhålla
med konversation

kon{vers{ion s. -en -er om-
bildning, omvandling;
omvändning; omvänd-
else

kon{vers{ions}fakt{or s. ªfys.º
kon{verter [-värt•-] s. -n

konvertrar ªmetall., elektr.º
stjälpugn; omformare
i hydraulisk växellåda m.m.

kon{vert{era v. -de ombilda
el. förvandla el. omvända
m.m.; övergå till annan
religion el. lära; ªdatabeh.º
överföra data till annan
kod

kon{vert{er{bar adj. -t -a
kon{vert{er{bar{het s.
kon{vert{er{ing s.
kon{vert{er{ings}an{lägg{-

ning s.; för avfall
kon{vert{er{ings}lån s.
kon{vert{er{ings}tid s.

1kon{vert{ibel [-i•-] adj. -t
konvertibla konverterbar

2kon{vert{ibel s. -n konvert-
ibler ªekon.º konvertibelt
skuldebrev

kon{vert{ibel}äg{are s.
kon{vert{ibil{itet [-e•t] s. -en
kon{vert{it [-i•t] s. -en -er
person som har övergått
till annan religion

kon{vex [-ek•s] adj. -t -a
utåtbuktad, kupig

kon{vex{itet [-e•t] s. -en -er
utbuktning, kupighet

kon{vex}kon{kav adj. -t -a
kon{vex}lins s.
kon{vex}spegel s.
kon{vikt{ori{um [-o•r-] s.

konviktoriet konviktorier
äldre typ av studentmat-
servering m.m.

konvoj [-åj•] s. -en -er
grupp av handelsfartyg
med skydd av örlogsfar-
tyg m.m., väpnat skydd
för handelsfartyg

konvoj{era v. -de ledsaga o.
skydda

konvoj{er{ing s.
konvoj}far{tyg s.
kon{vol{ut [-u•t] s. -et; pl. =

stort kuvert, omslag
kon{vuls{ion s. -en -er
krampanfall, kramp-
ryckning

kon{vuls{iv{isk [-si•-] adj. -t 
-a krampartad, kramp-
aktig

ko{op{er{at{ion s. -en -er
samarbete; andelsrörelse

1ko{op{er{at{iv [-i•v] adj. -t -a;
Kooperativa förbundet

2ko{op{er{at{iv [-i•v] s. -et;
pl. = ofta i sms (t.ex.
föräldrakooperativ)

ko{op{er{at{ör [-ö•r] s. -en -er
medlem av kooperativ
förening

ko{op{er{era v. -de sam-
arbeta

ko{ord{in{at [-a•t] s. -en -er
tal som anger punkts läge
i ett koordinatsystem

ko{ord{in{at}axel s.
ko{ord{in{at{ion s. -en sam-
ordning; sidoordning

ko{ord{in{at{ions}för{måga s.
ko{ord{in{at{ions}kemi s.
ko{ord{in{at{ions}rubb{ning s.
ko{ord{in{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; samordnare, pro-
jektledare o.d.

ko{ord{in{at}plan s. -et
ko{ord{in{at}syst{em s. fast
system av linjer el. ytor

ko{ord{in{at{ör [-ö•r] s. -en -er
ko{ord{in{era v. -de samordna
ko{ord{in{er{ing s.
kopal [-a•l] s. -en -er harts
kopal}lack s.
kopek [-e•k] s. -en; pl. =

ryskt mynt; inte en k. ªvard.º
inte ett öre

kopia [-i•-] s. -n kopior av-
skrift, avtryck, avbild-
ning, fotografisk bild på
papper

kopi{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; kopieringsappar-
at el. -maskin

kopie}papper s.

kopi{era v. -de göra kopia
av; framställa som kopia

kopi{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. kopierarna kopierings-
apparat m.m.

kopi{er{ing s.
kopi{er{ings}ap{par{at s.
kopi{er{ings}mask{in s.
kopi{er{ings}papper s.
kop{ist [-is•t] s. -en -er
person som kopierar

kopi{ös [-ö•s] adj. -t -a
ymnig, ofantlig

kopp s. -en -ar 1 en k. kaffe
2 synlig kortsida av tegel-
sten i mur m.m.

1koppa s. -n koppor 1 hudut-
slag; koppor(na) sjukdom
2 fruktställning hos
humle, humlekoppa

2koppa v. -de ªåld.º suga ut
blod med koppglas m.m.

koppar s. -n äv. -en
koppar}be{slag s.
koppar}brun adj. -t -a
koppar}bunke s.
koppar}färg{ad adj.
koppar}för{hyd{ning s.
koppar}glans s.; kopparmineral
koppar}gläns{ande adj. oböjl.
koppar}gruva s.
koppar}halt s.
koppar}kastrull s.
koppar}kis s. -en -er
koppar}kittel s.
koppar}kärl s.
koppar}leg{er{ing s.
koppar}malm s.
koppar}mynt s.
koppar}orm s.
koppar}panna s.
koppar}platta s.
koppar}plåt s.
koppar}port s.
koppar}röd adj.
koppar}rör s.
koppar}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. kopparslagarna
ªmest bildl.º svår huvud-
värk vid baksmälla

koppar}slant s.
koppar}spik s.
koppar}stick s.
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koppar}stick{are s.
koppar}sulf{at s.
koppar}tak s.
koppar}tavla s.
koppar}tryck s.
koppar}tråd s.
koppar}vitri{ol s.
koppar}ärg s.
koppar}ödla s.
koppar}öre s. ªvard.º inte

ett k.
koppel s. kopplet; pl. = ,

best. pl. kopplen koppl-
ingsanordning; kedja o.d.
för hund; axel- o. livrem till
uniform; grupp samjag-
ande hundar ªäv. bildl.º

koppel}an{ordn{ing s.
koppel}bruk s. ªlant.º
koppel}tvång s.; för hundar
koppel}van adj. -t -a; k. hund
kopp}glas s.
koppla v. -de förena, för-
binda o.d.; ªvard.º begripa,
förstå

koppl{are s. -n; pl. =, best. pl.
kopplarna

koppl{eri [-i•] s. -et -er vane-
mässigt främjande el. ut-
nyttjande av annans
otuktiga levnadssätt m.m.

koppl{erska s. -n koppl-
erskor

koppl{ing s. -en -ar
koppl{ings}an{ordn{ing s.
koppl{ings}centr{al s.
koppl{ings}dosa s.
koppl{ings}ped{al s.
koppl{ings}punkt s.; på tele-

nätet
koppl{ings}schema s.
koppl{ings}ton s. -en -er

i telefon
kopp{ning s. -en -ar ªåld.º till

2koppa
kopp}smitta s.
kopp}smitt{ad adj.
kopp}sten s.
kopp{vis adv.
kopp}ymp{ning s.
kopp}yta s.
kopp}ärr s.
kopp}ärr{ig adj. -t -a

kopra [kå•-] s. -n torkad frö-
vita av kokosnöt

kopra}mjöl s.
kopt s. -en -er egyptier som
tillhör den koptiska
kyrkan

kopt{isk adj. -t -a
kopt{iska s. -n koptiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
kopula [kå•- äv. ko•-] s. -n

kopulor ªspråkv.º förbind-
elseord el. -led mellan
subjekt o. predikativ el.
logiskt predikat

kopul{at{ion s. -en -er par-
ning; skarvympning

kopul{at{iv [kåpp•- el. ko•-
el. -i•v] adj. -t -a ªspråkv.º
sammanbindande o.d.;
och är en k. konjunktion

kopul{era v. -de v. para sig,
förena sig; skarvympa

kopul{er{ing s.
1kor s. -et; pl. = kyrkorum

kring högaltaret
2kor s. -en -er ªåld.º kör
kora [kå•-] v. -de utvälja
kor{al [-a•l] s. -en -er kyrko-
sång, psalmmelodi

kor{al}bok s., till 1bok
kor{al}för{spel s.
kor{all [-all•] s. -en -er

(skelett av) nässeldjur
kor{all}bank s. -en -ar
kor{all}djur s.
kor{all}färg{ad adj.
kor{all}hals{band s.
kor{all}kol{oni s.
kor{all}orm s.
kor{all}rev s. -et; pl. =
kor{all}rot s.; växt
kor{all}röd adj.
kor{all}smycke s.
kor{all}ö s. -n -ar
kor{al}mel{odi s.
kor{al}mus{ik s.
kor{al}sång s.
koran [-a•n] s. -en islams
heliga bok

koran}språk s.
kor}båge s.
kor}bänk s.
kord [kå•rd] äv. cord s. -en

vävnad med upphöjda ränder;
vävd stomme i bildäck
m.m.

korda [kå•-] s. -n kordor rät
linje mellan två punkter
på en cirkel el. kurva

korderoj [kårderåj•] s. -en
tyg

korderoj}byx{or s. pl.
korderoj}kavaj s.
kordi{al [kårdia•l] adj. -t -a
hjärtlig, förtrolig

kordi{al{itet [-e•t] s. -en
kord{ong [kårdån•] s. -en -er
snodd; poliskedja; form av
spaljéträd m.m.

kord{ong}list s. ªbygg.º
horisontal murlist

kord{ong}träd s.
kord}väv s.
kore{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Korea

kore{ansk [-a•n-] adj. -t -a
kore{anska s. -n koreanskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
koreo{graf [-a•f] s. -en -er
koreo{grafi [-i•] s. -n dans-
komposition; danskonst;
dansbeskrivning

koreo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
korg s. -en -ar; få korgen

ªvard.º få avslag på frieri
korg}arbete s.
korg}blomm{ig adj. -t -a
korg}blomstr{ig adj. -t -a

ªbot.º
korg}boll s.
korg}flät{ad adj.
korg}flät{ning s.
korg}fåtölj s.
korg}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. korgmakarna
korg}mak{eri [-i• äv. kår•j-] s.

-et -er
korg}möbel s.
kor}gosse s.
korg}pil s.; träd
korg}stol s.
korg}vagn s.
korg}vide s.
kori{ander [-an•d-] s. -n

växt; krydda
kori{ander}odl{ing s.
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korint [-in•t] s. -en -er litet
russin

korint}bröd s.
korint}bulle s.
korinthi{er [-in•t(s)-] s. -n;

pl. = inv. i Korinth
Korinthi{er}brev{et namn;

i Bibeln
korint{isk adj. -t -a; korint-

iskt kapitäl
korint}kaka s.
korint}sås s.
kor{ist [-is•t] s. -en -er kör-
medlem

kork s. -en -ar; säker, styv
i korken ªvard.º självsäker
o.d.

korka v. -de förse med
kork o.d.

kork{ad adj. ªvard.º in-
skränkt, dum

kork}bössa s.
kork}dyna s.
kork}ek s.
kork}flöte s.
kork}matta s.
kork{ning s.
kork}pist{ol s.
kork}platta s.
kork}skalle s. ªvard.º dum
person

kork}skruv s.
kork{skruvs}lock{ar s. pl.
kork}träd s.
kor}kåpa s.
kormor{an [-a•n] s. -en -er

fågel
kormor{an}ägg s.
korn [ko-] s. -et; pl. =
korna v. -de fördela i korn;
göra kornig m.m.

korn}blixt s.
korn}blomma s.
korn}blå adj.
korn}bod s.
korn}bröd s.
korn}dräll s.
korn{ell [-ell•] s. -en -er växt
korn{ell}buske s.
korn{ell}bär s.
korn{ett [-ett•] s. -en -er blås-

instrument
korn{ett}blås{are s.

korn{ett{ist [-is•t] s. -en -er
kornettblåsare

korn}form{ig adj. -t -a
korn}fält s.
korn}gryn s.
korn}gul adj. -t -a
korn{ig [-o•-] adj. -t -a
korn{ig{het s.
korn{ing s.
korn{isch [-is•] s. -en -er
gardinlist; ªbygg.º kranslist

korn{isch}krok s.
korn}knarr s. -en -ar fågel
korn}mjöl s.
korn{mjöls}gröt s.
korn}skyl s. -en -ar
korn}snö s.
korn}stor{lek s.
korn}vivel s. ªzool.º
korn}åker s.
koroll{ari{um [-a•-] s. koroll-

ariet korollarier självklar
följd

koro{logi [-gi•] s. -n ªgeogr.º
lära el. forskning om utbred-
ning el. geografisk lokal-
isering

koro{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
korona [-å•na] s. -n koronor
strål- el. ljuskrans, t.ex.
kring solen, m.m., krans

korona}feno{men s.
korp s. -en -ar 1 fågel

2 hacka
korp- i sms ªsport.º korpor-
ations-

korpa v. -de 1 ªvard.º hugga
för sig, roffa jfr korp 1; k.
åt sig 2 hacka med korp
jfr korp 2

korp}fot{boll s. -en
korp}glugg s.; mest i pl.

ªvard.º öga
korp}idrott s.
korp}lag s. -et; pl. =
korp}näbb s.
korp{or{at{ion s. -en -er sam-
fund, sammanslutning av
yrkeskamrater

korp{or{at{ism [-is•m] s. -en
korporativism

korp{or{at{iv [-i•v äv. kår•p-]
adj. -t -a som bygger på

grupper med gemenskap
i yrke o.d.

korp{or{at{iv{ism [-is•m] s.
-en uppfattning som före-
språkar korporativt sam-
hällssystem

korpr{al [-a•l] s. -en -er värn-
pliktigt gruppbefäl

korpr{als}grad s.
korp}skytte s.
korp}spel{are s.
korp}svart adj.
korp}tenn{is s.
korp}tävl{ing s.
korpul{ens [-en•s] s. -en
fetma

korpul{ent [-en•t] adj.; n. =, 
-a fetlagd

korp{us s. -en -ar huvuddel
(t.ex. av en kanna) el. mitt-
parti (t.ex. i altarskåp);
mängd el. massa undersökt
material; stilgrad

korp{us}arbete s.; inom guld-
smedskonst m.m.

korp{uskel [-us•k-] s. -n
korpuskler ªåld.º liten
kropp, partikel

korp{us}stil s. ªboktr.º
korr s. -et; pl. = ªvard.º kor-
rektur

kor{rekt [-ek•t] adj.; n. =, -a
riktig, felfri m.m.

kor{rekt{het s.
kor{rekt{ion [-kso•n] s. -en 

-er rättelse
kor{rekt{ions}an{stalt s.; äldre

namn på uppfostringsan-
stalt för brottslingar

kor{rekt{ions}medel s.
kor{rekt{iv [-i•v] s. -et; pl. =
rättelsemedel

kor{rekt{ur [-u•r] s. -et; pl. =
tryckavdrag för gransk-
ning m.m.

kor{rekt{ur}ex{empl{ar s.
kor{rekt{ur}fel s.
kor{rekt{ur}läs{are s.
kor{rekt{ur}läs{ning s.
kor{rekt{ur}stadi{et s. best.

på k.
kor{rekt{ur}tecken s.
kor{rekt{ur}ändr{ing s.
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1kor{re{lat [-a•t] s. -et; pl. =
motsvarighet m.m.;
ªspråkv.º ordfogning som
ett relativt pronomen e.d.
syftar på

2kor{re{lat [-a•t] adj.; n. =, -a
ªfilos.º korrelata begrepp
(t.ex. ljus o. mörker)

kor{re{lat{ion s. -en -er ªstatist.º
samband, beroende

kor{re{lat{ions}ko{ef{fici{ent s.
kor{re{lat}ord s.
kor{rel{era v. -de sätta el. stå
i samband el. beroende

kor{re{spond{ens [-ån(g)-
den•s äv. -ån(g)dan•s] s.
-en -er brevväxling;
brevsamling; förbindelse;
motsvarighet, överens-
stämmelse

kor{re{spond{ens}in{stit{ut s.
brevskola

kor{re{spond{ens}kort s.
kor{re{spond{ens}kurs s.
kor{re{spond{ens}princip s.

ªfys.º
kor{re{spond{ens}schack s.,

till 2schack
kor{re{spond{ens}studi{er s.

pl.
kor{re{spond{ens}under{vis{-

ning s.
kor{re{spond{ent [-en•t] s.

-en -er brevskrivare;
meddelare till tidning;
bankförbindelse m.m.

kor{re{spond{era v. -de brev-
växla; motsvara, vara
jämförlig; korresponder-
ande ledamot av akademi

korri{dor [-å•r] s. -en -er
korri{dor}pol{it{ik s.
korri{dor}skvaller s.
korri{dor}snack s. ªvard.º
korri{dor}syst{em s.
kor{rig{era [-se•-] v. -de rätta
kor{rig{er{ing s.
kor{rig{er{ings}medel s.
kor{rig{er}kniv s.; för korriger-

ing av trycksats
kor{rod{era v. -de frätas av

rost m.m.; äv. i pass. korrod-
eras frätas av rost m.m.

kor{rod{er{ing s.
kor{ros{ion s. -en rostning;
frätning m.m.

kor{ros{ions}be{ständ{ig adj.
-t -a

kor{ros{ions}fri adj.
kor{ros{ions}in{stit{ut{et s.

best.
kor{ros{ions}skada s.
kor{ros{ions}skydd s.
kor{ros{iv [-i•v äv. kårr•-] adj.

-t -a frätande m.m.
korr}schack s., till 2schack

ªvard.º korrespondens-
schack

kor{rug{era [-ge•-] v. -de
kor{rug{er{ad adj. vågig; k.

plåt veckad plåt
kor{rug{er{ing s.
kor{rump{era v. -de fördärva

moraliskt; besticka, muta
kor{rump{er{ad adj. moral-
iskt fördärvad; mutad

kor{rump{er{ing s.
kor{rupt [-up•t] adj.; n. =, -a
fördärvad, vanställd m.m.

kor{rupt{ion [-pso•n] s. -en
sedefördärv; bestickning,
mutsystem, mottaglighet
för mutor

kor{rupt{ions}härva s.
kor{rupt{ions}mid{dag s.
kor{rupt{ions}skand{al s.

1kors s. -et; pl. =
2kors adv. k. och tvärs
3kors interj. ªvard.º
korsa v. -de; k. sig göra
korstecken m.m.

kors{ar [-a•r] s. -en -er sjö-
rövare

kors{ar}far{tyg s.
kors{ar}kapt{en s.
kors}arm s.
kors}band s. -et; pl. = tid-
igare beteckning på
postförsändelse; ªanat.º
ledband som korsar
varandra t.ex. i knä-
leden

kors{bands}skada s.
kors}be{frukta v.
kors}be{frukt{ning s.
kors}ben s.; i bäckenet

kors}blomma s.; växt
kors}blomm{ig adj. -t -a ªbot.º
kors}drag s.
kors}eld s.
kors{el{ett [-ett•] s. -en -er
kombination av korsett
o. bysthållare

kors{ett [-ett•] s. -en -er
snörliv o.d.

kors{ett{era v. -de förse med
el. skaffa korsett

kors{ett{er{ing s.
kors{ett}fjäder s.
kors}fana s.
kors}far{are s. -n; pl. =, best.

pl. korsfararna
kors}fästa v. korsfäste
kors}fäst{else s. -n
kors}fäst{ning s.
kors}för{hör s.
kors}för{höra v.
kors}för{lam{ning s. ªveter.º
kors}gång s. -en -ar
kors}hän{vis{ning s.
korsik{an [-a•n] s. -en -er
inv. på Korsika

korsik{an{are s. -n; pl. =,
best. pl. korsikanarna
korsikan

korsik{ansk [-a•n-] adj. -t -a
korsik{anska s. -n korsik-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

kors}knut s.; på byggnad
kors}kyrka s.
kors}lagd adj.
kors{ning s. -en -ar
kors{nings}form s. -en -er
kors{nings}fri adj.
kors{nings}för{sök s.
kors{nings}pro{dukt s.
kors}näbb s. -en -ar fågel
korso [kår•s-] s. -n; pl. -r el.

-er promenadgata; festtåg
kors}ord s. -et; pl. =
kors{ords}lös{are s.
kors{ords}tävl{ing s.
kors}pollin{er{ing s.
kors}ridd{are s.
kors}rygg s.
kors}räv s.
kors}spindel s.
kors}stygn s.
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kors{stygns}brod{eri s.
kors}tecken s.
kor}stol s.
kors}tåg s. -et; pl. =
kors}virke s.
kors{virk{es}hus s.
kors{vis adv. k. el. korsvist

ägande (adj.)
kors}väg s.
kors}äg{ande s. ªekon.º
kors}ört s.

1kort [kårt] adj.; n. =, -a
2kort [kort el. ko•rt] s. -et;

pl. =; kontokort; vykort;
sätta allt på ett kort risk-
era allt på en enda 
chans

1korta v. -de göra kortare,
förkorta, minska; k. av

2korta s. oböjl. komma till k.
misslyckas

kort}ax{ig adj. -t -a
kort}bana s.; tävlingsgren i

skridsko
kort}bent adj.
kort}brev [kort•-] s.
kort}byx{or s. pl.
kort}di{stans s.
kort}di{stans{are s. -n; pl. =,

best. pl. kortdistansarna
kort{di{stans}löp{ning s.
kort{di{stans}skjut{ning s.
kortege [-e•s äv. -ä•s] s. -n
[-en] -r [-er] ridande el.
åkande festtåg

kortege}väg s.
korte{lig{en adv.
kort}fatt{ad adj.
kort}fibr{ig adj. -t -a om

pappersmassa
kort}film s.
kort}flik{ig adj. -t -a
kort}form s. -en -er ªspråkv.º
kort}frist{ig adj. -t -a
kort}hals{ad adj.
kort{het s.
kort}horn{ad adj.
kort}horn{ig adj. -t -a
kort{horns}ras s. -en -er
kort}huggen adj.
kort}hus [kort•-] s.
kort{hålls}bana s.; vid skjut-

ning

kort{hålls}skjut{ning s.
kort{håls}bana s.; i golf
kort}hår{ig adj. -t -a
kortik{al [-a•l] adj. -t -a
hjärnbarks- m.m.; k. väv-
nad

kortis{on [kårtiså•n] el.
cortis{on s. -et hormon från
binjurebarken

kortis{on}be{handl{ing s.
kort}kata{log [kort•-] s.
kort}klippa v. _
kort}klippt adj.
kort}konst [kort•-] s.
kort}kort adj. ªvard.º mycket
kort

kort{kvist}runa s. runa från
en variant av det yngre
runalfabetet

kort}lapp [kort•-] s. ªvard.º
kort}lek [kort•-] s.
kort}linje s.; på fotbollsplan
kort}liv{ad adj.
kort}lås [kort•-] s.
kort}läs{are [kort•-] s.
kort{ning s.; till 1korta
kort}oxe [kort•-] s. ªvard.º
kort}pass{ning s. ªsport.º
kort}pip{ig adj. -t -a
kort}rad s. -en -er ªversl.º
kort}reg{ister [kort•-] s.
kort}sida s.
kort}sikt{ig adj. -t -a
kort}sikt{ig{het s.
kort}skaft{ad adj.
kort}skalle s.
kort}skall{ig adj. -t -a
kort}skall{ig{het s.
kort}sluta v., till 3sluta
kort}slut{ning s.
kort}snagg{ad adj. ªvard.º
kort}spel [kort•-] s.
kort}spel{ande [kort•-] adj.

oböjl.
kort}spel{are [kort•-] s.
kort{spels}term [kort•-] s.
kort}stamm{ig adj. -t -a
kort}stav{ig adj. -t -a ªspråkv.º
kort}strumpa s.
kort}styrd [kort•-] adj.

ªtekn.º
kort}stämpel [kort•-] s.
kort}synt adj.

kort}synt{het s.
kort}syst{em [kort•-] s.
kort{tids}an{ställd adj.
kort{tids{an}ställ{ning s.
kort{tids}arbete s.
kort{tids{arbets}lös{het s.
kort{tids}från{varo s.
kort{tids}minne s. ªpsykol.º
kort{tids}park{er{ing s.
kort{tids}sjuk{skriv{ning s.
kort{tids}vik{ari{at s.
kort{tids}vik{arie s.
kort}tänkt adj.
kort}tänkt{het s.
kort}ut{bild{ad adj.
kort}var{ig adj. -t -a som
icke varar länge

kort}var{ig{het s.
kort}var{or s. pl.
kort{varu}af{fär s.
kort}vers{ion s.
kort}vuxen adj.
kort}våg s. -en våglängds-

område
kort}våg{ig adj. -t -a
kort{vågs}be{handl{ing s.

ªmed.º
kort{vågs}sänd{are s.
kort{vågs}sänd{ning s.
kort}vägg s.
kort}växt adj.
kort}ända el. kort}ände s.
kort}ärm{ad adj.
kor{um s. -et; pl. = kort
gudstjänst vid trupp m.m.

kor{um}för{rätt{are s.
korund [-un•d] s. -en -er

ädelsten; slipmedel
kor{us s. oböjl. samtidigt tal
av flera röster; ett k.; mest
i uttr. i k. enstämmigt, alla
på en gång

korv s. -en -ar
korva v. -de; k. sig bli
veckig m.m.

korv}bar s. -en -er
korv}bröd s.
korv{ett [-ett•] s. -en -er

krigsfartyg
korv}för{sälj{are s.
korv}grill{ning s.
korv}gubbe s. ªvard.º
korv}handl{are s.
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korv{ig adj. -t -a som korvat
sig

korv}kaka s.
korv}kiosk s.
korv}macka s. ªvard.º
korv}sjö s. ªgeogr.º
korv}skinn s.
korv}skiva s.
korv}smör{gås s.
korv}spad s. klart som k.

ªvard.º fullständigt klart;
självklart

korv}stopp{ning s.
korv}stånd s. -et; pl. =
korv}öre s. ªvard.º inte ett k.
koryfé s. -n -er 1 ªmest iron.º
tongivande person, led-
are  2 körledare i det
antika grekiska dramat

kos s. oböjl. gå, springa,
vara sin k. bort resp.
borta

kosa s. -n kosor riktning,
kurs o.d.; hålla, styra
kosan

kosack [-akk•] s. -en -er
medlem av rysk folkgrupp

kosack}dans s.
koschen{ill [-ill•] s. -en färg-

ämne
koschen{ill}röd adj.
koschen{ill}sköld{lus s.
koscher s. oböjl.; mest i sms
föda behandlad enl. jud-
iska föreskrifter

koscher}mat s.
koscher}slakt s.
kos{ing s. -en -ar ªvard.º i

sing. koll. el. i pl. pengar
kosinus se cosinus
ko}skälla s.
ko}sköt{are s.
kosm{et{ik [-i•k] s. -en skön-
hetsvård; skönhetsmedel

kosm{et{ika [-me•-] s. pl.
skönhetsmedel

kosm{et{ika}före{tag s.
kosm{et{ik{er [-me•-] s. -n;

pl. = utövare av skön-
hetsvård m.m.

kosm{et{isk [-me•-] adj. -t -a
skönhets-; kosmetiska
medel

kosm{eto{log [-å•g] s. -en -er
person utbildad för
skönhetsvård

kosm{isk [kås•m-] adj. -t -a
som avser världsalltet o.d.

kosmo{drom [-å•m] s. -en 
-er anläggning för upp-
skjutning av rymdfar-
koster i det forna Sovjet

kosmo{goni [-i•] s. -n läran
om världsalltets el.
himlakropparnas el. sol-
systemets uppkomst

kosmo{log [-å•g] s. -en -er
kosmo{logi [-gi•] s. -n läran
om världsalltet

kosmo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

kosmo{naut [-au•t] s. -en -er
rymdfarare i det forna
Sovjet

kosmo{naut}dräkt s.
kosmo{pol{it [-i•t] s. -en -er
världsborgare

kosmo{pol{it{isk [-i•t-] adj.
-t -a

kosmo{pol{it{ism [-is•m] s.
-en världsborgaranda
m.m.

kosm{os [kås•m-] s.; best. =
äv. -en el. -et världsalltet

ko}spill{ning s.
kossa [ko-] s. -n kossor

ªvard.º ko
kost s. -en
kosta v. -de 1 betinga ett
pris av; k. på sig 2 vara
svår o.d.; det kostar på

ko}stall s. -et; pl. = el. ibl. -ar
kost{bar adj. -t -a
kost{bar{het s. -en -er
kost}cirkel s.
koster s. -n kostrar (en-

mastad) bohuslänsk segelbåt
koster}båt s.
kost}ex{pert s.
kost}för{akt{are s.
kost}för{stärk{ning s.
kost}håll s. -et
kost}håll{ning s.
kost}in{tag s.
kost{lig adj. -t -a lustig,
dråplig, löjlig; ªåld.º dyrbar

kost{lig{het s.
kost}med{veten adj.
kost{nad s. -en -er
kost{nads}ana{lys s.
kost{nads}be{räkna v.
kost{nads}be{räkn{ing s.
kost{nads}bär{are s. ªekon.º
kost{nads}ef{fekt{iv adj. -t -a
kost{nads}er{sätt{ning s.
kost{nads}fri adj.
kost{nads}fråga s.
kost{nads}för{del{ning s.
kost{nads}för{dyr{ing s.
kost{nads}för{slag s.
kost{nads}höj{ning s.
kost{nads}kalk{yl s.
kost{nads}kris s. -en -er
kost{nads}kräv{ande adj.

oböjl.
kost{nads}läge s.
kost{nads}med{veten adj.
kost{nads}minsk{ning s.
kost{nads{mäss{ig adj. -t -a
kost{nads}nivå s.
kost{nads}post s.
kost{nads}ram s.
kost{nads}re{duc{er{ing s.
kost{nads}skill{nad s.
kost{nads}skäl s. av k.
kost{nads}stegr{ing s.
kost{nads}sänk{ning s.
kost{nads}täck{ning s.
kost{nads}under{sök{ning s.
kost{nads}ut{veckl{ing s.
kost{nads}ök{ning s.
kost{sam adj. -t -ma
kost{sam{het s.
kost}upp{lys{ning s.
kost}van{or s. pl.
kost{ym [-y•m] s. -en -er
kost{ym}bal s. -en -er
kost{ym}byx{or s. pl.
kost{ym{er{ad adj. försedd
med kläder

kost{ym{er{ing s.
kost{ym}klädd adj.
kost{ym}pjäs s.
kost{ym}skap{are s.
kost{ym}tyg s.
ko}svans s.
kota s. -n kotor ben i ryggrad;

del av hästs fot
kotangent se cotangent
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kot}ben s.; hos häst
kot}för{skjut{ning s.
kot{ilj{ong [-jån•] s. -en -er

(slut)dans i ä. tid
kot}knack{are s. ªvard.º
kot}knack{ning s. ªvard.º
kiropraktik

kotl{ett [-ett•] s. -en -er skiva
av kött från partiet vid
ryggraden på gris m.m.

kotl{ett}ben s.
kotl{ett}fisk s. havskatt el.
marulk

kotl{ett}rad s. -en -er
kot}pel{are s.; ryggrad
kott s. -en koll. kottar
kotte s. -n kottar ªäv. vard.º
människa (t.ex. inte en k.,
varenda k.)

kotte}fjäll s. -et; pl. =
kotte}kläng{ning s.
kotte}palm s.
kott{eri [-i•] s. -et -er slutet
sällskap, klick

kott{eri}anda s.
kott{eri}bild{ning s.
koturn [-urn•] s. -en -er

ªhist.º stövel med tjock el.
klossliknande sula för
skådespelare

kova s. -n ªvard.º pengar,
penningsumma

ko{vall [-all•] s. -en -er växt
ko}vända v. ªsjö.º vända
undan vinden, ofta ansett
som klumpigt sätt att vända
ªäv. bildl.º

ko}vänd{ning s. ªsjö.º undan-
vindsvändning; ªofta bildl.º
tvär politisk kursändring

koxa [-o-] v. -de ªvard.º titta,
kika

ko}ögd adj.
kpist [kå•pist] s. -en -ar
kulsprutepistol

kpist}be{väpn{ad adj.
kraal el. kral s. -en -er in-
hägnad för boskap hos
sydafrikanska bantufolk

kraba [-a•ba] v. -de ªfinl.,
vard.º skolka

krab{at [-a•t] s. -en -er ªvard.º
skälm, gynnare

krabb adj. oböjl. ªsjö.º k. sjö
med korta o. höga vågor

krabba s. -n krabbor kräft-
djur; ornament på gavlar el.
tornspiror m.m.

krabba}snår s. -et vävnad
krabba{snårs}täcke s.
krabb}fiske s.
krabb{is s. oböjl. ªfinl., vard.º
baksmälla

krabb}sall{ad s.
krabb}salt{are s. ªvard.º
stackare

krabb}skal s.
krabb}soppa s.
krabb}stuv{ning s.
krabb}taska s.; krabba
krabb}tina s.
kracka v. -de sönderdela

ämne med stora molekyler,
spjälka

krack}bens{in s.
krack{el{era v. -de förse

porslin med fina sprickor
el. ådror i glasyren; ªbildl.º
börja upplösas, spricka

krack{el{er{ing s.
krack{el{yr [-y•r] s. -en
krackelering

kracker s. -n krackrar
krackningsanläggning

krack{ning s.
krack{nings}an{lägg{ning s.
krafs s. -et
krafsa v. -de
krafs{ig adj. -t -a
krafs{ig{het s.
krafs{ning s.
kraft s. -en -er
kraft}an{lägg{ning s.
kraft}an{spänn{ing s.
kraft}an{sträng{ning s.
kraft}be{hov s.
kraft}be{spar{ande adj. oböjl.
kraft}be{spar{ing s.
kraft}bo{lag s.
kraft}centr{um s.
kraft}dis{trib{ut{ion s.
kraft}foder s.; för djur
kraft}full adj. -t -a
kraft}full{het s.
kraft}fält s.
kraft}för{bruk{ning s.

kraft}före{tag s.
kraft}för{sörj{ning s.
kraft{ig adj. -t -a kraftfull,
stark

kraft}in{dustri s.
kraft}in{sats s.
kraft}karl s.
kraft}kvinna s.
kraft}källa s.
kraft}led{ning s.
kraft{led{nings}nät s.
kraft}lever{ans s.
kraft}linje s.
kraft}lös adj. -t -a
kraft}lös{het s.
kraft}mät{are s.
kraft}mät{ning s.
kraft}nat{ur s.
kraft}ned{sätt{ande adj. oböjl.
kraft}nät s. ªelektr.º
kraft}ord s.
kraft}papper s.
kraft}par s. ªfys.º
kraft}parall{ello{gram s.
kraft}pot{enti{al s.
kraft}prest{at{ion s.
kraft}pro{duc{ent s.
kraft}pro{dukt{ion s.
kraft}prov s. -et; pl. =
kraft}resurs{er s. pl.
kraft}saml{ing s.
kraft}spel s.
kraft}sport s. brottning,
tyngdlyftning m.m.

kraft}stat{ion s.
kraft}stjäl{ande adj. oböjl.
kraft}stulen adj. ªmest prov.º
kraft}tag s.
kraft}till{skott s.
kraft}upp{båd s.
kraft}ut{tryck s.
kraft}ut{veckl{ing s.
kraft}verk s. -et; pl. =
kraft{verks}bygge s.
kraft{värme}an{lägg{ning s.
kraft{värme}verk s.; för el- o.

värmeproduktion
kraft}åt{gärd s.
kraft}öd{ande adj. oböjl.
kraft}över{för{ing s.
kraga v. -de; k. ut låta bygg-

nadsdel skjuta ut från mur
med stöd undertill
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krage s. -n kragar del av
klädesplagg som om-
sluter halsen m.m.

krag}handske s.
krag}knapp s.
krag}lös adj. -t -a
krag}nummer s.
krag}skiv{ling s.; svamp
krag}snibb s.
krag}sten s. ªbygg.º
krag}stor{lek s.
krag}stövel s.
kraka v. -de sätta upp säd
på krake

krake s. -n krakar 1 mager
el. skral häst, hästkrake;
stackare  2 stör för tork-
ning av sädeskärvar m.m.

krakel [-ke•l] s. -et; pl. =
gräl, bråk

krak}mandel s.
krak{ning s.
krak}stör s.
kral se kraal
kralla v. -de ªprov.º krypa,
kravla; gå sakta, knalla

1kram s. -en -ar kramning
2kram s. -et koll. smärre

handelsvaror; krims-
krams, skräp

3kram adj. -t -a våt o. form-
bar (om snö)

krama v. -de klämma; om-
famna

kram}bod s.
kram}djur s.
kram}go adj. ªvard.º
kram}handel s.
kramla [-am•la] s. -n

kramlor järnhake, större
krampa

kram}låda s.
kram{ning [-a•-] s.
kramp s. -en -er

1krampa s. -n krampor
u-formad järnhake o.d.

2krampa v. -de få kramper
kramp{akt{ig adj. -t -a
kramp{akt{ig{het s.
kramp}an{fall s.
kramp{art{ad adj.
kramp}ryck{ning s.
kramp}till{stånd s.

krams s. -et koll. småsaker
av ringa värde, krimskrams

krams}fågel s.; mest koll.
ätlig småfågel

krams{fågel(s)}fångst s.
kram}snö s.
kram}var{or s. pl.
kran s. -en -ar lyftkran;

vattenkran; ªvard.º näsa
krana v. -de ªvard.º tappa

vatten ur kran
kran}arm s.
kran}balk s.
kran}balks{vis adv. ªsjö.º
kran}bil s.
kran}för{are s.
krani{al [-a•l] adj. -t -a
kranie- o.d.

krani{al}tak s.
kranie}tak s.
kranio{logi [-gi•] s. -n läran
om huvudskålen

kranio{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

krani{um s. kraniet kranier
huvudskål, skalle

krank adj. -t -a ªåld.º sjuk;
eftertankens kranka blek-
het

krank{het s.
kran}mask{in{ist s.
krans s. -en -ar ring av

blommor; krets m.m.
kransa v. -de sätta kransar
på; omge som en krans
m.m.

krans}art{är s. ªanat.º
krans}band s.
krans}borre s. -n krans-

borrar växt
krans}form{ig adj. -t -a
krans}kom{mun s.
krans}kulla s.
krans}kärl s. hjärtats k.
krans{kärls}op{er{at{ion s.
krans{kärls}röntg{en s.
krans{kärls}sjuk{dom s.
kran}sköt{are s.
krans}list s. ªbygg.º
krans}ned{lägg{ning s.
krans{ning s.
kran}spår s.
krans{vis adv. ªbot.º

kran}tapp s. -en -ar
kran}vagn s.
kran}vatten s.
krapp s. -en växt(rot); färg-

ämne
krapp}lack s. oböjl.; färgämne
krapp}röd adj.
krapp}växt s.
krapula s. oböjl. ªfinl., vard.º
baksmälla

1kras s. -et; gå i k. gå sönder
2kras interj.
krasa v. -de ljuda som ngt
som krossas; prassla;
ªmest vard.º krossa; k.
sönder ngt

1krasch s. -en -er 1 ej pl.
kraschande ljud, brak,
skräll  2 våldsam samm-
anstötning, samman-
brott

2krasch interj.
krascha v. -de bryta samm-
an ekonomiskt, gå omstyr;
braka, knastra; ta mark
el. gå sönder med ett
brak m.m.

krasch{an [-a•n] s. -en -er
större ordensstjärna

krasch{an}prydd adj.
krasch}landa v.
krasch}land{ning s.
krass adj. -t -a grov,
plump; skarp, utpräglad;
ensidigt materialistisk,
jordbunden

krasse s. -n växt
krasse}frö s.
krass{het s.
krass{ing s. -en -ar växt
krassla v. -de ªprov.º vara
krasslig, hanka; k. sig
fram

krassl{ig adj. -t -a dålig,
hängsjuk

krassl{ig{het s.
krater s. -n kratrar grop som

liknar vulkanmynning
krater}form{ig adj. -t -a
krater}hål s.
krater}land{skap s.
krater}mynn{ing s.
krater}sjö s.
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krats s. -en -ar redskap
kratsa v. -de riva; klia;
rensa med krats m.m.; k. ur
ngt

krats{ning s. -en -ar
kratt s. -et; pl. = ªmest sydsv.º
busksnår el. snårig små-
skog

1kratta s. -n krattor 1 red-
skap med järnpinnar för
trädgårdsarbete m.m.
2 ªvard.º odugling, krake

2kratta v. -de; k. löv
kratt{ning s. -en -ar
kratt}skaft s.
krav s. -et; pl. =
krav{all{er [-all•-] s. pl.; gatu-
upplopp

krav{all}hjälm s.
krav{all}pol{is s.
krav{all}stak{et s.
krav{all}styrka s.
krav{att [-att•] s. -en -er ä.
typ av herrhalsduk; slips;
sidenband på fanstång,
fanband

krav{att}nål s.
krav}brev s.
krav}bud s. ªkortsp.º
kravel s. kravlet kravlande;

ªprov. koll.º småsaker av
ringa värde, skräp

krav{ell [-ell•] s. oböjl.
ªskeppsb.º byggd på k.
med plankorna el. plåtar-
na kant i kant i fartygs-
sidan

krav{ell}bord{lägg{ning s.
krav{ell}byggd adj.
kravla [-av•l el. -a•v-] v. -de
krypa, kräla; k. sig (fram,
upp)

krav}lista s.
krav}lös adj. -t -a
krav}lös{het s.
krav}mask{in s.
krav}speci{fik{at{ion s.
krax s. -et; pl. =
kraxa v. -de; kråkan, korp-

en kraxar
krax{ig adj. -t -a
kre{at{ion s. -en -er mode-
skapelse

kre{at{iv [-i•v el. kre•-] adj. -t
-a skapande, nydanande,
produktiv

kre{at{iv{itet [-e•t] s. -en
kre{at{iv{itets}kris s. -en -er
kre{at{ur [kre•-] s. -et; pl. =
boskapsdjur; ªbildl., ned-
sättandeº redskap, hant-
langare m.m.

kre{at{urs}aukt{ion s.
kre{at{urs}avel s.
kre{at{urs}be{sätt{ning s.
kre{at{urs}foder s.
kre{at{urs}fålla s.
kre{at{urs}handel s.
kre{at{urs}handl{are s.
kre{at{urs}lös adj. -t -a;

kreaturslöst jordbruk
kre{at{urs}mark{nad s.
kre{at{urs}sköt{are s.
kre{at{urs}skötsel s.
kre{at{urs}stam s.
kre{at{urs}upp{föd{are s.
kre{at{urs}upp{föd{ning s.
kre{at{urs}ut{ställ{ning s.
kre{at{ör [-ö•r] s. -en -er
skapare m.m.

kred{ensa [-en•s-] v. -de
iskänka o. bjuda omkring;
avsmaka dryck innan den
bjuds

1kred{it [-i•t] s. -en -er åt-
njutet förtroende; betal-
ningsanstånd; försträck-
ning, lån; på k.

2kred{it [kre•-] s. oböjl. till-
godohavandesida; ett k.

kred{it}an{stalt s.
kred{it}av{tal s.
kred{it}be{döm{ning s.
kred{it}be{hov s.
kred{it}be{lopp s.
kred{it}brev s.
kred{it{era v. -de gottskriva,
räkna till godo

kred{it{er{ing s.
kred{it}ex{pans{ion s.
kred{it}fakt{ura [kre•-] s.
kred{it}form s. -en -er
kred{it}för{lust s.
kred{it}för{sörj{ning s.
kred{it}gar{anti s.
kred{it}giv{are s.

kred{it}giv{ning s.
kred{it}in{rätt{ning s.
kred{it}in{stit{ut s.
kred{it{iv [-i•v] s. -et; pl. =
fullmakt för en stats
sändebud; åtagande av
el. uppmaning till bank
att hålla visst belopp till
ngns förfogande

kred{it{iv}brev s.
kred{it}kassa s.
kred{it}kont{roll s.
kred{it}kort s.
kred{it}köp s.
kred{it}mark{nad s.
kred{it}möj{lig{het s.
kred{it}nota [kre•-] s.
kred{it{or [kre•-] s. -n -er
[-o•r-] mest i pl. fordrings-
ägare

kred{it}pol{it{ik s.
kred{it}post [kre•-] s.
kred{it}pröv{ning s.
kred{it}re{strikt{ion{er s. pl.
kred{it}saldo [kre•-] s.
kred{it}sida [kre•-] s.
kred{it}stopp s., till 1stopp
kred{it}stöd s.
kred{it}syst{em s.
kred{it}tag{are s.
kred{it}upp{lys{ning s.
kred{it}vill{kor s.
kred{it}värd{er{ing s.
kred{it}värd{ig adj. -t -a
kred{it}värd{ig{het s.
kred{it}väsen el.

kred{it}väsende s.
kred{it}åt{stram{ning s.
kre{era v. -de skapa, ge-
stalta; utnämna

kre{er{ing s.
krem{at{ion s. -en -er eldbe-
gängelse, likbränning

krem{at{ions}ugn s.
krem{at{orie}ugn s.
krem{at{ori{um [-to•-] s.

krematoriet krematorier
byggnad för eldbegäng-
else

krem{era v. -de bränna
i krematorium

krem{er{ing s.
kremla [krem•-] s. -n
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kremlor äv. krämla -n
krämlor svamp

kremlo{logi [-i•] s. -n ªhist.º
studium av det sovjet-
iska ledarskiktet

krems{er}vitt [krem•s-] s.
oböjl.; färg

krenel{er{ad adj. försedd
med tinnar o. skottgluggar;
krenelerat torn

krenel{er{ing s.
kre{ol [-å•l] s. -en -er av-
komling av spansk el.
fransk el. portugisisk
invandrare i Syd- o.
Mellanamerika

kre{olsk adj. -t -a
kre{olska s. -n kreolskor
kre{ol}språk s.
kreos{ot [-å•t] s. -en el. -et

impregneringsmedel m.m.
krep{era v. -de dö; krevera
krep{er{ing s.
kresto{mati [-i•] s. -n -er
läsebok med valda styck-
en av olika författares
verk

kreta v. -de tälja, karva
kret{ens{are [-en•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. kretensarna
inv. på Kreta

kret{ens{isk adj. -t -a
kret{ens{iska s. -n kretens-

iskor
kret{in [-i•n] s. -en -er
person behäftad med
kretinism

kret{in{art{ad adj.
kret{in{ism [-is•m] s. -en på
bristande sköldkörtel-
funktion beroende sjuk-
dom med starkt hämm-
ad fysisk o. psykisk
utveckling

kret{in}trakt s.
kreti och pleti s. oböjl.
blandat sällskap, vem
som helst

kret{ning s.
kret{ong [-ån•] s. -en -er tyg
kret{ong}gard{in s.
krets s. -en -ar 1 elektrisk
strömkrets; integrerade

kretsar 2 ring; område;
avdelning; grupp av
personer m.m.

kretsa v. -de röra sig i
kretsformig bana

krets}form{ig adj. -t -a
krets}gång s. -en -ar
krets}kort s. ªelektr.º
krets}lopp s.
krets{lopps}sam{hälle s.
krets{lopps}tänk{ande s. -t
krets{ning s.
krets}sjuk{hus s. ªfinl.º läns-
delssjukhus

krets}tekn{ik s. ªelektr.º
krev{ad [-a•d] s. -en -er
krev{ad}grop s.
krev{ad}ög{on{blick s.
krev{era v. -de springa
sönder, explodera;
spricka el. förgås av skratt
m.m.

kria s. -n krior ªåld.º övnings-
uppsats

kria}rätt{ning s.
kricka s. -n krickor fågel
krick}and s., till 1and
kricket se cricket
krig s. -et; pl. =
kriga v. -de
krig{are s. -n; pl. =, best. pl.

krigarna
krig{ar}folk s.
krig{ar}liv s.
krig{ar}yrk{et s. best.
krig}för{ande adj. oböjl.
krig}för{ing s.
krig{isk adj. -t -a
krig{isk{het s.
krigs}an{sträng{ning s.
krigs}an{svar{ig adj. -t -a
krigs}ark{iv s.
krigs}ark{iv{arie s.
krigs}barn s.
krigs}be{red{skap s.
krigs}brud s.
krigs}bruk s. oböjl. för k.
krigs}byte s. -t -n
krigs}dag{bok s.
krigs}dans s.
krigs}dek{or{at{ion s.
krigs}dom{stol s.
krigs}drabb{ad adj.

krigs}dug{lig adj. -t -a
krigs}dug{lig{het s.
krigs}fara s.
krigs}far{tyg s.
krigs}film s.
krigs}fisk{al s.
krigs}flotta s.
krigs}flyg s.
krigs}flyg{skola s.
krigs}flykt{ing s.
krigs}folk s.
krigs}fot s. oböjl. på k.
krigs}fånge s.
krigs}fången{skap s.
krigs}för{band s.
krigs{för{bands}öv{ning s.
krigs}för{bryt{are s.
krigs}för{bryt{else s.
krigs}för{klar{ing s.
krigs}för{säkra v.
krigs}för{säkr{ing s.
krigs}för{valt{ning s.
krigs}gud s.
krigs}gud{inna s.
krigs}handl{ing s.
krigs}herre s.
krigs}hets{are s.
krigs}hist{oria s.
krigs}hist{or{isk adj. -t -a
krigs}hjälte s.
krigs}hot s. -et; pl. =
krigs}här s.
krigs}härj{ad adj.
krigs}hög{skola s.
krigs}industri s.
krigs}in{sats s.
krigs}in{val{id s.
krigs}karta s.
krigs}kassa s.
krigs}kon{junkt{ur s.
krigs}kor{re{spond{ent s.
krigs}kost{nad s.
krigs}lag s. -en -ar
krigs}larm s.
krigs}led{ning s.
krigs}list s.
krigs}lycka s. -n
krigs}läge s.
krigs}makt s. -en -er
krigs}man s., till 1man
krigs}mask{in s. ªbildl.º
krigs}materi{el s.
krigs}min{ister s.
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krigs}min{isteri{um s.
krigs}moln s. ªbildl.º
krigs}mål s.
krigs}mål{ad adj.
krigs}mål{ning s.
krigs}ny{het{er s. pl.
krigs}offer s.
krigs}op{er{at{ion s.
krigs}org{an{is{at{ion s.
krigs}plac{era v.
krigs}plac{er{ing s.
krigs}plan s. -en -er
krigs}pot{enti{al s.
krigs}pro{pag{anda s.
krigs}psyk{os s.
krigs}risk s.
krigs}råd s. -et; pl. =
krigs}rätt s.
krigs}sjuk{hus s.
krigs}sjuk{vård s.
krigs}skada s.
krigs}skad{ad adj.
krigs}skade{er{sätt{ning s.
krigs}skade{stånd s.
krigs}skepp s.
krigs}skildr{ing s.
krigs}skola s.
krigs}skuld s.
krigs}skåde{plats s.
krigs}slut s. -et; pl. =
krigs}spel s.
krigs}stig{en s. best. på k.
krigs}tid s.
krigs}till{stånd s.
krigs}tjänst s.
krigs}tjänst{gör{ing s.
krigs{tjänst{gör{ings}order s.
krigs}trött adj.
krigs}trött{het s.
krigs}ut{brott s.
krigs}ut{rust{ning s.
krigs}van adj. -t -a
krigs}vana s.
krigs}vet{er{an s.
krigs}zon s.
krigs}år s.
krigs}ända{mål s. för k.
krigs}änka s.
krigs}öv{ning s.
krik{on [-i•k-] s. -et; pl. =

frukt; växt
krik{on}buske s.
krik{on}träd s.

krill s. -en koll. lysräka
krim{in{al [-a•l] s. -en mest

i best. kriminalpolis
krim{in{al- [-a•l] i sms brott-
måls-; brottslighets-

krim{in{al{are s. -n; pl. =,
best. pl. kriminalarna
ªvard.º person anställd vid
kriminalpolisen

krim{in{al}as{sist{ent s.
krim{in{al}av{del{ning s.
krim{in{al}chef s.
krim{in{al}dåre s. ªvard.º
krim{in{al}fall s.
krim{in{al}film s.
krim{in{al}hist{oria s.
krim{in{al}in{spekt{ör s.
krim{in{al{is{era v. -de för-
klara ngt som brott,
straffbelägga

krim{in{al{is{er{ing s.
krim{in{al{ist [-is•t] s. -en -er
forskare o.d. i krimino-
logi

krim{in{al{itet [-e•t] s. -en
brottslighet

krim{in{al}kom{miss{arie s.
krim{in{al}pol{is s.
krim{in{al}pol{it{ik s.
krim{in{al}pol{it{isk adj. -t -a
krim{in{al}pro{cess s. ªjur.º
krim{in{al}reg{ister s.
krim{in{al}re{port{age s.
krim{in{al}re{porter s.
krim{in{al}rom{an s.
krim{in{al}tekn{ik s.
krim{in{al}tekn{ik{er s.
krim{in{al}tekn{isk adj. -t -a
krim{in{al}vård s. -en
krim{in{al{vårds}an{stalt s.
krim{in{al{vårds}lag s. -en -ar
krim{in{al{vårds}pol{it{ik s.
krim{in{al{vårds}styr{els{en s.

best.
krim{in{ell [-ell•] adj. -t -a
brottslig; brottmåls-

krim{ino{log [-å•g] s. -en -er
krim{ino{logi [-gi•] s. -n
läran om brottsligheten

krim{ino{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

krimmer s. -n imitation av
persian

krimmer}mössa s.
krims}krams s. -et koll.
småsaker av ringa värde;
grannlåt, bjäfs

kring prep. o. adv. vara (om
sig och) kring sig ªvard.º
vara mån om egen eko-
nomisk fördel – Efterställt
användes mest omkring,
t.ex. bjuda omkring, vard.
äv. ikring; som förled i sms
användes mest kring-.

kring}ar{range{mang s.
kring}art{ikel s.; i tidning
kring}bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
kring}byggd adj.
kring}bär{ning s.
kring}driv{ande adj. oböjl.
kringel}form s. i k.
kringel}form{ig adj. -t -a
kringel}krok{ar [-kro•- el.
krin•-] el. kringeli}krok{ar
s. pl. ªvard.º snirklar,
slingringar; ªbildl.º
undanflykter

kringel}krångel s. ªvard.º
kring}far{ande adj. oböjl.
kring}fart s. -en
kring{farts}led s. -en -er
kring}flack{ande adj. oböjl.
kring}fluten adj.
kring}flyg{ande adj. oböjl.
kring}flyt{ande adj. oböjl.
kring}flytt{ande adj. oböjl.
kring}föra v. _
kring}för{ing s.
kring}gå v.

1kring}gå{ende adj. oböjl. k.
rörelse

2kring}gå{ende s. k. av
bestämmelser

kring}gärda v.
kring}gärd{ning s.
kring}irr{ande adj. oböjl.
kring}kast{ad adj.
kring}kost{nad s.
kring}kör{ning s.
kringla s. -n kringlor bak-

verk; trissa på skidstav m.m.
kringl{ig adj. -t -a ªvard.º
slingrande, slingrig

kring}ligg{ande adj. oböjl.
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kring}löp{ande adj. oböjl.
kring}mur{ad adj.
kring}pers{on{al s.
kring}prat s. ªvard.º
kring}re{port{age s.
kring}res{ande adj. oböjl.
kring}ränna v.
kring}ränn{ing s.
kring}rör{ing el.

kring}rör{ning s.
kring}segla v. _
kring}segl{ing s.
kring}sitt{ande adj. oböjl.
kring}sjuka s.; hos får m.m.
kring}skansa v. -de omge
med skansar; ªbildl.º
kringgärda

kring}skick{ad adj.
kring}skuren adj. k. kung

i kägelspel
kring}skära v., till 2skära
kring}skär{ning s.
kring}slängd adj.
kring}smyg{ande adj. oböjl.
kring}snack s. ªvard.º
kring}snärjd adj.
kring}spridd adj.
kring}sprid{ning s.
kring}stryk{ande adj. oböjl.
kring}stråla v.
kring}strödd adj.
kring}ströv{ande adj. oböjl.
kring}stå{ende adj. oböjl.
kring}svep{ande adj. oböjl.
kring}svärma v. _
kring}sväva v. _
kring}syn s.
kring}synt adj.
kring}synt{het s.
kring}tänkt adj. ªprov.º
kring}ut{rust{ning s.
kring}vandr{ande adj. oböjl.
kring}virvl{ande adj. oböjl.
kring}värva v. kringvärvde
omvärva

krinol{in [-li•n] s. -en -er ä.
typ av vid kjol m.m.

1kris s. -en -er avgörande
vändning; brydsam situ-
ation; svårt ekonomiskt
läge; svår tid

2kris s. -en -ar malajisk
dolk

krisa v. -de ªvard.º komma i
kris; det krisar till sig blir
krisartat

kris{art{ad adj.
kris}bransch s.
kris}drabb{ad adj.
kris}före{tag s.
kris}grupp s.
kris{ig adj. -t -a ªvard.º kris-
artad

kris}läge s.
kris}med{vet{ande s.
kris}möte s.
kris}paket s.
kris}peri{od s.
krisp{ig adj. -t -a frasig
kris}plan s. -en -er
kris}pol{it{ik s.
kris}pro{gram s.
kris}rap{port s.
kris}situ{at{ion s.
krissla s. -n krisslor växt
krist{all [-all•] s. -en -er fast
kropp av mineraliskt ämne
med geometriskt regel-
bunden byggnad; kvarts
i kristallform, berg-
kristall; föremål av glas
med hög glans m.m.

krist{all}form s. -en -er
krist{all}glas s.

1krist{all{in [-i•n] adj. -t -a
kristallartad; kristall-;
bestående av kristaller

2krist{all{in [-i•n] s. -et -er
ªkem.º äggviteämne (i ögon-
linsen)

krist{all{in{isk adj. -t -a
kristallin

krist{all{is{at{ion s. -en -er
krist{all{is{era v. -de låta
anta kristallform

krist{all{is{er{ing s.
krist{all{isk [-all•-] adj. -t -a
krist{all}karaff s.
krist{all}klar adj. -t -a
krist{all}klar{het s.
krist{all}krona s.
krist{all}kula s.
krist{all}mot{tag{are s.; radio
krist{allo{grafi [-fi•] s. -n
vetenskapen om krist-
aller

krist{allo{graf{isk [-gra•-]
adj. -t -a

krist{all}olja s.
krist{all{os [-å•s] s. -en söt-

ningsmedel
krist{all}ren adj. -t -a
krist{all}skål s.
krist{all}strukt{ur s.
krist{all}syst{em s.
krist{all}vas s.
kristen adj. kristet kristna
kristen{dom s. -en
kristen{doms}fient{lig adj.

-t -a
kristen{doms}fient{lig{het s.
kristen{doms}kun{skap s.
kristen{doms}lär{are s.
kristen{doms}under{vis{-

ning s.
kristen{het s. -en koll.
kristna folk el. länder

kris}tid s.
kris{tids}före{te{else s.
kris{tids}nämnd s.
kris{tids}vara s. -n kristids-

varor
kristi{kors}blomma äv. Kristi

kors-blomma s. passions-
blomma

kris}till{stånd s.
kristine{hamn{are [-ham•n-]

s. -n; pl. =, best. pl. kristine-
hamnarna inv. i Kristine-
hamn

Kristine{hamns}bo [-ham•n-]
el. kristine{hamns}bo s. -n -r

krist{lig adj. -t -a
krist{lig{het s.
kristna v. -de omvända till
kristendomen; sätta
kristen prägel på; ªvard.º
döpa

kristn{ing s.
kristo{centr{isk [-sen•t-] adj.

-t -a som sätter Kristus i
centrum

kristo{logi [-gi•] s. -n läran
om Kristi person

kristo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
krist}torn s. -en -ar järnek
krist}trogen adj. ªåld.º
kristus}bild s.
kristus}ge{stalt s.
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kristus}sym{bol s.
krist{yr [-y•r] s. -en socker-

glasyr till tårtor o.d.
kris}upp{gör{else s.
kris}år s.
kris}åt{gärd s.

1krita s. -n kritor stycke av lös
o. avfärgande kalksten;
när det kommer till kritan
när det verkligen gäller; ta,
lämna på k. ªvard.º på
kredit

2krita v. -de skriva el. be-
stryka med krita

krit}bit s.
krit}blek adj. -t -a
krit}cirkel s. ªmest bildl.º
krit}damm s. -et
krit{eri{um [-e•-] s. kriteriet

kriterier kännetecken,
bevis; provtävling för
derby inom hästsporten

krit}form{at{ion s.
krit{ic{ism [-is•m] s. -en
kritiskt sinne; filosofi
som utgår från kritisk
granskning av kunskaps-
förmågan

krit{ic{itet [-e•t] s. -en ªfys.º
tillstånd i kärnreaktor o.d.
då kedjereaktion med
konstant effekt upprätt-
hålles

krit{ig adj. -t -a täckt av el.
nedsölad med krita; kall
o. livlös i färgen som krita;
kritvit

krit{ik [-i•k] s. -en gransk-
ning o. bedömning; recens-
ionsverksamhet; klander;
kritiskt sinne

krit{ik{er [kri•-] s. -n; pl. =
granskare, anmälare av
konst el. litteratur o.d.;
klandrare

krit{ik{er}kår s.
krit{ik{er}pris s., till 1pris
krit{ik{er}ros{ad adj.
krit{ik{er}succé s.
krit{ik}lusta s.
krit{ik}lysten adj.
krit{ik}lyst{nad s.
krit{ik}lös adj. -t -a

krit{ik}lös{het s.
krit{ik}punkt s.
krit{ik}storm s.
krit{is{era v. -de granska o.

bedöma; nagelfara;
klandra

krit{isk adj. -t -a gransk-
ande; kinkig, noga; av-
görande, farlig, bryd-
sam; ªfys.º gräns-

krit{isk{het s.
krit}klippa s.
krit{ning s.
krit}peri{od{en s. best. ªgeol.º
krit}pipa s.
krit}streck s.
krit{strecks}rand{ig adj. -t -a;

k. kostym
krit}teckn{ing s.
kritt{er s. pl. ªvard.º kreatur
krit}vit adj. kritvitt kritvita
kroas{era v. -de korsa raser

o.d.
kroas{er{ing s.
kroat [-a•t] s. -en -er person
tillhörande ett sydslav-
iskt folk till största delen
bosatt i Kroatien

kroat{isk adj. -t -a
kroat{iska s. -n kroatiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
krock s. -en -ar samman-
stötning

krocka v. -de stöta samm-
an; kollidera med; spelt.
krockera

krock{era v. -de träffa mot-
spelares klot i krocket

krock{er{ing s.
krock{et s. -en spel med klot

m.m.
krock{et}båge s.
krock{et}klot s. -et; pl. =
krock{et}klubba s.
krock{et}plan s. -en -er
krock{et}spel s.
krock}kudde s.; krockskydd i

bilar
krock{ning s.
krock}skad{ad adj.
krock}säker adj.
krock}test s. -et el. -en; pl. =

el. -er

krock}vikt s. persons el.
föremåls vikt vid krock

krog s. -en -ar
krog}be{sök s.
krog}bråk s.
krog}dans s.
krog}disk s.
krog}gäst s.
krog}kund s.
krog}liv s.
krog}miljö s.
krog}nota s.
krog}rond s. ªvard.º
krog}runda s.
krog}rör{else s.
krog}show s.
krog}skylt s.
krog}sväng s. ªvard.º krog-
rond

krog}van adj. -t -a
krog}vana s.
krog}värd s.
krok s. -en -ar
kroka v. -de fästa med el.
på krok; ªsport.º hindra el.
fasthålla med armen o.d.;
ªvard.º böja arm o.d.; k.
arm äv. gå arm i arm

krok{an [-a•n] s. -en -er bak-
verk av mandelmassa i
form av torn o.d.

krok{an}stil s.
krok}ben s. sätta k. för ngn
krok}bent adj.
krok{ett [-kett•] s. -en -er
flottyrkokt bulle med
stuvning av kött m.m.

krok}fiske s.
krok}has s.; hos häst
krok}has{ig adj. -t -a ªveter.º
kroki [kråki•] s. -n -er äv.

croqu{is -en [-i•n] -er
[-i•er]; utkast; teckning
efter levande modell

krok{ig adj. -t -a
krok{ig{het s.
kroki}teckn{ing s.
krok}linje s.
krok}linj{ig adj. -t -a
krokna v. -de ªvard.º bli
krokig; tröttna

krok}näsa s.
krok}näst adj.
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krokod{il [-i•l] s. -en -er kräl-
djur

krokod{il}skinn s.
krokod{il}tår{ar s. pl. falska
tårar

krokod{il}väkt{are s.; fågel
krokod{il}väska s.
krok}rygg s.
krok}rygg{ig adj. -t -a
krok}rygg{ig{het s.
krok}sabel s.
krok}stamm{ig adj. -t -a
krok{us s. -en -ar växt
krok{us}grupp s.
krok}vuxen adj.
krok}väg s.
krok}växt adj.
krollilja avstavas kroll}lilja s.;

växt
kroll}splint s. -en material av

(palm)fibrer
krom [-å•m] s. -en el. -et

ªkem.º grundämne
kroma v. -de förkroma
krom{at{ik [-i•k] s. -en mus-
ikalisk rörelse i halvtons-
steg

krom{at{isk [-a•t-] adj. -t -a;
k. skala av halva tonsteg

krom{ato{for [-få•r] s. -en -er
ªbiol.º färgbärande cell;
färgkropp i växtcell

krom{ato{grafi [-i•] s. -n
ªkem.º metod att åtskilja
beståndsdelar i en lös-
ning med hjälp av deras
olika adsorption o. färg

krom}färg s.
krom}garva v.
krom}garv{ning s.
krom}grön adj. -t -a ofta

substantiverat i n. sing.
kromgrönt om färgämne

krom}gul adj. -t -a ofta
substantiverat i n. sing.
kromgult om färgämne

krom}halt{ig adj. -t -a
krom}läder s.
kromo{som [-så•m] s. -en -er
bärare av arvsanlag i cell-
kärna

kromo{som}form{at s. ªvard.º
kromo{som}för{ändr{ing s.

kromo{som}par s.
kromo{som}skada s.
kromo{som}skad{ad adj.
kromo{som}tal s.
kromo{som}upp{sätt{ning s.
krom}röd adj.; ofta

substantiverat i n. sing.
kromrött om färgämne

krom}stål s.
krona s. -n kronor 1 huvud-

prydnad; övre del av ngt;
myntenhet; kungakrona;
trädkrona; enkrona
2 mest i best. sing.; i sms
krono- el. kron- stats-
makten

kron}bjud{ning s. ªmed.º
kron}blad s.
kron}brud s.
kron}fall s. ªekon.º
kron}för{stärk{ning s.
kron}för{svag{ning s.
kron}glas s.
kron}hjort s.
kron{ik{er [kro•- el. krå•-] s.

-n; pl. = person med
kronisk sjukdom

kron{ik{er}hem s.
kron{ik{er}vård s. -en
kron{ill [-ill•] s. -en -er växt
kron{isk [-o•- el. -å•-] adj.

-t -a stadigvarande, lång-
varig, långsamt fortlöp-
ande; obotlig

kron}jur{ist s. juridisk råd-
givare till regeringen i
t.ex. Storbritannien

kron}juvel{er s. pl. juveler
som tillhör ett kungahus

kron}kol{oni s.
kron}kurs s. ªekon.º
kron}ljus s.
kron}mutter s. -n kron-

muttrar
kron}märka v.
kron}märke s.
krono}all{männ{ing s.
krono}ar{rend{at{or s.
krono}as{sist{ent s.
krono{berg{are [-bär•j-] s.

-n; pl. =, best. pl. krono-
bergarna militär som till-
hör Kronobergs rege-

mente; inv. i Kronobergs
län

krono}di{rekt{ör s.
krono}egen{dom s.
krono}fiske s.
krono}fogde s.
krono{fogde}mynd{ig{het s.
krono}gods s.
krono}hemm{an s.
krono}jord s.
krono}jäg{are s.
krono}kom{miss{arie s.
krono{logi [-i•] s. -n tide-
räkning; tidsföljd

krono{log{is{era v. -de ordna
i tidsföljd o.d.

krono{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
krono}lots s.
krono}läns{man s. ªhist.º
krono{meter [-me•-] s. -n

kronometrar ur som håll-
er tiden med stor nog-
grannhet

krono}park s.
krono}skjuts s. ªhist.º
krono}skog s.
kron}prins s.
kron}prins{essa s.
kron}på{slag s.
kron}skylt s.
kron}stämpel s.
kron}stämpla v.
kron}stämpl{ing s.
kron}tal s.
kron{tals}på{slag s.
kron}vilt s.
kron}vittne s.
kron}vrak s. ªåld.º person
som är oduglig till mil-
itärtjänst

kron}ärt{skocka s.
kron{ärt{skocks}botten s.
kropp s. -en -ar; en sund själ

i en sund k.
kropp}duva s. krävduva
kropp}kaka s.; maträtt
kropps}aga s.
kropps}an{sträng{ning s.
kropps}arbet{are s.
kropps}arbete s.
kropps}bygg{are s.
kropps}bygg{nad s.
kropps}bygg{ning s. ªsport.º

455 kroppsbyggning

21202 Ordlista K  12-11-27  09.15  Sida 455



kropps}del s.
kropps}egen adj.
kropps}fix{er{ing s.
kropps}form s. -en -er
kropps}främm{ande adj.

oböjl.
kropps}funkt{ion s.
kropps}hydda s.
kropps}håll{ning s.
kropps}kon{stit{ut{ion s.
kropps}kon{takt s.
kropps}kraft{er s. pl.
kropps}kult{ur s.
kropps{lig adj. -t -a
kropps{lig{en adv. k. när-

varande
kropps{lig{het s.
kropps}längd s.
kropps}nära adj. oböjl.
kropps}puls{åder s.
kropps}rör{else s.
kropps}sjuk{hus s.
kropps}sjuk{vård s.
kropps}skada s.
kropps}slag s. ªsport.º
kropps}språk s.
kropps}stor{lek s. i k.
kropps}straff s. -et; pl. =
kropps}styrka s.
kropps}ställ{ning s.
kropps}temp{er{at{ur s.
kropps}tyngd s.
kropps}typ s.
kropps}under{sök{ning s.
kropps}ut{veckl{ing s.
kropps}vikt s.
kropps}vis{it{at{ion s.
kropps}vis{it{era v.
kropps}vis{it{er{ing s.
kropps}vård s. -en
kropps}värme s.
kropps}vätska s.
kropps}yta s.
kropps}öv{ning s.
kropp}ås s.; ås i taknock
kropp{ås}tak s.
kross s. -en -ar kross-
maskin

krossa v. -de 1 slå sönder
m.m. 2 ªvard.º korsa, fara
över; k. Atlanten

kross{are s. -n; pl. =, best. pl.
krossarna

kross}boll s.
kross}fri adj. krossfritt

porslin
kross}glas s.
krosskada avstavas kross}-

skada s.
kross}kvarn s.
kross}mask{in s.
kross{ning s.
kross{nings}red{skap s.
krossocker avstavas kross}-

socker s.
kross}pass{ning s.
krossten avstavas kross}-

sten s.
kross}verk s.
krossår avstavas kross}sår s.
krot{on [-o•t-] s. oböjl.; kruk-

växt; en k.
krubb s. -et ªvard.º mat

1krubba s. -n krubbor be-
hållare för foder i spilta

2krubba v. -de ªvard.º äta
krubbitare avstavas krubb}-

bit{are s. -n; pl. =, best. pl.
krubbitarna

kruci{fix [-fikk•s] s. -et; pl. =
skulptur av Kristus på
korset

kruka s. -n krukor kärl (av
lergods); ªbildl.º feg stackare

kruk}fat s.
kruk}form{ig adj. -t -a
kruk}gods s.
kruk}jord s.
kruk}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. krukmakarna
kruk{mak{ar}skiva s.
kruk}mak{eri [-i• el. kru•k-]

s. -et -er
kruk}odl{ing s.
kruk}skärva s.
kruk}växt s.
krull s. -et
krulla v. -de rulla ihop;
göra lockig; k. sig

krull}hår s.
krull}hår{ig adj. -t -a
krull{ig adj. -t -a
krull{ig{het s.

1krum adj. -t -ma krokig
2krum s. oböjl. med ryggen i

k. med krökt rygg

krum}bent adj.
krum}bukt [-buk•t] s. -en -er
krum}bukta [-buk•t-] v. -de
ringla; buga överdrivet;
ªbildl.º göra undanflykter;
k. sig

krume{lur [-u•r] s. -en -er
snirkel, släng; undan-
flykt; underlig person
m.m.

krume{lur{ig adj. -t -a
krum}horn s.
krum}horn{ad adj.
krum}kniv s.
krumma v. -de kröka; ªmest

refl.º k. sig
krum{ning s. -en -ar
krum}pass{are s.
krumpen adj. krumpet

krumpna förkrympt el.
krokig av ålder o.d.

krumpna v. -de
krum}rygg{ad adj.
krumsen adj. krumset

krumsna ªprov.º stel o. för-
krympt av kyla

krum}språng s.
krum}stav s. -en -ar
krum}timmer s.
krum}vuxen adj.
krum}växt adj.
krupp s. -en svår andnöd
på grund av svullnad i
luftstrupen, strypsjuka

krupp}hosta s.
1krus s. -et; pl. = 1 kärl

2 rynkad remsa, krås;
utsirning i väv m.m.

2krus s. -et fjäsk, trug;
utan k.

krusa v. -de göra krusig;
fjäska, truga; k. (för) ngn

krus}blad{ig adj. -t -a
krus}bär s.
krus{bärs}buske s.
krus{er{lig [-e•r-] adj. -t -a
krusande, krumbukt-
ande

krus{er{lig{het s.
krus}flor s. -et; pl. =
krus}hår{ig adj. -t -a
krusi}dull [-ull•] s. -en -er

mest i pl. utsirning, snirkel
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krusi}dull{ig adj. -t -a
krus{ig adj. -t -a smålockig;
veckig, räfflad o.d.

krus{ig{het s.
kruska s. -n gröt av vetekli

m.m.
kruska}di{et s.
krus}kål s.
krus}mynta [-myn•t- el.
kru•s-] s. -n växt

krus{ning s. -en -ar
krus}pers{ilja s.
krus}sjuka s.; växtsjukdom
krusta s. -n krustor hårt
överdrag, skorpa; sår-
skorpa

krust{ad [-a•d] s. -en -er bak-
verk

krust{ad}järn s.
krust}bild{ning s.
krus}tång s. -en krustänger
krus}tåtel s. ªbot.º
krut s. -et 1 explosivt ämne

2 ört; särsk. i uttr. ont k.
ogräs ªmest bildl.º

kruta v. -de med partikel
ªvard.º skjuta i fotboll m.m.,
fyra av; tända på; köra
fort m.m.

krut}bruk s.
krut}bränn{are s.; orkidé
krut}durk s.
krut}gubbe s. ªvard.º
krut}gumma s. ªvard.º
krut}horn s.
krut}hus s.
krut}kammare s.
krut{ong [-ån•] s. -en 

-er brödskiva stekt
i smör

krut}rak{et s.
krut}rök s.
krut}sprängd adj.
krut}stänk s.
krut}stänkt adj.
krut}torr adj. -t -a
krut}tunna s.
krux s. -et; pl. = svårighet;

ªfinl. äv.º bock i kanten
kruxa v. -de ªfinl.º k. för
pricka för

kry adj. krytt krya
krya v. -de; k. upp ngn liva

upp ngn; k. på el. upp el.
till sig bli kryare

krycka s. -n kryckor; gå på
kryckor ªäv. bildl.º

krycke}ståt s. ªhist.º folklig
ceremoni i samband med lys-
ning

kryck{ig adj. -t -a ªvard.º
knagglig, dålig

kryckja s. -n kryckjor tre-
tåig mås

kryck}käpp s.
1krydda s. -n kryddor smak-

sättningsmedel
2krydda v. -de
krydd}bod s.
krydd}bröd s.
krydd}burk s.
krydd}fisk s. ªfinl.º inlagd
skarpsill

krydd}grönt s. oböjl.
krydd}gård s.
krydd}hylla s.
krydd{ig adj. -t -a; k. doft,

k. smak
krydd}kvarn s.
krydd}land s., till 2land
krydd}nejl{ika s.
krydd{ning s.
kryddoft avstavas krydd}-

doft s.
krydd}ost s., till 1ost
krydd}peppar s.
krydd}sill s.
krydd}skorpa s.
krydd}smak s.
krydd}stark adj. -t -a
krydd}ställ s.
krydd}säng s.
krydd}växt s.
krylla v. -de myllra
krympa v. krympte dra sig
samman, bli mindre;
göra mindre, minska

krymp}film s. ªtekn.º
krymp}fri adj.
krymp}fri{het s.
krymp{ling s. -en -ar vanför
person

krymp}mån s.
krymp{ning s.
kryo{lit [-i•t] s. -en isliknande

aluminiumhaltigt mineral

kryo{stat [-a•t] s. -en -er ap-
parat för uppnående av
låga temperaturer

kryo{tekn{ik [kry•- el. -i•k] s.
-en lågtemperaturteknik

kryp s. -et; pl. =
krypa v. kröp, krupit, pres.

kryper
kryp{are s. -n; pl. =, best. pl.

kryparna
kryp}böna s.
kryp{eri [-i•] s. -et -er
kryp}fart s. -en
kryp}fil s. -en -er
kryp}floka s. -n krypflokor

växt
kryp}hål s.
kryp}in [-inn•] s. -net; pl. =,

best. pl. -nen gömställe;
liten bostad

kryp}köra v.
kryp{ning s. -en -ar kryp-
ande; kittlande nerv-
retning; långsam de-
formation av metall vid
belastning

kryp{nings}känsla s.
kryp}skytt s.
kryp}skytte s.
krypta s. -n kryptor under-
jordiskt kyrkorum

krypt{era v. -de överföra till
el. avfatta på hemligt
språk

krypt{er{ing s.
krypt{isk adj. -t -a hemlig-
hetsfull, dunkel

krypto s. -t -n hemligt
språk

krypto- i sms; hemlig; för-
stucken

krypto}an{ark{ist [-yp•t- äv.
-is•t] s.

krypto}bi{träde s.
krypto}fasc{ist [-yp•t- äv.
-is•t] s.

1krypto{gam [-a•m] adj. -t -a
som inte bildar frön

2krypto{gam [-a•m] s. -en -er
sporväxt

krypto{gam}flora s.
krypto{grafi [-i•] s. -n hem-
lig skrift
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krypto{gram [-amm•] s.
-met; pl. =, best. pl. -men
meddelande i hemlig
skrift

krypt{on [-å•n äv. -yp•t-] s.
-et grundämne

krypto}naz{ist [-yp•t- äv.
-is•t] s.

krypto}nyckel s.
krypto}pap{ist s. ªmest kyrko-

hist.º
krypt}valv s.
kryp}vide s.
krys{antem [-e•m] s. -en -er

särsk. om enstaka exemplar
krysantemum

krys{antem}buk{ett s.
krys{antem{um [-an•t-] s.

-en; pl. = växt
krys{antem{um}buk{ett s.
kryso{lit [-i•t] s. -en -er ädel-

sten
kryso{pras [-a•s] s. -en -er

ädelsten
1kryss s. -et; pl. = kors;

korsord
2kryss s. -en -ar kryssning

till sjöss
kryssa v. -de 1 korsa;
märka med kryss o.d.
2 segla i sicksack mot
vinden; röra sig i sick-
sack m.m.

kryss{are s. -n; pl. =, best. pl.
kryssarna (örlogs)fartyg
m.m.

kryss{ar}eskader s.
kryss{ar}klubb s.
kryss}fan{er s.
kryss}för{band s. ªbygg.º
kryss}hult äv. kryss}holt s.,

till 1hult ªsjö.º
krysskruvmejsel avstavas

kryss}skruv{mejsel s.
kryss}lagd adj.
kryss}mast s.
kryss}märke s.; trafikmärke
kryss{ning s. -en -ar
kryss{nings}båt s.
kryss{nings}far{tyg s.
kryss{nings}miss{il s.
kryss{nings}rob{ot s.
kryss{nings}traf{ik s.

kryss}pejl{ing s.
kryss}tag s. ªsport.º
kryss}valv s.
krysta v. -de pressa på med

bukmusklerna; frampressa;
krama, klämma

kryst{ad adj. ansträngd,
sökt; k. förklaring; kryst-
ade kvickheter

kryst{ning s. -en -ar
kryst}värk s. -en -ar vid för-

lossning
kråka s. -n kråkor
kråk}bo s.
kråk}bär s.
kråk}fot s., till 1fot i pl. äv.

ªvard.º dålig handstil,
klotter

kråk}fågel s. ªzool.º
kråk}ris s.; växt
kråk}skrämma s. ªfinl.º fågel-
skrämma

kråk}slott s. ªvard.º
kråk}spark s. -en prydnads-

söm
kråk}sång s. ful hes sång;

det fina i kråksången
ªvard.º själva poängen
med det hela

kråk}vicker s.
kråk}vinkel s. småstad
kråma v. -de; k. sig sträcka
på nacken el. böja halsen
bakåt av stolthet el.
ysterhet o.d.

krångel s. krånglet
krångel}bytta s. ªprov. o. finl.º
krångelmakare

krångel}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. krångelmakarna

krångla v. -de; k. sig undan
slingra sig undan

krångl{ig adj. -t -a
krångl{ig{het s. -en -er

1krås s. -et koll. ätliga in-
älvor m.m. av fågel;
smörja kråset äta god
mat, förpläga sig väl med
ngt

2krås s. -et; pl. = veckad el.
rynkad remsa till pryd-
nad vid hals- el. hand-
linning

krås}blus s.
krås}nål s.
krås}skjorta s.
kräckla se kräkla

1kräfta s. -n kräftor djur
2kräfta s. -n cancer
3kräfta v. -de ªfinl.º fiska

kräftor
kräft{art{ad adj.
kräft}bete s. -t -n
kräft}bur s.
kräft}cell s.
kräft}djur s.
kräft}fiske s.
kräft}fångst s.
kräft}gång s. -en; gå k.
kräft}håv s.
kräft}härd s.
kräft}kal{as s.
kräft}klo s.
kräft}mjärde s.
kräft}pest s.
kräft}röd adj.
kräft}sjuk{dom s.
kräft}skada s.
kräft}skal s.
kräft}skiva s. ªvard.º kräft-
kalas

kräft}stjärt s.
kräft}svulst s.
kräft}sår s.
kräft}säs{ong s.
kräft}tid s.
kräk s. -et; pl. = ªvard.º djur;

nötkreatur; ynkrygg el.
fähund; ªåld.º kryp

kräk{as v. kräktes, pres.
kräks kasta upp

kräk}färd{ig adj. -t -a
kräkla [krä•k- el. kräkk•-] s.

-n kräklor äv. kräckla -n
kräcklor krumstav,
biskopsstav; ä. typ av trä-
redskap för omrörning
av gröt m.m.

kräk}medel s.
kräk{ning s. -en -ar
kräk}rot s.
kräk}växt s.
kräla v. -de krypa, ringla;
myllra

kräl}djur s.
kräm s. -en -er maträtt; puts-
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el. toalettmedel; gräddfärg;
i sms äv. grädd-

kräm{ar{akt{ig adj. -t -a
kräm{ar}anda s.
kräm{are s. -n; pl. =, best. pl.

krämarna småhandlare;
krass affärsman

kräm}färg s.
kräm}färg{ad adj.
kräm}gul adj. -t -a
kräm{ig adj. -t -a kräm-
liknande m.m.

krämla se kremla
krämpa s. -n krämpor
lindrig åkomma

krämta v. -de ªprov.º harkla
sig

kräm}tub s.
kräm}vit adj. krämvitt kräm-

vita
kränga v. krängde luta åt
sidan; göra en överhal-
ning m.m.; ªvard.º sälja;
ªvard.º äta

kräng}dämp{ning s.
kräng{ning s. -en -ar
kräng{nings}hämm{are s. -n;

pl. =, best. pl. krängnings-
hämmarna

kränka v. kränkte för-
olämpa; våldföra sig på;
bryta mot m.m.

kränk{ande adj. oböjl.
kränk{ning s.
kränkt adj.; n. =, -a
kränkt{het s.
kräpp s. -en el. 1crêpe
[kräpp] -n [-en] tunt tyg
med krusig yta

kräppa v. -de göra krusig el.
vågig, krusa

kräppapper avstavas kräpp}-
papper s.

kräpp{ning s.
kräpp}nyl{on s.
kräpp}tyg s.
kräsen adj. kräset kräsna
granntyckt; nogräknad

kräsen{het s.
kräs{lig adj. -t -a läcker;
överdådig

kräs{liga adv. ªåld.º leva k.
njutningsfyllt

kräs{lig{en adv. ªåld.º kräs-
liga

kräs{lig{het s. -en -er
kräs}mag{ad adj. kräsen;
som har lätt att vämjas

1kräva v. krävde fordra;
fordra betalning av; er-
fordra m.m.

2kräva s. -n krävor säcklik
del av matstrupen hos
fåglar

kräv{ande adj. oböjl.
kräv{as v. krävdes, pres.

krävs äv. kräves
kräv{bar adj. -t -a
kräv}duva s.
kräv}stinn adj.
krög{are s. -n; pl. =, best. pl.

krögarna källarmästare,
restaurangägare; ªmest
hist.º värdshusvärd

krög{eri [-i•] s. -et -er ªåld.º
krogrörelse

kröjsel}tång s. -en kröjsel-
tänger

kröjsla v. -de bryta glaskant
med tång

krök s. -en -ar
kröka v. krökte böja; vika
av; ªvard.º supa

krök{en s. best. ªvard.º sprit
krök{ning s. -en -ar
krök{nings}centr{um s. ªmat.º
krökt adj.; n. =, -a
krön s. -et; pl. = översta del

el. kant av ngt; ªbildl.º
toppunkt m.m.

kröna v. krönte; krönas med
framgång ha framgång

krön{ika s. -n krönikor hist-
orisk framställning i tidsföljd;
översikt

krön{ike{art{ad adj.
krön{ike}bok s., till 1bok
krön{ike}skriv{are s.
krön{ike}spel s.
krön{ike}stil s.
krön{ik{ör [-kö•r] s. -en -er
krönikeförfattare

krön{ing s. -en -ar
krön{ings}cere{moni s.
krön{ings}dräkt s.
krön{ings}mantel s.

krön{ings}marsch s.
krös s. -et; pl. = tarmkäx

hos djur
krösa}mos s. ªprov.º
krös{on [-ö•-] s. -et; pl. =

ªprov.º lingon
krös{us [-ö•-] s. -en -ar

ªvard.º rik person
kub s. -en -er regelbunden
mångplaning med sex
kvadratiska sidor; tredje
dignitet

kub{an [-a•n] s. -en -er inv.
på Cuba

kub{ansk [-a•n-] adj. -t -a
kub{anska s. -n kubanskor

1kubb s. -en -ar styv rund-
kullig herrhatt

2kubb se kubbe
kubb{as v. kubbades slåss

på lek
kubbe s. -n kubbar el. 2kubb

-en -ar kort stycke av
stock

kubb{ning s.
kubb}stol s.
kubb}ved s.
kubb}vete s.
kub{era v. -de beräkna
rymdinnehållet hos solid
kropp, särsk. i fråga om virke;
upphöja till tredje dign-
iteten

kub{er{ing s.
kub}form{ad adj.
kub}form{ig adj. -t -a
kub{ik [-i•k] s. -en; som

måttsord pl. = rymdinnehåll,
volym; kubikmeter el.
kubikfot; i k. i tredje dign-
iteten

kub{ik}centi{meter s.
kub{ik}deci{meter s.
kub{ik{era v. -de ªskogsv.º be-
räkna kubikmassan i
virke

kub{ik{er{ing s.
kub{ik}fot s. -en; pl. =
kub{ik}inne{håll s.
kub{ik}meter s., till 1meter
volym av kub med en
meters sida

kub{ik}milli{meter s.
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kub{ik}mått s. rymdmått
kub{ik}rot s. tredje rot till tal
kub{isk adj. -t -a kub-
formig; av tredje dign-
iteten

kub{ism [-is•m] s. -en
konstriktning som an-
vänder sig av geometr-
iskt förenklade former

kub{ist s. -en -er
kub{ist{isk adj. -t -a
kuckel s. kucklet ªvard.º

1kuckel{iku [-liku•] s. -et
tupps galande

2kuckel{iku interj.
kuckelura [-lu•-] v. -de

ªvard.º vara ensam o. ha
tråkigt; sitta och k.

kuckla v. -de ªvard.º göra
upp i hemlighet om ngt

1kucku [kukk•u] s. -n -ar
gök; kort i killespel

2kucku [kukku• el. kukk•u]
interj.; återgivande gökens rop

kudde s. -n kuddar
kudd}jacka s.
kudd}krig s.
kudd}var s. -et; pl. =
kudd}över{drag s.
kuf s. -en -ar underlig
person

kuf{isk adj. -t -a underlig,
konstig

kugg s. -en -ar mest koll.
kugge

kugga v. -de 1 under-
känna; lura; få ngn att 
gå bet  2 gripa in med
kuggar i hjul m.m.; ªbildl.º
gå väl ihop

kugg}drev s.
kugge s. -n kuggar tand på

tandat hjul m.m.
kugg}fråga s.
kugg}hjul s. -et; pl. =
kugg{hjuls}pump s.
kugg{ning s. -en -ar 1 till

kugga 1 2 tandning på
kugghjul m.m.

kugg{nings}pro{cent s.
kugg}stång s.
kugg}ut{växl{ing s.
kugg}växel s.

kuj{on [-o•n] s. -en -er feg
stackare

kuj{on{era v. -de topprida,
hunsa

kuj{on{er{ing s.
kuk s. -en -ar ªkan väcka

anstötº manligt köns-
organ, penis

kul adj. oböjl. ªvard.º rolig,
lustig, trevlig

1kula s. -n kulor 1 litet klot
m.m.; ªi pl. äv. vard.º pengar
2 håla  3 rund svullen
upphöjning, bula; parti
i varpa el. pärk; (börja)
på ny k. ªvard.º på nytt

2kula v. -de ªprov. o. etnogr.º
med sjungande röst
locka på boskap

kulak [-a•k] s. -en -er ªmest
hist.º rysk självägande
storbonde

kul}bana s.
kul{bane}pro{jekt{il s.
kul}blixt s.
kulen adj. kulet kulna grå-
kall; karg; småfrusen;
dyster, kuslig

kulen{het s.
kul}form s. -en -er kulas
form

kul}form{ad adj.
kul}form{ig adj. -t -a
kul}fång s. -et; pl. = skott-
vall

kul}hammare s.
kul}hål s.
kuli s. -n -er ªmest hist.º
okvalificerad asiatisk
arbetare

kul{ig adj. -t -a ªbarnspråkº
rolig

kuli}hatt s.
kulin{ar{isk [-a•-] adj. -t -a
kokkonst-, matlagnings-

kul{ing s. -en -ar ªsjö.º hård
vind

kul{ing}styrka s.
kul{ing}varn{ing s.
kuliss [-iss•] s. -en -er flytt-
bar scendekoration;
bakom kulisserna i det
fördolda

kuliss}hygge s. ªskogsv.º
kulisspel avstavas kuliss}-

spel s.
kulisstyrning avstavas

kuliss}styr{ning s.
kul}kvarn s.
kul}kärve s.

1kull s. -en -ar ªkoll.º ungar
av samma födsel el. från
samtidigt ruvade ägg o.d.;
barn av samma gifte;
ªbildl.º årsklass m.m.

2kull s. -et; pl. = lätt slag
i lek; leka k.

3kull adv. – Efterställt användes
mest omkull, t.ex. kasta
omkull, vard. äv. ikull; som
förled i sms användes mest
kull-.

4kull interj.; betecknande att
man kullar

5kull se 2kulle
1kulla s. -n kullor 1 kvinna

el. flicka från Dalarna,
dalkulla  2 kullig ko

2kulla v. -de lätt slå till 
i lek

kul}lager s., till 1lager
kul{lager}stål s.
kul}lagr{ad adj.
kull}band s.; på hatt o.d.
kull}blåst adj.
kull}bytt{era v. -de tumla
över ända; gå omkull,
krascha

kull}bytt{er{ing s.
kull}dräkt s.; till 1kulla 1

1kulle s. -n kullar höjd
2kulle s. -n kullar el. 5kull

-en -ar övre rundad del av
hatt el. mössa o.d.

kul}led s. -en -er
kuller}bytta s. -n kuller-

byttor volt med händer-
na o. huvudet mot under-
laget; tumlande över
ända; tvär omkastning
i tankegång o.d.; ekonom-
isk krasch m.m.

kuller}sten s. kullrig sten
kuller{stens}gata s.
kuller{stens}gård s.
kuller{stens}ås s.
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kuller}stol s. ªåld.º pall;
brudstol

kull}fallen adj.
kull{ig adj. -t -a 1 backig,
kuperad  2 ej komparation
hornlös; välvd, rundad

kull{ig{het s.
kull}kasta v. _
kull}kast{ning s.
kull}ko s. ko utan horn
kull}körd adj.
kull}kör{ning s.
kull}prat{ad adj.
kullra v. -de ªprov.º rulla,
välta

kull}rid{ning s.
kullr{ig adj. -t -a ojämnt
buktig el. kupig; ojämn

kullr{ig{het s.
kull}slagen adj.
kull}slag{ning s.
kull}spark{ad adj.
kull}sprungen adj.
kull}stjälp{ning s.
kull}stjälpt adj.
kull}stöt{ning s.
kull}stött adj.
kull}vräkt adj.
kull}vält adj.
kull}åk{ning s.
kulm s. -en ªgeol.º avlagring

från stenkolsperioden
kul}mag{ad adj.
kul}mage s.
kul}mantel s.
kulm{en [kul•m-] s.; best. =
höjdpunkt; en k.; nå (sin)
k.

kulm{in{at{ion s. -en -er
kulm{in{at{ions}punkt s.
kulm{in{era v. -de nå kulm-
en; stå på höjden

kulm{in{er{ing s.
kulna [ku•l-] v. -de bli
kulen

kul{ning s. -en falsettsång
utan text för att kalla
samman djur vid vall-
ning

kul}penna s.
kul}ram s.; räkneredskap
kul}regn s.
kul}sinter s.; av slig

kul{sinter}verk s.
kul}sintra v.
kul}sintr{ing s.
kul}spel s.
kul}spets s.
kul{spets}penna s.
kul}spruta s.
kul{sprute}eld s.
kul{sprute}ge{vär s.
kul{sprute}pist{ol s.
kul{sprute}skytt s.
kul}stöt{are s. -n; pl. =, best.

pl. kulstötarna
kul}stöt{ning s.

1kult s. -en -er guds-
tjänstform; dyrkan

2kult s. -en -ar ªprov.º hand-
tag för vridning av roder,
rorkult; kulting

kult}bok s., till 1bok
kult}bruk s. oböjl.
kult}fig{ur s.
kult}film s.
kult}före{mål s.
kult}handl{ing s.
kult{ing s. -en -ar liten el.
halvvuxen gris; ªprov.º
liten pojke

kult{isk adj. -t -a
kult{iv{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; traktorburen el.
med hjul försedd harv

kult{iv{at{or}pinne s.
kult{iv{era v. -de uppodla;
förädla, förfina, bilda,
hyfsa

kult{iv{er{ad adj. förfinad
kult{iv{er{bar adj. -t -a
kult{iv{er{ing s.
kultje s. -n ªåld.º kuling
kult}pers{on s.
kult}plats s.
kult{ur [-u•r] s. -en -er
mänsklig verksamhet
inom ett visst område och en
viss tid; vetenskap, litter-
atur och konst; system-
atisk odling av växter etc.

kult{ur}akt{iv{itet s.
kult{ur}an{slag s.
kult{ur}an{tropo{logi s.
kult{ur}arbet{are s.
kult{ur}arbete s.

kult{ur}ar{range{mang s.
kult{ur}art{ikel s.; i tidning
kult{ur}arv s. -et; pl. =
kult{ur}at{taché s.
kult{ur}be{hov s.
kult{ur}be{var{ande adj. oböjl.
kult{ur}bild s.
kult{ur}budget s.
kult{ur}bygd s.
kult{ur}bygg{nad s.
kult{ur}byrå{krat s.
kult{ur}bär{are s.
kult{ur}center s., till 3center
kult{ur}centr{um s.
kult{ur}chef s.; på tidning,

i kommun etc.
kult{ur}chock s.
kult{ur}de{batt s.
kult{ur}de{batt{ör s.
kult{ur}doku{ment s.
kult{ur}eko{logi s.
kult{ur}e{lit s.
kult{ur{ell [-ell•] adj. -t -a
som gäller andlig kultur,
kultur-

kult{ur}epok s.
kult{ur}e{tabl{isse{mang s.
kult{ur}e{vene{mang s.
kult{ur}fakt{or s.
kult{ur}fara s.
kult{ur}fest{iv{al s.
kult{ur}fient{lig adj. -t -a
kult{ur}filo{sof s.
kult{ur}folk s.
kult{ur}fond s.
kult{ur}form s. -en -er
kult{ur}fråga s.
kult{ur}främj{ande adj. oböjl.
kult{ur}före{mål s.
kult{ur}före{te{else s.
kult{ur}för{valt{ning s.
kult{ur}ge{men{skap s.
kult{ur}geo{grafi s.
kult{ur}geo{graf{isk adj. -t -a
kult{ur}gods s.
kult{ur}gärn{ing s.
kult{ur}hist{oria s.
kult{ur}hist{or{ik{er s.
kult{ur}hist{or{isk adj. -t -a
kult{ur}hus s.
kult{ur}huvud{stad s.
kult{ur}ide{al s.
kult{ur}id{ent{itet s.
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kult{ur}im{peri{al{ism s.
kult{ur}in{sats s.
kult{ur}in{stit{ut s.
kult{ur}in{stit{ut{ion s.
kult{ur}intr{esse s.
kult{ur}intr{ess{er{ad adj.
kult{ur}journ{al{ist s.
kult{ur}kamp s. -en -er
kult{ur}knutte s. ªvard.º
kult{ur}kol{lis{ion s.
kult{ur}kom{mun{al{råd s.
kult{ur}kon{takt s.
kult{ur}krets s.
kult{ur}krit{ik s.
kult{ur}krock s.
kult{ur}lager s., till 1lager

ªarkeol.º
kult{ur}land s., till 1land
kult{ur}land{skap s.
kult{ur}liv s.
kult{ur}mani{fest{at{ion s.
kult{ur}miljö s.
kult{ur}min{ister s.
kult{ur}minne s.
kult{ur{minn{es}märka v.
kult{ur{minn{es}märke s.
kult{ur{minn{es}vård s. -en
kult{ur}männ{iska s.
kult{ur}mönster s.
kult{ur}nat{ion s.
kult{ur}nivå s.
kult{ur}nämnd s.
kult{ur}om{råde s.
kult{ur}org{an s.
kult{ur}pers{on s.
kult{ur}pers{on{lig{het s.
kult{ur}plog s. ªskogsv.º
kult{ur}pol{it{ik s.
kult{ur}pol{it{ik{er s.
kult{ur}pol{it{isk adj. -t -a
kult{ur}pris s., till 1pris
kult{ur}pro{dukt s.
kult{ur}pro{gram s.

1kult{ur}radik{al adj. -t -a
2kult{ur}radik{al s.
kult{ur}radik{al{ism s.
kult{ur}re{dakt{ion s.
kult{ur}re{dakt{ör s.
kult{ur}re{serv{at s.
kult{ur}re{vol{ut{ion s.
kult{ur}råd s. -et; pl. =
kult{ur}sam{hälle s.
kult{ur}sats{ning s.

kult{ur}se{kret{er{are s.
kult{ur}sida s.
kult{ur}skap{are s.
kult{ur}skatt s.
kult{ur}skrib{ent s.
kult{ur}skydd s.
kult{ur}skym{ning s.
kult{ur}snobb s.
kult{ur}språk s.
kult{ur}stadi{um s.
kult{ur}stat s.
kult{ur}stip{endi{um s.
kult{ur}ström{ning s.
kult{ur}stöd s.
kult{ur}tid{skrift s.
kult{ur}trad{it{ion s.
kult{ur}ut{bud s.
kult{ur}ut{byte s.
kult{ur}ut{skott s.
kult{ur}ut{veckl{ing s.
kult{ur}verk{sam{het s.
kult{ur}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. kulturvetarna
kult{ur}veten{skap s.
kult{ur}veten{skap{lig adj.

-t -a
kult{ur}vård s. -en
kult{ur}värde s.
kult{ur}växt s. odlad växt
kult{ur}yttr{ing s.
kult{ur}äng s. ªlant.º
kulv{ert [kul•v-] s. -en -ar
trumma för avlopp el. led-
ningar o.d.; underjordisk
gång mellan byggnader

kulv{ert}led{ning s.
kul{ör [-ö•r] s. -en -er färg
kul{ört [-ö•rt] adj.; n. =, -a
färgad i livlig(a) färg(er),
färggrann

kul{ör}tvätt s.
1kummel s. kumlet; pl. =,

best. pl. kumlen hög av
stenar; gravröse; fast sjö-
märke av sten m.m.

2kummel s. -n kumlar fisk
kummin s. -en äv. -et växt;

krydda
kummin}bränn{vin s.
kummin}bröd s.
kummin}ost s., till 1ost
kump{an [-a•n] s. -en -er
kamrat, stallbroder

kumul{at{ion s. -en -er
kumul{at{iv [-i•v äv.
kumm•-] adj. -t -a hop-
ande

kumul{era v. -de hopa,
lägga ihop

kumul{er{ing s.
kund s. -en -er
kund}be{sök s.
kund}kon{takt s.
kund}krets s.
kund}mot{tag{ning s.
kund}reg{ister s.
kund}serv{ice s.
kund}tjänst s.
kund}under{lag s.
kund}upp{lys{ning s.
kund}vagn s.
kung s. -en -ar; gå till kungs
rikta en ansökan el. hän-
skjuta en fråga till hög-
sta instans o.d.; för kung
och fosterland ªäv. vard.º
av alla krafter

kunga}balk s. ªhist.º
kunga}be{sök s.
Kunga}bok{en namn Första

K. i Bibeln
kunga}borg s.
kunga}bröllop s.
kunga}dotter s.
kunga}döme s. -t -n
kunga}ed s. -en -er ªhist.º
kunga}fam{ilj s.
kunga}fond s.
kunga}för{säkr{an s.
kunga}grav s.
kunga}hus s.
kunga}krona s.
kunga}längd s.
kunga}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. kungamakarna
kunga}makt s. -en
kunga}mantel s.
kunga}mid{dag s.
kunga}mord s.
kunga}mörd{are s.
kunga}palats s.
kunga}par s.
kunga}rike s.
kunga}son s.
kunga}säte s.
kunga}trogen adj.
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kunga}tron s.
kunga}ätt s.
kung{lig adj. -t -a
kung{lig{het s. -en -er
kungs}blå adj.
kungs}blått s. oböjl.
kungs}bonde s.; i schack
kungs}fisk s.
kungs}fisk{are s.; fågel
kungs}fågel s.
kungs}gård s. ªmest hist.º
kungs}hög s.
kungs}ljus s.; växt
kungs}ord s.
kungs}sång s.
kungs}tanke s.
kungs}tiger s.
kungs}vatten s. ªkem.º
kungs}väg s. ªmest hist.º
kungs{ängs}lilja s.
kungs}örn s.
kun}göra [kunn•-] v. till-
kännagiva, högtidligt
meddela

kun}gör{else s. -n -r
kunna v. kunde, kunnat,

pres. kan
kunn{ande s. -t
kunn{ig adj. -t -a
kunn{ig{het s.
kun{skap s. -en -er vetande,
insikt; kännedom

kun{skapa v. -de ªåld.º
spana; spionera

kun{skap{are s. -n; pl. =, best.
pl. kunskaparna ªåld.º

kun{skaps}bank s. -en -er
ªbildl.º

kun{skaps}be{gär s.
kun{skaps}brist s.
kun{skaps}före{tag s.
kun{skaps}för{medl{ing s.
kun{skaps}in{hämt{ande s. -t
kun{skaps}inne{håll s.
kun{skaps}in{tens{iv adj. -t -a
kun{skaps}kont{roll s.
kun{skaps}krav s.
kun{skaps}källa s.
kun{skaps}lucka s.
kun{skaps}lyft s.
kun{skaps}med{del{else s.
kun{skaps}mått s.
kun{skaps{mäss{ig adj. -t -a

kun{skaps}mät{ning s.
kun{skaps}nivå s.
kun{skaps}om{råde s.
kun{skaps}prov s. -et; pl. =
kun{skaps}rik adj. -t -a
kun{skaps}sam{hälle s.
kun{skaps}stand{ard s.
kun{skaps}stoff s.
kun{skaps}syn s.
kun{skaps}sök{ande adj.

oböjl.
kun{skaps}teor{et{isk adj.

-t -a
kun{skaps}teori s.
kun{skaps}test s. -et el. -en;

pl. = el. -er
kun{skaps}törst s.
kun{skaps}törst{ande adj.

oböjl.
kun{skaps}ut{veckl{ing s.
kun{skaps}ämne s.
kun{skaps}över{sikt s.

1kupa v. -de göra skålformig
el. välvd; lägga jord runt
planta; införa bin i bikupa

2kupa s. -n kupor skålform-
ig huv m.m.

kupé s. -n -er avdelning av
järnvägsvagn m.m.

kupé}fönster s.
kup{era v. -de stubba svans

o.d.; ta av i kortspel; av-
bryta sjukdom m.m.

kup{er{ad adj. k. terräng
backig, kullig

kup{er{ing s.
kupé}värm{are s.; i motor-

fordon
kup}form{ig adj. -t -a
kup{id{on [-å•n äv. -o•n] s.

-en -er liten kärleksgud,
amorin

kup{ig adj. -t -a
kup{ig{het s.
kupl{ett [-ett•] s. -en -er

revyvisa
kupl{ett}sång s.
kupl{ett}sång{are s.
kup{ning s.
kup{nings}red{skap s.
kup{ol [-å•l] s. -en -er halv-
klotformigt valv m.m.

kup{ol}form s. -en -er

kup{ol}form{ad adj.
kup{ol}form{ig adj. -t -a
kup{ol}grav s. ªarkeol.º
kup{ol}ugn s. ªtekn.º
kup{ong [-ån•] s. -en -er av-
skiljbar del av ark el. av
häfte

kup{ong}häfte s.
kup{ong}klipp{are s.
kup{ong}skatt s.
kup{ong}syst{em s.
kupp s. -en -er djärv o.
överraskande handling,
överrumpling; på kuppen
på grund av det, där-
igenom

kuppa v. -de ªvard.º göra
kupper; k. igenom gm
kupp få ngn att komma in
el. ngt att gå igenom o.d.

kupp}be{red{skap s.
kupp}för{svar s.
kupp}för{sök s.
kupplan avstavas

kupp}plan s. -en -er
kupp}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. kuppmakarna
kup}red{skap s.; för kupning
kupri}för{en{ing [ku•-] s.
kupri}klor{id s. ªkem.º fören-
ing osv. med tvåvärd
koppar

kupr{it [-i•t] s. -en röd
kopparmalm

kupro}för{en{ing [ku•-] s.
kupro}klor{id s. ªkem.º fören-
ing osv. med envärd
koppar

1kur s. -en -er 1 sjukdoms-
behandling  2 högtidlig
uppvaktning; göra ngn
sin kur uppvakta, slå sig
ut för

2kur s. -en; pl. -er äv. -ar
skjul o.d.

kura v. -de inta en hop-
krupen ställning; sitta
och k. äv. sitta sysslolös
o. ha tråkigt

kur{age [-a•s] s. -t [-et];
mod

kur}an{stalt s.; till 1kur 1
kur{ant [-an•t] adj.; n. =, -a
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gångbar, lättsåld; frisk
och kry

kurare se curare
kur{at{el [-e•l] s. -et; pl. =
kuratorskap; grupp som
utövar godemanskap

kur{at{iv [-i•v äv. ku•r- el.
kurr•-] adj. -t -a botande,
läkande; kurators-; k.
verksamhet

kur{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] i formellt språk saknas
ofta slutartikel i best. sing.
person anställd t.ex. vid
skola el. sjukhus för att ge
råd o. hjälp i sociala
frågor; ordförande i
studentnation

kur{at{or{skap [-a•t-] s. -et
kur{at{ors}tjänst s.
kur{at{ors}verk{sam{het s.
kurbits [kur•b-] s. -en; pl.

-ar el. -er blomsterdekorat-
ion; frukt

kurbits}mål{are s.
kurbits}mål{ning s.
kurd s. -en -er inv. i
Kurdistan

kurd{isk adj. -t -a
kurd{iska s. -n kurdiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
kur{er s. pl. forntida inv.
i Kurland

kur{era v. -de bota
kur{er{ing s.
kur}furste s.; tysk furste
med rätt att delta i val av
konung el. kejsare

kur{furst{en}döme s. -t -n
kur}furst{lig adj. -t -a
kuria [ku•-] s. -n mest i best.
central styrelse för rom-
ersk-katolska kyrkan i
Rom

kuri{al}stil [-a•l-] s. kansli-
stil, stelt o. invecklat
skrivsätt

kuri{al}svenska s. -n
kuriosa se kuriosum
kuri{osa}intr{esse s.
kuri{osa}kab{in{ett s.
kuri{osa}saml{ing s.
kuri{os{itet [-e•t] s. -en -er

märkvärdighet; be-
synnerlighet, egendom-
lighet

kuri{os{itets}intr{esse s.
kuri{os{itets}saml{ing s.
kuri{os{itets}värde s.
kuri{os{um [-o•-] s. -et; pl. =

el. kuriosa, best. pl. -en el.
kuriosa märkvärdig el.
egendomlig sak

kur{ir [-i•r] s. -en -er ilbud;
budbärare mellan reger-
ing o. dess beskickning i
utlandet

kur{ir}brev s.
kur{ir}flyg s.
kur{ir}pass s.
kur{ir}post s.
kur{ir}säck s.
kuri{ös [-ö•s] adj. -t -a
märkvärdig, underlig,
besynnerlig, egendomlig

kur}länd{are s. -n; pl. =, best.
pl. kurländarna inv. i Kur-
land

kur}ländsk adj. -t -a
kur}ländska s. -n kur-

ländskor kvinna
kur}ort s. -en -er

1kurr s. -et kurrande
2kurr s. -et; pl. = ªvard.º slags-

mål, bråk
1kurra s. -n ªvard.º arrest,

finka; sitta i kurran
2kurra v. -de bullra i magen;

kuttra; spinna (om katt)
m.m.

kurra}gömma [-jömm•a] s.
oböjl. leka k.

kurra{gömma}lek s.
kurre s. -n kurrar gynnare,
figur; en underlig k.

kurr{ning s. -en -ar
kurs s. -en -er pris på
värdepapper; färdrikt-
ning; studieavsnitt,
studiegång

kursa v. -de ªvard.º göra
konkurs; göra affärer;
sälja; k. bort

kurs{are s. -n; pl. =, best. pl.
kursarna ªvard.º kursdel-
tagare

kurs}av{gift s.
kurs}bok s., till 1bok
kurs}brev s.
kurs}bunden adj.
kurs}del{tag{are s.
kurs{era v. -de vara i om-
lopp, vara gångbar; kurs-
erande mynt

kurs}etta s.
kurs}fall s.
kurs}fordr{ing{ar s. pl.
kurs}före{stånd{are s.
kurs}för{lust s.
kurs}för{ändr{ing s.
kurs}gård s.
kurs}häfte s.
kurs}höj{ning s.
kurs}inne{håll s.

1kurs{iv [-i•v] adj. -t -a lut-
ande (om tryckstil); hastig
el. flyktig (om läsning);
oförberedd (om översätt-
ning)

2kurs{iv [-i•v] s. -en lutande
tryckstil

kurs{iv{era v. -de sätta 
med lutande stil; under-
stryka

kurs{iv{er{ing s. -en -ar
kurs{iv}läs{ning s.
kurs{iv}skrift s.
kurs{iv}stil s.
kurs}kamr{at s.
kurs}kata{log s.
kurs}kor{rig{er{ing s.
kurs}led{are s.
kurs}linje s.
kurs}lista s.
kurs}litter{at{ur s.
kurs}lok{al s.
kurs}lyft s. kurshöjning
kurs}materi{al s.
kurs}ned{gång s.
kurs}not{er{ing s.
kurs}om{lägg{ning s.
kurs}plan s. -en -er
kurs}ras s. -et; pl. =
kurs}re{lat{er{ad adj.
kurs}rikt{ning s.
kurs}rör{else s.
kurs}stegr{ing s.
kurs}upp{gång s.
kurs}upp{lägg{ning s.
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kurs}ut{veckl{ing s.
kurs}verk{sam{het s.
kurs}vinn{are s.
kurs}vinst s.
kurs}värde s.
kurs}värd{er{ing s.
kurs}ändr{ing s.
kurtage se courtage
kurt{is [-i•s] s. -en -er
kurtiserande, flört

kurt{is{an [-a•n] s. -en -er
ªåld.º finare demimond

kurt{is{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a fallen för
kurtis

kurt{is{era v. -de uppvakta,
flörta med; ställa sig in
hos

kurt{is{ör [-ö•r] s. -en -er
kurva s. -n kurvor vägkrök;
båge; kroklinje

kurv{at{ur [-tu•r] s. -en -er
krökning, buktighet

kurv{ig adj. -t -a
kurv}linje s.
kurv}ljus s.
kurv}rit{are s.
kurv}tag{ning s.
kurv}tekn{ik s.
kusch [kus•] interj. ligg (till

hund)
kuscha [kus•a] v. -de kuva;
hunsa; lägga sig (om hund)
m.m.

kusch{ad adj. undergiven,
spak

kusch{ning s.
kuse s. -n kusar ªvard.º häst;

ªprov.º bröd, bulle; insekt,
ªsärsk.º skalbagge

kus{in [-i•n] s. -en -er sysk-
onbarn i fråga om släktskap
med varandra

kus{in}barn s.
kus{in{skap s. -et
kus{in}äkt{en{skap s.
kusk s. -en -ar person som
kör åkdon med dragdjur,
körsven

kuska v. -de åka; ªåld.º
skjutsa

kusk}bock s.; säte
kusk}pojke s.

kus{lig adj. -t -a hemsk,
ruskig; ängslig

kus{lig{het s.
kust s. -en -er; kusten är

klar bildl.
kust}artill{eri s.
kust}artill{er{ist s.
kust}av{snitt s.
kust}band s. i kustbandet
kust}batt{eri s.
kust}be{folk{ning s.
kust}be{vak{ning s.
kust}bo s. -n -r
kust}bygd s.
kust}fart s. -en
kust}fisk{are s.
kust}fiske s.
kust}flotta s.
kust}för{svar s.
kust}jag{are s.
kust}jäg{are s.
kust}klim{at s.
kust}kom{mun s.
kust}land s., till 1land
kust}land{skap s.
kust}linje s.
kust}miljö s.
kust}nära adj. oböjl.
kust{od [-o•d äv. -å•d] s. -en

-er ord el. stavelser som i
ä. böcker sattes nedanför
texten på en sida o. som
återkommer som början
av nästa sida

kust{odi{ant s. -en -er ªfinl.º
person som övervakar
skrivning e.d.

kust{odi{era v. -de ªfinl.º
övervaka skrivning e.d.

kust{od}ord s.
kust}om{råde s.
kust{os [kus•-] s. -en -er

ªfinl.º professor som över-
vakar disputation

kust}radio{stat{ion s.
kust}remsa s.
kust}sam{hälle s.
kust}sjö{fart s.
kust}skepp{are s.
kust}slätt s.
kust}stad s., till 1stad
kust}stat s.
kust}sträcka s.

kust}traf{ik s.
kust}trakt s.
kust}vatten s.
kust}zon s.

1kut s. -en krökning av
ryggen; kutryggighet; med
ryggen i k.

2kut s. -en -ar sälunge
kuta v. -de 1 gå el. sitta el.
vara krokig m.m.; ªvard.º
springa  2 yngla om sälar

kut{ig adj. -t -a
kut{ig{het s.
kut}kött s.
kut}rygg s.
kut}rygg{ig adj. -t -a
kut}rygg{ig{het s.
kuts s. -en -ar liten cylinder
av kärnbränsle

1kutter s. kuttret kuttrande
2kutter s. -n kuttrar 1 en-

mastat segelfartyg med
två försegel  2 roterande
skärverktyg i hyvel-
maskin

kutter}rigg s.
kutter}smycke s. ªvard.º
kutter}spån s.
kutt{ing s. -en -ar liten
tunna, kagge

kuttra v. -de; duvan kuttrar;
kuttrande röster lågmälda
o. ömma

kuttra}sju [-su•] s. oböjl.
ªvard.º ömt möte el. för-
hållande; ett k.

kut{ym [-y•m] s. -en -er
sedvänja, bruk

kuva v. -de undertrycka,
slå ned; betvinga m.m.

kuwaiti{er [kuvaj•t(s)i-] s.
-n; pl. = inv. i Kuwait

kuwait{isk [-vaj•t-] adj. -t -a
kuwait{iska [-vaj•t-] s. -n

kuwaitiskor kvinna
kuv{ert [-ä•r äv. -ärt•] s. -et;

pl. = brevomslag; tallrikar
med tillbehör för en
persons måltid

kuv{ert}av{gift s.
kuv{ert}bröd s.
kuv{ert{era v. -de lägga in i
kuvert
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kuv{ert{er{ing s.
kuv{ert{er{ings}mask{in s.
kuv{ert}tallr{ik s.
kuv{ös [-ö•s] s. -en -er huv-
täckt värmebädd för
spädbarn; äggkläck-
ningsmaskin

kvabb}so s. -n hona av sju-
rygg

kvacka v. -de ªvard.º obe-
hörigen utöva läkar-
yrket; verka som läkare;
fuska o.d.

kvack{are s. -n; pl. =, best. pl.
kvackarna ªvard.º

kvack}salva v. -de idka
kvacksalveri

kvack}salv{are s. -n; pl. =,
best. pl. kvacksalvarna

kvack}salv{eri [-i• äv.
kvakk•-] s. -et -er obehör-
igt utövande av läkar-
yrket; fuskande o.d.

kvack{salv{eri}lag s. -en -ar
kvadda v. -de ªvard.º krossa;
förstöra; ªbildl.º stuka,
platta till

kvaddl{ar s. pl. ªmed.º upp-
höjningar i hudytan,
t.ex. vid nässelfeber

kvadd{ning s.
kvader s. -n kvadrar rät-
vinklig byggnadssten

kvader}block s.
kvader}sten s.
kvadr{ant [-an•t] s. -en -er
fjärdedels cirkel m.m.

kvadr{at [-a•t] s. -en -er lik-
sidig o. rätvinklig fyrkant;
produkt som uppkommer
när ett tal multipliceras
med sig självt

kvadr{at}centi{meter s.
kvadr{at}deci{meter s.
kvadr{at}fot s. -en; pl. =
kvadr{at}inne{håll s.
kvadr{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
liksidig o. rätvinklig;
kvadrat-

kvadr{at}kilo{meter s.
kvadr{at}meter s., till 1meter
yta av kvadrat med en
meters sida

kvadr{at}mil s.
kvadr{at}rot s.
kvadr{at}tal s.
kvadr{at{ur [-u•r] s. -en;

cirkelns k. förvandling av
cirkel till kvadrat med
samma yta

kvadr{era v. -de upphöja till
andra digniteten

kvadr{er{ing s.
kvadr{ilj{on [-o•n] s. -en -er
en miljon triljoner

kvadro{foni [-i•] s. -n fyr-
kanalsstereo

kvadro{fon{isk adj. -t -a
kvadr{upel- [-u•p- el. -upp•-]

i sms fyrfaldig
kvadr{upel}al{li{ans s.
kval s. -et; pl. = 1 lidande

2 ªsport.º kvalificerings-
match

kvala v. -de ªsport.º kvali-
ficera sig, spela kval-
match

kval}full adj. -t -a
kval}fylld adj.
kval}gräns s.
kvali{fic{era v. -de göra
lämplig el. behörig; 
k. sig

kvali{fic{er{ad adj. lämplig;
behörig; kompetent;
skärpt; som kräver kom-
petens; kvalificerat brott
under försvårande om-
ständigheter; kvalificerad
majoritet vanl. minst två
tredjedelars majoritet

kvali{fic{er{ing s.
kvali{fic{er{ings}match s.
kvali{fik{at{ion s. -en -er
kvalificering; i pl. nödiga
förutsättningar, lämplig-
het

kvali{fik{at{ions}krav s.
kvali{fik{at{ions}kurs s.
kvali{fik{at{ions}tid s.
kvali{fik{at{ions}år s.
kval{it{at{iv [-i•v el. kvall•-]

adj. -t -a som avser art,
inre värde el. beskaffen-
het

kval{itet [-e•t el. -te•] s. -en 

-er el. kval{ité -n -er inre
värde; egenskap; sort,
beskaffenhet; god be-
skaffenhet – Som förled
i sms endast kvalitets-.

kval{itets}arbete s.
kval{itets}aukt{ion s.
kval{itets}be{döm{ning s.
kval{itets}be{teckn{ing s.
kval{itets}för{bättr{ing s.
kval{itets}för{sämr{ing s.
kval{itets}höj{ning s.
kval{itets}kon{sult s.
kval{itets}kont{roll s.
kval{itets}krav s.
kval{itets}med{veten adj.
kval{itets}mål s.
kval{itets}mått s.
kval{itets}märke s.
kval{itets{mäss{ig adj. -t -a
kval{itets}nivå s.
kval{itets}pro{dukt s.
kval{itets}pröv{ning s.
kval{itets}re{vis{ion s.
kval{itets}stål s.
kval{itets}syst{em s.
kval{itets}säkra v.
kval{itets}säkr{ing s.
kval{itets}sänk{ning s.
kval{itets}tänk{ande s. -t
kval{itets}ut{veckl{ing s.
kval{itets}vara s. först-
klassig vara

kvalm s. -et
kval}match s.
kvalm{ig adj. -t -a kvav;
kväljande; äcklig

kvalm{ig{het s.
kval}om{gång s.
kval}serie s.
kval}spel s.
kvalster s. kvalstret; pl. =,

best. pl. kvalstren spindel-
djur

kvanne s. -n växt
kvanne}stjälk s.
kvant}fys{ik s.
kvanti{fi{era v. -de uttrycka
i bestämd kvantitet

kvanti{fi{er{bar adj. -t -a
kvanti{fi{er{ing s.
kvant{ing s. -en -ar ªåld.º
pojke, yngling
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kvant{it{at{iv [-i•v el.
kvan•t-] adj. -t -a som
avser kvantitet

kvant{itet [-e•t] s. -en -er
mängd, myckenhet, stor-
lek, omfång; uttalslängd

kvant{itets}tecken s. ªspråkv.º
kvant{itets}teori s. ªmest ekon.º
kvant}kemi s.
kvant}mek{an{ik s.
kvant}tal s.
kvant}teori s.
kvant{um s. -et; pl. = el.

kvanta, best. pl. -en el.
kvanta myckenhet,
mängd, kvantitet; ngns
beskärda del; ªfys.º
minsta enhet av energi;
han har fått sitt k.

kvar adv.
kvar}bliv{ande adj. oböjl.
kvar}bliven adj.
kvar}bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
kvar}dröj{ande adj. oböjl.
kvarg [-rg] el. 2kvark s. -en

krämig ostmassa av sur-
mjölk

kvar}glömd adj.
kvar}hålla v. _
kvar}håll{ande s. -t
kvar}håll{ning s.

1kvark s. -en -ar ªfys.º materi-
ens minsta byggsten

2kvark se kvarg
kvarka s. -n hästsjukdom
kvark}kur s. -en -er
kvar}leva s. -n kvarlevor
kvar}ligg{ande adj. oböjl.
kvar}låten{skap s. -en
kvar}lämna v. _
kvarn s. -en -ar inrättning
för malning el. sönderdel-
ning m.m.

kvarn}damm s. -en -ar
kvarn}hjul s.
kvarn}ränna s.
kvarn}sten s.
kvarn{stens}öga s.
kvarn}vinge s.
kvar}sitt{ande adj. oböjl.
kvar}sitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. kvarsittarna

kvar}sitt{ning s.
kvar}skatt s. kvarstående
skatt

kvar{skatte}av{gift s.
kvar}stad s. -en -er ªjur.º
provisoriskt beslagtag-
ande

kvar{stads}be{lägga v. be-
lägga med kvarstad

kvar}stanna v. _
kvar}stå v. _
kvar}stå{ende adj. oböjl.

1kvart s. -en -ar 1 ªvard.º
rum, logi  2 ªvard.º lokal
el. tillhåll för narkoman-
er m.m.

2kvart s. -en -er, som tidsmått
efter grundtal o.d. pl. = fjär-
dedel; fjärdedels timme;
bokformat m.m.; intervall
mellan första o. fjärde
tonen i en skala; klockan
slår kvarter men slår tre
kvart; på tre kvart ªvard.º
på sned

kvarta v. -de ªvard.º bo,
logera, sova över

kvart{al [-a•l] s. -et; pl. =
fjärdedels år

kvart{als}av{gift s.
kvart{als}hyra s.
kvart{als}rap{port s.
kvart{als}redo{vis{ning s.
kvart{als}skifte s.
kvart{als{vis adv.
kvart}band s.; bok

1kvart{er [-e•r] s. -et; pl. =
stadsdel; ªmil.º förläggning

2kvart{er [-e•r el. kvart•-] s.
oböjl. ªåld.º längd- och rymd-
mått; ett k.

kvart{er}mäst{are s. ªmest
mil.º

kvart{ers}bio s.
kvart{ers}bio{graf s.
kvart{ers}but{ik s.
kvart{ers}gård s.
kvart{ers}krog s.
kvart{ers}lok{al s.
kvart{ers}pol{is s.
kvart{ett [-ett•] s. -en -er

grupp som utför tonstycke
för fyra instrument el.

sångstämmor; grupp av
fyra personer

kvart{ett}mus{ik s.
kvart{ett}spel s.
kvart{ett}sång s.
kvart{ett}sång{are s.
kvart{il [-i•l] s. -en -er

ªstatist.º ettdera av de tre
värden som delar ett
statistiskt material i fyra
lika delar

kvart{ing s. -en -ar ªvard.º
kvartsbutelj

kvarto s. oböjl. bokformat
med höjd av 25–35 cm,
kvartsformat; en bok i k.

kvart}petit s. ªboktr.º
kvarts s. -en -er mineral be-
stående av kiseldioxid

kvarts}but{elj s.
kvarts}cirkel s.
kvarts}fig{ur s. ªskjutn.º
kvarts}fin{al s. ªsport.º
kvarts}form{at s.; bokformat
kvarts}glas s.
kvarts{ig adj. -t -a
kvarts{it [-i•t] s. -en -er berg-

art
kvarts{it}skiffer s.
kvarts}krist{all s.
kvart}slag s.; klockslag
kvarts}lampa s.
kvarts}liter s., till liter
kvarts}sam{tal s.
kvarts}sekel s.
kvarts}ton s. -en -er
kvarts{tons}mus{ik s.
kvarts}ur s. -et; pl. =
kvart}upp{laga s.
kvart}vol{ym s.; bok

1kvart{är [-ä•r] adj. -t -a ªgeol.º
2kvart{är [-ä•r] s. -en -er

ªgeol.º avlagring från den
yngsta perioden i jord-
ens historia närmast efter
tertiär

kvart{är}geo{logi s.
kvart{är}peri{od{en s. best.
kvart{är}tid{en s. best.
kvar}var{ande adj. oböjl.
kvar}varo s. -n
kvas{ar [-a•r] s. -en -er ªastr.º

stjärnliknande strålningskälla
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kvasi- i sms sken-, oäkta;
halv-

kvasi}bild{ning s.
kvasi}filo{sofi s.
kvasi}filo{sof{isk adj. -t -a
kvasi}händ{else s.
kvasi}intel{lektu{ell adj. -t -a
kvasi}psyko{logi s.
kvasi}psyko{log{isk adj. -t -a
kvasi}re{ligi{ös adj. -t -a
kvasi}veten{skap{lig adj. -t -a

1kvass s. -en -ar fiskebåt
med sump midskepps

2kvass s. -en rysk dryck
kvast s. -en -ar
kvast}fen{ing s. -en -ar fisk
kvast}form{ig adj. -t -a
kvast}ris s.
kvast}skaft s.

1kvav adj. -t -a kvävande;
kvalmig

2kvav s. oböjl. gå i k. gå
under

kved s. -en el. -et; pl. -ar el. =
ªåld.º livmoder

kverul{ans [-an•s] s. -en be-
nägenhet att klaga el.
klandra

kverul{ant [-an•t] s. -en -er
kverul{ant{isk adj. -t -a
kverul{era v. -de ständigt
klaga el. klandra

kvesa s. -n kvesor ªprov.º
kvissla

kvest{or s. -n -er [-o•r-]
ªhist.º ämbetsman som
hade hand om ekonom-
isk förvaltning i antikens
Rom

kves}ved s. besksöta
kvick adj. -t -a snabb;
fyndig, spirituell; ªåld.º
levande

kvicka v. -de skynda; k. på;
k. sig

kvick}drag s. -et ªveter.º
kvicke s. -n inre delen av
slidhorn

kvick{het s. -en -er
kvick}huvud s.
kvick}lera s.
kvick}lunch s.
kvickna v. -de leva upp

igen; k. till äv. vid leva
upp igen, repa sig

kvick}rot s.; växt
kvick}sand s. flytsand
kvick}silver s.; grundämne
kvick{silver}baro{meter s.
kvick{silver}beta v. -de
kvick{silver}bet{ning s.
kvick{silver}för{gift{ad adj.
kvick{silver}för{gift{ning s.
kvick{silver}halt s.
kvick{silver}halt{ig adj. -t -a
kvick{silver}kula s.
kvick{silver}lampa s.
kvick{silver}pel{are s.
kvick{silver}pre{par{at s.
kvick{silver}termo{meter s.
kvick{silver}ut{släpp s.
kvick{silver}ånga s.
kvick}tung{ad adj.
kvick}tänkt adj.
kvick}tänkt{het s.
kvida v. kved, kvidit, pres.

kvider jämra sig, gnälla
kvid{an s.; best. =; i pl. an-

vänds kvidanden; en k.
kvid{ande s. -t -n
kvidd s. -en -er karpfisk
kvid}fågel s. ªprov.º ormvråk
kviet{ism [-is•m] s. -en re-
ligiös mystik som syftar
till ett försjunkande i
Gud; overksamhet

kviet{ist s. -en -er
kviet{ist{isk adj. -t -a
kviga s. -n kvigor ung ko

före första kalvningen
kvig}kalv s. honkalv
kvillaja}bark [-aj•-] s. -en

tvättmedel
kvillra v. -de porla, rissla;
kvittra

kvilta el. quilta [kv-] v. -de
sy med reliefverkan på
vaddering, matelassera

kvilt}foder s.
kvilt{ning el. quilt{ning [kv-]

s. -en
kvinna s. -n kvinnor –

Sammansättningsfog, se resp.
ord.

kvinn}folk s.
kvinn{folks}göra s.

kvinn{lig adj. -t -a
kvinn{lig{het s.
kvinno}af{fär{er s. pl.
kvinno}an{sikte s.
kvinno}arbete s.
kvinno}av{del{ning s.
kvinno}bild s.
kvinno}bröst s.
kvinno}centr{um s.
kvinno}dag s. Internation-

ella kvinnodagen
kvinno}dis{krim{in{er{ing s.
kvinno}dom{in{er{ad adj.
kvinno}dräkt s.
kvinno}e{man{cip{at{ion s.
kvinno}fient{lig adj. -t -a
kvinno}fig{ur s.
kvinno}forsk{are s.
kvinno}forsk{ning s.
kvinno}frid s.
kvinno}fri{gör{else s.
kvinno}fråga s.
kvinno}fälla s.
kvinno}för{akt s.
kvinno}för{bund s.
kvinno}för{nedr{ande adj.

oböjl.
kvinno}för{tryck s.
kvinno}ge{stalt s.
kvinno}grupp s.
kvinno}gunst s. -en
kvinno}hat{are s.
kvinno}hist{oria s.; uni-

versitetsämne
kvinno}hist{or{isk adj. -t -a
kvinno}hjärta s.
kvinno}hus s.
kvinno}ide{al s.
kvinno}jour s.; för kvinnor

som misshandlats
kvinno}kamp s. -en -er
kvinno}klin{ik s.
kvinno}kläd{er s. pl.
kvinno}kraft s.
kvinno}kropp s.
kvinno}kön s.
kvinno}linj{en s. best.; i släkt-

skap
kvinno}list s.
kvinno}lista s.; i politiskt val
kvinno}läger s.
kvinno}miss{handel s.
kvinno}namn s.
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kvinno}org{an{is{at{ion s.
kvinno}parti s.
kvinno}por{trätt s.
kvinno}präst s.
kvinno{präst}mot{stånd{are s.
kvinno}re{pre{sent{at{ion s.
kvinno}roll s. -en -er
kvinno}rov s.
kvinno}rör{else s.
kvinno}röst s.
kvinno}sak s.
kvinno{saks}fråga s.
kvinno{saks}kvinna s.
kvinno}sid{an s. best.; i släkt-

skap
kvinno}sjuk{dom s.
kvinno}sjuk{vård s.
kvinno}språk s.
kvinno}syn s.
kvinno}tjus{are s.
kvinno}tycke s. -t; ha k.
kvinno}typ s.
kvinno}våld s.
kvinno}yrke s.
kvinno}öde s.
kvinno}över{skott s.
kvinns s. -et; pl. = ªvard.º
kvinna

kvinns}pers{on s.
kvint s. -en -er högsta
strängen på fiol m.m.,
e-sträng; intervall mellan
första o. femte tonen i en
skala

kvint}ac{kord s.
kvint}cirkel s.
kvint{ess{ens{en [-en•s- el.
-an•s-] s. best. det väsent-
liga el. bästa, kärnan

kvint{ett [-ett•] s. -en -er för
fem instrument osv.

kvint{il{era v. -de leka på
strängarna el. tangenter-
na; småsjunga

kvint{il{er{ing s.
kvint}sträng s.
kvirr s. -et ªvard.º
kvirra v. -de ªvard.º kverul-
era

kvirr{are s. -n; pl. =, best. pl.
kvirrarna

kvissla s. -n kvisslor finne,
blemma

kvissl{ig adj. -t -a
kvist s. -en -ar liten gren

m.m.
kvista v. -de 1 avlägsna
kvistarna av  2 ªvard.º
bege sig i hast; k. in till
stan

kvist{are s. -n; pl. =, best. pl.
kvistarna

kvist}fri adj.
kvist}hål s.
kvist{ig adj. -t -a full av
kvistar; svår, brydsam

kvist{ig{het s. -en -er
kvist}knöl s.
kvist{ning s.
kvist}ren adj. -t -a
kvist}runa s.
kvist}öga s.

1kvitt adj. oböjl. bli, vara k.
ngn el. ngt fri från ngn
osv.; vara k. (med var-
andra) utan skuld el.
fordran hos varandra

2kvitt interj. kvivitt
kvitta v. -de avräkna el. av-
skriva skuld mot fordran
o.d.; komma överens med
person som ämnar rösta på
motsatt sätt att ömsesidigt
vara borta från votering
o.d.; det kvittar (mig lika)
är likgiltigt

kvitt}bliv{ning s. k. av sopor
kvitten s.; best. =; pl. = frukt;

växt; en el. ett k.
kvitten}marmel{ad s.
kvitt{ens [-en•s] s. -en -er
mottagnings- el. betal-
ningsbevis, kvitto

kvitt{ens}blank{ett s.
kvitt{ens}block s.
kvitter s. kvittret
kvitt{era v. -de skriva kvitto
på; skriva på som kvitto;
återgälda; ªsport.º ut-
jämna

kvitt{er{ing s.
kvitt{er{ings}mål s. ªsport.º
kvitt{ning s. -en -ar
kvitt{nings}man s., till 1man

i riksdagsparti o.d.
kvitt{nings}rätt s.

kvitt{nings}syst{em s.
kvitto s. -t -n mottagnings-

el. betalningsbevis
kvitto}block s.
kvitto}bok s., till 1bok
kvitto}lös adj. -t -a
kvittra v. -de
kvittr{ig adj. -t -a ªvard.º
kvivitt [-itt•] interj.; återgiv-

ande kvitter
kvot s. -en -er resultat av
en division; andel vid pro-
portionell fördelning

kvot{era v. -de fördela i el.
bestämma andelar för

kvot{er{ing s.
kvot{er{ings}be{stämm{else s.
kvot{er{ings}syst{em s.
kvot}flykt{ing s.; enl. inter-

nationell kvot
kvot}grupp s.
kvot}siffra s.
kvot}syst{em s.
kvot}till{del{ning s.
kväda v. kvad äv. kvädde,

kvädit, kväden kvädet
kvädna, pres. kväder ªåld.º
dikta; sjunga; högtidligt
framsäga

kväde s. -t -n ªåld.º ålderdom-
lig el. högtidlig dikt; forn-
nordiskt skaldestycke

kväka v. kväkte; grodan
kväker

kväk{are s. -n; pl. =, best. pl.
kväkarna medlem av den
urspr. engelska religiösa rör-
elsen Vännernas samfund

kväk{ar}fam{ilj s.
kväk{ar}rör{els{en s. best.
kväk{ning s. -en -ar

1kvälja v. kvalde, kvalt,
kvald n. kvalt, pres. kväljer
ªåld.º förorsaka kval hos;
ªjur.º obehörigt klandra;
k. dom

2kvälja v. kväljde inge äckel
el. känsla att vilja kräkas

kvälj{ning s. -en -ar
kvälj{nings}känsla s.
kväll s. -en -ar
kvälla v. kvällde välla,
flöda
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kväll{as v. kvällades bli
kväll

kväll{ning s. i kvällningen
kvälls}an{dakt s.
kvälls}arbete s.
kvälls}bris s.
kvälls}dimma s.
kvälls}dunkel s.
kvälls}eko s.; i radio
kvälls}före{ställ{ning s.
kvälls}gymn{asi{um s.
kvälls}himmel s.
kvälls}kant{en s. best. fram

på k.
kvälls}krök{en s. best. ªvard.º

på k.
kvälls}kurs s.
kvälls}kvist{en s. best. ªvard.º

på k.
kvälls}kyla s.
kvälls{lig adj. -t -a
kvälls}ljus s.
kvälls}mat s.
kvälls}mjölka v.
kvälls}mjölk{ning s.
kvälls}mål s.
kvälls}mål{tid s.
kvälls}männ{iska s.
kvälls}mörker s.
kvälls}ny{het{er s. pl.
kvälls}pass s.
kvälls}plen{um s.
kvälls}press s. -en
kvälls}pro{men{ad s.
kvälls}sen adj. -t -a
kvälls}skift s.
kvälls}skola s.
kvälls}sol s.
kvälls}sömn{ig adj. -t -a
kvälls}tid s.
kvälls}tid{ig adj. -t -a
kvälls}tid{ning s.
kvälls}tjänst s.
kvälls}trött adj.
kvälls}tåg s. -et; pl. =
kvälls}under{vis{ning s.
kvälls}upp{laga s.
kvälls}vard s. -en -er ªåld.º

måltid
kvälls}öppen adj.
kväsa v. kväste kuva, stuka
kväs{ning s.
kväva v. kvävde

kväv{ande adj. oböjl.
kväve s. -t grundämne
kväve}bakt{erie s.
kväve}di{ox{id s.
kväve}fatt{ig adj. -t -a
kväve}för{en{ing s.
kväve}giva s.
kväve}gödsel s.
kväve}gödsl{ing s.
kväve}halt s.
kväve}halt{ig adj. -t -a
kväve}ox{id s.
kväve{ox{id}ut{släpp s.
kväve}rik adj. -t -a
kväve}ut{släpp s.
kväv}gas s. kväve i gas-
form

kväv{gas}be{handla v.
kväv{gas}be{handl{ing s.
kväv{ning s.
kväv{nings}an{fall s.
kväv{nings}död s.
kväv{nings}känsla s.
kybernetik se cybernetik
kybernetisk se cybernetisk
kyckl{ing s. -en -ar unge av
hönsfågel

kyckl{ing}ben s.
kyckl{ing}bröst s.
kyckl{ing}bur s.
kyckl{ing}burg{are s.
kyckl{ing}gryta s.
kyckl{ing}kull s. -en -ar
kyckl{ing}mamma s. ªbildl.º
överbeskyddande
person

kyckl{ing}moder s.; skydds-
apparat

kyffa v. -de ªvard.º k. ihop el.
in sig packa ihop resp. in
sig i ett kyffe

kyffe s. -t -n ªvard.º litet o.
dåligt hus el. utrymme

kyff{ig adj. -t -a
kyl s. -en -ar 1 kylskåp,
kylhus  2 lårstycke av kalv
el. får

1kyla s. -n
2kyla v. kylde göra kallare;

förfrysa; dämpa m.m.
kyl}an{lägg{ning s.
kyl}an{ordn{ing s.
kyl{are s. -n; pl. =, best. pl.

kylarna kylanordning
t.ex. på bil

kyl{ar}gard{in s.
kyl{ar}huv s.
kyl{ar}vatten s.
kyl{ar}vätska s.
kyl}disk s.
kyl}ele{ment s.; i kylväska
kyl}fack s.
kyl}far{tyg s.
kyl}fläns s.
kyl}hus s.
kyl{ig adj. -t -a
kyl{ig{het s.
kyl}industri s.
kyl}klamp s. -en -ar
kyl}knöl s.
kyl}kon{serv s.
kyl}last{far{tyg s.
kyller s. kyllret; pl. =, best.

pl. kyllren ªhist.º vapen-
rock av älgskinn e.d., urspr.
buren under rustningen

kyller}klädd adj.
kyl}luft s. ªtekn.º
kyl}låda s.
kyl}mask{in s.
kyl}medel s.
kylna v. -de kallna; det kyl-

nar till el. på blir kyligare
kyl{ning s.
kyl{nings}met{od s.
kyl}rum s.
kylsa v. -de; k. sig lägga sig
i knöliga veck o.d.

kyls{ig adj. -t -a hopknölad
el. hopgyttrad o.d.

kyls{ig{het s.
kyl}skada s.
kyl}skad{ad adj.
kyl}skåp s. -et; pl. =
kyl{skåps}kall adj. -t -a
kyl}slagen adj.
kyl}slå v.
kyl}syst{em s.
kyl}tekn{ik s.
kyl}vagn s. ªjärnv.º
kyl}vatten s.
kyl}väska s.
kyl}vätska s.
kym{ig [k- äv. ç-] adj. -t -a

ªvard.º okamratlig, otrev-
lig; obehaglig
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kymr{er [kym•r-] s. -n; pl. =
keltisktalande inv. i
Wales m.m.

kymr{isk adj. -t -a
kymr{iska s. -n språk
kyndels}mässa [ç-] s. kyrk-
lig högtid till minne av
jungfru Marias kyrko-
gång

kyndels{mässo}dag{en s.
best. 2 februari

kyn{ik{er [ky•-] s. -n; pl. =
ªfilos.º jfr cyniker

kyn{isk adj. -t -a ªfilos.º jfr
cynisk; den kyniska filo-
sofien forngrekisk filo-
sofi som hyllade behovs-
friheten som ideal

kynne s. -t -n läggning,
sinnelag; prägel

kyno{log [k-, -å•g] s. -en -er
hundkännare

kyno{logi [-gi•] s. -n
kyno{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
kyp s. -en -ar färgbad;
färgkar

kyp{are s. -n; pl. =, best. pl.
kyparna servitör, uppass-
are

kyp{ert s. -en -ar vävnad med
diagonal randning

kyp{ert}bind{ning s.
kyp}färg s.
kyrass [kyrass•] s. -en -er

ªhist.º harnesk för bröst o.
rygg

kyrassi{är [-iä•r] äv.
kyrassj{är [-jä•r] s. -en -er
ªhist.º ryttare med kyrass
o.d.

kyrill{isk [kyrill•-] adj. -t -a;
k. skrift fornkyrkslaviskt
alfabete som ligger till
grund för bl.a. rysk,
serbisk och bulgarisk
skrift

kyrka s. -n kyrkor – Samm-
ansättningsfog, se resp. ord.

kyrk}backe s.
kyrk}be{sök el.

kyrko}be{sök s.
kyrk}be{sök{are el.

kyrko}be{sök{are s.

kyrk}bibel el. kyrko}bibel s.
kyrk}bok el. kyrko}bok s., till

1bok
kyrk}bok{föra el. kyrko}bok{-

föra v.
kyrk}bok{för{ing el. kyrko}-

bok{för{ing s.
kyrk}bröllop s.
kyrk}by s.
kyrk}bygge el. kyrko}-

bygge s.
kyrk}bygg{nad el. kyrko}-

bygg{nad s.
kyrk}båt s.
kyrk}bänk s.
kyrk}dop s.
kyrk}dörr s.
kyrk}folk s.
kyrk}fönster s.
kyrk}kaffe s.
kyrk}klocka s.
kyrk{lig adj. -t -a
kyrk{lig{het s.
kyrk}mur el. kyrko}mur s.
kyrk}mål{ning el. kyrko}-

mål{ning s.
kyrk}nyckel s.
kyrko}ad{junkt s.
kyrko}ark{iv s.
kyrkobesök se kyrkbesök
kyrkobesökare se kyrk-

besökare
kyrkobibel se kyrkbibel
kyrkobok se kyrkbok
kyrkobokföra se kyrkbok-

föra
kyrkobokföring se kyrkbok-

föring
kyrko}broder s.
kyrkobygge se kyrkbygge
kyrkobyggnad se kyrk-

byggnad
kyrko}bön s.
kyrko}fader s.
kyrko}fient{lig adj. -t -a
kyrko}fond s.
kyrko}full{mäkt{ig adj.; pl. -e

substantiverat
kyrko}furste s.
kyrko}för{fatt{ning s.
kyrko}för{valt{ning s.
kyrko}gång s. -en -ar det 
att gå i kyrkan; passage

mellan bänkraderna i en 
kyrka

kyrko}gård s. -en -ar
kyrko{gårds}för{valt{ning s.
kyrko{gårds}mur s.
kyrko}hand{bok s.
kyrko}herde s.
kyrko{herde}tjänst s.
kyrko}hist{oria s.
kyrko}hist{or{ik{er s.
kyrko}hist{or{isk adj. -t -a
kyrko}in{vig{ning s.
kyrko}jord s.
kyrko}kamr{er s.
kyrko}kassa s.
kyrko}kass{ör s.
kyrko}kon{sert s.
kyrko}konst s.
kyrko}kör s. -en -er
kyrko}lag s. -en -ar
kyrko}lat{in s.
kyrko}liv s.
kyrko}lok{al s.
kyrko}min{ister s.
kyrkomur se kyrkmur
kyrko}mus{ik s.
kyrko}mus{ik{er s.
kyrkomålning se kyrk-

målning
kyrko}möte s.
kyrko}ordn{ing s.
kyrkoplikt se kyrkplikt
kyrko}pol{it{ik s.
kyrk}orgel s.
kyrko}ru{in s.
kyrko}rum s.
kyrko}råd s. -et; pl. =
kyrko}rätt s.
kyrko}sam{fund s.
kyrko}skatt s.; till skatt 1
kyrko}spel s.
kyrko}språk s.
kyrko}styr{else s.
kyrko}stämma s.
kyrko}sång s.
kyrko}sång{are s.
kyrkotagning se kyrktagning
kyrko}ton s., till 1ton ªmus.º
kyrko}ton{art s. ªmus.º
kyrko}tukt s. ªhist.º
kyrkovaktmästare se kyrk-

vaktmästare
kyrko}val s. -et; pl. =
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kyrko}år s.
kyrk}plikt el. kyrko}plikt s.

ªhist.º
kyrk}port s.
kyrk}råtta s. fattig som en k.
kyrk}sal s.
kyrk{sam adj. -t -ma som
ofta går i kyrkan

kyrk{sam{het s.
kyrk}silver s.
kyrk}skatt s.; till skatt 2
kyrk}skjuts s.
kyrk}skriva v. ªhist.º
kyrk}slav{iska s. -n ªspråkv.º
kyrk}socken s.
kyrk}spira s.
kyrk}stad s., till 1stad
kyrk}stuga s.
kyrk}stöt s. ªåld.º
kyrk}tag{ning el. kyrko}tag{-

ning s. ªhist.º
kyrk}tak s.
kyrk}torn s. -et; pl. =
kyrk}trappa s.
kyrk}tupp s.
kyrk}ur s. -et; pl. =
kyrk}vakt{mäst{are el.

kyrko}vakt{mäst{are s.
kyrk}valv s.
kyrk}vigsel s.
kyrk}väg s.
kyrk}vägg s.
kyrk}värd s.
kyrk}ängel s.
kysk adj. -t -a sexuellt av-
hållsam; ren, oskyldig;
enkel, flärdfri

kysk{het s.
kysk{hets}bälte s.
kysk{hets}löfte s.
kyss s. -en -ar
kyssa v. kysste ge kyssar
kyss{as v. kysstes, pres.

kysses kyssa varandra
kyss{ning s.
kyss}täck adj. -t -a
kyss}äkta adj. oböjl.
kytt s. -et; pl. = stöt i flygplan

vid turbulens o.d.; ªprov.º
hopp, skutt

kytta v. -de (om vind m.m.)
kasta; ªprov.º hoppa,
skutta

kytt{ig adj. -t -a; kyttigt
väder vid flygning

1kåda s. -n kådor klibbig
vätska från barrträd m.m.

2kåda v. -de; k. ned el. ner
sig

kåd}doft s.
kåd}flöde s.
kåd{ig adj. -t -a
kåd{ig{het s.
kåd{is s. -en -ar ªvard.º
kondom

kåd}rik adj. -t -a
kåk s. -en -ar 1 dåligt hus,
ruckel; ªvard.º fängelse;
ªvard.º byggnad, hus
2 ªhist.º skampåle

kåk}be{bygg{else s.
kåk}far{are s. -n; pl. =, best.

pl. kåkfararna ªvard.º fäng-
elsekund

kåk}stad s., till 1stad
kåk}stryka v. ªhist.º ge spö-
straff

kåk}stryk{ning s. ªhist.º spö-
straff

kål s. -en växt; göra el. ta k.
på vard.

kål}blad s.
kål}dolme el. kål}dolma s.
portion köttfärs stekt
i kålblad

kål}fjäril s.
kål}huvud s.
kål}mask s. -en -ar
kål}planta s.
kål}pudd{ing s.
kål}rabbi s. -n
kål}rot s.
kål{rots}låda s. ªfinl.º
kål}soppa s.
kål}sup{are s. ªvard.º i uttr.

vara lika goda k. jämställ-
da i fråga om ngt ofördelakt-
igt

kål{sup{ar}teori s.
kånka v. -de ªvard.º bära
med möda, streta

kåpa s. -n kåpor kapp-
liknande överplagg med
kapuschong; hölje el. huv
m.m.

kår s. -en -er

kåra v. -de ªmest sjö.º blåsa
svagt

kår}anda s.
kår{as v. kårades vara el. bli
krusig; vattnet kåras

kår}av{gift s.
kåre s. -n kårar vindfläkt;
rysning; kalla kårar

kårel s. -n kårlar växt
kår}hus s.
kår}med{lem s.
kår}ord{för{ande s.
kår}pamp s. ªvard.º
kår}styr{else s.
kåsa s. -n kåsor dryckeskärl
kås{era v. -de
kås{eri [-i•] s. -et -er lätt o.
roande skildring o.d.

kås{eri{art{ad adj.
kås{er{isk [-e•r-] adj. -t -a
kåseri-, kåseriartad

kås{eri}stil s.
kås{ör [-ö•r] s. -en -er
kås{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig kåsör; s-formig
stoppad soffa för två

kåt adj.; n. sing. obest. obrukl.,
kåta ªkan väcka anstötº
sexuellt lysten, kättjefull;
lysten på ngt

1kåta s. -n kåtor tältliknande
hydda hos samerna m.fl.

2kåta v. -de i förb. k. upp ªkan
väcka anstötº uppegga
erotiskt

kåta}dörr s.
kåt{het s.
käbbel s. käbblet
käbbla v. -de småträta;
gnata

käbbl{are s. -n; pl. =, best. pl.
käbblarna

käbbl{eri [-i•] s. -et -er
käck adj. -t -a pigg, fri-
modig; trevlig

käck{het s.
käft s. -en -ar; inte en k.

ªvard.º inte en människa
käfta v. -de ªvard.º mun-
huggas, käbbla; prata;
k. emot

käft}kross s.
kägel s. -n käglar 1 ªboktr.º
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typkropps mått i bok-
stavens höjdriktning
2 spela k.; slå k. spela
kägelspel

kägel}bana s.
kägel}form{ig adj. -t -a
kägel}snitt s. -et; pl. = kon-
isk sektion

kägel}spel s.
kägel}spel{are s.
kägel}vent{il s.
kägla [çä•g- el. çägg•-] s. -n

käglor
käk s. -et ªvard.º mat
käka v. -de ªvard.º äta
käk}ben s.
käk}brott s.
käke s. -n käkar
käk}frakt{ur s. ªmed.º
käk}håla s.
käk}led s. -en -er
käk}muskel s.
käk}skada s.
käk}slag s. ªsport.º
käk}vinkel s.
käl s. -en -ar ränna i ram

o.d., smal urholkning,
hålkäl

käla v. -de förse med käl
käl}hyvel s.
kälk}backe s.
kälk{backs}åk{ning s.
kälk{borg{ar}anda s.
kälk}borg{are s. trångsynt
person, bracka

kälk}borg{er{lig adj. -t -a
kälk}borg{er{lig{het s.
kälke s. -n kälkar
kälk}hockey s.; handikapp-

sport
kälk}åk{are s.
kälk}åk{ning s.
källa s. -n källor
käll{ar}dörr s.
käll{are s. -n; pl. =, best. pl.

källarna
käll{ar}franska s. -n el. -t;

pl. = bröd
käll{ar}fönster s.
käll{ar}för{råd s.
käll{ar}glugg s.
käll{ar}gång s. -en -ar
käll{ar}lok{al s.

käll{ar}lucka s.
käll{ar}luft s.
käll{ar}lös adj. -t -a
käll{ar}mäst{are s.
käll{ar}plan s. -et; pl. =
käll{ar}sal s.
käll{ar}skrubb s. -en -ar
käll{ar}sval adj. -t -a
käll{ar}trappa s.
käll{ar}ut{rymme s.
käll{ar}valv s.
käll{ar}vån{ing s.
käll{ar}vägg s.
käll}be{skatt{ning s.
käll}flöde s.
käll}forsk{ning s.
käll}frisk adj. -t -a
käll}för{teckn{ing s.
käll}hän{vis{ning s.
käll{ing s. -en -ar ªprov.

(sydsv.)º kattunge
käl}list s.
käll}klar adj. -t -a
käll}krit{ik s.
käll}materi{al s.
käll}sjö s.
käll}skatt s.
käll{skatte}upp{börd s.
käll}skrift s.
käll}sort{era v.
käll}sort{er{ing s.; av sopor
käll}språng s.
käll}vatten s.
käll}åder s.
käl{ning s. -en -ar
kält s. -et
kälta v. -de ideligen be el.
tigga om ngt; tjata; gnata

kämn{ärs}rätt [çämm•-] s.
ªhist.º lägsta domstol
i stad

kämpa v. -de strida m.m.
kämpa}ge{stalt s.
kämpa}glad adj.
kämpa}glöd s. -en
kämpa}grav s.
kämpa}hum{ör s.
kämpa}lek s.
kämpa}lik adj. -t -a
kämpa}match s.
kämpa}tag s.
kämpa}visa s.
kämpe s. -n kämpar person

som kämpar; bjässe; 
växt

kämp{ig adj. -t -a ªvard.º
mödosam, besvärlig,
motig

känd adj. bekant; ªåld.º er-
känd, ªi uttr.º k. sak är så
god som vittnad

känd{is s. -en -ar ªvard.º
känd person

känd{is}ad{vok{at s. ªvard.º
känd{is}inter{vju s. ªvard.º
känd{is}journ{al{ist{ik s.
känd{is}kult s., till 1kult
känd{is}re{port{age s.
känd{is{skap s. -et ªvard.º
känd{is}skvaller s. ªvard.º
känd{is}spalt s.
känga s. -n kängor
käng}knapp s.
käng}skaft s.
käng}sko s.
käng}snöre s.
känguru [ç-] s. -n; pl. -r äv.

-er pungdjur
känguru}råtta s.
känguru}unge s.
känn s. oböjl. ha på k.
känna v. kände
känn{ar}blick s.
känn{are s. -n; pl. =, best. pl.

kännarna
känn{ar}min s.
känn{ar{skap s. -et
känn{as v. kändes, pres.

känns; mjölken känns sur;
k. vid erkänna el. gå med
på; känna igen som sitt
m.m.

känn{bar adj. -t -a
känn{bar{het s.
känne{dom s. -en
känne}märke s.
känne}tecken s.
känne}teckna v.
känne}teckn{ande adj. oböjl.
känn{ing s. -en -ar; ha k. av
besväras av, känna av,
märka

känn}spak adj. -t -a ªprov. o.
finl.º lätt igenkännlig,
karakteristisk m.m.

känsel s. -n sinne för för-
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nimmelser av beröring el.
tryck el. temperatur m.m.

känsel}för{nimm{else s.
känsel}kropp s.
känsel}lös adj. -t -a
känsel}org{an s.
känsel}sinne s.
känsel}spröt s. ªzool.º
känsla s. -n känslor känn-
ande el. upplevelse av
lust el. olust o.d.; sinnes-
rörelse; intuitiv uppfatt-
ning

känsl{ig adj. -t -a mottaglig
för intryck; ömtålig m.m.

känsl{ig{het s.
känslo}be{ton{ad adj.
känslo}bind{ning s.
känslo}en{gage{mang s.
känslo}full adj. -t -a
känslo}fylld adj.
känslo}kall adj. -t -a
känslo}kast s. -et; pl. =
känslo}kyla s.
känslo}ladd{ad adj.
känslo}ladd{ning s.
känslo}liv s.
känslo}läge s.
känslo}lös adj. -t -a
känslo}lös{het s.
känslo{mäss{ig adj. -t -a
känslo}pjunk s.
känslo}reg{ister s.
känslo{sam adj. -t -ma över-

drivet känslofull; gråtmild
känslo{sam{het s.
känslo}skäl s.
känslo}storm s.
känslo}sträng s.
känslo}stäm{ning s.
känslo}svall s.
känslo}tänk{ande s. -t
känslo}upp{lev{else s.
känslo}ut{brott s.
känslo}värde s.
känslo}yttr{ing s.
käpp s. -en -ar; rak som en

k.; sätta el. sticka (en)
käpp i hjulet hindra,
bromsa

käpp}häst s.
käppi [k-] s. -n -er (ä. typ av)

militär mössa

käpp}krycka s.
käpp}rak adj. -t -a
käpp}rakt adv.
käpp}rapp s. -et; pl. =
käpp}rätt adv.
käpp}ställ s.
kär adj. -t -a
kära v. -de 1 ªsjö.º hålla
nära intill en udde o.d.
2 ªjur.º väcka o. utföra
talan, klaga  3 ªvard.º
i förb. k. ner sig bli kär

kär{ande s. -n; pl. =, best. pl.
-na ªjur.º till kära 2

kär{ande}part s.
kär{ande}sid{an s. best.
kär{aste s. -n ªskönlitt.º man-
lig el. kvinnlig hjärtevän

kär{esta s. -n kärestor
kvinnlig hjärtevän

kär{il s. -et; pl. = ªåld.º kärl;
ett svagt (el. bräckligt) k.
ªbildl.º en svag varelse

kär{ing el. kärr{ing s. -en -ar
ªvard., ngt nedsättandeº

kär{ing{akt{ig adj. -t -a ªvard.º
kär{ing}knop s. -en -ar
käringknut

kär{ing}knut s. felaktig rå-
bandsknop

kär{ing}prat s.
kär{ing}skrälle s.
kär{ing}skvaller s.
kär{ing}sladder s.
kär{ing}snack s.
kär{ing}tand s.; växt
kär}kommen adj.
kärl s. -et; pl. = behållare

(t.ex. skål, kruka, ämbar);
rörformigt organ hos
människa el. djur (t.ex. för
blod) el. växt

kär{lek s. -en -ar
kär{leks}af{fär s.
kär{leks}akt s.
kär{leks}barn s.
kär{leks}be{tyg{else s.
kär{leks}be{vis s.
kär{leks}brev s.
kär{leks}bud s. ªrelig.º
kär{leks}dikt s.
kär{leks}drama s.
kär{leks}dryck s.

kär{leks}full adj. -t -a
kär{leks}full{het s.
kär{leks}för{bind{else s.
kär{leks}för{håll{ande s.
kär{leks}för{klar{ing s.
kär{leks}glöd s. -en
kär{leks}gud s.
kär{leks}gud{inna s.
kär{leks}gåva s.
kär{leks}hist{oria s.
kär{leks}krank adj. -t -a
kär{leks}kval s.
kär{leks}liv s.
kär{leks}lycka s. -n
kär{leks}lyr{ik s.
kär{leks}lös adj. -t -a
kär{leks}lös{het s.
kär{leks}mål{tid s.
kär{leks}möte s.
kär{leks}natt s.
kär{leks}pant s.
kär{leks}par s.
kär{leks}poesi s.
kär{leks}rik adj. -t -a
kär{leks}rom{an s.
kär{leks}rus s.
kär{leks}saga s.
kär{leks}scen s.
kär{leks}sorg s.
kär{leks}strejk s.
kär{leks}stund s.
kär{leks}sång s.
kär{leks}upp{lev{else s.
kär{leks}ävent{yr s.
kärl}för{ändr{ing s.
kär{lig adj. -t -a kärleksfull,
öm

kärl}kir{urgi s.
kärl}kramp s.
kärl}sjuk{dom s.
kärl}syst{em s.
kärl}väv{nad s. ªanat. o. bot.º
kärl}växt s.

1kärna s. -n kärnor 1 i frö el.
frukt m.m. 2 redskap för
smörtillverkning m.m.

2kärna v. -de 1 k. ur ta
kärnorna ur frukt o.d.
2 bereda smör i kärna

kärn}an{lägg{ning s.
kärn}av{fall s. -et från kärn-

kraftverk
kärn}bränsle s.

känselförnimmelse 474

21202 Ordlista K  12-11-27  09.15  Sida 474



kärn{bränsle}för{sörj{ning s.
kärn}del{ning s. ªbiol.º
kärn}en{ergi s.
kärn}ex{plos{ion s.
kärn}fam{ilj s.
kärn}forsk{ning s.
kärn}fri adj.
kärn}frisk adj. -t -a
kärn}frukt s.
kärn}fråga s.
kärn}full adj. -t -a
kärn}full{het s.
kärn}fys{ik s.
kärn}fys{ik{er s.
kärn}färsk adj. -t -a
kärn}gubbe s.
kärn}gumma s.
kärn}hus s.
kärn{ig adj. -t -a kärnfull

m.m.
kärn{ig{het s.
kärn{ing s.; till 2kärna 2
kärn}is s.
kärn}kemi s.
kärn}klyv{ning s.
kärn}kraft s.
kärn{krafts}ag{greg{at s.
kärn{krafts}an{häng{are s.
kärn{krafts}an{lägg{ning s.
kärn{krafts}av{fall s. -et
kärn{krafts}av{veckl{ing s.
kärn{krafts}e{tabl{isse{-

mang s.
kärn{krafts}fråga s.
kärn{krafts}industri s.
kärn{krafts}in{spekt{ion s.

Statens k.
kärn{krafts}mot{stånd{are s.
kärn{krafts}o{lycka s.
kärn{krafts}om{röst{ning s.
kärn{krafts}pro{dukt{ion s.
kärn{krafts}re{akt{or s.
kärn{krafts}tekno{logi s. -n
kärn}kraft{verk s.
kärn}ladd{ning s.
kärn}minne s. ªtekn.º
kärn}mjölk s.; till 2kärna 2
kärn}om{råde s.
kärn}ord s.
kärn}pro{blem s.
kärn}punkt s.
kärn}re{akt{ion s. ªfys.º
kärn}re{akt{or s.

kärn}sjuk{hus s.
kärn}skugga s.
kärn}språk s.
kärn}stav s. -en -ar; utbrän-

da kärnstavar
kärn}strids{spets s.
kärn}sund adj.
kärn}tekn{ik s.
kärn}trupp s.
kärn}vapen s. ªmil.º
kärn{vapen}arsen{al s.
kärn{vapen}bär{ande adj.

oböjl.
kärn{vapen}bär{are s.
kärn{vapen}fri adj.
kärn{vapen}frys{ning s. ªbildl.º
kärn{vapen}kont{roll s.
kärn{vapen}krig s.
kärn{vapen}makt s. -en -er
kärn{vapen}ned{rust{ning s.
kärn{vapen}prov s. -et; pl. =
kärn{vapen}rob{ot s.
kärn{vapen}sprid{ning s.
kärn{vapen}stopp s., till

1stopp
kärn{vapen}styrka s.
kärn}verk{sam{het s.
kärn}virke s.
kärn}värme s.
kärn{värme}verk s.
käro}mål s. -et; pl. = kär-
andeparts krav el. yrk-
ande

kärr s. -et; pl. =
1kärra s. -n kärror
2kärra v. -de forsla med

skottkärra
kärre}bössa s. ªhist.º kanon
kärr}hjul s.
kärr}hök s.
kärrig adj. -t -a
kärring se käring
kärr}lass s.
kärr}mark s.
kärr}mes s.; fågel
kärr}nocka s.; växt
kärr}silja s. -n kärrsiljor växt
kärr}sång{are s.; fågel
kärr}tistel s.
kärr}torv s.
kärr}växt s.
kärv adj. -t -a sträv; karg;
butter o.d.

kärva v. -de 1 bli kärv; gå
trögt  2 binda säd i
kärvar

kärv}band s.
kärve s. -n kärvar hop-
bundet knippe av säd
o.d.; ªbildl.º knippe el. kvast
t.ex. av eld

kärv{het s.
kär}vän{lig [-vän•l- äv.
çä•r-] adj. -t -a

kär}vän{lig{het s.
kätt{ar}bål s. -et; pl. =
kätt{ar}dom{stol s.
kätt{are s. -n; pl. =, best. pl.

kättarna irrlärig person
kätte s. -n kättar sluten av-
balkning i ladugård o.d.,
t.ex. för kalv(ar)

kätt{eri [-i•] s. -et -er irr-
lärighet; irrlära

kätt{eri}pro{cess s.
kätt{ersk adj. -t -a
kätt{ing s. -en -ar grov
kedja; varp till väv

kätt{ing(s)}länk s.
kättja s. -n sexuell åtrå
kättje}full adj. -t -a
kättje}full{het s.

1käx se kex
2käx [ç-] s. -et; pl. = dubbel-

veck av bukhinnan,
tarmkäx

3käx [ç-] s. -et kält; gnat
käxa v. -de
käx{ig adj. -t -a
kö [k-] s. -n -er rad av vänt-

ande; eftersta delen av
trupp o.d.; biljardkäpp

köa v. -de stå i kö
kö}bild{ning s.
kö}bricka s.
kök s. -et; pl. =
kökk{en}mödd{ing [kökk•-] s.

-en -ar ªarkeol.º avskrädes-
hög från stenåldern

köksa [çökk•-] s. -n köksor
kvinnligt biträde i kök;
kokerska

köks}arbete s.
köks}av{del{ning s.
köks}av{fall s. -et
köks}bi{träde s.
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köks}bord s.
köks}bänk s.
köks}chef s.
köks}dörr s.
köks}far{stu s.
köks}fläkt s.
köks}fönster s.
köks}för{kläde äv.

köks}för{klä s.
köks}ge{råd s. -et; pl. =
köks}golv s.
köks}hand{duk s.
köks}in{gång s.
köks}in{red{ning s.
köks}klocka s.
köks}kniv s.
köks}land s., till 2land
köks}lat{in s.
köks}låda s.
köks}mask{in s.
köks}mäst{are s.
köks}pers{on{al s.
köks}piga s. ªåld.º
köks}pojke s. ªåld.º
köks}red{skap s.
köks}rulle s.
köks}sax s.
köks}skåp s.
köks}soffa s.
köks}spis s. -en -ar
köks}stol s.
köks}trappa s.
köks}träd{gård s.
köks}ut{rust{ning s.
köks}väg{en s. best. gå k.
köks}växt s.
kö}kult{ur s.
köl s. -en -ar längsgående
mittparti av fartygs
botten m.m.

köl{ad adj. k. båt
kö}lapp s.
köld s. -en
köld}bland{ning s.
köld}fack s.
köld}för{nimm{else s.
köld}grad s.
köld}hål s. ªvard.º
köld}härd{ig adj. -t -a
köld}knäpp s. -en -ar
köld}peri{od s.
köld}pol s.
köld}punkt s. ªfysiol.º

köld}re{kord s.
köld}rys{ning s.
köld}skada s.
köld}skad{ad adj.
köld}spricka s.
köld}valla s.
köld}våg s. -en -or
köl}fena s.
köl}form{ig adj. -t -a
köl}hala v.
köl}hal{ning s.
kö}lista s.
kölna s. -n kölnor torkrum

för malt
köl}sträck{ning s.
köl}svin s. längsgående in-
vändig förstärkning av
köl

köl}vatten s. i ngns k. tätt
efter ngn m.m.

kön [çö•n] s. -et; pl. =
kön{lig adj. -t -a ªbiol.º köns-
kön}lös adj. -t -a
kön}lös{het s.
köns}akt s.
köns}be{stäm{ning s.
köns}bunden adj.
köns}byte s. -t -n
köns}cell s.
köns}del{ar s. pl.
köns}dis{krim{in{er{ande adj.

oböjl.
köns}dis{krim{in{er{ing s.
köns}drift s.
köns}för{del{ning s.
köns}för{dom s.
köns}horm{on s.
köns}hår s.
köns}kamp s. -en -er
köns}karakt{är s.
köns}kvot{era v.
köns}kvot{er{ing s.
köns}körtel s.
köns{lig adj. -t -a könslivs-,
sexuell

köns}liv s.
köns}mogen adj.
köns}mogn{ad s.
köns}neutr{al adj. -t -a
köns}ob{jekt s.
köns}ord s.
köns}org{an s.
köns}roll s. -en -er

köns{rolls}bunden adj.
köns{rolls}mönster s.
köns{rolls}tänk{ande s. -t
köns}sjuk{dom s.
köns}skill{nad s.
köns}stymp{ning s.
köns}test s. -et el. -en; pl. =

el. -er
köns}till{hör{ig{het s.
köns}tänk{ande s. -t
köns}um{gänge s.
köns}upp{del{ning s.
köns}ut{jämn{ing s.
köns}var{else s.
kö}nummer s.
köp s. -et; pl. =; på köpet
gratis utöver det köpta,
dessutom; till på köpet
dessutom, till råga på allt

köpa v. köpte tillhandla sig
o.d.

köp{are s. -n; pl. =, best. pl.
köparna

köp}be{hov s.
köp}center s., till 3center
köp}centr{um s.
köpe}av{tal s.
köpe}brev s.
köpe}bröd s.
köpe}handl{ing s.
köpe}kaka s.
köpe}kon{trakt s.
köpen{hamn{are [-ham•n-] s.

-n; pl. =, best. pl. köpen-
hamnarna inv. i Köpen-
hamn

Köpen{hamns}bo [-ham•n-]
el. köpen{hamns}bo s. -n -r

köpen{hamnska s. -n köpen-
hamnskor 1 ej pl.; dialekt
2 kvinna

köpenicki{ad [kö-, -a•d] s.
-en -er kupp där kupp-
makarna uppträder med
föregiven befogenhet

köp{en{skap s. -en -er yrkes-
mässig handel

köpe}skill{ing s. -en -ar
köpe}summa s.
köpe}vill{kor s.
köp}fest s. tillfälligt starkt
ökad konsumtion

köp}gata s.
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köp{ing s. -en -ar ªhist.º
stadsliknande samhälle

Köp{ings}bo el. köp{ings}-
bo s. -n -r inv. i Köping

köp{ings}rätt{ig{het{er s. pl.
ªhist.º

köp}intr{esse s.
köp}knut s.
köp}kort s.
köp}kraft s.
köp}kraft{ig adj. -t -a
köp}kurs s.
köp}lust s.
köp}lusta s.
köp}lysten adj.
köp}man s., till 1man – Samm-

ansättningsfog, se resp. ord.
köpmannafamilj se

köpmansfamilj
köp{manna}för{bund s.
köp}manna{mäss{ig adj. -t -a
köp{mans}fam{ilj äv. köp{-

manna}fam{ilj s.
köp}med{veten adj.
köp}mot{stånd s.
köp}opt{ion s.
köp}order s.
kö}princip s.
köp}rond s.
köp}rusch äv. köp}rush s.
köp}råd s. -et; pl. =
köp}slag{an s.; best. = köp-
slående; en k.

köp}slut s. -et; pl. =
köp}slå v. underhandla om

köp; pruta
1köp}slå{ende adj. oböjl.
2köp}slå{ende s.
köp}stad s. -en köpstäder

ªåld.º
köp}stark adj. -t -a
köp}stopp s., till 1stopp
köp}sugen adj. ªvard.º
köp}svag adj. -t -a
köp}trygg{het s.
köp}tvång s.
köp}vana s.; mest i pl.
köp}vill{ig adj. -t -a

1kör [k-] s. -en -er samling
sångare som sjunger till-
sammans m.m.

2kör [ç-] s. oböjl. i ett k. utan
uppehåll

1köra [çö•ra] v. körde, pres.
kör; k. i ett prov ªvard.º bli
underkänd

2köra [kö•ra] v. -de sjunga
i bakgrundskör till solist

kör{are [ç-] s. -n; pl. =, 
best. pl. körarna person
som kör m.m.; häftig
vindil; ªvard.º stöt som
driver på, knuff o.d.

kör}bana [ç-] s.
kör{bar [ç-] adj. -t -a
kör}di{rig{ent [k-] s.
kör}dräng [ç-] s. ªåld.º
kör}egen{skap{er [ç-] s. pl.
kör}fil [ç-] s. -en -er
kör}fält [ç-] s. -et; pl. =
kör{fälts}väg{vis{are s.
kör}för{bud [ç-] s.
kör}hast{ig{het [ç-] s.
kör{ig [ç-] adj. -t -a ªvard.º
jäktig

kör-in-bio [çörinn•-] s.
kör}karl [ç-] s. ªåld.º
kör}klar [ç-] adj. -t -a
kör}kort [ç-] s.
kör{korts}in{drag{ning s.
kör{korts}inne{hav{are s.
kör{korts}kont{roll s.
kör{korts}lös adj. -t -a
kör{korts}mynd{ig{het s.
kör{korts}prov s. -et; pl. =
kör{korts}reg{ister s.
kör{korts}ut{bild{ning s.
kör{korts}ålder s.
kör}kunn{ig [ç-] adj. -t -a
kör}led{are [k-] s.
kör}lekt{ion [ç-] s.
kör}med{lem [k-] s.
kör}mus{ik [k-] s.
körna v. -de ªtekn.º slå
märken i metall med
körnare

körn{are s. -n; pl. =, best. pl.
körnarna stålverktyg
med härdad spets för
uppmärkning av arbets-
stycken av metall; del av
tröskverk

körn{ar}märke s.
1kör{ning [ç-] s. -en -ar till

1köra
2körn{ing s.; till körna

kör{nings}tid s.
körn}märke s.
kör}prov [ç-] s. -et; pl. =
kör}rikt{ning [ç-] s.
kör{rikt{nings}vis{are s.
körs{bär s.; frukt, träd
körs{bärs}blom s.
körs{bärs}kom{pott s.
körs{bärs}kärna s.
körs{bärs}lik{ör s.
körs{bärs}mun s. ªbildl.º
körs{bärs}röd adj.
körs{bärs}saft s.
körs{bärs}sylt s.
körs{bärs}tom{at s.
körs{bärs}träd s.
körs{bärs}vin s., till 1vin
körsel s. -n körning,
forsling

kör}skola [ç-] s. – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

kör{skole}ut{bild{ning s.
kör{skol}lär{are s.
körsla s. -n körslor mest i pl.
körning, forsling

körs{när [-ä•r] s. -en -er
pälsmakare, päls-
varuhandlare

körs{närs}but{ik s.
kör}sträcka [ç-] s.
kör{sträcke}klass s.
kör}stämma [k-] s.
kör}sven [ç-] s. ªåld.º
kör}sång [k-] s.
kör}sång{are [k-] s.
kör}sång{erska [k-] s.
kör}sätt [ç-] s.
kör}tekn{ik [ç-] s.
körtel s. -n körtlar organ
som avsöndrar för org-
anismen viktiga ämnen
m.m.

körtel}feber s.
kör}till{stånd [ç-] s.
kör}trän{ing [ç-] s.
kör}ut{bild{ning [ç-] s.

1kör}vana [ç-] s.
2kör}vana [k-] s.
körvel s. -n växt
körvel}rova s.
kör}verk [k-] s.
kör}väg [ç-] s.
kö}sam{hälle s.
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kö}ställ s.
kött s. -et
kött}af{fär s.
kött}ben s.
kött}berg s.
kött}be{sikt{ning s.
kött}bit s.
kött}bo{skap s.
kött}brist s.
kött}bulj{ong s.
kött}bulle s.
kött{bulls}smet s.
kött}but{ik s.
kött}ed s. -en -er grov svor-
dom

köttermometer avstavas
kött}termo{meter s.

kött}ex{trakt s.
kött}fluga s.
kött}fondue äv. kött}fondy s.

kött}färg{ad adj.
kött}färs s.
kött{färs}limpa s.
kött{färs}sås s.
kött}för{gift{ning s.
kött}gryta s.
kött{ig adj. -t -a som har rik-

ligt med kött; köttiga
frukter

kött{ig{het s.
kött}klump s.
kött}kon{serv s.
kött}kvarn s.
kött}mark{nad s.
kött}mat s.
kött}paj s.
kött}pirog s. ªfinl.º
kött}pudd{ing s.
kött}rest{er s. pl.
kött}rätt s.; jfr 3rätt 2

kött}saft s.
kött}sida s.; på djurhud
kött}skiva s.
kött}slamsa s.
kötts{lig adj. -t -a förenad
gm blodsband, verklig;
kroppslig; sinnlig;
syndig, världslig; kötts-
liga begär

kötts{lig{het s.
kött}soppa s.
kött}stuv{ning s.
kött}stycke s.
kött}sår s.
kött}vara s.
kött}yxa s.
kött}ät{ande adj. oböjl.
kött}ät{are s. -n; pl. =, best.

pl. köttätarna
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l [ell] s. l:et; pl. l, best. pl. l:en
1labb s. -et; pl. = ªvard.º

laboratorium
2labb s. -en -ar 1 fågel

2 ªvard.º djurfot; näve, stor
hand

labb}rock s. -en -ar
laber adj. -t labra ªsjö.º lätt,
svag; l. vind

1labi{al [-a•l] adj. -t -a läpp-
2labi{al [-a•l] s. -en -er läpp-

ljud
labi{al{is{era v. -de ªspråkv.º
uttala med läpprundning

labi{al{is{er{ing s.
labi{al}pipa s.; i orgel
labi{al}stämma s.
lab{il [-i•l] adj. -t -a ostadig,
osäker, vacklande

lab{il{itet [-e•t] s. -en
labio- i sms läpp-

1labio{dent{al [-a•l] adj. -t -a
2labio{dent{al [-a•l] s. -en -er

ªspråkv.º
labio{logi [-gi•] s. -n läran
om läpprörelserna vid
tal o. sång; konsten att
av läpprörelserna avläsa
talet

labio{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
labor{ant [-an•t] s. -en -er
biträde vid laboratorium
m.m.

labor{ant}skola s.
labor{at{ion s. -en -er prakt-
iskt vetenskapligt arbete el.
försök o.d.

labor{at{ions}bord s.
labor{at{ions}sal s.
labor{at{iv [-i•v äv. labb•-]

adj. -t -a
labor{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] äldre titel för biträd-
ande professor

labor{at{orie}arbete s.
labor{at{orie}as{sist{ent s.
labor{at{orie}bi{träde s.

labor{at{orie}chef s.
labor{at{orie}ex{peri{ment s.
labor{at{orie}för{sök s.
labor{at{orie}glas s.
labor{at{orie}prov s. -et; pl. =

el. -er
labor{at{orie}sköt{erska s.
labor{at{orie}tekn{ik{er s.
labor{at{orie}under{sök{-

ning s.
labor{at{orie}ut{rust{ning s.
labor{at{ori{um [-to•-] s.

laboratoriet laboratorier
lokal för praktiskt veten-
skapligt arbete o.d.

labor{at{ris s. -en -er
labor{era v. -de utföra veten-

skapliga försök el. fram-
ställa preparat i laboratori-
um; experimentera med

labor{er{ing s.
1labrador [-å•r] s. -en -er

hundras
2labrador [-å•r] s. -en mineral
labrador}sten s.
labyrint [-in•t] s. -en -er

byggnad o.d. med invecklat
system av gångar; inner-
öra m.m.

labyrint{art{ad adj.
labyrint}fönster s.; i örat
labyrint{isk adj. -t -a vill-
sam; tilltrasslad

lack s. -et el. -en; pl. = el. -er
lösning av harts el. prepar-
at för ytbehandling o.d.;
massa för försegling
m.m.; lackskinn

lacka v. -de 1 försegla el.
täta med lack  2 drypa;
svetten lackar 3 fram-
skrida, lida; det lackar
mot jul

lack}arbete s.
lack{era v. -de överdra el.
ytbehandla med lack

lack{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. lackerarna

lack{er{ing s. -en -ar
lack{er{ings}verk{stad s.
lack{er}pensel s.
lack}färg s.
lack}läder s.

lack{mus [-muss] s. -en färg-
ämne

lack{mus}lös{ning s.
lack{mus}papper s.
lack}nafta s.
lack{ning s.
lack}röd adj.
lack}sig{ill s.
lack}sko s.
lack}skärp s.
lack}stång s.
lack}stövel s.
lack}viol s.
lad s. -et; pl. = slagbom

i vävstol
lada s. -n lador byggnad
för förvaring av hö el.
säd – Sammansättningsfog,
se resp. ord.

1ladda v. -de
2ladda s. -n laddor mest i pl.

ªprov. (norrl.)º sko el.
innerpjäxa av filt

ladd{ad adj. förtätad, fylld
av dramatik; l. stämning

ladd{are s. -n; pl. =, best. pl.
laddarna

ladd{ning s. -en -ar
ladd{nings}till{stånd s.; för

kärnkraftverk
ladd}ram s.; för patroner
ladd}stake s.
ladd}stock s.
ladtak se ladutak
ladu}fogde s. ªhist.º befall-
ningsman i södra Sverige

ladu}gård [la•- el. lagg•-] el.
la}gård s. byggnad för
nötkreatur

ladu{gårds}backe s.
ladu{gårds}bygg{nad s.
ladu{gårds}dörr s.
ladu{gårds}för{man s.
ladu{gårds}karl s.
ladu{gårds}plan s. -en -er
ladu{gårds}sköt{are s.
ladu{gårds}skötsel s.
ladu}svala s.
ladu}tak äv. lad}tak s.
ladu}vägg äv. lad}vägg s.
lady [lej•di] s. -n ladies för-

näm (engelsk) dam
lady}lik adj. -t -a

479 ladylik

Ll

21202 Ordlista L  12-11-27  09.19  Sida 479



lafs s. -et ªvard.º slapphet
lafsa v. -de ªvard.º gå på ett
slappt sätt

lafs{ig adj. -t -a slapp;
sjafsig

lafs{ig{het s.
1lag s. -en -ar samhällelig

norm; regel
2lag s. -et; pl. = varv, skikt;

samarbetande grupp; ett
l. bräder el. stenar; ett
muntert l.; i senaste laget
ytterst sent; i l. med ngn
tillsammans med; vara el.
göra ngn till lags så att
ngn blir nöjd

3lag s. -en vätska, lösning
o.d.

1laga adj. oböjl. laglig, lag-
enlig; l. förfall, kraft, 
fång

2laga v. -de tillreda; re-
parera; ombesörja m.m.;
l. mat; l. ett hål; l. att;
l. sig i väg ge sig i väg;
l. sig i ordning göra sig
i ordning

laga{kraft}vunnen adj. ªjur.º
l. dom

lag}anda s.
lag}arbete s.
lag}be{red{ning s.
lag}be{stämm{else s.
lag}bok s., till 1bok
lag}brott s.
lag}bryt{are s.
lag}bud s.
lag}bunden adj.
lag}bunden{het s.
lagd adj. l. för ngt med
fallenhet för ngt

lag}en{lig adj. -t -a
lag}en{lig{het s.

1lager s. lagret; pl. =, best. pl.
lagren skikt; upplag;
maskindel som uppbär
roterande axel

2lager s. -n lagrar träd m.m.;
vila på sina lagrar njuta
av sina framgångar o.
avstå från att söka vinna ytter-
ligare ära

3lager s. -n; pl. = 1 knappast

pl. lageröl  2 flaska lager-
öl

lager}arbet{are s.
lager}be{red{skap s.
lager}blad s.
lager}bok s., till 1bok
lager}bok{för{ing s.
lager}bygg{nad s.
lager}bär s.
lager{bärs}blad s.
lager}chef s.
lager}föra v.
lager}för{man s.
lager}hus s.
lager}hylla s.
lager}hålla v.
lager}håll{ning s.
lager}krans s.
lager}kransa v.
lager}kröna v.
lager}lok{al s.
lager}met{all s.
lager}minsk{ning s.
lager}pers{on{al s.
lager}re{serv s.
lager}rum s.
lager}serie s. ªgeol.º
lager}skad{ad adj.
lager}skål s. ªtekn.º
lager}träd s.
lager}ut{rymme s.
lager}värde s.
lager}yta s. ªtekn.º
lager}ök{ning s.
lag}fara v.
lag}faren adj.
lag}faren{het s.
lag}fart s.
lag{farts}be{vis s.
lag}fästa v. lagfäste
lag}fäst{ning s.
lag}föra v.
lag}för{ing s.
lag}för{slag s.
lagg s. -en -ar stav till trä-

kärl; flat panna för grädd-
ning av pannkakor; kant av
mosse o.d.; ªvard.º mest i pl.
skida

lagga v. -de sätta laggband
på el. tillverka laggkärl

lagg}kärl s.
lagg{ning s.

lagg}stav s. -en -ar
lag}idrott s.
lag{isk adj. -t -a ªteol.º
lag{isk{het s.
lag}kapp s. -en -er ªsport.º
lag{kapp}sim{ning s.
lag}klok adj. -t -a
lag}kränk{ning s.
lag}kunn{ig adj. -t -a
lag}led{are s.
lag{lig adj. -t -a
lag{lig{en adv.
lag{lig{het s.
lag}lott s.
lag}lyd{ig adj. -t -a
lag}lyd{ig{het s.
lag}lyd{nad s.
lag}lös adj. -t -a
lag}lös{het s.
lag}man s. -nen; pl. lagmän,

best. pl. lagmännen
lag}med{lem s.
lag{ning s. -en -ar
lag{nings}arbete s.
lag{om adv. o. adj. oböjl. l. till

semestern; i l. tid, på l.
håll

lag}para{graf s.
lag}pröv{ning s.
lagra v. -de avsätta el.
lägga i skikt; lägga på
lager; placera axel o.d. i
lager

lagr{ad adj. l. ost
lag}re{form s.
lag}regel s. -n lagregler
lagr{ing s.
lagr{ings}dug{lig adj. -t -a
lagr{ings}lok{al s.
lagr{ings}ring s. ªfys.º
lagr{ings}skyld{ig{het s.
lagr{ings}tid s.
lagr{ings}ut{rymme s.
lag}rum s.
lag}råd{et s. best.
lag{råds}gransk{ning s.
lag{råds}re{miss s.
lag}saml{ing s.
lag}seger s.
lag}skydd s.
lag}spel s.
lag}sport s.
lag}språk s.
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lag}stadg{ad adj.
lag}stadg{ande s.
lag}stifta v.
lag}stift{ande adj. oböjl.
lag}stift{are s.
lag}stift{ning s. -en -ar
lag{stift{nings}arbete s.
lag{stift{nings}makt s. -en
lag{stift{nings}ärende s.
lag}strid{ig adj. -t -a
lag}strid{ig{het s.
lag}söka v.
lag}sök{ning s.
lag{sök{nings}mål s.
lag}tekn{isk adj. -t -a
lag}tempo s. -t -n
lag}text s.
lagtillämpning avstavas

lag}till{lämp{ning s.
lag}tima adj. oböjl. l. riks-

möte riksmöte på ord-
inarie tid

lag}ting s. avdelning av det
norska stortinget; reg-
ionalt parlament på
Åland

lag}tolk{are s.
lag}tolk{ning s.
lag}tävl{ing s.
lag{un [-u•n] s. -en -er
grund strandsjö; sjö
innesluten av korallrev
m.m.

lag{un}ö s. -n -ar
lag}ut{skott s.
lag}vidr{ig adj. -t -a
lag}vigd adj.
lag}vräng{are s. -n; pl. =,

best. pl. lagvrängarna
lagård se ladugård
lag}ändr{ing s.
lag}över{träd{are s.
lag}över{träd{else s.
la}holm{are [-hål•m-] s. -n;

pl. =, best. pl. laholmarna
inv. i Laholm

La{holms}bo [-hål•m-] el.
la{holms}bo s. -n -r

lajb{an el. lajb{ans adj. oböjl.
ªvard.º rolig, skojig, kul

laka v. -de; l. ur (sill) dra ut
salt ur sill gm blötläggning
o.d.

lak{an s. -et; pl. =
lak{ans}lärft s.
lak{ans}påse s.
lak{ans}väv s.
lake s. -n lakar 1 saltlös-
ning för konservering m.m.,
saltlake  2 fisk – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

lakefiske se lakfiske
lak{ej [-ej•] s. -en -er livré-
klädd betjänt; ªbildl.º
hantlangare, eftersägare

lak{ej}själ s.
lak{ej}tjänst s.
lakesaltad se laksaltad
lak}fiske äv. lake}fiske s.
lak{ning s.
lak{on{isk [-o•-] adj. -t -a
kortfattad, ordknapp

lak{on{ism [-is•m] s. -en -er
ordknapphet; kort o.
kärnfullt uttryckssätt

lak}rest{er s. pl.; vid malm-
bearbetning; till laka

lak{rits [la•- el. lakk•-, -rits
el. mest -ris] s. -en

lak{rits}båt{ar s. pl.; godsaker
lak{rits}rot s.
lak{rits}snör{en s. pl.; godsaker
lak{rits}stång s.
lak}rom s. -men
lak}ryssja s.
lak}salt{ad äv. lake}-

salt{ad adj.
lak}strut s.
lakt{at{ion s. -en -er mjölk-
avsöndring; amning, di-
givning

lakt{at{ions}peri{od s.
lakt{os [-å•s] s. -en ªkem.º
mjölksocker

lakto}veget{abil{isk [-bi•-]
adj. -t -a; l. kost av mjölk-
produkter m.m. o. veget-
abilier

lakto}veget{ari{an [-a•n] s.
lakto}veget{ar{isk [-ta•-] adj.

-t -a
lak{un [-u•n] s. -en -er lucka

i text, tomrum
lak}vatten s.; t.ex. från sop-

tipp; till laka
la{la [lala•] interj.

la{la{la [lalala•] interj.
lalla v. -de sjunga med
oförståeliga ord

lall{ning s.
lam adj. -t -a

1lama s. -n lamor kameldjur
2lama s. -n el. -t trikå
3lama s. -n; pl. lamor el.

lamaer tibetansk munk
lama}djur s.
lama{ism [-is•m] s. -en
lama{ist s. -en -er
lama}kloster s.
lama}tempel s.
lama}tröja s.
lama}ull s.
lamé s. -n -er tyg genom-
vävt med metalltrådar

lamé}jacka s.
lamé}klänn{ing s.
lam{ell [-ell•] s. -en -er tunn
skiva, blad

lam{ell{era v. -de
lam{ell{er{ing s.
lam{ell}glas s.
lam{ell}hus s.
lam{ell}koppl{ing s. ªtekn.º
lam{ell}trä s.
lam{ent{at{ion s. -en -er
jämmer, klagan

lam{ent{era v. -de
lam{ent{er{ing s.
lam{het s.
lam{in{at [-a•t] s. -et; pl. =
material uppbyggt av
tunna skikt

lam{in{at}skiva s.
lam{in{era v. -de uppbygga

el. tillverka av flera skikt
lam{in{er{ing s.
lamm s. -et; pl. =
lamma v. -de föda lamm

(om tacka)
lamm}kotl{ett s.
lamm}kött s.
lamm}sadel s. ªkok.º
lamm}skinn s.
lamm}stek s. -en -ar
lamm}ull s.
lamm}unge s. dödens l.
lam{ning [lamm•-] s. -en -ar
lampa s. -n lampor
lamp{ett [-ett•] s. -en -er
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ljushållare fäst vid 
vägg

lamp{ett}spegel s.
lamp}fot s., till 1fot
lamp}glas s.
lamp}hus s.
lamp}håll{are s.
lamp}krona s.
lamp}kupa s.
lamp}ljus s. vid l.
lamp}sken s.
lamp}skärm s. -en -ar
lamp}veke s.
lam}slagen adj.
lam}slå v.
lan s. -en -er platt metall-
tråd

lana s. -n lanor 1 ryssjlikn-
ande fiskredskap 2 ªvard.º
lågt kort, hacka

1land s. -et länder rike –
Sammansättningsfog, se resp.
ord. Se äv. sms med lant- o.
länder-.

2land s. -et; pl. = jordstycke
för odling

3land s. -et fast mark; om-
råde utanför tätort; till
lands på land; åka till
landet

landa v. -de lägga i land; ta
mark; föra i land

landa}mär{en s. pl. ªåld.º
gränser; bygder

land}av{träd{else s.
land}back{en s. best. på l.
land}bas{er{ad adj.
land}bo s. -n -r ªhist.º ar-
rendator

land}borg s. ªgeogr.º kalk-
stensbrant på Öland

land}bris s.
land}brygga s.
land}djur s.
land{eri s. -et -er ªhist.º
ståndsmässig jordbruks-
fastighet inom en stad
särskilt Göteborg

land}fast adj.
land}fäste s.
land}för{bind{else s.
land}gille s. ªmest hist.º ar-
rendeavgift

land}gräns s.
land}gång s. -en -ar lös
brygga att gå ombord el.
i land på; lång smörgås
med olika pålägg

land}hockey s.
land}höj{ning s.
land}is s.
land}karta s.
land}krabba s. ªofta bildl.º
land}känn{ing s.
land}led{es adv.
land}massa s.
land}mina s.
land}märke s.
land{ning s. -en -ar
land{nings}av{gift s.
land{nings}bana s.
land{nings}fält s.
land{nings}för{bud s.
land{nings}hjul s.
land{nings}ljus s.
land{nings}märke s.
land{nings}plats s.
land{nings}ställ s.
land{nings}till{stånd s.
land{nings}varv s.
land}om{råde s.
land}per{miss{ion s.
land}remsa s.
land}rygg s.
lands}antikv{arie s.
lands}ark{iv s.
lands}ark{iv{arie s.
lands}biblio{tek s.
lands}biblio{tek{arie s.
lands}bygd s.
lands{bygds}be{folk{ning s.
lands{bygds}om{råde s.
lands}del s.
lands}fader s.
lands}fader{lig adj. -t -a
lands}fisk{al s. ªhist.º
lands}flykt s.
lands}flykt{ig adj. -t -a
lands}flykt{ing s.
lands}fogde s. ªhist.º
lands}för{räd{are s.
lands}för{räd{eri s.
lands}för{räd{isk adj. -t -a
lands}för{saml{ing s.
lands}för{visa v.
lands}för{vis{ning s.

lands}hövd{ing s. chef för
länsstyrelsen – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

lands{hövd{inge}hus s.; be-
byggelsetyp i Göteborg

lands{hövd{inge}re{sid{ens el.
lands{hövd{ings}re{sid{ens s.

lands{hövd{inge}tjänst el.
lands{hövd{ings}tjänst s.

lands{hövd{inge}ämbete el.
lands{hövd{ings}ämbete s.

landshövdingsresidens se
landshövdingeresidens

landshövdingstjänst se
landshövdingetjänst

landshövdingsämbete se
landshövdingeämbete

land}sida s.
lands}kamp s. -en -er ªsport.º
lands}kamp{are s. -n; pl. =,

best. pl. landskamparna
ªsport.º

land{skap s. -et; pl. =
land{skaps}arki{tekt s.
land{skaps}arki{tekt{ur s.
land{skaps}bild s.
land{skaps}blomma s.
land{skaps}djur s. djur som
är symbol för ett land-
skap

land{skaps}lag s. -en -ar ªhist.º
land{skaps}mål{eri s.
land{skaps}mål{ning s.
land{skaps}styr{else s. verk-
ställande politiskt organ
på Åland

land{skaps}vapen s.
land{skaps{vis adv.
land{skaps}vård s. -en
lands}knekt s. ªhist.º
lands}kom{mun s.
Lands{krona}bo [-kro•-] el.

lands{krona}bo s. -n -r
lands{kron{it [-i•t] s. -en -er
inv. i Landskrona

lands}kyrka s.
land}sköld{padda s.

1lands}lag s. -et; pl. = ªsport.º
2lands}lag s. -en -ar ªhist.º
lands{lags}kapt{en s.
lands{lags}spel{are s.
lands}man s., till 1man från

samma land (el. landskap o.d.)
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lands}man{inna s. -n lands-
maninnor

lands}moder s.
lands}mål s. folkmål, dia-
lekt, munart

lands{måls}alfa{bet s.
lands{måls}ark{iv s.
lands}möte s.
lands}nummer s. ªtelef.º
lands}om{fatt{ande adj. oböjl.
lands}org{an{is{at{ion s.
lands}ort s. -en; i landsorten

motsatt: i huvudstaden
lands{orts}bo s. -n -r
lands{orts}håla s.
lands{orts}kom{mun s.
lands{orts}press s. -en
lands{orts}stad s., till 1stad
lands{orts}teater s.
lands{orts}tid{ning s.
lands{orts}turné s.
lands{orts}upp{laga s.
lands}plåga s.
lands}råd s. -et; pl. =
lands}sam{tal s. ªtelef.º
lands}se{kret{ari{at s.
lands}sorg s.
lands}svek s.
land}stiga v.
land}stig{ning s.
land{stig{nings}båt s.
land{stig{nings}far{tyg s.
land{stig{nings}för{bud s.
land{stig{nings}trupp s.
lands}ting s. -et; pl. =
lands{tings}di{rekt{ör s.
lands{tings}för{bund s.
lands{tings}kansli s.
lands{tings}kom{mun s.
lands{tings}leda{mot s.
lands{tings}man s., till 1man
lands{tings}om{råde s.
lands{tings}pol{it{ik{er s.
lands{tings}råd s. -et; pl. =
lands{tings}skatt s.
lands{tings}val s. -et; pl. =
land}storm s. -en ªhist.º
land}strids{kraft{er s. pl.
land}strimma s.
land}stryk{are s.
land}sträcka s.
landställe se lantställe
lands}väg s.

lands{vägs}bro s.
lands{vägs}buss s.
lands{vägs}damm s. -et
lands{vägs}dike s.
lands{vägs}kör{ning s.
lands{vägs}löp{ning s. ªsport.º
lands{vägs}nät s.
lands{vägs}ridd{are s. land-
strykare

lands{vägs}traf{ik s.
lands{vägs}trans{port s.
lands}ända el. lands}ände s.
land}sänk{ning s.
land}sätta v.
land}sätt{ning s.
land{sätt{nings}båt s.
land}tunga s., till 1tunga
land}vad s. -en -ar
land}vind s.
land}vinn{ing s.
land}väg{en s. best. resa land-

vägen motsatt: sjövägen
landå [landå• el. landå•] s.

-n -er vagn med två åk-
säten o. suffletter

lan{er s. pl. tandfri del av
hästs underkäke

lan}fiske s.
lang s. -et; pl. = ªvävn.º
grupp på fyra samtidigt
varpade trådar

langa v. -de räcka el. lämna
från hand till hand; olag-
ligt sälja sprit el. narkotika;
ªvard.º räcka, lämna, hala
fram

lang{are s. -n; pl. =, best. pl.
langarna

lang{ar}kedja s.
lan}garn [la•n-] s. lingarn
använt som effektgarn
vid knyppling m.m.

lan{garns}rulle s.
lang{ar}sprit s.
lang{en s. best. ªvard.º i uttr.

l. går använt när något langas
från hand till hand

lang{ett [-ngett•] s. -en -er
kantsöm

lang{ett{era v. -de
lang{ett{er{ing s.
lang{ett}stygn s.
lang{ett}söm s.

lang{ning s.
lang{nings}kedja s.
lango{bard{er [-n(g)oba•r-] 

s. pl.; forntida germanfolk
lango{bard{isk adj. -t -a
langust [-ngus•t] s. -en -er

kräftdjur
langust}fiske s.
lank s. -en tunn el. smaklös
dryck

lanka s. -n lankor ªvard.º
lågt kort, hacka

lank{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Sri Lanka (tidigare
Ceylon)

lank{es{isk adj. -t -a
lan{ol{in [-i•n] s. -en el. -et

hudkräm av ullfett o.
vatten

lan{ol{in}tvål s.
lans s. -en -ar
lans{era [lans- el. lans-] v.

-de införa i marknaden,
föra fram

lans{er{ing s.
lans{ett [-ett•] s. -en -er
spetsig o. tunnbladig
liten kniv med två eggar
för kirurgiskt bruk m.m.

lans{ett}fisk s.
lans{ett}form{ig adj. -t -a
lansi{är [lansiä•r el. lans-] s.

-en -er ªhist.º lansbeväpn-
ad ryttare

lans}skaft s.
lans}spets s.
lans}stöt s.
lant}adel s. ªmest hist.º
lant{an [-a•n] s. -et el. -en

grundämne
lant{an}glas s.
lant}arbet{are s.
lant}barn s.
lant}be{folk{ning s.
lant}bo s. -n -r
lant}brev{bär{are s.
lant}brev{bär{ing s.
lant}bruk s.
lant{bruk{ar}be{folk{ning s.
lant}bruk{are s.
lant{bruks}akademi s.
lant{bruks}at{taché s.
lant{bruks}di{rekt{ör s.
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lant{bruks}eko{nom{isk adj.
-t -a

lant{bruks}elev s.
lant{bruks}för{bund s.
lant{bruks}hög{skola s.
lant{bruks}ingenj{ör s.
lant{bruks}kem{isk adj. -t -a
lant{bruks}kon{sul{ent s.
lant{bruks}mask{in s.
lant{bruks}nämnd s.
lant{bruks}när{ing s.
lant{bruks}pro{dukt s.
lant{bruks}red{skap s.
lant{bruks}skola s.
lant{bruks}styr{else s.
lant{bruks}tekn{isk adj. -t -a
lant{bruks}uni{vers{itet s.
lant{bruks}ut{bild{ning s.
lant{bruks}ut{ställ{ning s.
lant}dag s. -en -ar ªmest hist.º
lant}egen{dom s.
L-an{tenn [ell•-] s. antenn
i form av ett upp- o. ned-
vänt L

lanterna [-tä•rn- äv. lan•t-] s.
-n lanternor lykta

lantern{in [-i•n] s. -en -er
rum med glasväggar för
ljuskälla i fyr; lyktformig
överbyggnad på tak m.m.

lantern{in}fönster s.
lantern}skärm s. -en -ar
lant}flicka s.
lant}greve s. ªhist.º
lant}gård s.
lant}handel s.
lant}handl{are s.
lant}hem s.
lant}hus{håll s.
lant{hus{hålls}skola s.
lant{is s. -en -ar ªvard.º bort-

kommen person från
landet

lant}junk{are s. -n; pl. =, best.
pl. lantjunkarna

lant}kyrka s.
lant{lig adj. -t -a
lant{lig{het s.
lant}liv s.
lant}lolla s. ªvard.º
lant}luft s.
lant}man s., till 1man
lant}mar{skalk s. ªhist.º

lant}mäst{are s.
lant}mät{are s. -n; pl. =, best.

pl. lantmätarna
lant{mät{ar}in{stru{ment s.
lant}mät{eri [-i•] s. -et mät-
ning o. kartläggning av
mark m.m.

lant{mät{eri}bi{träde s.
lant{mät{eri}di{strikt s.
lant{mät{eri}ex{am{en s.
lant{mät{eri}för{rätt{ning s.
lant{mät{eri}in{stru{ment s.
lant{mät{eri}karta s.
lant{mät{eri}kont{or s.
lant{mät{eri}styr{els{en s. best.
lant{mät{eri}verk s.
lant}patr{on s. ªåld.º
lant}pol{is s.
lant}präst s.
lant}ras s. -en -er
lant}råd s. -et; pl. = chef för
Ålands landskapsstyrelse

lant}smör s.
lant}ställe el. land}ställe s.
lant}vin s., till 1vin
lant}vist{else s.
lant}värn s. ªhist.º
laoti{er [lao•t(s)i- el. laå•-] s.

-n; pl. = inv. i Laos
laot{isk [-o•ti-] adj. -t -a
laot{iska s. -n laotiskor

kvinna
lapa v. -de slicka i sig; ªäv.

bildl.º l. sol
laparo{skopi [-i•] s. -n -er
optisk undersökning av
buken

lapid{ar{isk [-da•-] adj. -t -a
ordknapp o. träffande

lapid{ar}stil [-da•-] s. sten-
stil

lapis s. -en silvernitrat
lapis{era v. -de bränna med
lapis

lapis{er{ing s.
lapis}lös{ning s.
lapis}stift s.
lap{ning s.
lapp s. -en -ar 1 litet stycke
tyg el. papper  2 same

lappa v. -de laga med
lapp(ar), bättra på m.m.;
ªvard.º slå (t.ex. l. till ngn)

lapp}bind{ning s.; skidbindning
lapp}dräkt s.
lapp}hund s.
lappjäxa avstavas

lapp}pjäxa s.
lapp}kast s. -et; pl. = hel-
omvändning med skidor

lapp}kniv s.
lapp}kolt s.
lapp}kåta s.
Lapp}land namn
lapp}lisa s. -n lapplisor

ªvard.º kvinnlig trafikvakt
lapp}ländsk adj. -t -a
lapp}länn{ing s. -en -ar
lapp}mark s.
lapp{marks}för{saml{ing s.
lapp}mössa s.
lapp{ning s. -en -ar
lappri [lapp•-] s. -t strunt,
obetydligheter

lappri}sak s.
1lapp}salva s. -n ªsjö.º tjär-

blandning
2lapp}salva v. -de ªsjö.º

smörja med tjärbland-
ning

lapp}salv{ning s.
lapp}sjuka s.
lapp}sko s.
lapp}skriv{ning s.; i skola
lapp}skrädd{are s.
lapp}sparv s.
lapp}trumma s.
lapp}täcke s.
lapp}uggla s.
lapp}verk s.
lapsk adj. -t -a samisk
lapska s. -n lapskor 1 ej pl.
samernas språk  2 same-
kvinna

lapskojs [lap•s-] s. -en kött-
stuvning

lapsk}tal{ande adj. oböjl.
laps{us [lap•s-] s. -en -ar fel
av förbiseende, felsäg-
ning, felskrivning

1larg{etto [-gett•-] adv. ªmus.º
tämligen långsamt

2larg{etto [-gett•-] s. -t -n
ªmus.º

1largo [lar•g-] adv. ªmus.º
mycket långsamt
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2largo [lar•g-] s. -t -n ªmus.º
larm s. -et; pl. = buller,
signalanordning för med-
delande av fara m.m.

larma v. -de bullra;
alarmera; förse med
larmanordning

larm}an{ordn{ing s.
larm}ap{par{at s.
larm}art{ikel s.
larm}be{red{skap s.
larm}centr{al s.
larm}klocka s.
larm{ning s. alarmering
larm}rap{port s.
larm}sign{al s.
larm}sir{en s.
larm}skott s.
larm}syst{em s.
larm}öv{ning s.
lars}mässa s. ªåld.º helgondag

den 10 augusti
1larv s. -en -er insekt m.m.

i tidigt utvecklingsstadi-
um

2larv s. -et ªvard.º dumt prat
3larv se larver
larva v. -de ªvard.º traska,
stulta; l. sig vara larvig,
fåna sig

larv{er s. -n larvar el. 3larv
-en -ar liten pojke

larv}fot s., till 1fot äv. bildl.,
på bandfordon

larv}gång s. -en -ar
larv{ig adj. -t -a ªvard.º en-
faldig, fjantig

larv{ig{het s.
larv}stadi{um s.
lar{yng{it [-ngi•t] s. -en -er
inflammation i strup-
huvudet

lar{yngo{log [-å•g] s. -en -er
lar{yngo{logi [-gi•] s. -n
läran om struphuvudets
sjukdomar; äv. om övriga
sjukdomar i svalget

lar{yngo{skop [-skå•p] s. -et;
pl. = strupspegel

lar{yngo{skopi [-i•] s. -n -er
undersökning med strup-
spegel

lasagne [-ann•j el. -ann•je] s.

-n [-en]; gratäng med
pastaplattor, köttsås m.m.

lasar{ett [-ett•] s. -et; pl. =
lasar{etts}be{sök s.
lasar{etts}bygg{nad s.
lasar{etts}di{rekt{ion s.
lasar{etts}far{tyg s.
lasar{etts}läk{are s.
lasar{etts}vård s. -en
lasaron se lazzaron
lasc{iv [-si•v] adj. -t -a lätt-
färdig, slipprig

lasc{iv{itet [-e•t] s. -en -er
laser s. -n lasrar anordning
för alstring o. utsänd-
ning av intensiva, samm-
anhållna ljusstrålar

lasera v. -de måla med
genomskinlig färg

laser{ande adj. oböjl. l. färg
laser}ef{fekt s.
laser}färg s.; till lasera
laser{ing s.
laser}in{stru{ment s.
laser}kamera s.
laser}kan{on s., till 2kanon
laser}kniv s.
laser}ljus s.
laser}op{er{at{ion s.
laser}skiva s. kompakt-
skiva

laser}skriv{are s. ªdatabeh.º
laser}stråle s.
laser}strål{ning s.
laser}styrd adj.
laser}vapen s.
lask s. -en -ar skarv el. fog

i järn el. trä
laska v. -de hopfoga med
lask; sy ihop skinnbitar
kant i kant m.m.

lask}järn s.
lask}mask{in s.
lask{ning s.
lasra v. -de ge lasereffekt;
lysa med laser

lasr{ing s.
lass s. -et; pl. = det som
lastats på fordon; lastat
fordon

lassa v. -de ªvard.º lasta;
l. av, på

lass{ning s.

lasso s. -t äv. -n; pl. -n äv. -r
kastsnara

lasso}kast s. -et; pl. =
lasso}kast{ning s.
lass{vis adv.
last s. -en -er 1 börda, det
som lastats o.d.; ligga ngn
till l.; lägga ngn ngt till l.
2 fördärvlig el. förkastlig
vana

lasta v. -de 1 l. ett fartyg;
fartyget håller på att l.
2 klandra

last{age}plats [-a•s-] s. last-
o. lossningsplats för fartyg

last{are s. -n; pl. =, best. pl.
lastarna

last{bar adj. -t -a hemfallen
åt laster; lastfull

last{bar{het s.
last}bil s.
last{bils}chauff{ör s.
last{bils}flak s.
last{bils}för{are s.
last{bils}hytt s.
last{bils}släp s.
last{bils}traf{ik s.
last{bils}trans{port s.
last}brygga s.
last}båt s.
last}djur s.
last}dryg adj. -t -a ªsjö.º
last}far{tyg s.
last}flak s.
last}for{don s.
last}full adj. -t -a
last}full{het s.
last}gammal adj. mycket
gammal o. skröplig

last}gata s.
last}hant{er{ing s.
last{ing s. -en tyg
last}in{tag s.
last}kaj s.
last}kap{ac{itet s.
last}kran s.
last}linje s. ªsjö.º
last}lucka s. ªsjö.º
last}mask{in s.
last}märke s. ªsjö.º
last{ning s.
last{nings}plats s.
last{nings}ut{rust{ning s.
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last}pall s. -en -ar
last}plats s.
last}ramp s.
last}rum s.
last{rums}lucka s.
last}skopa s.
last}traf{ik s.
last}ut{rymme s.
last}vagn s.
last}vatten{linje s. ªsjö.º
last}vikt s.
last}vol{ym s.
last}ång{are s.
last}åsna s.
lasur se lasyr
lasur}blått s. oböjl.
lasur{it [-i•t] s. -en djupblått

mineral
lasur}sten s.
lasyr [-y•r] äv. lasur [-u•r] s.

-en -er målning med gen-
omskinlig färg

lasyr}färg s.
lat adj.; n. sing. obest. obrukl.,

lata
lata v. -de; l. sig
lat{ens [-en•s] s. -en för-
doldhet, osynlighet

lat{ens}peri{od s.
lat{ens}stadi{um s.
lat{ens}tid s.
lat{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
dold, förborgad; l. värme
bunden värme

lat{er s. pl. åthävor, sätt att
uppträda

1lat{er{al [-a•l] adj. -t -a sido-
ställd; sido- o.d.; ªspråkv.º
om språkljud bildat när luften
följer tungans sidor

2lat{er{al [-a•l] s. -en -er
ªspråkv.º lateralt språkljud
(t.ex. l-ljud)

latex s. -en el. -et; pl. -er el.
= mjölksaft från gummi-
träd; tunt o. elastiskt
gummi

latex}färg s.
lat{het s. -en
lat}hund s.; äv. färdiga svar

på skoluppgift; äv. allmänt
hjälpmedel för minnet

lat{in [-i•n] s. -et språk

lat{in}amer{ik{ansk adj. -t -a
lat{in{are [-i•n-] s. -n; pl. =,

best. pl. latinarna person
som studerat el. studerar
el. är hemmastadd i latin;
ªhist.º latiner m.m.

lat{in{er s. pl. ªhist.º inv. i
Latium

lat{in}gymn{asi{um s. ªhist.º
lat{in{is{era v. -de ge latinsk
form el. prägel åt

lat{in{is{er{ing s.
lat{in{ism [-is•m] s. -en -er
latinsk språkegenhet osv.

lat{in{ist s. -en -er kännare
av latin

lat{in}lär{are s.
lat{in}läro{verk s. ªhist.º
lat{in}segel s.; trekantigt segel
fäst vid en lång, snett
mot masten ställd rå

lat{insk [-i•n-] adj. -t -a
lat{in}skriv{ning s.
lat{in}stud{ent s.
lat{itud [-u•d] s. -en -er geo-
grafisk el. astronomisk
bredd, breddgrad; ut-
rymme för handlings-
frihet, område för vari-
ation

lat{itud}grad s.
lat}läxa s. ªfinl.º bakläxa
lat}maja s. -n latmajor ªvard.º
lat{mans}göra s.
lat}mask s. -en -ar ªvard.º
lat}måns s. -en -ar ªvard.º
lat}oxe s. ªvard.º
latr{in [-i•n] s. -en -er av-
trädesspillning

latr{in}grop s.
latr{in}kärl s.
latr{in}tunna s.
lat}sid{an s. best. ligga på l.
latta s. -n lattor träribba
lattja [-t•ç-] v. -de ªvard.º
leka, skämta

lattjo [lat•ço] adj. oböjl.
ªvard.º rolig, skojig

laud{at{ur [-da•-] s.; pl. =; ett
l. äldre betygsgrad som anger
högsta betyg, berömlig

laura s. -n lauror ªvard.º
vimsig kvinnlig trafikant

lav s. -en -ar växt
lava s. -n lavor smält berg-
artsmaterial från vulkan

lava}block s.
lava}flöde s.
lava}fält s.
lav}art s.
lava}sten s.
lava}ström s.
lave s. -n lavar plattforms-

liknande träkonstruktion
lave{mang [-an•] s. -et; pl. =
tarmsköljning

lave{mangs}kanna s.
lave{mangs}spruta s.
lav{endel [-en•d-] s. -n växt
lav{endel}blå adj.
lav{endel}doft s.
lav{endel}doft{ande adj.

oböjl.
lav{endel}grå adj.
lav{endel}kvist s.
lav{endel}parfym s.
lav{endel}påse s.
lav{era v. -de övermåla

teckning med tunn
vattenfärg

lav{er{ing s. -en -ar
lav{er{ings}pensel s.
lav{er}pensel s.
lav{ett [-ett•] s. -en -er
underlag för eldrör på
kanon el. kulspruta m.m.

lav{ett{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. = lavett

lav{ett}hjul s.
lav}grå adj.
lav{in [-i•n] s. -en -er snö-
skred

lav{in{art{ad adj.
lav{in}fara s.
lav{in}hund s.
lav{in}o{lycka s.
lav{in}risk s.
lav{in}varn{ing s.
lav}klädd adj.
lavo{ar [-a•r] s. -en -er ä. typ

av tvättställ, kommod;
ªfinl.º modernt tvättställ

lav}skrika s.; fågel
lav{yr [-y•r] s. -en -er färg på
lavering

lav{yr}färg s.
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1lax s. -en -ar fisk; äv. bildl. om
person en glad el. livad l.

2lax adj. -t -a slapp, lös;
l. moral

laxa v. -de ªbygg.º foga
samman med skarv lik
en laxstjärt

lax{at{iv [-i•v] s. -et; pl. = av-
föringsmedel, laxermedel

lax{era v. -de
lax{er{ing s.
lax{er{ings}medel s.
lax{er}medel s.
lax{er}piller s.
lax}fisk s.
lax}fiske s.
lax}fluga s.
lax}for{ell s.
lax}färg{ad adj.
lax}kar s.
lax}kista s.
lax}knut s. ªbygg.º
lax}låda s. ªkok.º
lax{ning s. ªbygg.º
lax}odl{ing s.
lax}pudd{ing s.
lax}rosa adj. oböjl.
lax}smolt s.
lax}stjärt s.
lax}trappa s.
lax}yngel s.
lax}ör{ing s.
lay{out [lejau•t] s. -en -er

skiss till utläggning el. an-
ordning av text o. bilder
i trycksak

lay{outa v. -de
lazzar{on [lassarå•n el. -o•n]

äv. lasar{on s. -en -er
ªskönlitt.º italiensk tiggare

lazzar{on}liv s.
L-docka [ell•-] s. flytdocka
med tvärsnitt i form av
ett L

le v. log, lett, pres. ler
lea}lös adj. -t -a ªvard.º som
saknar fasthet o. styrsel
i lederna

lea}lös{het s.
leasa [-i•s-] v. -de hyra lös

egendom på längre tid
leas{ing [li•s-] s. -en
långtidsuthyrning

leas{ing}bil s.
leas{ing}bo{lag s.
lebe}man s., till 1man man
som lever ett flott o. lätt-
sinnigt liv, vivör

lec{it{in [-i•n] s. -et ªkem.º
fettämne

1led adj. lett leda trött, ut-
ledsen; otäck, ond, elak;
dela ljuvt och lett hålla
ihop i goda o. onda
skiften o.d.

2led s. -en -er 1 väg; rikt-
ning, håll  2 rörlig för-
bindelse mellan ben i
kroppen

3led s. -et; pl. = 1 enklare
grind  2 rad av personer;
del av förlopp etc.

4led s. -en el. -et; pl. -er el. =
del av sammansatt ord

1leda v. ledde, lett, ledd n.
lett, pres. leder föra; an-
föra; vara främst

2leda v. -de röra sig i en led
mot ngt; böja (på) ngt i
leden el. lederna

3leda s. -n avsky, olust;
känna l. vid

led{ad adj. försedd med
leder

leda}mot s. -en ledamöter
medlem

leda}mot{skap s. -et
led{ar}art{ikel s.
led{ar}av{del{ning s.
led{are s. -n; pl. =, best. pl.

ledarna person som
leder; något som leder
(t.ex. elektrisk l.); tidnings-
artikel

led{ar}egen{skap{er s. pl.
led{ar}fig{ur s.
led{ar}för{måga s.
led{ar}garn{it{yr s.
led{ar}ge{stalt s.
led{ar}hund s.
led{ar{inna s. -n ledarinnor
led{ar}kult s., till 1kult
led{ar}nat{ur s.
led{ar}plats s.
led{ar}post s.
led{ar}roll s. -en -er

led{ar}sida s.
led{ar{skap s. -et
led{ar}skifte s.
led{ar}skrib{ent s.
led{ar}skruv s. ªtekn.º
led{ar}spalt s.
led{ar}stick s.
led{ar}ställ{ning s.
led{ar}trissa s. ªtekn.º
led{as v. leddes, letts, pres.

led(e)s känna leda vid; ha
tråkigt

led}band s. 1 ligament
2 ªofta bildl.º gå i l.

led{bands}skada s.
led{bar adj. -t -a
led{bar{het s.
led}be{svär s.
led}brott s.
led}bruten adj.
led}buss s.
ledd s. -en -er riktning,
håll, sida; vända, mäta
ngt på andra ledden; på
fel l.

led}djur s.
led}docka s.
led{era v. -de skada, såra;
kränka

led{er{ing s.
led}foss{il s.
led}fråga s.
led}fyr s. -en -ar
led{gångs}reum{at{ism s.
led}hål s.
led}håla s.
led{ig adj. -t -a
led{ig}an{slå v. ªsärsk. finl.º
led{ig}bliven adj.
led{ig}för{klara v. _ l. en be-

fattning
led{ig}för{klar{ing s.
led{ig{het s. -en -er
led{ig{hets}dag s.
led{ig{hets}kom{mitté s.

ªskämtsamtº
led{ig}kun{gör{else s.
led}kapsel s.
led}kort s.; i kortregister
led}kula s.
led}ljus s.
led}lös adj. -t -a som
saknar leder
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led}mot{iv s.
led}märke s.
led{ning s. -en -ar
led{nings}brott s.
led{nings}centr{al s.
led{nings}drag{ning s.
led{nings}fel s.
led{nings}funkt{ion s.
led{nings}för{måga s.
led{nings}grupp s.
led{nings}mål s. ªsport.º
led{nings}nät s.
led{nings}rör s.
led{nings}schakt s. -et; pl. =
led{nings}stolpe s.
led{nings}syst{em s.
led{nings}tråd s.
led}ren s.
led}saga v. -de göra ngn
sällskap

led}sag{are s. -n; pl. =, best.
pl. ledsagarna

led}sag{ar{inna s. -n ledsag-
arinnor

led}sag{erska s. -n ledsag-
erskor

led}sag{ning s.
led{sam [mest uttalat less•-]

adj. -t -ma
led{sam{het s. -en -er
led}segel s. ªsjö.º extrasegel
riggat vid akterlig vind,
läsegel

ledsen [mest uttalat less•-]
adj. ledset ledsna el. vard.
lessen lesset lessna

led}sjuk{dom s.
led}skena s.
led}skål s. ªanat.º
ledsna [less•- äv. le•ds-] el.

vard. lessna v. -de; l. på
leds{nad s. -en
led}stjärna s.
led}stolpe s.
led}styv adj. -t -a
led}styv{het s.
led}stång s.
led}syn s. -en
led}tråd s. ªmest bildl.º
led{ung s. -en ªhist.º organis-
erat härnadståg till sjöss;
tjänst vid el. flotta för
sådant tåg m.m.

led{ungs}flotta s.
led{ungs}färd s.
led}vatten s. ªanat.º
led}värk s. -en
led}vätska s.
led}yta s.

1le{ende adj. oböjl.
2le{ende s. -t -n
leg [legg] s. -et; pl. = ªvard.º
legitimationskort

lega s. -n legor 1 djurs ligg-
plats  2 ªåld.º lejande;
hyra; ersättning vid
lejande

leg{al [-a•l] adj. -t -a laglig,
lagenlig; rättslig

leg{al{is{at{ion s. -en legalis-
ering

leg{al{is{era v. -de göra el.
förklara laglig

leg{al{is{er{ing s.
leg{al{ism [-is•m] s. -en

ªteol.º lagiskhet
leg{al{ist{isk adj. -t -a
leg{al{iter [-a•-] adv. laglig-
en, enligt lag

leg{al{itet [-e•t] s. -en laglig-
het

1leg{at [-a•t] s. -en -er påvligt
sändebud

2leg{at [-a•t] s. -et; pl. =
testamentsgåva; testa-
mentsförordnande

leg{at{arie [-a•r-] s. -n -r
legattagare

leg{at{ion s. -en -er beskick-
ning av lägre grad än
ambassad

leg{at{ions}chef s.
leg{at{ions}råd s. -et; pl. =
leg{at{ions}se{kret{er{are s.

1leg{ato [-a•-] adv. ªmus.º
utan uppehåll mellan
tonerna

2leg{ato [-a•-] s. -t -n ªmus.º
leg{ato}båge s.
leg{ato}spel s.
leg{at}tag{are s.
leg{end [-gen•d] s. -en -er
helgonberättelse; sägen

leg{end{ar [-a•r] s. -en -er
ªsärsk. sport.º legendarisk
person

leg{end{ar{isk [-a•-] adj. -t -a
legendomspunnen

leg{end{ari{um [-a•-] s. leg-
endariet legendarier
samling helgonberättels-
er, legendsamling

leg{end}bild{ning s.
leg{end}drama s.
leg{end}om{spunnen adj.
leg{end}saml{ing s.
leg{era [-ge•-] v. -de
sammansmälta metall
med annan

leg{er{ing s. -en -ar
leg{er{ings}met{all s.
leg{er{ings}stål s.
leg{er{ings}ämne s.
legio [le•g-] adj. oböjl.;

predikativt många el.
oräkneliga

leg{ion [-gio•n] s. -en -er
fornromersk häravdel-
ning; trupp av frivilliga
m.m.; härskara

leg{ion{är [-ä•r] s. -en -er
legionssoldat m.m.

leg{ion{ärs}sjuka s.; typ av
lunginflammation

leg{is{lat{iv [-gislati•v] adj.
-t -a lagstiftande, lagstift-
nings-

leg{is{lat{ur [-u•r] s. -en -er
lagstiftningsmyndighet

leg{it{im [-giti•m] adj. -t -a
laglig; rättmätig; ªåld.º
inomäktenskaplig (t.ex.
l. börd, legitimt barn)

leg{it{im{at{ion s. -en -er
leg{it{im{at{ions}be{vis s.
leg{it{im{at{ions}handl{-

ing s.
leg{it{im{at{ions}kort s.
leg{it{im{at{ions}papper s.
leg{it{im{era v. -de göra
legitim; l. sig

leg{it{im{er{ad adj. lagligt
berättigad till viss yrkes-
utövning; l. läkare

leg{it{im{er{ing s.
leg{it{im{ist [-is•t] s. -en -er
leg{it{im{ist{isk adj. -t -a
leg{it{im{itet [-e•t] s. -en lag-
lighet; laglig rätt
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leg{it{im{itets}princip s.
ªstatsv.º

lego- i sms; till lega 2
lego}arbete s.
lego}av{tal s.
lego}knekt s.
lego}kör{ning s.; t.ex. av data
lego}sold{at s.
lego}stadga s., till 2stadga

ªåld.º
lego}till{verk{ning s.; hos

underleverantör
lego}trupp s.
legu{an [-a•n] s. -en -er ödla
legym{er [-gy•-] s. pl. grön-
saker

legym}sall{ad s.
leg{är [-sä•r] adj. -t -a lätt-

vindig; vårdslös
leiden}flaska el.

leidn{er}flaska s. ªfys.º
laddflaska

leja v. lejde hyra; anställa
lejd s. -en löfte om säkerhet
vid färd gm krigsområde
o.d.; fri l.

lejd{are s. -n; pl. =, best. pl.
lejdarna 1 repstege,
brant trappa på fartyg
m.m. 2 ªsjö.º tåg el. stag
för snedsegel m.m.

lejde}brev s. ªhist.º
lejdra v. -de rengöra päls-

skinn i roterande trumma
med sågspån

lejd}traf{ik s.
lej{ning s.
lej{on s. -et; pl. =
lej{on}gap s.; äv. växt
lej{on}grop s.
lej{on}gul adj. -t -a
lej{on}hud s.
lej{on}huvud s.
lej{on{inna s. -n lejoninnor
lej{on}jakt s.
lej{on}klo s. visa lejonklon
visa prov på stor skick-
lighet

lej{on}kula s.
lej{on}man s. -en -ar
lej{on}mod s. -et
lej{on}part{en s. best. största
delen

lej{on}tass s. -en -ar
lej{on}tämj{are s.
lej{on}unge s.

1lek s. -en -ar
2lek adj. oböjl. ªåld.º jfr lekt;

i uttr. lek och lärd olärd o.
lärd

leka v. lekte; ngt leker ngn
i hågen ngn har lust till el.
lockas av ngt

lekam{en [-a•-] s.; best. =
kropp; en l.

lekam{lig [-a•-] adj. -t -a
lekam{lig{en adv.
lekam{lig}göra v. för-
kroppsliga

lekam{lig{het s.
1lek{ande adv. l. lätt utan

minsta svårighet
2lek{ande s. -t -n vridbar

ringbult o.d.
lek{are s. -n; pl. =, best. pl.

lekarna vridbar ringbult
o.d.; ªåld.º spelman o.d.

le}katt s. hermelin
le{katts}unge s.
lek}boll s. ªmest bildl.º
lek}broder s. ej prästvigd
munk

lek}dräkt s.
lek}folk s. lekmän
lek}full adj. -t -a
lek}full{het s.
lek}fält s.; för fisk
lek}färd{ig adj. -t -a
lek}hum{ör s.
lek}häck s. ªfinl.º barnhage
lek{is s. -et; pl. = ªvard.º lek-
skolan

lek}kamr{at s.
lek}led{are s.
lek}lust s.
lek}lusta s.
lek}lynne s. -t
lek}lysten adj.
lek}man s., till 1man person
som inte är präst el. fack-
man

lek{manna}broder s.
lek{manna}håll s. oböjl. på l.
lek{manna}in{flyt{ande s.
lek{manna}leda{mot s.
lek}manna{mäss{ig adj. -t -a

lek{manna}nämnd s.
lek{manna}om{bud s.
lek{manna}pre{dik{an s.
lek{manna}pre{dik{ant s.
lek{manna}re{pre{sent{ant s.
lek{manna}skola s.
lek}materi{el s.
lek}miljö s.
lek}mogen adj. l. fisk
leko{tek [-te•k] s. -et; pl. =
pedagogisk rådgivning
för handikappade barns
vård förenad med ut-
låning av lekmaterial

leko{tek{arie [-ka•-] s. -n -r
lek}park s.
lek}peri{od s. ªzool.º
lek}plats s. -en -er
lek}red{skap s.
lek}rum s.
lek}sak s. -en -er
lek{saks}af{fär s.
lek{saks}bil s.
lek{saks}björn s.
lek{saks}but{ik s.
lek{saks}båt s.
lek{saks}djur s.
lek{saks}handel s.
lek{saks}häst s.
lek{saks}låda s.
lek{saks}pist{ol s.
lek{saks}tåg s. -et; pl. =
leksen adj. lekset leksna

ªprov.º lekfull, leklysten
leks{ing [lek•s-] s. -en -ar
inv. i Leksand

lek}skola s.; form av förskola
lek}stuga s.
lek}syster s. kvinnlig mot-
svarighet till lekbroder

lekt adj. oböjl. ªåld.º som är
lekman; jfr 2lek; mest i uttr.
lekt och lärd

lek}tant s.
lek}tid s.
lek}timme äv. lek}timma s.
lekt{ion [-kso•n] s. -en -er
undervisningstimme (vanl.
om 40 el. 45 min.)

lekt{ions}sal s.
lekt{ions}tid s.
lekt{ions}timme äv. lekt{-

ions}timma s.
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lekt{or s. -n -er [-o•r-] titel
för vissa lärare vid gymn-
asieskola el. högskola
m.m.

lekt{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
lektorsbefattning

lekt{ors}kom{pet{ens s.
lekt{ors}kom{pet{ent adj.
lekt{ors}tjänst s.
lekt{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig lektör

lekt{yr [-y•r] s. -en läsning;
ngt att läsa el. ngt man
läser

lekt{ör [-ö•r] s. -en -er
person som läser manu-
skript el. böcker för be-
dömning o.d.; högläsare

lek}verk s.
lem s. -men -mar
lem}lästa v. -de kroppslig-
en svårt skada, fördärva

lem}läst{ning s.
lemma s. -t -n ªfilos.º hjälp-
sats vid bevisföring; ªspråkv.º
grundform med böjnings- o.
variantformer; uppslags-
form i lexikon m.m.

lemma}lytt adj., till 1lytt
ªåld.º

lemm{at{is{era v. -de ªspråkv.º
inordna under el. hän-
föra till lemman

lemm{at{is{er{ing s.
lemm{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
lem{on{ad [-a•d] s. -en -er
lem{on{ad}flaska s.
lemur s. -en -er halvapa
len adj. -t -a
lena v. -de uppmjuka,
lindra m.m.

len{ande adj. oböjl.
len{het s.
len}hyllt adj.
lenin{ism [-is•m] s. -en
politisk åskådning
präglad av V. Lenin

lenin{ist s. -en -er
lenin{ist{isk adj. -t -a
len}väder s. ªprov.º
leo{pard [-a•rd] s. -en -er

kattdjur
leo{pard}mönstr{ad adj.

leo{pard}päls s.
leo{pard}skinn s.
lepra s. -n spetälska
lepra}sjuk adj. -t -a
lepr{ös [-ö•s] adj. -t -a
spetälsk

lept{it [-i•t] s. -en bergart
lept{it}form{at{ion s.
lepto{som [-å•m] adj. -t -a

ªpsykol.º av den smala
kroppsbyggnadstypen

ler s. -et; hänga ihop som
l. och långhalm vara
oskiljaktiga

lera s. -n leror
ler}botten s.
ler}duva s.
ler{duve}skytte s.
ler}fat s.
ler}fött{er s. pl. ªbildl.º en

koloss på l.
ler}gods s.
ler}golv s.
ler}grå adj.
ler}gök s.
ler}hus s.
ler}hydda s.
ler{ig adj. -t -a
ler{ig{het s.
ler}jord s.
ler}klump s.
ler}kruka s.
ler}krus s. -et; pl. =
ler}kärl s.
ler}skiffer s.
ler}skål s.
ler}skärva s.
ler}slag{ning s.
ler}slå v.
ler}täkt s.
ler}vägg s.
ler}väll{ing s.
ler}åker s.
lesb{isk adj. -t -a homo-
sexuell om kvinna

les{ion [-so•n] s. -en -er med.
skadande, skada; jur.
kränkning

lesothi{er [-å•t(s)ier] s. -n;
pl. = inv. i Lesotho

lesoth{isk [-å•t-] adj. -t -a
lesoth{iska [-å•t-] s. -n

lesothiskor

less adj. oböjl. ªvard.º trött,
utledsen; vara l. på

lessen se ledsen
lessna se ledsna
leta v. -de söka efter; l. sig
(till)

let{al [-a•l] adj. -t -a ªmed.º
dödlig, dödande

let{al{itet [-e•t] s. -en ªmed.º
dödlighet i relation till in-
sjuknande i viss sjukdom

let{argi [-gi•] s. -n dval-
liknande tillstånd; slö-
het, håglöshet

let{arg{isk [-ar•g-] adj. -t -a
let{ning s.
lett s. -en -er inv. i Lettland
lett{isk adj. -t -a
lett{iska s. -n lettiskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
lettr{ism [-is•m] s. -en fransk
litterär riktning som
söker skapa estetisk ef-
fekt enbart med ljudverk-
an utan mening

lettr{ist s. -en -er
lettr{ist{isk adj. -t -a
leuk{emi [levkemi•] s. -n -er
blodsjukdom med ab-
norm ökning av vita
blodkroppar

leuko{cyt [-sy•t] s. -en -er
stor vit blodkropp

lev s. -en -ar avlångt bröd
leva v. lever, levde, levt el.

levat, pres. lever; leve han;
l. sig in i ngt; lev väl

lev{ande adj. oböjl.; ofta sub-
stantiverat, t.ex. l. och döda;
l. språk, tro

lev{ande}göra v. _
1lev{ang [-an• äv. le-•] s. -en 

-er ªsjö.º långskaftad
skurborste

2lev{ang [le•- äv. -an•] s. -en 
-ar ªsjö.º tvärs över däck
gående stång som utgör
ledskena för skotblock
m.m.

levant{in [-i•n] s. -en -er inv.
tillhörande blandbefolkning i
kusttrakterna kring ö.
Medelhavet
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levant{insk [-i•n-] adj. -t -a
leve s. -t -n; utbringa ett l.
leve}bröd s.
lever s. -n levrar körtel som
avsöndrar galla; stelnad
massa av blod

lever{ans [-an•s äv. -an•s] s.
-en -er avlämning, till-
handahållande; avlämn-
ade varor

lever{ans}av{tal s.
lever{ans{bar adj. -t -a
lever{ans}dag s.
lever{ans}för{måga s.
lever{ans}klar adj. -t -a
lever{ans}kon{trakt s.
lever{ans}skyld{ig{het s.
lever{ans}tid s.
lever{ans}vill{kor s.
lever{ans}vägr{an s.
lever{ant{ör [-antö•r äv.
-antö•r] s. -en -er

lever{ant{örs}land s., till
1land

lever}brun adj. -t -a
lever}cancer s.
lever}cell s.
lever}cirr{os s. lever-
skrumpning, skrump-
lever

lever{era v. -de avlämna;
l. batalj inlåta sig i strid

lever{er{ing s.
lever}fläck s.
lever}färg{ad adj.
lever}korv s.
lever}låda s. ªfinl.º korv-
kaka

lever}mossa s.
lev{erne s. -t levnadssätt,
vandel; oväsen, bråk

lev{ern{es}be{skriv{ning s.
ªåld.º

leve}rop s.
lever}past{ej s.
lever}sjuk{dom s.
lever}tran s.
lev{it [-i•t] s. -en -er ªhist.º
jude av Levis stam;
judisk präst el. tempel-
tjänare

lev{it{isk adj. -t -a
lev{nad s. -en

lev{nads}bana s.
lev{nads}be{skriv{ning s.
lev{nads}be{ting{els{er s. pl.
lev{nads}dag s.
lev{nads}frisk adj. -t -a
lev{nads}för{håll{and{en

s. pl.
lev{nads}glad adj.
lev{nads}glädje s.
lev{nads}hist{oria s.
lev{nads}konst s.
lev{nads}konst{när s.
lev{nads}kost{nad{er s. pl.
lev{nads{kost{nads}in{dex s.
lev{nads}lopp s.
lev{nads}lust s.
lev{nads}lust{ig adj. -t -a
lev{nads}minne s.
lev{nads}mod s. -et
lev{nads}mönster s.
lev{nads}nivå s.
lev{nads}om{kost{nad{er s. pl.
lev{nads}om{ständ{ig{het{er

s. pl.
lev{nads}regel s. -n levnads-

regler
lev{nads}standard s.
lev{nads}stil s.
lev{nads}ställ{ning s.
lev{nads}sätt s.
lev{nads}teckn{are s.
lev{nads}teckn{ing s.
lev{nads}trött adj.
lev{nads}van{or s. pl.
lev{nads}vett s.
lev{nads}vill{kor s.
lev{nads}vis{dom s.
lev{nads}vis{het s.
lev{nads}väg s.
lev{nads}ålder s.
lev{nads}år s.
lev{nads}öde s.
levra v. -de om blod stelna,
koagulera; l. sig

levr{ad adj. levrat blod
levr{as v. levrades levra sig
levr{ing s.
lex{ik{al [-a•l] adj. -t -a
lexikalisk

lex{ik{al{isk [-a•-] adj. -t -a
ordboks-; ordförråds-

lex{iko{graf [-a•f] s. -en -er
lex{iko{grafi [-i•] s. -n ord-

boksförfattande; ord-
boksvetenskap

lex{iko{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
lex{iko{logi [-gi•] s. -n ord-
boksvetenskap

lex{iko{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
lex{ik{on s. -et; pl. = äv. lex-

ika, best. pl. -en ordbok;
uppslagsbok

lex{ik{on}ord s.
li{an [-a•n] s. -en -er tropisk
klätterväxt med vedartad
stam

li{an}snår s.
li{an}stam s.
lias [laj•as] s. -en ªgeol.º
äldsta delen av jura

lias}av{lagr{ing s.
lias}peri{od{en s. best.
lias}skiffer s.
liban{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Libanon

liban{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
liban{es{iska [-e•s-] s. -n

libanesiskor kvinna
libat{ion s. -en -er drick-
offer; dryckesgille,
dryckeslag

libb}sticka s. -n libbstickor
el. lib}sticka -n libstickor
växt

lib{ell [-ell•] s. -en -er ªåld.º
smädeskrift; kärandes
vadeinlaga till hovrätt

lib{ell}för{fatt{are s.
1liber{al [-a•l] adj. -t -a för-

domsfri, fördragsam, fri-
sinnad; frikostig; som är
anhängare el. utmärks av
liberalism

2liber{al [-a•l] s. -en -er
person med liberala pol-
itiska åsikter

liber{al{is{era v. -de göra
friare

liber{al{is{er{ing s.
liber{al{ism [-is•m] s. -en
politisk åskådning som
hävdar principer om
medborgares jämställd-
het o. handlingsfrihet
i förening med socialreform-
atorisk lagstiftning m.m.
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liber{al{ist s. -en -er
liber{al{ist{isk adj. -t -a
liber{al{itet [-e•t] s. -en
fördomsfrihet; frikostig-
het

liberi{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Liberia

liberi{ansk [-a•n-] adj. -t -a
liberi{anska [-a•n-] s. -n

liberianskor kvinna från
Liberia

liberi{er [-e•r-] s. -n; pl. =
liberian

liber{isk [-e•r-] adj. -t -a
liber{iska [-e•r-] s. -n liber-

iskor liberianska
libero [li•-] s. -n -r ªsport.º
fotbollsspelare med upp-
gift att röra sig fritt i an-
fall o. försvar

libero}upp{gift s.
libert{in [-i•n] s. -en -er väl-
lusting

libert{in{ism [-is•m] s. -en
libert{in{ist{isk adj. -t -a
libid{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
libido [-bi•] s. -n begär;
könsdrift

libr{at{ion s. -en -er ªastr.º
månens svängning kring
ett medelläge i förh. till
jorden

libr{ett{ist [-is•t] s. -en -er
librettoförfattare

libr{etto [-ett•-] s. -n el. -t;
pl. -r el. -n text till opera
el. operett m.m.

libr{etto}för{fatt{are s.
libsticka se libbsticka
liby{er [li•-] s. -n; pl. = inv.
i Libyen

libysk [li•-] adj. -t -a
libyska [li•-] s. -n libyskor

kvinna
lic{ens [-sen•s] s. -en -er

myndighets tillåtelse, till-
ståndsbevis m.m.

lic{ens}av{gift s.
lic{ens}av{tal s.
lic{ens}be{lägga v.
licensera se licensiera
licensering se licensiering
lic{ens}giv{ning s.

lic{ensi{era äv. lic{ens{era v.
-de bevilja licens för

lic{ensi{er{ing äv. lic{ens{-
er{ing s.

lic{ens}inne{hav{are s.
lic{ens}jakt s.
lic{ens}till{verka v.
lic{ens}till{verk{ning s.
lic{ens}tvång s.
lic{ens}ärende s.
lic{enti{at [-n(t)sia•t] s. -en 

-er person som avlagt
licentiatexamen

lic{enti{at}av{handl{ing s.
lic{enti{at}ex{am{en s.; högre

akademisk examen
lic{enti{era v. -de avlägga
licentiatexamen

lid s. -en -er backe, slutt-
ning

lida v. led, lidit, liden lidet
lidna, pres. lider 1 utstå;
tåla; plågas m.m.; l. nöd;
l. av ngt 2 förflyta, gå;
tiden lider; det lider mot
aftonen

lid{ande s. -t -n plåga; sjuk-
dom

lid{and{es}hist{oria s.
lid{ar s. -n ªfys.º radar med
laserljus

lid{else s. -n -r känsloladd-
at intresse, passion, åtrå

lid{else}fri adj.
lid{else}fri{het s.
lid{else}full adj. -t -a
lid{else}full{het s.
lider s. lidret; pl. =, best. pl.

lidren uthusbyggnad för
redskap m.m., skjul

lid{er{lig adj. -t -a osedlig,
otuktig, utsvävande

lid{er{lig{het s.
lidnersk adj. -t -a; en l.

knäpp plötslig intellektu-
ell skärpning e.d.

lie s. -n liar
lieb}haber s. -n liebhabrar
person som har förkär-
lek o. stort intresse för
något (t.ex. viner); känn-
are; l. på ngt

lie}blad s.

liechten}stein{are [liç•t-] s.
inv. i Liechtenstein

liechten}steinsk [liç•t-] adj.
-t -a

liechten}steinska [liç•t-] s.
-n liechtensteinskor kvinna

lie}hugg s.
lie}knagg el. lie}knagge s.
lie}mann{en s. best. man
som i folktron symbolis-
erar döden

li{era v. -de förbinda, för-
ena m.m.; l. sig

li{er{ad adj.; nära förbunden
lie}skaft s.
lie}tag s.
lift s. -en; pl. -ar äv. -er hiss;
linbana; gratisskjuts med
främmande bil

lifta v. -de gratisåka
lift{are s. -n; pl. =, best. pl.

liftarna
lift{erska s. -n lifterskor
lift}kö s.
lift{ning s.
lift{nings}för{bud s.
lift}stol s.
liga s. -n ligor kriminellt
gäng; fotbollsserie i vissa
länder; ªmest hist.º samman-
slutning, förbund

liga}fot{boll s. -en
liga}lag s. -et; pl. =
liga}led{are s.
liga}match s.
liga{ment [-en•t] s. -et; pl. =
band som förenar skelett-
delar med varandra

liga}pojke s.
liga}slags{mål s.
liga}tab{ell s.
lig{at{ur [-u•r] s. -en -er

ªmed.º tillknytning av blod-
kärl; ªtypogr.º samman-
skrivning av bokstäver el.
hopskriven el. hopgjuten
dubbelbokstav; ªmus.º
sammanbindning av
toner

ligg s. -et; pl. = ªkan väcka
anstötº samlag

ligga v. låg, legat, pres. ligger
ligg{are s. -n; pl. =, best. pl.
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liggarna bok för löpande
anteckningar; besöks-
bok; vågrät bjälke m.m.

ligge}dag s.; för fartyg
ligge}tid s.; för fartyg el. post

m.m.
ligg}fåtölj s.
ligg}hall s.
ligg}höna s.
ligg{ning s.
ligg{nings}tid s. ruvningstid
ligg}plats s.
ligg}rikt{ig adj. -t -a
ligg}sjuk adj. -t -a; l. höna
ligg}stol s.
ligg}sår s.
ligg}säd s.
ligg}tid s. ruvningstid m.m.
ligg}timmer s.
ligg}vagn s.
liggäst avstavas ligg}gäst s.
lig{ist [-gis•t] s. -en -er med-
lem av störande ung-
domsgäng

lig{ist}dåd s.
lig{ist}fas{on{er s. pl.
lig{ist}led{are s.
lign{in [linni•n] s. -et ved-
ämne

ligur{er [-u•-] s. pl. forntida
folk i n.v. Italien

ligur{isk adj. -t -a
liguster [-us•t-] s. -n

ligustrar växt
liguster}fjäril s.
liguster}häck s.
liguster}svärm{are s.; fjäril

1lik s. -et; pl. = 1 död
kropp; ªboktr.º sättnings-
fel bestående i överhopp-
ning av ord; l. i lasten
ªmest bildl.º svaghet el.
brist som hindrar fram-
gång o.d. 2 ªsjö.º tross el.
ståltrådslina i kant på segel

2lik adj. -t -a som liknar ngn
el. ngt – Komparation endast
med mera o. mest

1lika adv. o. adj. oböjl. av
samma slag el. storlek el.
värde o.d.; på samma
sätt; jämställd resp. jäm-
ställt m.m.

2lika v. -de 1 ªsjö.º förse segel
med lik  2 ªprov.º tycka
om; behaga ngn, tilltala
3 ªprov.º l. sig arta sig till ngt

lika}be{rätt{ig{ad adj.
lika}be{rätt{ig{ande s.
lika}dan [li•- el. -dann•] adj.

-t -a
lika}fullt [li•- el. -full•t] adv.
lika}led{es adv.
lika}lyd{ande adj. oböjl.
lika}lön s.
lika{löns}princip s.
lik{are s. -n; pl. =, best. pl.

likarna normalmått var-
efter andra kan justeras

lik}arm{ad adj.
lik{ar}mått s.
lik{art{ad adj.
lika}sinn{ad adj.
likasom se 1liksom
lika}så adv.
lika{så{väl adv. ªåld.º likaväl
likatänkande se liktänkande
lika}väl [li•- el. -vä•l] äv. lika

väl adv. lika gärna; l. som
i samma grad som o.d.

lika}värde s.
lik}be{gäng{else s. -n -r
lik}bent adj. l. triangel
lik}be{sikt{ning s.
lik}bil s.
lik{bjud{ar}min s.
lik}blek adj. -t -a
lik}bränn{ing s.
lik}bål s. -et; pl. =
lik}bår s.
lik}bär{are s.
lik}del{ar s. pl.
like s. -n likar
lik}fläck s.
lik}forma v.
lik}form{ig adj. -t -a
lik}form{ig{het s.
lik}färd s.
lik}följe s.
lik}garn s.; till 1lik 2
lik}gilt{ig adj. -t -a
lik}gilt{ig{het s.
lik{het s. -en -er
lik{hets}tecken s.
lik}kista s.
lik}lukt s.

lik}mask s. -en -ar
lik}mät{igt prep. i enlighet
med; sin plikt l.

likna v. -de; han liknar sin
far; himmelriket liknas vid
ett senapskorn

likn{ande adj. oböjl.
likn{else s. -n -r
lik{ning s. ªsjö.º till 2lika 1
lik}nämn{ig adj. -t -a ªmat.º
lik}nöjd adj.
lik}nöjd{het s.
lik}plundr{are s.
lik}plundr{ing s.
lik}pre{dik{an s.
lik}rikta v.
lik}rikt{are s. ªelektr.º
lik}rikt{ning s.
lik}sid{ig adj. -t -a
lik}skänd{are s.
lik}skänd{ning s.

1lik}som äv. åld. lika}som adv.
nästan, så att säga

2lik}som konj. i likhet med
lik}spänn{ing s. ªelektr.º
lik}stel{het s.
lik}ström s.
lik{ströms}gen{er{at{or s.
lik{ströms}mot{or s.
lik}ställa v.
lik}ställd adj.
lik}ställd{het s.
lik}ställ{ig adj. -t -a
lik}ställ{ig{het s.
lik}stämd adj. ªmus.º
lik}stämd{het s. ªmus.º
lik}stämm{ig adj. -t -a
lik}stämm{ig{het s.
lik}svamp s. ªbot.º
lik}svep{ning s.
lik}tal s.
likt{or [likk•-] s. -n -er
[-o•r-]; fornromersk
statstjänare utrustad
med spöknippen

lik}torn [li•k-] s. -en -ar öm
förtjockning av huden
med hornpropp på tå o.d.

lik{torns}plåster s.
lik{torns}ring s.
lik}tross s.; till 1lik 2
lik}tyd{ig adj. -t -a
lik}tyd{ig{het s.
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lik}tåg s. -et; pl. =
lik}tänk{ande äv. lika}-

tänk{ande adj. oböjl.
lik}vagn s.
lik}vaka s.

1likv{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., likvida som
har tillgängliga betal-
ningsmedel; likvida medel

2likv{id [-i•d] s. -en -er betal-
ning

likv{ida [li•-] s. -n likvidor
ªspråkv.º l- o. r-ljud jämte
nasalkonsonanter

likv{id{at{ion s. -en -er betal-
ning; avveckling av affärs-
rörelse m.m.

likv{id{at{ions}be{slut s.
likv{id{at{ions}hot s. -et; pl. =
likv{id{at{ions{mäss{ig adj.

-t -a
likv{id{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; avvecklare av
affärsrörelse

likv{id}dag s.
likv{id{era v. -de betala,
göra upp; avveckla; göra
slut på, avrätta

likv{id{er{ing s.
likv{id{itet [-e•t] s. -en betal-
ningsförmåga; medels till-
gänglighet m.m.

likv{id{itets}kris s. -en -er
likv{id{itets}pro{blem s.
likv{id{itets}stärk{ande adj.

oböjl.
likv{id{itets}svår{ig{het{er

s. pl.
likv{id{itets}till{skott s.
lik}vinkl{ig adj. -t -a ªgeom.º
lik}visst [li•k- äv. -viss•t] adv.

ªåld.º
lik}vit adj. likvitt likvita
lik}väl [li•k- äv. -vä•l] adv.
ändå

lik}värd adj.
lik}värd{ig adj. -t -a
lik}värd{ig{het s.
lik{ör [-kö•r] s. -en -er
aromatisk spritdryck
med hög sockerhalt m.m.

lik{ör}flaska s.
lik{ör}glas s.

1lila adj. oböjl. violett, syren-
färgad

2lila s. oböjl. violett färg
lila}färg{ad adj.
lilja s. -n liljor växt
lilje}kon{valj äv. lilje}kon{-

valje s.
lilje{kon{valj}doft s.
liljekonvalje se liljekonvalj
lilje}stängel s.
lilje}vit adj. liljevitt liljevita
lilje}växt s.
lilla adj.
lilla}jul s. oböjl. ªfinl.º lördag-
en före första advent; en l.

lill{an s. best. lillflickan, den
lilla

lilla}syster s.
lill}axel s.; i ellips
lill}barn s.
lill}båt s.
lille adj.
lille}bror s.
lille}far s.
lill{en s. best. lillpojken, den
lille

lille{putt [lill•-] s. -en -ar
mycket småväxt person,
pyssling; som förled i sms
liten, miniatyr-

lill}finger s.
lill{finger}nagel s.
lill}flicka s.
lill}gammal adj.
lill}hjärn{an s. best. ªanat.º
lill}klocka s.
lill}pojke s.
lill}pys{en s. best.
lill}rysk adj. -t -a
lill}ryss s. ªhist.º inv. i öst-
slaviska Ukraina

lill}sem{ester s.
lill}slam s. -men -mar

ªkortsp.º
lill}stuga s.
lill}tå s.
lill{tå}nagel s.
lill}tös s.
lill}värd{inna s.
lim s. -met; pl. = äv. -mer,

best. pl. -men äv. -merna
lime [lajm] s. -n [-en] -r
[-er] citronfrukt

lime}juice s.
limerick [limm•-] s. -en -ar
femradig skämtvers vanl.
med rim på ortnamn

lim}fog s. -en -ar
lim}färg s.
lim}färga v.
lim}färg{ning s.
lim{it [-i•t äv. limm•-] s. -en 

-er gräns för kredit m.m.
lim{it{at{ion s. -en -er be-
gränsning

lim{it{at{iv [-i•v äv. limm•-]
adj. -t -a begränsande,
inskränkande

lim{it{er{ad adj. begränsad
om pris el. tid el. rätt till utdel-
ning m.m.

lim}kok{ning s.
limma v. -de
lim{ning s. gå upp i limning-

en ªbildl.º bli mycket upp-
rörd

limn{isk adj. -t -a söt-
vattens-

limno{graf [-a•f] s. -en -er
registrerande vatten-
ståndsmätare

limno{log [-lå•g] s. -en -er
limno{logi [-gi•] s. -n söt-
vattnets naturlära särsk.
i fråga om växt- o. djurliv

limno{log{isk [-lå•-] adj. -t -a
limous{ine [-osi•n] s. -n
[-en] -r [-er] el. limous{in
-en -er större, täckt vanl.
svart personbil

limpa s. -n limpor
lim}panna s.
limp}deg s.
lim}pensel s.
limp}form{ad adj.
limp}smör{gås s.
lim}spö s.
lim}stryka v.
lim}stryk{ning s.
lim}stång s.
lim}trä s.; lamellträ
lim}ämne s.
lin s. -et växt; spånadsämne
lina s. -n linor
lin}bana s.
lin{bane}korg s.
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lin{bane}stat{ion s.
lin}be{red{ning s.
lin}blomma s.
lind s. -en -ar träd

1linda s. -n lindor 1 brett
band, binda; ligga i sin l.
ªbildl.º befinna sig i sitt
första skede  2 åker utlagd
till gräsvall m.m.; ªfinl. äv.º
gräsplan

2linda v. -de omvira
lind}allé s.
lin}dans s.
lin}dans{are s.
lin}dans{erska s.
lind{are s. -n; pl. =, best. pl.

lindarna 1 person som
utför elektriskt lind-
ningsarbete  2 karpfisk

lind}blomma s.
lind{bloms}grön adj. -t -a
lind{bloms}te s.
linde}barn s. ªåld.º
lind}honung s.
lind{ning s. -en -ar
lind{nings}varv s.
lind}orm s.; fabeldjur
lindra v. -de mildra
lindr{ig adj. -t -a
lindr{ing s.
lindr{ings}medel s.
line{ar}per{spekt{iv [-a•r-] s.
linjeperspektiv

line{ar}rit{ning s.; med passare
o. linjal

line{är [-ä•r] el. linj{är adj. -t
-a linjeformig, linje-; rät-
linjig m.m.

lin}frö s.
lin{frö}kaka s.
lin}garn s.
ling{eri [länseri•] s. -et -er
finare linnevaror, dam-
underkläder

ling{on s. -et; pl. = växt; bär
ling{on}dricka s.
ling{on}plock{are s.
ling{on}plock{ning s.
ling{on}ris s.
ling{on}röd adj.
ling{on}saft s.
ling{on}skog s.
ling{on}sylt s.

lin}gul adj. -t -a
lingv{ist [-n(g)vis•t] s. -en 

-er språkforskare
lingv{ist{ik [-i•k] s. -en
språkvetenskap

lingv{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
lin}hår s.
lin}hår{ig adj. -t -a
lini{ment [-en•t] s. -et; pl. =
flytande läkemedel att
smörja på huden

lini{ment(s)}flaska s.
linj{al [-a•l] s. -en -er
linj{al}rak adj. -t -a
linj{al}rit{ning s.
linje s. -n -r streck; kontur;
rad m.m.; över hela linjen
genomgående

linje}dom{are s. ªsport.º
linje}dop s. ªsjö.º
linje}fart s. -en ªsjö.º
linje}far{tyg s.
linje}fel s. ªtekn.º
linje}flyg s.
linje}för{ing s.
linje}håll{ning s. ªtelev.º
linje}lopp s. ªsport.º
linje}man s., till 1man ªsport.º
linje}mönster s.
linje}nämnd s.; vid universitet
linje}nät s.; om kommunik-

ationer
linje}per{spekt{iv s.
linj{era v. -de förse med räta
linjer

linje}rak adj. -t -a
linj{er{bar [-e•r-] adj. -t -a
linje}ren adj. -t -a
linj{er{ing s.
linje}rät adj. -t -a
linje}sjö{fart s.
linje}skepp s. ªhist.º
linje}skön adj. -t -a
linje}spektr{um s.
linje}spel s.
linje}syst{em s.
linje}traf{ik s.
linje}trupp s.
linje}välj{are s. ªåld.º telefon-

växel
linjär se lineär
linka v. -de halta lätt
lin}lugg s.

linne s. -t -n 1 ej pl. vävnad
av lingarn; uppsättning
med lakan, dukar m.m.
2 damunderplagg; natt-
linne

linnea [-e•-] s. -n linneor växt
linne{ansk adj. -t -a som
tillhör el. avser Carl von
Linné

linnea}doft s.
linne}damast s.
linne}duk s.
linne}för{råd s.
linne}hand{duk s.
linne}lak{an s.
linne}lump s. -en
linne}papper s.
linne}serv{ett s.
linne}skåp s.
linne}söm{nad s.
linne}trasa s.
linne}tyg s.
linne}väv s.
linne}väv{nad s.
linn{ing s. -en -ar kant-
remsa kring öppning på
klädesplagg

linn{ings}band s.
linn}tyg s. -et; pl. = ªåld.º
damlinne

lin}odl{ing s.
lin{ol{en}syra [-e•n-] s.; typ av

fettsyra
lin{ole{um [-o•-] s. -et el. -en
massa av oxiderad lin-
olja o. korkmjöl m.m.
som valsats ut på juteväv
o.d., korkmatta

lin{ole{um}matta s.
lin{ole{um}snitt s. -et; pl. =

ªkonst.º
lin{ole{um}tryck s. ªkonst.º

1lin}olja s.
2lin}olja v.
lin{olje}färg s.
lin{ol}syra [-å•l-] s.; typ av

fettsyra
lin{ong [-ån•] s. -en el. -et tyg
lins s. -en -er 1 i ögat; kon-

taktlins 2 växt; frö
lins}fel s.
lins}form{ig adj. -t -a
lins}frö s.
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lins}lus s. ªvard.º person som
gärna vill synas på bild

lins}soppa s.
lins}syst{em s.
lin}tott s.
lin}tråd s.
lip s. -et ªvard.º gråt
lipa v. -de ªvard.º gråta
lip{as [-a•s] s. -en -er ªkem.º
enzym verksamt vid
hydrolys av fetter

lip{en s. best. ªvard.º ta till l.
börja gråta

lip{ig adj. -t -a ªvard.º
lipo{pro{te{in [-i•n] s. ªkem.º
protein med hög halt av
fettartade ämnen

lip}sill s. ªvard.º
lir s. -et ªsport., vard.º

1lira s. -n liror stränginstru-
ment som spelas med vev

2lira s. liran; pl. lire äv. lire
liren; pl. lire italiensk mynt-
enhet

3lira v. -de ªsport. o. musik,
vard.º spela t.ex. fotboll,
gitarr

lira}kurs s.
lir{are s. -n; pl. =, best. pl.

lirarna
lire se 2lira
lirka v. -de försiktigt vicka
hit o. dit; l. med ngn; l.
(sig) fram

lirk{ning s.
1lisa s. -n lindring, tröst
2lisa v. -de lindra
lisen [-e•n] s. -en -er vertik-
alt pilasterliknande mur-
band

lisen}fas{ad s.
lisma [lis•m-] v. -de ställa
sig in, fjäska

lism{are s. -n; pl. =, best. pl.
lismarna

lism{eri [-ri•] s. -et
lis{pund [liss•-] s. -et; pl. =
ä. vikt om ca 8,5 kg

lis{punds}vikt s.
list s. -en -er 1 listighet

2 långt o. smalt profilerat
stycke trä på vägg el. möbel
m.m.

1lista s. -n listor förteckn-
ing, längd

2lista v. -de 1 uppföra på
lista  2 listigt smyga; l. sig
till ngt listigt tillägna sig
ngt m.m.; l. ut listigt
fundera ut

list{ig adj. -t -a slug, ill-
fundig

list{ig{het s. -en -er
list}in{saml{ing s.
list{ning s.
list}pris s., till 1pris utan

rabatt o.d.
list}pro{fil s.; till list 2
list}verk s.; till list 2
lis{ös [-ö•s] s. -en -er bädd-
jacka

lit s. oböjl. sätta (sin) l. till
lita på

lita v. -de; l. på ngn el. ngt
lit{ania [-i•a] s. -n litanior
kyrkobön med upprep-
ade instämmande böne-
rop från församlingen;
lång klagovisa

litau{er [-au•-] s. -n; pl. =
inv. i Litauen

litau{isk adj. -t -a
litau{iska s. -n litauiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
lit de parade [lidöparadd•]

s. oböjl. ligga på l.
lite äv. litet adv.
lite}grann el. lite}grand adv.;

vanl. i två ord ªvard.º en
liten smula, en liten
stund; jfr 2grann

liten adj. litet, best. lille lilla;
pl. små, mindre minst

liten{het s.
liter s. -n; pl. = äv. litrar; två

liter mjölk; de sista litrarna
liter}but{elj s.
liter}flaska s.
liter}för{pack{ning s.
liter}mått s.
liter{vis adv.
litet se lite
liti{um [li•ti- äv. li•tsi-] s. -et

el. litiet el. = grundämne
liti{um}salt s.
lito{graf [-a•f] s. -en -er

lito{graf{era v. -de
lito{graf{er{ing s.
lito{grafi [-i•] s. -n -er fram-

ställning av avtryck av bild
o.d. från stenplatta el.
metallplåt, stentryck

lito{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
1lit{or{al [-a•l] adj. -t -a

strand-, kust-
2lit{or{al [-a•l] s. -en strand-

zon
lit{or{al}fauna s.
lit{or{al}zon s.
lito{tes [li•- el. -tå•-] s. -en 

-er ªspråkv.º underdrift
t.ex. ’inte illa’ i st. f. ’bra’

lito{tet{isk [-te•-] adj. -t -a
1litsa s. -n litsor ªsjö.º ring

e.d. för litsning
2litsa v. -de ªsjö.º fästa segel

vid rundhult el. stag o.d.
lits{ning s. ªsjö.º
littera [litt•-] s. -n litteror
bokstav

1litter{at [-a•t] adj.; n. =, -a
bokligt bildad, beläst
m.m.

2litter{at [-a•t] s. -en -er bok-
ligt bildad person

litter{at{ur [-u•r] s. -en -er
litter{at{ur}an{mäl{an s.
litter{at{ur}be{vak{ning s.
litter{at{ur}forsk{are s.
litter{at{ur}forsk{ning s.
litter{at{ur}för{teckn{ing s.
litter{at{ur}hist{oria s.
litter{at{ur}hist{or{ik{er s.
litter{at{ur}hist{or{isk adj.

-t -a
litter{at{ur}hän{vis{ning s.
litter{at{ur}krit{ik s.
litter{at{ur}krit{ik{er s.
litter{at{ur}krit{isk adj. -t -a
litter{at{ur}läs{ning s.
litter{at{ur}pol{it{ik s.
litter{at{ur}pol{it{isk adj. -t -a
litter{at{ur}pris s., till 1pris
litter{at{ur}pris{tag{are s.
litter{at{ur}re{cens{ion s.
litter{at{ur}socio{logi s.
litter{at{ur}språk s.
litter{at{ur}stöd s.
litter{at{ur}sök{ning s.
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litter{at{ur}tid{skrift s.
litter{at{ur}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. litteraturvetarna
litter{at{ur}veten{skap s.
litter{at{ur}veten{skap{lig adj.

-t -a
litter{at{ur}över{sikt s.
litter{at{ör [-ö•r] s. -en -er
skriftställare

litter{era v. -de beteckna el.
förse med bokstavssym-
bol(er) m.m.

litter{er{ing s.
litter{är [-ä•r] adj. -t -a bok-
lig, vitter

lit{urg [-ur•g] s. -en -er
präst som förrättar altar-
tjänst

lit{urgi [-gi•] s. -n -er guds-
tjänstordning

lit{urg{ik [-gi•k] s. -en veten-
skapen om gudstjänsten

lit{urg{isk [-ur•g-] adj. -t -a
liv s. -et; pl. = 1 levande
tillstånd; i sms som
skyddar el. betjänar
furstlig person; favorit-;
livsens bok, ord, träd
ªåld.º; få (sig) ngt till livs
att förtära; (vilja) komma
ngn till livs vilja komma
åt ngn  2 midja; klädes-
plagg – Sammansättningsfog,
se resp. ord.

liva v. -de uppliva; ªvard.º (i
fråga om pennalism) tvinga
att utföra prestationer

liv{ad adj. upprymd; hågad
för ngt

liv{akt{ig adj. -t -a livfull,
livlig

liv{akt{ig{het s.
liv}boj s. -en -ar
liv}båt s.
liv}bälte s.
liv}djur s. ªlant.º
liv}drab{ant s. ªhist.º
liv}dömd adj.
live [lajv] adj. oböjl. inför
publik utan förmedling t.ex.
av studio el. media, direkt,
levande

liv}egen adj. ªmest hist.º

liv}egen{skap s. -en ªmest hist.º
live}in{spel{ning s.; t.ex. av

konsert på skiva
live}kon{sert s.
liv{er s. pl. finsk-ugriskt
folk vid Rigabukten

live}show s.; på porrklubb
liv}flotte s.
liv}full adj. -t -a
liv}full{het s.
liv}för{säkra v.
liv}för{säkr{ing s.
liv}garde s.
liv}gard{ist s.
liv}giv{ande adj. oböjl.
liv}giv{are s.
liv}gren{adj{är s. ªmil.º
liv}hank{en s. best. ªvard.º

rädda l.
liv{isk adj. -t -a till liver
liv{iska s. -n liviskor 1 ej pl.;

språk 2 kvinna
liv}kläd{nad s. ªbibl.º
liv}kom{pani s. -et -er ªmil.º
liv{lig adj. -t -a livfull;
stark, intensiv m.m.

liv{lig{het s.
liv}lina s.
liv}läk{are s.
liv}länd{are s. -n; pl. =, best.

pl. livländarna inv. i Liv-
land

liv}ländsk adj. -t -a
liv}lös adj. -t -a
liv}lös{het s.
liv}med{ik{us s.
liv}moder s. -n livmödrar
liv{moder}cancer s.
liv{moder}hals s.
liv{ning s. ªvard.º
liv}nära v. l. sig
livré s. -et -er uniform för

betjänt el. chaufför m.m.
liv}rege{mente s.
livré}klädd adj.
liv}rem s. -men -mar
liv}rock s. -en -ar ªhist.º
liv}rust{kammare s.
liv}rädd adj.
liv}rädd{are s.
liv}rädd{ning s.
liv{rädd{nings}båt s.
liv{rädd{nings}kryss{are s.

liv{rädd{nings}lina s.
liv{rädd{nings}red{skap s.
liv{rädd{nings}stat{ion s.
liv{rädd{nings}säll{skap s.
liv}ränta s.
liv{ränte}för{säkr{ing s.
liv}rätt s. favoriträtt; jfr

3rätt 2
livs}and{ar s. pl. livskraft,
energi o.d.

livs}av{gör{ande adj. oböjl.
livs}be{hov s.
livs}be{jak{ande adj. oböjl.
livs}be{jak{are s. -n; pl. =,

best. pl. livsbejakarna
livs}be{jak{else s. -n
livs}be{ting{els{er s. pl.
livs}cykel s., till 2cykel
livs}dag s.
livs}drift s.
livs}dug{lig adj. -t -a
livs}dug{lig{het s.
livs}dyrk{an s.
livs}dyrk{are s.
livs}elix{ir s.
livs}er{faren adj.
livs}er{faren{het s.
livs}fara s.
livs}far{lig adj. -t -a
livs}fient{lig adj. -t -a
livs}fient{lig{het s.
livs}filo{sofi s.
livs}form s. -en -er
livs}frukt s.
livs}fråga s.
livs}främm{ande adj. oböjl.
livs}frö s.
livs}funkt{ion s.
livs}för{ing s.
livs}för{nek{else s. -n
livs}för{ny{else s.
livs}för{nöd{en{het{er s. pl.
livs}ge{men{skap s.
livs}glad adj.
livs}glädje s.
livs}gnista s.
livs}gärn{ing s.
livs}hot{ad adj.
livs}hot{ande adj. oböjl.
livs}hunger s.
livs}håll{ning s.
livs}ide{al s.
livs}in{komst s.
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livs}inne{håll s.
livs}in{sats s.
livs}in{ställ{ning s.
livs}intr{esse s.
livs}kall s.
livs}kamp s. -en -er
livs}kamr{at s.
livs}kraft s.
livs}kraft{ig adj. -t -a
livs}kval{itet äv. livs}kval{ité s.
livs}känsla s.
livs}leda s.
livs}led{sag{are s.
livs}led{sag{ar{inna s.
livs}led{sag{erska s.
livs}lev{ande [-le•-] el. livs

lev{ande adj. oböjl.
livs}linje s.
livs}luft s.
livs}lust s.
livs}låga s.
livs}lång adj. -t -a
livs}längd s.
livs}lögn s.
livs}lön s.
livs}medel [lif•s-] s. livs-

medlet; pl. =; best. pl. livs-
medlen

livs{medels}af{fär s.
livs{medels}arbet{are s.
livs{medels}bransch{en s.

best.
livs{medels}brist s.
livs{medels}but{ik s.
livs{medels}för{sörj{ning s.
livs{medels}hall s.
livs{medels}handel s.
livs{medels}hygi{en s.
livs{medels}industri s.
livs{medels}kont{roll s.
livs{medels}lag s. -en -ar
livs{medels}pris s., till 1pris
livs{medels}pro{dukt{ion s.
livs{medels}rans{on{er{ing s.
livs{medels}stadga s., till

2stadga
livs{medels}sub{vent{ion s.
livs{medels}tekn{ik s.
livs{medels}verk s. Statens l.
livs}miljö s.
livs}mod s. -et
livs}mål s.
livs}möj{lig{het s.

livs}mönster s.
livs}mörker s.
livs}nerv s.
livs}njut{are s. -n; pl. =, best.

pl. livsnjutarna
livs}njut{ning s.
livs}nära adj. oböjl.
livs}när{het s.
livs}nöd{vänd{ig adj. -t -a
livs}o{dug{lig adj. -t -a
livs}odug{lig{het s.
livs}princip s.
livs}pro{blem s.
livs}pro{cess s.
livs}rum s. -met
livs}rytm s.
livs}sak s.
livs}situ{at{ion s.
livs}stil s.
livs}straff s. -et; pl. =
livs}stäm{ning s.
livs}syn s.
livs}tecken s.
livs}tid s. -en
livs{tids}arbete s.
livs{tids}dömd adj.
livs{tids}fånge s.
livs{tids}fäng{else s.
livs{tids}straff s. -et; pl. =
livs}tro s.
livs}tråd s.
livs}träd s.
livs}trött adj.
liv}stycke s.
livs}typ s.
livs}uppe{håll{ande adj. oböjl.
livs}uppe{hälle s.
livs}upp{fatt{ning s.
livs}upp{gift s.
livs}upp{lev{else s.
livs}var{ig adj. -t -a
livs}varm adj. -t -a
livs}verk s.
livs}vikt{ig adj. -t -a
livs}vilja s.
livs}vill{kor s.
livs}vis{dom s.
livs}värde s.
livs}värme s.
livs}yttr{ing s.
livs}ång{est s.
livs}å{skåd{ning s.
livs{å{skåd{nings}fråga s.

livs}öde s.
liv}tag s.
liv}tjän{are s. ªhist.º
liv}vakt s.
lix s. -et äv. -en; pl. = läsbar-
hetsindex

ljomma [jomm•-] v. -de
ªprov.º genljuda, dåna,
skalla

ljud s. -et; pl. =
1ljuda v. ljöd, ljudit, pres.

ljuder ge ljud ifrån sig,
höras

2ljuda v. -de uttala ljud för
ljud vid läsövning

ljud{ande adj. oböjl.
ljud}an{lägg{ning s.
ljud}ark{iv s.
ljud}band s.
ljud}bang s.
ljud}bild s.
ljud}bild{band s.
ljud}boj s. -en -ar
ljud}brev s. brevpåse med
kassettband

ljud}dikt s.
ljud}dosa s.
ljud}dämp{ande adj. oböjl.
ljud}dämp{are s.
ljud}ef{fekt s.
ljud}en{lig adj. -t -a
ljud}film s.
ljud}filma v.
ljud}film{ning s.
ljud}frekv{ens s.
ljud}för{bind{else s.
ljud}för{stärk{ande adj. oböjl.
ljud}för{stärk{are s.
ljud}för{stärk{ning s.
ljud}hast{ig{het s.
ljud}hist{oria s.
ljud}hist{or{isk adj. -t -a
ljud}hål s.; på t.ex. fiol
ljud}härm{ande adj. oböjl.
ljud}in{tryck s.
ljud}isol{era v.
ljud}isol{er{ande adj. oböjl.
ljud}isol{er{ing s.
ljud}kuliss s.
ljud}kval{itet äv.

ljud}kval{ité s.
ljud}källa s.
ljud}lag s. -en -ar ªspråkv.º
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ljud{lags}en{lig adj. -t -a
ljud{lig adj. -t -a som ljuder
starkt

ljud{lig{het s.
ljud}lära s.
ljud}lös adj. -t -a
ljud}lös{het s.
ljud}matta s.
ljud}mål{ande adj. oböjl.
ljud}mål{ning s.
ljud}mät{are s.
ljud}mät{ning s.
ljud}nivå s.
ljud}pinne s.; på fiol
ljud}radio s. -n
ljud}ren adj. -t -a
ljud}sign{al s.
ljud}skrid{ning s. ªspråkv.º
ljud}skrift s.
ljud}spår s.
ljud}styrka s.
ljud}sym{bol{ik s.
ljud}sym{bol{isk adj. -t -a
ljud}syst{em s.
ljud}sätta v. förse film etc.
med ljud

ljud}tekn{ik{er s.
ljud}tekn{isk adj. -t -a
ljud}ut{veckl{ing s.
ljud}vall s.
ljud}vol{ym s.
ljud}våg s. -en -or
ljud}åter{giv{ning s.
ljud}över{gång s. ªspråkv.º
ljug s. -et ªvard.º lögn
ljuga v. ljög, ljugit, ljugen

ljuget ljugna, pres. ljuger
ljug{ar}bänk s. ªvard.º
ljug{are s. -n; pl. =, best. pl.

ljugarna
ljum adj. -t -ma halvvarm,
mild; ªbildl.º lamt intresser-
ad, sval

ljum{het s.
ljumma v. -de göra el. bli
ljum

ljummen adj. ljummet
ljumna ªvard.º ljum

ljum{ning s.
ljumsk}bråck s.
ljumske s. -n ljumskar fåra
mellan buk o. lår

ljumsk}veck s.

ljung s. -en växt; ljungen
blommar

ljunga v. -de blixtra,
flamma; dundra

ljung{ande adj. oböjl.
ljung}blomma s.
ljung}eld s. blixt
ljung}hed s.
ljung}pip{are s.; fågel
ljung}ris s.
ljung}snärja s.; växt

1ljus s. -et; pl. =; föra ngn
bakom ljuset lura;
klassens l.

2ljus adj. -t -a; stå i ljusan
låga brinna klart el. för
fullt; till ljusan dag

ljus}arm s.
ljus}be{handl{ing s.

1ljus}beige adj.
2ljus}beige s. oböjl.
ljus}be{ständ{ig adj. -t -a
ljus}bild s.
ljus}blink s. -en -ar
ljus}blixt s.
ljus}blond adj.
ljus}blå adj.
ljus}blått s. oböjl.
ljus}bring{are s.
ljus}bring{erska s. -n ljus-

bringerskor
ljus}brun adj. -t -a
ljus}brunn s.
ljus}bryt{ning s.
ljus}båge s.
ljus{bågs}svets{ning s.
ljus}dränkt adj.
ljus}dunkel s.
ljus}ef{fekt s.
ljus}feno{men s.
ljus}fest s.
ljus}filter s.
ljus}flod s.
ljus}fläck s.
ljus}flöde s.
ljus}ge{stalt s.
ljus}glimt s.
ljus}grå adj.
ljus}grön adj. -t -a
ljus}gul adj. -t -a
ljus}gård s.
ljus}hast{ig{het s.
ljus}hav s.

ljus{het s.
ljus}huvud s.
ljus}hy{ad adj.
ljus}hyllt adj.
ljus}håll{are s.
ljus}hår{ig adj. -t -a
ljus}in{släpp s.
ljus}klädd adj.
ljus}knapp s.
ljus}knippe s.
ljus}kopia s.
ljus}kopi{er{ing s.
ljus}krets s.
ljus}krona s.
ljus}kvant{um s.
ljus}kägla s.
ljus}källa s.
ljus}känsl{ig adj. -t -a
ljus}känsl{ig{het s.
ljus}lagd adj. med ljust hår
och ljus hy

ljus}lock{ig adj. -t -a
ljus}låga s.
ljus}lätt adj. ljuslagd
ljus}mansch{ett s.
ljus}mässa s.
ljus}mät{are s.
ljusna v. -de bli ljusare
ljusn{ing s. -en -ar
ljus}om{strål{ad adj.
ljus}penna s.; för dator
ljus}punkt s.
ljus}ramp s.
ljus}re{flex s.
ljus}re{klam s.
ljus}ring s.
ljus}röd adj.
ljus}sax s.
ljus}schakt s. -et; pl. =
ljus}sign{al s.
ljus}sign{al{er{ing s.
ljus}sken s.
ljus}skimmer s.
ljus}skygg adj. -t -a
ljus}skygg{het s.
ljus}skylt s.
ljus}skägg{ig adj. -t -a
ljus}spektr{um s.
ljus}spel s.
ljus}sprid{ning s. ªfys.º
ljus}springa s.
ljus}stake s. -n ljusstakar
ljus}stark adj. -t -a
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ljus}strimma s.
ljus}stråle s.
ljus}strål{ning s. ªfys.º
ljus}stump s.
ljus}styrka s.
ljus}stöp{ning s.
ljus}sätt{ning s.
ljus}tekn{ik{er s.
ljuster s. ljustret; pl. =, best.

pl. ljustren gaffel- el. kam-
liknande fiskeredskap

ljuster}fiske s.
ljustra v. -de
ljustr{are s. -n; pl. =, best. pl.

ljustrarna
ljustr{ing s.
ljus}tryck s.
ljus}tuta s.
ljus}veke s.
ljus{veke}garn s.
ljus}våg s. -en -or
ljus}värme s.
ljus}år s.
ljus}äkta adj. oböjl.
ljus}äkt{het s.
ljus}ögd adj.
ljus}öppn{ing s.
ljuta v. ljöt, ljutit, pres.

ljuter; l. döden dö
ljuv adj. -t -a
ljuv{het s.
ljuv{lig adj. -t -a
ljuv{lig{het s. -en -er
l-ljud s.

1lo s. -n -ar kattdjur
2lo s. -n 1 ªåld.º garvarbark

2 lugg på kläde o.d.
loafers [låo•- el. lo•-] s. pl.

-en lätta promenadskor
utan snörning

lob s. -en -er flik el. av-
gränsad del t.ex. av lunga

lobb s. -en -ar hög boll
i tennis

lobba v. -de
lobb{ning s.
lobby [-i el. -y] s. -n -er

hotellhall, korridor; på-
tryckningsgrupp

lobby{ing s. -en organiser-
ad verksamhet för att
påverka politiker

lobby}verk{sam{het s.

lobelia [-e•-] s. -n lobelior
växt

lob}form{ig adj. -t -a
lobo{tomi [-i•] s. -n avskärn-
ing av nervbanor mellan
pannloben o. den centr-
ala delen av hjärnan

1lock s. -en -ar hårlock
2lock s. -et; pl. = 1 på gryta el.

kista m.m. 2 bräda el. läkt
som utgör övertäckning av
längsgående skarv mell-
an bräder

3lock s. -et; med l. och pock
locka v. -de 1 göra lockig;

l. sig 2 fresta; övertala
m.m.

lock}bete s. -t -n
lock}bräda s.
lock{else s. -n -r
lock{else}medel s.
locke}spindel s.; mest i pl.

ªbiol.º spindeldjur
lock}fågel s.
lock}för{sedd adj.
lock{ig adj. -t -a
lock{ig{het s.
lock}kapsel s. ªbot.º
lock}list s.
lock}låt s.
lock}läte s.
lock}medel s.
lock{ning s.
lock}nät s.
lock{out [-au•t] s. -en -er
utestängning av arbetare
från arbete vid arbetstvist

lock{outa [-au•-] v. -de
lock{out}hot s. -et; pl. =
lock{out}varsel s.
lock}pan{el s.
lock}peruk s.
lock}pipa s.
lock}pris s., till 1pris
lock}rop s.
lock}sång s.
lock}ton s. -en -er
lock}tång s. -en locktänger
lock}vara s.
lod s. -et; pl. = tyngd som
driver urverk; el. för
kontroll av lodräta linjer
el. vattendjup; lödmetall

loda v. -de 1 undersöka el.
mäta t.ex. farvatten el. djup
med lodapparat 2 ªvard.º
ströva omkring, gå o. driva

lod}ap{par{at s.
lod{are s. -n; pl. =, best. pl.

lodarna luffare
lod{bar adj. -t -a; lodbart

vatten
lod}bild s.; från flygplan o.d.
lodda s. -n loddor fisk
loden [lå•- el. lo•-] s. oböjl.;

(vanl. grönbrunt) grovt ylle-
tyg; en el. ett l.

loden}rock s. -en -ar
lo}djur s.
lo{djurs}jakt s.
lod}led s. oböjl. i l.
lod}lina s.
lod}linje s.
lod{ning s.
lod{nings}ap{par{at s.
lod}plan s. -et
lod}rikt{ning s.
lod}rät adj. -t -a
lod}rätt adv.
lod}streck s. vertikalt
streck som grafiskt
tecken

loft s. -et; pl. = vindsut-
rymme, övervåning

loft}bod s. timrad förråds-
byggnad i två våningar

loft}gång s. -en -ar öppet
galleri med ytterdörrar
till lägenheter i fler-
familjshus, svalgång

loft}kammare s.
log{aritm [-it•m] s. -en -er

ªmat.º logaritmen för ett tal
(t.ex. 100) den exponent
vartill ett givet tal skall
upphöjas för att ge ett
visst annat tal (t.ex. 100)

log{aritm}funkt{ion s.
log{aritm{isk adj. -t -a
log{aritm}papper s.
log{aritm}skala s.
log{aritm}tab{ell s.
lo}garva v.
lo}garv{ning s.
log}dans s.
log}dörr s.
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1loge s. -n logar bygg-
nadsutrymme intill ladugård
för förvaring av otrösk-
ad säd

2loge [lå•s] s. -n [-en] -r
[-er]; avskild åskådar-
plats på teater; omkläd-
ningsrum för skådespel-
are; lokalavdelning av
ordenssällskap

loge{ment [låsemen•t el.
lo-] s. -et; pl. = förlägg-
ningsrum i kasern m.m.

loge{ments}bygg{nad s.
loge{ments}far{tyg s.
loge{ments}kamr{at s.
loge}möte s.
loge}plats s.
log{era [-se•-] v. -de bo till-

fälligt, vara inhyst; in-
hysa, härbärgera

log{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
logerarna inhysning

logg s. -en -ar instrument
för mätning av fartygs
tillryggalagda distans o.
hastighet; journal över
händelser vid ändringar av
dataprogram o.d.

logga v. -de 1 mäta med
logg  2 l. in ªdatabeh.º upp-
rätta förbindelse med
dataprogram

logg}bok s., till 1bok dag-
bok förd på fartyg el.
flygplan

logg{ert s. -en -ar (två- el. tre-
mastat) segelfartyg

logg{ert}segel s.
loggia [lågg•ja el. lådd•ja] s.

-n loggior pelarhall som är
öppen utåt på en el. flera
sidor

loggia}golv s.
logg}lina s.
logg{ning s.
log}golv s.
logi [-si•] s. -et; pl. -er äv. -n
husrum

log{ik [-gi•k] s. -en läran
om det riktiga tänkandet;
följdriktighet

logi}kamr{at s.

log{ik{er [lå•g-] s. -n; pl. =
log{ik}mask{in s.; typ av dator
log{isk adj. -t -a som gäller
logik; följdriktig

log{ist{ik [-i•k] s. -en logik
som arbetar med räkne-
mässiga symboler; org-
anisation av transporter
el. varudistribution o.d.
för företag m.m.

log{ist{ik{er s. -n; pl. =
log{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
log}länga s.
logo{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men ord-
tecken

logo{gryf [-y•f] s. -en -er ord-
gåta

logo{ped [-e•d] s. -en -er
person som ägnar sig åt
logopedi

logo{pedi [-i•] s. -n läran
om språk-, röst- och tal-
rubbningar och deras be-
handling

logo{typ [-y•p] s. -en -er
sammanställning av bok-
stäver, särsk. till firmanamn
o.d.

loj adj. -t -a trög, håglös
loj{al [-a•l] adj. -t -a som
visar sammanhållning,
solidarisk; laglydig

loj{al{itet [-e•t] s. -en -er
loj{al{itets}för{klar{ing s.
loj{al{itets}kon{flikt s.
loj{al{itets}krav s.
loj{het s.
lok s. -et; pl. = lokomotiv
loka s. -n lokor 1 bogträ;
par bogträn m.m. 2 mest
som efterled i sms, t.ex.
björnloka växt

1lok{al [-a•l] s. -en -er rum;
plats, ställe

2lok{al [-a•l] adj. -t -a knuten
el. begränsad till en plats
el. kroppsdel o.d.; rums-,
utrymmes-

lok{al}av{del{ning s.
lok{al}be{döva v.
lok{al}be{döv{ning s.
lok{al}brist s.

lok{al}derby s., till 2derby
lok{al}fråga s.
lok{al}färg s.
lok{al}för{en{ing s.
lok{al}för{svar s.
lok{al}för{valt{ning s.
lok{al}hyra s.
lok{al}intr{esse s.
lok{al{is{era v. -de placera,
förlägga; ange platsen
för; begränsa till viss
plats; l. sig göra sig
hemmastadd

lok{al{is{er{ad adj. hemma-
stadd

lok{al{is{er{ing s.
lok{al{is{er{ings}bi{drag s.
lok{al{is{er{ings}fråga s.
lok{al{is{er{ings}för{måga s.
lok{al{is{er{ings}lån s.
lok{al{is{er{ings}ort s. -en -er
lok{al{is{er{ings}pol{it{ik s.
lok{al{is{er{ings}pol{it{isk adj.

-t -a
lok{al{is{er{ings}pro{blem s.
lok{al{is{er{ings}stöd s.
lok{al{is{er{ings}åt{gärd s.
lok{al{itet [-e•t] s. -en -er
plats, ställe; utrymme

lok{al}kom{mitté s.
lok{al}kor{re{spond{ent s.
lok{al}känne{dom s.
lok{al}patri{ot s.
lok{al}patri{ot{isk adj. -t -a
lok{al}patri{ot{ism s.
lok{al}plan s. -et; på l.
lok{al}post s.
lok{al}press s. -en
lok{al}pro{blem s.
lok{al}radio s. -n
lok{al{radio}stat{ion s.
lok{al}re{dakt{ion s.
lok{al}re{dakt{ör s.
lok{al}sam{hälle s.
lok{al}sam{tal s. ªtelef.º
lok{al}sinne s.
lok{al}tele{fon s.
lok{al}tid s.
lok{al}tid{ning s.
lok{al}trad{it{ion s.
lok{al}traf{ik s.
lok{al}tåg s. -et; pl. =
lok{al}val s. -et; pl. =
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lok{al}vård s. -en
lok{al}vård{are s.
lo}katt s.
lok}bi{träde s.
lok}brott s. ªveter.º; till loka 1
lok}bruten adj. ªveter.º; till

loka 1
lok}för{are s.
loko [låkk•å] adv. ªhand.º på
platsen

loko}köp s. platsköp
loko{mot{iv [-i•v] s. -et; pl. =
loko{mot{iv}för{are s.
loko{mot{or [-mo•-] s. -n -er
[-o•r-]; mindre lok för
växling

loko{mot{or}tåg s. -et; pl. =
loko}pris s., till 1pris
lok}pers{on{al s.
lok}skada s.
lok}stad s. -en ªveter.º; till

loka 1
lok}stall s. -et; pl. = el. ibl. -ar
lok{us s. -et; pl. = mest i sms
matställe; stamlokus

lolla s. -n lollor ªvard.º en-
faldig o. oerfaren
kvinna, våp

lom [-omm] s. -men -mar
1 fågel 2 den del av åra
som vid rodd är innan-
för relingen

loma se lomma
lombard [låmba•rd] s. -en 

-er inv. i Lombardiet
lombard{era v. -de utlåna
mot pant av värdepapper

lombard}lån s. lån mot
pant av värdepapper

lombard}ränta s.
lom}hörd [lomm•-] adj. som
hör dåligt; hörselsvag

lom}hörd{het s.
lomma [lomm•a] äv. loma v.

-de gå el. ge sig i väg
långsamt o. snopet; l. av

lomme [lomm•e] s. -n växt
lomme}ört s.
lom}ägg s.
long{itud [lån(g)itu•d] s. -en

-er geografisk el. astro-
nomisk längd, längdgrad

long{itud}grad s.

long{itud{in{al}våg [-a•l-] s.
-en -or ªfys.º

long{itud{in{ell [-ell•] adj. -t 
-a längsgående; längd-

long{play{ing}skiva [lån•-
plejin-] s. långspelande
grammofonskiva

long{ör [långö•r] s. -en -er
långrandigt avsnitt i bok
el. skådespel o.d.

look [lokk] s. -en -ar ut-
seende; modestil

loop{ing [lo•p-] s. -en -ar
flygning i vertikal cirkel

lopp s. -et; pl. = tids gång el.
förlopp; löpning m.m.

1loppa s. -n loppor insekt;
leva loppan ªvard.º festa,
leva rullan

2loppa v. -de ªvard.º plocka
av loppor; l. sig

lopp}bett s.
lopp}biten adj.
lopp}cirk{us s.
lopp}mark{nad s.; för be-

gagnade saker
lopp}spel s.
loran [lå•-] s. -en el. =
radionavigeringssystem
med lång räckvidd

loran}stat{ion s.
lord [lå•rd] s. -en -er engelsk

titel
lord}kansl{er s. engelsk
justitieminister

lornj{ett [-ett•] s. -en -er
glasögon med handtag

lornj{ett{era v. -de betrakta
genom lornjett

lornj{ett}skaft s.
lort [lort el. lo•rt] s. -en -ar

ªvard.º
lorta v. -de ªvard.º l. ner (sig)
lort{akt{ig adj. -t -a
lort{akt{ig{het s.
lort}gris s.
lort{ig adj. -t -a ªvard.º
lort{ig{het s.
lort}vatten s.
loser s. -n; pl. = el. enl. eng.

böjn. ªbildl.º förlorare
1loska s. -n loskor ªvard.º

spottklump

2loska v. -de ªvard.º spotta
loss adv. löst o.d.; göra,

kasta, vara l.
lossa v. -de
loss}gör{ing s.
lossliten avstavas loss}-

sliten adj.
lossna v. -de
loss{ning s.; till lossa
loss{nings}arbet{are s.
loss{nings}hamn s.
loss{nings}plats s.
loss}ryckt adj.
loss}tagen adj.
losta [lås•ta] s. -n lostor gräs
lot{ion [-(t)so•n] s. -en -er
ansikts- el. rakvatten m.m.

lots [lots] s. -en -ar
lotsa v. -de vägleda som

lots; l. sig (fram) försiktigt
ta sig fram

lots}av{gift s.
lots}brygga s.
lots}båt s.
lots}di{rekt{ör s.
lots}di{strikt s.
lots}fisk s.
lots}hjälp s.
lots}kutter s. -n lotskuttrar
lots{ning s. -en -ar
lots}pers{on{al s.
lots}plats s.
lots}plikt s.
lots}stat{ion s.
lots}tvång s.
lotsuppassning avstavas

lots}upp{pass{ning s.
lots}ut{kik s.
lots}väsen el. lots}väsende s.
lott s. -en -er lottsedel; andel;
vad som kommer till del,
öde, uppgift m.m.; dra äv.
kasta l. om ngt; (gå) om l.
jfr omlott

1lotta s. -n lottor medlem av
lottarörelsen

2lotta v. -de; l. om ngt dra
lott; l. ut dela ut gm lott-
dragning, avyttra med
lotteri

lotta}chef s.
lott{ad adj. lyckligt, illa l.
lotta}dräkt s.
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lotta}kår s.
lotta}rör{els{en s. best.; fri-

villig kvinnlig försvarsrörelse
lott}drag{ning s.
lott{eri [-i•] s. -et -er
lott{eri}drag{ning s.
lott{eri}för{ordn{ing s.
lott{eri}medel s. pl.
lott{eri}spel s.
lott{eri}stånd s. -et; pl. =
lott{eri}till{stånd s.
lott{eri}vinst s.
lott}för{sälj{ning s.
lott}kast{ning s.
lott}köp{are s.
lott}lös adj. -t -a
lott}lös{het s.
lott{ning s. -en -ar
lott}nummer s.
lotto s. -t tipsliknande lotteri
lotto}drag{ning s.
lotto}spel s.
lotto}vinst s.
lott}sedel s.
lot{us s. -en -ar växt
lot{us}blomma s.
lot{us}ställ{ning s.; vid med-

itation e.d.
lounge [laun•dç] s. -n [-en]

-r [-er]; hall el. sällskaps-
rum på hotell

1lov [lo•v] s. -en -ar vänd-
ning upp mot vinden;
ªbildl.º sväng; göra en l.;
slå sina lovar; ta loven av
ngn ªbildl.º få övertaget
över ngn

2lov [lå•v] s. oböjl. tillåtelse;
ha l.; utan l.; få l. få tillåt-
else el. vara tvungen

3lov [lå•v] s. -et; pl. = ledig-
het från skola

4lov [lå•v] s. -et beröm, pris
1lova [lo•-] v. -de ªsjö.º hålla

el. gå upp mot vinden
2lova [lå•-] v. -de 1 ge löfte

om; försäkra; ställa i ut-
sikt, varsla om m.m.
2 prisa

lov{ande [lå•-] adj. oböjl.
hoppingivande, löftesrik

1lo{vart [lo•-] s. oböjl. i l. mot-
sats: i lä

2lo{vart [lo•-] adv. l. om
masten

lo{varts}sida s.
lov}dag s.
lov{en [lå•-] s. oböjl. högtid-
ligt löfte; ordhållighet;
tro och l.

lov{era [lo-] v. -de ªsjö.º
kryssa sig upp i lovart

lov{er{ing s.
lov}gir{ig adj. -t -a ªsjö.º
lov}gir{ig{het s. ªsjö.º
lov{lig [lå•-] adj. -t -a
tillåten

lov{lig{het s.
lov{ning [lo•-] s. ªsjö.º till

1lova
lov}ord s.
lov}orda v.
lov}prisa v.
lov}pris{ning s. -en -ar
lov}psalm s.
lov}sjunga v.
lov}sång s.
lov}tal s.
lov}timme äv. lov}timma s.
lov}värd adj.
LP [ell•pe] s.; LP:n; pl. =
långspelande grammo-
fonskiva som går 33 1/3
varv per minut, longplay-
ingskiva

LP-skiva s.
L-stål [ell•-] s. stål med
profil i form av L

lu{ad adj. l. ål ªprov.º ål stekt
över öppen eld på kloför-
sett järnstativ

lubb s. -en -ar fisk
lubba v. -de ªvard.º springa
lubr{ik{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; automatisk
smörjanordning på maskin

lucia [-si•a] s. -n lucior
lucia}fest s.
lucia}fir{ande s. -t
lucia}kaffe s.
lucia}klänn{ing s.
lucia}krona s.
lucia}sång s.
lucia}tåg s. -et; pl. =
lucka s. -n luckor
lucker adj. -t luckra lös,

porös, gles; l. jord, väv-
nad

lucker{het s.
luck}karm s. ªmest sjö.º
luckra v. -de
luckr{ing s.
luck}öppn{ing s.
ludd s. -en el. -et fin o. tät
hårbeklädnad; lugg på
tyg m.m.

ludda v. -de; l. sig bli luggig
o.d.

ludd{ig adj. -t -a ªäv. bildl.º
obestämd, svävande;
konturlös

ludd{ig{het s. -en -er
ludd}tåtel s.
luden adj. ludet ludna hår-
beklädd

luden{het s.
luder s. ludret; pl. =, best. pl.

ludren ªkan väcka anstötº
prostituerad

ludra v. -de lägga ut åtel
ludr{ing s.
lue s. -n luar ªprov.º pojke
lues s. oböjl. syfilis
lues}be{handl{ing s.
luet{isk [-e•t-] adj. -t -a
syfilitisk

luffa v. -de 1 ªvard.º lunka,
trava, vandra omkring; gå
som lösdrivare  2 med
lovning söka hindra segel-
båt att passera i lovart

luff{are s. -n; pl. =, best. pl.
luffarna lösdrivare

luff{ar}liv s.
luff{ar}schack s., till 2schack
luff{en s. best. ªvard.º på l.
lufs s. -en -ar ªvard.º stor,
ohyfsad mansperson

lufsa v. -de gå el. springa
klumpigt el. trögt; lunka

lufs{ig adj. -t -a klumpig o.
långsam; ovårdad

lufs{ig{het s.
luft s. -en -er 1 knappast pl.

komma ut i friska luften
i det fria; ge l. åt utlopp
2 fack mellan poster i
fönster; en l. gardiner
gardiner till ett fönster
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lufta v. -de vädra; låta få
frisk luft; dryfta el. ge ut-
lopp åt l. (på) sig ªvard.º
hämta frisk luft el. nya
intryck

luft}af{fär{er s. pl. ªbildl.º
luft}akro{bat s.
luft}an{fall s.
luft}an{grepp s.
luft}ball{ong s.
luft}be{vaka v.
luft}be{vak{ning s.
luft{be{vak{nings}syst{em s.
luft}blåsa s.
luft}bomb{arde{mang s.
luft}bro s.; med flyg
luft}bubbla s.
luft}buren adj.
luft}bössa s.
luft}cirkul{at{ion s.
luft}drag s.
luft}driven adj.
luft}elektr{isk adj. -t -a
luft}fakt{ura s.
luft}far{kost s.
luft}fart s. -en
luft{farts}in{spekt{ion{en s.

best.
luft{farts}mynd{ig{het s.
luft{farts}om{råde s.
luft{farts}verk{et s. best.
luft}far{tyg s.
luft}filter s.
luft}flotta s.
luft}fukt{are s. -n; pl. =, best.

pl. luftfuktarna
luft}fukt{ig{het s.
luft}fylld adj.
luft}färd s.
luft}för{o{ren{ing s.
luft}för{svar s.
luft{för{svars}sekt{or s.
luft}gap s.
luft}ge{vär s.
luft}grop s.
luft}hav s.
luft}herra{välde s.
luft}hål s.
luft{ig adj. -t -a som inne-
håller mkt luft

luft{ig{het s.
luft}in{tag s. ªtekn.º
luft}kammare s.

luft}kan{al s.
luft}kond{it{ion{er{ad adj.
luft}kond{it{ion{er{ing s.
luft}korri{dor s.
luft}krig s.
luft}kudde s.
luft{kudde}far{kost s.
luft{kudde}far{tyg s.
luft}kyld adj.
luft}kyl{ning s.
luft}lager s., till 1lager
luft}land{ning s.
luft}land{sätta v.
luft}land{sätt{ning s.
luft}led s. -en -er
luft}led{es adv.
luft}led{ning s.
luft}låda s.; i orgel
luft}madrass s.
luft}maska s. ªhandarb.º
luft}massa s.
luft}mot{stånd s.
luft{ning s. -en -ar
luft}om{byte s.
luft}om{sätt{ning s.
luft}per{spekt{iv s.
luft}pist{ol s.
luft}post s.
luft}pump s.
luftraid se lufträd
luft}ren{are s.
luft}ren{ing s.
luft}rot s.; på växt
luftroute se luftrutt
luft}rum s. -met
luft}rutt äv. luft}route s.
luft}räd el. luft}raid s. ªmil.º
luft}rätt s. ªjur.º
luft}rätts{lig adj. -t -a
luft}rör s.
luft{rörs}katarr s.
luft}sjuk adj. -t -a
luft}sjuka s.
luft}skalle s.; vid röntgenfoto-

grafering
luft}skepp s.
luft}skydd s.
luft{skydds}öv{ning s.
luft}slag s. ªmil.º
luft}slang s. -en -ar
luft}slott s.
luft}sluss s.
luft}språng s.

luft}streck s.
luft}strid s.
luft}strids{kraft{er s. pl.
luft}strupe s.
luft}ström s.
luft}ström{ning s.

1luft}sug s. -en -ar
2luft}sug s. -et
luft}säck s.
luft}till{försel s.
luft}tom adj.
luft}tom{het s.
luft}torka v.
luft}tork{ning s.
luft}traf{ik s.
luft}trans{port s.
luft}trumma s. ªbygg.º
luft}tryck s.
luft{trycks}för{ändr{ing s.
luft}tät adj. lufttätt lufttäta
luft}tät{het s.
luft}vapen s.
luft}vent{il s.
luft}vård s. -en
luft{vårds}pro{blem s.
luft}väg s.
luft{vägs}in{fekt{ion s.
luft}värd{ig adj. -t -a
luft}värd{ig{het s.
luft{värd{ig{hets}be{vis s.
luft}värme s.; för uppvärmning

av hus
luft{värme}pump s.
luft}värme{växl{are s.
luft}värn s.
luft{värns}artill{eri s.
luft{värns}batt{eri s.
luft{värns}eld s.
luft{värns}kan{on s., till

2kanon
luft{värns}kår s.
luft{värns}pjäs s.
luft{värns}rege{mente s.
luft{värns}rob{ot s.
luft{värns}vapen s.
luft{värns}öv{ning s.
luft}växl{ing s.

1lugg s. -en -ar 1 i pannan
nedhängande hår; titta
under l. 2 luggning; få l.

2lugg s. -en yta med fram-
stickande fibrer o.d. på
tyg
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lugga v. -de 1 dra ngn i
håret  2 l. sig bli luggig

lugg{as v. luggades 1 ge
luggar, lugga varandra
2 bli luggig

lugg{ig adj. -t -a
lugg{ig{het s.
lugg}klippt adj.
lugg{ning s. -en -ar
lugg}sliten adj.
lugg}sliten{het s.

1lugn adj. -t -a
2lugn s. -et
lugna v. -de; l. sig
lugn{ande adj. oböjl. l. 

medel
lugn}vatten s.
lugn}väder s.
luguber [-gu•-] adj. -t

lugubra sorglig, dyster
luka v. -de ªprov.º rensa,
rensa bort ogräs

luk{ning s. -en -ar
lukr{at{iv [-i•v äv. lukk•-] adj.

-t -a inbringande, lön-
ande

lukt s. -en -er
lukta v. -de
lukt}borre s. -n luktborrar

växt
lukt}flaska s.
lukt}fri adj.
lukt}lös adj. -t -a
lukt}lös{het s.
lukt}nerv s.
lukt}olv{on s.; prydnadsbuske
lukt}org{an s.
lukt}pion s.
lukt}salt s.
lukt}sinne s.
lukt}stöt s.
lukt}viol s.
lukt}ärt s. -en -er mest i pl.
lukull{isk [-ull•-] adj. -t -a
utsökt, läcker; l. måltid

lule}bo [lu•-] s. -n -r inv.
i Luleå

Luleå}bo [lu•-] el. luleå}bo s.
-n -r

1lull adv. stå l. utan stöd
2lull interj.; återgivande ljud

varmed barn vyssas till sömns
o.d.; vyssa el. vyssja lull

lulla v. -de 1 ªvard.º vyssa
i sömn m.m. 2 ªvard.º
vagga, ragla, vara
onykter; gå och l.

lull{ig adj. -t -a
lullull avstavas lull}lull s. -et
grannlåt

lumb{ago [-a•-] s. -n rygg-
skott

lumb{al [-a•l] adj. -t -a länd-
lumb{al}kota s.
lumb{al}punkt{ion s.
lumber}jacka s.; sportjacka
lum{en s.; pl. = måttenhet för

ljusflöde; hålighet i organ
m.m.; ett l.

lum{in{ans [-an•s] s. -en mått
för ljusstyrka

lum{in{isc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en ljusut-
veckling som inte beror
på hög temperatur

lum{in{os{itet [-e•t] s. -en ab-
solut ljusstyrka

lum{in{ös [-ö•s] adj. -t -a lys-
ande, glänsande; en l. idé

lummer s. -n växt
lummer}växt s.
lumm{ig adj. -t -a yvig o.
lövrik; ªvard.º lätt berusad

lumm{ig{het s.
1lump s. -en tygavfall; ªvard.º

värnpliktigs militäruniform
el. militärtjänst; göra
lumpen ªvard.º göra värn-
plikten

2lump s. -en -ar trashank,
stackare; kasserat stycke
av stock m.m.

lumpa v. -de ªvard.º frånskilja
o. kassera (del av) stock;
göra militärtjänst som
värnpliktig

lump{ar}hist{oria s. ªvard.º
lump{ar}komp{is s. ªvard.º
lump{ar}tid s. ªvard.º
lump}bod s.
lumpen adj. lumpet lumpna
simpel, tarvlig; obetydlig

lumpen{het s.
lump}handel s.
lump}handl{are s.
lump}hög s.

lump{ig adj. -t -a trasig,
paltig

lump{ig{het s.
lump{ning s.
lump{or s. pl. trasor, paltor
lump}saml{are s.
lun{ar [-a•r] adj. -t -a ªastr.º
mån-

lun{ar{isk adj. -t -a ªastr.º
lunar

lun{ari{um [-a•r-] s. lunariet
lunarier ªastr.º instrument
som visar månens ställ-
ning

lun{at{ion s. -en -er ªastr.º tid
mellan två lika månfaser

lunch s. -en -er måltid mitt
på dagen

luncha v. -de äta lunch
lunch}bar s. -en -er
lunch}bord s.
lunch}box s., till 1box
lunch}bricka s.
lunch}dags adv.
lunch}gäst s.
lunch}korg s.
lunch{ning s.
lunch}paus s.
lunch}rast s. -en -er
lunch}restaur{ang s.
lunch}rum s.
lunch}ställe s.
lunch}stängd adj.
lunch}tid s.
lund s. -en; pl. -ar äv. -er löv-

trädsdunge m.m.
lunda}bo [lun•d-] el. Lunda}-

bo s. -n -r inv. i Lund
lunda}stud{ent el. Lunda}-

stud{ent s.
lund{ens{are [-en•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. lundensarna
mest om akademiker

lund{ens{isk adj. -t -a
lund}gröe s.
lund}trav s. -en växt
lun{ett [-ett•] el. lyn{ett
[ly-] s. -en -er halvmån-
formigt fält el. fönster
över dörr m.m.

lunga s. -n lungor andnings-
organ

lung}and{ande adj. oböjl.
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lung}art{är s.
lung}blåsa s.
lung}blöd{ning s.
lung}blöt adj. lungblött

lungblöta genomblöt
lung}cancer s.
lung}em{boli s.
lung}em{fys{em s.
lung}fisk s.
lung}in{flamm{at{ion s.
lung}katarr s.
lung}lob s.
lung}mos s.
lung}sikt{ig adj. -t -a ªåld.º
som har lungtuberkulos

lung}sjuk adj. -t -a
lung}sjuk{dom s.
lung}sot s. -en ªåld.º lung-
tuberkulos

lung}spets s.
lung}sur adj. -t -a genomsur
lung}säck s.
lung{säcks}in{flamm{at{ion s.
lung}tuberkul{os s.
lung}våt adj. lungvått lung-

våta genomvåt
lung}väv{nad s.
lung}öd{em s.
lung}ört s.
lunk s. -en
lunka v. -de springa lång-
samt, trava; traska

lunna v. -de ªskogsv.º släpa
ihop virke

lunn{are s. -n; pl. =, best. pl.
lunnarna ªskogsv.º traktor
för lunning

lunne s. -n lunnar fågel
lunne}fågel s.
lunn{ing s. ªskogsv.º
lunn}kälke s.
luns s. -en -ar ªvard.º
klumpig mansperson

lunsa s. -n lunsor ªvard.º
luns{ig adj. -t -a klumpig;
drumlig

luns{ig{het s.
1lunta s. -n luntor tjock o.

sliten bok
2lunta v. -de 1 ªprov.º tända

eld särsk. på torrt gräs på rot
2 ªfinl. vard.º fuska, titta
i facit i skolan

lunt{are s. -n; pl. =, best. pl.
luntarna ªprov.º person
som luntar

lunt}lapp s. ªfinl.º
lunt}lås s.; på ä. gevär
lup{in [-i•n] s. -en -er växt
lup{in}odl{ing s.
lupp s. -en -er förstorings-
glas

lup{us s. oböjl. hud-
tuberkulos m.m.; en l.

lup{us}pati{ent s.
1lur s. -en -ar 1 blåsinstru-

ment; hörapparat (till telefon)
m.m. 2 ªvard.º slummer; ta
sig en l.

2lur s. oböjl. ligga, stå på l.
dold, på pass, i bakhåll
o.d.

lura v. -de 1 bedra, narra;
ligga på lur, passa; vänta
på tillfälle m.m. 2 ªvard.º
slumra

lur{as v. lurades lura ngn
lur}blås{are s.
lur{en}drej{are s. person
som lurar el. bedrar

lur{en}drej{eri s. -et -er
luri{fax [lu•- äv. -ak•s] s. -en

-ar skälm, filur
lur{ig adj. -t -a finurlig; ill-
marig

lur{ig{het s. -en -er
lur{ing s. -en -ar ªvard.º filur,
skojare

lurk s. -en -ar ªvard.º tölp,
drummel

lurk{ig adj. -t -a
lurk{ig{het s.
lur}låt s.
lur}passa v.; t.ex. i kortspel
lur}pass{ning s.
lur}sign{al s.
lur}stöt s.
lurt [lu•rt] adj. oböjl.;

predikativt ªvard.º försåt-
ligt, skumt, suspekt

lurv{ig [lur•v-] adj. -t -a
luden o. rufsig, tovig,
ovårdad; ªvard.º lätt be-
rusad

lurv{ig{het s.
lus s. -en löss insekt

lusa v. -de ªvard.º röra sig el.
arbeta o.d. sakta, söla;
löska m.m.

luse}kofta s. norsk koft-
modell med prickig
mönsterstickning

lusern [-ä•rn] s. -en -er växt
lusern}grön{mjöl s.
lusern}mjöl s.
lusern}odl{ing s.
lus}fatt{ig adj. -t -a ªvard.º
utfattig

lus{ig adj. -t -a som har
löss, full av löss; ªvard.º
sölig, långsam

lus{ing s. -en -ar ªvard.º örfil
luska v. -de ªvard.º gå om-
kring och snoka; lista ut
genom att snoka; l. reda på

lus}kung s. härmask
lus}läsa v. läsa noggrant o.

kritiskt
lus}läs{ning s.
lus}pank adj. -t -a ªvard.º
lussa v. -de ªvard.º hålla
luciafest; gå som el. vara
lucia

lusse}fest s. ªvard.º luciafest
lusse}kaffe s. ªvard.º
lusse}katt s.; bröd
lust s. -en böjelse, begär;

känsla av glädje m.m.; som
förled i sms äv. nöjes-

lusta s. -n -r sexuell åtrå;
syndigt begär; som efterled
i sms allmänt böjelse (för)

lust{bar{het s. -en -er för-
lustelse, nöjestillställning

lust}be{ton{ad adj.
lust}eld s.
luste{lig adj. -t -a ªåld.º glad,
munter, trevlig

lust}fylld adj.
lust}färd s.
lust}för{nimm{else s.
lust}gas s.
lust}gård s.
lust}hus s.
lusti{fik{at{ion s. -en -er

ªvard.º lustighet
lust{ig adj. -t -a
lust{ig{het s. -en -er
lust{ig}kurre s.
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lust}jakt s.
lust}känsla s.
lust}mord s.
lust}mörda v.
lust}mörd{are s.
lust}resa s.
lustr{um s. oböjl. femårs-
period; ett l.

lust}slott s.
lust}spel s.
lust}tur s. -en -er
lust}vandra v.

1lut s. -en -ar lösning av
alkalier el. salter m.m.
använd som tvättmedel o.d.

2lut s. -et; pl. = lutande
ställning; sluttning; 
på l. äv. bildl. i beredskap
o.d.

1luta s. -n lutor stränginstru-
ment

2luta v. -de 1 stå el. ställa
snett m.m.; l. åt; l. sig
2 lägga i el. behandla
med lut

luten{ist [-is•t] s. -en -er lut-
spelare

lut}fisk s.
luther{an [-a•n] s. -en -er
luther{an{ism [-is•m] s. -en
lutherdom

luther{dom [lutt•-] s. -en
luthersk lära el. tro o.d.

luthersk [lutt•-] adj. -t -a
lut}lägga v.
lut}lägg{ning s.
lut{ning s. -en -ar
lut}spel s.
lut}spel{ande adj. oböjl.
lut}spel{are s.
lut}sång{are s.
lutter adj. oböjl. idel
luttra v. -de rena; förädla
luttr{ad adj. prövad av mot-

gångar
luttr{ing s.

1luv s. -en -ar 1 hårdrag-
ning, luggning  2 ªvard.º
råka i luven på i slagsmål
el. tvist med

2luv s. -en -ar el. luv{er -n
luvar skälm, filur

luva s. -n luvor mössa

luver se 2luv
lux s. oböjl.; måttenhet för be-

lysning; en l.
lux{at{ion s. -en -er urled-
vrickning

luxem}burg{are [luk•s-] s.
inv. i Luxemburg

luxem}burgsk adj. -t -a
luxem}burgska s. -n luxem-

burgskor kvinna
lux}meter s. -n luxmetrar
instrument för mätning
av belysning

lux}tal s.; anger belysnings-
styrka

luxu{ös [-ö•s] adj. -t -a
lyxig, praktfull o.d.

ly s. -et skydd
lya s. -n lyor underjordiskt
bo för vilda djur; ªvard.º
liten bostad

lybeck{are [ly•-] s. -n; pl. =,
best. pl. lybeckarna inv.
i Lybeck

lybsk adj. -t -a; l. skinka
rökt skinka

lyce{um [-se•-] s. lyceet lyce-
er högre läroanstalt i ä. tid

1lycka s. -n; l. till!
2lycka s. -n lyckor slinga,

ögla; rännsnara; åker-
täppa

3lycka v. lyckte stänga;
bakom lyckta dörrar

lyck{ad adj. ett lyckat försök
lyck{as v. lyckades; l. väl i

livet; försöket lyckades
lyck{lig adj. -t -a
lyck{lig{en adv. på ett lycko-
samt sätt

lyck{lig}göra v. _
lyck{ligt{vis adv.
lycko}bring{ande adj. oböjl.
lycko}bring{are s.
lycko}dag s.
lycko}dröm s.
lycko}hjul s.
lycko}kast s. -et; pl. =
lycko}klöver s.
lycko}känsla s.
lycko}mor{al s.
lycko}piller s.
lycko}ridd{are s.

lycko}rike s.
lycko}rus s.
lycko{sam adj. -t -ma fram-
gångsrik; gynnsam m.m.

lycko}slant s.
lycko}spark s.
lycko}tal s.
lyck}sal{ig [-sa•- äv. lykk•-]

adj. -t -a fylld av djup
lycka, säll m.m.

lyck{sal{ig}göra v. _
lyck}sal{ig{het s.
lyck}sök{are s.
lyck}sök{eri [-i• äv. lykk•-] s.

-et
lyck}sök{erska s. -n lycksök-

erskor
lyck}träff s.
lyck}önska v.
lyck}önsk{an s.
lyck}önsk{ning s.
lyck{önsk{nings}tele{gram s.
lyda v. lydde el. löd, lytt,

lydd n. lytt, pres. lyder
1 rätta sig efter, vara
lydig; höra el. sortera
under 2 ha viss lydelse,
vara avfattad, låta; l. på
uppgå till, gå ut på, gälla
m.m.

lyd{akt{ig adj. -t -a
lyd{akt{ig{het s.
lyd{else s. -n -r
lyd}folk s.
lyd}furste s.
lyd{ig adj. -t -a
lyd{ig{het s.
lyd{isk adj. -t -a; l. skala
lyd}kon{ung s.
lyd}kung s.
lyd}land s., till 1land ªmest

hist.º
lyd{nad s. -en
lyd{nads}brott s.
lyd{nads}plikt s.
lyd}rike s.
lyd}stat s.
lyft s. -et; pl. = lyftande
rörelse; ªvard.º avgörande
framgång

lyfta v. lyfte, lyft, lyft, pres.
lyfter; l. lön få ut; fågeln
lyfter flyger upp
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lyft}an{ordn{ing s.
lyft{are s. -n; pl. =, best. pl.

lyftarna
lyft}arm s.
lyft{bar adj. -t -a
lyft}bro s.
lyft}don s.
lyft}för{måga s.
lyft}kraft s.
lyft}kran s.
lyft}krok s.
lyft{ning s. -en -ar
lyg{ens [ly•g-] s. oböjl. ªvard.º
lögn; det var l. det var
omöjligt

ly}hörd adj. som lätt upp-
fattar och tar hänsyn till
ngt; där ljud lätt hörs; 
lyhörda lägenheter

ly}hörd{het s.
1lykta s. -n lyktor belysnings-

anordning m.m.
2lykta v. -de ªåld.º sluta
lykt}bär{are s.; insekt
lykt}glas s.
lykt}gubbe s. irrbloss
lykt}sken s.
lykt}stolpe s.
lymfa s. -n vävnadsvätska

i kroppen
lymf{at{isk [-a•-] adj. -t -a
lymf}kärl s.
lymf}körtel s.
lymfo{cyt [-y•t] s. -en -er
liten vit blodkropp

lymf}syst{em s.
lymmel s. -n lymlar slyngel,
drummel

lymmel{akt{ig adj. -t -a
lymmel{akt{ig{het s.
lyncha v. -de med själv-
tagen rätt avliva el. våld-
samt bestraffa en (förment)
brottsling

lynch{ning s. -en -ar
lynch}stäm{ning s.
lynett se lunett
lynne s. -t -n sinnelag;
sinnesstämning, humör

lynn{es}art s.
lynn{es}drag s.
lynn{es}kast s. -et; pl. =
lynn{es}ut{brott s.

lynn{ig adj. -t -a nyckfull,
oberäknelig

lynn{ig{het s.
lyra s. -n lyror 1 hög boll;

ta l. 2 stränginstrument
m.m. 3 fisk

lyr}boll s.
lyr}form{ig adj. -t -a
lyr}fågel s.
lyr{ik [-i•k] s. -en poesi som

ger uttryck åt känslor el. stäm-
ningar

lyr{ik{er [ly•-] s. -n; pl. =
lyr{ik}klubb s.
lyr{ik}ur{val s.
lyr{isk adj. -t -a lyrik-;
musik- (t.ex. l. scen)

lyr{isk{het s.
lyr{ism [-is•m] s. -en -er
lyriskhet; lyriskt drag

lyr}torsk s. -en -ar
lysa v. lyste prov. äv. lös ut-
stråla el. ge ljus; kungöra;
det lyser för dem lysning
till äktenskap avkunnas
el. har avkunnats för dem

lys{ande adj. oböjl.
lys}boj s. -en -ar
lyse s. -t -n anordning för be-
lysning; ljus

lys{in [-i•n] s. -et -er amino-
syra m.m.

lys{ing s. -en -ar växt
lys}kraft s.
lys}mask s. -en -ar
lys{ning s. -en -ar tillkänna-
givande från predikstol i
kyrka att ett par ämnar ingå
äktenskap

lys{nings}be{vis s.
lys{nings}mot{tag{ning s.
lys{nings}pre{sent s.
lys{ol [-å•l] s. -en desin-

fektionsmedel
lys{ol}lukt s.
lys}petr{ole{um s. ªfinl.º eld-
ningsfotogen

lys}pist{ol s.
lys}rak{et s.
lys}rör s. ªelektr.º
lyss v.; pres. lyss, imperf.

lyddes, sup. obrukl., imper.
lyss lyssna

lyssna v. -de försöka höra;
uppmärksamt höra på; l. till
ngt ªbildl.º skänka upp-
märksamhet åt

lyssn{ar}ap{par{at s.
lyssn{ar{brev s.
lyssn{are s. -n; pl. =, best. pl.

lyssnarna
lyssn{ar}intr{esse s.
lyssn{ar}post s.
lyssn{ar}re{akt{ion s.
lyssn{ar}under{sök{ning s.

ªradio.º
lyssn{erska s. -n lyssnerskor
lyssn{ing s.
lysten adj. lystet lystna som
har stark lust, full av
begär

lysten{het s.
1lyster s. -n; pl. lystrar el.

lystrer 1 ej pl. glans,
skimmer  2 ljusstake med
prismor

2lyst{er v.; pres. ªåld.º det l.
mig (att veta) jag har lust
att veta

lyst}mäte s. -t -n; få sitt l. så
mycket man orkar el. vill
ha

lyst{nad s. -en begär, åtrå
lystra v. -de lyssna uppmärk-

samt, ge akt; l. till ngt ge
akt på o. rätta sig efter
m.m.

lystr{ing s.
lystr{ings}ord s.
lys}tråd s. ªelektr.º
lys}ved s.
lyte s. -t -n kroppsfel; ªäv.

bildl.º
lyt{es}drabb{ad adj.
lyt{es}kom{ik s.

1lytt adj.; n. =, -a ofärdig,
vanför

2lytt adj. oböjl. lyhört; det är
l. i huset

lyx s. -en prakt, yppighet,
överflöd, ngt onödigt

lyx}art{ikel s. överflödsvara
lyx}be{ton{ad adj.
lyx}bil s.
lyx}före{mål s.
lyx}för{pack{ning s.
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lyx}hot{ell s.
lyx}hustru s.
lyx{ig adj. -t -a
lyx{ig{het s.
lyx}jakt s.
lyx}klass s.
lyx}kon{sumt{ion s.
lyx}kryss{are s.
lyx}liv s.
lyx}restaur{ang s.
lyx}san{era v.
lyx}skatt s.
lyx}svit s.
lyx}tele{gram s.
lyx}till{varo s.
lyx}vara s.
lyx}villa s.
lyx}åk s. ªvard.º

1låda s. -n lådor fyrkantig be-
hållare m.m.; hålla l. ªvard.º
prata länge

2låda v. lådde, lått, pres.
låder; l. vid sitta fast vid,
häfta vid o.d.

låd}bil s.
låd}kamera s.
låd{vis adv.
låg adj. -t -a, lägre lägst;

ligga lågt ªäv. vard.º vara
avvaktande el. passiv o.d.

1låga s. -n lågor 1 mängd
brinnande gas, flamma
2 kullfallet träd

2låga v. -de brinna med
kraftig flamma

låg}adel s.
låg}akt{iv adj. -t -a
låg}av{lön{ad adj.
låg}blad s. ªbot.º
låg{en{ergi}lampa s.
låg{en{ergi}sam{hälle s.
låg}fjäll s. -et; pl. = ªgeogr.º
låg}fladder s.; till 1låga 1
låg}flyg{ning s.
låg}frekv{ens s.
låg}frekv{ent adj.
låg}hals{ad adj.
låg}halt adj.
låg{het s. -en -er
låg}hjul{ing s. -en -ar
låg}hus s.
låg{hus}be{bygg{else s.
låg}in{komst s.

låg{in{komst}tag{are s.
låg}in{tens{iv adj. -t -a
låg}kant s. oböjl. på l.
låg}klack{ad adj.
låg}klass{ig adj. -t -a
låg}kon{junkt{ur s.
låg}kyrka s.
låg}kyrk{lig adj. -t -a
låg}kyrk{lig{het s.
låg}land s., till 1land
låg{lands}ras s. -en -er
låg}länt adj.; n. =, -a
låg}länt{het s.
låg}löddr{ande adj. oböjl.
låg}lön s.
låg}lön{ad adj.
låg}lön{are s. ªvard.º
låg{löne}före{tag s.
låg{löne}grupp s.
låg{löne}pro{fil s.
låg{löne}sats{ning s.
låg{löne}yrke s.
låg}mjölk{ande adj. oböjl.
låg}mosse s.
låg}mäld adj. lågmält låg-

mälda som framförs med
låg röst; ªbildl.º diskret

låg}mäld{het s.
låg}okt{an{ig adj. -t -a
låg}prest{er{ande adj. oböjl.
låg}pris s., till 1pris
låg{pris}klass s.
låg{pris}sats{ning s.
låg{pris}varu{hus s.
låg}pro{cent{ig adj. -t -a
låg}relief s.
låg{ränte}pol{it{ik s.
låg}sinn{ad adj.
låg}sint adj.
låg}sint{het s.
låg}sko s.
låg}slätt s.
låg}sniff s. -en -ar ªvard.º
lågflygning

låg}sniffa v. ªvard.º
låg}spänd adj.
låg}spänn{ing s.
låg{stadie}klass s.
låg{stadie}lär{are s.
låg{stadie}skola s.
låg}stadi{um s.
låg{stat{us}yrke s.
låg}svavl{ig adj. -t -a; l. olja

låg}säs{ong s.
lågt- i sms
lågt}flyg{ande adj. oböjl.
lågt}gå{ende adj. oböjl.
lågt}ligg{ande adj. oböjl.
låg}traf{ik s.
låg}tryck s.
låg{trycks}centr{um s.
låg{trycks}däck s.
lågt}sitt{ande adj. oböjl.
lågt}stå{ende adj. oböjl.
låg}tysk adj. -t -a
låg}tyska s. -n språk
låg}ut{bild{ad adj.
låg}varv{ig adj. -t -a; l. motor
låg}vatten s.
låg{vatten(s)}märke s. ªsärsk.

bildl.º
låg}vuxen adj.
låg}värd{ig adj. -t -a
låg}väx{ande adj. oböjl.
låg}växt adj.
låg}ätt{ad adj.
lån s. -et; pl. = lånande;
något som lånats; till låns
såsom lån – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

låna v. -de; l. pengar; lånta
fjädrar sådant som inte
är ens eget

låne}an{sök{an s.
låne}be{hov s.
låne}be{lopp s.
låne}biblio{tek s.
låne}bok s., till 1bok
låne}ex{ped{it{ion s.
låne}fin{ansi{er{ing s.
låne}fond s.
låne}form s. -en -er
låne}för{bind{else s.
låne}gar{anti s.
låne}handl{ing s.
låne}kassa s.
låne}kort s.
låne}köp s.
låne}mark{nad s.
låne}medel s. pl.
låne}möj{lig{het s.
låne}ränta s.
låne}summa s.
låne}sök{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
låne}tak s.
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låne}trans{akt{ion s.
låne}verk{sam{het s.
låne}vill{kor s.; pl.
låne}väg{en s. best.
låne}ärende s.
lån}fången adj. lånfånget

lånfångna ªjur.º
lång adj. -t -a, längre längst
långa s. -n långor fisk
lång{bens}groda s.
lång}bent adj.
lång}boll s.
lång}bord s.
lång}byx{or s. pl.
lång}båt s.
lång}bänk s.
lång}dans s.
lång}di{stans s.
lång}di{stans{are s. -n; pl. =,

best. pl. långdistansarna
lång{di{stans}rob{ot s.
lång}dragen adj.
lång}dragen{het s.
långe}fiske s.
lång}fil s. -en filmjölk
lång}film s.
lång}finger s.
lång{finger}nagel s.
lång}fingr{ad adj.
lång}fingr{ig adj. -t -a
lång}fingr{ig{het s.
lång}franska s. -n el. -t; pl. =

bröd
lång}fre{dag{en s. best.; i påsk-

veckan
lång}frist{ig adj. -t -a
lång}färd s.
lång}gard{in s.
lång}grogg s.
lång}grund adj.
lång}hala v.
lång}halm s. hänga ihop

som ler och l.
lång}halm{ig adj. -t -a
lång}hal{ning s.
lång}hals{ad adj.
lång}helg s.
lång}horn{ad adj.
lång}horn{ig adj. -t -a
lång}horn{ing s. -en -ar
lång}hus s. ªbygg.º
lång}hår{ig adj. -t -a
lån}giv{are s.

lån}giv{ning s.
lång}kals{ong{er s. pl.
lång}klänn{ing s.
lång}kok s.
lång}kål s.
lång}kör{are s.
lång}kör{ning s.
lång}lagd adj.
lång}led{as v. ªprov. o. finl.º
ha långtråkigt

lång}led{ig adj. -t -a
lång}led{ig{het s.
lång{lig adj. -t -a; på lång-

liga tider
lång}ligg{are s.; på sjukhus
lång}liv{ad adj.
lång}lång adj. -t -a
lång}mjölk s.
lång}mod s. -et
lång}mod{ig adj. -t -a
lång}mod{ig{het s.
lång}nos{ig adj. -t -a
lång}näst adj.
lång}panna s.
lång}pass{ning s. ªsport.º
lång}pendla v.
lång}pendl{are s.
lång}pratare s. -n; pl. =, best.

pl. långpratarna
lång}pro{men{ad s.
lång}rand{ig adj. -t -a
lång}rand{ig{het s.
lång}resa s.
lång}rev s. -en -ar
lång}rock s. -en -ar
lång}rota v. -de
lång}rot{ning s.
lång{sam adj. -t -ma
lång{sam}gå{ende äv. lång{-

samt}gå{ende adj. oböjl.
lång{sam{het s.
långsamtgående se lång-

samgående
långschal se långsjal
lång}segl{ing s.
lång}sida s.
lång}sid{es adv. ªmest sjö.º
lång}sikt s. oböjl. på l.
lång}sikt{ig adj. -t -a
lång}sikt{ig{het s.
lång{sikts}plan{er{ing s.
lång}sim{ning s.
lång}sint adj.

lång}sint{het s.
lång}sjal el. lång}schal s.

ªbildl., vard.º tusen-
lapp

lång}skaft{ad adj.
lång}skalle s.
lång}skall{ig adj. -t -a
lång}skall{ig{het s.
lång}skepp s.
lång}skepps adv. ªsjö.º
lång}skjorta s.
lång}skjut{ande adj. oböjl.

l. kanon
lång}skott s.
lång}skrangl{ig adj. -t -a
lång}skrangl{ig{het s.
lång}slutt{ande adj. oböjl.
lång}släp{ig adj. -t -a
lång}släp{ig{het s.
lång}smal adj. -t -a
lång{spels}skiva s.
lång}stamm{ig adj. -t -a
lång}sticka s. ªfinl.º dra l.
dra lott

lång}strumpa s.
lång}sträckt adj.
lång}svans{ad adj.
lång}synt adj.
lång}synt{het s.
lång}sökt adj.
långt adv. längre längst; inte

på långt när; långt ifrån
hopskr. äv.

långt}gå{ende adj. oböjl. l.
krav, åtgärder

lång{tids}arbets{lös adj. -t -a
lång{tids}av{tal s.
lång{tids}budget s.
lång{tids}ef{fekt s.
lång{tids}för{ordn{ande s.
lång{tids}hyra v.
lång{tids}kon{trakt s.
lång{tids}minne s.
lång{tids}park{er{ing s.
lång{tids}plan{er{ing s.
lång{tids}pro{gnos s.
lång{tids}pro{gram s.
lång{tids}sjuk adj. -t -a
lång{tids}sjuk{vård s.
lång{tids}ut{bild{ad adj.
lång{tids}ut{hyra v.
lång{tids}ut{hyr{ning s.
lång{tids}vik{ari{at s.
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lång{tids}vård s. -en
lång}trad s. långfärd
lång{trad{ar}chauff{ör s.
lång}trad{are s. -n; pl. =,

best. pl. långtradarna last-
bil el. fartyg för långväga
transporter

lång{trad{ar}släp s.
lång}trad{ig adj. -t -a lång-
tråkig; mångordig

lång}tråd{ig adj. -t -a
lång}tråk{ig adj. -t -a
lång}tråk{ig{het s.
lång}tur s. -en -er
lång}var{ig adj. -t -a som
varar länge

lång}var{ig{het s.
lång}våg s. -en våglängds-

område
lång}våg{ig adj. -t -a
lång{vågs}sänd{are s.
lång}vård s. -en
lång{vårds}av{del{ning s.
lång{vårds}klin{ik s.
lång{vårds}med{ic{in s.
lång{vårds}pati{ent s.
lång{vårds}plats s.
lång}väga adv. o. adj. oböjl.

l. gäster
lång}väg{are s. -n; pl. =, best.

pl. långvägarna person
som successivt avancerat
från låg tjänst inom ett
företag

lång}vägg s.
lång}växt adj.
lång}ärm{ad adj.
lånke s. -n lånkar växt
lån}ord s.
lån}spara v.
lånta se låna
lån}tag{are s.

1lår s. -et; pl. = övre del av
bakben

2lår s. -en -ar stor låda
lår}ben s.
lår{bens}brott s.
lår{bens}hals s.
lård{ing s. -en ªsjö.º smäckert

tåg
lår{ing s. -en -ar ªsjö.º akter-
del av fartygssida

lår{ings}vind s.

lår{ings{vis adv.
lår}muskel s.
lås s. -et; pl. = stängningsan-

ordning m.m.
låsa v. låste; l. sig fastna

o.d.
lås}an{ordn{ing s.
lås{bar adj. -t -a
lås}bleck s.
lås}kolv s.
lås{ning s. -en -ar
lås{nings}fri adj. låsningsfria

bromsar
låssa se låtsa
låssas se 1låtsas, 2låtsas
lås}smed s.
låt s. -en -ar folkmelodi,
visa,

låta v. lät, låtit, pres. låter
1 ljuda, höras; vara av-
fattad, lyda m.m. 2 inte
hindra att, tillåta; få el.
komma ngn att göra ngt el.
ngt att ske m.m.; det låter
säga sig; det låter sig
göra(s); påståendet låter
försvara sig el. låter sig
försvara(s) kan försvaras;
l. bli; l. hälsa att; l. höra
av sig; låt oss gå!

låt{ande s. -t -n
låt{gå}ment{al{itet [-gå•-] s.
låt{gå}pol{it{ik s.
låt{gå}syst{em s.
låtsa äv. vard. låssa v. -de
bete sig som om el. ge sken
av att; förebära, spela,
leka

1låts{as v. låtsades äv. vard.
låss{as låssades låtsa

2låts{as äv. vard. låss{as s.
oböjl.; i uttr. på l. på lek

låts{as}kamr{at s.
låts{as}krig s.
låts{as}lek s.
låts{as}värld s.
låt}upp{teckn{ing s.

1lä s. oböjl.; plats i skydd för
vind o. vågor; ett lä; i lä;
ligga i lä ªäv. vard., bildl.º
vara underlägsen

2lä adv. ªsjö.º mest på läsidan
om

läa v. -de ge lä
läbb{ig adj. -t -a ªvard.º
hemsk, otäck, äcklig

läck adj. oböjl. skutan är l.;
springa l.

1läcka s. -n läckor
2läcka v. läckte vara otät;

tränga el. sippra ut
läck{age [-a•s] s. -t [-et];

pl. = förlust gm läckning
läcker adj. -t läckra mycket
välsmakande; smakfull,
utsökt m.m.

läcker}bit s.
läcker}gom s. finsmakare
läcker{het s. -en -er
läck{ning s.
läck}sök{ning s.
läder s. lädret material el.
stycke av garvad djur-
hud m.m.

läder}arbete s.
läder}arm{band s.
läder{art{ad adj.
läder}bälte s.
läder}fodr{al s.
läder}fåtölj s.
läder}handske s.
läder}hud s.; under överhuden
läder}im{it{at{ion s.
läder}jacka s.
läder}lapp s.; äv. fladder-
mus

läder}port{följ s.
läder}rem s. -men -mar
läder}rock s. -en -ar
läder}sko s.
läder}soffa s.
läder}stol s.
läder}stövl{ar s. pl.
läder}sula s.
läder}väska s.
läge s. -t -n
lägel s. -n läglar laggkärl el.

åld. kärl av skinn e.d. för
flytande varor

lägen{het s. -en -er ªfinl. äv.º
fastighet på landet; vid
första l.; efter råd och l.

lägen{hets}bråk s.
lägen{hets}byte s. -t -n
lägen{hets}hot{ell s.
lägen{hets}in{brott s.
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lägen{hets}inne{hav{are s.
läger s. lägret; pl. =, best. pl.

lägren
läger}bål s. -et; pl. =
läger}chef s.
läger}eld s.
läger}led{ning s.
läger}liv s.
läger}mössa s. ªmil.º
läger}plats s.
läger}skola s.
lägers}mål s. ªjur., åld.º olov-

ligt könsumgänge
läger}vakt s.
läger}vall s.; i uttr. (ligga,

råka) i l. i förfall el. van-
hävd

läger}vist{else s.
läg{es}be{skriv{ning s.
läg{es}en{ergi s.
läg{es}rap{port s.

1lägg s. -et; pl. = skikt, lag;
samling av sammanlagda
blad el. ark el. tidningar
o.d.

2lägg s. -en -ar underben,
skank; stomme i ankare
m.m.

lägga v. lade [vard. uttalat
la•], lagt, lagd n. lagt, pres.
lägger; l. sig

lägg}dags adv.
lägg{ning s. -en -ar karaktär,
kynne

lägg{nings}sak s.
lägg}spel s.
läg{lig adj. -t -a lämplig,
passande

läg{lig{het s.
lägra v. -de ha samlag med

en kvinna; l. sig slå läger el.
utbreda sig m.m.

läg{re- i sms
läg{re}ligg{ande adj. oböjl.
läg{re}stå{ende adj. oböjl.
lägst- i sms
lägst}bjud{ande adj. oböjl.
lägst}stå{ende adj. oböjl.
läka v. läkte; tiden läker alla

sår
läk{ar}be{handl{ing s.
läk{ar}be{sked s.
läk{ar}be{sök s.

läk{ar}bok s., till 1bok
läk{ar}brist s.
läk{ar}centr{al s.
läk{are s. -n; pl. =, best. pl.

läkarna
läk{ar}et{ik s.
läk{ar}ex{am{en s.
läk{ar}för{bund s.
läk{ar}hjälp s.
läk{ar}hus s.
läk{ar}in{sats s.
läk{ar}in{tyg s.
läk{ar}kand{id{at s.
läk{ar}konst s.
läk{ar}kont{roll s.
läk{ar}kår s.
läk{ar}lag s. -et; pl. =
läk{ar}mot{tag{ning s.
läk{ar}möte s.
läk{ar}ord{in{at{ion s.
läk{ar}prakt{ik s.
läk{ar}re{cept s.
läk{ar}re{miss s.
läk{ar}rock s. -en -ar
läk{ar}se{kret{er{are s.
läk{ar}stat{ion s.
läk{ar}stämma s.
läk{ar}tjänst s.
läk{ar}tät{het s.
läk{ar}under{söka v.
läk{ar}under{sök{ning s.
läk{ar}ut{bild{ning s.
läk{ar}ut{låt{ande s.
läk{ar}veten{skap s.
läk{ar}vård s. -en
läk{as v. läktes (om sår m.m.)
bli bra, växa igen

läk{bar adj. -t -a
läk{bar{het s.
läke{dom s. -en lindring av
sjukdom

läke{doms}kraft s.
läke{doms}ört s.
läke}konst s.
läke}medel s. läkemedlet;

pl. =; best. pl. läkemedlen
1läke{medels}be{ro{ende adj.

oböjl.
2läke{medels}be{ro{ende s. -t
läke{medels}be{vis s.
läke{medels}forsk{ning s.
läke{medels}före{tag s.
läke{medels}industri s.

läke{medels}in{form{at{ion s.
läke{medels}kont{roll s.
läke{medels}lära s.
läke{medels}miss{bruk s.
läke{medels}miss{bruk{are s.
läke}växt s.
läk}hull s.
läk}kött s.
läk{ning s.
läk{nings}pro{cess s.
läk{nings}tid s.
läkt [läk•t] s. -en -er ribba

som underlag för taktegel
läkt{ar}av{gift s.
läkt{are s. -n; pl. =, best. pl.

läktarna 1 plattform
över golv- el. markplanet
2 pråm avsedd att bogs-
eras

läkt{ar}plats s.
läkt{ar}publ{ik s.
läkt{ar}våld s.
läkt}bit s.
läktra v. -de lossa med
läktare

läktr{ing s.
läkt}verk s.
lä}läge s.
läm s. -men -mar lucka;
nedfällbar skiva; träslå
för grind, bom m.m.

lämmel s. -n lämlar gnagare
lämmel}tåg s. -et; pl. =
lämmel}vandr{ing s.
lämmel}år s.
lämna v. -de
lämn{ing s. -en -ar kvar-
leva, återstod, rest

1lämpa s. -n lämpor mest i pl.
hovsamhet, varsamhet;
(vinna ngt) med lämpor

2lämpa v. -de anpassa; om-
stuva el. vräka överbord
m.m.; l. sig passa, vara
lämplig

lämp{are s. -n; pl. =, best. pl.
lämparna ªsjö.º

lämp{lig adj. -t -a passande,
tjänlig

lämp{lig{en adv. med fördel,
gärna

lämp{lig{het s.
lämp{lig{hets}be{tyg s.
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lämp{lig{hets}fråga s.
lämp{lig{hets}in{tyg s.
lämp{lig{hets}pröv{ning s.
lämp{ning s. ªsjö.º
län s. -et; pl. = ªäv. hist.º för-
läning

länd s. -en -er höftparti av
ryggen m.m.

lända v. lände, länt, pres.
länder; l. till ngt leda till
el. åstadkomma el. utgöra
ngt m.m.; l. ngn till heder
vara en heder för ngn

länd{er- i sms gällande olika
länder t.ex. i fråga om bi-
stånd

länd{er}för{del{ning s.
länd{er}val s. -et; pl. =
länd}kläde s.
länd}kota s.
länd}stycke s.; från slaktad oxe

1länga s. -n längor rad el.
räcka av byggnader; ªfackspr.º
lina för hissning el. firning
av gods o.d.; ªprov.º stång

2länga v. längde göra
längre, förlänga

längd s. -en -er
längd}axel s.
längd}en{het s.
längd}grad s.
längd}hopp s.
längd}hopp{are s.
längd}led s. oböjl. i l.
längd}löp{are s.
längd}löp{ning s.
längd}mått s.
längd}re{kord s.
längd}rikt{ning s. i längd-

riktningen
längd}snitt s. -et; pl. =
längd}åk{are s. ªskidsportº
längd}åk{ning s.
länge adv. längre längst

under lång tid; så l.; långt
om l.

länge}sed{an el. länge}-
sen adv.; särskr. äv. för
länge sedan, för länge sen

längs prep. o. adv. i längd-
riktning av, utmed

längs}efter [-ef•t- el. län•s-]
äv. längs efter prep.

längs}fåra s.
längs}gå{ende adj. oböjl.
längs}med [-me•d el. län•s-]

äv. längs med prep.
längs}rikt{ning s.
längta v. -de; l. efter ngn el.

ngt
längt{an s.; best. =; en l.
längt{ans}full adj. -t -a
länk s. -en -ar i kedja;

ªfinl. vard.º motions- el.
träningsrunda

länka v. -de 1 fastkedja;
sammanfoga, förena;
ªfinl. vard.º motionera o.d.
2 styra, leda

länk}koppl{ing s.
länk}korv s. ªfinl.º korvring
länk{ning s. -en -ar
länk}rör{else s.; för hjälp till

frigörelse från alkoholbero-
ende

länk}stat{ion s.
länn{ing s. -en -ar ªhist.º
landningsplats för rodd- 
el. segelbåt(ar)

1läns [län•s] s. -en -ar
1 segling undan vinden
2 kedja av stockar el.
flytande band för av-
gränsning vid flottning
el. oljeutsläpp o.d.

2läns [län•s] adj. oböjl. ªsärsk.
sjö.º fri från vatten; ªvard.º
tom

1länsa v. -de 1 pumpa el.
ösa läns; ªvard.º tömma
2 segla med akterlig vind

2länsa s. -n länsor jfr 1läns 2
läns}antikv{arie s.
läns{arbets}di{rekt{ör s.
läns{arbets}nämnd s.
läns}arki{tekt s.
läns}as{sess{or s.
läns}biblio{tek s.
läns}biblio{tek{arie s.
läns}bo s. -n -r
läns}bok{stav s.
läns}bo{stads{nämnd s.
läns}demo{krati s.
läns}för{bund s.
läns}gräns s.
läns}herre s. ªhist.º

läns}in{del{ning s.
läns}jäg{mäst{are s.
läns}konst{när [lä•ns-] s.

ªfinl.º
läns}läk{are s.
läns}man [län•s-] s. -nen; pl.

-män, best. pl. -männen
ªhist. o. finl.º

läns}muse{um s.
läns}mynd{ig{het s.
läns{ning [län•s-] s. -en -ar
läns}not{arie s.
läns}plan{er{ing s.
läns{pol{is}chef s.
läns}pol{is{mäst{are s.
läns}pump s.; till 2läns
läns}pumpa v.
läns}pump{ning s.
läns}re{sid{ens s.
läns}råd s. -et; pl. =
läns}rätt s.
läns}skatte{rätt s.
läns}skol{in{spekt{ör s.
läns}styr{else s.
län}stol [lä•n- el. länn•-] s.;

stoppad karmstol; fåtölj
län{stols}karm s.
läns}ut{lägg{ning s.; till

1läns 2
läns}vet{er{in{är s.
läns{vis adv.
läns}väg s.
läns}väsen el.

läns}väsende s. ªhist.º
läns}å{klag{are s.
läns}över{di{rekt{ör s.
län}tag{are s. ªhist.º mottag-
are el. innehavare av för-
läning

läpp s. -en -ar; bita sig i
läppen; hänga l.; falla på
läppen behaga

läpp}blomstr{ig adj. -t -a ªbot.º
läpp}form{ig adj. -t -a
läpp}glans s. svagfärgat
läppstift

läppja v. -de smutta,
smaka på

läpp}ljud s.
läpp}rund{ning s. ªspråkv.º
läpp}stift s.
lär v.; i pres. ind. torde; sägs,
påstås o.d.
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1lära s. -n läror
2lära v. lärde, pres. lär

undervisa; inhämta kun-
skap i m.m.; l. sig inhämta,
tillägna sig m.m.

lär{akt{ig adj. -t -a
lär{akt{ig{het s.
lär{ar}bo{stad s.
lär{ar}brist s.
lär{are s. -n; pl. =, best. pl.

lärarna
lär{ar}hög{skola s.
lär{ar{inna s. -n lärarinnor
lär{ar{inne}plats s.
lär{ar}kand{id{at s.
lär{ar}kol{legi{um s.
lär{ar}kraft s.
lär{ar}kår s.
lär{ar}lag s. -et; pl. =
lär{ar}ledd adj. l. undervis-

ning
lär{ar}linje s.
lär{ar}lös adj. -t -a; l. under-

visning
lär{ar}rum s.
lär{ar}stab s.
lär{ar}tjänst s.
lär{ar}ut{bild{ad adj.
lär{ar}ut{bild{ning s.
lär{ar}verk{sam{het s.
lär{ar}vik{arie s.
lärd adj.; ofta substantiverat
lärd person; en l. (man)

lär{dom s. -en -ar
lär{doms}hist{oria s. idé-

och l.
lär{doms}hist{or{ik{er s.
lär{doms}hist{or{isk adj. -t -a
lär{doms}hög{färd s.
lär{doms}hög{färd{ig adj. -t -a
lär{doms}ljus s.
lär{doms}stad s., till 1stad
lär{doms}säte s.
lärft s. -et el. -en; -er (lin)väv-

nad
lärft}bind{ning s. ªvävn.º
lärft}väv s.
lärjungakrets se lärjunge-

krets
lärjungaskap se lärjunge-

skap
lärjungaskara se lärjunge-

skara

lär}junge s. -n lärjungar
elev; efterföljare o.d.;
apostel

lär{junge}krets el. lär{junga}-
krets s.

lär}junge{skap el. lär}junga{-
skap s. -et

lär{junge}skara el. lär{junga}-
skara s.

lärk s. -en -ar träd
lärka s. -n lärkor fågel
lärk}bo s.
lärk}drill s.
lärk}sopp s.
lärk}sång s.
lärk}trä s.
lärk}träd s.
lärk{träds}frö s.
lärk{träds}kotte s.
lärk}vinge s.
lär{ling s. -en -ar person
som lär ett hantverksyrke

lär{lings}tid s.
läro}an{stalt s.
läro}bok s., till 1bok
läro{boks}för{fatt{are s.
läro}dikt s.
läro}fader s.
läro}fråga s.
läro}medel s.
läro{medels}fram{ställ{ning s.
läro{medels}nämnd s.
läro{medels}paket s.
läro}mäst{are s.
läro}plan s. -en -er
läro{plans}re{form s.
läro}plikt s. ªfinl.º
läro}rik adj. -t -a
läro}sal s.
läro}sats s.
läro}spån s.; göra sina l.
göra sina första försök,
inhämta grunderna,
vinna erfarenhet

läro}stoff s.
läro}stol s.
läro}säte s.
läro}tid s.
läro}verk s. -et; pl. = ä. form

av högre läroanstalt
läro}år s.
läro}ämne s.
lär}peng{ar s. pl.

läsa v. läste
läs}ap{par{at s.
läs{are s. -n; pl. =, best. pl.

läsarna person som läser;
ªmest hist.º anhängare av ä.
väckelserörelse

läs{ar}grupp s.
läs{ar{inna s. -n läsarinnor
läs{ar}pre{dik{ant s.
läs{ar}präst s.
läs}art s.
läs{bar adj. -t -a
läs{bar{het s.
läs{bar{hets}in{dex s.
läs}barn s.; ªngt åld.º kon-
firmand

läs}be{gåv{ning s.
läs}drama s.
läse}bok s., till 1bok
läse}cirkel s.
läse{cirkels}bok s., till 1bok
lä}segel s. ªsjö.º
läse}krets s.
läs{eri [-i•] s. -et ªmest hist.º
läse}sal s.
läs}forsk{ning s.
läs}färd{ig{het s.
läs}för{måga s.
läs}för{stå{else s.
läs}glas{ög{on s. pl.
läs}hast{ig{het s.
läs}hunger s.
läs}hungr{ig adj. -t -a
läs}huvud s.
läs}hämm{ad adj.
lä}sida s.
läs}intr{esse s.
läsk s. -en; pl. = ªvard.º
läskedryck

läska v. -de
läs}kamr{at s.
läsk}block s.
läske}dryck s.
läske{drycks}skatt s.
läsk{ig adj. -t -a ªvard.º
hemsk, otäck

läsk{ig{het s. -en -er
läsk{igt adv.; förstärkande

ªvard.º oerhört, förfärligt
läsk}kon{sumt{ion s.
läs}klass s.
läs}klin{ik s.
läsk{ning s.
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läsk}papper s.
läsk}stång s.
läs}kunn{ig adj. -t -a
läs}kunn{ig{het s.
läs}lampa s.
läs{lig adj. -t -a
läs{lig{het s.
läs}lust s.
läs}lusta s.
lä}slutt{ning s.
läs}lysten adj.
läs{ning s. -en -ar
läs- och skriv}svår{ig{-

het{er s. pl.
läs}ordn{ing s. ªfinl.º skol-
schema

läspa v. -de
läs}penna s.; för automatisk

avläsning
läsp}ljud s.
läsp{ning s.
läs}prov s. -et; pl. =
läs}präst s.
läs}rum s.
läss s. -et skäl vid varp-
ning

läss}käpp s.
läss}pinne s.
läs}svag adj. -t -a
läs}svår{ig{het{er s. pl.
läst [läs•t] s. -en -er 1 enkel
modell av fot i trä o.d. för
tillverkning el. lagning av skor
m.m. 2 ªåld.º rymdmått för
träkol

lästa v. -de vidga sko med
läst; mest i förb. l. ut

læstadi{an [lästadia•n] s.
-en -er

læstadi{an{ism [-is•m] s. -en
väckelserörelse utgående
från L. L. Læstadius

læstadi{ansk [-a•n-] adj. -t -a
läst}block s.
läs}tekn{ik s.
läs}tekn{isk adj. -t -a
läs}timme äv. läs}timma s.
läst}mått s.
läst{ning s.
läs}trän{ing s.
läs}trött adj.
läs}upp{lev{else s.
läs}ut{tal s.

läs}van{or s. pl.
läs}värd adj.
läs}värde s.
läs}år s.
läs}ämne s.
läs}öv{ning s.
läte s. -t -n oartikulerat ljud
lätt adj.; n. =, -a
lätta v. -de göra lättare; bli
lättare; höja sig, lyfta

lätt}an{tänd{lig adj. -t -a
lätt}arbet{ad adj.
lätt}bedd adj.
lätt}be{grip{lig adj. -t -a
lätt}bet{ong s.
lätte{lig{en adv. utan svårig-
het, lätt nog

lätt}fatt{lig adj. -t -a
lätt}fil s. -en
lätt}flykt{ig adj. -t -a
lätt}flyt{ande adj. oböjl.
lätt}fot{ad adj.
lätt}fram{kom{lig adj. -t -a
lätt}funnen adj.
lätt}fång{ad adj.
lätt}fången adj. lättfånget

lättfångna; lättfånget byte
lätt}färd{ig adj. -t -a lätt-
sinnig, oanständig o.d.

lätt}färd{ig{het s.
lätt}för{klar{lig adj. -t -a
lätt}för{stådd adj.
lätt}för{ståe{lig adj. -t -a
lätt}för{tjänt adj.
lätt}grogg s.
lätt}hant{er{lig adj. -t -a
lätt{het s.
lätt}hänt adj.
lättillgänglig avstavas

lätt}till{gäng{lig adj. -t -a
lättillgänglighet avstavas

lätt}till{gäng{lig{het s.
lätt{ing s. -en -ar lättjefull
person

lätt{ings}liv s.
lättja s. -n
lättje}full adj. -t -a
lättje}full{het s.
lätt}klinker s.
lätt}klädd adj.
lätt}klöv s.
lätt}köpt adj. ªbildl.º l. seger
lätt}lag{ad adj.

lätt}ledd adj.
lätt}ledd{het s.
lätt}lur{ad adj.
lätt}lynt adj.
lätt}läst adj.
lätt}läst{het s.
lätt}lös{lig adj. -t -a
lätt}löst adj.
lätt}man{övr{er{ad adj.
lätt}margar{in s.
lätt}matr{os s.
lätt}met{all s.
lätt{met{all}båt s.
lätt}mjölk s.
lättna v. -de bli lättare el.
klarare m.m.

lätt{nad s. -en -er
lättolkad avstavas lätt}-

tolk{ad adj.
lätt}prat{ad adj.
lätt}på{verk{ad adj.
lättra v. -de ªtekn.º trycka in
mönster m.m. i kanten av
mynt o.d.

lätt}ret{ad adj.
lätt}ret{lig adj. -t -a
lättr{ing s.
lätt}ro{ad adj.
lättrogen avstavas lätt}-

trogen adj.
lättrogenhet avstavas lätt}-

trogen{het s.
lätt}räkn{ad adj.
lätt}rökt adj.
lätt}rörd adj.
lätt}rörd{het s.
lätt}rör{lig adj. -t -a
lätt}salt{ad adj.
lätt{sam adj. -t -ma
lätt{sam{het s.
lätt}sinne s. bristande all-
var o. stadga, ansvars-
löshet o.d.

lätt}sinn{ig adj. -t -a
lätt}sinn{ig{het s.
lätt}skrämd adj.
lätt}skrämd{het s.
lätt}skött adj.
lätt}skött{het s.
lätt}smält adj.
lätt}smält{het s.
lätt}spel{ad adj.
lätt}spelt adj.
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lätt}stekt adj.
lätt}styrd adj.
lätt}stött adj.
lätt}stött{het s.
lätt}såld adj.
lätt}såld{het s.
lätt}sår{ad adj.
lätt}sövd adj.
lätt}sövd{het s.
lättuggad avstavas lätt}-

tugg{ad adj.
lätt{vatten(s)}re{akt{or s.
lätt}vikt s. ªsport.º
lätt}vikt{are s. -n; pl. =, best.

pl. lättviktarna
lätt}vikt{ig adj. -t -a ªmest

bildl.º
lätt{vikts}box{are s.
lätt}vin s., till 1vin
lätt}vind{ig adj. -t -a utan
nödig grundlighet, non-
chalant o.d.; enkel, lätt

lätt}vind{ig{het s.
lätt}vunnen adj.
lätt}vård s. -en
lätt{vårds}av{del{ning s.
lättvättad avstavas lätt}-

tvätt{ad adj.
lätt}åt{kom{lig adj. -t -a
lätt}öl s.
lätt}över{skåd{lig adj. -t -a

1läxa s. -n läxor
2läxa v. -de; l. upp ta ngn i

upptuktelse
läx}bok s., till 1bok
läx}fri adj.
läx}fri{het s.
läx}för{hör s.
läx}läs{ning s.
läx}plugg s. -et ªvard.º
löda v. lödde, lött, lödd n.

lött, pres. löder samman-
foga medelst smält
metall

lödder s. löddret tvålskum
1löddra s. -n löddror ªsjö.º

ring av tågvirke i segels
lik

2löddra v. -de bilda lödder;
bli el. göra löddrig; l. sig

löddre}hål s.
löddr{ig adj. -t -a
löddr{ig{het s.

löd}fog s. -en -ar
löd{ig adj. -t -a oblandad;

ªbildl.º gedigen
löd{ig{het s.; äv. silverhalt
mätt i sextondelar

löd}kolv s.
löd}met{all s.
löd{ning s. -en -ar
löd{nings}sätt s.
löd}pasta s.
löd}tenn s.
löd}vatten s.
löfte s. -t -n
löft{es}brott s.
löft{es}bryt{are s.
löft{es}rik adj. -t -a
löga v. -de ªåld.º tvätta,
bada; l. sig

lögn [-nn] s. -en -er; det var
l. att ªäv. vard.º det var
omöjligt att

lögn{akt{ig adj. -t -a
lögn{akt{ig{het s.
lögn{are s. -n; pl. =, best. pl.

lögnarna
lögn}de{tekt{or s.
lögn{erska s. -n lögnerskor
lögn}hals s. ªvard.º
lög{ning [lö•g-] s. ªåld.º
lögn}pro{pag{anda s.
löja s. -n löjor fisk
löje s. -t -n ringaktande
leende

löje}väck{ande adj. oböjl.
löj{lig adj. -t -a löjeväck-
ande, stollig m.m.

löj{lig}göra v. förlöjliga
löj{lig{het s. -en -er
löj}rom s. -men
löjtn{ant s. -en -er kompani-

officer
löjtn{ants}grad s.
löjtn{ants}hjärt{an s. pl.; växt
löjtn{ants}uni{form s.
lök s. -en -ar; lägga l. på

laxen göra ont värre
lök}form{ig adj. -t -a
lök}klyfta s.
lök}kup{ol s.
lök}sill s.
lök}skal s.
lök}smak s.
lök}soppa s.

lök}sås s.
lök}trav s. -en växt
lök}växt s.
lömsk adj. -t -a ªvard.º för-
såtlig; falsk; ilsken

lömsk{het s.
lömskna v. -de ªvard.º i förb.

l. till ilskna till
lön s. -en -er; l. för mödan –

Sammansättningsfog, se resp.
ord.

löna v. -de ge lön; belöna
m.m.; jfr lönt; l. sig ge rim-
lig avkastning, ge lön för
mödan

lön{ande adj. oböjl.
lönarbetare se lönearbetare
löne}an{språk s.
löne}arbet{are äv. lön}arbet{-

are s.
löne}av{drag s.
löne}av{tal s.
löne}be{lopp s.
löne}be{sked s.
löne}form s. -en -er
löne}för{bättr{ing s.
löne}för{handl{ing s.
löne}för{höj{ning s.
löne}för{mån s.
löne}för{stärk{ning s.
löne}gap s.
löne}gar{anti s.
löne}glid{ning s.
löne}grad s.
löne{grads}plac{er{ing s.
löne}grupp s.
löne}höj{ning s.
löne}in{komst s.
löne}just{er{ing s.
löne}klass s.
löne{klass}upp{flytt{ning s.
löne}klyfta s.
löne}kon{flikt s.
löne}kost{nad s.
löne}krav s.
löne}kuv{ert s.
löne}lista s.
löne}lyft s.
löne}läge s.
löne}min{ister s.
löne}minsk{ning s.
löne}mor{al s.
löne}nivå s.
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löne}nämnd s.
löne}plac{er{ing s.
löne}plan s. -en -er
löne}pol{it{ik s.
löne}pol{it{isk adj. -t -a
löne}på{slag s.
löne}rör{else s.
löne}skala s.
löne}skatt s.
löne}skill{nad s.
löne}sprid{ning s.
löne}stat{ist{ik s.
löne}stopp s., till 1stopp
löne}syst{em s.
löne}sänk{ning s.
löne}sätt{ning s.
löne}tak s.
löne}tariff s.
lönetillägg avstavas löne}-

till{lägg s.
löne}upp{gift s.
löne}upp{gör{else s.
löne}ut{be{tal{ning s.
löne}ut{rymme s.
löne}ut{veckl{ing s.
löne}vill{kor s.
löne}ök{ning s.
lön{ing s. -en -ar ªvard.º av-
löning, lön

lön}lös adj. -t -a
lön}lös{het s.

1lönn s. -en -ar träd
2lönn s. oböjl. ªåld.º i l. i hem-

lighet
lönn- i sms smyg-, i det för-
dolda

lönn}blad s.
lönn}bränna v.
lönn}bränn{are s.
lönn}bränn{eri [-i• äv.
lönn•-] s.

lönn}bränn{ing s.
lönn{dom s. oböjl.; i uttr. i l.
i hemlighet

lönn}dörr s.
lönn}fack s.
lönn}fet adj. lönnfett lönn-

feta ªvard.º fet på ett
mindre synligt sätt

lönn}gång s. -en -ar
lönn}krog s.
lönn{lig adj. -t -a hemlig,
undangömd o.d.

lönn{lig{het s.
lönn}mord s.
lönn}mörda v.
lönn}mörd{are s.
lönn}rum s.
lönn}runa s.
lönn}sirap s.; till 1lönn
lönn}socker s.; till 1lönn
lönn}trappa s.
lön{sam adj. -t -ma som
lönar sig, lönande

lön{sam{het s.
lön{sam{hets}be{döm{ning s.
lön{sam{hets}be{räkn{ing s.
lön{sam{hets}kalk{yl s.
lön{sam{hets}krav s.
lön{ska}läge s. oböjl. ªjur.,

hist.º olovligt könsum-
gänge mellan ogifta

lön}spara v.
lön}spar{ande s. -t
lön}spar{are s.
lön}spar{konto s.
lön}söm{nad s.
lönt [lö•nt] adj. oböjl. det är

inte l. (att) det lönar sig
inte (att)

lön}tag{are s.
lön{tag{ar}fond s.
lön{tag{ar}org{an{is{at{ion s.
löp s. -et; pl. = skidlopp

m.m.; (lägga) på l. så att
tegelstenarnas långsidor
blir synliga i mur

1löpa v. löpte, löpt äv. åld.
lupit, löpt n. löpt; l. risk
vara utsatt för risk; året
har lupit till ända

2löpa s. -n löpor skidspår
utför sluttning

löp{ande adj. oböjl. l. följd,
göromål, räkning, ränta,
år; på l. band

löp{ar}bana s.
löp{are s. -n; pl. =, best. pl.

löparna
löp{ar}skida s.
löp{ar}sten s.; i kvarn
löpe s. -t ämne som åstad-
kommer ystning – Samm-
ansättningsfog, se resp. ord.

löpe}ex{trakt el. löp}-
ex{trakt s.

löp}eld s.
löpextrakt se löpeextrakt
löp}grav s. ªmest hist.º
löp}knut s.
löp}lägga v.; till löpe
löp}lägg{ning s.
löp}mage s.; till löpe
löp}maska s.
löp}meter s., till 1meter; per l.
löpna v. -de bringa att ysta
sig el. tjockna o.d.

1löp{ning s. -en -ar till 1löpa
2löpn{ing s.; till löpna
löp}sedel s.
löpsk adj. -t -a brunstig
löpsk{het s.
löp}skida s.
löp}snara s.
löp}stark adj. -t -a ªidrottº
löp}sten s.
löp}stil s.
löp}sätta v.; till löpe
löp}sätt{ning s.
löp}tid s.
löp}trän{ing s.
löp}vagn s.
löp}vikt s.
lör}dag s. -en äv. vard. lör-

dan; pl. -ar; i lördags
lör{dags}bi{laga s.
lör{dags}kväll s.
lör{dags}led{ig adj. -t -a
lör{dags}stängd adj.; mest i n.

-stängt
lör{dags}stäng{ning s.
lör{dags}öppen adj.; mest i n.

-öppet
lös adj. -t -a; l. egendom

motsatt: fast; sälja ngt i l.
vikt oförpackat; lösa
skott motsatt: skarpa; vard.
gå l. på ngn angripa ngn,
puckla på; det går löst på
100 kronor ªvard.º det
kostar 100 kr; bygga på
lösan sand på dålig grund

lösa v. löste
lös{akt{ig adj. -t -a lätt-
färdig, sedeslös

lös{akt{ig{het s.
lös}arbet{are s.
lös{are s. -n; pl. =, best. pl.

lösarna; l. av korsord
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lös{bar adj. -t -a
lös{blads}syst{em s.
lös}bryta v. _ lösbryta el.

bryta lös spjälor men nästan
endast bryta lös(t) utbryta,
börja

lös}bryt{ning s.
lös}bröst s.
lös}bända v. _
lös}bänd{ning s.
lös}drift s.; vid boskapsskötsel
lös}driv{are s.
lös}driv{eri s. -et
lös}egen{dom s.
lös{en s.; best. = lösesumma,
avgift; hemligt ord,
nyckelord; en l.

lös{en}be{lopp s.
lös{en}be{lägga v.
lös{en}be{lägg{ning s.
lös{en}ord s.
löse}nyckel s. ªrelig.º
löse}skill{ing s. -en -ar ªjur.º
löse}summa s.
lös}fläta s.
lös}fynd s. ªarkeol.º
lös}ge äv. lös}giva v. _
lös}giv{ning s.
lös}glass s.
lös}god{is s.
lös}gom s.
lös}göra v. _
lös}gör{ing s.
lös{het s.
lös}hår s.
lös}häst s.
löska v. -de plocka löss av
löske}karl el. lösker}karl s.

ªåld. o. skönlitt.º lösdrivare,
vagabond

lösk{ning s.
lös}koka v., till 3koka; l. ägg
lös}kok{ning s.
lös}kokt adj.
lös}krage s.

lös}köpa v.
lös}köp{ning s.
lös{lig adj. -t -a 1 lösbar

2 löst grundad
lös{lig{het s.
lös}mynt adj. som inte kan
hålla tyst med ngt m.m.

lös}mynt{het s.
lös{ning s. -en -ar
lös{nings}medel s.
lös{nings}rätt s.
lös}nummer s.
lös{nummer}för{sälj{ning s.
lös}näsa s.
lös}riva v. _
lös}riv{ning s.
lös}rycka v. _ lösrycka el.

rycka lös spjälor
lös}ryck{ning s.
lös}ryckt adj. ªofta bildl.º
lös}rygg s. ªbokb.º
löss s. -en gulaktig stoftfin

jordart
löss se lus
löss}av{lagr{ing s.
löss}jord s.
lös}skägg s.
lös}slita v. _
lös}slit{ning s.
lös}sluppen adj.
lös}släppa v. _ lössläppa el.

släppa lös hundarna el.
släppa hundarna lösa

lös}släpp{ning s.
lös}släppt adj. ªmest bildl.º
ohämmad; uppsluppen

lös}släppt{het s.
lös{snö}åk{ning s.
lös}tag{bar adj. -t -a
lös}tagen adj.
lös}tag{ning s.
lös}tänd{er s. pl.
lös}vikt s. oböjl. i l.
lös{vikts}för{sälj{ning s.
lös}öre s. lös egendom som

inte utgörs av pengar el.
värdepapper o.d.

lös{öre}aukt{ion s.
löt s. -en -ar 1 ªprov.º betes-
mark  2 böjd del av hjul-
ring

löt}krans s.
löt}mark s.
löv s. -et; pl. =
löva v. -de pryda med löv
löv{ad adj. lövprydd; löv-
klädd; dansa på l. loge

löv{as v. lövades få löv
löv}biff s.
löv}fäll{ning s.
löv}groda s.
löv}hydda s.
löv{hyddo}hög{tid s. ªbibl.º
löv}klädd adj.
löv}koja s. -n lövkojor

växt
löv{koje}doft s.
löv}lös adj. -t -a
löv}mask s. -en -ar
löv{ning s.
löv}rik adj. -t -a
löv}ruska s.
löv}sal s.
löv}skog s.
löv}smycka v.
löv}smyck{ning s.
löv}smyg s. -en -ar fågel
löv}sprick{ning s.
löv}såg s.
löv}såg{ning s.
löv{sågs}arbete s.
löv}sång{are s.
löv}träd s.
löv}tunn adj.
löv}täckt adj.
löv}täkt s. lövtagning
löv}valv s.
löv}verk s.
löv}äng s.
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m [emm] s. m:et; pl. m, best.
pl. m:en

macchia [ma•kja] s. -n låg-
vuxen, ständigt grön
skog

mach [makk] s.; pl. = enhet
för flyghastighet utgör-
ande ljudhastigheten
i mediet

machete [ma(t)se•te] s. -n 
-r lång o. bred sydamerik-
ansk röjningskniv

machiavell{isk [-kiavell•-]
adj. -t -a som för statens
bästa inte skyr några
medel, samvetslös

machiavell{ism [-is•m] s.
-en

machiavell{ist s. -en -er
machiavell{ist{isk adj. -t -a
mach{in{at{ion [masi- el.
maki-] s. -en -er listigt
förfarande, intrig

mach}mät{are s.
macho- [mat•ço] i sms
manschauvinistisk

mach}tal s.
mack s. -en -ar bensin-
station; bensinpump

macka s. -n mackor ªvard.º
smörgås

mackabé s. -n -er medlem av
judisk prästsläkt på 100-talet
f.Kr.

Mackabe{er}bok{en [-be•er-]
namn

mackabe{er}tid{en s. best.
mackabe{isk [-be•-] adj. -t -a
macka{pär [-ä•r] s. -en -er

ªvard.º konstig sak, grej
mackel s. macklet ªvard.º
krångel

mack}före{stånd{are s.
mackla v. -de ªvard.º greja,
dona; krångla

mad s. -en -er sank ängs-
mark

madagask [-as•k] s. -en -er
inv. i Madagaskar

madagask{isk adj. -t -a
madagask{iska s. -n

madagaskiskor kvinna
ma{dam [-damm•] s. -men 

-mer ªåld.º fru
madapolam [-a•m] s. -en el.

-et; pl. -er tyg
madapolam}skjorta s.
madeira [-de•ra äv. -dej•ra] s.

-n vin
madeira}glas s.
madeira}sås s.
ma{demoiselle [-moasell•] s.

-n [-en] -r [-er]; fröken
mad}hö s.
ma{donna [-dånn•a] s. -n

madonnor bild av den
heliga jungfrun; i best.
sing. (o. som förled i sms) äv.
den heliga jungfrun

ma{donna}bild s.
ma{donna}kult s., till 1kult
madra s. -n madror växt
madrass [-ass•] s. -en -er
madrass{era v. -de
madrass{er{ing s.
madrasskydd avstavas

madrass}skydd s.
madrass}nål s.
madrass}var s. -et; pl. =
madrig{al [-a•l] s. -en -er

flerstämmig sång(form) från
1500-talets Italien

madrig{al{ist [-is•t] s. -en -er
madrig{al}kör s. -en -er
maest{oso [maestå•so el.
maj-] adv. ªmus.º majestät-
iskt

maestro [maes•t- el. maj•st-]
s. -n om musiker mästare

maffia s. -n maffior hemlig
kriminell sammanslut-
ning på Sicilien; mäktig
påtryckningsgrupp;
klick, kotteri

maffia}led{are s.
maffia}välde s.
maff{ig adj. -t -a ªvard.º ståt-
lig, präktig

mafi{oso [-å•so] s. -n mafi-
osi maffiamedlem

magas{in [-i•n] s. -et; pl. =
magas{in{era v. -de lagra,
lägga upp i förråd

magas{in{er{ing s.
magas{ins}bryt{ning s.; av

malm
magas{ins}bygg{nad s.
magas{ins}hyra s.
magas{ins}ut{rymme s.
mag}be{svär s.
mag}blöd{ning s.
mag}borst{are s. ªvard.º sup
mag}dans s.
mag}dans{erska s.
mag}dans{ös s.
mage s. -n magar; ha m. att

ªvard.º vara nog hänsyns-
lös att

1mager adj. -t magra smal,
spinkig; inte fet

2mag{er s. -n; pl. = öster-
ländsk präst; dröm- el.
teckentydare m.m.

mager{het s.
mager}lagd adj.
maggot s. -en; pl. -ar el. enl.

eng. böjn. larv använd
som fiskbete

mag}grop s.
mag}gördel s.
magi [-gi•] s. -n trolldom,
trolleri

mag{ik [-gi•k] s. -en magi
mag{ik{er [ma•g-] s. -n; pl. =
trollkarl

mag{isk adj. -t -a trolldoms-,
trolleri-; övernaturlig;
förtrollande

mag{ister [-jis•t-] s. -n
magistrar

mag{ister}titel s.
mag{istr{al [-a•l] adj. -t -a
överlägsen, imponer-
ande; överlägset undervis-
ande, mästrande

mag{istr{at [-a•t] s. -en -er
ªhist.º förvaltningsmyndighet
i stad

mag{istr{ats}se{kret{er{are s.
mag}katarr s.
mag}knip s. -et
magma [magg•-] s. -n

magmor glödflytande
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massa under jord-
skorpan

magma}berg{art s.
magm{at{isk [-ma•t-] adj. -t 

-a; m. bergart
mag}mun s.
magn{at [-nna•t] s. -en -er
mäktig o. rik man

magne{cyl [-sy•l] s. -en; pl. =
smärtstillande och feberned-
sättande medicin – Urspr.
varumärke.

magn{esia [-nne•-] s. -n
ªkem.º

magn{esia}glimmer s. -n
magn{es{it [-i•t] s. -en
mineral av magnesium-
karbonat

magn{es{it}tegel s.
magn{esi{um [-nne•-] s. -et el.

magnesiet el. = grundämne
magn{esi{um}ljus s.
magn{et [-nne•t] s. -en -er
magn{et}band s.
magn{et}fält s.
magn{et{is{era v. -de göra
magnetisk

magn{et{is{er{bar adj. -t -a
magn{et{is{er{ing s.
magn{et{isk [-nne•t-] adj. -t -a
magn{et{ism [-is•m] s. -en
magn{et{is{ör [-ö•r] s. -en -er

ªhist.º kvacksalvare som
utnyttjade animal magn-
etism

magn{et{it [-i•t] s. -en magn-
etisk järnmalm

magn{et}kamera s. ªmed.º
apparat för undersök-
ning med magnetiska
signaler

magn{et}kom{pass s.
magn{et}lås s.
magn{et}nål s.
magn{eto{fon [-få•n] s. -en 

-er äldre beteckning för
bandspelare

magn{eto{graf [-a•f] s. -en 
-er ªfys.º mätinstrument

magn{eto{meter [-me•-] s. -n
magnetometrar ªfys.º mät-
instrument

magne{tron [-å•n] s. -en -er

elektronrör för alstring
av ultrakorta vågor med
hög effekt

magn{et}slinga s.
magni{fic{ens
[mannifisen•s] s. -en icke
officiell titel för univers-
itetsrektor

magni{fik [mannifi•k el.
manji-] adj. -t -a stor-
slagen, storartad, ståtlig

magn{itud [mannitu•d] s.
-en -er storleksklass; mått
på styrkan hos en jordbäv-
ning; mått på en stjärnas ljus-
styrka

magnolia [manno•-] s. -n
magnolior träd el. buske

magnolia}blad el.
magnolie}blad s.

magn{um}but{elj [man•n-] s.;
stor vinbutelj

magn{um}flaska s.
mag}ont s. oböjl. ªvard.º ett m.
mag}plask s. -et; pl. =
mag}pumpa v.
mag}pump{ning s.
magra v. -de
magr{ing s.
mag}saft s.
mag}skölja v.
mag}skölj{ning s.
mag}sond s.
mag}stark adj. -t -a svår att
acceptera

mag}sur adj. -t -a ªmest bildl.º
mag}syra s.
mag}sår s.
mag}säck s.
magyar [-dja•r] s. -en -er
ungrare

magyar{isk adj. -t -a
magyar{iska s. -n språk
maha{radja [-radd•ja] s. -n

maharadjor äv. maha{raja
-n maharajor

mahatma [-hatt•-] s. -n
mahatmor titel för indisk
andlig ledare

mahjong [majån•] s. -en säll-
skapsspel

mahjong}bricka s.
mahjong}spel s.

mahogny [-hån•ni el. -y] s.
-n äv. -t

mahogny}brun adj. -t -a
mahogny}båt s.
mahogny}färg{ad adj.
mahogny}möbel s.
mahogny}skriv{bord s.
mahogny}träd s.
mahonia [-ho•- el. -hå•-] s.

-n mahonior växt
mahonia}blad s.

1maj s. oböjl. årets femte
månad; en varm m.

2maj s. -en krans av el. stav e.d.
med grönt löv

maja v. -de ªmest prov.º
pryda med grönt

maj}blomma s.
maj}brasa s.
maj}bål s. -et; pl. =
majestät [-ä•t] s. -et; pl. = el.

-er; ers m. el. Ers M. i tilltal
majestät{isk [-ä•t-] adj. -t -a
majestäts}brott s.
maj}greve s. folkligt upp-
tåg i samband med maj-
firande

maj{ning s. ªmest prov.º
maj}nyckl{ar s. pl.; växt
majolika [-jo•- el. -jå•-] s. -n

lergods(föremål)
majolika}fat s.
majonn{äs [-ä•s] s. -en -er
majonn{äs}sås s.
maj{or [-o•r] s. -en -er rege-

mentsofficer
maj{or{itet [-e•t] s. -en -er
flertal; röstövervikt

maj{or{itets}be{slut s.
maj{or{itets}för{håll{ande s.
maj{or{itets}parti s.
maj{or{itets}princip s.
maj{or{itets}reg{er{ing s.
maj{or{itets}styre s.
maj{or{itets}val s. -et; pl. =

motsats: proportionellt 
val

maj{ors}grad s.
majs s. -en sädesslag
majs{ena [-e•na] s. -n stärk-
elsemjöl framställt av
majs

majs}flinga s.
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majs}fält s.
majs}kolv s.
majs}mjöl s.
majs}olja s.
majs}stärk{else s.
maj}stång s.
maj{stångs}krans s.
maj{uskel [-us•k-] s. -n

majuskler stor bokstav
maj{uskel}in{skrift s.
mak s. oböjl. i sakta m.
sakta, makligt

1maka adj. oböjl. m. skor som
hör ihop

2maka s. -n makor hustru
3maka v. -de flytta, jämka;

m. (på) sig
makaber [-ka•-] adj. -t

makabra hemsk, ohygg-
lig, pinsam

mak{adam [-damm•] s.
-(m)en krossten till vägbe-
läggning m.m.

mak{adam}kross s.
maka}lös adj. -t -a
makar{on{er [-ro•-] s. pl.;

maträtt
makar{oni [-ro•-] s. pl.
makaroner

makar{oni}fabr{ik s.
makar{oni}låda s.; maträtt
makar{oni}pudd{ing s.
makar{on{isk [-ro•-] adj. -t 

-a; m. poesi poesi på
blandspråk av latin o.
annat språk

makassar}olja [-kass•-] s.;
hårolja

make s. -n makar
makedoni{er [-kedo•-] s. -n;

pl. = inv. i Makedonien
makedon{isk äv.

makedonsk adj. -t -a
makedon{iska äv.

makedonska s. -n språk
makedonsk se makedonisk
makedonska se makedon-

iska
make}pröv{ning s.; för studie-

medel
make}up [mejkapp• el.
-upp•] s. -en -er ansikts-
behandling med skön-

hetsmedel; uppsnygg-
ning

make{up}spegel s.
mak{lig adj. -t -a långsam,
sävlig; bekväm av sig

mak{lig{het s.
mako s. -n egyptisk bomull
mako}garn s.
makramé s. -n knytarbete
makramé}frans s.
makrill [makk•-] s. -en -ar
makrill}fiske s.
makrill}stim s.
makro- [makk•-] i sms stor,
i stort o.d.; motsatt: mikro-

makro}ana{lys s.
makro{cyt s. -en -er ªmed.º
makro}eko{nomi s.
makro}eko{nom{isk adj. -t -a
makro}foto{graf{er{ing s.
makro}klim{at s.
makro{kosm{os [-kås•m-] s.

oböjl. världsalltet
makro}mole{kyl s.
makro}nivå s.
makro{skop{isk [-skå•-] adj.

-t -a synlig för blotta
ögat

makro}strukt{ur s.
makt s. -en -er
makta v. -de ªprov.º mäkta,
orka

makt}an{språk s.
makt}ap{par{at s.
makt}bal{ans s.
makt}be{fog{en{het s.
makt}be{gär s.
makt}be{rus{ning s.
makt}block s.
makt}centr{um s.
makt}fakt{or s.
makt}full{kom{lig adj. -t -a
makt}full{kom{lig{het s.
makt}för{del{ning s.
makt}för{håll{ande s.
makt}galen adj.
makt}grupp s.
makt}hav{ande adj. oböjl.;

ofta substantiverat
makt}hav{are s. -n; pl. =,

best. pl. makthavarna
makt}hunger s.
makt}hungr{ig adj. -t -a

makt}inne{hav s.
makt}kamp s. -en -er
makt}lysten adj.
makt}lyst{nad s.
makt}lös adj. -t -a
makt}lös{het s.
makt}medel s.
makt}miss{bruk s.
makt}pol{it{ik s.
makt}pol{it{isk adj. -t -a
makt}pos{it{ion s.
makt}på{ligg{ande adj. oböjl.
viktig o. krävande

makt}sfär s.
makt}skifte s.
makt}spel s.
makt}språk s.
makt}strukt{ur s.
makt}sträv{an s.
makt}ställ{ning s.
makttillträde s.
makt}ut{öv{ning s.
makt}över{grepp s.
makt}över{tag{ande s. -t
makul{at{ur [-u•r] s. -en av-
fallspapper

makul{era v. -de kassera
papper; göra ogiltig

makul{er{ing s.
makul{er{ings}stämpel s.
mal s. -en -ar 1 ofta koll.;

insekt 2 fisk 3 plats med
klappersten el. grovt
strandgrus

mala v. malde, malt, malen
malet malna el. mald n.
malt, pres. mal äv. maler;
malet kött

malaga [mall•-] s. -n vin
från Málaga i Spanien

malaga}but{elj s.
malaj [-aj•] s. -en -er person
tillhörande det indones-
iska språkområdet;
ªvard.º värnpliktig i hand-
räckningstjänst

malaj}björn s.
malaj{isk adj. -t -a
malaj{iska s. -n malajiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
malak{it [-ki•t] s. -en -er

prydnadssten
malak{it}grön adj. -t -a
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mal{aria [-la•-] s. -n sjukdom
mal{aria}epi{demi s.
mal{aria}mygga s.
mal{aria}para{sit s.
mal{aria}sjuk adj. -t -a
malawi{er [-la•v-] s. -n; pl. =
inv. i Malawi

malaw{isk adj. -t -a
malaw{iska s. -n malaw-

iskor kvinna
malaysi{er [-laj•s-] s. -n;

pl. = inv. i Malaysia
malays{isk adj. -t -a
malays{iska s. -n malays-

iskor kvinna
mal{bar adj. -t -a
mal{bar{het s.
maldivi{er [-di•v-] s. -n; pl. =
inv. på Maldiverna

maldiv{isk adj. -t -a
maldiv{iska s. -n maldivisk-

or kvinna
mal}fisk s.
mal}fjäril s.
mal}garde{rob s.
mal}hål s.
mal{ici{ös [-siö•s] adj. -t -a
försmädlig

mali{er [ma•-] s. -n; pl. =
inv. i Mali

mal{ign [-in•n] adj. -t -a
elakartad; m. svulst

mal{is [-i•s] s. -en försmäd-
lighet m.m.; malisen påstår
(att) förtalet påstår att

mal{isk adj. -t -a
mal{iska s. -n maliskor kvinna
malja s. -n maljor ring för

kedja el. band till folkdräkt
m.m.

mall s. -en -ar skiva för
uppdragning av kroklinj-
er; modell; mönster,
förebild

malla v. -de ªvard.º m. (upp)
sig vara viktig, pösa

mall}groda s.; skällsord
mall{ig adj. -t -a ªvard.º
mall{ig{het s.
mall}skuren adj.
mall}stropp s. ªvard.º

1malm s. -en -ar stadsdel
som är el. varit förstad

2malm s. -en -er brytvärt
metallhaltigt mineral

malma v. -de tillföra malm
till masugn

malm}bana s.
malm}bryt{ning s.
mal}medel s.
malm}ex{port s.
malm}ficka s.
malm}flöts s.
malm}fynd{ig{het s.
malm}fält s.
malm}gruva s.
malm}gång s. -en -ar
malm}gård s. ªhist.º
malm}klang s.
malm}kropp s.
malm}last s.
malm}let{are s. -n; pl. =, best.

pl. malmletarna
malm}let{ning s.
malm}ljus{stake s.
malm}stake s.
malm}till{gång s.
malm}tåg s. -et; pl. =
malm}vagn s.
Malmö}bo el. malmö}bo s.
malmö{it s. -en -er inv.
i Malmö

malmö{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
som tillhör el. härstamm-
ar från el. rör Malmö

mal{ning s.
mal}plac{er{ad [mallplase•-]

adj. olämplig, illa anbragt
mal}påse s. lägga i m. för-
vara för senare använd-
ning

mal}ström [ma•l-] s. våld-
sam virvelström

mal}säker adj.
mal}säkra v.
mal}säkr{ing s.
malt s. -et äv. -en
malt}dryck s.
malt{drycks}skatt s.
malt{es [-e•s] s. -en -er
maltesare

malt{es{are [-e•s-] s. -n;
pl. =, best. pl. maltesarna
inv. i Malta

malt{es{er [-e•s-] s. -n; pl. =
dvärghund

malt{es{er}hund s.
malt{es{er}kors [-e•s-] s.
johanniterkors

malt{es{er}orden s. best.
malt{es{er}ridd{are s.
malt{es{isk [-e•s-] adj. -t -a
malt{es{iska s. -n maltes-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

malt}ex{trakt s.
malt{os [-å•s] s. -en malt-
socker

mal{trät{era v. -de behandla
illa, misshandla

mal{trät{er{ing s.
malt}socker s.
malt}stark adj. -t -a
malva s. -n malvor växt
malva}blad s.
malva}färg{ad adj.
mal}äten adj.
mal{ör [-ö•r] s. -en -er miss-
öde; förtretlighet

mal}ört s. -en
mal{örts}bränn{vin s.
mal{örts}bäg{are s. ªmest

bildl.º
mamba s. -n mambor orm
mamba}orm s.
mambo s. -n; pl. -r el. -er

latinamerikansk dans
mameluck{er [-ukk•-] s. pl.
långa dambenkläder;
kulturhist. lösa byxben för
flickor

mamma s. -n mammor
mamma}kläd{er s. pl.
mamma}klänn{ing s.
mamma}led{ig adj. -t -a
mamm{ali{er [-a•l-] s. pl.
däggdjur

mamma}sjuk adj. -t -a
mamm{ig adj. -t -a ªvard.º
mammo{grafi [-i•] s. -n
röntgenundersökning av
brösten, bröströntgen

mammo{grafi}under{sök{-
ning s.

mamm{on s. oböjl. rikedom
som avgud, jordiska ägo-
delar; den snöda m.

mamm{on{ism [-is•m] s. -en
penningdyrkan
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mamm{ons}dyrk{an s.
mamm{ons}tempel s.
mamm{ons}träl s.
mammut s. -en -ar utdött

elefantdjur; som förled i sms
äv. mycket stor

mammut}form{at s.
mammut}skel{ett s.
mammut}träd s.
mammut}ut{red{ning s.
mams{ell [-ell•] s. -en -er

ªåld.º fröken
1man [mann] s. -nen; pl.

män, best. pl. männen;
vara man för sörja för,
svara för

2man [mann] s. -nen; pl.
man el. -nar manlig
person i trupp- el.
arbetsstyrka

3man [mann] pron.; anv.
endast i subjektsform; jfr 3en;
man kan vad man vill; ser
man på! som uttryck för för-
våning

4man [ma•n] s. -en -ar långt
hår på halsen hos häst el.
lejon m.fl.

mana v. -de; m. på eggande
driva på

man{ad adj. känna sig m.
manage{ment [männ•idj-] s.

oböjl. ledning av företag,
ledarskap; ett m.

manag{er [männ•idjer äv.
mann•-] s. -n; pl. = el. enl.
eng. böjn. ekonomisk
turnéledare för yrkesidrotts-
män el. artister m.m., im-
pressario

man{bar [mann•-] adj. -t -a
man{bar{het s.
man{bar{hets}ålder s.
man}bygg{nad s.
manchester [mann•çester

el. -çes•t-] s. -n räfflad bom-
ullssammet; som förled i sms
äv. härstammande från
Manchester i England

manchester}jacka s.
manchester}jeans s. pl.
manchester}kost{ym s.
manchester}liber{al{ism s.;

som hävdar minsta möjliga
statliga ingripande i närings-
livet

manchester}sammet s.
manchu [-su•] s. -n -er
person tillhörande
tungusiskt folk från
Manchuriet

manchu{isk [-su•-] adj. -t -a
manchu{iska s. -n manchu-

iskor 1 ej pl.; språk 2 kvinna
manchu}språk s.
mandar{in [-i•n] s. -en -er
statsämbetsman i kejsar-
tidens Kina äv. bildl.;
kinesiska som talas i
norra Kina; citrusfrukt

mandar{in}skal s.
mand{at [-a•t] s. -et; pl. =
uppdrag att vara represent-
ant; förvaltarskap

mand{at}för{del{ning s.
mand{at}för{lust s.
mand{at}om{råde s.
mand{at}peri{od s.
mand{at}tid s.
mand{at}vinst s.
mand{at{är [-ä•r] s. -en -er
stat som förvaltar
mandatområde m.m.

mand{at{är{skap s. -et
mand{at{är}stat s.
mandel s. -n mandlar
mandel}blom s.; växt
mandel}blomma s.
mandel}flarn s.
mandel}form{ad adj.
mandel}form{ig adj. -t -a
mandel}gloria s. ªkonst.º
mandel}kaka s.
mandel}kremla s.
mandel}kubb{ar s. pl.; bakverk
mandel}kvarn s.
mandel}massa s.
mandel}olja s.
mandel}potat{is s.
mandel}spån s.; kaka
mandel}träd s.
mandel}ögd adj.
mand{ibel [-i•-] s. -n mand-

ibler överkäke hos in-
sekter m.fl.; underkäke
hos däggdjur m.fl.

mandol{in [-i•n] s. -en -er
stränginstrument

mandol{in}spel s.
man{dom s. -en
man{doms}anamm{else s.

ªteol.º
man{doms}prov s. -et; pl. =
mandorla [man•d- el.
-dår•l-] s. -n mandorlor
ªkonst.º mandelgloria

mandr{ill [-ill•] s. -en -er apa
mandr{ill}unge s.
man}dråp{are s. ªåld.º
manege [-e•s] s. -n [-en] -r
[-er]; ridbana på cirkus-
arena m.m.

1man{er [ma•-] s. pl. avlidnas
andar

man{ér [-e•r] el. 2man{er
[-e•r] s. -et; pl. = sätt; i pl.
äv. fasoner, sätt att upp-
träda

man{ér}fri adj.
man{et [-e•t] s. -en -er nässel-

djur
man{et}djur s.
man}fall s.
man}folk s.
man}får s.; till 4man
mang{an [-nga•n] s. -et el.

-en grundämne
mang{an{at [-ngana•t] s. -et;

pl. = el. -er mangansalt
mang{an}malm s.
mang{an}stål s.
mangel s. -n manglar
mangel}duk s.
mangel}fri adj.
mangel}kläd{er s. pl.
mangel}korg s.
mangel}rum s.
mangel}stock s.
mangla v. -de
mangl{are s. -n; pl. =, best.

pl. manglarna
mangl{erska s. -n mangl-

erskor
mangl{ing s. -en -ar
mango [man•go] s. -n; pl. -r

el. -er frukt; träd
mango}frukt s.
mangold [man•g-] s. -en

växt
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mangold}blad s.
mango}träd s.
man}grann adj.
man}grant adv.
mangrove [mangrå•ve] s. -n

-r träd i skog i tidvattens-
zon vid varma kuster

mangrove}träd s.
man{gårds}bygg{nad s.
man}haft{ig adj. -t -a karl-
aktig; kavat, karsk

man}haft{ig{het s.
man}hat{erska s. -n manhat-

erskor
man}hål s.; i cistern m.m.
man{håls}lucka s.
mani [-i•] s. -n -er vurm;
sjukligt exalterad sinnes-
stämning

man{ick [-ikk•] s. -en -er
ªvard.º tingest, grej

mani{er{ad adj. el. mani{er{-
er{ad maniererat för-
konstlad, stelnad i
maner

mani{er{ism [-is•m] s. -en
förkonstling; (italiensk)
konstriktning under senre-
nässansen

mani{er{ist s. -en -er
mani{er{ist{isk adj. -t -a

1mani{fest [-fes•t] adj.; n. =, 
-a klart framträdande,
tydlig

2mani{fest [-fes•t] s. -et; pl. =
offentligt tillkännagiv-
ande, programförklaring
m.m.

mani{fest{at{ion s. -en -er
mani{fest{at{ions}form s. -en

-er
mani{fest{era v. -de lägga i
dagen, ge uttryck åt; m.
sig framträda, ta sig ut-
tryck

mani{fest{er{ing s.
maniké [-ke•] s. -n -er ªhist.º
manike{isk [-ke•isk] adj. -t -a
manike{ism [keis•m] s. -en
man{ik{er [ma•-] s. -n; pl. =
manisk person

mani{kyr [-ky•r] s. -en
handvård

mani{kyr{era v. -de; m. sig
mani{kyr{ist [-is•t] s. -en -er
manilla}hampa [-ill•-] äv.

manila}hampa s.; växtfiber
man{ing s. -en -ar
man{ings}ord s.
maniok [-å•k el. -åkk•] s. -en

växt; rot; mjöl
maniok}rot s.
mani{pul{at{ion s. -en -er

omärklig påverkan el. styr-
ning

mani{pul{at{iv [-i•v] adj. -t -a
mani{pul{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; manipulatör,
fjärrmanövrerad gripklo
o.d.

mani{pul{at{ör [-ö•r] s. -en 
-er person som manipul-
erar

mani{pul{era v. -de omärkligt
påverka el. styra i önskad
riktning

mani{pul{er{bar adj. -t -a
mani{pul{er{ing s. -en -ar
man{isk [ma•-] adj. -t -a
man{isk-de{press{iv adj. -t -a
manodepressiv

manke s. -n mankar; lägga
manken till ªmest bildl.º an-
stränga sig

manke{mang [-eman•] s. -et;
pl. = el. -er fel, brist, miss-
förhållande

mank{era [-nke•-] v. -de
fattas; klicka

mank{er{ing s.
mank}höjd s.
man}kön s.
man{lig [mann•-] adj. -t -a

till 1man
man{lig{het s.
man}lucka s.

1manna s. -n el. -t ämne ur
träd m.m.; ªbibl.º föda från
himmelen

2manna v. -de; m. reling om
besättning ställa upp sig
vid relingen som heders-
betygelse

manna}ask s.; träd; till
1manna

manna}gryn s.; till 1manna

manna{gryns}gröt s.
manna}gräs s.; till 1manna
manna}gärn{ing s.
manna}kraft s.
manna}lav s.
manna}minne s. oböjl. i m.
manna}mod s. -et
manna}mån s. oböjl. en m.
manna}ålder s. mogen
ålder hos man

manna}år s. pl.
mannek{äng [-kän•] s. -en 

-er
mannek{änga [-kän•a] v. -de
mannek{äng}upp{vis{ning s.
mano{de{press{ion [-o•n] s.

-en -er
mano{de{press{iv [-i•v] adj.

-t -a manisk-depressiv
mano{meter [-me•-] s. -n

manometrar tryckmätare
mano{meter}skala s.
mansard [-a•rd] s. -en -er

våning el. rum under brutet
tak

mansard}fönster s.
mansard}tak s.
mansard}vån{ing s.
mans}av{del{ning s.
mans}chauvin{ism s. inställ-
ning hos män att de är
överlägsna kvinnorna

mans}chauvin{ist s.
mans}chauvin{ist{isk adj.

-t -a
mansch{ett [-ett•] s. -en -er

bred ärmlinnig; dropp-
skydd för ljus m.m.

mansch{ett}brotts{ling s.
mansch{ett}jobb s.
mansch{ett}knapp s.
mansch{ett}prolet{ari{at s.
mansch{ett}yrke s.
mans}dom{in{er{ad adj.

mansdominerade yrken
mans}dräkt s.
mans}gris s. ªvard.º mullig

m. manschauvinist
mans}hög adj.
mans}höjd s.
man{skap s. -et; pl. =
man{skaps}bod s.
man{skaps}mäss s.
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man{skaps}styrka s.
man{skaps}vagn s.
mans}kvart{ett s.
mans}kör s. -en -er
mans}lem s.
mans}linj{en s. best.; i släkt-

skap
man}sluk{erska s. -n man-

slukerskor
mans}längd s.
mans}namn s.
mans}pers{on s.
man}spill{an s.; best. =; en m.
mans}roll s. -en -er
mans}röst s.
mans}sam{hälle s.
mans}sid{an s. best.
man}stark [mann•-] adj.

-t -a
mans}ålder s. människans

genomsnittliga livslängd;
generation

man}tagel s.; till 4man
man}tal s. enhet för jord-
egendoms andel i sam-
fällighet el. hist. skatte-
kraft; som förled i sms äv.
betecknande folkbokföring

man{tals}längd s.
man{tals}skriva v.
man{tals}skriv{ning s.
man{tals{skriv{nings}ort s.

-en -er
man{tals}upp{gift s.
mantel s. -n mantlar ytter-

plagg; ytterhölje
mantel}djur s.
mantel}flik s.
mantel}fåll s.
mantel}kula s.
mantel}rör{else s.; på vapen
mantel}veck s.
mantel}yta s. buktig yta på
cylinder el. kon

mant{ilj [-il•j] s. -en -er
spansk spetssjal

man}timme äv.
man}timma s.; i fråga om
(beräkning av) ett arbetes om-
fattning

mant{issa [-iss•-] s. -n mant-
issor ªmat.º decimaler i
logaritm

mantl{ad adj. m. kula
mantl{ing s.
man}tåg s. -et; pl. = på land-

gång m.m.
manu{al [-a•l] s. -en -er
handbok, instruktions-
bok; klaviatur för handen

manu{ell [-ell•] adj. -t -a
hand-, med händerna,
som skötes för hand m.m.

manu{fakt{ur [-u•r] s. -en -er
ofta koll. textilvara el.
järn- el. metallvara

manu{fakt{ur}af{fär s.
manu{fakt{ur{era v. -de för-
ädla till manufaktur m.m.

manu{fakt{ur{er{ing s.
manu{fakt{ur}handl{are s.
manu{fakt{ur{ist [-is•t] s. -en

-er manufakturhandlare
manu{fakt{ur}vara s.
man{us s. -et; pl. = manu-
skript

man{us}för{fatt{are s.
manu{skript [-ip•t] s. -et;

pl. =
manu{skript}läs{are s.
man}år s.; i fråga om (beräkn-

ing av) ett arbetes omfattning
man{över [-ö•-] s. -n man-

övrer som mil. term äv. man-
övrar

man{över{bar [-ö•-] adj. -t -a
manövrerbar

man{över{bar{het s.
man{över}bord s.
man{över}centr{al s.
man{över}dug{lig adj. -t -a
man{över}dug{lig{het s.
man{över}hytt s.
man{över}o{dug{lig adj. -t -a
man{över}org{an s.
man{över}pan{el s.
man{över}spak s.
man{över}ut{rymme s.
man{övr{era v. -de
man{övr{er{bar adj. -t -a
man{övr{er{bar{het s.
man{övr{er{ing s.
mao{ism [-is•m] s. -en kines-

isk kommunism
mao{ist s. -en -er
mao{ist{isk adj. -t -a

maori [-å•- el. -o•-] s. -n -er
person tillhörande den
polynesiska befolkning-
en på Nya Zeeland

maori}by s.
maor{isk [-å•- el. -o•-] adj.

-t -a
mapp s. -en -ar förvarings-
fodral av papp e.d. för
handlingar m.m.

mapp}håll{are s.
mar s. -en -ar ªprov.º grund
havsvik, göl m.m.; som för-
led i sms med (urspr.) bet.
havs-, vatten-

mara s. -n maror 1 väsen
som i folktron tänkts
rida på sovande männ-
iskor m.m.; ªäv. bildl., särsk.
vard.º häxa, ragata; som
förled i sms äv. betecknande
ngt som förvridet el. för-
krympt 2 ªvard.º maraton-
lopp

marabu [ma•- el. -bu•] s. -n 
-er afrikansk stork

marabu}stork s.
maracas [-akk•-] s. pl.; rytm-

instrument
marasch{ino [-ski•-] s. -n

likör
maraton [ma•-] s. oböjl.
maratonlopp; i sms äv.
mycket långvarig; ett m.

maraton}för{handl{ing s.
maraton}lopp s.; på 42195 m
maraton}löp{are s.
maraton}löp{ning s.
maraton}match s.
maraton}tal s.
maraton}tal{are s.
mar}björk s.
mar}dröm s.
mar}dröms{akt{ig adj. -t -a
mar{dröms}känsla s.
mar{dröms}lik adj. -t -a
mar{dröms}värld s.
mar}eld s. fosforescerande
ljus i havsytan av lys-
ande organismer

marg [-g el. -j] s. -en -er
marginal

marg}an{teckn{ing s.
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margar{in [-gari•n] s. -et -er
margar{in}fabr{ik s.
margar{in}låda s.
margar{in}paket s.
marg{in{al [-gina•l äv.
-jina•l] s. -en -er kant el.
brädd på boksida o.d.

marg{in{al}an{teckn{ing s.
marg{in{al}be{skatt{ning s.
marg{in{al}ef{fekt s.
marg{in{al{is{er{ad adj. för-
visad till undanskymd
plats t.ex. om arbetslösa

marg{in{al}kost{nad s.
marg{in{al}ränta s.
marg{in{al}skatt s.; på översta

delen av inkomst o.d.
marg{in{al{skatte}skala s.
marg{in{al{skatte}sänk{ning s.
marg{in{al}välj{are s.
marg{in{ell [-ginell• el.
-jinell•] adj. -t -a kant-,
gräns-; oväsentlig o.d.

mar}gran s. -en -ar
marien}glas [-i•-] s.; genom-

skinlig gips
mar{ig adj. -t -a förkrympt,
tovig; ªvard.º besvärlig,
knogig

mar{ig{het s.
marijuana [-a•na] s. -n rus-

medel av hampväxt
marijuana}cigar{ett el.

marijuana}cigarr{ett s.
marijuana}rök{ning s.
marimba [-im•ba] s. -n

marimbor xylofon
1mar{in [-i•n] adj. -t -a havs-,

sjö-; sjöförsvars-
2mar{in [-i•n] s. -en -er sjö-

försvar
mar{ina [-i•-] s. -n marinor
välutrustad småbåts-
hamn

mar{in{ad [-a•d] s. -en -er
lag av vin el. vinäger o.d.
med kryddor

mar{in}bas s. -en -er
mar{in}bio{log s.
mar{in}bio{logi s.
mar{in}bio{log{isk adj. -t -a
mar{in}blå adj.
mar{in}blått s. oböjl.

mar{in}di{rekt{ör s.
mar{in{era v. -de
mar{in{er{ing s.
mar{in}ingenj{ör s.
mar{in}kår s.
mar{in}lotta s.
mar{in}läk{are s.
mar{in}mål{ning s.
mar{in}sold{at s.
mar{in}stab s.
mar{in}strids{kraft{er s. pl.
marion{ett [-ett•] s. -en -er
docka i dockteater o.d.
leddocka; ªbildl.º viljelöst
redskap o.d.

marion{ett}docka s.
marionetteater avstavas

marion{ett}teater s.
marion{ett}reg{er{ing s.
marion{ett}spel s.
mar{it{im [-i•m] adj. -t -a
havs-, sjö-, kust-

1mark s. -en -er [grav accent];
jord, fält, område m.m.

2mark s. -en -er [akut accent]
1 äldre viktenhet 2 liten
bricka för markering av
vinst el. förlust i kortspel,
spelmark

3mark s. -en; pl. = myntenhet
i bl.a. Tyskland och Finland

marka s. -n ªvard.º market-
enteri

mark}an{lägg{ning s.
mark{ant [-an•t äv. -an•t]

adj.; n. =, -a skarpt fram-
trädande, påfallande

mark}an{vänd{ning s.
mar}katta [ma•r-] s. -n mar-

kattor apa; besvärlig kvinna
mark}bas{er{ad adj.
mark}be{red{skap s.
mark}bo{stad s.
marke}gång s. -en -ar av
myndighet fastställt pris
på vissa varor o. tjänster

marke{gångs}sätt{ning s.
marke{gångs}taxa s.
mark{era [-ke•-] v. -de ut-
märka, ange; ªfinl. äv.º
räcka upp handen

mark{er{ad adj. utpräglad,
skarpt framträdande

mark{er{ing s. -en -ar
mark{er{ings}ljus s.
markeringstape se

markeringstejp
mark{er{ings}tavla s.
mark{er{ings}tejp äv. mark{-

er{ings}tape s.
mark{er}tavla s.
mark{et{ent{are [-keten•t-] s.

-n; pl. =, best. pl. market-
entarna

mark{et{ent{eri [-i•] s. -et -er
serveringslokal el. liten
affär i militärförläggning
m.m.

mark{et{ent{eri}bygg{nad s.
mark{et{eri [-keteri•] s. -et 

-er inläggning i trä
mark{et{eri}arbete s.
market{ing [ma•k-] s. -en
marknadsföring

market maker [ma•ket-
mejker] s. oböjl. fond-
kommissionär som
utställer köp- och sälj-
kurser i ett viss värde-
papper; en m.

mark}ex{plo{at{ör s.
mark}för{gift{ning s.
mark}för{håll{and{en s. pl.
mark}för{värv s.
mark}inne{hav s.
mark{is [-ki•s] s. -en -er

1 titel för utländsk adels-
man i rang närmast över
greve  2 nedfällbart sol-
skydd av tyg för fönster
o.d.

mark{is{inna s. -n markis-
innor

mark{is}titel s.
mark{is}väv s.
mark}kart{er{ing s.
mark}kon{takt s.
mark}kont{roll s.
mark}kurs s.; till 3mark
mark}köp s.
mark}led{es adv.
mark}linje s.
mark}lära s.
mark{nad s. -en -er
mark{nads}an{del s.
mark{nads}an{pass{ning s.
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mark{nads}be{döm{ning s.
mark{nads}chef s.
mark{nads}dom{stol{en s.

best.
mark{nads}eko{nomi s.
mark{nads}eko{nom{isk adj.

-t -a
mark{nads}föra v.
mark{nads}för{are s.
mark{nads}för{ing s.
mark{nads}gyckel s.
mark{nads}hus{håll{ning s.
mark{nads}kraft{er s. pl.
mark{nads}känsl{ig adj. -t -a
mark{nads}led{are s.
mark{nads}läge s.
mark{nads}mek{an{ism s.
mark{nads{mäss{ig adj. -t -a
mark{nads}plats s.
mark{nads}princip s.
mark{nads}pris s., till 1pris
mark{nads}stånd s. -et; pl. =
mark{nads}torg s.
mark{nads}under{sök{ning s.
mark{nads}ut{sikt{er s. pl.
mark{nads}värde s.
mark}nivå s.
mark}om{råde s.
mark}pers{on{al s.
mark}pol{it{ik s.
mark}pris s., till 1pris
mark}serv{ice s.
mark}skott s.; i fotboll o.d.
mark}spekul{at{ion s.
mark}strids{kraft{er s. pl.
mark}till{gång s.
mark}tjänst s.
mark}täck{are s. -n; pl. =,

best. pl. marktäckarna
mark}upp{låt{else s.
mark}veget{at{ion s.
mark}vård s. -en
mark}värde s.
mark}värde{stegr{ing s.
mark}yta s.
mark}äg{are s.
mark{ör [-kö•r] s. -en -er
person som anger result-
at av skjutning el. spel
m.m.; anordning som
markerar el. visar ngt

mark{ör}grav s.
mark{ör}grop s.

mar}leka [ma•r-] s. -n mar-
lekor kalkbildning i form
av trissa o.d.

marmel{ad [-a•d] s. -en -er
marmel{ad}burk s.
marm{or s. -n
marm{or}block s.
marm{or}bord s.
marm{or}byst s.
marm{or{era v. -de ge en
ådrad yta

marm{or{er{ad adj. ådrad,
ådrig

marm{or{er}färg s.
marm{or{er{ing s. -en -ar
marm{or{er{ings}färg s.
marm{or}fris s., till 1fris
marm{or}golv s.
marm{or}pel{are s.
marm{or}platta s.
marm{or}skiva s.
marm{or}staty s.
marm{or}trappa s.
marock{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Marocko

marock{ansk adj. -t -a
marock{anska s. -n marock-

anskor kvinna
marod{era v. -de ströva om-

kring o. plundra
marod{er{ing s.
marod{ör [-ö•r] s. -en -er
plundrare; skadegörare

marok{äng [-kän•] s. -en
skinn; tyg

marok{äng}band s.; bokband
maron{it{er [-i•t-] s. pl. med-
lemmar av kristen kyrka
i Libanon

mar}riden adj.; till mara 1
mar}risp s. -en -ar växt
mar}ritt s.; till mara 1
mars s. oböjl. en kall m.
marsala [-sa•-] s. -n vin
marsala}flaska s.

1marsch s. -en -er trupps för-
flyttning till fots el. med
fordon m.m.; musikstycke

2marsch interj.; kommandoord
marschera!

mar{schall [-all•] s. -en -er
stång med skål med bränn-
bart ämne, festfackla

mar{schall}be{lys{ning s.
marsch}dug{lig adj. -t -a
marsch{era v. -de gå i takt

el. taktfast
marsch}fart s.
marsch}färd{ig adj. -t -a
marsch}hast{ig{het s.
marsch}höjd s.
marsch}kolonn s.
marsch}känga s.
marsch}mus{ik s.
marsch}order s.
marschroute se marschrutt
marsch}ruta s. -n marsch-

rutor marschrutt
marsch}rutt äv.

marsch}route s.; skriftlig
plan för en marsch;
marschväg m.m.

marsch}takt s.
mars}dag s.
marselj{äs{en [-ä•s-] s. best.
franska nationalsången

marsi{an [-a•n] s. -en -er in-
vånare på Mars i science
fiction

marsi{ansk [-a•n-] adj. -t -a
som hör till el. rör plan-
eten Mars, Mars-

marsip{an [-a•n] s. -en
marsip{an}gris s.
marsip{an}tårta s.

1marsk s. -en -ar ªhist.º hög
riksämbetsman

2marsk s. -en -er sankt kust-
land

mar{skalk [marr•salk el.
-sal•k] s. -en -ar titel för hög
officer i vissa länder; funktion-
är vid vissa festligheter; fält-
marskalk, bröllops-
marskalk

mar{skalks}band s.
mar{skalks}stav s. -en -ar
mars}katt s.
marsk}land s., till 3land
marsk}om{råde s.
marsk}ämbete s.
mars}männ{iska s.
mar}svin [ma•r-] s.; gnagare;

ªåld.º tumlare
mar{svins}unge s.
mar}tall s.
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marta(s)}be{kymmer s. pl.
ªbibl.º husliga bekymmer
o. omsorger

mart{er [-a•-] s. pl. ªåld.º
plågor, kval

mart{era v. -de ªåld.º plåga,
pina, tortera

mart{er}red{skap s. ªåld.º
martha s. -n marthor ªfinl.º
medlem i marthafören-
ing

martha}för{en{ing s. ªfinl.º
husmorsförening

marti{al{isk [-tsia•-] adj. -t -a
krigisk, krigaraktig

martin}met{od{en [-tän•-] s.
best.; för framställning av
smidbart järn av tackjärn o.
skrot i flamugn

martin}pro{cess{en s. best.
martin}stål s.
martin}ugn s.
mar}torn [ma•r-] s. -en äv.

-et växt
mart{yr [-y•r] s. -en -er
person som lider döden
för sin kristna tro

mart{yr}död s.
mart{yr}gloria s.
mart{yri{um [-y•-] s. martyri-

et martyrier martyrs lid-
ande, plåga

mart{yr}krona s.
mart{yr}min s.
mart{yr{skap s. -et
mar}ulk s.; fisk
mar}vatten [ma•r-] s. ligga i

m. om farkost ligga vatten-
fylld utan att sjunka

mar}viol s.
mar}vuxen adj.
mar}växt adj.
marx{ism [-is•m] s. -en
politisk åskådning ut-
gående från K. Marx

marx{ism-lenin{ism [-nis•m]
s.

marx{ist s. -en -er
marx{ist{isk adj. -t -a
marx{ist-lenin{ist s.
mar{äng [-än•] s. -en -er
bakverk av vispad ägg-
vita o. socker

mar{äng}sviss s. -en -er efter-
rätt

mar{äng}tårta s.
1mas s. -en -ar 1 dalkarl

2 ªvard.º skatteindrivare
2mas s. -en kortspel; bli m.

förlora i spelet
masa v. -de 1 arbeta el. gå
långsamt; m. (sig) i väg
2 värma; m. sig äv. ha det
skönt

masc{ara [-ska•-] äv. mask{-
ara s. -n ögontusch

masc{ara}pensel s.
maser s. -n masrar elektr-
onisk förstärkare av
mikrovågor

maser}ur s. -et; pl. =
maser}verk{an s.
mas{ig adj. -t -a 1 ªvard.º
långsam, maklig  2 ªprov.º
het  3 ªvard.º ansträng-
ande, mödosam

mas{ig{het s.
1mask s. -en -ar 1 djur

2 i kortspel maskning
2mask s. -en -er skydd för

övre delen av ansiktet som
förklädnad; hålla masken
spela el. verka oberörd

1maska s. -n maskor ögla i
stickning, ruta i nät o.d.

2maska v. -de 1 förse met-
krok o.d. med mask; sätta
mask på krok 2 underlåta
att lägga på sitt högsta
kort i kortspel; sänka
arbetstakten, endast
låtsas arbeta  3 göra
maskor; förena maska
för maska m.m.; m. upp
sig om maskor el. stickning
m.m. lösa upp sig, bli
masklupen

maskara se mascara
mask{are s. -n; pl. =, best. pl.

maskarna
mask{era [-ke•-] v. -de förse
med ansiktsmask; för-
kläda; dölja, skyla; m. sig

1mask{er{ad [-kera•d] s. -en 
-er fest där deltagarna
bär mask; kostymbal

2mask{er{ad [-ke•-] adj. för-
klädd m.m.

mask{er{ad}bal s. -en -er
mask{er{ad}dräkt s.
mask{er{ing [-ke•-] s. -en -ar
mask{er{ings}färg s.
mask{er{ings}konst s.
mask{er{ings}mål{ning s.
mask{er{ings}nät s.
mask{er{ings}tejp äv.

mask{er{ings}tape s.; för yta
som inte skall målas o.d.

mask}form{ig adj. -t -a
mask}frätt adj.
mask}hål s.
mask{in [-si•n] s. -en -er
mask{in}barka v.
mask{in}bark{ning s.
mask{in}be{fäl s.
mask{in}chef s.
mask{in}del s.
mask{in}driven adj.
mask{in}ele{ment s.
mask{in{ell [-sinell•] adj.

-t -a
mask{in{eri [-ri•] s. -et -er
grupp sammanhörande
maskiner; mekanism

mask{in}fel s.
mask{in}ge{vär s. kulspruta
mask{in}hall s.
mask{in}haveri s.
mask{in}industri s.
mask{in}ingenj{ör s.
mask{in{is{era v. -de göra
maskinell

mask{in{is{er{ing s.
mask{in{ist [-is•t] s. -en -er
person som sköter
maskiner m.m.

mask{in{ist}plats s.
mask{in}klippa v.
mask{in}klipp{ning s.
mask{in}kod s.; för dator
mask{in}läs{bar adj. -t -a
mask{in}mjölka v.
mask{in}mjölk{ning s.
mask{in{mäss{ig adj. -t -a
mask{in{mäss{ig{het s.
mask{in}olja s.
mask{in}park s.
mask{in}pist{ol s. ªfinl.º kul-
sprutepistol
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mask{in}prov{ning s.
mask{in}rum s.
mask{in}satt adj. m. text
mask{in}skrift s.
mask{in}skriva v.
mask{in}skriv{are s.
mask{in}skriv{erska s. -n

maskinskriverskor
mask{in}skriv{ning s.
mask{in}sköt{are s.
mask{in}språk s.; för dator
mask{in}stat{ion s.
mask{in}sticka v. -de
mask{in}stick{ning s.
mask{in}styrka s.
mask{in}så v.
mask{in}sådd s.
mask{in}såg s.
mask{in}såga v.
mask{in}såg{ning s.
mask{in}sätta v.
mask{in}sätt{are s.; vid

tryckeri
mask{in}sätt{ning s.
mask{in}söm s.
mask{in}tekn{ik s.
mask{in}tekn{ik{er s.
mask{in}tekn{isk adj. -t -a
mask{in}tele{graf s. -en

ªsjö.º
mask{in}tid s.; för dator
mask{in}tvätt s.
mask{in}tvätta v.
mask{in}tvätt{ning s.
mask{in}ut{rust{ning s.
mask{in}vara s.; för data-

behandling m.m.
mask{in}verk{stad s.
mask{is [mas•k-] s. -en -ar

ªvard.º maskeradbal
mask}likn{ande adj. oböjl.
mask}medel s.
mask{ning s.
mask{nings}akt{ion s.
mask{nings}takt{ik s.
maskopi [-i•] s. -n -er hem-
ligt samförstånd; vara i
m. med ngn

mask{ot [mas•k-] s. -en; pl.
-ar el. -er djur el. docka
o.d. som medförs som
lyckobringande

mask}ros s. -en -or

mask{ros}barn s. barn som
inte knäcks av en svår
uppväxt

mask{ros}blad s.
mask{ros}boll s.
mask{ros}fjun s.
mask{ros}vin s., till 1vin
mask}spel s.
mask}spärr s.
mask}stor{lek s.
mask}stungen adj.
mask}säker adj. m. strumpa
maskul{in [mas•k- el. -i•n]

adj. -t -a manlig, av man-
ligt kön el. genus

maskul{in}form s. -en -er
maskul{in{is{era v. -de
maskul{in{is{er{ing s.
maskul{in{itet [-e•t] s. -en
maskul{in{um [mas•k-] s.

maskulinet maskuliner ord
av manligt genus; varelse
av manligt kön

mask}upp{lägg{ning s.
mask}äten adj.
mask{ör [-kö•r] s. -en -er
person som yrkesmässigt
maskerar

mask{ör}konst s.
mas}mäst{are s. förman vid
masugn

masoch{ism [-sis•m el.
-kis•m] s. -en sexuell avvik-
else bestående i lust att låta
sig plågas

masoch{ist s. -en -er
masoch{ist{isk adj. -t -a
massa s. -n massor mängd;

mängd materia o.d.;
pappersmassa – Formen
massa- i sms som hör till bet.
’pappersmassa el. annan
tekniskt använd massa’,
formen mass- mest i övriga
fall o. alltid i sms som hör till
bet. ’mängd’.

massa}bal s. -en -ar
massa}fabr{ik s.
mass{age [-a•s] s. -n [-en]

medicinsk behandling med
knådning o. strykning av
muskler m.m.

mass{age}be{handl{ing s.

mass{age}giv{are s.
mass{age}stav s. -en -ar
massa}golv s.
massa}industri s.
massaker [-a•k-] s. -n

massakrer massmord;
blodbad

massakr{era v. -de ned-
hugga, döda; lemlästa

massakr{er{ing s.
massa}pro{dukt{ion s.
mass}arbets{lös{het s.
massa}till{verk{ning s.
massa}ved s.
mass}av{sked{and{en s. pl.
mass}brev s.
masscen avstavas mass}-

scen s.
mass}de{monstr{at{ion s.
mass}död s.
mass{era v. -de ge 
massage

mass{er{ing s.
mass}fatt{ig{dom s.
mass}flykt s.
mass}gods s.
mass}grav s.
mass}hysteri s.
mass}in{vas{ion s.

1mass{iv [-i•v el. mass•-] adj.
-t -a icke ihålig, alltigen-
om av samma ämne, ge-
digen

2mass{iv [-i•v] s. -et; pl. =
större bergmassa o.d.

mass{iv{itet [-e•t] s. -en
mass}kom{mun{ik{at{ion s.
mass}kors{band s.
masskuldebrev avstavas

mass}skulde{brev s. ªfinl.º
obligationer o.d.

masskuldebrevslån avstavas
mass{skulde{brevs}lån s.
ªfinl.º

mass}kult{ur s.
masslakt avstavas mass}-

slakt s.
mass}medi{al adj. -t -a
mass{medie}de{batt s.
mass{medie}forsk{ning s.
mass{medie}före{tag s.
mass}medi{um s., till

3medium
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mass}minne s.; i dator
mass}mord s.
mass}mörd{are s.
mass}möte s.
masspektrum avstavas

mass}spektr{um s.
mass}pro{duc{era v.
mass}pro{dukt s.
mass}pro{dukt{ion s.
mass}psyko{logi s.
mass}psyk{os s.
mass}rör{else s.
mass}tal s.
mass}till{verka v.
mass}till{verk{ning s.
massuggestion avstavas

mass}sug{gest{ion s.
mass}upp{båd s.
mass}upp{laga s.
mass}verk{an s.
mass{vis adv.
massvält avstavas mass}-

svält s.
mass{ör [-ö•r] s. -en -er
mass{ös [-ö•s] s. -en -er
mast s. -en -er
mast{ad adj. mastade fartyg
master [ma•-] s. -n mastrar
ledare för jaktridning
o.d.; förlaga framställd
för kopiering

master}ex{am{en [ma•-] s.;
högre examen vid utländsk
högskola

master}grad s.
mast}fritt adv. ªhand.º
mast}hög adj.
mast{ig adj. -t -a ªvard.º
kraftig

mast{ig{het s.
mastix s. -en harts
mastix}buske s.
mastix}kitt s.
mast}korg s.
mast{odont [-ån•t] s. -en -er

utdött elefantdjur; koloss,
bjässe

mast{odont{art{ad adj.
mast{odont}film s.
mast{odont{isk adj. -t -a
mast{odont}lik adj. -t -a
mast}topp s.
masturb{at{ion s. -en -er

sexuell självtillfredsställ-
else, onani

masturb{era v. -de
masturb{er{ing s.
mas}ugn s. hög schaktugn
för framställning av
tackjärn

mas{ugns}pipa s.
mas{ugns}slagg s.
masur [ma•-] s. -n vresig

struktur hos ved av björk
m.m.

masur}björk s.
masurka se mazurka
masur}knöl s.
masur}trä s.
masur}vuxen adj.
mas}verk s. system av
spröjsverk i spetsbågs-
fönster m.m.

mas{verks}fönster s.
mat s. -en
mata v. -de ge mat; förse
med material o.d.; kon-
tinuerligt tillföra el. trans-
portera material o.d.; m.
sig om säd o.d. utveckla
kärna

mat{ad adj. ett väl matat ax
mat{ad{or [-å•r] s. -en -er
tjurfäktare som har att
döda tjuren; storman,
pamp; högt kort i kortspel

mat{ar}bord s.
mat{ar}buss s.
mat{are s. -n; pl. =, best. pl.

matarna anordning äv.
person o.d. som matar

mat{ar}flyg s.
mat{ar}kabel s.
mat{ar}led{ning s.
mat{ar}linje s.
mat{ar}traf{ik s.
mat{ar}vatten s.
mat}back s. ªfinl.º matkärl
för fältförhållanden

mat}be{red{are s.; hushålls-
maskin

mat}be{spis{ning s.
mat}be{stick s.
mat}bit s.
mat}bord s.
mat{bords}skiva s.

mat}box s., till 1box
mat}bricka s.
mat}bröd s.
match s. -en -er tävling; lätt

m. ªmest vard.º en enkel
sak att klara

matcha v. -de ställa upp el.
delta i matcher; arrangera
matcher el. vara impress-
ario för; göra reklam för,
lansera; gå bra ihop med;
få att passa med el. svara
mot; jämföra m.m.

match{are s. -n; pl. =, best.
pl. matcharna person el.
föremål som matchar

match}boll s.; i tennis m.m.
match}hjälte s.
match{ning s. -en -ar
match}publ{ik s.
match}re{fer{at s.
match}re{sult{at s.
mat}dags adv.
mate [ma•te] äv. 3matte s. -t
paraguayte

mate}blad s.
matelassé [mattlase•] s. -n
prydnadssöm med relief-
verkan på dubbelt tyg
med mellanlägg av vadd
o.d.

matelass{era v. -de
matelass{er{ing s.
matem{at{ik [-i•k] s. -en
matem{at{ik{er [-a•ti-] s. -n;

pl. =
matem{at{ik}lekt{ion s.
matem{at{ik}lär{are s.
matem{at{ik}under{vis{ning s.
matem{at{isk [-ma•t-] adj.

-t -a
matem{at{isk-nat{ur{veten{-

skap{lig adj. -t -a
materia [-te•-] s. materien

äv. materian; pl. materier
äv. materie -n -r ämne,
innehåll

materi{al [-a•l] s. -et; pl. =
råämne, stoff; som förled
i sms äv. materiel

materi{al}an{skaff{ning s.
materi{al}fel s.
materi{al}för{valt{are s.
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materi{al}in{saml{ing s.
materi{al{is{at{ion s. -en -er
materi{al{is{era v. -de för-
kroppsliga; m. sig

materi{al{is{er{ing s.
materi{al{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att enbart det materiella
existerar

materi{al{ist s. -en -er
materi{al{ist{isk adj. -t -a
materi{al}kont{roll s.
materi{al}kost{nad s.
materi{al}känne{dom s.
materi{al}plan{er{ing s.
materi{al}prov{ning s.
materi{al}saml{ing s.
materi{al}styr{ning s.
materi{al}trött{het s.
materie se materia
materi{el [-e•l] s. -en yttre
hjälpmedel, redskap; till-
behör

materi{el}an{skaff{ning s.
materi{el}an{slag s.
materi{ell [-ell•] adj. -t -a
som rör den fysiska
sidan av tillvaron el. som
rör sakvärden o.d.

materi{el}verk s. Försvarets
m.

materi{el}vård s. -en
materie}mängd s.
materie}våg s. -en -or
mat}fett s. -et -er
mat}fri{are s.
mat}frisk adj. -t -a
mat}frisk{het s.
mat}för{gift{ad adj.
mat}för{gift{ning s.
mat}för{råd s.
mat}glad adj. ªprov.º
mat}gäst s.
mat}ho s.; i stall
mat}håll{ning s.
mat{ig adj. -t -a mättande,
stadig

mat{iné s. -n -er eftermid-
dagsföreställning

mat{iné}före{ställ{ning s.
mat}in{köp s.
matjes}sill [matt•-] s.; krydd-

ad o. sockersaltad islandssill

mat}jord s.
mat}kasse s.
mat}kniv s.
mat}korg s.
mat}kort s.; livsmedelskedjor-

nas kreditkort
mat}kup{ong s.
mat}käll{are s.
mat}kö s.
mat}lag s. -et; pl. =
mat}lag{are s. -n; pl. =, best.

pl. matlagarna
mat}lag{erska s. -n matlag-

erskor
mat}lag{ning s.
mat{lag{nings}kurs s.
mat}lust s.
mat}mamma s. ªvard.º
mat}mor äv. mat}moder s.
mat{ning s.
mat}nytt{ig adj. -t -a
mat}nytt{ig{het s.
mat}olja s.
mat}os s. -et
mat}paus s.
mat}peng{ar s. pl.
mat}plats s.
mat}port{ion s.
mat}pris s., till 1pris
mat}rans{on s.
mat}rast s. -en -er
mat}re{cept s.
mat}rest{er s. pl.
matri{ark{al{isk [-ka•-] adj.

-t -a mödernerättslig;
präglad av matriarkat

matri{ark{at [-ka•t] s. -et
mödernerätt; kvinnostyre

matr{ikel [-ikk•-] s. -n matr-
iklar namnförteckning
med levnadsuppgifter över
medlemmar av en kår o.d.

matr{ikel}för{ing s.
matr{is [-i•s] s. -en -er gjut-
form för trycktyper m.m.;
rektangulärt schema av
tal m.m.

matr{is}räkn{ing s.
matr{is}skriv{are s.
mat}ro s.
matr{ona [-o•-] s. -n matr-

onor fet och värdig äldre
gift kvinna

matr{ona}likn{ande äv.
matr{one}likn{ande adj.
oböjl.

matr{os [-o•s] s. -en -er ut-
bildad menig sjöman

matr{os}hatt s.
matr{os}krage s.
mat}rum s.
mat}rätt s.; jfr 3rätt 2
mats s. oböjl.; i uttr. ta sin m.

ur skolan dra sig ur spelet
mat}sal s. -en -ar
mat{sals}bord s.
mat{sals}möbel s.
mat}sedel s. -n matsedlar
mat}serv{er{ing s.
mat}serv{is s.
mat}silver s.
mat}sked s.
mat{skeds{vis adv.
mat}skrib{ent s.
mat}smält{ning s.
mat{smält{nings}ap{par{at s.
mat{smält{nings}be{svär s.
mat{smält{nings}kan{al s.
mat{smält{nings}syst{em s.
mat}strejk s.
mat}strejka v.
mat}strejk{are s.
mat}strupe s.
mat}ställe s.
mat}svamp s.
mat}säck [ma•t- äv. mass•-] s.
mat{säcks}korg s.
mat{säcks}mat s.

1matt s. -en förlustställning
i schack

2matt adj.; n. =, -a kraftlös,
trött; dämpad, blek

3matt adj. oböjl.; i schack
1matta s. -n mattor; hålla sig

på mattan ªbildl.º hålla sig
i styr

2matta v. -de; m. ut; göra
matt i schack

matt{as v. mattades bli
mattare

matt}be{handla v.; till 2matt
matt}be{handl{ing s.
matt}blå adj.; till 2matt
matt}dom{are s.

1matte s. -n ªvard.º matem-
atik
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2matte s. -n mattar matmor
för hund el. katt

3matte se mate
matte}lär{are s.
matt{era v. -de mattbe-
handla, mattslipa

matt{er{ing s.
matt{het s.
matt{hets}känsla s.
matt}hot s. -et; pl. =; till

1matt
mat}tid s.
matt{ig{het s.
matt{ig{hets}känsla s.
matt}lummer s.
matt}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. mattläggarna
matt{ning s.
matt}pisk{are s.
matt}pisk{ning s.
mattram [-ramm] s. -en växt
mattrasa avstavas matt}-

trasa s.
matt}rulle s.
matt{sam adj. -t -ma; till

1matt
matt}skiva s.; i kamera m.m.
matt}slipa v.
matt}slip{ning s.
matt}varp s. -en -ar till 1matta
mat}tvång s.
matt}ögd adj.
matt}ögd{het s.
mat}vara s.; mest i pl.
mat{varu}af{fär s.
mat}vrak s. ªvard.º
mat}vrå s.
mat}vägra v.
mat}vägr{an s.
mat}vägr{are s.
mat}äpple s.
mauret{ani{er [-ta•-] s. -n;

pl. = inv. i Mauretanien
mauret{ansk adj. -t -a
mauret{anska s. -n mauret-

anskor kvinna
mauriti{er [-i•t(s)i-] s. -n;

pl. = inv. i Mauritius
maurit{isk [-i•ti-] adj. -t -a
maurit{iska s. -n mauritiskor

kvinna
mauser}ge{vär s.; repetergevär
mauser}pist{ol s.

mausole{um [-le•-] s.
mausoleet mausoleer
monumental gravbygg-
nad

mauve [må•v] adj. oböjl.
malvafärgad

mauve}färg{ad adj.
1max s. -en -ar maximerad

insats i kortspel
2max s. oböjl. ªvard.º maxim-

um; till max; ett m.
3max adv. som mest; m.

1000 kr.
max}fart s. ªvard.º
max}gräns s.
maxi s. -n; pl. = el. -er hel-
långt mode el. klädes-
plagg

maxi- i sms maximi- ªvard.º
maxi}kjol s.
max{imi- i sms
max{ill [-ill•] s. -en -er
underkäke hos insekter
m.fl.; överkäke hos dägg-
djur m.fl.

max{ill{ar}ben [-a•r-] s. över-
käksben

maxi}lön s. ªvard.º
max{im [-i•m] s. -en -er lev-
nadsregel, grundsats;
tänkespråk

max{im{al [-a•l] adj. -t -a
högsta el. största möjliga
el. tillåtna

max{im{al}hast{ig{het s.
max{im{era v. -de bestämma
högsta gräns för; göra så
stor som möjligt

max{im{er{ing s.
max{imi- i sms
max{imi}be{lopp s.
max{imi}fart s.
max{imi}gräns s.
max{imi}hast{ig{het s.
max{imi}höjd s.
max{imi}last s.
max{imi}längd s.
max{imi}pris s., till 1pris
max{imi}regel s. -n maximi-

regler
max{imi}stor{lek s.
max{imi}straff s. -et; pl. =
max{imi}termo{meter s.

max{imi}tid s.
max{imi}tryck s.
max{im{um [makk•s-] s. -et;

pl. = det högsta el. största
möjliga el. tillåtna

max{is [makk•s- el. -iss• el.
-i•s] interj.; som befallning 
till hund el. katt att hoppa
över ngt; äv. oböjl. s. i uttr.
hoppa m.

maya}folk [maj•-] s.; indian-
folk i Guatemala o. angräns-
ande länder

maya}kult{ur s.
maya}språk s.
mazar{in [-sari•n] s. -en -er

bakverk
mazurka [-ur•k-] s. -n

mazurkor el. masurka -n
masurkor dans

mazurka}mel{odi s.
MBL s. oböjl. medbestämm-
andelagen

MBL-av{tal s.
MBL-för{handla v.
MBL-för{handl{ing s.
meander [-an•d-] s. -n

meandrar flodslinga med
stark krökning; orna-
ment av regelbundna
vindlingar i form av linj-
er brutna i räta vinklar

meander}bård s.
meander}lopp s.
mecen{at [-a•t] s. -en -er
främjare el. gynnare av
vetenskap o. konst gm gåvor
o.d.

mecen{at{skap s. -et
mecen{at}verk{sam{het s.
mecka se meka

1med prep. o. adv.
2med s. -en -ar äv. mede -n

medar glidskena på kälke
m.m.

med}ag{er{ande adj. oböjl.
med{alj [-al•j] s. -en -er
med{alj{era v. -de tilldela
medalj

med{alj{er{ing s.
med{alj}grav{ör s.
med{alj}konst s.
med{alj{ong [-jån•] s. -en -er
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hängsmycke med por-
trätt o.d.

med{alj{ong}por{trätt s.
med{alj}plats s.; i tävling o.d.
med{alj}por{trätt s.
med{alj}ut{del{ning s.
med{alj{ör [-ö•r] s. -en -er
person som fått medalj;
medaljgravör

med{an konj. under det att;
så länge som

med}an{svar s.
med}an{svar{ig adj. -t -a
med}arbeta v.
med}arbet{are s.
med}arbet{ar{skap s. -et
med}ar{rang{ör s.
med}arv{inge s.
med}be{döm{are s.
med}be{stämm{ande s. -t
med{be{stämm{ande}av{tal s.
med{be{stämm{ande}för{-

handl{ing s.
med{be{stämm{ande}lag s.

-en -ar
med{be{stämm{ande}rätt s.
med}bjuden adj.
med}borg{are s. -n; pl. =,

best. pl. medborgarna
medlem av det samhälle
som en stat utgör

med{borg{ar}grupp s.
med{borg{ar}hus s.
med{borg{ar}in{stit{ut s. ªfinl.º
kommunalt institut med
enskilda kurser för vuxna

med{borg{ar}rätt s.
med{borg{ar{rätts}rör{els{en s.

best.
med}borg{ar{skap s. -et; pl. =
med{borg{ar{skaps}lag s. -en

-ar
med{borg{ar}vittne s.
med}borg{er{lig adj. -t -a
med}bringa v.
med}bring{are s.; på svarv

m.m.
med}broder s.
med}brotts{lig adj. -t -a
med}brotts{lig{het s.
med}brotts{ling s.
med}dela v. rättens beslut

meddelades honom el. han

meddelades rättens beslut;
m. sig med ngn

med}del{akt{ig adj. -t -a
med}del{akt{ig{het s.
med}del{ande s. -t -n
med}del{are s. -n; pl. =, best.

pl. meddelarna
med}del{else s. -n
med{del{else}medel s.
med}del{sam adj. -t -ma
med}del{sam{het s.
med}del{äg{are s.
med}del{äg{ar{skap s.
med}det{samma adv.; särskr.

äv. genast
med}don s.; till 2med
mede se 2med
medel s. medlet; pl. =, best.

pl. medlen hjälpmedel;
botemedel; penning-
medel m.m.

medel- i sms mellan- el.
mitt- o.d.; genomsnittlig,
i medeltal

medel}an{tal s.
medel}av{stånd s.
medel{bar adj. -t -a för-
medlad, indirekt

medel}be{tyg s.
medel}di{stans s.
medel}di{stans{are s. -n;

pl. =, best. pl. medeldistans-
arna

medel{di{stans}rob{ot s.
medel}engelsk adj. -t -a
medel}engelska s. -n språk
medel}europe{isk adj. -t -a;

m. tid
medel}god adj.
medel}grov adj. -t -a
medel}hast{ig{het s.
Medel{havs}klim{at s.
Medel{havs}kust{en s. best.
Medel{havs}land s., till 1land

mest i pl.
Medel{havs}om{råd{et s. best.
medel}hög{tysk adj. -t -a
medel}hög{tyska s. -n språk
medel}in{komst s.
medel{in{komst}tag{are s.
medel}klass s.
medel}klass{are s. -n; pl. =,

best. pl. medelklassarna

medel}klass{ig adj. -t -a
medel}livs{längd s.
medel}låg{tysk adj. -t -a
medel}låg{tyska s. -n språk
medel}lång adj. -t -a
medel}längd s.
medel}lös adj. -t -a
medel}lös{het s.
medel}måtta s. -n medel-

måttor 1 knappast pl.
genomsnittlig nivå m.m.
2 ordinär el. slätstruken
människa

medel}mått{ig adj. -t -a
medel}mått{ig{het s.
medel}nivå s.
Medel}pad namn
medel}pad{ing s. -en -ar
medel}padsk adj. -t -a
medel}padska s. -n medel-

padskor 1 folkmål
2 kvinna

medel}pris s., till 1pris
medel}pro{port{ion{al s.

ªmat.º
medel}punkt s.
medels se medelst
medels}an{vis{ning s.
medels}be{hov s.
medels}för{valt{ning s.
medel}sol s. ªastr.º
medel}sol{tid s.
medelst äv. medels prep.
med hjälp av

medels}till{del{ning s.
medel}stor adj. -t -a
medel}stor{lek s.
medel}svens{son s. oböjl.
typisk svensk; en m.

medel}tal s. -et; pl. =; i m.
medel}temp{er{at{ur s.
medel}tid s. -en -er historisk

period; medelsoltid el.
normaltid

medel}tida adj. oböjl. medel-
tids-, från medeltiden o.d.

medel}tids{akt{ig adj. -t -a
medel{tids}historia s.
medel{tids}konst s.
medel{tids}kyrka s.
medel{tids}lat{in s.
medel{tids}lat{insk adj. -t -a
medel{tids{mäss{ig adj. -t -a
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medel{tids}stad s., till 1stad
medel{tids}stil s.
medel{tids}ur{kund s.
medel}vatten{stånd s.
medel}vikt s.
medel}väg s.
medel}värde s.
medel}ålder s. en medel-

ålders man
med{er s. pl. ªhist.º inv. i
Medien i nuvarande Iran

med}faren adj. illa m.
med}flytt{ning s. ªtelef.º
med}fånge s.
med}född adj.
med}följa v. _
med}föra v.; i eg. bet. äv. föra

med sig
med}för{fatt{are s.
med}ge äv. med}giva v.
med}giv{ande s. -t -n
med}gång s. -en -ar
med{gångs}tid s.
med}gör{lig adj. -t -a till-
mötesgående, foglig m.m.

med}gör{lig{het s.
med}havd adj. m. matsäck
med}hjälp s.
med}hjälp{are s. -n; pl. =,

best. pl. medhjälparna
med}håll s. -et; ha m.
med}håll{are s.
med}hårs adv.
med}hör{ning s.; vid inspel-

ning av musik m.m.
media s. -n medior ªspråkv.º
tonande explosiva

media se 3medium
media}gem{in{at{ion s.

ªspråkv.º
medi{al [-a•l] adj. -t -a be-
lägen i mitten o.d.; som
hör till el. avser o.d. medi-
um el. medier

medi{an [-a•n] s. -en -er
sträcka från en triangels
hörn till motstående sidas
mittpunkt; mittvärde i
statistiskt material

medi{an}värde s.
media{tek [-e•k] s. -et; pl. =
bibliotek o.d. som för-
utom tryck tillhandahåll-

er ljudband, grammo-
fonskivor m.m.

med{ic{in [-i•n] s. -en -er
1 ej pl. läkekonst  2 läke-
medel

med{ic{in{al}kår [-a•l-] s.
med{ic{in{al}råd s. -et; pl. =
med{ic{in{al}väsen el.

med{ic{in{al}väsende s.
med{ic{in{al}växt s.
med{ic{in{are [-si•-] s. -n;

pl. =, best. pl. medicinarna
med{ic{in}dos s.
med{ic{ine [-i•ne] adj. oböjl.

m. kandidat
med{ic{in{era v. -de ta in
läkemedel

med{ic{in{er{ing s.
med{ic{in}flaska s.
med{ic{in}klin{ik s.
med{ic{in}låda s.
med{ic{in}man s., till 1man
med{ic{insk [-i•n-] adj. -t -a
med{ic{in}sked s.
med{ic{insk}kem{isk adj. -t -a
med{ic{in}skåp s.
medie}ana{lys s.
medie}ark{iv s.
medie}forsk{ning s.
medie}före{tag s.
medie}kun{skap s.
medie}plan{er{are s.
medie}pol{it{ik s.
medie}skugga s. hamna i m.
få liten uppmärksamhet
i massmedier

1medi{ev{al [-eva•l] s. -en
ªboktr.º tryckstil

2medi{ev{al [-eva•l] adj. -t -a
ªboktr.º m. antikva

medi{ev{al}antikva s. renäss-
ansantikva

med{ik{al{is{era v. -de göra
medicinsk; ge karaktär
av sjukvård o.d.

med{ik{al{is{er{ing s.
med{ika{ment [-en•t] s. -et;

pl. = el. -er läkemedel
med{ika{ment(s)}skåp s.
med{ik{us [me•-] s. -en -ar

ªåld.º läkare – Mest i sms
livmedikus.

med}in{flyt{ande s.

med}intr{ess{ent s.
med}intr{ess{er{ad adj.
medio s. oböjl. i m. av janu-

ari i mitten av
medi{oker [-å•k-] adj. -t

mediokra medelmåttig,
skäligen enkel

med{isk adj. -t -a ªhist.º
med{ister}korv [-is•t-] s.;

korv av svinkött m.m.
med{it{at{ion s. -en -er be-
grundan, eftertanke, be-
traktelse

med{it{at{ions}kurs s.
med{it{at{ions}rum s.
med{it{at{iv [-i•v] adj. -t -a
med{it{era v. -de vara för-
sjunken i tankar

med{it{er{ing s.
medi{terr{an [-a•n] adj. -t -a
medelhavs-

1medi{um s. mediet el. =; pl.
medier 1 knappast pl. ªåld.º
mittersta del; i mediet av
mars 2 ªspråkv.º huvud-
form som intar mellan-
ställning mellan aktivum
o. passivum

2medi{um s. mediet medier
1 förmedlare med ande-
världen el. av ockulta
fenomen i spiritism m.m.
2 medelvärde

3medi{um s. mediet; pl. medi-
er el. media, best. pl. medi-
erna el. media kanal för
informationsspridning –
Sms-fog: medie-.

medi{um}plåt s. ªtekn.º mot-
satt: grov- o. tunnplåt

medi{um}vals{verk s. ªtekn.º
med}kand{id{at s.
med}kristen adj.
med}kämpe s.
med}känn{ande adj. oböjl.
med}känsla s.
medla v. -de verka för för-
likning; mäkla

medl{are s. -n; pl. =, best. pl.
medlarna

medl{ar}roll s. -en -er
medl{ar{skap s. -et
medl{ar}ställ{ning s.
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med}lem s. -men -mar
med{lems}an{tal s.
med{lems}av{gift s.
med{lems}blad s.
med{lems}bok s., till 1bok
med{lems}för{teckn{ing s.
med{lems}kader s.
med}lem{skap s. -et; pl. =
med{lems}kort s.
med{lems}land s., till 1land
med{lems}org{an{is{at{ion s.
med{lems}reg{ister s.
med{lems}siffra s.
med{lems}stat s.
medley [medd•li el. -y] s. -n
simtävling med fyra
olika simsätt i given
ordning

med}lid{ande s. -t
med{lid{and{es}kamp{anj s.
med}lid{sam adj. -t -ma
med}lid{sam{het s.
medl{ing s.
medl{ings}för{slag s.
medl{ings}för{sök s.
medl{ings}kom{miss{ion s.
med}ljud s.
med}ljud{ande adj. oböjl.
med{ljuds}tecken s.
med}lut s. -et; pl. =
med}löp{are s.
med}löp{eri [-i• äv. me•d-] s.

-et
med}mot{ion{är s.
med}männ{iska s.
med}mänsk{lig adj. -t -a
med}mänsk{lig{het s.
med}pass{ag{er{are s.
med}reg{ent s.
med}res{en{är s.
med}ryck{ande adj. oböjl.
med}räkna v. _
med}räkn{ing s.
med}samma [mesamm•a]

adv. ªvard.º meddetsamma,
genast

med}skap{ande adj. oböjl.
med}skicka v. _
med}skick{ning s.
med}skyld{ig adj. -t -a
med}sols adv.
med{sols}gäng{ad adj.
med}spel{ande adj. oböjl.

med}spel{are s.
med}spår s.; till 2med
med}ström s.
med}ströms adv.
med}syster s.
med}sända v. _
med}sänd{ning s.
med}sök{ande s.
med}ta äv. med}taga v. _
med}tagen adj. ªäv. bildl.º ut-
mattad, försvagad

med}tagen{het s.
med}traf{ik{ant s.
med}tävl{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
med}tävl{are s.
med}urs adv.
medusa [-u•s-] s. -n

medusor individ av köns-
generationen av vissa
nässeldjur; mytol., kvinnligt
vidunder

medusa}huvud s.; djur; växt
med}ut{giv{are s.
med}var{else s.
med}verka v. m. till ngt
med}verk{an s.
med}vet{ande s. -t
med{vet{ande}göra v.
med{vet{ande}pro{cess s.
med}veten adj. medvetet

medvetna
med{veten}göra v.
med}veten{het s.
med{veten{hets}tröskel s.
med{vets}lös adj. -t -a
med{vets}lös{het s.
med}vind s.
med{vinds}segl{ing s.
med}vurst s.; korv av oxkött

m.m.
med{vurst}skiva s.
med}å{tal{ad adj.
med}äg{are s.
med}ömk{an s.
med{ömk{ans}värd adj.
mefistofel{isk [-fe•-] adj. -t 

-a djävulsk; elakt hån-
ande

mefit{isk [-fi•-] adj. -t -a
stinkande, kvävande

mega- i sms stor- m.m.; äv.
miljon-

mega}bit s.; till 2bit; mått-
enhet inom databehandling

mega{byte [-baj•t] s.; pl. =
måttenhet inom databe-
handling; en m.

mega{fon [-å•n] s. -en -er
ljudförstärkade taltratt,
ropare

mega{hertz [-härt•s] s. en
miljon hertz

mega{lit}grav [-i•t-] s. forn-
tida grav av stora sten-
block, stenkammargrav

mega{lit{isk [-i•t-] adj. -t -a;
megalitiska monument

mega{lit}kult{ur s.
megalo{mani [-i•] s. -n stor-
hetsvansinne

mega{ton [-tånn•] s. -net;
pl. =, best. pl. -nen en
miljon ton

mega{ton}bomb s.
mega{watt [-vatt•] s.
mega}volt [-vål•t] s., till

1volt
megära [-gä•-] s. -n

megäror ful o. elak
kvinna

megära}typ s.
mej se 1jag
meja v. -de skära säd; slå av

gräs
mej{are s. -n; pl. =, best. pl.

mejarna
mej{eri [-i•] s. -et -er
mej{eri}arbet{are s.
mej{eri}för{en{ing s.
mej{eri}pro{dukt s.
mej{er{ist [-is•t] s. -en -er
mejka v. -de ªvard.º m. sig
göra makeup

mejl s. -et; pl. = ªvard.º
e-brev, e-post

mejla v. -de ªvard.º skicka 
e-post

mej{ning s.
mejram s. -en växt; krydda
mejram(s)}lukt s.
mejsel s. -n mejslar
mejsel}skaft s.
mejsel}slag s.
mejsla v. -de bearbeta el.
forma med mejsel
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mejsl{ing s.
meka äv. mecka v. -de ªvard.º
göra mekanikerarbete;
arbeta el. pyssla med
motorer el. motorfordon o.d.

mek{an{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om kroppars rör-
else o. jämvikt

mek{an{ik{er [-ka•-] s. -n;
pl. =

mek{an{is{era v. -de förse
med maskinell utrust-
ning, göra maskinell

mek{an{is{er{ing s.
mek{an{isk [-ka•-] adj. -t -a
mek{an{ism [-is•m] s. -en -er
mek{an{ist s. -en -er person
som studerar el. är
hemmastadd i mekanisk
teknologi m.m.

melanesi{er [-e•s-] s. -n;
pl. = inv. i Melanesien

melanes{isk adj. -t -a
melan{koli [-i•] s. -n svår-
mod, tungsinthet

melan{kol{ik{er [-ko•-] s. -n;
pl. =

melan{kol{isk adj. -t -a
melan{om [-å•m] s. -et; pl. =
elakartad hudtumör

melass [-ass•] s. -en mörk-
brun tjock vätska som
fås som biprodukt vid
sockertillverkning

melass}foder s.
mel{er{ad adj. av blandade
olikfärgade spånads-
ämnen; av obestämd
färg, blandad; spräcklig

melior{at{ion s. -en -er
grundförbättring, jord-
förbättring

mel{ism [-i•sm] s. -en -er
följd av toner som sjungs
på samma textstavelse

mel{ism{at{isk [a•t-] adj. -t -a
mell{an prep. – Efterställt an-

vänds endast emellan, t.ex.
vänner emellan, oss emell-
an (sagt).

mell{an}akt s.
mell{an{akts}mus{ik s.
mell{an}amer{ik{ansk adj. -t -a

mell{an}blond adj.
mell{an}blå adj.
mell{an}dag s.; mest i pl.
mell{an}däck s.
mell{an{däcks}pass{ag{er{-

are s.
mell{an}europé s.
mell{an}europe{isk adj. -t -a
mell{an}folk{lig adj. -t -a
mell{an}form s. -en -er
mell{an}fot s., till 1fot
mell{an{fots}ben s.
mell{an}frekv{ens s.; vid

radiomottagning
mell{an}gift s. -en -er
mell{an}gärde s.
mell{an{gärds}and{ning s.
mell{an}hand s. 1 komma,

sitta på el. i m. 2 mest i pl.
förmedlare mellan pro-
ducent och konsument

mell{an{hands}ben s.
mell{an}hav{ande s. -t -n
mellan{in{komst}tag{are s.
mell{an}kalv s.
mell{an}klänn{ing s.
mell{an}komm{ande adj.

oböjl.
mell{an}kom{mun{al adj. -t -a
mell{an}komst s. -en
mell{an{krigs}gen{er{at{ion s.
mell{an{krigs}tid s.
mell{an{krigs}år s.
mell{an}landa v.
mell{an}land{ning s.
mell{an}led s. -en -er till

2led 2
mell{an}ligg{ande adj. oböjl.
mell{an}läge s.
mell{an}lägg s. -et; pl. =
mell{an}mjölk s.
mell{an}mål s.
mell{an}mänsk{lig adj. -t -a
mell{an}namn s.
mell{an}peri{od s.
mell{an}rubr{ik s.
mell{an}rum s.
mell{an}rätt s.; jfr 3rätt 2
mell{an}skikt s.
mell{an}skill{nad s.
mell{an}skola s.
mell{an}slag s.
mell{an}spel s.

mell{an{stadie}lär{are s.
mell{an}stadi{um s.
mell{an}stat{lig adj. -t -a
mell{an}stick s.
mell{an}stor adj. -t -a
mell{an}ställ{ning s.
mell{an}svensk adj. -t -a
mell{an}säs{ong s.
mell{an}tid s. under mellan-

tiden
mell{an}ting s.
mell{an}vikt s.; i brottning m.m.
mell{an}vikt{are s. -n; pl. =,

best. pl. mellanviktarna
mell{an}våg s. -en våglängds-

område
mell{an}vägg s.
mell{an}öl s.
mell{an}öra s.
Mell{an}öst{ern namn
Mell{an{öst{ern}pol{it{ik s.
mell{erst adv. superl.; längst in
i mitten

mell{ersta adj. superl.
mel{odi [-i•] s. -n -er
mel{odi}fest{iv{al s.
mel{od{ik [-i•k] s. -en lära om
melodibehandling el.
melodisk struktur

mel{odi}radio s. -n
mel{od{isk [-o•-] adj. -t -a
mel{odi}slinga s.
mel{odi}stämma s.
mel{odi{ös [-ö•s] adj. -t -a
rik på melodier, välljud-
ande m.m.

melo{dram [-a•m] s. -en -er
sentimentalt o. rafflande
teaterstycke m.m.

melo{drama s. -t melo-
dramer melodram

melo{dram{at{isk [-a•t-] adj.
-t -a

mel{on [-o•n] s. -en -er frukt;
växt

mel{on}kärna s.
membr{an [-a•n] s. -et äv.

-en; pl. = el. -er tunn
hinna

membr{an}isol{er{ing s.; i tak
m.m.

membr{um s. -et; pl. = led
i ekvation o.d.

mejsling 536

21202 Ordlista M  12-11-27  09.21  Sida 536



mem{ento [-en•t-] s. -t -n
påminnelse, varning

memma s. -n finsk påskrätt
gjord på bl.a. rågmjöl

memo{ar [-a•r] s. -en -er mest
i pl. levnadsminnen

memo{ar}bok s., till 1bok
memo{ar}för{fatt{are s.
memo{ar}litter{at{ur s.
memo{ar}verk s.
mem{or{and{um [-an•d-] s.

-et; pl. = skriftlig erinran,
inlaga; skriftlig samman-
fattning av fakta o. syn-
punkter m.m.

mem{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
skildring ur minnet av
egen upplevelse med an-
knytning till folktro

mem{or{era v. -de lära sig att
framföra utantill

mem{or{er{ing s.; s.
1mem{ori{al [-a•l] s. -en -er

dagbok för affärstrans-
aktioner

2mem{ori{al [-a•l] s. -et; pl. =
betänkande, utlåtande
m.m.

1men [menn] konj.
2men [me•n] s. -et; pl. =

skada; kroppsfel, lyte
mena v. menade äv. mente,

menat äv. ment, menad äv.
ment, pres. menar anse;
avse m.m.; m. väl, illa; det
var inte illa ment äv.
menat; stå och m. utan att
få fram vad man vill säga

men{ad [-a•d] s. -en -er
ªhist.º kvinnlig dyrkare av
Dionysos

men{ag{eri [-seri•] s. -et -er
samling av exotiska djur
som förs omkring o. före-
visas

men{ag{eri}bur s.
men{ande adj. oböjl. en m.

blick, gest
men{arke [-ar•ke] s. -n ªmed.º
menstruationens debut

mendel{ism [-is•m] s. -en
G. Mendels ärftlighets-
lära

mendel{ist{isk adj. -t -a
mendelsk [men•d-] adj. -t -a
mendla v. -de ärvas enligt
de mendelska lagarna

mendl{ing s.
men}ed s. -en -er falsk ut-
saga el. förtigande av
sanningen efter avlagd
ed el. motsvarande för-
säkran

men}ed{are s. -n; pl. =, best.
pl. menedarna

men{eds}mål s.
mene tekel [-te•-] äv. mene{-

tekel s.; pl. =; ett m. varn-
ande förebud

men}före s. dåligt slädföre;
ªfinl. mestº is som varken
bär eller brister; tjäl-
skador på väg

men{för{es}tid s.
men{ig adj. -t -a obefordr-
ad, utan befälsgrad;
menige man folk i all-
mänhet, allmänheten

men{ig{het s. -en -er
samling församlade
människor, allmänhet;
sammanslutning, sam-
fund m.m.

men{ing s. -en -ar
mening{it [-ingi•t] s. -en
hjärnhinneinflammation

mening{it}fall s.
men{ings}bryt{ning s.
men{ings}bygg{nad s. ªspråkv.º
men{ings}byte s. -t -n
men{ings}frände s.
men{ings}full adj. -t -a
men{ings}full{het s.
men{ings}fylld adj.
men{ings}lös adj. -t -a
men{ings}lös{het s. -en -er
men{ings}mot{stånd{are s.
men{ings}mot{sätt{ning s.
men{ings}rikt{ning s.
men{ings}skilj{akt{ig{het s.
men{ings}ut{byte s.
men{ings}yttr{ing s.
men{isk [-is•k] s. -en -er
broskskiva i knäled; kon-
kavkonvex lins; buktig
vätskeyta i trångt rör

men{isk}skada s.
men{lig adj. -t -a skadlig

o.d.
men{lig{het s.
men}lös adj. -t -a oskadlig;
intetsägande; oskyldig;
mest i uttr. menlösa barns
dag (28 dec.)

men}lös{het s.
meno{paus [-pau•s] s. -en 

-er tid för menstruation-
ens definitiva upphör-
ande

1mens [men•s] s. -en ªvard.º
menstruation

2mens [men•s] konj. ªvard.º
medan

mens}be{svär s.
mens}peri{od s.
mens}skydd s.
men{stru{at{ion s. -en -er
månatlig blödning hos
kvinnan, reglering

men{stru{at{ions}be{svär s.
men{stru{at{ions}peri{od s.
men{stru{at{ions}skydd s.
men{stru{at{ions}värk s. -en
men{stru{era v. -de
men{stru{er{ing s.
mens{ur [-u•r] s. -en -er tysk
studentduell med sabel;
graderat cylinderformigt
mätglas; måttförhållande
hos musikinstrument el.
orgelpipa m.m.

mens{ur}ärr s.
mens}värk s. -en
ment{al [-a•l] adj. -t -a själs-
lig

ment{al}hygi{en s. psykisk
hälsovård

ment{al}hygi{en{isk adj. -t -a
ment{al{ism [-is•m] s. -en

kunskapsteoretisk uppfattning
ment{al{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
ment{al{itet [-e•t] s. -en -er

själsläggning, kynne
ment{al}pati{ent s.
ment{al}sjuk adj. -t -a
ment{al}sjuk{dom s.
ment{al}sjuk{hus s.
ment{al}sjuk{vård s.
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ment{al}vård s. -en
ment{al}vård{are s. ªfinl.º
ment{ol [-å•l] s. -en ämne
som utgör huvudbe-
ståndsdel i pepparmynts-
olja

ment{ol}tabl{ett s.
mento{meter [-e•t-] s. -n

mentometrar elektroniskt
instrument för opinions-
mätning

mento{meter}under{sök{-
ning s.

ment{or s. -n -er [-o•r-];
handledare, uppfostrare

ment{or{skap s. -et
ment{ors}min s.
menu{ett [-ett•] s. -en -er

dans; musikalisk satsform
menuettakt avstavas

menu{ett}takt s.
meny [-y•] s. -n -er mat-
sedel

mer el. mera adj. komp. o.
adv.; jfr mycken, mycket

mer}arbete s.
mercer{is{era v. -de ge bom-

ull silkesglans
mercer{is{er{ing s.
mer}en{dels adv. i de flesta
fall, oftast

meridi{an [-a•n] s. -en -er
hälft från pol till pol av stor-
cirkel genom jordens
poler el. genom Zenit o.
himmelspolerna

meridi{an}grad s.
mer}in{komst s.
merino [-i•-] s. -n tyg av ull
från merinofår m.m.

merino}får s.; spanskt får
merino}ull s.
mer{it [-i•t] s. -en -er ngt som

räknas ngn till förtjänst
mer{it{era v. -de; m. sig (för)
skaffa sig meriter för,
göra sig behörig till

mer{it{er{ad adj. som har
goda meriter

mer{it{er{ande adj. oböjl.
mer{it}lista s. ªmest bildl.º
mer{ito{krat [-a•t] s. -en -er
mer{ito{krati [-i•] s. -n sam-

hälle präglat av högt driven
värdering av utbildnings-
meriter

mer{ito{krat{isk [-a•t-] adj.
-t -a

mer{it}värd{er{ing s.
merk{ant{il [-i•l] adj. -t -a
handels-, köpmanna-

merk{ant{il{is{era v. -de in-
rikta på affärer, kom-
mersialisera

merk{ant{il{is{er{ing s.
merk{ant{il{ism [-is•m] s. -en

ªhist.º handelspolitiskt system;
vinstbegär, profithunger

merk{ant{il{ist s. -en -er ªhist.º
merk{ant{il{ist{isk adj. -t -a

ªmest hist.º
merk{ant{il}syst{em{et s. best.

ªhist.º
merko{nom s. -en -er ªfinl.º
person som avlagt exam-
en vid handelsinstitut

mer}kost{nad s.
mer}part{en s. best.
mer}smak s.
mer}ut{gift s.
mer}värde s.
mer{värd{es}skatt äv. mer{-

värde}skatt s.
mes s. -en -ar 1 fågel 2 bär-
ställning på ryggsäck, bär-
mes  3 rädd stackare

mes- i sms av vassla
mes{akt{ig adj. -t -a
mes{akt{ig{het s.
mes{al{li{ans [-an•s] s. -en 

-er icke ståndsmässigt
gifte

mes{an [-a•n] s. -en -er
snedsegel på mesanmast

mes{an}bom s.
mes{an}mast s.; aktersta mast

på vissa segelfartyg
mes{an}segel s.
mes{an}stång s.
mes{an}vant s.
mes}art s.
mes{ig adj. -t -a
mes{ig{het s.
mesk{al{in [-i•n] s. -et

hallucinogent ämne (av
kaktusväxt)

meso{lit{isk [-li•-] adj. -t -a
från mellersta stenåldern

mes{on [-å•n] s. -en -er ªfys.º
elementarpartikel

mes{on}a{tom s.
mesopotam{isk [-a•m-] adj.

-t -a ªmest hist.º som hör
till el. rör Mesopotami-
en; ªvard.º obegriplig o.d.

mesopotam{iska s. -n ªvard.º
obegripligt språk

mes}ost s., till 1ost
messi{an{ism [-is•m] s. -en
judisk föreställning om
Messias återkomst

messi{ansk [-a•n-] adj. -t -a
som gäller Messias

messias}rike [-si•-] s.
mes}smör [me•s- el. mess•-] s.

1mest adj. superl.; jfr mycken;
(den) mesta tiden, för det
mesta i de flesta fall,
oftast

2mest adv.; jfr mycket; m.
begåvad; m. hela tiden
nästan

mesta}dels adv. för det
mesta

mest}bjud{ande adj. oböjl.
mest{gynn{ad}nat{ion el.

mest gynnad nation s.;
i avtal mellan stater

mest{is [-i•s] s. -en -er av-
komling av vit o. indian

mest{is}kvinna s.
mest}part{en s. best.
meta v. -de
meta- i sms; förled som be-

tecknar förändring; förled 
som anger att en verksamhet
har sig själv som objekt;
ªkem.º

meta{bol{ism [-is•m] s. -en
omvandling; ämnesom-
sättning

meta{don [-å•n] s. -et smärt-
stillande och beroendefram-
kallande medel

meta{for [-å•r] s. -en -er
bildligt uttryck, bild

meta{for{ik [-i•k] s. -en an-
vändning av metaforer

meta{for{isk [-å•r-] adj. -t -a
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meta{fys{ik [-i•k] s. -en läran
om alltings egentliga
väsen el. om den över-
sinnliga världen; verklig-
hetsfrämmande spekul-
ationer

meta{fys{ik{er [-y•-] s. -n;
pl. =

meta{fys{isk [-y•-] adj. -t -a
met{all [-all•] s. -en -er
met{all}arbet{are s.
met{all{are [-all•-] s. -n;

pl. =, best. pl. metallarna
ªvard.º metallarbetare

met{all}be{slag s.
metallegering avstavas

met{all}legering s.
met{all}folie s.
met{all}gjut{eri s.
met{all}glans s.
met{all}gläns{ande adj. oböjl.
met{all}halt{ig adj. -t -a
met{all{ic}lack [-all•ikk-] s.
met{all}industri s.
met{all{is{era v. -de överdra
med metall

met{all{is{er{ing s.
met{all{isk [-all•-] adj. -t -a
met{all}klang s.
met{allo{graf [-a•f] s. -en -er
met{allo{grafi [-i•] s. -n
läran om metallers
struktur m.m.

met{allo{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

met{all}platta s.
met{all}skrot s. -et
met{all}slöjd s.
met{all}såg s.
met{all}tråd s.
met{all{urg [-ur•g] s. -en -er
met{all{urgi [-gi•] s. -n läran
om metallers framställ-
ning o. tekniska använd-
ning m.m.

met{all{urg{isk [-ur•g-] adj.
-t -a

met{all}verk s.
met{all}värde s.
meta{morf [-år•f] adj. -t -a
meta{morf{os [-å•s] s. -en 

-er förvandling, om-
daning

met{an [-a•n] s. -et el. -en
gruvgas, sumpgas

met{an}gas s.
met{an{ol [-å•l] s. -en trä-
sprit

met{an{ol}för{gift{ning s.
meta}poesi s. poesi om
poesi

met{are s. -n; pl. =, best. pl.
metarna

met{ar}tävl{ing s.
meta}språk s. språk använt
för beskrivning av
språklig struktur

meta}språk{lig adj. -t -a
meta{stas [-sta•s] s. -en -er
sekundär sjukdomshärd
uppkommen genom
spridning; dottersvulst

meta{stas}bild{ning s.
meta{stat{isk [-sta•-] adj.

-t -a
meta}tabl{ett s. bränsle i
tablettform till leksaker
m.m.

meta{tes [-e•s] s. -en -er
ªspråkv.º omkastning av
ljud; Birgitta har upp-
kommit genom m. av
Brigitta

meta{zo [-så•] s. -n -er fler-
celligt djur

mete s. -t -n metning; met-
redskap

meteor [-å•r] s. -en -er
kosmisk kropp som från
rymden tränger in i jord-
atmosfären o. ger upp-
hov till ljusfenomen m.m.

meteor{id [-i•d] s. -en -er
mindre fast kropp som rör
sig i rymden

meteor{isk [-å•-] adj. -t -a
meteor{it [-i•t] s. -en -er
kosmisk kropp som nått
jordens el. annan himla-
kropps yta, meteorsten

meteor{it}krater s.
meteoro{log [-lå•g] s. -en -er
meteoro{logi [-i•] s. -n
vetenskapen om jordens
atmosfär med bl.a. väder-
lekslära

meteoro{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

meteor}sten s.
meteor}svans s.
meteor}svärm s.

1meter s. -n; pl. = äv. metrar
längdmått; en sträcka på
10 meter; de sista metrar-
na av loppet

2meter s. -n metrar versmått
meter}bred adj.
meter}djup adj. -t -a
meter}hög adj.
meter}lång adj. -t -a
meter}längd s.
meter}syst{em{et s. best.
meter}tjock adj. -t -a
meter}vara s.
meter{vis adv.
met{es}agn s. -et; pl. =
met}krok s.
met}mask s. -en -ar
met{ning s.
met{od [-o•d] s. -en -er för-
faringssätt; planmässig-
het

met{od{ik [-i•k] s. -en
metodlära

met{od{ik{er [-o•d-] s. -n;
pl. =

met{od{ik}lär{are s.
met{od{isk adj. -t -a metod-;
planmässig

met{od{ism [-is•m] s. -en
religiös rörelse

met{od{ist [-is•t] s. -en -er
met{od{ist{isk adj. -t -a
met{od{ist}kyrka s.
met{od}lära s.
met{od}lös adj. -t -a
met{od}lös{het s.
met{odo{logi [-i•] s. -n
metodlära

met{odo{log{isk [-lå•-] adj.
-t -a

met{od}ut{veckl{ing s.
met{od}veten{skap s.
meto{nymi [-i•] s. -n uttryck

som innebär utbyte av be-
teckning (t.ex. ’oskuld’ för
’oskyldig människa’)

meto{nym{isk [-ny•-] adj.
-t -a
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met}rev s. -en -ar
metr{ik [-i•k] s. -en verslära
metr{ik{er [me•-] s. -n; pl. =
metr{isk adj. -t -a
metro [-e•-] s. -n tunnel-
bana t.ex. i Paris

metro{logi [-gi•] s. -n läran
om mått o. vikt; mät-
teknik

metro{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

metro{nom [-å•m] s. -en -er
taktmätare

metro{pol [-å•l] s. -en -er
huvudstad; storstad

metro{pol{it [-i•t] s. -en -er
överbiskop närmast
under patriark i grekisk-
ortodoxa kyrkan

metro}stat{ion s.
met}spö s.
met{yl [-y•l] s. -en envärd
radikal av en atom kol
o. tre atomer väte

met{yl}alko{hol s. -en trä-
sprit

met{yl{en [-e•n] s. -en el. -et
tvåvärd radikal av en
atom kol o. två atomer
väte

met{yl{en}blått s. oböjl.
met{yl{era v. -de införa
metyl i kemisk förening

met{yl{er{ing s.
mexik{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Mexiko

mexik{ansk adj. -t -a
mexik{anska s. -n mexik-

anskor
mezz{an{in [metsani•n el.
mess-] s. -en -er mellan-
våning av mindre höjd
än de omgivande

mezz{an{in}fönster s.
mezzo- [met•s-] i sms halv-

o.d.
1mezzo}forte [-fårt•e] adv.

ªmus.º
2mezzo}forte [-fårt•e] s. ªmus.º
mezzo}sopr{an [-a•n el.
met•s-] s.; mellan sopran o.
alt

miau se mjau

mick s. -en -ar ªvard.º
mikrofon

mickel s. -n micklar räv
mickels}mässa s. ªåld.º

helgondag den 29 september
mid}dag s. -en el. vard. mid-

dan; pl. -ar
mid{dags}bjud{ning s.
mid{dags}bord s.
mid{dags}dags adv.
mid{dags}disk s.
mid{dags}gäst s.
mid{dags}hetta s.
mid{dags}höjd s. solens m.;

passera livets m.
mid{dags}linje s. meridian

m.m.
mid{dags}mål s.
mid{dags}rast s. -en -er
mid{dags}sol s.
mid{dags}stäng{ning s.
mid{dags}tid s. vid middags-

tiden
mid{fasto}sön{dag{en s. best.
fjärde söndagen i fastan

midget [midd•jit el. -et] s.
-en -ar liten racerbil m.m.

Mid{gårds}orm{en namn; havs-
vidunder i nordisk mytologi

midja s. -n midjor
midje}hög adj.
midje}kjol s.
midje}linje s.
midje}mått s.
midje}smal adj. -t -a
midje}vidd s.
mid}ljud s. ªspråkv.º inljud
mid}ljud{ande adj. oböjl.
mid}natt s. -en
mid{natts}blå adj.
mid{natts}mässa s.
mid{natts}sol s.
mid}skepps adv. mitt i far-
tyget

mid{skepps}sekt{ion s.
mid}sommar [mi•d- el. mest
miss•-] s.

mid{sommar}afton s.
mid{sommar}blomster s.
mid{sommar}buk{ett s.
mid{sommar}dag s.
mid{sommar}dans s.
mid{sommar}fest s.

mid{sommar}fir{ande s. -t
mid{sommar}helg s.
mid{sommar}natt s.
mid{sommar{natts}dröm s.
mid{sommar}stång s.
mid{sommar}tid s.
mid}ströms adv. i mitten av
strömmen o.d.

mid}sunds adv.
mid}vinter s.
mid{vinter}blot s. ªhist.º
mid{vinter}natt s.
mig se 1jag
migr{ant s. -en -er person
som migrerar

migr{at{ion [-so•n] s. -en -er
in- o. utvandring; folkför-
flyttning

migr{era v. -de
migr{än [-ä•n] s. -en anfalls-
vis uppträdande halvsidig
huvudvärk

migr{än}at{tack s.
migr{än{ik{er s. -n; pl. =
person som lider av
migrän

mikra [mik•ra] v. -de ªvard.º
värma eller laga mat i
mikrovågsugn; mikrad
fisk till middag

mikro [mik•ro] s. -n mikro-
vågsugn

mikro- [mik•ro] i sms liten,
små-, i smått (motsats:
makro-); miljondels

mikro}ana{lys s.
mikrob [-å•b] s. -en -er
mikroorganism

mikro{bi{ell [-ell•] adj. -t -a
mikro}bio{logi s.
mikro}dat{or s.
mikro}eko{nomi s.
mikro}eko{nom{isk adj. -t -a
mikro}elektr{on{ik s.
mikro}ele{ment s. spårele-
ment

mikro{fiche [mik•rofis] s. -n
[-en] -r [-er]; stycke
genomskinlig film med
mikrokopia

mikro}film s.; med mikrokopia
m.m.

mikro}filma v.
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mikro}film{ning s.
mikro{fon [-få•n] s. -en -er
apparat som omvandlar
ljudvågor till elektriska
strömvariationer för över-
föring av tal o. musik m.m.

mikro{fon}sladd s.
mikro}foto{graf{era v. foto-
grafera genom mikro-
skop; överföra text m.m.
till mikrofilm

mikro}foto{graf{er{ing s.
mikro}foto{grafi s. -n
mikro}kemi s.
mikro}klim{at s.
mikro}kopia s. starkt för-
minskad kopia

mikro}kort s.
mikro{kosm{os [-kås•m-] s.

oböjl. värld i smått
1mikro{meter [-me•-] s. -n

mikrometrar ªfys.º instru-
ment för mätning av
mycket små längder

2mikro{meter [-me•-] s., till
1meter miljondels meter

mikro{meter}skruv [-me•-] s.
mikro}met{od s.
mikro{metr{isk [-me•-] adj.

-t -a
mikr{on [-å•n] s. -en; pl. = el.

-er en tusendels milli-
meter

mikronesi{er [-e•s-] s. -n;
pl. = inv. i Mikronesien

mikrones{isk adj. -t -a
mikrones{iska s. -n

mikronesiskor kvinna
mikro}org{an{ism s.
mikro}pro{cess{or s.
mikro}sekund s. miljondels
sekund

mikro{skop [-skå•p] s. -et;
pl. = instrument för iakt-
tagelse under stark för-
storing

mikro{skop}bord s.
mikro{skop{era v. -de
mikro{skop{er{ing s.
mikro{skopi [-i•] s. -n
mikro{skop{isk [-skå•-] adj.

-t -a icke synlig för blotta
ögat; mycket liten; som

sker under mikroskop,
mikroskop- o.d.

mikro{skop{ist [-is•t] s. -en 
-er

mikro}sond s.
mikro}strukt{ur s.
mikro}sömn s.
mikro{tek [-e•k] s. -et; pl. =
arkiv för mikrofilm

mikro}tekn{ik s.
mikro}tele{fon s. telefonlur
mikro}våg s. -en -or
mikro{vågs}tekn{ik s.
mikro{vågs}ugn s.
mil s. -en; pl. =
mila s. -n milor av kolved
o. täckning uppbyggd
anordning för kolning av
träkol, kolmila

mild adj. milt milda; till den
milda grad ªvard.º så ofant-
ligt

mild{het s.
mildra v. -de
mildr{ing s.
mild}väder s.
mild}ögd adj.
mil{is [-i•s] s. -en -er trupper
med ringa utbildning
o.d.; folkhär

mil{is}trupp s.
mil{it{ant [-an•t] adj.; n. =, -a
kämpande, stridande;
stridbar

mil{it{ar{is{era v. -de sätta
militär prägel på, ge
militär organisation 
o.d.

mil{it{ar{is{er{ing s.
mil{it{ar{ism [-is•m] s. -en
starkt hävdande av mil-
itära intressen; militär-
välde m.m.

mil{it{ar{ist s. -en -er
mil{it{ar{ist{isk adj. -t -a

1mil{it{är [-ä•r] adj. -t -a
2mil{it{är [-ä•r] s. -en -er

krigsmakt; truppstyrka;
krigsman, soldat; vara i
militären ªfinl. vard.º göra
värnplikten

mil{it{är}at{taché s.
mil{it{är}barack s.

mil{it{är}bas s. -en -er
mil{it{är}be{fäl{hav{are s.
mil{it{är}dikt{at{ur s.
mil{it{är}dom{stol s.
mil{it{är}flyg{plan s.
mil{it{är}för{lägg{ning s.
mil{it{är}för{valt{ning s.
mil{it{är}hög{skola s.
mil{it{är}in{sats s.
mil{it{är{isk [-ä•-] adj. -t -a;

m. hållning, hälsning
mil{it{är}junta s.
mil{it{är}kolonn s.
mil{it{är}kom{mando s.
mil{it{är}kupp s.
mil{it{är}led{ning s.
mil{it{är}makt s. -en -er
mil{it{är}marsch s.
mil{it{är}mus{ik s.
mil{it{är}om{råde s.
mil{it{är{om{råd{es}stab s.
mil{it{är}ork{ester s.
mil{it{är}pass s. ªfinl.º en typ

av identitetskort som fås
efter avslutad värnplikt

mil{it{är}past{or s.
mil{it{är}plan s. -et; pl. =
mil{it{är}pol{is s.
mil{it{är}pol{it{isk adj. -t -a
mil{it{är}pro{men{ad s.
mil{it{är}psyko{logi s.
mil{it{är}reg{er{ing s.
mil{it{är}reg{im s.
mil{it{är}sjuk{hus s.
mil{it{är}styrka s.
mil{it{är}tjänst s.
mil{it{är}tjänst{gör{ing s.
milj{ard [-a•rd] s. -en -er
tusen miljoner

milj{ard}del s.
milj{ard}in{vest{er{ing s.
milj{ard}order s.
milj{ard}rull{ning s.
milj{ard}sats{ning s.
milj{ard}under{skott s.
milj{ard{är [-ä•r] s. -en -er
person med miljardför-
mögenhet

milj{on [-o•n] s. -en -er antal
av tusen gånger tusen

milj{on}af{fär s.
milj{on}be{lopp s.
milj{on}del s.
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milj{on}rull{ning s.
milj{on}stad s., till 1stad
milj{on}tals adv.
milj{on{te [-o•n-] räkn. för

m. gången
milj{on}upp{laga s.
milj{on}vinst s.
milj{on{är [-ä•r] s. -en -er
person med miljonför-
mögenhet

milj{on{ärs}fam{ilj s.
milj{on{ärska [-ä•r-] s. -n

miljonärskor
miljö [-ö•] s. -n -er yttre
förhållanden som på-
verkar allt liv

miljö}akt{iv{ist s.
miljö}a{spekt s.
miljö}be{ting{ad adj.
miljö}brott s.
miljö}byte s. -t -n
miljö}de{batt s.
miljö}eko{nomi s.
miljö}en{gage{mang s.
miljö}fakt{or s.
miljö}fara s.
miljö}far{lig adj. -t -a
miljö}fråga s.
miljö}för{bättr{ing s.
miljö}för{stör{ing s.
miljö}för{ändr{ing s.
miljö}gift s. -et -er
miljö}hot s. -et; pl. =
miljö}hän{syn s.
miljö}intr{esse s.
miljö}kamp s. -en -er
miljö}konst s.
miljö}kämpe s.
miljö}känsl{ig adj. -t -a
miljö}lag s. -en -ar
miljö}märk{ning s. m. av

miljövänliga produkter
miljö{mäss{ig adj. -t -a
miljö}om{byte s.
miljö}parti s.
miljö}part{ist s. -en -er
miljö}pol{it{ik s.
miljö}pro{blem s.
miljö}på{verk{an s.
miljö}rör{else s.
miljö}skada s.
miljö}skad{ad adj.
miljö}skildr{ing s.

miljö}skydd s.
miljö{skydds}lag s. -en -ar
miljö}syn{punkt s.
miljö}terapi s.
miljö}vård s. -en
miljö}vård{are s.
miljö{vårds}forsk{ning s.
miljö{vårds}intr{esse s.
miljö{vårds}syn{punkt s.
miljö}vän s.
miljö}vän{lig adj. -t -a
miljö}åt{gärd s.
mil}kol{ning s.; till mila
mil}kost{nad s.
milk}shake [mil•ksejk] s. -n
[-en]; dryck av vispad
mjölk och saft och ofta
glass

milk{shake}pulver s.
mill{ennie}skifte [-enn•-] s.
mill{enni{um [-enn•-] s. mill-

enniet millennier årtusen-
de; tusenårsfest m.m.

milli- i sms tusendels
milli}ampere [-ä•r äv.
mill•-] s.

milli{bar [-ba•r äv. mill•-] s.
-en; pl. = tusendels bar

milli{gram [-gramm• äv.
mill•-] s. -met; pl. =, best.
pl. -men

milli{gram}våg s. -en -ar
milli{liter [-li•- äv. mill•-] s.,

till liter
milli{meter [-me•- äv. mill•-]

s., till 1meter
milli{meter}pre{cis{ion s.
milli{meter}rätt{visa [-me•-]

s. -n ªbildl.º
milli}sekund [-un•d äv.
mill•-] s. tusendels
sekund

milli}volt [-vål•t äv. mill•-]
s., till 1volt

mil}lopp s.
milo s. -t -n militärområde
milo}stab s.
mils}bred adj.
mils}lång adj. -t -a
mil}sten s.
mil}stolpe s.
mils}vid adj.
mil}tals adv.

mim [mi•m] s. -en -er
pantomim; kort folklig
fars under antiken m.m.

mima v. -de utföra panto-
mim; röra på läpparna
för att ge intryck av att
tala el. sjunga

mim{are s. -n; pl. =, best. pl.
mimarna

mimi{cry [mi•mikri] el.
mimi{kry s. -n djurs
skyddande likhet med ett
annat djur som rovdjur
undviker

mim{ik [-i•k] s. -en minspel
o.d.

mim{ik{er [mi•m-] s. -n; pl. =
mimikry se mimicry
mim{isk adj. -t -a
mimosa [-må•- el. -mo•-] s.

-n mimosor växt
mimosa}kvist s.
mimosa}sall{ad s.; av tärnad

ananas m.m.
mim}teater s.

1min [mi•n] s. -en -er an-
siktsuttryck

2min [minn] pron. mitt mina
[mi•-] de mina, de minas;
jag, min stackare

mina s. -n minor
min}ankare s., till 1ankare
minar{et [-e•t] s. -en -er
smalt torn varifrån
bönetimmarna utropas
vid moské

min}bomb s.
minder}värd adj.
minder}värde s.
minder{värd{es}kom{plex s.
underlägsenhetskomplex

minder{värd{es}känsla s.
underlägsenhetskänsla

minder}värd{ig adj. -t -a av
dålig kvalitet

minder}år{ig adj. -t -a
minder}år{ig{het s.
minder}år{ing s.
mindre se liten
mind{re}asi{at s. inv. i
Mindre Asien

mind{re}asi{at{isk adj. -t -a
mind{re}tal s.
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min{era v. -de förse med el.
lägga ut minor el. spräng-
laddningar; göra gångar i
mark el. trä o.d.

miner{al [-a•l] s. -et; pl. = el.
-er fast grundämne el.
kemisk förening o.d.
i jordskorpan

miner{al}fynd{ig{het s.
miner{al}gång s. -en -ar
miner{al{isk [-a•l-] adj. -t -a
miner{al}källa s.
minera{log [-å•g] s. -en -er
minera{logi [-gi•] s. -n
minerallära

minera{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

miner{al}olja s.
miner{al}rik{et s. best.
miner{al}till{gång{ar s. pl.
miner{al}ull s.
miner{al}vatten s.
miner{al{vatten(s)}flaska s.
min{er{are [-e•r-] s. -n; pl. =,

best. pl. minerarna
min{er{ar}in{sekt s.
min{er{ing s. -en -ar
minestrone [-å•ne] s. -n
grönsakssoppa med
makaroner m.m.

min}far{tyg s.
min}fält s.
mini s. -n; pl. = el. -er kort
mode el. klädesplagg

mini- i sms liten, små-,
miniatyr-, ªäv. vard.º
minimi-

mini{at{yr [-y•r] s. -en -er
målning i litet format;
avbild i smått; något
som har små dimension-
er o.d.; i m. i liten skala,
i förminskning

mini{at{yr}bild s.
mini{at{yr}form{at s.
mini{at{yr}golf s. -en
mini{at{yr{is{era v. -de fram-
ställa i miniatyr, för-
minska

mini{at{yr{is{er{ing s.
mini{at{yr{ist [-is•t] s. -en -er
miniatyrmålare

mini{at{yr}konst s.

mini{at{yr}mål{are s.
mini{at{yr}mål{ning s.
mini{at{yr}orden s.
mini{at{yr}por{trätt s.
mini}bank s. -en -er
mini}bil s.
mini}buss s.
mini}dat{or s.
mini}golf s. -en
mini{golf}bana s.
mini}kjol s.
min{im{al [-a•l] adj. -t -a
minsta el. lägsta möjliga el.
tillåtna

min{im{al}be{hov s.
min{im{era v. -de bestämma
lägsta gräns för; göra så
liten som möjligt

min{im{er{ing s.
min{imi- i sms
min{imi}an{tal s.
min{imi}be{lopp s.
min{imi}för{ut{sätt{ning s.
min{imi}gräns s.
min{imi}krav s.
min{imi}lön s.
min{imi}mått s.
min{imi}pris s., till 1pris
min{imi}standard s.
min{imi}stor{lek s.
min{imi}termo{meter s.
min{imi}tid s.
min{imi}ålder s.
min{im{um [mi•-] s. -et; pl. =
det minsta el. lägsta möj-
liga el. tillåtna

mini{or [-å•r] s. -en -er
pojke el. flicka i yngsta
gruppen av scouter o.d.

mini{or}led{are s.
mini}piano s.
mini}räkn{are s.
mini}skida s.
min{ister [-is•t-] s. -n min-

istrar statsråd; diplomat-
iskt sändebud

min{ister}an{svar{ig{het s.
min{isteri{ell [-ell•] adj. -t -a
statsråds- el. regerings-

min{isteri{um [-e•r-] s. min-
isteriet ministerier ut-
ländskt ªäv. finl.º statsde-
partement

min{ister}möte s.
min{ister}post s.
min{ister}pre{sid{ent s.; ut-

ländsk statsminister
min{ister}råd s. -et; pl. =
min{ister}styre s.
min{istr{ant [-an•t] s. -en -er
kyrkotjänare som biträd-
er prästen vid gudstjänst

min{ist{är [-ä•r] s. -en -er
samling statsråd som utgör
regering

min{ist{är}skifte s.
mini}u{båt s.
mink s. -en -ar mårddjur
mink}ben s.; äv. ett slags päls-

verk
mink}farm s.
mink}päls s.
mink}upp{föd{are s.
mink}upp{föd{ning s.
minna v. minde ªåld.º erinra;

m. (ngn) om ngt
minn{as v. mindes, mints,

pres. minns komma ihåg
minne s. -t -n minnesför-
måga; hågkomst; enhet
för lagring av data o.
program i dator; dra sig
till minnes erinra sig; med
ngns goda m. med ngns
samtycke el. vetskap

minn{es}alb{um s.
minn{es}an{teckn{ing s.
minn{es}beta s. läxa för
framtiden

minn{es}bild s.
minn{es}bit s.
minn{es}bok s., till 1bok
minn{es}cell s.; i dator
minn{es}dag s.
minn{es}fest s.
minn{es}för{lust s.
minn{es}god adj.
minn{es}god{het s.
minn{es}gåva s.
minn{es}hög{tid s.
minn{es}krets s.
minn{es}kun{skap s.
minn{es}lista s.
minn{es}lund s.
minn{es}märke s. -t -n
minn{es}ord s.
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minn{es}penn{ing s.
minn{es}regel s. -n minnes-

regler
minn{es}rik adj. -t -a
minn{es}runa s.
minn{es}skrift s.
minn{es}sten s.
minn{es}stund s.
minn{es}sång s.
minn{es}tal s.
minn{es}tavla s.
minn{es}teckn{are s.
minn{es}teckn{ing s.
minn{es}ut{ställ{ning s.
minn{es}vård s. -en -ar
minn{es}värd adj.
minne}sång s. medeltida
tysk kärlekslyrik

minne}sång{are s.
mino{isk [-å•isk] adj. -t -a
som hör till el. rör brons-
åldern på Kreta

min{or{enn{itet [-e•t] s. -en
underårighet

min{or{itet [-e•t] s. -en -er
mindretal; mindre röste-
tal

min{or{itets}pro{blem s.
min{or{itets}reg{er{ing s.
min{or{itets}språk s.
min{or{itets}styre s.
min{or{itets}ställ{ning s.
min{or{itets}stör{ning s.
min}röj{ning s.
min{sann [-sann•] adv.
sannerligen, förvisso

minska v. -de
minsk{ning s. -en -ar
min}spel s. till 1min
min}språk s. till 1min
min}spärr s.; till mina
minst se liten
minst}bjud{ande adj. oböjl.
minst{ing s. -en -ar vanl. best.

ªvard.º den minste bland
syskon

min}svep s.; till mina
min}svepa v.
min}svep{are s. -n; pl. =, best.

pl. minsveparna
min}svep{ning s.
mint s. -en pepparmynta
mint}smak s.

minu{end [-en•d] s. -en -er
tal som skall minskas
med ett annat

1min{us s. -et; pl. = minsk-
ningstecken; brist,
underskott; köldgrader

2min{us adv.; prepositionellt
minskat med; mindre än
noll el. av negativt värde
m.m.

min{us}grad s.
min{uskel [-us•k-] s. -n min-

uskler liten bokstav
min{uskel}skrift s.
min{us}post s.
min{us}poäng s., till 1poäng
min{us}tecken s.

1min{ut [-u•t] s. -en -er sex-
tiondels timme el. grad

2min{ut [-u•t] s. oböjl. i m. i
små partier el. styckevis
o.d.

min{ut}handel s. detalj-
handel

min{uti{ös [-tsiö•s] adj. -t -a
som går i detalj, ytterst
noggrann

min{ut{lig [-u•t-] adj. -t -a
som sker en gång var
minut

min{ut}lång adj. -t -a
min}ut{lägg{ning s.
min{ut}vis{are s.
min{ut}vol{ym s. volym som

pumpas ur hjärtat per
minut

min{ör [-ö•r] s. -en -er
min{ör}ut{bild{ning s.

1mio{cen [-se•n] s. -en ªgeol.º
näst yngsta epoken av
tertiärtiden

2mio{cen [-se•n] adj. -t -a
ªgeol.º

mio{cen}tid{en s. best.
mirab{ell [-ell•] s. -en -er

plommon
mirab{ell}träd s.
mir{akel [-a•-] s. miraklet;

pl. = el. mirakler, best. pl.
miraklen el. miraklerna
underverk

mir{akel}med{ic{in s.
mir{akel}rädd{ning s.

mir{akel}spel s. ªlitt.º
mir{akul{ös [-ö•s] adj. -t -a
som innebär underverk;
underbar, otrolig m.m.

mis{an{trop [-å•p] s. -en -er
människohatare

mis{an{tropi [-pi•] s. -n
mis{an{trop{isk [-å•p-] adj.

-t -a
misch}masch s. -et oredig
blandning, röra

miser{abel [-a•-] adj. -t
miserabla bedrövlig,
eländig, usel

mispel s. -n misplar växt
mispel}frukt s.
mispel}träd s.

1miss s. -en -ar bom, miss-
lyckande o.d.

2miss s. -en -er engelsk titel 
för fröken; kvinna som
vunnit skönhetstävling

3miss interj.; som lockord till
katt

miss- i sms icke-, o-, van-,
dåligt, felaktigt, brotts-
ligt m.m.

missa v. -de inte träffa,
bomma; inte hinna fram
till tåg o.d.; misslyckas
med; försumma

miss}akta v.
miss}akt{ning s.
miss{ale [-a•-] s. -t -n mäss-
bok

miss}an{pass{ad adj.
miss}an{pass{ning s.
miss}be{döma v.
miss}be{döm{ning s.
miss}be{låten adj.
miss}be{låten{het s.
miss}bild{ad adj.
miss}bild{as v. missbildades

dep.
miss}bild{ning s. -en -ar
miss}bruk s. -et; pl. =
miss}bruka v.
miss}bruk{are s. -n; pl. =,

best. pl. missbrukarna
miss{bruks}pro{blem s.
miss}bytt adj. ªprov.º van-
lottad

miss}dåd s.
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miss}dåd{are s. -n; pl. =,
best. pl. missdådarna

misse s. -n missar ªvard.º
katt

miss}fall s.; spontan abort
miss}firma v. -de skymfa,
förorätta

miss}firm{else s. -n -r
miss}firm{lig adj. -t -a
miss}firm{ning s.
miss}form{ad adj.
miss}foster s.
miss}färga v.
miss}färg{ning s.
miss}för{håll{ande s.
miss}för{stå v.
miss}för{stånd s. -et; pl. =
miss}grepp s.
miss}gynna v. -de
miss}gynn{sam adj.
miss}gärn{ing s.
miss{gärn{ings}man s., till

1man
miss}hag s. -et missnöje,
förtrytelse

miss}haga v. -de
miss}hag{lig adj. -t -a
miss}hag{lig{het s.
miss{hags}yttr{ing s.
miss}handel s. -n
miss{handels}brott s.
miss}handla v. tillfoga
kroppsskada el. smärta
o.d.; fara hårt fram med

miss}hugg s. i m. av miss-
tag

miss}hum{ör s.
miss}hus{hålla v. -de; m.

med ngt
miss}hus{håll{are s.
miss}hus{håll{ning s.
miss}häll{ig{het s. -en -er
osämja, tvist, stridighet

miss{il [-i•l] s. -en -er robot-
vapen

miss{ion [miso•n] s. -en -er
verksamhet för spridning
av kristen religion m.m.;
uppdrag

miss{ion{era v. -de bedriva
mission

miss{ion{er{ing s.
miss{ions}bok{handel s.

miss{ions}dag{en s. best.
ªhist.º en av de fyra böndagar-
na i svenska kyrkan

miss{ions}di{rekt{or s.
miss{ions}fält s.
miss{ions}för{bund s.

Svenska missionsför-
bundet

miss{ions}för{bund{are s. -n;
pl. =, best. pl. missionsför-
bundarna

miss{ions}för{en{ing s.
miss{ions}för{saml{ing s.
miss{ions}hist{oria s.
miss{ions}hist{or{isk adj. -t -a
miss{ions}hus s.
miss{ions}kyrka s.
miss{ions}skola s.
miss{ions}stat{ion s.
miss{ions}styr{else s.

Svenska kyrkans m.
miss{ion{är [-ä•r] s. -en -er
person som bedriver
mission i främmande land

miss{ion{ärs}in{vig{ning s.
miss{iv [-i•v] s. -et; pl. =
skrivelse med vilken
annan skriftlig handling
översänds; förordnande
att tjänstgöra som präst
m.m.

miss{iv{era v. -de utfärda
missiv för el. gm missiv
sända ngn

miss{iv{er{ing s.
miss}klä äv. miss}kläda v.
miss}kläd{ande adj. oböjl.
miss}kläd{sam adj.
miss}kred{it s. oböjl. miss-
aktning, dåligt anseende

miss}kred{it{era v. bringa i
vanrykte

miss}kred{it{er{ande adj.
oböjl.

miss}kred{it{er{ing s.
misskrivning avstavas

miss}skriv{ning s. felskriv-
ning

miss}kund s. oböjl. förbarm-
ande, barmhärtighet;
ingen m.; utan m.

miss}kunda v. -de; m. sig
(över ngn) förbarma sig

miss}känd{het s.
miss}känna v. bedöma fel-
aktigt; underskatta

missköta avstavas miss}-
sköta v. misskötte; m. sig

misskötsam avstavas
miss}sköt{sam adj.

misskötsel avstavas
miss}skötsel s.

miss}leda v., till 1leda
miss}led{ande adj. oböjl.
miss}ljud s.
miss}ljud{ande adj. oböjl.
miss}lyck{ad adj.
miss}lyck{ande s. -t -n
miss}lyck{as v.; dep.
miss}lynt adj.
miss}lynt{het s.
miss}minna v. missminde;

m. sig
miss}mod s. -et modfälld-
het

miss}mod{ig adj. -t -a
miss}mod{ig{het s.
missne s. -n el. -t växt
missne}rot s.
miss}nöjd{het s.
miss}nöje s.
miss{nöj{es}parti s.
miss{nöj{es}yttr{ing s.
miss}pryda v.
miss}pryd{ande adj. oböjl.
miss}rikt{ad adj. m. iver
miss}rom{an s. pryd o. ytlig
roman

miss}rom{ant{ik s.
miss}räkna v. m. sig
miss}räkn{ad adj. besviken
miss}räkn{ing s.
miss}ta äv. miss}taga v. m.

sig ta fel, bedra sig
miss}tag s.
misstaga se missta
miss}tanke s. -n misstankar
förmodan om ngt ont el.
otillbörligt

miss}teckna v.
miss}teckn{ad adj.
miss}teckn{ing s.
miss}tolka v.
miss}tolk{ning s.

1miss}tro s.
2miss}tro v.
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miss}tro{ende s. -t
miss{tro{ende}för{klar{ing s.
miss{tro{ende}vot{um s.
miss}trogen adj. tvivlande,
skeptisk

miss}trogen{het s.
miss}trösta v.
miss}tröst{an s.
miss}tycka v. tycka illa om,
ta illa upp

miss}tyda v.
miss}tyd{bar adj. -t -a
miss}tyd{ning s.
misstämning avstavas

miss}stäm{ning s.
miss}tänka v. hysa miss-
tankar mot; förmoda

miss{tänk{lig}göra v. väcka
misstankar mot

miss}tänk{sam adj. -t -ma
miss}tänk{sam{het s.
miss}tänkt adj. som miss-
tänkes för ngt; som väcker
misstankar, tvivelaktig

miss}unna v.
miss}unn{sam adj. -t -ma
miss}unn{sam{het s.
miss}upp{fatta v.
miss}upp{fatt{ning s.
miss}visa v.
miss}vis{ande adj. oböjl.
miss}vis{ning s.
miss}växt s. -en
miss{växt}år s.
missäga avstavas miss}-

säga v. m. sig
missägning avstavas miss}-

säg{ning s. -en -ar
missämja avstavas

miss}sämja s.
miss}öde s. olycklig el. för-
tretlig händelse

mist s. -en tätt fuktdis på
sjön

1mista v. miste äv. mistade,
mist äv. mistat, mist n.
mist äv. mistad n. mistat,
pres. mister förlora; gå
miste om m.m.

2mista s. -n mistor ställe där
viss växtlighet saknas el.
gått ut; lucka, bar fläck

miste adv. fel, orätt; ta m.

på; trampa m.; gå m. om
bli utan

mistel s. -n mistlar växt
mistel}bär s.
mistel}ten s.; pil av mistel-
gren

mister s. oböjl.; som engelsk
titel herr

mist{ig adj. -t -a till mist
mist}lur s. -en -ar
mistr{al [-a•l] s. -en kraftig
nordlig vind vid franska
medelhavskusten

mist}sign{al s.
mist}sign{al{er{ing s.
mis{är [-ä•r] s. -en -er nöd,
elände; nollspel i vira

mis{är}kort s.
mitella [-ell•-] s. -n mitellor

trekantig förbandsduk
mitra s. -n mitror biskops-
mössa m.m.

mitra}prydd el.
mitre}prydd adj.

1mitt adv. dela ngt m. itu
2mitt s. -en; dela ngt på mitt-

en så att båda delarna
blir lika stora; i mitten av
staden, i stadens m.; mitt-
en äv. mittpartierna o.d.

mitt se 2min
mitt}back s. ªfotbollº
mitt}bena s.
mitt}ben{ad adj.
mittel s. -n stilgrad
mittel}gång s. -en -ar ªåld.º
mittgång

mitt}e{mell{an [mitt•- el.
-mell•-] el. mitt e{mell{an
prep. o. adv.

mitt}e{mot [mitt•- el. -o•t] el.
mitt e{mot prep. o. adv.

mitt{en}parti s.
mitt{en}pol{it{ik s.
mitt{en}sam{verk{an s.
mitt{erst adv. superl. mellerst
mitt{ersta adj. best. superl.
mitt}fåra s.
mitt}fält s.
mitt}fält{are s. -n; pl. =, best.

pl. mittfältarna i fotboll
mitt{fälts}spel{are s.; i fotboll
mitt}fönster s.

mitt}för el. mitt för prep. o.
adv.

mitt}gång s. -en -ar
mitt}i{bland [mitt•- el. -an•d]

el. mitt i}bland prep.
mitt}linje s.
mitt}parti s.
mitt}part{ist s. -en -er
mitt}pol{it{ik s.
mitt}punkt s.
mitt}på el. mitt på prep. o. adv.
mitt{re adj. oböjl.; komp. som
är i mitten av ngt

mitt}sam{verk{an s.
mitt}sjöss adv.
mitt}skepp s.
mitt}skepps adv.
mitt}ströms adv.
mitt}sunds adv.
mitt}upp{slag s.
mitt}åt [-å•t] adv. ªmil.º mot
mitten (t.ex. rättning m.);
äv. som uttryck för återkall-
ande av oriktig order

mix s. -en; pl. -er el. -ar
blandning

mixa v. -de blanda; välja o.
sammanföra komponenter
(bilder, tal, musik) för
färdigställande av film el.
radio- el. teveprogram

mixed [mikst] adj. oböjl.; om
dubbelspel i tennis o.d. där en
dam och en herre deltar på var
sida

mixed}dubbel s.
mixed}tävl{ing s.
mixer s. -n; pl. mixrar el. enl.

eng. böjn. blandnings-
apparat för bakning m.m.;
blandningsanordning;
person som mixar radio-
el. teveprogram m.m.

mix{ning s.
mixtra v. -de greja, knåpa
mixt{ur [-u•r] s. -en -er
blandning; orgelstämma

mixt{ur}flaska s.
mjau [-au] äv. miau interj.;

återgivande katts jamande
mjugg s. oböjl.; i uttr. i m.
i smyg; le i m.

mjuk adj. -t -a
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mjuka v. -de; m. upp
mjuk}botten s.
mjuk}data s. pl.; motsats:
hårddata

mjuk}del{ar s. pl.
mjuk}glass s.
mjuk}gör{are s. mjuknings-
medel

mjuk{het s.
mjuk{is s. -en -ar ªvard.º
mjuk}landa v.
mjuk}land{ning s.
mjukna v. -de

1mjuk{ning s.; till mjuka
2mjukn{ing s.; till mjukna
mjuk{nings}medel s.
mjuk}ost s., till 1ost
mjuk}papper s.
mjuk}plast s.
mjuk}rygg{ad adj.
mjuk}skal{ig adj. -t -a
mjuk}start s.
mjuk}val{uta s.
mjuk}vara s. programvara
mjäk s. -et
mjäka v. -de vara mjäkig
mjäk{ig adj. -t -a pjoskig;
mesig, alltför beskedlig

mjäk{ig{het s.
mjäla s. -n mjölfin jordart

med en kornstorlek av 0,02–
0,002 mm

mjäl{ig adj. -t -a
mjäl}jord s.

1mjäll adj. -t -a len, skär o.
fin; klarvit; mjuk o. mör;
finkornig

2mjäll s. -et el. -en koll. fjäll
från hudens ytlager i hår-
botten

mjäll}bild{ning s.
mjäll{het s.
mjäll{ig adj. -t -a
mjäll{ig{het s.
mjäll}vit adj. mjällvitt mjäll-

vita
mjält}brand s. -en
mjält{brands}bac{ill s.
mjälte s. -n mjältar organ i

bukhålan
mjält}hugg s.
mjält}sjuka s. ªåld.º djupt
svårmod

mjärde s. -n mjärdar bur-
liknande fiskredskap

mjärd}fiske s.
mjöd s. -et 1 ªhist.º alkohol-

dryck av jäst honungsvatten
2 ªfinl.º jäst, alkoholfri dryck
som dricks kring första maj

mjöd}horn s.
mjöl s. -et
mjöla v. -de beströ med
mjöl m.m.; m. sig

mjöl}bagge s.; skalbagge
mjöl}dagg s. -en (ludd av)

parasitsvamp
mjöl{daggs}svamp s.
mjöl}dryga s. -n mjöldrygor

svamp
mjöl{dryge}för{gift{ning s.
mjöl}fin adj. -t -a
mjöl{ig adj. -t -a
mjöl{ig{het s.
mjölk s. -en
mjölka v. -de
mjölk{akt{ig adj. -t -a
mjölk{are s. -n; pl. =, best. pl.

mjölkarna
mjölk}bar s. -en -er äldre typ

av självservering
mjölk}bil s.
mjölk}bord s.
mjölk}bud s.
mjölk}but{ik s.
mjölk}centr{al s.
mjölk}chokl{ad s.
mjölk}dags adv.
mjölk}drink s.
mjölke s. -n mjölkar 1 organ

som avsöndrar sädesvätska
hos fisk  2 mjölkört

mjölk{erska s. -n mjölkerskor
mjölke}stånd s.; till mjölke 2
mjölk}flaska s.
mjölk}för{pack{ning s.
mjölk}glas s.
mjölk}hare s.; i folktron
mjölk{ig adj. -t -a
mjölk{ig{het s.
mjölk}kanna s.
mjölk}ko s.
mjölk}kvarts s.
mjölk}kärl s.
mjölk}körtel s.
mjölk}mask{in s.

mjölk}mat s.
mjölk{ning s.
mjölk{nings}mask{in s.
mjölk}paket s.
mjölk}pall s. -en -ar
mjölk}pro{dukt s.
mjölk}pro{dukt{ion s.
mjölk}pulver s.
mjölk}pump s.; vid amning
mjölk}saft s.
mjölk}skorv s. -en hos småbarn
mjölk}socker s.
mjölk}spann s., till 1spann
mjölk}spegel s.; hos kor
mjölk}stinn adj.
mjölk}stock{ning s. ªmed.º
mjölk}syra s.
mjölk{syre}bakt{erie el.

mjölk{syra}bakt{erie s.
mjölk}tand s.
mjölk}tank s.
mjölk}tistel s.
mjölk}vit adj. mjölkvitt

mjölkvita
mjölk}ört s.
mjöln{are s. -n; pl. =, best. pl.

mjölnarna person som
mal spannmål åt andra,
kvarnägare

mjöln{ar}matte s. -n kortspel-
et mas

mjöl{ning s.
mjöl{on s. -et; pl. = växt; bär
mjöl{on}ris s.
mjöl}or s.
mjöl}påse s.
mjöl}skiv{ling s.
mjöl}säck s.
mjöl}öka s. -n mjölökor
mjöldryga

m-ljud [emm•-] s.
mnemo{tekn{ik [-i•k] s. -en
teknik att minnas ngt
med hjälp av ramsor el.
konstlade associationer m.m.

mnemo{tekn{isk [-tekk•-]
adj. -t -a

mo s. -n -ar nästan mjölfin
jordart med en kornstorlek av
0,2–0,02 mm; slät sand- el.
grusmark med tallskog o.d.

moaré s. -n -er vattrat tyg
el. mönster
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moaré}band s.
moar{era v. -de vattra
moar{er{ing s.
moatjé s. -n -er ngns kavalj-
er el. dam i dans o.d.; pers-
on som sitter mitt emot;
motspelare på scen; med-
spelare i kortspel

moatjé}byte s. -t -n
mobb s. -en pack, slödder
mobba v. -de utesluta ur
kamratkretsen o. illa
behandla, förtrycka
kamrat

mobb{are s. -n; pl. =, best. pl.
mobbarna

mobb{ing s. -en i sms endast
mobbing- mobbning

mobb{ning s. -en kamrat-
förtryck

mobb{nings}pro{blem s.
mobb}offer s.

1mob{il [-i•l] adj. -t -a rörlig
2mob{il [-i•l] s. -en -er rörlig

hängprydnad el. konst-
pjäs; mobiltelefon

mob{ili{er [-i•l-] s. pl. lösöre,
bohag

mob{il{is{era v. -de försätta
på krigsfot; uppbåda;
ªmed.º få patient att röra
på sig

mob{il{is{er{ing s.
mob{il{is{er{ings}of{fic{er s.
mob{il{is{er{ings}order s.
mob{il{is{er{ings}öv{ning s.
mob{il{itet [-e•t] s. -en rör-
lighet

mob{il}kran s.
mob{il}tele{fon s.
moçambiki{er [-sambi•ki- el.
-bikk•-] s. -n; pl. = inv. i
Moçambique

moçambik{isk adj. -t -a
moçambik{iska s. -n

moçambikiskor kvinna
1mocka s. -n 1 arabiskt el.

abessinskt kaffe; starkt
kaffe; ªvard.º kaffe
2 skinn el. tyg med
sammetsliknande yta

2mocka s. -n mockor hög av
kospillning

3mocka v. -de rengöra ladu-
gård o.d. från spillning

mocka}bak{else s.
mocka}handske s.
mocka}jacka s.
mocka}kaffe s.
mocka}kopp s. liten kaffe-
kopp

mock{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a hånfull, spe-
full

mockas{in [-i•n] s. -en -er
indiansk skinnsko; socka
med skinnsula

mockas{in}mod{ell s.
mocka}sked s.
mocka}skinn s.
mocka}sko s.
mocka}tårta s.
mock{ning s.

1mod s. -et; väl, illa till mods
2mod s. -et särsk. i uttr. på

modet
mod{al [-a•l] adj. -t -a

ªspråkv.º som avser el.
uttrycker modus el. sätt
el. modalitet; modala
hjälpverb t.ex. ’vilja’,
’kunna’

mod{al{itet [-e•t] s. -en -er
ªlog.º grad av visshet hos
en utsaga

modd [-å-] s. -en snösörja;
ªprov.º boss av halm o.d.

modd{ig adj. -t -a
modd{ig{het s.
moddl{are s. -n; pl. =, best.

pl. moddlarna flat pensel
modd}sträng s.
mode s. -t -n smakriktning,
rådande bruk el. snitt

mode}art{ikel s.
mode}be{ton{ad adj.
mode}bransch{en s. best.
mode}dans s.
mode}de{talj s.
mode}fluga s. ªvard.º
mode}färg s.
mode}hus s.
mode}journ{al s.
mode}kung s.
mode}lej{on s.
mod{ell [-ell•] s. -en -er

mod{ell}bygge s.
1modellera avstavas

mod{ell}lera s.
2mod{ell{era v. -de utforma

i mjukt material
mod{ell{er{ing s.
mod{ell{er{ings}massa s.
mod{ell{er}massa s.
mod{ell{er}pinne s.
mod{ell}flyg s.
mod{ell}flyg{plan s.
mod{ell}för{sök s.
mod{ell{ist [-is•t] s. -en -er
person som skapar mod-
eller i fråga om kläder

mod{ell}järn{väg s.
mod{ell}klänn{ing s.
mod{ell}kon{strukt{ion s.
mod{ell}plan s. -et; pl. =
mod{ell}snick{are s.
mod{ell}studie s.
mod{ell{ör [-ö•r] s. -en -er
person som modellerar

mod{em [-e•m] s. -et; pl. =
utrustning för överföring
av data på telenät o.d.

mode}magas{in s.
mode}med{veten adj.
mode}nyck s.
mode}ord s.
moder se 1mor

1mod{er{at [-a•t] adj.; n. =, -a
måttfull, hovsam, sans-
ad; präglad av konservativ
grundsyn

2mod{er{at [-a•t] s. -en -er
medlem i Moderata
samlingspartiet

mod{er{at{ion s. -en måtta
mod{er{at}leda{mot s.
mod{er{at}led{are s.
mod{er{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; ordförande el. led-
are vid möte o.d.; material
som bromsar neutroner
i kärnreaktor

moder}bo{lag s.
moder}cell s.
mod{er{era v. -de dämpa;
anpassa

mod{er{er{ing s.
moder}far{tyg s.
moder}före{tag s.
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mode}rikt{ig adj. -t -a
moder}kaka s.
moder}land s., till 1land
moder{lig adj. -t -a
moder{lig{het s.
moder}liv s.
moder}lut s. -en -ar ªkem.º
moder}lös adj. -t -a
moder}lös{het s.
mod{ern [-ä•rn] adj. -t -a
nymodig, på modet;
nutida, ny

mod{ern}hist{or{ik{er s.
mod{ern}hist{or{isk adj. -t -a
mod{ern{is{era v. -de göra
modernare

mod{ern{is{er{ing s. -en -ar
mod{ern{ism [-is•m] s. -en -er
mod{ern{ist s. -en -er
mod{ern{ist{isk adj. -t -a
mod{ern{itet [-e•t] s. -en -er
det att vara modern;
teknisk modern företeelse

mod{ern{itets}jäkt s.
moder}när{ing s.
modersarv se morsarv
moders}bröst s.
moders}bunden adj.
moders}famn s.
moders}fix{er{ing s.
moders}glädje s.
moders}in{stinkt s.
moder{skap s. -et
moder{skaps}led{ig{het s.

ªfinl.º
moder{skaps}skydd s.
moder{skaps}vård s. -en
moders}känsla s.
moders}kär{lek s.
moders}mjölk s.
moders}mål s.
moders}sköte s.
moder}sugga s.
mode}sak s.
mode}show s.
mode}skap{are s.
mode}skrib{ent s.
mod{est [-es•t] adj.; n. =, -a
anspråkslös, blygsam,
försynt

mod{est{het s.
mod{esti [-i•] s. -n an-
språkslöshet osv.

mode}teckn{are s.
mode}tid{ning s.
mode}vis{ning s.
mod}fälld adj.
mod}fälld{het s.
modi{fi{era v. -de jämka på;
mildra

modi{fi{er{ing s. -en -ar
modi{fik{at{ion s. -en -er
mod{ig adj. -t -a
mod{ist [-is•t] s. -en -er
person som handlar med
o. tillverkar modeartiklar
särsk. damhattar

mod{ist}af{fär s.
mod}lös adj. -t -a
mod}lös{het s.
mods s. -et; pl. = medlem av

ungdomsgrupp på 1960-talet
mod}stulen adj.
mod}stulen{het s.
modul [-u•l] s. -en -er
enhetsmått; kombinerbar o.
utbytbar del el. kompon-
ent; (klass av) tal m.m.

modul{at{ion s. -en -er
modul{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] för modulering av bär-
våg m.m.

modul{era v. -de variera röst
m.m.; växla från tonart till
annan; förändra bärvåg för
överföring av inform-
ation i form av tal, bild
o.d.

modul{er{ing s. -en -ar
modul}syst{em s.
mod{us [mo•dus] s. -et; pl. =

formkategori hos verb (t.ex.
indikativ, konjunktiv)

mod{us}form s. -en -er
mod{us viv{endi [-en•di] s.

oböjl. sätt att provisoriskt
ordna förhållandena; ett
äv. en m.

mod{us{viv{endi}av{tal äv.
mod{us viv{endi-av{tal s.

mogen adj. moget mogna
mogen}dans s. dans för
mogen ungdom

mogen{het s.
mogen{hets}ex{am{en s.
mogen{hets}grad s.

mogna v. -de bli mogen
mogn{ad s. -en
mogn{ads}grad s.
mogn{ads}pro{cess s.
mogn{ing s.
mogn{ings}tid s.
mogul [-u•l] s. -en -er

mongolisk härskare i Indien;
ªbildl.º rik och mäktig
person inom medieindustrin

mogul}stil s.
mohair [-hä•r] s. -en tyg; ull
mohair}kappa s.
mohair}ull s.
mohik{an [-a•n] s. -en -er

indian
mo{ig adj. -t -a
moira [måj•-] s. -n; pl.

moiror el. moirer grekisk
ödesgudinna

1moj adj. -t -a laber, svag;
lugn, vacker; mojt väder

2moj s. -et ªvard.º skräp
3moj s. -en -ar ªvard.º man-

ick, grej
moja v. -de ªvard.º m. sig ha
det skönt

moj{ig adj. -t -a ªvard.º
skräpig

mojna v. -de stillna, avta;
m. av

moj}väder s.
moj{äng [-än•] s. -en -er

ªvard.º grej, don, verktyg
1mol adv. alldeles; m. allena
2mol [mo•l el. må•l] s. -en;

pl. = mängdenhet för sub-
stansmängd

mola v. -de småvärka
mol{ar [-a•r] s. -en -er mest

i pl. oxeltand
moldovi{er [-då•v-] s. -n;

pl. = inv. i Moldova
moldov{isk adj. -t -a
moldov{iska s. -n moldov-

iskor kvinna
mole{kyl [-ky•l] s. -en -er
självständig partikel
bestående av en grupp
sammanhållande atomer

mole{kyl{ar}kraft{er [-kyla•r-]
s. pl.; mellan molekyler

mole{kyl{ar}pump s.
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mole{kyl{ar}strukt{ur s.
mole{kyl{ar}vikt s.
mole{kyl}strukt{ur s.
mole{kyl{är [-kylä•r] adj.

-t -a
mole{kyl{är}bio{logi s.

1moll s. oböjl. tonart med
liten ters över grund-
tonen

2moll s. -en tyg
moll}ac{kord s.
moll}berg{are s. -n; pl. =,

best. pl. mollbergarna sim-
hopp

moll}blus s.
moll}klang s.
moll}skala s.
moll}skinn s. -et tyg
moll{skinns}blus s.
moll{skinns}byx{or s. pl.
moll}stämd adj.
moll}ton s. -en -er
moll}ton{art s.
mollusk [-us•k] s. -en -er
blötdjur

mollusk}skal s.
moln [må•ln äv. målln] s.

-et; pl. =
moln}bank s. -en -ar
moln}form{at{ion s.
moln}fri adj.
moln}gubbe s. ªvard.º
moln{ig [må•- äv. måll•-] adj.

-t -a
moln{ig{het s.
moln}massa s.
moln}skugga s.
moln}skärm s. -en -ar
moln}slöja s.
moln}stod s.
moln}strimma s.
moln}tapp s. -en -ar
moln}tung adj. -t -a
moln}tuss s.
moln}täcke s.
moln}täckt adj.
moln}vägg s.
molo [må•- el. mo•-] s. -n;

pl. -r el. -er vågbrytare
molok [mo•låkk] s. -en
omättligt vidunder; taggig
ödla

moloken [mo•lo-] adj.

moloket molokna mod-
stulen, slokörad

moloken{het s.
moloks}altare s.
molok}ödla s.
mol}tiga v.
mol}tyst äv. mol tyst adj.
mol}vikt s.
mol}värk s. -en
mol}värka v.
molybd{en [-e•n] s. -et el. -en

grundämne
molybd{en}glans s.; mineral
molybd{en}malm s.
mom{ang [-an•] s. -en -er

ªvard.º ögonblick; på
momangen genast; i sista
momangen

mom{ent [-en•t] s. -et; pl. =
tidpunkt, ögonblick; be-
ståndsdel, underavdel-
ning, punkt

mom{ent{an [-a•n] adj. -t -a
ögonblicklig; tillfällig

mom{ent{an}kraft s.
mom{ent}in{del{ning s.
moms s. -en mervärdes-
skatt

moms}höj{ning s.
moms}redo{vis{ning s.
moms}skala s.
mon{ad [-a•d] s. -en -er

ªfilos.º odelbar enhet, ele-
ment

mon{ad}lära s.
mon{ark [-ar•k] s. -en -er
kung, drottning el. kejs-
are som är statsöver-
huvud i monarki

mon{arki [-ki•] s. -n -er
statsskick med monark

mon{ark{isk [-ar•k-] adj. -t -a
mon{ark{ist [-kis•t] s. -en -er
anhängare av monarki

mon{ark{ist{isk adj. -t -a
mondi{al [måndia•l el.
mån-] adj. -t -a världsom-
fattande

mondi{al{ism [-is•m] s. -en
mond{än [måndä•n el.
mån-] adj. -t -a fin,
elegant, av värld

mond{än{itet [-e•t] s. -en

monegask [-as•k] s. -en -er
inv. i Monaco

monegask{isk adj. -t -a
monegask{iska s. -n

monegaskiskor kvinna
monet{ar{ism [-is•m] s. -en

nationalekonomisk teori
monet{ar{ist{isk adj. -t -a
monet{är [-ä•r] adj. -t -a
penning-

mongol [mångo•l] s. -en -er
inv. i Mongoliet m.m.

mongol}fläck s.
mongol{isk [-o•l-] adj. -t -a
mongol{iska s. -n mongol-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

mongol{ism [-is•m] s. -en ut-
vecklingsstörning beroende på
kromosomrubbning

1mongolo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., mongoloida
1 besläktad med el. likn-
ande mongoler  2 som
utgör el. har samband
med mongolism

2mongolo{id [-i•d] s. -en -er
mongol}veck s.
mon{ism [-is•m] s. -en
åskådning som härleder
allt ur en enda princip el.
substans, enhetslära

mon{ist s. -en -er
mon{ist{isk adj. -t -a
mon{it{or [månn•- el. må•-]

s. -n -er [-o•r-]; anordning
för kontroll av en tekn-
isk process o.d.; tevemot-
tagare för kontroll av ut-
gående bild

monke s. -n växt
mono{ftong [-ån•] s. -en -er

ªspråkv.º enkelt vokalljud
mono{ftong{era [-nge•-] v.

-de v. förändra till
monoftong

mono{ftong{er{ing s.
mono}fys{it{ism [-is•m] s. -en
läran om en enda natur
hos Kristus

mono{gam [-ga•m] adj. -t -a
mono{gami [-i•] s. -n engifte
mono{grafi [-i•] s. -n -er
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skrift över ett avgränsat
ämne t.ex. en konstnär

mono{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
mono{gram [-amm•] s. -met,

pl. =, best. pl. -men namn-
chiffer av sammanslingrade
bokstäver

mono{gram}stämpel s.
mon{okel [-åkk•-] s. -n; pl.

monoklar el. monokler
ögonglas för endast ett
öga

mon{okel}snodd s.
1mono{kotyled{on [-då•n] adj.

-t -a
2mono{kotyled{on [-då•n] s.

-en -er enhjärtbladig växt
mono{krom [-å•m] adj. -t -a
monokromatisk

mono{krom{at{isk [-a•-] adj.
-t -a enfärgad

mono}kult{ur s. ensartad
odling el. kultur

mono{lit [-i•t] s. -en -er pel-
are o.d. i ett enda block

mono{lit{isk [-i•t-] adj. -t -a
monolit-; ensartad som ett
enda block

mono{lit}tempel s. klipp-
tempel

mono{log [-lå•g] s. -en -er
en enda persons tal för sig
själv; dramatisk scen med
en enda talande person

1mono{man [-a•n] adj. -t -a
starkt ensidig, vurmig

2mono{man [-a•n] s. -en -er
monoman person

mono{mani [-i•] s. -n -er
vurm, fix idé

mono{pol [-å•l] s. -et; pl. =
företag med rätt el. makt
att utan konkurrens
utöva en ekonomisk verk-
samhet; m. på ngt i fråga
om ngt

mono{pol}före{tag s.
mono{pol{is{era v. -de göra
till föremål för monopol

mono{pol{is{er{ing s.
mono{pol{ism [-is•m] s. -en
ekonomiskt system med
el. strävan efter monopol

mono{pol{ist [-is•t] s. -en -er
innehavare av monopol

mono{pol{ist{isk adj. -t -a
mono{pol}kap{it{al{ism s.
mono{pol}ställ{ning s.
mono{te{ism [-is•m] s. -en
tro på en enda gud

mono{te{ist s. -en -er
mono{te{ist{isk adj. -t -a
mono{ton [-tå•n] adj. -t -a
entonig; enformig m.m.

mono{toni [-i•] s. -n
mono{ton{itet [-e•t] s. -en
mono{val{ent [-en•t] adj.;

n. =, -a ªkem.º envärd
monsieur [musjö•] s. oböjl.;

som fransk titel herr
monster äv. monstr{um s.

monstret; pl. monster, best.
pl. monstren vidunder;
odjur

monstera [mån•-] s. -n kruk-
växt

monstr{ans [-an•s] s. -en -er
utsmyckat kärl för brödet
i nattvarden i romersk-
katolska kyrkan

monstr{os{itet [-e•t] s. -en 
-er missbildning, ab-
normitet

monstrum se monster
monstru{os{itet [-e•t] s. -en 

-er vidunderlighet
monstru{ös [-ö•s] adj. -t -a
vidunderlig; oformlig;
ohygglig

monstr{ös [-ö•s] adj. -t -a
abnormt utvecklad,
missbildad

mons{un [-u•n] s. -en -er
årstidsvind

mons{un}kantr{ing s.
mons{un}regn s.
mons{un}vind s.
mont{age [månta•s el.
mån-] s. -t [-et]; pl. =
montering, uppsättning;
sammanställning; hop-
klippning av film; till en
enhet sammanställda
bilder

mont{age}arbete s.
monter [mån•t- el. mån•t-]

s. -n montrar skåp el. låda
o.d. med glasväggar för ut-
ställningsföremål

mont{era [månte•- el.
månte•-] v. -de sätta upp,
sätta ihop, göra i
ordning m.m.

mont{er{bar adj. -t -a
mont{er{ing s.
mont{er{ings}arbete s.
mont{er{ings}band s.
mont{er{ings}färd{ig adj. -t -a
mont{er{ings}hall s.
monter}skåp s.
Montessori}för{skola
[-å•r-] s.

Montessori}met{od{en s.
best.; undervisning inriktad på
barns självverksamhet

Montessori}skola s.
mont{ör [-ö•r] s. -en -er
monu{ment [-en•t] s. -et;

pl. = minnesmärke;
minnesvård

monu{ment{al [-a•l] adj. -t -a
monument-; storslagen

monu{ment{al}bygg{nad s.
monu{ment{al{itet [-e•t] s.

-en storslagenhet
monu{ment{al}konst s.
monu{ment{al}mål{ning s.
monu{ment}av{täck{ning s.
mo{ped [-e•d] s. -en -er
mo{peda [-e•-] v. -de ªvard.º
åka moped

mo{ped}hjälm s.
mo{ped{ist [-is•t] s. -en -er
mo{ped}kör{ning s.
mopp s. -en -ar långskaftat
redskap med garnknippe
e.d. för rengöring av golv
m.m.

moppa v. -de rengöra el. be-
handla golv med mopp

1moppe s. oböjl. ªvard.º i uttr.
ge ngn el. få på m. på
pälsen, på huden

2moppe s. -n moppar
1 ªvard.º moped  2 ªvard.º
mops; knähund

mopp{ning s.; till moppa
mopp}skaft s.
mops s. -en -ar hund
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mopsa v. -de ªvard.º m. sig
vara uppnosig el. näsvis

mops}an{sikte s.
mops{ig adj. -t -a ªvard.º
uppnosig; näsvis

mops{ig{het s.
1mor el. moder s. modern

mödrar – Formerna
moder(s)-, mors- i sms är
utbytbara endast om så 
anges.

2mor [mo•r el. må•r] s. -en 
-er vanl. i pl.; äldre beteckn-
ing på mörkhyad muslim
i Nordafrika, Spanien o.
Portugal

mora s. -n moror ªvard.º
mor i huset, bondhustru;
gumma

mora}dräkt s.
mora}klocka s.
mora}kniv s.
mor{al [-a•l] s. -en -er sed-
lighet; förmåga att hålla
modet uppe; lärdom av
ngt

mor{al}be{grepp s.
mor{al}bud s.
mor{al}fråga s.
mor{al{is{era v. -de komma
med sedelärande för-
maningar, mästra

mor{al{is{er{ande adj. oböjl.
mor{al{is{er{ing s.
mor{al{isk [-a•-] adj. -t -a
som rör moral; sedlig
m.m.

mor{al{ism [-is•m] s. -en
framhävande av moral-
iska synpunkter o.d.

mor{al{ist s. -en -er
mor{al{ist{isk adj. -t -a
mor{al{itet [-e•t] s. -en -er
sedlig halt; (senmedeltida)
allegoriskt drama

mor{al}kaka s. uppsträck-
ning

mor{al}kod{ex s.
mor{al}lära s.
mor{al}pre{dik{an s.
mor{al}regel s. -n moral-

regler
mor{al}upp{fatt{ning s.

moras [-a•s] s. -et; pl. =
sumpmark

moras{ig [-a•-] adj. -t -a
moras}jord s.
mor{at{orie}tid s.
mor{at{ori{um [-to•-] s.

moratoriet moratorier
betalningsanstånd; tillfäll-
igt stopp i ngn verksamhet

morb{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., morbida
psykiskt mycket osund

morb{id{itet [-e•t] s. -en
yttring av psykisk osund-
het; ªmed.º sjukdomsföre-
komst

mor}bror äv. mor}broder s.
mord s. -et; pl. =
mord}brand s. uppsåtligt
anlagd allmänfarlig
brand

mord}bränn{are s.
mord}för{sök s.
mord}gåta s.
mord{isk adj. -t -a mord-
lysten o.d.

mord{isk{het s.
mord}kom{miss{ion s.
mord}kom{plott s.
mord}lust s.
mord}lysten adj.
mord}lyst{nad s.
mord}offer s.
mord}plats s.
mord}red{skap s.
mord}vapen s.
mord}ängel s.
mor{ell [-ell•] s. -en -er körs-

bär
mor{ell}träd s.
mor{endo adv. ªmus.º bort-
döende

mor{es [må•-] s. pl. lära ngn
m. lära ngn skick o. fason

morf [-å-] s. -en -er ªspråkv.º
konkret manifestation av
morfem

mor}far äv. mor}fader s.
mor{fars}far s.
mor{fars}mor s.
morf{em [-e•m] s. -et; pl. =

ªspråkv.º betydelsebärande
språklig enhet

morf{em{at{ik [-i•k] s. -en
ªspråkv.º morfemlära

morf{em{at{isk [-a•-] adj. -t 
-a ªspråkv.º

morf{em}klass s.
morf{in [-i•n] s. -et el. -en be-

ståndsdel i opium med smärt-
stillande egenskap

morf{in}bas s. -en -er
morf{in}dos s.
morf{in{ism [-is•m] s. -en
morfinförgiftning,
morfinberoende

morf{in{ist s. -en -er
morf{in}miss{bruk s.
morf{in}spruta s.
morfo{fon{em{at{ik [-i•k] s.

-en morfologiskt orient-
erad fonematik

morfo{fon{em{at{isk [-a•-]
adj. -t -a ªspråkv.º

morfo{logi [-gi•] s. -n
ªspråkv.º formlära; veten-
skap om formbyggnad o.
formutveckling o.d.

morfo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
mor}för{äldr{ar s. pl.
morg{an{at{isk [-a•t-] adj. -t 

-a ªhist.º morganatiskt
äktenskap mellan furstlig
el. högättad man o. icke
jämbördig kvinna

morgna se morna
morgon [mårr(g)•-] s. -en

morgnar äv. vard. morron
-en mornar [må•-]; tidig-
aste del av dag; i m.
dagen efter denna

morgon}an{dakt s.
morgon}bad s.
morgon}bris s.
morgon}bön s.
morgon}dag s.
morgon}dagg s. -en
morgon}frisk adj. -t -a
morgon}frisk{het s.
morgon}gåva s. ªmest hist.º
morgon}hum{ör s.
morgon}kaffe s.
morgon}krök{en s. best.

ªvard.º på m.
morgon}kul{an s. best. ªvard.º

på m.
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morgon}kvist{en s. best.
ªvard.º på m.

morgon}kyla s.
morgon}ljus s.
morgon}luft s. vädra m.
morgon}mål s.
morgon}pigg adj. -t -a
morgon}pro{men{ad s.
morgon}rock s. -en -ar
morgon}rod{nad s.
morgon}saml{ing s.; i skola
morgon}sid{an s. best. på m.
morgon}sol s.
morgon}stjärna s.
morgon}stund s.
morgon}sur adj. -t -a
morgon}sömn s.
morgon}tid{ig adj. -t -a
morgon}tid{ning s.
morgon}timme äv.

morgon}timma s.
morgon}tåg s. -et; pl. =
morgon}väkt s. ªåld.º tidig
morgon, gryning

mori{an [-a•n] s. -en -er ªåld.º
neger

mor{ing s. -en -ar förtöj-
ningsring o.d.

mor{ings}ankare s., till
1ankare; med endast ett fly

1mor{isk [mo•- el. må•-] adj.
-t -a; m. stil i konsten

2mor{isk [-is•k] s. -en -er
ättling av morer i
Spanien

mor}kulla s. -n morkullor
fågel

morkullejakt se morkulljakt
morkullesträck se morkull-

sträck
mor{kull}jakt el.

mor{kulle}jakt s.
mor{kull}sträck el.

mor{kulle}sträck s.
morla [må•-] v. -de 1 små-
värka m.m. 2 sorla,
porla; mullra

mormoder se mormor
mormon [-o•n] s. -en -er
medlem av sekten ”Jesu
Kristi kyrka av de sista
dagars heliga”

mormon{ism [-is•m] s. -en

mormonernas lära el.
sekt

mormonsk [-o•n-] adj. -t -a
mormon}tempel s.
mor}mor äv. mor}moder s.
mor{mors}far s.
mor{mors}mor s.
mor{mors}sjal el.

mor{mors}schal s.
mor{mors}stång s.
morna [må•-] äv. morgna v.

-de; m. sig bli riktigt
vaken, gnugga sömnen
ur ögonen o.d.

mo}rot s.
mo{rots}fluga s.
mo{rots}färg{ad adj.
mo{rots}röd adj.
morr s. -et
morra v. -de
morr}hår s.; hos katt m.fl.
morr{ning s. -en -ar
morron se morgon
mors [-å-] interj. ªvard.º god
morgon!, hej!

1morsa [-o-] s. -n morsor
ªvard.º mor, mamma

2morsa [-å-] v. -de ªvard.º
hälsa med ordet mors

mors}arv el. moders}arv s.
-et; pl. =

mors{dags}pre{sent äv. mors
dags-pre{sent s.

morse [-år•s-] s. oböjl. för-
fluten morgon; i m. i dag
på morgonen; i går, i sön-
dags m. i går osv. på
morgonen

morse}alfa{bet [mår•se-] s.
ªtelegr.º alfabet av korta o.
långa signaler i form av
punkter o. streck

morse}fyr s. -en -ar
mors{era v. -de telegrafera

el. signalera enl. morse-
systemet

mors{er{ing s.
morse}sign{al s.
morse}syst{em{et s. best.
morse}tecken s.
mors}gris [-o•-] s. ªvard.º
mors}gumm{an s. best.

ªvard.º

morsk [-o-] adj. -t -a karsk,
kavat

morska v. -de; m. sig visa
sig morsk

morsk{het s.
morskna v. -de; m. till bli
morsk

mors}lott s.
mors}namn s.
mors{ning [-å-] s. -en -ar

mest som hälsningsfras ªvard.º
hej

mors}sid{an s. best. på m.
mort{al{itet [-e•t] s. -en död-
lighet; ªmed.º dödlighet
relaterad till hela befolk-
ningen

mort{al{itets}stat{ist{ik s.
mortel [mo•- el. mort•-] s.

-n mortlar kärl för kross-
ning av kryddor m.m. med
metallstav

mortel}stöt s.
mortificera se mortifiera
mortificering se mortifiering
morti{fi{era el. morti{fic{era v.

-de förklara förkommen
handling ur kraft, döda

morti{fi{er{ing el.
morti{fic{er{ing s.

morti{fik{at{ion s. -en
morula [må•- el. mo•-] s. -n

morulor ªbiol.º äggs mull-
bärsliknande första ut-
vecklingsstadium

mor{än [-ä•n] s. -en -er bank
o.d. av osorterat bergarts-
material från glaciär

mor{än}block s.
mor{än}grus s.
mor{än}lera s.
mor{än}ås s.
mos s. -et
mosa v. -de krossa till mos;

m. sig bli mos
mosa{ik [-i•k] s. -en -er
dekorativ ytbeläggning
på vägg el. golv m.m. av
olikfärgade bitar av glas
el. sten m.m.

mosa{ik}golv s.
mosa{ik}mönster s.
mosa{ik}sjuka s.; hos växt
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mosa{isk [-a•-] adj. -t -a som
härrör från Moses (t.ex.
mosaiska lagen); judisk
(t.ex. m. trosbekännare,
församling)

mos{art{ad adj.
Mose}bok{en namn Femte

M. i Bibeln
Mose}böck{er{na namn de

fem M. i Bibeln
mosel [må•-] s. -n vin
mosel}vin s., till 1vin
mos{ig adj. -t -a 1 ªvard.º
röd o. uppsvälld i an-
siktet, rödmosig; lätt be-
rusad, rusig  2 sönder-
mosad

mos{ig{het s.
mo}sippa s.; växt
moské [-ke•] s. -n -er
islamisk gudstjänstlokal

moské}bygg{nad s.
mosk{it [-ki•t] s. -en -er
tropisk stickmygga m.m.

mosk{it}bett s.
mosk{it}nät s.
moskov{it [-i•t] s. -en -er

ªhist.º ryss
moskov{it{isk adj. -t -a
mos{ning s.
mo}snäppa s.; fågel

1mossa s. -n mossor
2mossa v. -de; m. sig bli be-

vuxen med mossa
moss}be{lupen adj. mossbe-

lupet mossbelupna moss-
bevuxen; ªbildl.º helt för-
åldrad

mosse s. -n mossar torvmark
moss}fynd s.
moss}grön adj. -t -a
moss{ig adj. -t -a
moss}kult{ur s.
moss}mark s.
moss}odl{ing s.
moss}ros s. -en -or
moss}täcke s.
moster [mos•t-] s. -n

mostrar
moster{lig adj. -t -a

1mot prep. o. adv.; efterställt
används mest emot, t.ex. ta
emot

2mot s. -et; pl. = trafikplats
vid motorväg; tingslag på
Öland

mota v. -de spärra vägen
för, hindra; driva boskap

mot}an{fall s.
mot}an{grepp s.
mot}arbeta v.
mot}argu{ment s.
mot}at{tack s.
mot}be{vis s.
mot}be{visa v.
mot}bild s.
mot}bjud{ande adj. oböjl.
mot}bok s., till 1bok
mot}drag s.
mot}eld s.
mot{ell [-ell•] s. -et; pl. =
hotell för bilister, motor-
hotell

mot{ell}rör{else s.
mot{ett [-ett•] s. -en -er fler-
stämmig kyrklig sång-
komposition med olika
avsnitt av en bibeltext

mot{ett}kör s. -en -er
mot}fråga s.
mot}för{slag s.
mot}gift s. -et -er
mot}gång s. -en -ar
mot}hugg s.
mot}håll s.
mot}hårs adv.
mot{ig adj. -t -a som går en
emot; besvärlig

mot{ig{het s. -en -er
mot}in{stans s.

1mot{ion [-tso•n] s. -en -er
förslag väckt av med-
lemmar av en beslutande
församling särsk. riksdag

2mot{ion [-tso•n] s. -en
kroppsrörelse

mot{ion{era [-tsone•-] v. -de
1 väcka motion om
2 skaffa sig el. ngn kropps-
rörelse; ta motion

mot{ion{er{ing s.
mot{ions}cykel s., till 1cykel
mot{ions}flod s.
mot{ions}gymn{ast{ik s.
mot{ions}hall s.
mot{ions}idrott s.

mot{ions}pass s.
mot{ions}runda s.
mot{ions}slinga s.
mot{ions}sport s.
mot{ions}tid s.
mot{ions{vis adv.
mot{ions}yrk{ande s.
mot{ion{är [-tsonä•r] s. -en 

-er person som motion-
erar

mot{iv [-i•v] s. -et; pl. = be-
vekelsegrund, skäl; ämne

mot{iv{at{ion s. -en -er
system av motiv för
handlingar o.d.; inre mot-
ivering

mot{iv{at{ions}forsk{ning s.
mot{iv{era v. -de ange el. ut-
göra motiv el. skäl för; ge
ngn motiv o. intresse för
ngt

mot{iv{er{ad adj. dåligt m.
personal

mot{iv{er{ing s. -en -ar
mot{iv{isk [-i•v-] adj. -t -a
som rör motiv inom konst
o.d.

mot{iv}krets s.
mot{iv}val s. -et; pl. =
mot}kand{id{at s.
mot}krit{ik s.
mot}ljus s.
mot}lut s. -et; pl. =
mot}läsa v. m. el. läsa emot
mot}läs{ning s.
moto{cross [-åss•] s. -en
hastighetstävling för
motorcyklar på terräng-
bana

moto{cross}för{are s.
mot}of{fens{iv s.
mot{or [mo•-] s. -n -er
[-o•r-]

mot{or}bens{in s.
mot{or}block s.
mot{or}bränsle s.
mot{or}buller s.
mot{or}buren adj. m. ung-

dom
mot{or}båt s.
mot{or{båts}tävl{ing s.
mot{or}cykel s., till 1cykel
mot{or{cykel}för{are s.
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mot{or{cykel}o{lycka s.
mot{or}cykl{ist s.
mot{or}driven adj.
mot{or}ef{fekt s.
mot{or}far{tyg s.
mot{or}for{don s.
mot{or{for{dons}skatt s.
mot{or}för{are s.
mot{or}glas{ög{on s. pl.
mot{or}gräs{klipp{are s.
mot{or}haveri s.
mot{or}hot{ell s. motell
mot{or}huv s.
mot{or{ik [-i•k] s. -en rörlig-
het, rörelseförmåga

mot{or{is{era v. -de förse
med motorer el. motor-
fordon o.d.; lägga om till
motordrift

mot{or{is{er{ing s.
mot{or{isk [-to•-] adj. -t -a
rörelse-

mot{or{ism [-is•m] s. -en
bruk av motorer el.
motorfordon

mot{or{ist s. -en -er
mot{or}klubb s.
mot{or}led s. -en -er
mot{or}ljud s.
mot{or}lok s.
mot{or}man s., till 1man
mot{or}olja s.
mot{or}red{skap s.
mot{or}rum s.
mot{or}skydd s.
mot{or}sport s.
mot{or}spruta s.
mot{or}stopp s., till 1stopp
mot{or}såg s.
mot{or}torped{båt s.
mot{or}traf{ik s.
mot{or{traf{ik}led s. -en -er
mot{or}tävl{ing s.
mot{or}vagn s.
mot{or}verk{stad s.
mot{or}väg s.
mot{or}värm{are s.
mot}part s.
mot}pol s.
mot}prest{at{ion s.
mot}re{akt{ion s.
mot}re{form{at{ion s.
mot}re{plik s.

mot}sats s.
mot{sats}för{håll{ande s.
mot}satt adj.
mot}se v.; jfr emotse
mot}sida s.
mot}skäl s.
mot}sols adv.
mot}spel s.
mot}spel{are s.
mot}spel{erska s.
mot}spänst{ig adj. -t -a mot-
strävig o.d.

mot}spänst{ig{het s.
mot}strid{ande adj. oböjl.
mot}strid{ig adj. -t -a
mot}strid{ig{het s.
mot}sträv{ig adj. -t -a
mot}sträv{ig{het s.
mot}ström s.
mot}ströms adv.
mot}stycke s.
mot}stå v. m. el. stå emot
mot}stå{ende adj. oböjl.
mot}stånd s. -et
mot}stånd{are s. -n; pl. =,

best. pl. motståndarna
mot{stånds}grupp s.
mot{stånds}kamp s. -en -er
mot{stånds}kraft s.
mot{stånds}kraft{ig adj. -t -a
mot{stånds}lös adj. -t -a
mot{stånds}man s., till

1man
mot{stånds}rör{else s.
mot{stånds}vilja s.
mot}ställa v. m. el. ställa

emot
mot}ställd adj.
mot}stöt s.
mot}svara v. _; jfr svara
mot}svar{ande adj. oböjl.
mot}svar{ig adj. -t -a
mot}svar{ig{het s. -en -er
mot}säga v.; i eg. bet. äv. säga

emot (ngn)
mot}säg{else s. -n -r
mot{säg{else}fri adj.
mot{säg{else}full adj. -t -a
mot{säg{else}lust s.
mot{säg{else}lusta s.
mot{säg{else}lös adj. -t -a
mot}sätta v. m. sig el. sätta

sig (e)mot

mot}sätt{lig adj. -t -a; mot-
sättliga fingrar, tår

mot}sätt{ning s. -en -ar
mott s. -en el. -et; pl. = insekt
mot}ta äv. mot}taga v. m. el.

ta emot en skrivelse
mot}tag{ande s. -t
mot{tag{ar}av{gift s.
mot}tag{are s. -n; pl. =, best.

pl. mottagarna
mot{tag{ar}land s., till 1land
mot}tag{lig adj. -t -a
mot}tag{lig{het s.
mot}tag{ning s. -en -ar
mot{tag{nings}be{vis s.
mot{tag{nings}för{håll{-

and{en s. pl.
mot{tag{nings}kom{mitté s.
mot{tag{nings}rum s.
mot{tag{nings}sköt{erska s.
mot{tag{nings}stat{ion s.
mot{tag{nings}tid s.
mott}larv s. -en -er
motto s. -t -n valspråk;
sentens el. citat före
texten i kapitel i bok m.m.

mot}tryck s.
mot{trycks}el s.
mot{trycks}kraft s.
mot}urs adv.
mot}valls adj. oböjl. ªvard.º
person som alltid säger
emot el. handlar mot
önskan o.d.; m. kär(r)ing
hopskr. äv.

mot}verka v.
mot}verk{an s.
mot}vikt s.
mot}vilja s.
mot}vill{ig adj. -t -a
mot}vill{ig{het s.
mot}vind s.
mot}väga v.
mot}värde s.
mot}värn s. oböjl.
mot}åt{gärd s.
mouche se musch
mouliné}garn [moline•-] s.;

brodergarn
mountain}bike [maun•tin-
bajk] s. -n [-en]
mountainbikar terräng-
cykel
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mousse [moss] s. -n [-en] -r
[-er]; finmald färs bland-
ad med vispgrädde m.m.;
efterrätt av gräddskum
el. vispad äggvita med
smaktillsatser m.m.

mouss{era [mose•-] v. -de
pärla, skumma

mouss{er{ande adj. oböjl. m.
vin

MS [emm•ess] s. oböjl.
multipel skleros; en MS

MS-sjuk adj. -t -a
mu interj.
mua v. -de råma

1muck s. oböjl. ªvard.º inte
(höra, begripa) ett m.

2muck s. -en ªvard.º utryck-
ning från militärtjänst

mucka v. -de 1 ªvard.º säga
emot, bråka; m. gräl söka
åstadkomma gräl
2 ªvard.º rycka ut från
militärtjänst

muck{are s. -n; pl. =, best. pl.
muckarna ªvard.º

muck{ar}skiva s.
muck}dag s.
mudd s. -en -ar värmande
skydd för handlov el.
vrist; renpäls o.d.

mudd}byx{or s. pl.
mudder s. muddret botten-
slam

mudder}pråm s.
mudder}skopa s.
mudder}verk s.
muddra v. -de ta el. röra
upp el. rensa från
mudder; ªvard., bildl.º leta
igenom o. rensa ngns fickor
el. fickorna på ngn

muddr{ig adj. -t -a
muddr{ing s. -en -ar
muff s. -en -ar i sms som

skinnmuff, rörmuff
muffel s. -n mufflar sluten
behållare för lergods vid
upphettning i ugn

muffel}ugn s.
muffins s. -en el. -et; pl. =

bakverk
muff}koppl{ing s.

muffl{on [-o•n] s. -en -er
vildfår

muffl{on}får s.
mufti s. -n -er islamisk
rättslärd

1mugg s. -en -ar dryckeskärl;
ªvard.º toalett; för fulla
muggar för fullt; gå på
muggen ªvard.º gå på
toaletten

2mugg s. -en hudsjukdom
i karled hos häst m.m.

mugg}hand{tag s.
mugg}sår s.; till 2mugg
muhammed{an [-a•n] s. -en 

-er äldre ord för muslim
muhammed{an{ism [-is•m] s.

-en islam
muhammed{ansk [-a•n-] adj.

-t -a islamisk
mujka s. -n mujkor ªfinl.º
siklöja

mujk}rom s. -men
1mula s. -n mulor bastard av

åsnehingst o. häststo
2mula v. -de ªprov.º gnida in

o. tysta med snö
mulatsk [-att•-] adj. -t -a
mulatska [-att•-] s. -n

mulatskor mulattkvinna
mulatt [-att•] s. -en -er av-
komling av vit o. neger

mulatt}be{folk{ning s.
mul}bete s. -t; till mule
mul}driv{are s.; till 1mula
mule s. -n mular nos hos

nötkreatur el. häst m.fl.
mulen adj. mulet mulna
mulen{het s.
mulj{era v. -de ªspråkv.º ut-
tala l el. n med tungrygg-
en i läge för j el. med
efterslag av j

mulj{er{ing s.
mull s. -en
mulla s. -n mullor
muslimsk andlig ledare

mull}bänk s. ªvard.º snus
under läppen

mull}bär s.; frukt; träd
mull{bärs}fik{on s.
mull{bärs{fik{on}träd s. ªåld.º
sykomor

mull{bärs}träd s.
muller s. mullret mullrande
mull{ig adj. -t -a fyllig,
knubbig; m. mansgris
ªvard.º man som inte be-
handlar kvinnor som
jämlikar

mull{ig{het s.
mullra v. -de dundra dovt
mull}skopa s.
mull}sork s.
mull}toa s. ªvard.º
mull}toal{ett s.
mull}vad s. -en -ar djur; skinn
mull{vads}arbete s. ªbildl.º
mull{vads}färg{ad adj.
mull{vads}gång s. -en -ar
mull{vads}hög s.
mulna v. -de bli mulen el.
mulnare

mul{ning s. -en -ar ªprov.º till
2mula

mul- och klöv}sjuka s.
mul- och klöv{sjuke}smitta s.
multe s. -n multar fisk
multe}bär s. ªprov.º hjortron
multe}gröt s. ªprov.º mos av
hjortron

multen adj. multet multna
multnad; murken

mult{er s. pl. ªprov.º hjortron
multi- i sms flerfaldigt, 
fler-, mång- m.m.

multi}handi{kapp{ad adj.
multi}konst s. bildkonst
i massupplaga

multi}kör{ning s. samkör-
ning av flera program
i dator

multi}lat{er{al [-a•l] adj. -t -a
flersidig; multilateralt
avtal

multi}medi{er el. multi}-
media s. pl.; i sms multi-
medie- system av flera
integrerade informat-
ionsmedier såsom skrift,
tal och bild

multi{medie}tekn{ik s.
multi}milj{on{är s.
multi}nat{ion{ell [-ell• el.
mul•t-] adj. -t -a som om-
fattar många länder
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1multipel [-ipp•-] s. -n; pl.
multipler el. multiplar
mångfald av en storhet

2multipel [-ipp•-] adj. -t
multipla mångfaldig; m.
skleros nervsjukdom med
fläckvis uppträdande
upplösning av nervernas
märgskidor

multipel}integr{al s. ªmat.º
multi{plic{era v. -de mång-
faldiga

multi{plic{er{ing s.
multi{plik{and [-an•d] s. -en

-er storhet som multipl-
iceras

multi{plik{at{ion s. -en -er
multi{plik{at{ions}tab{ell s.
multi{plik{at{ions}tecken s.
multi{plik{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; tal som man
multiplicerar med m.m.

multi{plik{at{or}rulle s.
spinnrulle med utväxling

multna v. -de falla sönder
till mull, förmultna;
murkna

multn{ad adj.
multn{ing s.
mult}rum s. rum el. anlägg-
ning för biologisk ned-
brytning av latrin o. av-
fall till mull

mult{rums}an{lägg{ning s.
mult{um s. oböjl. ªvard.º
mycket pengar

mul}vante s. tumvante
mul}åsna s. bastard av
hästhingst o. åsnesto

mul{åsne}driv{are s.
mumie s. -n -r fornegyptiskt
balsamerat lik

mumie}kista s.
mumie}torr adj. -t -a
mumi{fi{era v. -de förvandla
till mumie; bringa att in-
torka o.d.

mumi{fi{er{ing s.
mumi{fik{at{ion s. -en
mumla v. -de tala tyst o.
otydligt

mumma s. -n blandning av
öl o. porter m.m.

mummel s. mumlet muml-
ande

mummel}ljud s.
mumr{ik s. -en -ar kudde
använd vid grenhopp
ªvard.º underlig person

1mums interj.
2mums s. -et läckerheter;

smaka m. läckert
mumsa v. -de tugga ivrigt
mun s. -nen -nar; ta munnen

full vara storordig,
skryta

mun}art s. dialekt
mund{er{ing s. -en -ar ªåld.º
omgång kläder för
soldat; utrustning för
ridhäst

mun}full s. oböjl. en m.
konjak

mun}giga s.
mun}gipa s.
mungo [mun•g-] s. -n; pl. -r

el. -er rovdjur
mun}harm{on{ika s.
mun}hugg{as v. munhöggs,

munhuggits, pres. mun-
huggs gräla, tvista

mun}hugg{ning s.
mun}hygi{en s.
mun}håla s.
mun}häfta s. ªmest bildl.º
muni{cip{al [-a•l] adj. -t -a
kommunal o.d.

muni{cip{al}sam{hälle s.
ªhist.º samhälle ingående
i en kommun men med
viss självstyrelse

munk s. -en -ar kloster-
broder; flottyrkokt bak-
verk

munka}bälte s.; allmogeväv-
nad

mun}kavle el. mun}kavel s.
-n munkavlar

munk}cell s.
munk}dräkt s.
munk}för{band s.; med (oftast)

två löpare o. en bindare i skift
munk}kloster s.
munk}kåpa s.
munk}lik{ör s.
munk}orden s.

mun}korg s.
munk}panna s.; för gräddning

av munkar
munk}stol s.
mun}lag s. -et; pl. = del av

betsel
mun}lås s. ªbildl.º
mun}läder s. ªvard.º ha ett

väl smort m. vara talför
mun}läsa s. -n munhäfta
mun{mot{mun}met{od{en el.

mun mot mun-met{od{en s.
best.; vid konstgjord andning

muns}bit s.
mun}skydd s.
mun}skänk s. -en -ar ªåld.º
mun}spel s.
mun}stycke s. -t -n
mun}styv adj. -t -a om häst
mun}sår s.
munta s. -n muntor ªvard.º
muntlig tentamen o.d.

munter adj. -t muntra
munter}gök s. ªvard.º lustig-
kurre

munter{het s. -en -er
munt{lig adj. -t -a motsatt:
skriftlig; muntligt löfte

munt{lig{en adv.
munt{lig{het s. ªmest jur.º
munt{lig{hets}princip s. ªjur.º
muntra v. -de; m. upp göra
munter, pigga upp

muntr{ande adj. oböjl.
muntr{at{ion s. -en -er ro-
ande underhållning, nöje

mun}tur s. ªfinl. vard.º syl i
vädret

mun}vig adj. -t -a
mun}vig{het s.
mun}vinkel s.
mun}väder s. ªbildl.º tomt
prat

mur s. -en -ar
mura v. -de
mur{al [-a•l] adj. -t -a mur-
mur{al}mål{ning s.
mur}ankare s., till 1ankare
mur{are s. -n; pl. =, best. pl.

murarna
mur{ar}mäst{are s.
mur{ar}verk{tyg s.
mur}bruk s.
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mur{bruks}bland{are s.
mur}bräcka s. ªhist.; äv. bildl.º
mur{eri [-i•] s. -et
mur}gröna s. -n murgrönor

växt
mur{gröns}möja s.
murkel}omel{ett s.
murkel}sås s.
murken adj. murket murkna

halvrutten; delvis upp-
löst; ªbildl.º bräcklig

murken{het s.
murkla s. -n murklor svamp
murkna v. -de bli murken
mur}krön s.
murmel s. -n murmlar djur;

skinn
murmel}djur s.
murmel{djurs}skinn s.
murmel}krage s.
mur{ning s.
mur}om{gärd{ad adj.
murr s. -et
murra v. -de brumma,
muttra

murre s. -n murrar 1 ªvard.º
sotare  2 ªvard.º katt

mur}reva s. ªbot.º
murr{ig adj. -t -a mörk o.
oklar (t.ex. murriga färg-
er); knarrig, surmulen

murr{ig{het s.
murr{ning s.
mur}slev s.
mur}sten s.
murvel s. -n murvlar ªvard.

o. oftast nedsättandeº journ-
alist; ªprov.º slyngel,
lymmel o.d.

mus s. -en möss djur; pek-
don till dator

musa s. -n muser gudinna
för någon av de sköna
konsterna m.m.; sång-
gudinna

musch s. -en -er el. mouche
[mos] -n [-en] -r [-er];
liten svart tyglapp fäst
i ansiktet e.d. som skön-
hetsmärke; invävd
grövre prick e.d. i tunt
tyg

musch}prydd adj.

muse{al [-a•l] adj. -t -a
musei-; museimässig

musei}be{sök s.
musei}före{mål s.
musei}in{tend{ent s.
musei}lekt{or s.
musei}man s., till 1man
musei{manna}för{en{ing s.
musei}monter s.
musei{mäss{ig adj. -t -a
musei}sal s.
musei}värde s.
musel{man [-ma•n] s. -en 

-er anhängare av islam,
muslim

musel{mansk [-a•n-] adj. -t 
-a

mus{ette [musett• el. my-] s.
-n [-en] -r [-er] franskt
dragspel med svävande ton;
dans

mus{ette}drag{spel s.
mus{ette}vals s. -en -er
muse{um [-e•-] s. museet

museer
mus}fälla s.
mus}grå adj.
mus{ic{era v. -de utföra
musik

mus{ik [-i•k] s. -en
mus{ik}af{fär s.

1mus{ik{al [-a•l] s. -en -er
modern skådespelsform
med dans o. populär-
musik

2mus{ik{al [-a•l] adj. -t -a
musik-, musikalisk

mus{ik{ali{er [-a•-] s. pl.
noter

mus{ik{al{isk [-a•-] adj. -t -a
mus{ik{al{itet [-e•t] s. -en
mus{ik}an{lägg{ning s.
mus{ik{ant [-an•t] s. -en -er
spelman, musiker

mus{ik{ant{isk [-an•t-] adj.
-t -a

mus{ik}arkeo{log s.
mus{ik}be{gåv{ad adj.
mus{ik}be{gåv{ning s.
mus{ik}di{rekt{ör s.
mus{ik}drama s.
mus{ik}dram{at{isk adj. -t -a
mus{ik}en{semble s.

mus{ik{er [mu•-] s. -n; pl. =
mus{ik{er}för{bund{et s. best.
mus{ik}estr{ad s.
mus{ik}fest{iv{al s.
mus{ik}form s. -en -er
mus{ik}forsk{are s.
mus{ik}forsk{ning s.
mus{ik}för{lag s., till 1förlag
mus{ik}grupp s.
mus{ik}gymn{asi{um s.
mus{ik}hist{oria s.
mus{ik}hist{or{isk adj. -t -a
mus{ik}hög{skola s.
mus{ik}in{stru{ment s.
mus{ik}intr{esse s.
mus{ik}kap{ell s.
mus{ik}klass s.
mus{ik}kon{serv{at{ori{um s.
mus{ik}krit{ik s.
mus{ik}krit{ik{er s.
mus{ik}kår s.
mus{ik}led{are s.
mus{ik}lekt{ion s.
mus{ik}lex{ik{on s.
mus{ik}liv s.
mus{ik}lär{are s.
mus{iko{log [-å•g] s. -en -er
mus{iko{logi [-gi•] s. -n
musikvetenskap

mus{ik}peda{gog s.
mus{ik}pro{gram s.
mus{ik}radio s. -n
mus{ik}re{cens{ion s.
mus{ik}skola s.
mus{ik}studi{er s. pl.
mus{ik}stycke s.
mus{ik}teater s.
mus{ik}teori s.
mus{ik}under{vis{ning s.
mus{ik}ut{bild{ning s.
mus{ik}ut{bud s.
mus{ik}veten{skap s.
mus{ik}älsk{are s.
mus{ik}öra s.
mus{isk [mu•s-] adj. -t -a till

musa
mus{iv}arbete [-i•v-] s.
mosaikarbete

mus{iv}guld s.; för förgyllning
mus{iv{isk [-i•v-] adj. -t -a
mosaik-

musjik [-si•k] s. -en -er rysk
bonde
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musk{at [-ka•t] s. -en vin;
druva

musk{at}druva s.
musk{at{ell [-ell•] s. -en vin
musk{at{ell}vin s., till 1vin
musk{at}vin [-a•t-] s., till 1vin
muske}dunder [-dun•d-] s.

muskedundret; pl. =, best.
pl. muskedundren tungt o.
omodernt gevär

muskel s. -n muskler
muskel}av{slapp{ande adj.

oböjl.
muskel}brist{ning s.
muskel}för{lam{ning s.
muskel}för{tvin{ing s.
muskel}knippe s.
muskel}knutte s. ªvard.º
muskel}kraft s.
muskel}mage s.
muskel}rör{else s.
muskel}spel s.
muskel}spänn{ing s.
muskel}sträck{ning s.
muskel}stärk{are s. -n; pl. =,

best. pl. muskelstärkarna
muskel}tråd s.
muskel}värk s. -en
musk{et{er{are [-kete•-] s. -n;

pl. =, best. pl. musketerarna
ªhist.º muskötbeväpnad
fotsoldat

musk{et{ör [-ketö•r] s. -en 
-er ªhist.º ryttare i franskt
muskötgarde

musk{ot [mus•k-] s. -en
krydda

musk{ot}blomma [mus•k- äv.
-blomm•a] s.

musk{ot}nöt s., till 1nöt
musk{ot}träd s.
muskul{at{ur [-u•r] s. -en 

-er muskelsystem,
muskler

muskul{är [-ä•r] adj. -t -a
muskel-

muskul{ös [-ö•s] adj. -t -a
muskelstark, med kraft-
iga muskler

musk{öt [-kö•t äv. -sö•t] s.
-en -er ªhist.º gevär

musk{öt{eri [-söteri•] s. -et
ªsjömil.º honnörsvakt av

manskap som skyldrar
gevär vid fallrep

musk{öt}gaffel s.
musk{öt}kula s.
musl{im [-i•m] s. -en -er an-
hängare av islam

musl{imsk adj. -t -a
musl{in [-i•n] s. -en el. -et

tyg
musl{in(s)}klänn{ing s.
mussel}bank s. -en -ar
mussel}djur s.
mussel}form{ig adj. -t -a
mussel}odl{ing s.
mussel}skal s.
musser{on [-o•n] s. -en -er

svamp
musser{on}stuv{ning s.
mussla s. -n musslor blöt-
djur med parigt skal;
musselskal; mussel-
liknande bakverk; ytter-
öra m.m.

must s. -en saft av frukt el.
bär el. i kött o.d.; fuktig-
het i jorden; ªbildl.º kraft,
märg o.d.

musta v. -de bereda till
must

must{ang [-an•] s. -en -er
nordamerikansk förvild-
ad häst

mustasch [-a•s] s. -en -er
i sing. el. pl. skägg på över-
läppen

mustasch}prydd adj.
must{eri [-i•] s. -et -er för

mustberedning
must}fylld adj.
must{ig adj. -t -a kraftig;
drastisk, grov

must{ig{het s.
mus}ör{on s. pl.

1muta s. -n mutor gåva som
ges för att påverka t.ex.
tjänsteman till givarens
fördel

2muta v. -de 1 påverka gm
muta el. mutor, besticka
2 i förb. m. in reservera
(område) för egen räkn-
ing

1muta{gen [-je•n] adj. -t -a

som framkallar mutat-
ioner

2muta{gen [-je•n] s. -et; pl.
-er mutationsframkall-
ande medel

mut{ant [-an•t] s. -en -er
organism el. cell som
uppstått gm mutation

mut{at{ion s. -en -er språng-
vis skeende förändring
av arvsmassan

mut{at{ions}för{ädl{ing s.
mut{bar adj. -t -a
mut{bar{het s.
mut}brott s.
mut{era v. -de förändras
gm mutation

mut}för{sök s.
mut{ism [-is•m] s. -en ofri-

villig stumhet av psykiska
skäl

mut}kolv s. ªvard.º person
som tar mutor

mut{ning s.
mut}sedel s.
mut}skand{al s.

1mutter s. -n muttrar
metallstycke med gängat
hål för skruv

2mutter s. muttret; till muttra
mutter}bricka s.
muttra v. -de mumla; 
knota

myc{el [-se•l] s. -et -er
näringsupptagande nät-
verksliknande del hos
svamp

myc{eli{um [-se•l-] s. myceli-
et mycelier mycel

myc{el}tråd s.
mycke se mycket
mycken adj. mycket äv. vard.

mycke, myckna; jfr mer,
mest; mycket pengar, det
myckna regnandet

mycken{het s. -en -er
mängd

mycket äv. vard. mycke adv.;
jfr mer, mest; m. gärna

mygel s. myglet ªvard.º
mygel}för{måga s.
mygg s. -en koll. myggor
mygga s. -n myggor insekt
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mygg}bett s.
mygg}biten adj.
mygg}dans s.
mygg}fönster s.
mygg}jag{are s. ªvard.º
spetsiga herrskor

mygg}medel s.
mygg}nät s.
mygg}svärm s.
mygg}vikt s.; i brottning
mygla v. -de ªvard.º fiffla, gå
smygvägar; fuska

mygl{are s. -n; pl. =, best. pl.
myglarna

mygl{eri [-i•] s. -et -er
mygl{ing s.
mykensk [-ke•-] adj. -t -a
från Mykene

myko{log [-å•g] s. -en -er
myko{logi [-gi•] s. -n läran
om svamparna

myko{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
myl{ing s. -en -ar enl. folktron
vålnad av mördat barn

1mylla s. -n myllor mulljord,
matjord

2mylla v. -de täcka över
med mull; begrava;
luckra m.m.

myller s. myllret
myll{ig adj. -t -a
myll}jord s.
myll{ning s.
myll{nings}djup s.
myllra v. -de vimla
myll}täcke s.
mylta s. -n ªprov.º mos av
hjortron

mynda se 2mynna
mynd{ig adj. -t -a som har

uppnått ålder för full rätts-
lig handlingsförmåga;
befallande, respektingiv-
ande o.d.

mynd{ig}för{klara v. förklara
ngn myndig och därmed
kapabel att fatta egna beslut

mynd{ig}för{klar{ing s.
mynd{ig{het s. -en -er egen-
skapen att vara myndig;
maktbefogenhet; sam-
hällsorgan med maktbe-
fogenhet

mynd{ig{hets}dag s.
mynd{ig{hets}för{klar{ing s.
mynd{ig{hets}pers{on s.
mynd{ig{hets}ut{öv{ning s.
mynd{ig{hets}ålder s.
mynd{ling s. -en -ar person
under förmynderskap

1mynna v. -de ha sitt avlopp
el. sin utgång el. öppning
i; resultera i

2mynna el. mynda v. -de
ªprov.º ro i den riktning
roddaren sitter vänd,
stryka

mynn{ing s. -en -ar
mynn{ings}bleck s.; på gevär

m.m.
mynn{ings}flamma s.
mynn{ings}ladd{are s.; ä.

skjutvapen
mynt s. -et; pl. =; slå m. av
dra ekonomisk fördel av

1mynta s. -n myntor växt
2mynta v. -de prägla uttrycks-

sätt
mynta}art s.
mynt{are s. -n; pl. =, best. pl.

myntarna
mynt}di{rekt{ör s.
mynt}en{het s.
mynt}fot s. -en
mynt}grav{ör s.
mynt}in{kast s.; på automat

o.d.
mynt}kab{in{ett s. ordnad
samling av ä. mynt m.m.

mynt{ning s.
mynt{nings}år s.
mynt}saml{are s.
mynt}saml{ing s.
mynt}syst{em s.
mynt-TV el. mynt-tv s.
mynt}verk s.
mynt}väsen el. mynt}-

väsende s.
myo{kard{it [-i•t] s. -en -er
inflammation i hjärtats
muskulatur

my{om [-å•m] s. -et; pl. =
svulst av glatt muskel-
vävnad i livmodern

myopi [-i•] s. -n närsynthet
myop{isk [-å•p-] adj. -t -a

myos{in [-i•n] s. -et äggvite-
ämne i muskler

myr s. -en -ar fuktig torv-
mark med naturlig växt-
lighet

myra s. -n myror insekt
myr}björk s.
myri{ad [-a•d] s. -en -er
otalig mängd; tiotusental

myri{ad}tals adv.
myr}kott s. -en -ar däggdjur
myr}kryp{ning s.; t.ex. i

domnad lem
myr}lej{on s.; sländlarv
myr{lej{on}slända s.
myr}malm s.
myr}mark s.
myrra s. -n balsam
myrra}doft s.
myrra}träd s.
myr}slok s.; däggdjur
myr}spov s.
myr}stack s.
myr}syra s.
myr}tall s.
myrten s.; best. =; pl.

myrtnar växt
myrten}buske s.
myrten}krans s.
myrten}krona s.
myr}väg s.
myr}ägg s.
mys s. -et ªvard.º trivsam-
het; hemtrevnad

mysa v. myste äv. mös
småle av belåtenhet; ha det
mysigt

mys}dress s.
mys}hörna s.
mys{ig adj. -t -a ªvard.º triv-
sam, hemtrevlig

mysk s. -en kraftigt lukt-
ande ämne från körtel
hos myskhjort

myska s. -n myskor växt
mysk}djur s.
mysk}gräs s.
mysk}hjort s.
mysk}körtel s.
mysk}madra s.; växt
mysko adj. oböjl. ªvard.º
konstig, mystisk

mysk}oxe s.
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müsli [mys•li el. my•sli] s.
-n blandning av flingor
och gryn att strö över fil-
mjölk etc.

mys{ning s.
mys}plagg s.
mys}rum s.
myst{erie}re{lig{ion s.
myst{erie}spel s.
myst{eri{um [-e•-] s. mysteri-

et mysterier gåtfull el.
ofattbar företeelse

myst{eri{ös [-ö•s] adj. -t -a
gåtfull el. ofattbar

myst{ic{ism [-is•m] s. -en
mystik som åskådning

mysti{fi{era v. -de förbrylla,
föra ngn bakom ljuset;
göra mystisk

mysti{fi{er{ing s.
mysti{fik [-i•k] adj. -t -a

ªvard.º gåtfull, mystisk
mysti{fik{at{ion s. -en -er
mystifiering; ngt som
gjorts mystiskt

myst{ik [-i•k] s. -en gåtfull-
het; åskådning el. religiös
riktning som gm kon-
templation o.d. söker nå
förening med gudomen

myst{ik{er [mys•t-] s. -n;
pl. =

myst{isk adj. -t -a gåtfull;
som hör till el. avser
mystik som åskådning el.
riktning

myst{är [-ä•r] s. -en -er gåt-
full el. ofattbar företeelse
o.d., mysterium

myt s. -en -er berättelse el.
sägen om gudar el. sago-
hjältar m.m.; uppdiktad
historia; vanföreställning

myt}bild{ning s.
myt{eri [-i•] s. -et -er sam-
fälld vägran av trupp el.
skeppsbesättning m.m.
att lyda, uppror

myt{eri}för{sök s.
myt{er{ist [-is•t] s. -en -er
myt{eri}stäm{ning s.
myt{isk adj. -t -a som tillhör

el. rör myter; uppdiktad

myto{log [-lå•g] s. -en -er
myto{logi [-i•] s. -n -er
gudalära; mytforskning

myto{log{is{era v. -de ge
prägel av myt; använda
mytologi i framställning

myto{log{is{er{ing s.
myto{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
myto{man [-a•n] s. -en -er
myto{mani [-i•] s. -n sjuklig
benägenhet att hitta på
osanningar

myxomat{os [-å•s] s. -en
sjukdom hos kaniner

myx{öd{em [-e•m] s. -et
sjukdom beroende på
nedsatt funktion hos
sköldkörteln

myx{öd{em}sym{tom el.
myx{öd{em}symp{tom s.

1må v. mådde, mått, pres.
mår; må illa känna sig
dålig, känna kväljningar

2må v. måtte pres. konj. ja må
han leva!; (det) må (så)
vara; må el. måtte det gå
väl!; han måtte ha tagit fel
på tiden

3må adv. ªprov.º må det? jaså?
må}bär s.
må{bärs}buske s.
må}få s. oböjl.; i uttr. på m.
på en slump

måg s. -en -ar svärson
måg{skap s. -et
må}hända [-hän•da] adv.
kanske

mål s. -et; pl. = 1 i sms som
resemål, livsmål,
fotbollsmål; skjuta till
måls 2 måltid  3 rätte-
gångssak; i oträngt m.
utan nödtvång  4 talför-
måga; dialekt; språk
5 mått

måla v. -de
mål{ande adj. oböjl. ªmest

bildl.º uttrycksfull
mål{ar}bok s., till 1bok
mål{ar}borste s.
mål{ar}duk s.
mål{are s. -n; pl. =, best. pl.

målarna

mål{ar}färg s.
mål{ar}grej{er el. mål{ar}-

grej{or s. pl. ªvard.º
mål{ar{inna s. -n målarinnor
mål{ar}konst s.
mål{ar}mäst{are s.
mål{ar}rock s. -en -ar
mål{ar}skola s.
mål{ar}skrin s.
mål}bok s., till 1bok
mål}brott s.
mål{brotts}röst s.
mål}bur s.
mål}chans s.
mål{eri [-i•] s. -et -er
mål{eri}arbete s.
mål{eri}firma s.
mål{er{isk [-e•- äv. må•-] adj.

-t -a tjusande för ögat,
färgrik o.d.; som gäller
målarkonsten; måleri-
m.m.

mål{eri}ut{ställ{ning s.
mål}far{lig adj. -t -a
mål}formul{er{ing s.
mål}forsk{ning s.
mål}foto s.
mål}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. målfångarna med robot-
vapen o.d.

mål}färg s. ªfinl.º målarfärg
mål}följ{ning s.
mål}före s. -t talförmåga;
sätt att tala

mål}gest s.; i fotboll m.m.
mål}grupp s.
mål}gård s.; i handboll m.m.
mål}gör{are s.
mål}in{rikt{ad adj.
mål}in{rikt{ning s.
mål}kamera s.
mål}kon{flikt s.
mål}kvot s.
mål}kärl s.
målla s. -n mållor växt
mål}linje s.
mål}lös adj. -t -a 1 till mål 1

2 till mål 4
mål}lös{het s.
mål}man s., till 1man mål-
vakt

mål}med{veten adj.
mål}med{veten{het s.
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mål{ning s. -en -ar
mål{nings}arbete s.
mål{nings}rulle s.
mål}om{råde s.; till mål 1
mål}re{lat{er{ad adj. mål-

relaterade betyg
mål}ribba s.
mål}ro s. hålla målron vid

makt hålla samtalet i
gång vid måltid

målschuss se målskjuts
mål}skill{nad s.
mål}skjut{ning s.
mål}skjuts äv. mål}schuss s.;

i alpin skidåkning
mål}skytt s.
mål}skytte s.
måls}man s., till 1man vård-

nadshavare el. förmyndare
som talesman

måls}man{skap s. -et
mål}snöre s.
mål}spara v.
mål}spar{ande s. -t
mål}spott{are s. -n; pl. =,

best. pl. målspottarna
ªvard.º

mål}språk s.
mål}stolpe s.
mål}styr{ning s.; av projektiler
måls}äg{ande s. -n; pl. =,

best. pl. -na person mot
vilken brott begåtts o.d.

måls}äg{are s.
mål}sätt{ning s. -en -ar
mål}sök{ning s.
mål}tavla s.
mål}tid s. -en -er
mål{tids}dryck s.
mål{tids}tvång s.; vid utskänk-

ning av spritdrycker
mål{tids}uppe{håll s.
mål}tips s.
mål}tjuv äv. vard. mål}tjyv s.;

i bollsport
mål}vakt s. -en -er

1mån adj. -t -a angelägen;
aktsam, omtänksam
m.m.; vara m. om

2mån s. -en grad, utsträck-
ning; i någon, görligaste,
viss, samma m.; i m. av
alltefter förekomst av

måna v. -de; m. om vara
mån om, vårda sig om

mån{ad s. -en -er
mån{ads}av{gift s.
mån{ads}gammal adj.
mån{ads}hyra s.
mån{ads}karl s. ªprov.º
fastighetsarbetare o.d.

mån{ads}kort s.
mån{ads}lång adj. -t -a
mån{ads}lön s.
mån{ads}ras{ande adj. oböjl.

ªbibl., åld.º
mån{ads}ren{ing s. ªåld.º
menstruation

mån{ads}skifte s.
mån{ads}smultr{on s.
mån{ads}tid{skrift s.
mån{ads{vis adv.
mån{ads}över{sikt s.
mån{ad}tal s. oböjl.
mån{ad}tals adv.
mån}an{sikte s.
mån{at{lig [-a•t- äv. må•-]

adj. -t -a månads-, som
upprepas varje månad
o.d.

mån{at{lig{en adv. varje
månad, per månad

mån}be{lyst adj.
mån}berg s.
mån}cykel s., till 2cykel
mån}dag [månn•-] s. -en äv.

vard. måndan; pl. -ar; i
måndags sistlidna mån-
dag, förra måndagen

mån{dags}afton s.
mån{dags}ex{empl{ar s.

ªvard.º dåligt exemplar
mån{dags}kväll s.
mån{dags}morgon s.
mån{dags}natt s.
månde v. ªåld.º må el. måtte;
kan el. kunde; vem det
vara m.; vad m. det betyda

måne s. -n månar
mån}fas s.
mån}form{ig adj. -t -a
mån}för{mörk{else s.
många se mången
många}handa adj. oböjl.; ofta

substantiverat
mång}arm{ad adj.

mån}gata s.
mång}be{sjungen adj.
mång}be{trodd adj.
mång}bygg{are s. ªbot.º
mång}dubbel adj.
mång}dubbla v.
mång}dubbl{ing s.
mång{en pron. månget

många äv. i subst. anv.
mång{en}städ{es adv. ªåld.º
mångfacetterad se mång-

fasetterad
mång}fald s. -en -er mängd

av enheter m.m.
mång}fald{ig adj. -t -a
mång}fald{iga v. -de
mång}falt adv.
mång}fas{ett{er{ad äv. mång}-

fac{ett{er{ad adj.
mång}form{ig adj. -t -a
mång}form{ig{het s.
mång}frest{ande adj. oböjl.
mång}frest{are s.
mång}frö{ig adj. -t -a
mång}färg{ad adj.
mång}gifte s. -t
mång{guda}dyrk{an s.
mång}gud{eri [-i• el. mån•-] s.

-et
mång}hundra{de [-hun•d-

äv. mån•-] räkn.
mång{hundra}år{ig [mån•-

äv. -hun•d-] adj. -t -a
mång}hörn{ig adj. -t -a
mång}hörn{ing s. -en -ar
mång}hövd{ad adj.
mång}kunn{ig adj. -t -a
mång}kunn{ig{het s.
mångla v. -de ªåld.º driva

småhandel, småhandla
mångl{are s. -n; pl. =, best.

pl. månglarna
mångl{eri [-i•] s. -et
mång{milj{on}af{fär s.
mång}milj{on{är s.
mång}nat{ion{ell adj. -t -a
mång}om{fatt{ande adj. oböjl.
mång}om{skriven adj.
mång}om{tal{ad adj.
mång}ord{ig adj. -t -a
mång}ord{ig{het s.
mång}plan{ing s. -en -ar
polyeder
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mång}sid{ig adj. -t -a
mång}sid{ig{het s.
mång}sid{ing s. -en -ar
mång}siffr{ig adj. -t -a
mång}skift{ande adj. oböjl.
mång}stämm{ig adj. -t -a
mång}stämm{ig{het s.
mång}syssl{are s. -n; pl. =,

best. pl. mångsysslarna
mång}syssl{eri [-i• el. mån•-]

s. -et
mångt pron. i m. (och

mycket) i många avse-
enden

mång}tal{ig adj. -t -a
mång}tusen{de [-tu•- äv.
mån•-] räkn.

mång{tusen}hövd{ad adj.
mång{tusen}år{ig [mån•- äv.
-tu•-] adj. -t -a

mång}tyd{ig adj. -t -a
mång}tyd{ig{het s.
mån}gubbe s.
mån}gud{inna s.
mån}gård s.
mång}år{ig adj. -t -a
mån{het s.; till 1mån
mån}klar adj. -t -a
mån}landa v.
mån}land{are s. -n; pl. =,

best. pl. månlandarna
mån}land{ning s.
mån}land{skap s.

1mån}ljus adj. -t -a
2mån}ljus s.
månne adv. ªhögtidligt o. finl.º

m. han kommer ikväll?
kommer han ikväll tro?

månn}tro [-o•] adv. månne
måns{ing [mån•s-] s. -en
västgötaknallarnas hem-
liga språk; förbrytar- el.
lösdrivarspråk

mån}sken s. -et
mån{skens}vit adj. mån-

skensvitt månskensvita
mån}skiva s.
mån}skugga s.
mån}skära s.
mån}sond s.
mån}sten s.
mån}strimma s.
mån}stråle s.

mån}varv s.
mår s. -en ofullständigt
förmultnad förna, rå-
humus

måra s. -n måror växt
mård s. -en -ar rovdjur; skinn
mård}skinn s.
mårtens}afton [-af•t- el.
må•-] s. ªmest prov.º den
10 november

mårtens}gås [-gå•s] s. oböjl.
ªmest prov.º den 10 el. 11
november då man tradition-
ellt äter gås

mårtens}mässa s. ªåld.º
helgondag den 10 el. 11
november

mår}växt s.; till måra
mås s. -en -ar fågel
mås}skrik s.

1måste v.; i riksspråk utan inf.;
pres. o. imperf. jag (du, han,
hon, det, ni, vi, de) m. är
resp. var tvungen att m.m.;
sup. måst; prov. o. finl. äv.
inf. måsta

2måste s.; pl. -n el. = nöd-
vändighet, oundgängligt
krav o.d.; ett m.

må}tro [-tro•] adv. kan-
tänka; minsann o.d.; ªmest
prov.º månne

mått s. -et; pl. = enhet vid
mätning; kärl el. redskap
för mätning; grad m.m.;
m. och steg åtgärder

1måtta s. -n hovsamhet,
återhållsamhet, måttfull-
het; över måttan se över-
måttan

2måtta v. -de rikta, syfta,
sikta m.m.

måttagning avstavas mått}-
tag{ning s.

mått}av{vik{else s.
mått}band s.
mått}be{ställa v.
mått}be{ställd adj.
måtte se 2må
mått}en{het s.
mått}full adj. -t -a som inte
går till överdrift, hovsam

mått}full{het s.

mått{lig adj. -t -a måttfull;
medelmåttig; ringa

mått{lig{het s.
mått{lig{hets}bruk{are s.; av

alkohol m.m.
mått{lig{hets}för{bruk{are s.
mått}lös adj. -t -a
mått}lös{het s.
måtto s. oböjl.; i vissa uttr.;

t.ex. i dubbel el. många-
handa m. på dubbelt resp.
mångahanda sätt, i möj-
ligaste m. i möjligaste
mån, i så m. såtillvida

mått}ord s.
mått}sats s.
mått}sticka v. -de
mått}stock s.
mått}sy v.
mått}sydd adj.
mått}syst{em s.
mähä s. -et -n ªvard.º be-
skedlig stackare, våp; ett
riktigt m.

mäkla [mä•- el. mäkk•-] v.
-de medla; förmedla; m.
fred

mäkl{ar}arvode s.
mäkl{are s. -n; pl. =, best. pl.

mäklarna
mäkl{ar}firma s.
mäkl{ar}kont{or s.
mäkl{ar{skap s. -et
mäkl{eri [-i•] s. -et -er
mäkl{eri}rör{else s.
mäkl{ing s.
mäkl{ings}för{slag s.

1mäkta adv. synnerligen,
i hög grad; m. rik

2mäkta v. -de förmå, orka
mäkt{ig adj. -t -a
mäkt{ig{het s.
mäla v. mälde äv. mälte

ªåld.º omtala; anmäla
Mälar}land{skap s.
mälar}tret{tia s. -n mälar-

trettior segelbåt
mäld [mäl•d] s. -en -er
spannmål som mals el.
malts el. skall malas;
uppslammad mald
pappersmassa

mäld}säck s.
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1mälta s. -n mältor mängd
säd som mältas

2mälta v. -de bereda säd till
malt; bereda malt; gro o.d.

mält{are s. -n; pl. =, best. pl.
mältarna

mält{eri [-i•] s. -et -er
mält{eri}arbet{are s.
mält{ning s.
mält}plåt s.; i kölna
män [män•] adv.;

förstärkande ªvard.º jaja-
män, jojomän särskr. äv.

mänga v. mängde blanda in
mängd s. -en -er
mängd}lära s.
mängd}rabatt s.
mängd{vis adv.
männ{iska [-sa] s. -n

människor äv. vard.
mänska -n mänskor

männ{isko}ande s.
männ{isko}an{sikte s.
männ{isko}apa s.
männ{isko}barn s.
männ{isko}bild s.
männ{isko}bliv{ande s. -t

ªteol.º
männ{isko}bo{ning s.
männ{isko}fient{lig adj. -t -a
männ{isko}föda s.
männ{isko}för{akt s.
männ{isko}för{akt{are s.
männ{isko}ge{stalt s.
männ{isko}haj s.
männ{isko}hand s.
männ{isko}handel s.
männ{isko}hjärna s.
männ{isko}hjärta s.
männ{isko}hop s.
männ{isko}intr{esse s.
männ{isko}kropp s.
männ{isko}kun{skap s.
männ{isko}känn{are s.
männ{isko}känne{dom s.
männ{isko}kär{lek s.
männ{isko}liv s.
männ{isko}massa s.
männ{isko}myller s.
männ{isko}offer s.
männ{isko}ras s. -en -er
männ{isko}rov s.
männ{isko}röst s.

männ{isko}själ s.
männ{isko}skara s.
männ{isko}skildr{ing s.
männ{isko}släkte s.
männ{isko}son s. ªmest bibl.º
männ{isko}spillra s.
männ{isko}syn s.
männ{isko}typ s.
männ{isko}upp{fatt{ning s.
männ{isko}var{else s.
männ{isko}vimmel s.
männ{isko}vän s.
männ{isko}vän{lig adj. -t -a
männ{isko}värde s.
männ{isko}värd{ig adj. -t -a
männ{isko}ät{ande adj. oböjl.
männ{isko}ät{are s. -n; pl. =,

best. pl. människoätarna
männ{isko}öde s.
mänska se människa
mänsk{lig [-sk-] adj. -t -a
mänsk{lig}göra v. _
mänsk{lig{het s. mänsklig
natur; mildhet, hum-
anitet; naturlighet o.d.;
konkr. (mest i sing. best.) alla
människor, människo-
släktet

mär s. -en -er styresman för
fransk kommun

märg s. -en i sms som ben-
märg; ªbildl.º innersta
väsen; äv. kraft el. efter-
tryck m.m.

märg}ben s.
märgel s. -n lera e.d. med
hög kalkhalt

märgel}grav s.
märg}full adj. -t -a
märg}full{het s.
märg}fylld adj.
märg{ig adj. -t -a
märgla v. -de blanda
märgel i jorden, förse
med märgel

märgl{ig adj. -t -a
märgl{ing s.
märg}lös adj. -t -a
märg}lös{het s.
märg}pipa s.
märka v. märkte
märk{are s. -n; pl. =, best. pl.

märkarna; m. av renar

märk{bar adj. -t -a tydlig,
påtaglig; urskiljbar

märk}bläck s.
märke s. -t -n; lägga m. till
varsebli, uppmärk-
samma

märk{es}dag s.
märk{es}jeans s. pl.
märk{es}kläd{er s. pl.
märk{es}kvinna s. framstå-
ende kvinna

märk{es}man s., till 1man
framstående man

märk{es}namn s.
märk{es}vara s.
märk{es}verk{stad s.
märk{es}år s.
märk{lig adj. -t -a
märk{lig{het s. -en -er
märk{ning s.
märkt adj.; n. =, -a
märk}värd{ig adj. -t -a
märk}värd{ig{het s. -en -er
märk}yxa s.; för virke
märl s. -et koll. märlkräftor

1märla s. -n märlor
1 krampa t.ex. för hasp;
snörring på sko m.m.
2 kräftdjur

2märla v. -de fästa segellik
vid segel m.m.

märl{ing s. -en -ar tvåtråd-
igt garn av tjärad hampa
för sjömansarbeten m.m.

märl{ings}ända el.
märl{ings}ände s.

märl}kräfta s.
märl}spik s. pryl för splits-
ning m.m.

märr s. -en -ar sto
märr}föl s.
märs s. -en -ar plattform
vid övre delen av
undermast på större
segelfartyg

märs}rå s. -n -r
märs}segel s.
mäsk s. -en blandning av
vatten o. malt m.m. för öl
o. alkoholtillverkning;
drav efter ölbrygd

mäska v. -de bereda till
mäsk; förse med el. lägga
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ned mäsk e.d. som lock-
bete för fisk

mäsk{ning s.
mäsk}panna s.
mäsk}vatten s.
mäss s. -en -ar ªmil.º
samlingslokal med matsal
el. servering

1mässa s. -n mässor i sms som
högmässa, varumässa

2mässa v. -de 1 tala en-
tonigt och utdraget; för-
rätta mässa, sjunga sång-
partierna i mässan 2 ªsjö.º
äta i mässen på fartyg

mäss}bok s., till 1bok
mäss}dräkt s.; för befäl vid

flotta(n)
mäss}fall s. inställande av
gudstjänst

mäss}hake s. -n mässhakar
kåpliknande överplagg
utan ärmar för präst
som förrättar mässa

mäss}hall s.
mäss{ing s. -en legering av
koppar o. zink; i bara
mässingen i bara skinnet,
alldeles naken

mäss{ings}be{slag s.
mäss{ings}in{stru{ment s.
mäss{ings}kran s.
mäss{ings}ljus{stake s.
mäss{ings}mus{ik s.
mäss{ings}ork{ester s.
mäss{ings}skylt s.
mässkjorta avstavas mäss}-

skjorta s.
mässkrud avstavas mäss}-

skrud s.
mässl{ing s. -en sjukdom
mässl{ings}epi{demi s.
mässl{ings}ut{slag s.
mäss}lok{al s.
mäss{ning s.
mäss}offer s. katolsk mässa
mäst{ar}brev äv. mäst{er}-

brev s.
mäst{ar}drag äv. mäst{er}-

drag s.
mäst{are s. -n; pl. =, best. pl.

mästarna
mäst{ar}hand s.

mäst{ar{inna s. -n mästar-
innor kvinnlig mästare

mäst{ar}klass s.
mäst{ar}märke s.
mäst{ar}prov äv.

mäst{er}prov s. -et; pl. =
mäst{ar}stämpel s.
mäst{ar}takt{er s. pl. ªsport.º
mäst{ar}titel s.
mäst{er s. oböjl.; i äldre titlar
mästare

mästerbrev se mästarbrev
mästerdrag se mästardrag
mäst{er}katt s. M. i stövlar
mäst{er}kock s. -en -ar
mäst{er{lig adj. -t -a full-
ändad, ypperlig

mäst{er}lots s.
mäst{er}man s., till 1man

ªåld.º bödel
mästerprov se mästarprov
mäst{er}rot s.; rot; växt
mäst{er{skap s. -et; pl. =
mäst{er{skaps}match s.
mäst{er{skaps}tävl{ing s.
mäst{er}skott s.
mäst{er}skytt s.
mäst{er}smed s.
mäst{er}stycke s.
mäst{er}sång{are s.
mäst{er}tjuv äv. vard.

mäst{er}tjyv s.
mäst{er}verk s.
mästra v. -de kitsligt an-
märka på, klandra; be-
härska, bemästra

mästr{are s. -n; pl. =, best. pl.
mästrarna

mät s. oböjl. ªjur.º ta i m. ut-
mäta

mäta v. mätte; m. sina
krafter (med ngn) pröva
sina krafter el. tävla med
ngn; m. sig med ngn vara
jämbördig med ngn,
tävla el. kämpa med ngn

mät}ap{par{at s.
mät{ar}av{läs{ning s.
mät{are s. -n; pl. =, best. pl.

mätarna person el. appar-
at som mäter; fjäril

mät{ar}larv s. -en -er
mät{ar}skåp s.

mät{ar}tavla s.
mät{bar adj. -t -a
mät{bar{het s.
mät}bord s.
mät}brev s.; för fartyg
mät}don s.
mäte}tal s.
mät}glas s.
mät}in{stru{ment s.
mät}met{od s.
mät{ning s. -en -ar
mätr{ess [-ess•] s. -en -er

ªmest hist.º älskarinna
mätr{ess}välde s. ªhist.º
mät}re{sult{at s.
mät}sticka s.
mätt adj.; n. =, -a; äta 

sig m.
mätta v. -de
mätt{ad adj. m. lösning som

inte kan uppta mer av det
lösta ämnet; m. förening
som har enkla bindningar
mellan kolatomerna

mätt{ande adj. oböjl.
mät}tekn{ik s.
mät}tekn{ik{er s.
mätt{het s.
mätt{hets}känsla s.
mätt{nad s. -en
mätt{nads{känsla s.
mätt{ning s.
mätt{nings}punkt s.
mätt{sam adj. -t -ma mätt-
ande

mät}verk{tyg s.
mät}värde s.
mö s. -n -r orörd kvinna,
jungfru; ªåld.º ung
kvinna, flicka

möbel s. -n möbler
möbel}af{fär s.
möbel}buss s.
möbel}fabr{ik s.
möbel}handl{are s.
möbel}industri s.
möbel}klädsel s.
möbel}mässa s.
möbel}pol{it{yr s.
möbel}snick{are s.
möbel}stil s.
möbel}varu{hus s.
möble{mang [-an•] s. -et;
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pl. = samling enhetliga
möbler i ett rum o.d.

möbl{era v. -de förse el.
inreda med möbler

möbl{er{bar adj. -t -a
möbl{er{ing s. -en -ar

1möda s. -n mödor
2möda v. -de; m. sig
möderne s. -t släktskap på
moderns sida; på
mödernet på moderns
sida

möderne}arv s. -et; pl. =
möderne}rätt s.
möderne}rätts{lig adj. -t -a
möderne}släkt s.
mödo}full adj. -t -a
mödo}fylld adj.
mö{dom s. -en -ar jungfru-
lighet, kvinnlig oskuld;
mödomshinna

mö{doms}hinna s.
mödo{sam adj. -t -ma
mödra}gymn{ast{ik s.
mödra}hälso{vård s.
mödra}vård s. -en
mödra{vårds}centr{al s.
mögel [mö•- äv. mögg•-] s.

möglet av svamparter
bildad luddig massa på
ytan av skämda mat-
varor m.m.

mögel}fläck s.
mögel}lukt s.
mögel}svamp s.
mögla [mö•- äv. mögg•-] v.

-de bli möglig
mögl{ig adj. -t -a angripen
av mögel

mögl{ig{het s.
mögl{ing s.
mö}hippa s. ªvard.º
möja s. -n möjor växt – Mest

som efterled i sms, t.ex. mur-
grönsmöja.

möj{lig adj. -t -a; (det) bästa
möjliga; i möjligaste
mån; om möjligt, snarast
möjligt

möj{lig{en adv. kanske,
eventuellt

möj{lig}göra v. _
möj{lig{het s. -en -er

möj{ligt{vis adv. möjligen
mölja s. -n ªprov.º sörja;
virrvarr

mölla s. -n möllor ªprov.º
väder- el. vattenkvarn

1mönja s. -n gulrött pulver
som utgör en förening av
bly o. syre; härav beredd
färg

2mönja v. -de måla med
mönjefärg

mönje}färg{ad adj.
mönje}röd adj.
mönje}stryka v.
mönje}stryk{ning s.
mönster s. mönstret; pl. =,

best. pl. mönstren
mönster}bild{ande adj. oböjl.
mönster}djup s.; på bildäck
mönster}gill adj. -t -a
mönster}gosse s.
mönster}gård s.
mönster}jord{bruk s.
mönster}land s., till 1land
mönster}press{ad adj.
mönster}skydd s.
mönster}stick{ad adj.
mönster}stick{ning s.
mönster}tryckt adj.
mönstra v. -de 1 förse med
mönster  2 kritiskt
granska; ta hyra på far-
tyg; skrivas in som värn-
pliktig

mönstr{ad adj. mönstrade
tyger

mönstr{ing s. -en -ar
mönstr{ings}för{rätt{are s.
mör adj. -t -a lös, spröd

o.d.; ªbildl.º foglig m.m.
möra v. -de göra mör; m.

kött
mör}bulta v.
mör}bult{ning s.
mörda v. -de uppsåtligt döda
mörd{ande adj. oböjl.
mörd{are s. -n; pl. =, best. pl.

mördarna
mör}deg s.
mör{degs}tårta s.
mörd{erska s. -n mörderskor
mör{het s.
mörja s. -n sörja, slam m.m.

mörj{ig adj. -t -a
mörk adj. -t -a motsatt: 
ljus

mörka v. -de dölja genom
att mörklägga

mörk}alf el. mörk}alv s.
mörk}bets{ad adj.
mörk}blond adj.
mörk}blå adj.
mörk}brun adj. -t -a
mörker s. mörkret; mörk-

sens gärningar åld. onda
el. hemliga gärningar

mörker}död s.
mörker}kör{ning s.
mörker}se{ende s.
mörker}tal s.; om uppgift oåt-

komlig för statistik
mörk}färg{ad adj.
mörk}grå adj.
mörk}grön adj. -t -a
mörk}gul adj. -t -a
mörk}hy{ad adj.
mörk}hyllt adj.
mörk}hår{ig adj. -t -a
mörk}lagd adj.
mörk}lock{ig adj. -t -a
mörk}lägga v.
mörk}lägg{ning s.
mörk{lägg{nings}gard{in s.
mörk}man s., till 1man
upplysningsfientlig
person

mörkna v. -de bli mörkare
mörkn{ing s. i mörkningen
i skymningen

mörk}rum s.
mörk{rums}lampa s.
mörk}rädd adj.
mörk}rädd{het s.
mörk}rädsla s.
mörk}röd adj.
mörk}syn s.
mörk}ögd adj.
mör{ning s.
mörs{are s. -n; pl. =, best. pl.

mörsarna kort artilleri-
pjäs för kastning av pro-
jektiler i starkt krökt
bana

mörs{ar}skott s.
mört s. -en -ar fisk
mört}lek s.
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möss s. -et; pl. = ªprov. o.
finl.º mus

mössa s. -n mössor
möss}band s.
möss}kulle el. möss}kull s.
mösskärm avstavas

möss}skärm s. -en -ar
möss}parti{et s. best.

ªhist.º

möss}på{tag{ning s.; student-
ceremoni

möss}ör{on s. pl.; till möss;
äv. om nyutslagna björklöv

möta v. mötte
möt{as v. möttes möta var-
andra, träffas

möte s. -t -n; gå ngn till
mötes gå att möta ngn,

ªbildl.º göra ngn till viljes
o.d.

möt{es}del{tag{are s.
möt{es}fri{het s.
möt{es}ljus s.
möt{es}lok{al s.
möt{es}plats s.
möt{es}proto{koll s.
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n [enn] s. n:et; pl. n, best. pl.
n:en äv. som beteckning för
(helt) tal vilket som helst

nabb s. -en -ar tapp, spets;
spik, dubb

nabb{ad adj. försedd med
nabbar

nabb}sula s.
na}bo s. -n -r granne
nabob [-å•b] s. -en -er rik o.
praktlysten man, ªhist.º
indisk provinsståthållare
m.m.

na{bo}folk s.
na{bo}rätt s. ªjur.º
na}bo{skap s. -et grannskap
nach}spiel [nach•spil tyskt

ach-ljud] s. -et; pl. = fort-
sättning på en fest, efter-
släckning

nacka v. -de ªvard.º hugga el.
vrida nacken av; ªprov.º
dra in not, ta upp nät

nack}ben s.
nack}bena s.
nack}del s. olägenhet, för-
fång; skada; motsatt: för-
del

nacke s. -n nackar
nack}grepp s.
nack}grop s.
nack}hår s.
nack}knut s.
nack}kota s.
nack{ning s.
nack}skada s.
nack}skarv s. ªfinl.º ta ngn

i nackskarven i nack-
skinnet

nack}skinn s.
nack}skott s.
nack}spegel s.
nack}spärr s. styvhet o.

smärtor i nacken
nack}spärra s. -n nackspärr
nack}stel{het s.
nack}styv adj. -t -a ªofta

bildl.º trotsig, egensinnig,
stolt

nack}stöd s.
nack}sving s. -et; pl. =
nadir s. oböjl. den punkt på
himlavalvet som är mot-
satt zenit

nadir}di{stans s.
nafs s. -et; pl. =; i ett n.
nafsa v. -de bita lätt,
snappa efter

nafs{ning s.
nafta s. -n destillat av
petroleum från fraktion
mellan bensin o. fotogen

naft{al{en [-e•n] s. -en el. -et
kolväte

naft{al{en}doft s.
naft{al{in [-i•n] s. -en el. -et

äldre bet. för naftalen
nagajka [-aj•-] s. -n

nagajkor kort kosack-
piska med blydagg

nagel s. -n naglar 1 i sms
som tånagel 2 spik, bult,
nit, plugg m.m.

nagel}band s.
nagel}bit{are s. -n; pl. =, best.

pl. nagelbitarna
nagel}bit{ning s.
nagel}borste s.
nagel}fara v. noga granska;
kritisera

nagel}far{ing s.
nagel}fil s. -en -ar
nagel}huvud s.
nagel}klipp{are s.
nagel}lack s.
nagel}pet{are s. -n; pl. =,

best. pl. nagelpetarna
nagel}rot s.
nagel}sax s.
nagel}trång s. -et
nagel}tång s. -en nageltänger
nagel}ört s.

1nagg s. -en -ar redskap att
nagga bröd med

2nagg s. -et; pl. = naggning
nagga v. -de göra små
hack el. hål i; gnaga; n.
ngt i kanten ªmest bildl.º
minska ngts omfång el.
värde

nagg{ande adv.; i uttr. (liten
men) n. god synnerligen
bra, utmärkt

nagg}hål s.
nagg{ig adj. -t -a
nagg{ning s.
nagla v. -de spika fast
nagl{ing s.
na{iv [-i•v] adj. -t -a barns-
lig; enfaldig; okonstlad

na{iv{ism [-is•m] s. -en konst-
riktning som utmärks av
medvetet naivt bildskap-
ande

na{iv{ist s. -en -er
na{iv{ist{isk adj. -t -a
na{iv{itet [-e•t] s. -en -er
barnslighet

naja [naj•a] v. -de ªsjö.º
binda fast el. ihop, fästa
med bändsel

naj{ad [-a•d] s. -en -er käll-,
sjö- el. flodnymf; bad-
ande el. simmande
kvinna el. flicka

naj{ad}lik adj. -t -a
naj{ning s. -en -ar
naj}tåg s. -et; pl. =
naken adj. naket nakna
naken}bad s.
naken}bild s.
naken}frö{ig adj. -t -a ªbot.º
naken{het s.
naken}kind{ad adj. n. hök
naken}kult{ur s. nudism
naken}mod{ell s.
naken}studie s.
naket}mål{eri s.
naket}mål{ning s.
nakter}hus s.; pelarstöd 

med skåp för fartygs-
kompass

nakter{hus}kup{ol s.
nalk{as v. nalkades närma
sig

nalla v. -de ªvard.º snatta,
knycka, stjäla

nalle s. -n nallar
1 ªbarnspråkº björn
2 ªvard.º mobiltelefon

nalle}björn s.
namibi{er [-mi•-] s. -n; pl. =
inv. i Namibia
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namib{isk adj. -t -a
namib{iska s. -n namibiskor

kvinna
namn s. -et; pl. =; i ngns el.

ngts n. äv. på ngns vägnar
el. i ngts intresse m.m.

namna v. -de märka med
namn el. initialer e.d.

1nam}nam [namm•namm] s.
-et ªbarnspråkº läckerheter,
godsaker

2nam}nam [namm•namm]
interj. ªbarnspråkº

namn}bricka s.
namn}byte s. -t -n
namn}chiffer s.
namne s. -n namnar person
med samma namn som
en annan

namn}form s. -en -er
namn}fästa v. namnfäste
namn}fäst{ning s.
namn}ge äv. namn}giva v.
namn}giv{ning s.
namn{ing s.
namn}in{saml{ing s.
namn}kristen adj.
namn}kunn{ig adj. -t -a rykt-
bar, berömd

namn}kunn{ig{het s.
namn}lag s. -en -ar
namn}lista s.
namn}lös adj. -t -a äv. out-
säglig

namns}dag s.
namns{dags}barn s.
namns{dags}gåva s.
namns{dags}kal{as s.
namn}sedel s.
namn}skydd s.
namn}skydd{ad adj.
namn}skylt s.
namn}stämpel s.
namn}tavla s.
namn}teckn{ing s.
namn}under{skrift s.
namn}ändr{ad adj.
namn}ändr{ing s.
nankin [nan•k-] äv.

nanking s. -en el. -et tyg
nankins}kläd{er s. pl.
nano- i sms; i sms med

måttenheter miljarddels

nano{meter [-e•t-] s. -n
nanometrar

nano}sekund [na•- el.
-un•d] s.

na{palm [na•- el. -al•m] s.
-en lättantändlig och vid-
häftande kemisk bland-
ning i brandbomber m.m.

na{palm}bomb s.
napoleon}bak{else [-po•-] s.
napoleon}tårta [-po•-] s.
napolitanare se

neapolitanare
napolitansk se neapolitansk

1napp s. -et; pl. = fisks hugg
vid mete o.d.

2napp s. -en -ar i sms som
tröstnapp

1nappa v. -de nafsa efter,
gripa tag i, rycka åt sig;
(om fisk) hugga tag i betet

2nappa s. -n skinn
nappa}handske s.
napp{as v. nappades ta ett
nappatag, strida, slåss

nappa}skinn s.
nappa}tag s. kamp, strid;
brottning o.d.

napp{era v. -de ªkok.º täcka
med sås

napp}flaska s.
napp}lysten adj. n. fisk
napp{ning s.
napra{pat [-a•t] s. -en -er
napra{pati [-i•] s. -n metod
för sjukdomsbehandling
med massage o. ultraljud
m.m.

nar s. -en -ar sammanhåll-
ande tvärslå i dörr el. lock
o.d.

nara v. -de 1 förse med nar
2 blåsa bitande kallt

narciss [-iss•] s. -en -er
pingstlilja m.m.

narciss{ism [-is•m] s. -en
sjuklig självupptagenhet,
självförälskelse

narciss{ist s. -en -er
narciss{ist{isk adj. -t -a
narciss}lök s.
nard{us [nard•- el. na•rd-] s.

-en välluktande drog el. olja

nard{us}doft s.
nare s. -n ªprov.º kall o.
genomträngande blåst;
sprickor el. skrovlighet
i huden av kyla

nar{ig adj. -t -a skrovlig o.
sprucken av kyla (t.ex. n.
hud); ªprov.º blåsig, kall,
äv. vindpinad

nar{ig{het s.
narko{ana{lys [-y•s el.
nar•k-] s. samtalsterapi el.
förhör med person som
behandlats med sömn-
medel e.d.

narko{man [-a•n] s. -en -er
narko{mani [-i•] s. -n sjuk-
ligt begär efter narkot-
ika; narkotikamissbruk

narko{man{is{er{ad adj. hem-
fallen åt narkotikamiss-
bruk

narko{man}vård s. -en
nark{os [-å•s] s. -en -er be-
dövning till medvetslös-
het för operation

nark{os}ap{par{at s.
nark{os}läk{are s.
nark{os}medel s.
nark{os}sköt{erska s.
nark{ot{ika [-kå•-] s. -n be-
roendeskapande medel
el. bedövningsmedel som
påverkar centrala nerv-
systemet

nark{ot{ika}af{fär{er s. pl.
nark{ot{ika}be{gär s.
nark{ot{ika}be{kämp{ning s.

1nark{ot{ika}be{ro{ende adj.
oböjl.

2nark{ot{ika}be{ro{ende s. -t
nark{ot{ika}brott s.
nark{ot{ika}brotts{lig{het s.
nark{ot{ika}för{sälj{ning s.
nark{ot{ika}haj s. ªvard.º
narkotikalangare i större
skala

nark{ot{ika}handel s.
nark{ot{ika}hund s.
nark{ot{ika}inne{hav s.
nark{ot{ika}klass{ad adj.
nark{ot{ika}kur{ir s.
nark{ot{ika}lang{are s.
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nark{ot{ika}liga s.
nark{ot{ika}miss{bruk s.
nark{ot{ika}miss{bruk{are s.
nark{ot{ika}pol{is s.
nark{ot{ika}pol{it{ik s.
nark{ot{ika}på{verk{ad adj.
nark{ot{ika}rotel s.
nark{ot{ika}smuggl{ing s.
nark{ot{ika}straff{lag s.
nark{ot{ik{um [-kå•-] s. -et;

pl. = el. narkotika, best. pl.
-en el. narkotika ªmed.º
medel med bedövande
el. stimulerande verkan

nark{ot{is{era v. -de bedöva
med el. göra beroende av
narkotika

nark{ot{is{er{ing s.
nark{ot{isk [-kå•-] adj. -t -a
som utgör el. framkallas av
narkotika

nark{ot{is{ör [-ö•r] s. -en -er
person som ger narkos

narr s. -en -ar löjlig, inbilsk
el. dumdryg person;
gyckelmakare vid hov i ä.
tid; göra n. av driva gäck
med, förlöjliga

narra v. -de lura, bedra
narr{akt{ig adj. -t -a
narr{akt{ig{het s. -en -er
narr{as v. narrades småljuga
narr{at{iv [narr•- el. -i•v] adj.

-t -a berättande
narr}dräkt s.
narri s. oböjl. skämt, skoj;

ett n.; på n.
narr}kåpa s.
narr}mössa s.
narr}spegel s.
narr}spel s.
narv s. -en 1 växt; mest som

efterled i sms, t.ex. skogs-
narv 2 mönster på hårsida
av hud

narva v. -de förse läder med
konstgjord narv

nar}val [na•r-] s. -en -ar
tandval

nar{vals}tand s.
narv}gräs s.; växt
narv{ig adj. -t -a
narv{ning s.

narv}sida s.
nasa v. -de ªvard.º sälja vid
dörrar o.d.

1nas{al [-a•l] adj. -t -a näs-
2nas{al [-a•l] s. -en -er näs-

ljud, t.ex. m, n
nas{al{era v. -de uttala så
att luftströmmen delvis
går genom näsan

nas{al{er{ing s.
nas{al{itet [-e•t] s. -en
nas{al}ljud s.
nas{al}vok{al s.
nas{are s. -n; pl. =, best. pl.

nasarna ªvard.º dörr-
knackare

nasaré s. -n -er ªmest bibl.º
person från Nasaret;
kristen under urkristen-
domen

nasir [-i•r] s. -en -er ªrel.-
hist.º person helgad åt
Jahve

nasir{at [-a•t] s. -et
nasir}löfte s.
nasse s. -n nassar ªvard.º
gris; ªäv. vard.º nazist

nat}band s. bomullsband
för fållning m.m.

nate s. -n natar växt
nate}art s.
nat{ing s. -en -ar växt
nat{ing}växt s.
nat{ion [natso•n] s. -en -er
folk i en stat; förening av
studenter från samma
hembygd inom student-
kår

nat{ion{al- [-tsona•l] i sms
nations-, folk-, nationell

nat{ion{al}biblio{tek s.
nat{ion{al}budget s.
nat{ion{al}dag s.
nat{ion{al}dräkt s.
nat{ion{al}eko{nom s.
nat{ion{al}eko{nomi s. veten-
skapen om det ekonomi-
ska livet i samhället

nat{ion{al}eko{nom{isk adj.
-t -a

nat{ion{al}en{cyklo{pedi s.
nat{ion{al}ep{os s.
nat{ion{al}flagga s.

nat{ion{al}färg s.
nat{ion{al}för{en{ing s.
nat{ion{al}för{fatt{are s.
nat{ion{al}för{mögen{het s.
nat{ion{al}för{saml{ing s.
nat{ion{al}helg{on s.
nat{ion{al}hjälte s.
nat{ion{al}hymn s.
nat{ion{al}in{komst s.
nat{ion{al{is{era [nats-] v.

-de förstatliga; anpassa
i nationell riktning el.
efter inhemska förhåll-
anden, införliva, göra
inhemsk

nat{ion{al{is{er{ing s. -en -ar
nat{ion{al{ism [-is•m] s. -en
nat{ion{al{ist s. -en -er
nat{ion{al{ist{isk adj. -t -a
nat{ion{al{ist}rör{else s.
nat{ion{al{itet [-e•t] s. -en -er
tillhörighet till en nation
el. stat, statstillhörighet;
folk med gemensamt språk;
av svensk n. tillhörande
svenska folket, med
svenskt medborgarskap

nat{ion{al{itets}be{stäm{-
ning s.

nat{ion{al{itets}be{teckn{ing s.
nat{ion{al{itets}flagga s.
nat{ion{al{itets}princip s.
nat{ion{al{itets}sträv{ande s.
nat{ion{al}karakt{är s.
nat{ion{al}klen{od s.
nat{ion{al}känsla s.
nat{ion{al}litter{at{ur s.
nat{ion{al}lynne s. -t
nat{ion{al}med{vet{ande s.
nat{ion{al}monu{ment s.
nat{ion{al}muse{um s.
nat{ion{al}park s.
nat{ion{al}pro{dukt s. -en -er
nat{ion{al}rom{ant{ik s.
nat{ion{al}rom{ant{ik{er s.
nat{ion{al}rom{ant{isk adj.

-t -a
nat{ion{al}rätt s.; jfr 3rätt 2
nat{ion{al}scen s.
nat{ion{al}skald s.
nat{ion{al}soci{al{ism s.
nationalistisk o. anti-
semitisk politisk rörelse
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som härskade i Tyskland
1933–45

nat{ion{al}soci{al{ist s.
nat{ion{al}soci{al{ist{isk adj.

-t -a
nat{ion{al}sport s.
nat{ion{al}språk s.
nat{ion{al}stat s.
nat{ion{al}sång s.
nat{ion{al}teater s.
nat{ion{al}till{gång{ar s. pl.
nat{ion{al}upp{laga s.
nat{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
utmärkande för ett folk,
som tillhör el. angår el.
avser en nation el. hela
nationen, folk-; inhemsk;
fosterländsk

nat{ions}flagga s.
nat{ions}gräns s.
nat{ions}in{spekt{or s., till

1inspektor
nat{ions}kur{at{or s.
nat{ions}märke s.
nat{ions{vis adv.
nat{iv [-i•v] adj. -t -a som
finns färdig i naturen,
naturlig; (om metall) ge-
digen

nat{iv{itet [-e•t] s. -en föd-
elsefrekvens, födelsetal

nat{iv{itets}minsk{ning s.
nat{iv{itets}tal s.
nat{iv{itets}ök{ning s.
natri{um s. -et el. natriet el. =

grundämne
natri{um}hydr{ox{id s.
natri{um}karb{on{at s. soda
natri{um}klor{id s. koksalt
natri{um}lampa s.
natri{um}sulf{id s. ªkem.º
natr{on [na•-] s. -et mest som

förled i sms natriumhydr-
oxid

natr{on}cellul{osa s.
natr{on}kalk s. -en
natr{on}lut s. -en -ar
natt s. -en nätter; både n.

och dag alltid, oupphör-
ligt

natta v. -de lägga barn för
natten; äv. tillbringa
natten, övernatta

natt}arbete s.
natt{as v. nattades bli natt
nattaxa avstavas natt}taxa s.
natt}bio s. -n
natt}blacka s. -n nattblackor

fågel
natt}blind adj.
natt}blå adj.
natt}bris s.
natt}buss s.
natt}djur s.
natt}dräkt s.
natt{duks}bord s.
natte}tid s.
natt}fack s.; i bankvägg
natt}fjäril s. ªäv. bildl.º pro-
stituerad kvinna

natt}fly s.
natt}flyg s.
natt}foder s.; för kreatur
natt}fodra v.
natt}fodr{ing s.
natt}fri{eri s. ªhist.º föräkten-
skaplig nattlig samvaro
mellan älskande

natt}frost s.
natt}fågel s.
natt}gammal adj.
natt}glim s. -men; pl. =, best.

pl. -men
natt}grogg s.
natt}gäst s.
natt}hem s.; för barn
natt}himmel s.
natt}här{bärge s.
natt{iné s. -n -er nattföre-
ställning på biograf m.m.

natt{iné}pro{gram s.
natt}jour s.
nattjänst avstavas natt}-

tjänst s.
natt}kafé s.
natt}klubb s.
natt}kläd{er s. pl.
natt}kräm s.
natt}krök{en s. best. ªvard.º

på n.
natt}kul{an s. best. ªvard.º på n.
natt}kvart{er s. -et; pl. =
natt}kvist s. tjädern tar n.;

på nattkvisten ªäv. vard.º
på nattkröken

natt}kyla s.

natt}kärl s.
natt}lampa s.
natt}lekt{yr s.
natt{lig adj. -t -a
natt{lig{en adv. dagligen 

och n.
natt}linne s. -t -n
natt}liv s.
natt}ljus s.
natt}logi s.
natt}mangl{ing s.; vid avtals-

förhandlingar o.d.
natt}mara s.
natt}mat s.
natt}mål s.
natt}männ{iska s.
natt}mörker s.
natt}mössa s. prata i natt-

mössan ªvard.º prata dum-
heter

natt{ning s.
natt}park{era v.
natt}park{er{ing s.
natt}pass s.
natt}pers{on{al s.
natt}plen{um s.
natt}porti{er s.
nattrafik avstavas natt}-

traf{ik s.
natt}re{dakt{ör s.
natt}ro s.
natt}rock s. -en -ar
natt}sexa s.
natt}sida s. fram på natt-

sidan
natt}skatta s. -n nattskattor

växt
natt}skift s.
natt}skjorta s.
natt}skärra s.; fågel
natt}sköt{erska s.
natt}slag s. vittring 

o. spår som villebråd
lämnat efter sig under
natten

natt}slända s.
natt}stånden adj. natt-

ståndet nattståndna som
stått över natten i öppet
kärl; duven, fadd

natt}sudd s. -et
natt}sudd{are s. -n; pl. =,

best. pl. nattsuddarna
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natt}svart adj.
natt}syster s.
natt}säck s. ªåld.º säck-
liknande väska för natt-
saker och kläder

natt}sömn s.
natt}uggla s. ªäv. bildl.º
person som är uppe
länge på natten

natt}vak s. -et
natt}vakt s.
natt}vandra v.
natt}vandr{are s.
natt}vard s. -en -er
natt{vards}barn s. ªåld.º
natt{vards}bord s.
natt{vards}bröd s.
natt{vards}guds{tjänst s.
natt{vards}gång s. -en -ar
natt{vards}gäst s.
natt{vards}kalk s. -en -ar
natt{vards}vin s., till 1vin
natt}viol s.
natt}väkt s. ªåld.º
nattåg avstavas natt}tåg s.

-et; pl. =
natt}öppen adj.; mest i n.

nattöppet
nat{ur [-u•r] s. -en -er
nat{ura [-u•-] s. oböjl. in el.

i n. i varor el. livsförnöd-
enheter el. tjänster

nat{ura}för{mån s.
nat{ura}hus{håll{ning s.
nat{ur{al}hist{oria [-a•l-] s.

ªåld.º naturhistoria
nat{ur{al}hist{or{isk adj. -t -a

ªåld.º
nat{ur{alie}handl{are s.
nat{ur{ali{er [-a•l-] s. pl.
naturföremål för studier

nat{ur{alie}saml{ing s.
nat{ur{al{is{at{ion s. -en
nat{ur{al{is{era v. -de ge
medborgarrätt åt inflyttad
utlänning; bringa att
smälta samman med ny
omgivning o.d.

nat{ur{al{is{er{ing s.
nat{ur{al{ism [-is•m] s. -en

idériktning inom konst o.
litteratur

nat{ur{al{ist s. -en -er

nat{ur{al{ist{isk adj. -t -a
nat{ur}an{pass{ad adj.
nat{ur}barn s.
nat{ur}be{gåv{ning s.
nat{ur}be{hov s. förrätta sina

n. urinera el. ha avföring
nat{ur}be{skriv{ning s.
nat{ur}be{ting{els{er s. pl.
nat{ur}bild s.
nat{ur}eko{nomi s.

1nat{ur{ell [-ell•] s. -en -er
skaplynne, sinnesart

2nat{ur{ell [-ell•] adj. -t -a
som har sitt naturliga
skick el. sin naturliga
färg o.d., naturlig, utan
tillsatser

nat{ur{ell}tap{et s.
nat{ur}en{lig adj. -t -a
nat{ur}feno{men s.
nat{ur}fiber s.
nat{ur}filo{sofi s.
nat{ur}folk s.
nat{ur}forsk{are s.
nat{ur}forsk{ning s.
nat{ur}färg s.
nat{ur}färg{ad adj.
nat{ur}före{mål s.
nat{ur}före{te{else s.
nat{ur}gas s.
nat{ur{gas}buss s.
nat{ur{gas}pro{dukt s.
nat{ur{gas}pro{jekt s.
nat{ur}geo{grafi s.
nat{ur}gummi s.
nat{ur}hist{oria s.
nat{ur}hist{or{isk adj. -t -a
nat{ur}intr{esse s.
nat{ur}in{tryck s.
nat{ur{ism [-is•m] s. -en
nakenkultur, nakenhets-
rörelse

nat{ur{ist s. -en -er
nat{ur{ist{isk adj. -t -a
nat{ur}kata{strof s.
nat{ur}kraft s.
nat{ur}kun{skap s.
nat{ur}känsla s.
nat{ur}lag s. -en -ar
nat{ur}land{skap s.
nat{ur{lig [-u•r-] adj. -t -a
nat{ur{lig{en adv.
nat{ur{lig{het s.

nat{ur{ligt{vis adv. givetvis,
självfallet

nat{ur}liv s.
nat{ur}lyr{ik s.
nat{ur}läk{are s.
nat{ur}läke{medel s.
nat{ur}lära s.
nat{ur}medel s.
nat{ur}med{ic{in s.
nat{ur}met{od s.
nat{ur}miljö s.
nat{ur}minne s.
nat{ur}minn{es{märke s.
nat{ur}myst{ik s.
nat{ur}mål{eri s.
nat{ur}männ{iska s.
nat{ur}nöd{vänd{ig adj. -t -a
nat{ur}nöd{vänd{ig{het s.
nat{ur}om{råde s.
nat{ur}orient{er{ing s.
nat{ur}park s.
nat{ur}pro{gram s.
nat{ur}re{serv{at s.
nat{ur}resurs{er s. pl.
nat{ur}rike{dom s.
nat{ur}rom{ant{ik s.
nat{ur}rätt s. ªmest hist.º
nat{ur}scen{eri s.
nat{ur}siden s.
nat{ur}silke s.
nat{ur}skildr{ing s.
nat{ur}skog s.
nat{ur}skydd s.
nat{ur{skydds}för{en{ing s.
nat{ur{skydds}om{råde s.
nat{ur}skön adj. -t -a
nat{ur}sten s.
nat{ur}strid{ig adj. -t -a
nat{ur}till{gång s.
nat{ur}till{stånd s.
nat{ur}tomt s.
nat{ur}trogen adj.
nat{ur}tro{het s.
nat{ur}trä s.
nat{ur}upp{lev{else s.
nat{ur}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. naturvetarna
nat{ur}veten{skap s.
nat{ur}veten{skap{lig adj.

-t -a
nat{ur{veten{skaps}man s., till

1man
nat{ur}vidr{ig adj. -t -a
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nat{ur}vuxen adj.
nat{ur}vård s. -en
nat{ur}vård{are s.
nat{ur{vårds}en{het s.
nat{ur{vårds}hän{syn s.
nat{ur{vårds}intr{esse s.
nat{ur{vårds}lag s. -en -ar
nat{ur{vårds}mynd{ig{het s.
nat{ur{vårds}om{råde s.
nat{ur{vårds}syn{punkt s.

från n.
nat{ur{vårds}verk s. Statens

n.
nat{ur}vän s.
nat{ur}värde s.
nat{ur}väsen s., till 2väsen
nat{ur}älsk{are s.
naur{isk adj. -t -a som avser
Nauru

naur{iska s. -n nauriskor
kvinna

nauru{er [-o•ro-] s. -n; pl. =
invånare på Nauru

naut{ik [-i•k] s. -en sjövet-
enskap, sjömanskonst,
sjöväsen

naut{ik{er [nau•-] s. -n; pl. =
naut{isk adj. -t -a; n. mil sjö-
mil

nauto{fon [-å•n] s. -en -er
elektromagnetisk mist-
siren

nav s. -et; pl. = central del
av hjul m.m.

nav{al [-a•l] adj. -t -a som
avser sjöfart el. sjöväsen

nav{al}med{ic{in s.
nav{al}med{ic{insk adj. -t -a
nav{are s. -n; pl. =, best. pl.

navarna grov träborr;
handbergborr

nav{ar}hål s.
navel s. -n navlar
navel}bråck s.
navel}grop s.
navel}skåd{ande s. -t
navel}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. navelskådarna
navel}sträng s. sträng som
förbinder moderkaka
med foster

navel}svin s.
naver}lönn s.; träd

nav{ig{abel [-ga•-] adj. -t
navigabla segelbar

nav{ig{at{ion s. -en veten-
skap(en) om navigering

nav{ig{at{ions}hjälp{medel s.
nav{ig{at{ions}hytt s.
nav{ig{at{ör [-ö•r] s. -en -er
nav{ig{era [-ge•-] v. -de
under färd bestämma
läge o. kurs el. väg för far-
tyg el. flygplan m.m.

nav{ig{er{bar adj. -t -a segel-
bar

nav{ig{er{ing s.
nav{ig{er{ings}hytt s.
nav{ig{er{ings}in{stru{ment s.
nav{ig{er{ings}konst s.
nav{ig{er{ings}satell{it s.
nav}kapsel s.
navla [na•-] v. -de binda
om o. klippa av navel-
sträng på nyfött barn

navl{ad adj. försedd med
navellik insänkning

1navl{ing s. -en -ar svamp
2navl{ing s. -en till navla
nazi- [na•tsi- el. na•si-] i sms
nazist-

nazi}bödel s.
nazi}för{bryt{are s.
nazi}för{följ{else s.
naz{ism [nasis•m äv. nats-] s.

-en nationalsocialism
naz{ist s. -en -er
naz{ist{isk adj. -t -a
naz{ist}led{are s.
naz{ist}parti s.
naz{ist}reg{im s.
naz{ist}sym{bol s.
nazi}tid{en s. best.
nazi}tysk adj. -t -a
nazi}uni{form s.
neander}tal{are [-an•d-] s.

-n; pl. =, best. pl. neander-
talarna

neander{tal}männ{iska
[-an•d-] s.; fossil människoart

neander{tal}typ s.
neapol{it{an{are [-a•n-] el.

napol{it{an{are s. inv. i
Neapel

neapol{it{ansk el. napol{it{-
ansk adj. -t -a

nebul{osa [-o•-] s. -n nebul-
osor molnliknande an-
hopning av gas el. stoft
i rymden, stjärntöcken

nebul{osa}spektr{um s.
nebul{ös [-ö•s] adj. -t -a
dimmig, oklar

nec{ess{är [-ä•r] s. -en -er
etui för toalettsaker

ned el. ner adv. – I sms har
ned generellt högre stilvärde;
i några sms (t.ex. nedlåt-
ande) kan endast ned an-
vändas.

ned}add{era v. _
ned}add{er{ing s.

1ned{an adv. längre ned,
längre fram i texten;
nedtill

2ned{an s. -et; pl. = månfas
då den belysta månytan
minskar el. då månytan är
helt mörk; ªbildl.º avtag-
ande, tillbakagång

ned{an}för prep. o. adv.
ned{an{för}ligg{ande adj.

oböjl.
ned{an{för}mänsk{lig adj.

-t -a
ned{an}mörker s.
ned{an}nämnd adj.
ned{an}om prep. o. adv.
ned{an}stå{ende adj. oböjl.
ned}bant{ad adj.
ned}bant{ning s.
ned}blod{ad adj.
ned}blåst adj.
ned}bläck{ad adj.
ned}bländ{ning s.
ned}blödd adj.
ned}blöta v.
ned}bringa v. _ n. kostnad-

erna
ned}bring{ning s.
ned}brunnen adj.
ned}bruten adj.
ned}bruten{het s.
ned}bryta v. _
ned}bryt{ning s.
ned{bryt{nings}pro{cess s.
ned{bryt{nings}pro{dukt s.
ned}bränd adj.
ned}bukt{ning s.
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ned}bus{ad adj.
ned}bus{ning s.
ned}bädd{ad adj.
ned}bädd{ning s.
ned}böjd adj.
ned}dal{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}damm{ad adj.
ned}dam{ning s.
ned}dans{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}dek{ad adj. ªvard.º
ned}dimp{ande adj. oböjl.

ªvard.º komma n.
ned}dopp{ad adj.
ned}dopp{ning s.
ned}dra el. ned}draga v. _
ned}drag{ning s.
ned}driv{ning s.
ned}drog{ad adj.
ned}dämp{ad adj.
ned}dämp{ning s.
ned}efter [ne•- el. -ef•t-]

prep.
ned}e{mot prep.
neder adv. ªåld.º ned
neder}börd s. -en; n. i form

av regn el. snö
neder{börds}fatt{ig adj. -t -a
neder{börds}mängd s.
neder{börds}mät{are s.
neder{börds}rik adj. -t -a
neder}del s. nedre del
neder}kant s.
neder}lag s. -et; pl. = 1 lida

n. besegras, bli slagen
2 förråd av lagrade varor
o.d.; lagerplats, magasin;
lagring

neder{lags}plats s.
neder{lags}stäm{ning s.
neder{lags}tipp{ad adj.
neder}länd{are s. -n; pl. =,

best. pl. nederländarna inv.
i Nederländerna

neder}ländsk adj. -t -a
neder}ländska s. -n neder-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

neder}parti s. nederdel
ned{erst adv. superl. längst
ned

ned{ersta adj. best. superl.

neder}vån{ing s. nedre
våning

neder}ända el. neder}ände s.
ned}fall s. -et; pl. =
ned}falla v. _
ned{falls}pro{dukt s.
ned}far{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}fart s.
ned{farts}väg s.
ned}fir{ning s.
ned}flott{ning s.
ned}flyg{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}flyg{ning s.
ned}flytt{ad adj.
ned}flytt{ning s.
ned}fläck{ad adj.
ned}fläck{ning s.
ned}forsl{ing s.
ned}frakt s.
ned}frakt{ning s.
ned}frysa v., till 2frysa
ned}frys{ning s.
ned}fäll{bar adj. -t -a
ned}fälld adj.
ned}fäll{ning s.
ned}färd s.
ned}för prep. o. adv.
ned}för{ing s.
ned{förs}backe s.
ned{förs}löpa s.
ned}fös{ning s.
ned}gas{ad adj.
ned}glid{ande adj. oböjl.
ned}glid{ning s.
ned}grad{era v.
ned}gris{ad adj. ªvard.º
ned}gris{ning s. ªvard.º
ned}grävd adj.
ned}gräv{ning s.

1ned}gå{ende adj. oböjl.
2ned}gå{ende s. på n. på väg

ned
ned}gång s. -en -ar
ned}gången adj.
ned{gångs}kurva s.
ned{gångs}peri{od s.
ned}göra v. _
ned}gör{ing s.
ned}hal{ad adj.
ned}hal{are s.; tåg på fartyg
ned}hal{ning s.

ned}hamr{ing s.
ned}harv{ning s.
ned}has{ad adj. som har
glidit ned

ned}has{ning s.
ned}hiss{ad adj.
ned}hiss{ning s.
ned}hopp s.
ned}hopp{ning s.
ned}huggen adj.
ned}hugg{ning s.
ned}huk{ad adj.
ned}hyssj{ning s.
ned}håna v.
ned}hår{ad adj.
ned}häll{ning s.
ned}hämt{ning s.
ned}häng{ande adj. oböjl.
ned}i prep. o. adv.
ned}i{från prep. o. adv.
ned}i{gen{om [ne•- äv. -je•-]

prep. o. adv.
ned}i{kring prep. o. adv.
ned}is{ad adj.
ned}is{ning s.
ned}just{era v. _
ned}just{er{ing s.
ned}kalla v. _
ned}kall{else s.
ned}kam{ning s.
ned}kant s.
ned}kast s. -et; pl. =
ned}kast{ad adj.
ned}kast{ning s.
ned}kavl{ad adj.
ned}kavl{ing s.
ned}kipp{ad adj.
ned}kladd{ad adj.
ned}kladd{ning s.
ned}klassa v. _
ned}klass{ning s.
ned}klet{ad adj.
ned}klipp{ning s.
ned}klippt adj.
ned}klottr{ad adj.
ned}klottr{ing s.
ned}klubb{ad adj.
ned}klubb{ning s.
ned}kludd{ad adj.
ned}kludd{ning s.
ned}klättr{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}klättr{ing s.
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ned}knack{ning s.
ned}knapp s.; i hiss
ned}knark{ad adj. ªvard.º
ned}knuff{ad adj.
ned}knuff{ning s.
ned}komma v.; endast ned-
förlösas (t.ex. n. med en
son)

ned}komst s. -en endast ned-
förlossning

ned}korta v. _
ned}kort{ning s.
ned}krupen adj.
ned}kryp{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}kryp{ning s.
ned}kyla v. _
ned}kyl{ning s.
ned}kämpa v. _
ned}kämp{ning s.
ned}körd adj.
ned}kör{ning s.
ned}körsel s.
ned{körs}väg s.
ned}leg{ad adj.
ned}ligg{ande adj. oböjl.
ned}lort{ad adj. ªvard.º
ned}lugn{ad adj.
ned}lus{ad adj. ªvard.º
rikligt försedd med 
pengar o.d.

ned}lus{ning s. ªvard.º
ned}lut s. -et; pl. =
ned}lut{ad adj.
ned}lyfta v. _
ned}lyft{ning s.
ned}låta v.; endast ned-; n.

sig till inte hålla sig för
god för

ned}låt{ande adj. oböjl.;
endast ned- högdraget
vänlig el. välvillig

ned}låten adj. nedlåtet ned-
låtna endast ned- nedlåt-
ande

ned}låten{het s.; endast ned-
ned}lägga v. _
ned}lägg{else s. -n -r
ned}lägg{ning s. -en -ar
ned{lägg{nings}be{slut s.
ned{lägg{nings}hot s. -et;

pl. =
ned{lägg{nings}hot{ad adj.

ned{lägg{nings}pol{it{ik s.
ned}löp{ande adj. oböjl. n.

lameller på svamp
ned}matta v.
ned}mej{ad adj.
ned}mej{ning s.
ned}mjöl{ad adj.
ned}mjöl{ning s.
ned}mont{era v. _
ned}mont{er{ing s.
ned}myll{ad adj.
ned}myll{ning s.
ned}mörk adj. -t -a kol-
mörk, beckmörk; det är
nedmörkt

ned}mörker s.
ned}nött adj.
ned}om prep. o. adv.
ned}om{kring prep. o. adv.
ned}pack{ad adj.
ned}pack{ning s.
ned}plock{ad adj.
ned}plock{ning s.
ned}plöjd adj.
ned}plöj{ning s.
ned}press{ad adj.
ned}press{ning s.
ned}prut{ad adj.
ned}prut{ning s.
ned}på prep. o. adv.
ned}påt{ad adj.
ned}påt{ning s.
ned}rak{ad adj.
ned}rak{ning s.
ned}raml{ad adj.
ned}raml{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}ras{ad adj.
ned}ras{ande adj. oböjl.
ned{re adj. oböjl.; superl. ned-

ersta som befinner sig
längre ned, under, lägre
m.m.

ned}regn{ande adj. oböjl.
komma n.

ned}resa s.
ned}riden adj.
ned}rid{ning s.
nedr{ig adj. -t -a ªvard.º
simpel, lumpen; otrevlig
m.m.

ned}rigg{ning s.
nedr{ig{het s. -en -er

ned}ringd adj. överhopad
med telefonsamtal

ned}ring{ning s.
ned}riven adj.
ned}riv{ning s.
ned}rull{ad adj.
ned}rull{ning s.
ned}rus{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}rus{ning s.
ned}rusta v.
ned}rust{are s. -n; pl. =, best.

pl. nedrustarna
ned}rust{ning s.
ned{rust{nings}de{batt s.
ned{rust{nings}fråga s.
ned{rust{nings}för{-

handl{ing s.
ned{rust{nings}kom{mitté s.
ned}rutten adj.
ned}ruttn{ad adj.
ned}ryck{ning s.
ned}ryckt adj.
ned}räck{ning s.
ned}räckt adj.
ned}räfs{ad adj.
ned}räkn{ad adj.
ned}räkn{ing s.
ned}rökt adj.
ned}rörd adj.
ned}rör{ing el. ned}rör{ning s.
ned}rösta v. _
ned}röst{ning s.
ned}sabl{ad adj.
ned}sabl{ing s.
ned}salt{ad adj.
ned}salt{ning s.
ned}satt adj. nedsatta

krafter
ned}schakt{ad adj.
ned}schakt{ning s.
ned}segl{ande adj. oböjl.

komma n.
ned}segl{ing s.
ned}sippr{ande adj. oböjl.
ned}sippr{ing s.
ned}sjask{ad adj.
ned}sjunken adj.
ned}sjunk{ning s.
ned}skak{ad adj.
ned}skak{ning s.
ned}skick{ad adj.
ned}skick{ning s.
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ned}skjuten adj.
ned}skjut{ning s.
ned}skott{ad adj.
ned}skott{ning s.
ned}skrap{ad adj.
ned}skrap{ning s.
ned}skrift s.
ned}skriva v. _
ned}skriv{are s.
ned}skriv{ning s.
ned}skrot{ad adj.
ned}skrot{ning s.
ned}skruv{ad adj.
ned}skruv{ning s.
ned}skrynkl{ad adj.
ned}skrynkl{ing s.
ned}skräp{ad adj.
ned}skräp{ning s.
ned}skuren adj.
ned}skyffl{ad adj.
ned}skyffl{ing s.
ned}skälld adj. ªvard.º
ned}skäll{ning s.
ned}skär{ning s.
ned}sköljd adj.
ned}skölj{ning s.
ned}slag s. -et; pl. =
ned}slagen adj.; i angiven bet.

endast ned- modfälld,
nedstämd, sorgsen

ned}slagen{het s.; endast
ned- modfälldhet, ned-
stämdhet

ned}slag{ning s.
ned{slags}plats s.
ned{slags}vinkel s.
ned}slakt{ad adj.
ned}slakt{ning s.
ned}slip{ad adj.
ned}slip{ning s.
ned}sliten adj.
ned}slit{ning s.
ned}slung{ad adj.
ned}slutt{ande adj. oböjl.
ned}slutt{ning s.
ned}slå v. _

1ned}slå{ende adj. oböjl. n.
besked

2ned}slå{ende s.
ned}slängd adj.
ned}släng{ning s.
ned}släp{ad adj.
ned}släp{ning s.

ned}släpp s.
ned}släpp{ning s.
ned}släppt adj.
ned}smet{ad adj.
ned}smitt{ad adj.
ned}smitt{ning s.
ned}smord adj.
ned}smuts{ad adj.
ned}smuts{ning s.
ned}smält adj.
ned}smält{ning s.
ned}smörj{ning s.
ned}snö{ad adj.
ned}solk{ad adj.
ned}sot{ad adj.
ned}spilld adj.
ned}spol{ad adj.
ned}spol{ning s.
ned}spring{ande adj. oböjl.

komma s.
ned}stick{ning s.
ned}stig{ande adj. oböjl.
ned}stig{ning s.
ned}stopp{ad adj.
ned}stopp{ning s.
ned}struken adj.
ned}stryk{ning s.
ned}sträck{ning s.
ned}sträckt adj.
ned}ström s.
ned}strömm{ande adj. oböjl.
ned}ström{ning s.
ned}ströms adv.
ned}stucken adj.
ned}stuk{ad adj.
ned}stuk{ning s.
ned}stuv{ad adj.
ned}stuv{ning s.
ned}stämd adj.; i angiven bet.

endast ned- modfälld,
sorgsen

ned}stämd{het s.; endast ned-
ned}stänk{ning s.
ned}stänkt adj.
ned}stört{ad adj.
ned}stört{ning s.
ned}stöt{ning s.
ned}stött adj.
ned}sudd{ad adj.
ned}summ{er{ing s.
ned}supen adj.
ned}sutten adj.
ned}svald adj.

ned}svälj{ning s.
ned}svämm{ande adj. oböjl.
ned}sväm{ning s.
ned}svängd adj.
ned}sväng{ning s.
ned}svärta v. _
ned}svärt{ning s.
ned}såg{ad adj.
ned}såg{ning s.
ned}sänd adj.
ned}sänd{ning s.
ned}sänka v. _
ned}sänk{ning s.
ned}sätta v. _ reducera;
förklena

ned}sätt{ande adj. oböjl.;
i angiven bet. endast ned-
förklenande

ned}sätt{ning s. -en -ar
ned}söl{ad adj.
ned}söl{ning s.
ned}sövd adj.
ned}söv{ning s.
ned}ta el. ned}taga v.
ned}tag s.
nedtaga se nedta
ned}tag{bar adj. -t -a
ned}tagen adj.
ned}tag{ning s.
ned}teckna v. _
ned}teckn{are s.
ned}teckn{ing s.
ned}till adv.
ned}tjär{ad adj.
ned}tona v. _
ned}ton{ing s.
ned}tramp s. -et
ned}tramp{ad adj.
ned}tramp{ning s.
ned}trans{port s.
ned}trans{port{er{ing s.
ned}trappa v. _
ned}trapp{ning s.
ned}tryck{ning s.
ned}tryckt adj.
ned}tryckt{het s.
ned}trängd adj.
ned}träng{ning s.
ned}tving{ad adj.
ned}tving{ning s.
ned}tyngd adj.
ned}tyng{ning s.
ned}tysta v. _
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ned}tyst{ning s.
ned}tåg{ande adj. oböjl.
ned}under [ne•- el. -un•d-]

prep. o. adv.
ned}ut{i prep. o. adv.
ned}vev{ad adj.
ned}vev{ning s.
ned}vid prep. o. adv.
ned}vik{bar adj. -t -a
ned}vik{ning s.
ned}vikt adj.
ned}visp{ad adj.
ned}visp{ning s.
ned}vissn{ad adj.
ned}vittr{ad adj.
ned}vot{er{ad adj.
ned}vot{er{ing s.
ned}vräk{ning s.
ned}vräkt adj.
ned}väg s. på nedvägen
ned}vält adj.
ned}vält{ning s.
ned}vänd adj.
ned}värd{era v. _
ned}värd{er{ing s.
ned}växl{ad adj.
ned}växl{ing s.
ned}åt el. ner}åt prep. o. adv.
ned{åt}böjd adj.
ned{åt}gå{ende adj. oböjl. n.

spiral
ned{åt}rikt{ad adj.
ned{åt}vänd adj.
ned}ända el. ned}ände s.
ned}ärva v.
ned}ärvd adj.
ned}ärv{ning s.
ned}ös{ning s.
ned}öst adj.
ned}över [ne•- el. -ö•-] prep.

o. adv.
nefel{in [-i•n] s. -en silikat-

mineral
nefr{it [-i•t] s. -en -er

1 mineral 2 njurinflamm-
ation

nefr{os [-å•s] s. -en -er njur-
sjukdom som ger kraftig ut-
söndring av äggvita

neg{at{ion s. -en -er
nekande ord el. uttryck
o.d.; förnekande, upp-
hävande, negering

neg{at{ions}ord s.
neg{at{ions}pre{fix s.

1neg{at{iv [ne•- el. negg•-, 
äv. -i•v] adj. -t -a motsats:
positiv; n. elektricitet med
överskott av elektroner av
vanligt slag (negatroner)

2neg{at{iv [ne•- el. negg•-, äv.
-i•v] s. -et; pl. = fotografisk
bild med omkastade
valörer av ljust o. mörkt
m.m.

neg{at{iv}bild s.
neg{at{iv{ism [-is•m] s. -en
negativ livsinställning

neg{at{iv{ist s. -en -er
neg{at{iv{ist{isk adj. -t -a
neg{at{iv{itet [-e•t] s. -en
neg{at{iv}pre{fix s. negat-
ionsprefix

neger s. -n negrer ªngt
nedsättandeº

neg{era [-ge•-] v. -de för-
neka, upphäva, bestrida;
ge nekande innebörd o.d.

neger}boll s. ªvard.º sötsak
neg{er{ing s.
neger}kyss s. ªvard.º sötsak
neger}slav s. -en -ar
neg{ligé [-se•] s. -n -er lätt
morgondräkt; nattdräkt
för damer

neg{lig{era [-se•-] v. -de för-
summa, strunta i, inte ta
hänsyn till

neg{lig{er{bar adj. -t -a
neg{lig{er{ing s.
neg{lig{ibel [-si•b-] adj. -t

negligibla försumbar,
oväsentlig, likgiltig

neg{oci{era el. neg{oti{era
[-sie•-] v. -de under-
handla, mäkla; förmedla
lån, anskaffa pengar; dis-
kontera växel

neg{oci{er{ing el. neg{oti{er{-
ing s.

negotiera se negociera
negotiering se negociering
negr{ess [-ess•] s. -en -er
negerkvinna

negro{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., negroida

negerliknande; negroida
rasen omfattande negrer o.
negerliknande folk

ne}hej [-ej•] äv. nä}hej interj.
ªmest vard.º nej

1nej interj. nej då; nej nej
2nej s. -et; pl. =
nej}an{häng{are s.
nejd s. -en -er trakt, omgiv-
ning

nejl{ika s. -n nejlikor växt;
krydda

nejl{ik}brosk{skiv{ling s.
nejl{ik}doft äv. nejl{ike}doft s.
nejon}öga s.; fisk
nej}röst s.
nej}säg{are s. -n; pl. =, best.

pl. nejsägarna
nej}säg{eri [-i• el. nej•-] s. -et
nek s. -en; pl. -ar el. -er

ªprov.º kärve
neka [nä•- el. ne•-] v. -de
säga nej; bestrida, för-
neka; vägra

1nek{ande adj. oböjl. n. svar;
n. sats

2nek{ande s. -t; dömas mot
sitt n.

nek{are s. -n; pl. =, best. pl.
nekarna

nek}band s.
nekro{fil [-fi•l] s. -en -er
person vars sexualdrift
riktas mot lik

nekro{log [-å•g] s. -en -er
minnesteckning över en
avliden, dödsruna

nekro{mant [-an•t] s. -en -er
andebesvärjare o.d.

nekro{manti [-i•] s. -n fram-
besvärjande av dödas
andar för att utforska fram-
tiden o.d.

nekro{mant{isk [-an•t-] adj.
-t -a

nekro}njure s. ªmed.º njure
från avliden

nekro{pol [-å•l] s. -en -er
forntida begravningsplats
utanför stad

nekr{os [-å•s] s. -en lokal
vävnadsdöd

nekr{ot{isk [-å•t-] adj. -t -a
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nekt{ar s. -n gudadryck; söt
vätska i blommor o.d.;
honungssaft

nekt{ar}drag s.; bins in-
samling av nektar

nekt{ar}fylld adj.
nekt{ar{in [-i•n] s. -en -er
persika med glatt skal

nekt{ar{in}plomm{on s.
nekt{ari{um [-a•-] s. nektari-

et nektarier honungs-
gömme, honungskörtel

nelson s. oböjl.; brottnings-
grepp; en (halv, dubbel) n.

nemat{od [-å•d] s. -en -er
rundmask, trådmask

nemat{od}an{grepp s.
nemat{od}skada s.
nemes{is [ne•-] s. oböjl.
hämnande makt o.d.;
vedergällning; en n.

nemes{is}tanke s.
neo- i sms ny-
neo}fasc{ism [-is•m el. ne•-] s.
neo{fili [-li•] s. -n beundran
för allt nytt

neo}klass{ic{ism [-is•m el.
ne•-] s.

neo}klass{ik{er [-ass•- el.
ne•-] s.

neo}klass{isk [-ass•- el. ne•-]
adj. -t -a

neo}kol{oni{al{ism s.
neo}kol{oni{al{ist{isk adj. -t -a
neo{lit{isk [-li•-] adj. -t -a
från yngre stenåldern

neo{log [-å•g] s. -en -er
ªkyrkohist.º

neo{logi [-gi•] s. -n ªkyrko-
hist.º moderat teologisk
rationalism från 1700-talet

neo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
ªkyrkohist.º

neo{log{ism [-gis•m] s. -en 
-er s. nybildat ord el. ut-
tryck, språklig nybild-
ning

ne{on [-å•n] s. -et grundämne
neo{nat{al [-a•l] adj. -t -a
som avser nyfödda späd-
barn

neo{nat{al}av{del{ning
[-a•l-] s.; på sjukhus

neo{nato{logi [-i•] s. -n läran
om medicinsk vård av
nyfödda

ne{on}be{lys{ning s.
ne{on}gas s.
ne{on}ljus s.
ne{on}rör s.
ne{on}skylt s.
neo}re{al{ism [-is•m el.
ne•-] s.

nepal{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Nepal

nepal{es{isk adj. -t -a
nepot{ism [-is•m] s. -en otill-

börligt gynnande av egna
släktingar vid tillsättning av
tjänster o.d.

neptuni{um [-tu•-] s. -et el.
neptuniet el. = grundämne

ner se ned
nere adv.
nere{id [-i•d] s. -en -er havs-
nymf m.m.

1nere}vid adv. nedtill
2nere}vid prep. nere vid
neri{um s. nerien nerier växt
neri{um}art s.
neri{um}blomma s.
neri{um}träd s.
nertz äv. nerts s. -en -ar

mårddjur; skinn
nertz}bisam s.
nertz}päls s.
nerv s. -en -er
nerv}bana s.
nerv}cell s.
nerv}centr{um s.
nerv}chock s.
nerv}feber s.
nerv}gas s.
nerv{ig adj. -t -a nervös;
försedd med bladnerver

nerv{ig{het s.
nerv}im{puls s.
nerv}klen adj. -t -a
nerv}klen{het s.
nerv}knippe s.
nerv}knut s.
nerv}kol{laps s.
nerv}krig s.
nerv}lugn{ande adj. oböjl.
nerv{os{itet [-e•t] s. -en
nerv}pirr{ande adj. oböjl.

nerv}press s. -en
nerv}på{frest{ande adj. oböjl.
nerv}rot s. den del av en
nerv som ligger närmast
hjärnan el. ryggmärgen

nerv}samm{an{brott s.
nerv}sjuk{dom s.
nerv}skak{ning s.
nerv}spänn{ing s.
nerv}svag adj. -t -a
nerv}syst{em s.
nerv}tabl{ett s.
nerv}tråd s.
nerv}vrak s.
nerv{ös [-ö•s] adj. -t -a
nerv-; överkänslig el.
överretad i nerverna; oro-
lig, rastlös, spänd o.d.

neråt se nedåt
nesa s. -n skam, vanära
nes{lig adj. -t -a
nes{lig{en adv.
nes{lig{het s. -en -er
nessos}dräkt s. ªmytol.º
nessosmantel

nessos}mantel s. ªmytol.º
något plågsamt som man
inte kan frigöra sig ifrån

nestor s. -n den äldste inom
en krets; klok o. vörd-
nadsvärd åldring

nestori{an [-a•n] s. -en -er
nestori{an{ism [-is•m] s. -en
fornkyrklig riktning
uppkallad efter patri-
arken Nestorius

nestori{ansk [-a•n-] adj. -t -a
1netto adv. efter vederbör-

liga el. alla avdrag; utan
förpackning o.d.; utan
rabatt; i slutbehållning

2netto s. -t -n ren vinst, slutlig
behållning

netto}av{kast{ning s.
netto}be{lopp s.
netto}ef{fekt s.
netto}fakt{ur{er{ing s.
netto}fordr{an s.
netto}in{komst s.
netto}kost{nad s.
netto}lön s.
netto}pris s., till 1pris
netto}skuld s.
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netto}tonn{age s.
netto}vikt s.
netto}vinst s.
netto}värde s.
netto}ök{ning s.
netto}över{skott s.
neur{algi [nevralgi• el.
neur-] s. -n smärta i nervs
utbredningsområde

neur{alg{isk [-al•g-] adj. -t -a
neur{a{steni [-ni•] s. -n sjuk-
domstillstånd med kraft-
löshet o. stegrad retlig-
het m.m.

neur{a{sten{ik{er [-e•n-] s. -n;
pl. =

neur{a{sten{isk [-e•n-] adj.
-t -a

neur{it [nevri•t el. neur-] s.
-en -er 1 utskott från
cellkropp i nervcell  
2 inflammatorisk el.
degenerativ sjukdom
i nerver

neur{it{isk adj. -t -a
neuro- [nevr- el. neur- resp.
nev•r- el. neur•-] i sms
nerv-

neuro}fysio{log{isk adj. -t -a
neuro{gen [-je•n] adj. -t -a
härrörande från nerv-
systemet

neuro}kir{urg [-ur•g el.
nev•r-] s.

neuro}kir{urgi [-i• el. nev•r-] s.
neuro}kir{urg{isk [-ur•g- el.
nev•r-] adj. -t -a

neuro{log [-å•g] s. -en -er
neuro{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om nerver o.
nervsjukdomar

neuro{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

neur{om [nevrå•m el. neur-]
s. -et; pl. = nervsvulst

neur{on [nevrå•n el. neur-]
s. -et; pl. = el. -er nervcell

neuro{pat{isk [-a•t-] adj. -t -a
nervsjuk

neur{os [nevrå•s el. neur-] s.
-en -er godartad psyko-
gen sjukdom

neuro{sedyn [-y•n] s. -et ett

lugnande läkemedel som
visade sig leda till foster-
skador – Urspr. varumärke.

neur{os}medel s.
neur{ot{ik{er [nevrå•t- el.
neur-] s. -n; pl. = person
som lider av neuros

neur{ot{is{era v. -de göra
neurotisk

neur{ot{is{er{ing s. -en -ar
neur{ot{isk [-å•t-] adj. -t -a
neutr{al [-a•l] adj. -t -a som
inte ansluter sig till
någondera, utanförstå-
ende, opartisk; som intar
en mellanställning; n.
färg; neutralt substantiv

neutr{al}form s. -en -er
neutr{al{is{at{ion s. -en
neutr{al{is{era v. -de göra
neutral; förta verkan av,
uppväga, motväga

neutr{al{is{er{ing s.
neutr{al{ism [-is•m] s. -en
riktning som tar avstånd
från stormaktsblock o.
strävar efter oavhängig
utrikespolitik

neutr{al{ist s. -en -er
neutr{al{ist{isk adj. -t -a
neutr{al{itet [-e•t] s. -en
neutral hållning, opart-
iskhet

neutr{al{itets}de{klar{at{ion s.
neutr{al{itets}för{klar{ing s.
neutr{al{itets}pol{it{ik s.
neutr{al{itets}princip s.
neutr{al{itets}vakt s.
neutr{ino [-i•-] s. -n neutr-

iner elektriskt oladdad
elementarpartikel med
vilomassan noll

neutr{on [-å•n] s. -en -er
elektriskt neutral ele-
mentarpartikel med obe-
tydligt större massa än
väteatomkärnans

neutr{on}bomb s.
neutr{on}stjärna s.
neutr{on}strids{spets s.
neutr{on}vapen s.
neutr{um [ne•ut-] s. neutret;

pl. neutrer äv. neutra, best.

pl. neutrerna äv. neutra ord
el. form av detkön

neutr{um}form s. -en -er
new{found{lands}hund
[njofaun•d- el. nju-] s.

new{found{lands}tik s.
new{found}länd{are s. -n;

pl. =, best. pl. newfound-
ländarna newfoundlands-
hund

new{found}ländsk adj. -t -a
newton [njo•tån] s.; pl. =

måttenhet för kraft; en n.
newton}meter s., till 1meter
joule, wattsekund

nev{us s. -et; pl. = ªmed.º
födelsemärke

nevö [-ö•] s. -n -er bror- el.
systerson

nex{us s. oböjl. ªspråkv.º för-
bindelse mellan leder
som inte är över- o.
underordnade t.ex. mellan
subjekt o. predikat; en n.

ng-ljud [än•-] el. äng-ljud s.
ni se du

1nia s. -n nior 1 siffran 9
m.m.; skriva en n.; komma
n. i loppet 2 ªvard.º an-
sikte

2nia v. -de tilltala med ni
nibbla v. -de klippa plåt
maskinellt med saxskär
som avlägsnar en smal
remsa i snittet

nibbl{ing s.
nicaragu{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Nicaragua

nicaragu{ansk adj. -t -a
nicaragu{anska s. -n

nicaraguanskor kvinna
nicensk [-se•nsk] adj. -t -a;

nicenska trosbekännelsen
nick s. -en -ar
nicka v. -de
nicke}docka s. person som
alltid instämmer

nickel s. -n äv. nicklet metall-
iskt grundämne; ªmest vard.º
småmynt m.m. av nickel
(ofta koll.); inte ett äv. en n.
ªvard.º inte ett korvöre

nickel}all{ergi s.
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nickel}blomma s.; grön nickel-
förening

nickel}gruva s.
nickel{in [-i•n] s. -et el. -en
rött mineral av nickel o.
arsenik; nickellegering

nickel{kadmi{um}batt{eri s.
nickel}leg{er{ing s.
nickel}mynt s.
nickel}mäss{ing s.
nickel}verk s.
nick}hake s. ªhist.º liten kanon
nick}mål s.
nick{ning s. -en -ar
nick}skära s.; växt
nick}speci{al{ist s.; i fotboll
nid s. -et; pl. = skymf,
smädelse, smädedikt
m.m. – Mest som förled i sms
smäde- o.d.

nid}bild s.
nid}dikt s.
nid}dikt{ning s.
nid{ing s. -en -ar skändlig
missdådare

nid{ings}dåd s.
nid{ings}verk s.
nid}por{trätt s.
nidsk [ni•d- el. nidd•-] adj.

-t -a njugg, snål
nidsk{het s.
nid}skrift s.
nid}skriv{are s.
nid}skriv{eri [-i• el. ni•d-] s.
nid}teckn{ing s.
nid}visa s.
nie se nio
niece [nis] s. -n [-sen] -r
[-ser]; brors- el. syster-
dotter

niell{era v. -de pryda med
niello

niell{er{ing s.
niello [-ell•-] s. -n nieller
svart inläggning i silver
m.m.; föremål med sådan
inläggning

niello}tekn{ik s.
nietzsche{an s. -en -er an-
hängare till Nietzsche

nietzsche{ansk adj. -t -a
niga v. neg, nigit, pres. niger
nig{ar}dans s.

nig{ar}vals s. -en -er
nig}dans s.
niger{er [-ge•r-] s. -n; pl. =
inv. i Niger

nigeri{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Nigeria

nigeri{ansk adj. -t -a
niger{isk [-ge•r-] adj. -t -a
nigger s. -n niggrer ªstarkt

nedsättandeº neger
nig{ning s. -en -ar
nig}sitt{ande adj. oböjl.
nihil{ism [-is•m] s. -en för-
nekande av moraliska
värden el. normer el. av
alltings existens; avoghet el.
avvisande hållning mot
det el. ngt bestående m.m.

nihil{ist s. -en -er
nihil{ist{isk adj. -t -a
nikot{in [-i•n] s. -et el. -en

gift (i tobak)
nikot{in}be{gär s.
nikot{in}för{gift{ning s.
nikot{in}gul adj. -t -a
nikot{in{ism [-is•m] s. -en
nikotinförgiftning

nikot{in{ist s. -en -er äv. stor-
rökare

nikot{in}slav s. -en -ar
nikot{in}svag adj. -t -a
nikot{in}syra s.
nikt s. -et el. -en pulver av
sporer av lummerarter

nikta v. -de pudra med nikt
nikt}dosa s.
nikt{ning s.
nimb{us s. -en glans,
skimmer, strålkrans

nimrod [nimm•-] s. -en -ar
skicklig el. ivrig jägare

nimrods}bragd s.
nio äv. vard. nie räkn.
niob [-å•b] s. -en metalliskt

grundämne
niob}malm s.
nio}före{ställ{ning s.; på bio-

graf
nio}hundra räkn.; särskr. äv.
nio}hundra{de räkn.
nio{håls}bana s.; för golfspel
ni{on{de räkn.
ni{on}del äv. ni{on{de}del s.

nio}svans{ad adj. n. katt ä.
straffredskap

nio}till{håll{ar{lås s.
nio}tusen räkn.; särskr. äv.
nio}tusen{de räkn.
nio{vån{ings}hus s.
nio}år{ig adj. -t -a
nio}år{ing s.
nio{års}åldern s. best.
nipa s. -n nipor brant älv-
brink

nip}flod s. svag tidvattens-
flod vid halvmåne

nip{ig adj. -t -a
nippa s. -n nippor ªfinl. o.

vard.º kvissla, blemma,
hudutslag

nippel s. -n nipplar kort
rörformigt o. gängat
skarvstycke

nippel}för{bind{ning s.
nipper s. pl. småprydnader,
smycken

nipper}ask s.
nipper}skrin s.
nipper}tippa s. -n nipper-

tippor ªvard.º småviktig
snärta

nipper}tipp{ig adj. -t -a
nippr{an s. best. ªvard.º
galenskapen; få n. bli
tokig; rena n.

nippr{ig adj. -t -a tokig,
fjollig

nippr{ig{het s.
nip}tid s. nipflod
nirvana [-va•-] s. -t inom

buddismen utslocknande
av lidelser o. begär efter
själavandringens slut; ªbildl.º
ostörd frid

nisch s. -en -er halvcylindrisk
fördjupning i mur o.d.;
bildl., smalt utrymme, t.ex.
för en produkt på marknaden,
inmutat område för
specialitet; liten del av
biotop

nischa v. -de; n. in förse
med utrymme att exist-
era

nisch}före{tag s.
nisch}staty s.
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nissa s. -n nissor ªvard.º
kvinnlig restaurangelev

nisse s. -n nissar tomte;
ªvard.º restaurangelev

nisse}mössa s.
niss}öga s.; fisk

1nit s. -et intresse o. iver
i arbetet; ihärdighet, flit

2nit s. -en -ar med huvud
försedd bult för hopfäst-
ning av metalldelar o.d.,
nagel

3nit s. -en; pl. -ar el. -er
tombolalott utan vinst i
första dragningen; gå på en
n. ªvard.º bli lurad, miss-
lyckas

nita v. -de fästa med nitar;
stuka; ªvard.º tvärbromsa;
slå till hårt

nit{are s. -n; pl. =, best. pl.
nitarna

nit{bar adj. -t -a
nit}bricka s.
nit}för{band s.
nit}hammare s.
nit}huvud s.
nit}hål s.
nit{id [-i•d] adj.; n. sing. obest.

obrukl., nitida prydlig o.
tydlig, äv. petig; n. hand-
stil, n. tryckstil

nit{isk adj. -t -a
nit{isk{het s.
nit}lott s.
nit}mask{in s.
nit}nagel s.
nit{ning s. -en -ar
nit{nings}met{od s.
nit}press s. -en -ar
nitr{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er salt av salpetersyra
nitr{at}bakt{erie s.
nitr{at}halt s.
nitr{at}halt{ig adj. -t -a
nitr{era v. -de införa nitro-
grupper i organisk förening;
bringa järn att uppta
kväve o. bilda hårt yt-
skikt

nitr{er}härd{ning s.
nitr{er{ing s.
nitr{er}stål s.

nitri{fik{at{ion s. -en över-
föring av ammoniak till
nitrat gm bakterier
i jorden

nitr{it [-i•t] s. -et el. -en; pl. =
el. -er salt av salpetersyr-
lighet

nitr{it}bakt{erie s.
nitro}för{en{ing s.; som inne-

håller nitrogrupp(er)
nitro{gen [-je•n] s. -et kväve
nitro{glyc{er{in [-i•n] s. -et

gulaktig explosiv vätska
nitro}grupp s.; av en kväve-

atom o. två syreatomer
nitro{lit [-i•t] s. -en spräng-

ämne
nitr{ös [-ö•s] adj. -t -a som
innehåller blandning av
kväveoxider; nitrösa
gaser

nit}skarv s.
nit}tio äv. vard. nit}ti räkn.

n. tusen
nit{tio}elf{te räkn. ªvard.º
nit{tio}en räkn.; vid upp-

räkning äv. nittioett
nit{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

nit{tio}ett räkn.
nit{tio}första räkn.; mask.

nittioförste
nit}ti{on{de räkn.
nit{ti{on}del äv. nit{ti{on{de}-

del s.
nit{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
nit{tio{sex}pro{cent{ig adj. -t 

-a; n. sprit
nit{tio}tal s. ett n. omkring
nittio; nittiotalets författ-
are

nit{tio}tal{ism [-is•m] s. -en
kulturriktning som
präglar 1890-talet
i Sverige

nit{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
nit{tio{tals}för{fatt{are s.
nit{tio{tals}stil s.
nit{tio}år{ig adj. -t -a
nit{tio}år{ing s.
nit{tio{års}åldern s. best.
nit{ton räkn. n. tusen
nit{ton{de räkn.

nit{ton}del äv. nit{ton{de}-
del s.

nit{ton{hundra}tal{et s. best.
nit{ton}år{ig adj. -t -a
nit{ton}år{ing s.
nit{ton{års}åldern s. best.
nit}älska v. ivra för ngt
nit}älsk{an s.; best. =; en n.
nit}älsk{are s.
niv{ell{era v. -de göra jämn,

utjämna; utsläta; avväga
vid fältmätning

niv{ell{er{ing s.
niv{ell{er{ings}sträv{an s.
niv{ell{ör [-ö•r] s. -en -er av-
vägare

nivå [-å•] s. -n -er höjdläge,
högt el. lågt plan; ofta bildl.;
i n. med i jämnhöjd med

nivå}grupp{era v.; i utbildning
nivå}höj{ning s.
nivå}kors{ning s. ªfinl.º plan-
korsning

nivå}kurva s.
nivå}mät{are s.
nivå}skill{nad s.
nivå}sänk{ning s.
nivå}över{gång s. ªfinl.º kors-
ning mellan järnväg och
väg i samma plan

1nix interj. ªvard.º nej, inga-
lunda

2nix s. oböjl. ªvard.º som ett n.
som ett ingenting

nja interj. ja kanske
njugg adj. -t -a snål; knapp
njugg{het s.
njugg}hänt adj.
njure s. -n njurar
njur}form{ad adj.
njur}form{ig adj. -t -a
njur}funkt{ion s.
njur}sauté s.
njur}sjuk adj. -t -a
njur}sjuk{vård s.
njur}skada s.
njur}sten s.
njur}svikt s. -en
njur}talg s.
njur}trans{plant{at{ion s.
njuta v. njöt, njutit, njuten

njutet njutna, pres. njuter;
n. av ngt
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njut{bar adj. -t -a
njut{bar{het s.
njut{ning s. -en -ar
njut{nings}full adj. -t -a
njut{nings}lysten adj.
njut{nings}lyst{nad s.
njut{nings}medel s.
njut{nings}männ{iska s.
njut{nings}rik adj. -t -a
n-ljud s.
noa}namn s.
noa}ord s. ord eller uttryck
som används i stället för
tabuord

nobba v. -de ªvard.º avvisa,
neka

nobb{en s. best. ªvard.º av-
slag; få n.

nobb{ning s.
nobel [nå•-] adj. -t nobla
ädelsinnad, högsinnad,
förnäm, fin

Nobel}fest [nåbell•-] el.
nobel}fest s.; i samband med
utdelning av Nobelpris

Nobel}pris el. nobelpris s.,
till 1pris penningpris som
utdelas enl. A. Nobels
testamente

Nobel}pris{tag{are el. nobel}-
pris{tag{are s.

nobil{is{era v. -de adla
nobil{is{er{ing s.
nobl{ess [-ess•] s. -en ädel-
het; förnäma personer,
societet

nock s. -en -ar översta del
av tak, takkrön; ända av
rundhult på fartyg m.m.;
hakböjd ståltråd på
karda; kam på hjulaxel
o.d.; noppa i väv m.m.

nocka s. -n nockor noppa
i väv m.m.; växt, mest som
efterled i sms, t.ex. kärr-
nocka

nock}tegel s.
nocturne [-yrn•] s. -n [-en] 

-r [-er] svärmiskt stäm-
ningsstycke för piano 
el. orkester o.d.; målning
el. dikt med nattligt
motiv

nod s. -en -er knutpunkt,
skärningspunkt

nod}linje s.
nod{ul [-u•l] s. -en -er
mineralklump på havs-
botten

nog adv. han är n. sjuk tro-
ligen; nära n. nästan; bra
n. ganska stor o.d.; vara
sig själv n. vara självtill-
räcklig

1noga adv. noggrant
2noga adj. oböjl. vara n. med

sitt yttre
nog}av [-a•v] adv. vare där-
med hur som helst, allt-
nog

nog}grann adj. omsorgsfull;
riktig, exakt

nog}grann{het s.
nog}räkn{ad adj. fordrande,
kinkig o.d.

nog}samt adv. mycket väl;
tydligt; noggrant

noja [nåj•a] s. -n nojor
ªvard.º paranoia; leda,
depression; galenskap; 
få nojan o.d.

noj{ig adj. -t -a
nojs s. -et
nojsa v. -de skämta, leka,
skoja; n. med ngn

1noll räkn. av n. och intet
värde utan värde; n. och
intet ingenting

2noll s. oböjl. ªkortsp.º spelsätt
el. bud där spelaren skall
undvika att ta stick

1nolla s. -n nollor siffra för
talet noll; ªbildl.º obetyd-
lig el. oduglig person

2nolla v. -de förbinda med
ledning som för lite el.
ingen elektrisk ström;
ªvard.º sätta noll för en
post el. i en kolumn m.m.

noll}bud s.; i avtalsförhandling
nolle s. oböjl. noll
nolledare avstavas noll}-

led{are s.; i ett elektriskt led-
ningssystem

nollekort se nollkort
noll}grad{ig adj. -t -a

noll}kort el. nolle}kort s.
ªkortsp.º

noll}meridi{an s.
noll{ning s. -en -ar
noll}punkt s.
noll}re{sult{at s.
noll}spant s.
noll}streck s.; ofta best.; t.ex.

på termometer
noll}ställa v.
noll}ställd adj.
noll}ställ{ning s.
noll}tax{era v.
noll}tax{er{are s.
noll{te räkn.
noll}tid s. på n.
noll}till{växt s.
nolläge avstavas noll}läge s.
nollösning avstavas noll}-

lös{ning s.; för vattengenom-
strömning genom Öresunds-
bron

nolt{ig adj. -t -a ªprov.º
pjoskig; fjollig

nolt{ig{het s.
nom{ad [-a•d] s. -en -er
person som tillhör kring-
vandrande boskapssköt-
ande folk

nom{ad}folk s.
nom{ad{is{era v. -de leva
som nomader

nom{ad{is{er{ing s.
nom{ad{isk [-a•d-] adj. -t -a
nom{ad}kult{ur s.
nom{ad}liv s.
nom{ad}skola s.
nom{ad{skol}in{spekt{ör s.
nom{ad}stam s.
nom{en [nå•-] s. -et; pl. = el.

nomina, best. pl. -en el.
nomina ªspråkv.º sub-
stantiv o. adjektiv

nom{en{klat{ur [-u•r] s. -en 
-er termförteckning; koll.,
system av fackbenämning-
ar

nom{en{klat{ura s. -n ªhist.º
grupp av högre befatt-
ningshavare i f.d. Sovjet

nom{en{klat{ur}centr{al s.
Tekniska nomenklatur-
centralen
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nom{en{klat{ur}regel s. -n
nomenklaturregler

1nom{in{al [-a•l] adj. -t -a
som tillhör el. avser
nomen; äv. namn-

2nom{in{al [-a•l] s. -en -er
valör av mynt m.m.

nom{in{al}böj{ning s.
nom{in{al}fras s. -en -er

ªspråkv.º
nom{in{al{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävdar
att allmänbegrepp blott
är namn utan självständig
existens; m.m.

nom{in{al{ist s. -en -er
nom{in{al{ist{isk adj. -t -a
nom{in{al}kata{log s.; ordnad

efter (författar)namn
nom{in{al}lön s. kontant
lön; nominell lön

nom{in{al}värde s. nominellt
värde

nom{in{at{iv [nomm•- el.
no•-] s. -en -er subjekts-
kasus

nom{in{at{iv}form s. -en -er
nom{in{ell [-ell•] adj. -t -a till
namnet (ofta motsatt: reell,
verklig); nominellt värde
som anges av prägel el. på-
skrift o.d.

nom{in{era v. -de utse till
kandidat vid val

nom{in{er{ing s. -en -ar
nom{in{er{ings}kom{mitté s.
nom{in{er{ings}möte s.
nomo{grafi [-i•] s. -n grafisk
metod att bestämma
värden m.m.

nomo{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men dia-
gram för användning vid
nomografi

nona s. -n nonor nionde
tonen i en skala

non{ag{gress{ion [nån-, 
-o•n] s. oböjl. avstående
från angrepp

non{ag{gress{ions}pakt s.
icke-angreppspakt

non{chal{ans [nånsalan•s el.
nån- el. -an•s] s. -en

non{chal{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a vårdslös; re-
spektlös

non{chal{era v. -de inte bry
sig om, strunta i; för-
summa, vårdslösa

non{chal{er{ing s.
non{fig{ur{at{iv [-i•v äv.
nånn•-] adj. -t -a icke av-
bildande, icke föreställ-
ande

nonie s. -n -r rörlig hjälp-
skala för avläsning av
bråkdelar av skalenhet-
er

nonie}av{läs{ning s.
nonie}streck s.
non{inter{vent{ion [nån-, 
-o•n] s. icke-inblandning

non{inter{vent{ions}pol{it{ik s.
non{kom{batt{ant [-an•t] s.

-en -er icke stridande
person, person som inte
direkt tar del i strid

non{kon{form{ism [-is•m] s.
-en

non{kon{form{ist s. -en -er
person som hyser avvik-
ande mening el. som
medvetet avviker från
sociala normer m.m.

non{kon{form{ist{isk adj. -t -a
non{par{eille [nånparej• el.
nån-] s. -n [-en] el.
non{par{eil -en [-jen] stil-
grad m.m.

non{par{eille}stil s.
non{par{eille}typ s.
non{sens [nånn•-] s. oböjl.
meningslöst prat; men-
ingslöshet; dumheter,
struntprat; tokrolighet;
ett n.

non{sens}dikt s.
non{sens}ramsa s.
non{sens}vers s.
non{stop [nånståpp•] adv.
utan uppehåll el. avbrott

non{stop}flyg{ning s.
nopp s. -et noppor; jfr

2noppa
1noppa äv. noppra v. -de

plocka bort noppor från tyg

m.m.; jämna ögonbryn;
plocka el. fingra på ngt

2noppa s. -n noppor upphöj-
ning el. ögla på tyg el. väv
el. förtjockning på garn

nopp{are s. -n; pl. =, best. pl.
nopparna

nopp{ig äv. noppr{ig adj. -t -a
knottrig; noppigt tyg

nopp{ig{het äv.
noppr{ig{het s.

nopp{ning äv. noppr{ing s.
noppra se 1noppa
nopprig se noppig
nopprighet se noppighet
noppring se noppning
nopp}tyg s.
nopp}tång s. -en nopptänger
nopp}väv s.
nor s. -et; pl. = smalt vatten

mellan större vatten(drag)
m.m.

nor}adren{al{in [når-, -i•n] s.
-et hormon

1nord s. oböjl. väderstrecket
norr m.m.

2nord adv. i riktning mot
norr, norr; n. från el. om
ngt

nord}afr{ik{an s.
nord}afr{ik{ansk adj. -t -a
nord}amer{ik{an s.
nord}amer{ik{ansk adj. -t -a

1nord{an adv. i norr, norr; n.
om (ngt)

2nord{an s.; best. = nordlig
vind; en kall n.

nord{an}fjälls adv. n. i Norge
nord{an}land s., till 2land

ªåld.º
nord{an}vind s.
nord}atlant{isk adj. -t -a
nord}bo s. -n -r
nord{en s. best.; de nordligt
belägna länderna el. om-
rådena; ofta de nordiska
länderna (Danmark, Fin-
land, Färöarna, Island,
Norge o. Sverige) o. i
denna anv. mest skrivet
Norden

nord}europé s.
nord}europe{isk adj. -t -a
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nord}gräns s.
nord}gå{ende adj. oböjl.
nord}ir{ländsk adj. -t -a
nord{isk adj. -t -a till norden
(Norden); nordiska språk
germanska språk i
Norden

nord{isk{het s.
nord{ism [-is•m] s. -en
strävan till nordiskt sam-
arbete

nord{ist [-is•t] s. -en -er
forskare el. studerande i
nordiska språk; anhäng-
are av nordism

nord}kant s. på nordkanten
nord}kap{are s.; bardval
nord}kore{an s.
nord}kore{ansk adj.
nord}kore{anska s.; kvinna
nord}kust s.
nord{lig adj. -t -a
nord}man s., till 1man ªmest

hist.º
nord{manna}tåg s. -et; pl. =

ªhist.º vikingatåg
nord}nord{ost adv.
nord}nord{ost{lig adj. -t -a
nord}nord{väst adv.
nord}nord{väst{lig adj. -t -a
nord}nord{öst adv.
nord}nord{öst{lig adj. -t -a
nord}ost [-os•t] s., till 2ost
nord}ost{lig [-os•t-] adj. -t -a
nord}pol s.
nord{pols}ex{ped{it{ion s.
nord{pols}far{are s. -n; pl. =,

best. pl. nordpolsfararna
nord}på adv.
nord}sam{iska s. -n språk
nord}sida s.
nord}skånsk adj. -t -a
nord}slutt{ning s.
Nord{stjärne}orden s. best.
nord}svensk adj. -t -a
nord}syd{lig äv. nord-

syd{lig adj. -t -a
nord{syd}linje äv. nord-

syd}linje s.
nord}vart adv. åt norr; norr

om ngt
nord}väst [-väs•t] s., till

2väst

nord}väst{lig [-väs•t-] adj.
-t -a

nord}västra adj. best.
nord{väst}vind [-väs•t-] s.
nord}ända el. nord}ände s.
nord}öst [-ös•t] s. oböjl.
nord}öst{lig [-ös•t-] adj. -t -a
nord}östra [-ös•t-] adj. best.
nord}över adv.
norm s. -en -er regel, rätte-
snöre; måttstock,
mönster

1norm{al [-a•l] adj. -t -a
regelrätt; som sig bör;
vanlig, genomsnitts-,
ordinär; vid sina sinnens
fulla bruk, fullt klok

2norm{al [-a•l] s. -en -er typ
el. exemplar e.d. som
utgör rättesnöre el.
mönster e.d.; rät linje
som är vinkelrät mot en
annan el. mot en yta m.m.

norm{al}arbets{tid s.
norm{al}be{gåv{ad adj.
norm{al}be{lopp s.
norm{al}dos s.
norm{al}fall s.
norm{al}för{del{ning s.; av ett

statistiskt material
norm{al}för{far{ande s.
norm{al}in{komst{tag{are s.
norm{al{is{era v. -de göra
normal; genomföra en-
hetlighet i text i fråga om
ordformer, stavning o.d.,
göra enhetlig

norm{al{is{er{ing s.
norm{al{itet [-e•t] s. -en
normalt förhållande

norm{al}kon{sumt{ion s.
norm{al}kurva s.
norm{al}läge s.
norm{al}lön s.
norm{al}pris s., till 1pris
norm{al}prosa s.
norm{al}skola s.
norm{al}spår{ig adj. -t -a; n.

järnväg
norm{al}stor adj. -t -a
norm{al}stor{lek s.
norm{al}synt adj. med ideal-
isk ljusbrytning i ögat

norm{al}taxa s.
norm{al}tid s.
norm{al}till{stånd s.
norm{al}ton s., till 1ton
norm{al}typ s.
norm{al}värde s.
nor{mand [-an•d el. -an•d] s.

-en -er nordisk viking i
Normandie; ättling av
nordiska vikingar i
Normandie; inv. i
Normandie

nor{mand{isk adj. -t -a
nor{mann{er [-ann•-] s. pl.

ªmest hist.º normander
norm{at{iv [når•m- el. -i•v]

adj. -t -a som tjänar till
mönster el. rättesnöre,
normerande

norm}bild{ande adj. oböjl.
norm}bild{are s. -n; pl. =,

best. pl. normbildarna
norm}bild{ning s.
norm{era v. -de utgöra el.
fastställa regel el. rätte-
snöre för, reglera

norm{er{ande adj. oböjl.
norm{er{ing s.
norm}giv{ande adj. oböjl.
norm}kon{flikt s.
norm}lös adj. -t -a
norm}lös{het s.
norm}syst{em s.
norm}upp{lös{ning s.
norna [-o•-] s. -n nornor

fornnordisk ödesgudinna;
orkidé

norpa v. -de ªvard.º stjäla,
knycka

1norr adv. n. om Stockholm
2norr s. oböjl.; väderstreck; om-

råde i detta väderstreck;
(längst) i n.

norra adj. best. n. halvklotet
norr}bagge s. ªvard., nedsätt-

andeº norrman
Norr}botten namn det

skogiga N.
norr}bottn{ing s. -en -ar
norr}bottn{isk adj. -t -a
norr}bottn{iska s. -n norr-

bottniskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna
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norr}fönster s.
norr}gå{ende adj. oböjl.
norr}gök s.
norr}i{från adv.
Norr}land namn
Norr{lands}kust{en s. best.
norr{lands}lav s.
norr}läge s.
norr}ländsk adj. -t -a
norr}ländska s. -n norr-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

norr}länn{ing s. -en -ar
norr}man s., till 1man inv.
i Norge

norr}på adv.
norr}sida s.
norr}sken s.
norr{skens}båge s.
norr}ut adv.; särskr. äv.
norr}vägg s.
norr}över adv.
nors s. -en -ar fisk
nors}fiske s.
norsk adj. -t -a
norska s. -n norskor 1 ej pl.;

språk 2 kvinna
norsk}född adj.
norsk{het s.
norsk}svensk adj. -t -a
nor{vag{ism [-is•m] s. -en -er
ordform o.d. (t.ex. i svensk-
an) som beror på norskt
inflytande

nos s. -en -ar näsparti hos
djur; främre del av ngt

nosa v. -de lukta, vädra;
ªvard.º snoka m.m.; n. sig
ªvard.º vara uppnosig

nos}grimma s.
nos}hörn{ing s. -en -ar djur
nos{hörn{ings}kalv s.
nos{hörn{ings}ko s.
nos{hörn{ings}tjur s. -en -ar
nos{hörn{ings}unge s.
nos{ig adj. -t -a ªvard.º näs-
vis o.d.

nos{ig{het s.
nosk{ig adj. -t -a ªvard.º
dum, fånig

nos}kon s. ªtekn.º på flygplan
m.m.

nos}längd s.

nos}ring s.
nosse}rot s. nattviol
nost{algi [-gi•] s. -n melan-

kolisk längtan hem el. till-
baka, trånsjuka

nost{alg{ik{er [-al•g-] s. -n;
pl. =

nost{alg{isk [-al•g-] adj. -t -a
nost{algi}tripp s., till 1tripp
nost{algi}våg s. -en -or

1not s. -en -er i sammanhang
som fotnot, skarp not,
halvnot; vara med på not-
erna förstå o. vara med
på saken; efter noter ªäv.
vard.º med besked, grund-
ligt o.d.

2not s. -en -ar rörligt fisk-
redskap av nät med strut
på mitten, vad

3not se 1nåt
1nota s. -n notor räkning;

förteckning o.d.
2nota se nåta
not{abel [-a•-] adj. -t notabla
märklig; bemärkt, för-
näm

nota bene [notabe•ne el.
notaben•e] adv. märk väl

not{abil{itet [-e•t] s. -en -er
berömdhet; framstående
el. betydande person

not}ap{par{at s.
not{ari{at [-a•t] s. -et; pl. =
notariatavdelning m.m.

not{ari{at}av{del{ning s.
bankavdelning som
handhar förvaring av
värdehandlingar o. utför
juridiska o. ekonomiska
uppdrag m.m.

not{ari{at}rör{else s.
not{arie [-a•-] s. -n -r jurid-
iskt utbildad tjänsteman
som bereder o. utreder
ärenden, för protokoll
o.d.

not{arie}be{fatt{ning s.
not{ari{us publ{ic{us [-ta•rius
pubb•likus] s. oböjl.
tjänsteman med uppgift
att verkställa växelpro-
tester, bestyrka avskrifter

o. underskrifter, kont-
rollera lotteridragningar
m.m.; en n. p.

not{at{ion s. -en -er beteckn-
ingssystem, beteckning;
musikalisk n.

not}bild s.
not}blad s.
not}drag{ning s.
not{era v. -de anteckna,
skriva upp; märka, lägga
på minnet; inregistrera;
konstatera; ange pris o.d.;
uppge el. fastställa pris
på

not{er{bar adj. -t -a
not{er{ing s. -en -ar ofta pris-
uppgift, pris för dagen,
dagspris på börsen

notes}block [no•tes- äv.
nå•ts-] s. ªåld.º an-
teckningsblock

not}fiske s.
not}häfte s.
notificera se notifiera
notificering se notifiering
noti{fi{era el. noti{fic{era v.

-de officiellt tillkännage el.
meddela

noti{fi{er{ing el.
noti{fic{er{ing s.

noti{fik{at{ion s. -en -er
not{is [-i•s] s. -en -er kort

tidningsmeddelande; ta n.
om bry sig om, ta hänsyn
till

not{is}form s. i n.
not}kunn{ig adj. -t -a
not}linje s.
not}läs{ning s.
notning se nåtning
not{or{isk [-to•-] adj. -t -a
allbekant; otvivelaktig;
ökänd

not}papper s.
not}siffra s.
not}skrift s.
not}ställ s.
not}säker adj.
not}tecken s.
not}varp s. -et; pl. =
not}värde s.
not}växl{ing s.
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noug{at [noga•t] s. -en -er
knäck med hackade
nötter o.d. el. choklad
med finmalda nötter
m.m.

noug{at}brun adj. -t -a
noug{at}glass s.
nova [nå•-] s. -n novor upp-
flammande stjärna

nov{antik [-i•k] adj. -t -a ny-
klassisk

nov{at{ion s. -en -er införande
av nyhet; nybildning

nov{at{ions}om{råde s.
nova}ut{brott s.
nov{ell [-ell•] s. -en -er
nov{ell}anto{logi s.
nov{ell{ett [-ett•] s. -en -er
kort novell

nov{ell}för{fatt{are s.
nov{ell{ist [-is•t] s. -en -er
novellförfattare

nov{ell{ist{ik [-i•k] s. -en
novelldiktning

nov{ell{ist{isk [-is•t-] adj.
-t -a

nov{ell}saml{ing s.
nov{ember [-em•b-] s. oböjl.

en dimmig n.
nov{ember}dimma s.
nov{ember}grå adj.
nov{ember}ljus s.; växt
nov{ember}mörker s.
nov{is [-i•s] s. -en -er person
som genomgår prövotid
för inträde i kloster; ny-
börjare, nykomling

nov{isch [-is•] s. -en -er
ªvard.º novitie

nov{isch}fest s.
nov{isch}tid s.
nov{is}mäst{are s. kloster-
broder som handleder en
novis

nov{is}tid s.
nov{itet [-e•t] s. -en -er
nyhet

nov{iti{at [-tsia•t] s. -et; pl. =
novistid; novitietid

nov{itie [-i•tsie] s. -n -r ny-
inskriven student i Lund

nov{itie}fest s.
nov{itie}tid s.

n-te [en•te] adj. oböjl.; använt
som ordningstal till n

1nu adv. nu o. då, emellanåt,
då o. då

2nu s. -et; i ett nu plötsligt,
i ett huj

nubb s. -en -ar liten spik
nubba v. -de 1 fästa med
nubb  2 ªvard.º dricka
snaps; supa

nubbe s. -n nubbar ªvard.º
snaps, sup; brännvin

nubbe}glas s.
nubbe}visa s.
nubb}huvud s.
nubb{ning s.; till nubba 1
nubb}sten s. grovhuggen
sten till beklädnad m.m.

nubb{stens}klädd adj.
nubi{er s. -n; pl. = inv. i
Nubien

nub{isk adj. -t -a
1nucka s. -n nuckor ªvard.,

nedsättandeº om äldre ogift
kvinna

2nucka v. -de ªfinl. o. vard.º
halvsova; n. till slumra
till

nuck{ig adj. -t -a
nudda v. -de snudda vid,
lätt vidröra

nudd{ning s.
nudel s. -n nudlar mest i pl.
band el. stjärna o.d. av
makarondeg

nudel}deg s.
nud{ism [-is•m] s. -en
nakenhetsrörelse, natur-
ism

nud{ist s. -en -er
nud{ist{isk adj. -t -a
nud{ist}läger s.
nud{itet [-e•t] s. -en -er
nakenhet; naken kropp
i bild; ohöljd skildring

nuffra s. -n nuffror ªvard.º
siffra

nu}för{tid{en el. nu för
tid{en adv. i närvarande
tid, numera

nukle{ar}med{ic{in äv.
nukle{är}med{ic{in s. ªmed.º
vetenskap om undersök-

ning med radioaktiva
isotoper

nukle{in}bas [-i•n-] s. -en -er
basisk substans i nukle-
insyra

nukle{in}syra s. polymer
organisk förening som är
verksam vid uppbyggnad
av äggviteämnen i celler
o. som svarar för ned-
ärvningen

nukle{on [-å•n] s. -en -er
neutron el. proton

nukle{är [-ä•r] adj. -t -a som
härrör från el. avser
kärna i atom el. i cell,
kärn-

nukleärmedicin se nuklear-
medicin

nukl{id [-i•d] s. -en -er atom
null{itet [-e•t] s. -en -er be-
tydelselöshet; ogiltighet,
ogiltig rättshandling;
obetydlig person el. sak

nu}läge s. i nuläget
num{en [nu•-] s. oböjl. ett n.

naturgudomlighet
nu}mera [nu•-] äv. nu}mer

adv.
numer{isk [-me•-] adj. -t -a
tal-, siffer-

numer{us [nu•-] s.; pl. =
grammatisk kategori av
böjningsformer avseende
antal, mest ental o. flertal;
ett n.

numer{us}böj{ning s.
1numer{är [-ä•r] adj. -t -a till

antalet
2numer{är [-ä•r] s. -en -er

antal
num{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
andaktsbjudande; an-
daktsfull

num{ism{at{ik s. -en veten-
skapen om mynt o. medalj-
er m.m.

num{ism{at{ik{er [-a•-] s. -n;
pl. =

num{ism{at{isk [-a•-] adj. -t -a
nummen adj. nummet

numna ªprov.º stel av
köld, valen
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nummer s. numret; pl. =,
best. pl. numren; göra (ett)
stort nummer av göra
stor affär av, blåsa upp

nummer}bricka s.
nummer}byrå s. -n -er för

förfrågningar om telefon-
nummer

nummer}följd s.
nummer}lapp s.
nummer}ordn{ing s.
nummer}plåt s.
nummer}re{vy s.
nummer}skiva s.
nummer}skylt s.
nummer}tavla s.
nummer}upp{lys{ning s.; per

telefon
numr{era v. -de förse med
nummer

numr{er{ing s.
numro s. oböjl. nummer; 

n. ett, två osv.
nuna s. -n nunor ªvard.º
ansikte

nunatak [-akk• äv. -a•k] äv.
nunatack s. -en -er berg
som skjuter upp över
landis

nunatak}flora s.
nunna s. -n nunnor kvinn-
lig medlem av kloster-
orden; fjäril m.m.

nunne}dok s.
nunne}dräkt s.
nunne}fjäril s.
nunne}kloster s.
nunne}larv s. -en -er
nunne}löfte s.
nunne}orden s.
nunne}ört s.; växt
nunti{at{ur [-tsiatu•r] s. -en 

-er befattning som
nuntie; påvlig beskick-
ning

nuntie [nun•tsie] s. -n -r
påvligt sändebud

nu}pris s., till 1pris
nu}språk s.
nu}språk{lig adj. -t -a
nu}svensk adj. -t -a
nu}svenska s. -n nutida
svenskt språk

nu}tid s. -en
nu}tida adj. oböjl. som till-
hör el. gäller nutiden, nu-
tids-

nu{tids}drama s.
nu{tids}hist{oria s.
nu{tids}männ{iska s.
nu{tids}orient{er{ing s.
nu{tids}sam{hälle s.
nutria s. -n skinn av sump-
bäver

nutria}päls s.
nutr{it{ion s. -en näringstill-
försel; ämnesomsättning

nutr{it{ions}rubb{ning s.
nutr{it{iv [-i•v] adj. -t -a
närande, närings-

nu}var{ande adj. oböjl.
nu}värde s.

1ny adj. nytt nya; på nytt
ånyo

2ny s. -et -n månfas då
månytan just börjar be-
lysas el. då den belysta
månytan ökar; ªbildl.º
uppgång el. början o.d.

ny}and{lig adj. -t -a
ny}and{lig{het s.
ny}an{lägga v.
ny}an{lägg{ning s.
ny}an{länd adj.
ny{ans [-an•s el. -an•s] s. -en

-er färgskiftning; fin skill-
nad; anstrykning av ngt

ny{ans{era [-anse•- el.
-anse•-] v. -de ge nyanser;
framställa el. utforma
med nyanser

ny{ans{er{ing s. -en -ar
ny{ans{er{ings}konst s.
ny}an{skaffa v.
ny}an{skaff{ning s.
ny{ans}lös adj. -t -a
ny{ans}rik adj. -t -a
ny{ans}rike{dom s.
ny}an{ställa v.
ny}an{ställ{ning s.

1ny}antik adj. -t -a
2ny}antik s.
ny}bad{ad adj.
ny}bak{ad adj.
ny}bakt adj.; n. =, -a
ny}be{bygg{else s.

ny}be{ställ{ning s.
ny}be{sätta v.
ny}bilda v.
ny}bild{ning s.
ny}bliven adj.
ny}bon{ad adj.
ny}borst{ad adj.
ny}brut{al adj. -t -a
ny}bruten adj.
ny}bryggd adj.
ny{bygg{ar}anda s.
ny}bygg{are s.
ny{bygg{ar}sam{hälle s.
ny}bygge s.
ny}bygg{nad s.
ny{bygg{nads}för{bud s.
ny{bygg{nads}plan s. -en -er
ny{bygg{nads}varv s.
ny}byggn{at{ion s.
ny{börj{ar}bok s., till 1bok
ny}börj{are s.
ny{börj{ar}fel s.
ny{börj{ar}kurs s.
nyck s. -en -er plötsligt in-
fall, hugskott

nycka v. nyckte ªprov.º
rycka, knycka

nyckel s. -n nycklar
nyckel}ax s. -et; pl. =
nyckeldel som griper in
i låset

nyckel}barn s. barn som
har med sig nyckel till
hemmet eftersom för-
äldrarna är borta hela
dagen

nyckel}be{fatt{ning s.
nyckel}ben s.
nyckel{bens}brott s.
nyckel}blomster s.
nyckel}bricka s.
nyckel}fig{ur s.
nyckel}fråga s.
nyckel}färd{ig adj. -t -a;

nyckelfärdigt hus
nyckel}ge{stalt s.
nyckel}harpa s.
nyckel}hål s.
nyckel{håls}klaff s.
nyckel}industri s.
nyckel}knippa s.
nyckel}man s., till 1man
nyckel}ord s.
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nyckel}pers{on s.
nyckel}piga s.; skalbagge
nyckel}pos{it{ion s.
nyckel}post s.
nyckel}re{plik s.
nyckel}ring s.
nyckel}roll s. -en -er
nyckel}rom{an s.; om verkliga

personer under uppdiktade
namn

nyckel}ställ{ning s.
nyckel}ämne s.
nyck}full adj. -t -a
nyck}full{het s.
nyck}stek s. -et; pl. = ªmest

sjö.º ögleknut som kan
lossas med ett ryck

ny}dana v.
ny}dan{are s.
ny}dan{ing s.
ny}demo{krat s. medlem i
partiet Ny Demokrati

ny}dusch{ad adj.
ny}döpt adj.
ny}e{miss{ion s.
ny}e{mitt{era v.
ny}enkel adj.
ny}enkel{het s.
ny}e{tabl{er{ad adj.
ny}e{tabl{er{ing s.
ny}ex{plo{at{er{ing s.
ny}fallen adj.
ny}fasc{ism s.
ny}fasc{ist s.
ny}fatt{ig adj. -t -a
ny}fern{iss{ad adj.
ny}fiken adj.
ny}fiken{het s.
ny}frälst adj.
ny}funnen adj.
ny}fång{ad adj.
ny}född adj.
ny{född{hets}peri{od s.
ny}föd{else s.
ny}före{tag{ande s. -t
ny}för{lov{ad adj.
ny}för{värv s.
ny}för{värv{ad adj.
ny}gammal adj.
ny}gift adj.
ny}got{ik s.
ny}got{isk adj. -t -a
ny}grad s. 1/400 av ett varv

ny}grek{iska s. -n
ny}grädd{ad adj.
ny}hebre{iska s. -n
ny{het s. -en -er
ny{het{is{er{ing s.; massmedi-

ernas fabrikation av ny-
heter

ny{hets}art{ikel s.
ny{hets}be{vak{ning s.
ny{hets}byrå s. -n -er
ny{hets}för{medl{ing s.
ny{hets}in{slag s.
ny{hets}lysten adj.
ny{hets}lyst{nad s.
ny{hets}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. nyhetsmakarna
ny{hets}mak{eri [ny•- el. -i•] s.

-et -er
ny{hets}materi{al s.
ny{hets}medi{um s., till

3medium
ny{hets{mäss{ig adj. -t -a
ny{hets}pro{gram s.
ny{hets}re{dakt{ion s.
ny{hets}snutt s.
ny{hets}stoff s.
ny{hets}sänd{ning s.
ny{hets}törst s.
ny{hets}upp{läs{are s.
ny{hets}ut{sänd{ning s.
ny{hets}värde s.
ny}hum{an{ism s.
ny}in{flytt{ad adj.
ny{ing s. -en -ar eld i det
fria upptänd i två på var-
andra liggande stockar med
kavlar emellan

ny{ings}stock s.
ny}in{köpt adj.
ny}in{redd adj.
ny}in{rätt{ad adj.
ny}in{spel{ad adj.
ny}in{spel{ning s.
ny}in{stift{ad adj.
ny}in{vest{er{ing s.
ny}in{vigd adj.
ny}is s.
ny}is{ländska s. -n
ny}kamm{ad adj.
ny}klass{ic{ism s.
ny}klass{ik{er s.
ny}klass{isk adj. -t -a
ny}klippt adj.

ny}kläckt adj.
ny}kokt adj.
ny}kol{oni{al{ism s.
ny}kom{ling s. -en -ar
ny}kommen adj.
ny}kom{pon{er{ad adj.
ny}kon{stru{er{ad adj.
ny}kon{strukt{ion s.
nykter adj. -t nyktra
nykter{het s.
nykter{hets}för{en{ing s.
nykter{hets}loge s., till 2loge
nykter{hets}nämnd s.
nykter{hets}org{an{is{at{ion s.
nykter{hets}pol{it{ik s.
nykter{hets}pro{pag{anda s.
nykter{hets}rör{else s.
nykter{hets}vård s. -en
nykter{ism [-is•m] s. -en
nykterhetsrörelse

nykter{ist s. -en -er
nykter{ist{isk adj. -t -a
nyktra v. -de; n. till bli
nykter el. nyktrare

ny}kärn{ad adj.
ny}köpt adj.
ny}lagd adj.

1ny}liber{al adj. -t -a
2ny}liber{al s.
ny}liber{al{ism s.
ny{lig adj. -t -a ªmest prov.º
nyligen gången el. in-
träffad; inte på nyliga dar
inte på länge

ny{lig{en adv. för kort tid
sedan

nylle s. -t -n ªvard.º ansikte;
få på nyllet få slag i an-
siktet, få stryk

ny}lok{al{is{er{ing s.
nyl{on [-å•n] s. -et el. -en
amidplast som fibermaterial
i kläder m.m.

nyl{on}blus s.
nyl{on}fiber s.
nyl{on}lina s.
nyl{on}skjorta s.
nyl{on}strumpa s.
ny}ländsk adj. -t -a som till-
hör el. avser Nyland i Fin-
land

ny}ländska s. -n nyländskor
1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
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ny}länn{ing s. -en -ar
ny}mangl{ad adj.
ny}marx{ism s.
nymf s. -en -er kvinnlig
naturgudomlighet;
insektslarv i sista ut-
vecklingsstadiet; flug-
fiskebete som liknar en
sländlarv m.m.

nymf{ett [-ett•] s. -en -er
sexuellt brådmogen ung
flicka

1nymfo{man [-a•n] s. -en -er
2nymfo{man [-a•n] adj. -t -a
nymfo{mani [-i•] s. -n starkt
stegrad könsdrift hos
kvinnor el. hondjur

nymf}pest s.; hos bin
ny}min{ut s. -en -er 1/100
av en nygrad

ny}mod{ig adj. -t -a modern
ny}mod{ig{het s. -en -er
ny}morn{ad äv. ny}-

morgn{ad adj.
ny}mål{ad adj.
ny}måne s.
ny}naz{ism s.
ny}naz{ist s.
ny}naz{ist{isk adj. -t -a
nynna v. -de smågnola
ny}norsk adj. -t -a
ny}norska s. -n språk
ny}odla v.
ny}odl{are s.
ny}odl{ing s.
ny}op{er{er{ad adj.
ny}ordna v.
ny}ordn{ing s.
ny}orient{er{ing s.
nyp s. -et; pl. =

1nypa s. -n nypor
2nypa v. nöp, nypt äv. nupit,

perf. part. nypt, pres. nyper
nyp{as v. nöps, nypts äv.

nupits, pres. nyps nypa
ngn; nyps inte!

ny}plant{er{ad adj.
ny}plant{er{ing s.
ny}platon{ism s.
ny}platonsk adj. -t -a
ny}plock{ad adj.
nyp{ning s. -en -ar
nyp{on s. -et; pl. = frukt

nyp{on}blom s.
nyp{on}buske s.
nyp{on}ros s. -en -or
nyp{on}röd adj.
nyp{on}snår s.
nyp{on}soppa s.
nyp{on}te s.
ny}potat{is s. ªprov. o. finl.º
färskpotatis

ny}premi{är s.
ny}press{ad adj.
ny}pris s., till 1pris
ny}pro{duc{er{ad adj.
ny}pro{dukt{ion s.
nyp}tång s. -en nyptänger
ny}publ{ic{er{ad adj.
ny}puts{ad adj.
ny}på{stigen adj.
ny}rak{ad adj.
ny}re{al{ism s.
ny}reg{istr{er{ad adj.
ny}regl{er{ing s.
ny}rekryt{era v.
ny}rekryt{er{ing s.
ny}re{nov{er{ad adj.
ny}re{par{er{ad adj.
ny}rik adj. -t -a
ny}rokoko s.
ny}rom{ant{ik s.
ny}rom{ant{ik{er s.
ny}rom{ant{isk adj. -t -a

1nys s. oböjl. ªvard.º i uttr. få n.
om ngt få kännedom el.
aning om ngt

2nys s. -et ªvard.º skräp,
smörja; struntprat m.m.;
inte ett n. inte ett knyst el.
dyft

nysa v. nös äv. nyste, nyst,
pres. nyser

ny}sats{ning s.
nys}at{tack s.
ny}sekund s. 1/100 av en
nyminut

ny}silver s. legering av
koppar, zink o. nickel
med försilvring

ny{silver}sked s.
ny}skapa v.
ny}skap{are s.
ny}skap{else s.
ny}skriven adj.
ny}slagen adj.

nys{ning s. -en -ar
nys{nings}at{tack s.
ny}snö s.
ny}språk{lig adj. -t -a
nys}pulver s.
nyss adv. helt nyligen, för
en kort stund sedan

nyss}nämnd adj.
nysta v. -de linda i nystan,
vira o.d.

ny{stagm{us [-agg•-] s. oböjl.;
fenomen bestående i ofrivill-
iga hastiga rörelser av
ögongloben; en n.

nyst{an s. -et; pl. =
ny}start{ad adj.
ny}stav{ning s.
ny}stekt adj.
nyst}form{ig adj. -t -a
nyst}krona s.
nyst{ning s.
ny}struken adj.
nyst}vinda s.
ny}städ{ad adj.
ny}svensk adj. -t -a
ny}svenska s. -n svenska
språket efter 1526

ny}sådd adj.
nys}ört s.; växt
ny}teckn{ing s.; av aktier m.m.
nyter adj. -t nytra fryntlig,
glättig

nyter{het s.
ny}testa{ment{lig adj. -t -a
ny}till{komm{ande adj. oböjl.
ny}till{kommen adj.
ny}till{skott s.
ny}till{trädd adj.
ny}till{verk{ad adj.
ny}tryck s.
ny}trycka v.
ny}tryck{ning s.

1nytta s. -n gagn, fördel o.d.
2nytta v. -de gagna, löna

sig, tjäna till
nytt{ig adj. -t -a som är till
nytta

nytt{ig}göra v.
nytt{ig{het s. -en -er
nytt{ig{hets}mor{al s.
nyttja v. -de begagna;
gagna, hjälpa, tjäna till

nyttj{ande}för{bud s.
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nyttj{ande}rätt s.
nyttj{ande{rätts}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. nyttjande-
rättshavarna

nytto}be{ton{ad adj.
nytto}for{don s.
nytto}funkt{ion s.
nytto}före{mål s.
nytto}glas s.
nytto}konst s.
nytto}kort s.; för bilparkering
nytto}mor{al s.
nytto}park{er{ing s.
nytto}syn{punkt s. från n.
nytto}traf{ik s.
nytto}växt s.
ny}tvätt{ad adj.
ny}tänd adj.
ny}tänd{ning s.
ny}tänk{ande s. -t
ny}upp{rätta v.
ny}upp{sätta v.
ny}upp{täckt adj.
ny}ut{ex{am{in{er{ad adj.
ny}ut{given adj.
ny}ut{gåva s.
ny}ut{kommen adj.
ny}ut{nämnd adj.
ny}ut{slagen adj.
ny}ut{veckl{ing s.
ny}vakn{ad adj.
ny}val s. -et; pl. =
ny}vald adj.
ny}vunnen adj.
ny}väckt adj.
ny}välja v.
ny}välle s. -t ªprov.º återväxt
efter slåtter

ny}värde s.
ny{värd{es}för{säkr{ing s.
ny{zee}länd{are [-se•-] s. -n;

pl. =, best. pl. nyzeeländ-
arna inv. i Nya Zeeland

ny{zee}ländsk adj. -t -a
ny{zee}ländska s. -n nyzee-

ländskor kvinna
ny}år s. mellan jul och n.
ny{års}afton s.
ny{års}dag{en s. best. årets
första dag

ny{års}helg s.
ny{års}lycka s. -n nyårs-

lyckor ªfinl.º tennstycke

stöpt i vatten på nyårs-
afton

ny{års}löfte s.
ny{års}natt s.
ny{års}re{vy s.
ny{års}vaka s.
ny}öppn{ad adj.
ny}över{sätt{ning s.

1nå v. nådde, nått, nådd n.
nått, pres. når räcka upp
till; komma fram till,
hinna

2nå interj.; uttryckande förman-
ing el. otålighet el. förvåning
el. medgivande m.m.

nå{bar adj. -t -a
1nåd s. -en; i nåder väl-

villigt, nådigt; ta ngn till
nåder åter visa sig väl-
villigt stämd mot ngn; en
poet av Guds nåde en
gudabenådad poet; ers n.
ªåld.º, i tilltal till högt uppsatt
person

2nåd s. -en -ar nådning;
nådad spets

nåda v. -de stuka o. slå in
spets el. kant på

nåda}skott s. dödsskott
som förkortar lidandet

nåda}stol s. lock på för-
bundsarken m.m.

nåda}stöt s. dödsstöt som
förkortar lidandet

nåda}tid s. frist
nåd}dorn s.
nåde v.; pres. konj. vare
nådig; Gud nåde dig om
du rör mina saker som uttr.
för hot e.d.

nåde se 1nåd
nåde}an{sök{an s.
nåde}be{vis s.
nåde}bröd s.
nåde}gåva s.
nåde}hjon s. ªåld.º
nåde{lig adj. -t -a ªåld.º
nådig

nåde{lig{en adv.
nåde}medel s.
nåder se 1nåd
nåde}rik adj. -t -a
nåde}veder{mäle s.

nåde}år s. ªhist.º
nåde}ärende s.
nåd{ig adj. -t -a; det är 

inte nådigt att ªvard.º
inte lätt el. behagligt 
att; n. frun ªåld.º, i till- el.
omtal

nåd{ning s.
någ{on pron. något några äv.

vard. nån nåt nåra; n. som
helst; n. annanstans

någ{on}dera pron.; n. något-
dera någon av flera; n.
sidan någon av sidorna

någ{on}sin äv. vard.
nån}sin adv.; någon gång
över huvud taget

någ{on}stans äv. vard. nån}-
stans [nån•- el. -an•s] adv.;
särskr. äv. på el. till någon
plats

någ{on}städ{es adv. ªåld.º
någonstans

någ{on}ting äv. vard.
nån}ting pron. något

någ{on}vart [nå•- el. -vart•]
äv. vard. nån}vart [nånn•-
el. -vart•] adv.; särskr. äv.
inte komma n. inte
komma ur fläcken

någ{or}lunda adv. tämligen
el. hjälpligt e.d.

någ{or}städ{es adv. ªåld.º
någonstädes

någ{ot}så{när [nå•- el. -nä•r]
el. någ{ot så när adv. någ-
orlunda

nå}ja [nå•- el. -ja•] interj.;
särskr. äv.

nål s. -en -ar
nåla v. -de fästa med nålar

m.m.; n. fast, ihop
nål}brev s.
nål}dyna s.
nål}filt s.
nål{filt(s)}matta s.
nål}fin adj. -t -a
nål}form{ig adj. -t -a
nål}kort s.; för manuell

sortering av data
nål{korts}reg{ister s.
nål}mikro{fon s.; till grammo-

fon
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nål{ning s. -en -ar
nål}peng{ar s. pl. ªmest åld.º
nål}spets s.
nål}stick s.
nål}sting s.
nål}stygn el. nål}styng s.
nålstick

nåls}udd s.
nåls}öga s.
nål}vass adj. -t -a
nån se någon
nånsin se någonsin
nånstans se någonstans
nånting se någonting
nånvart se någonvart
nå}nå [nå•- el. -nå•] interj.;

särskr. äv.
1nåt el. 3not [nå•t] s. -en -ar

ränna, fals
2nåt s. -en el. -et; pl. -ar el. =

söm; fog t.ex. mellan däcks-
plankor

nåta el. 2nota [nå•ta] v. -de
förse med nåt

nåt}fräs s. -en -ar till 1nåt
nåt}hyvel s.; till 1nåt
nåt}kitt s.; till 2nåt
nåtla v. -de sy ihop ovan-

läder m.m.
nåtl{are s. -n; pl. =, best. pl.

nåtlarna
nåtl{eri [-i•] s. -et -er
nåtl{ing s.
nåt}mask{in s.; till 1nåt
nåt{ning el. not{ning s.
nå}väl [nå•- el. -vä•l] interj.;

särskr. äv.
nä interj. ªmest vard.º nej; nä

nä (jfr nänä); nää, män
näbb s. -en äv. -et; pl. -ar

äv. =
näbba s. -n näbbor ªvard.º
näbbig flicka

näbb{as v. näbbades ªvard.º
vidröra el. hacka var-
andras näbbar; mun-
huggas m.m.

näbb}djur s.
näbb}gädda s.
näbb{ig adj. -t -a munvig o.
respektlös, näsvis

näbb{ig{het s.
näbb}mus s.

näbb}sko s.
näbb}val s. -en -ar

1näck s. -en övernaturligt
väsen förknippat med in-
sjöar o. vattendrag;
strömkarl

2näck adj. oböjl. ªvard.º
naken; bada n.

näck}blad s.
näck}ros s. -en -or
näck{ros}damm s. -en -ar
nähej se nehej
näkter}gal s. -en -ar fågel
näkter{gals}sång s.
nä}men konj. ªvard.º nej,
men

näm{lig{en adv.
nämna v. nämnde
nämn{are s. -n; pl. =, best. pl.

nämnarna tal under
bråkstrecket i ett bråk;
divisor

nämn{bar adj. -t -a
nämnd s. -en -er
nämnde}man s., till 1man
nämnde{mans}val s. -et; pl. =
nämnd}hus s.
nämnd(s)}leda{mot s.
nämn}värd adj.
nänn{as v. nändes, nänts,

pres. nänns i nekande sats ha
hjärta att, förmå sig till
att; jag nänns inte berätta
det

nä}nä [nä•- el. -nä•] interj.
ªvard.º nej

näpen adj. näpet näpna
näpen{het s.
näppe s. oböjl. med nöd och

n. med knapp nöd
näppe{lig{en adv. knappast
näpsa v. näpste tillrätta-
visa, bestraffa o.d.

näpst s. -en
1när adv. 1 n. kommer du?;

n. som helst 2 nära; n.
och fjärran; inte på långt
n. inte tillnärmelsevis,
långt ifrån; på ett hår n.
ytterst nära o.d.; så n.
nästan o.d.; så n. som på
med undantag av,
förutom; göra ngn för n.

el. förnär skada el. kränka
ngn

2när konj. n. jag kom hem,
hade hon redan åkt

1nära adj. oböjl.; komp. närm-
are äv. närmre, superl.
närmast äv. närmst befintlig
på kort avstånd i rum el.
tid; n. vänner förtroliga
vänner

2nära adv.; komp. närmare
äv. närmre, superl. närmast
äv. närmst; ha n. till; n.
hälften

3nära v. närde, pres. när ge
näring; ªbildl.º hysa m.m.;
n. sig föda sig, skaffa sig
utkomst

nära{död{en}upp{lev{else s.
näraliggande se närliggande
när{ande adj. oböjl. närings-
rik, stärkande

nära}på adv. nästan o.d.
när}be{lägen adj.
när}be{släkt{ad adj.
när}bild s.
när}bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
när}but{ik s.
när}demo{krati s.
när}för{ort s.
när}för{svar s.
när}gången adj. påträng-
ande, påflugen o.d.

när}gången{het s.
när}helst [-hel•st] konj.;

särskr. äv.
när{het s.
när{hets}but{ik s.
när{hets}känsla s.
när{hets}princip s. subsidi-
aritetsprincipen

när{ig adj. -t -a mån om
förtjänsten, sniken, snål

när{ig{het s.
när{ing s. -en -ar föda;
yrkesmässig verksamhet

när{ings}an{mäl{an s. ªfinl.º
när{ings}be{hov s.
när{ings}bi{drag s.
när{ings}fatt{ig adj. -t -a
när{ings}forsk{ning s.
när{ings}fri{het s.
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när{ings}fysio{logi s.
när{ings}fång s. -et; pl. =
när{ings}för{bud s.
när{ings}geo{grafi s.
när{ings}gren s.
när{ings}hjälp s.
när{ings}idk{are s.
när{ings}kedja s.
när{ings}liv s.
när{ings{livs}org{an{is{at{ion s.
när{ings}lös{ning s.
när{ings}medel s.
när{ings}om{buds{man s.

ªfinl.º
när{ings}pol{it{ik s.
när{ings}pol{it{isk adj. -t -a
när{ings}rik adj. -t -a
när{ings}rikt{ig adj. -t -a
när{ings}salt s.
när{ings}ställe s.
när{ings}ut{skott s.
när{ings}ut{öv{ning s.
när{ings}verk{sam{het s.
när{ings}vän{lig adj. -t -a
när{ings}värde s.
när{ings}ämne s.
när}kamp s. -en -er
Närke namn det vackra N.
närk{ing s. -en -ar
närk{ingsk adj. -t -a
närk{ingska s. -n närk-

ingskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

närk{isk adj. -t -a
närk{iska s. -n närkiskor

1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
när}kon{takt s.
när}ligg{ande el. nära}-

ligg{ande adj. oböjl.
när}lös{ning s. till 3nära
närma v. -de; n. sig komma
närmare

närm{ande s. -t -n särsk.
handling som syftar till
intimare kontakt

närm{are adv. nästan; jfr
2nära; n. hundra personer

närmare se 1nära
närm{ast adv. nästan; jfr

2nära; han blev n. rörd
närmast se 1nära
närm{ast}ligg{ande adj. oböjl.
närm{ast}stå{ende adj. oböjl.

närme}värde s. ungefärligt
värde som kommer nära det
exakta

när}miljö s.
när}minne s.
när}om{råde s.
när}park{er{ing s.
när}pol{is s.
när}rad{ar s.
när}radio s. -n
när}salt s. till 3nära
när}sam{tal s. telefonsamtal
inom det egna rikt-
nummerområdet

när}serv{ice s.
när}sjuk{vård s.
när}skott s.
när}skyld [-syl•d] adj. ªåld.º
närbesläktad

när}skyld{het [-syl•d-] s.
när}sluta v., till 3sluta
när}sluten adj.
när}släkt{ad adj.
när}som{helst [-hel•st] adv.;

särskr. äv.
när}strid s.
när}stå{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
när}synt adj.
när}synt{het s.
när}traf{ik s.
när-TV el. när-tv s.
när}vara v. närvarade, när-

varat el. närvarit, pres. när-
varar; förekommer huvudsakl.
i inf. vara på platsen för en
viss händelse; han skall n.
vid invigningen

när}var{ande adj. oböjl. som
finns på plats; nuvar-
ande m.m.; för n. nu; i n.
stund

när}varo s. -n; i ngns n. då
ngn är närvarande

när{varo}kont{roll s.
när{varo}kort s.
när{varo}lista s.
när{varo}plikt s.
när{varo}rätt s.
näs s. -et; pl. = landtunga;
udde

näsa s. -n näsor; stå på
näsan ªvard.º; få lång n.

ªvard.º bli snopen; ha
skinn på näsan kunna
säga ifrån o.d.

näs}ben s.
näs}blod s.
näs}blöd{ning s.
näs}borre s. -n näsborrar
näs}bränna s. -n näsbrännor
tillrättavisning

näs}dropp{ar s. pl.
näs}duk s. -en -ar
näs{duks}ficka s.
näs{horns}fågel s.
näs}håla s.
näs}knäpp s. -en -ar

ªvard.º
näs}rot s.
näs}rygg s.
nässel}djur s.
nässel}feber s.
nässel}fjäril s.
nässel}snår s.
nässel}soppa s.
nässel}ut{slag s.
nässel}vatten s.
nässja v. -de ªprov.º snoka;

n. i ngt
nässla s. -n nässlor växt

1näst adv. superl. närmast; n.
efter; n. intill äv. i det
närmaste; n. störst, högst,
bäst nummer två i stor-
lek osv.

2näst s. -et; pl. = löst sytt
stygn

1nästa adj.; mask. näste
närmast följande o.d.;
nästa år; näste man

2nästa s. -n medmänniska;
älska sin n.

3nästa v. nästade el. näste,
nästat el. näst, nästad
n. nästat el. näst, n. näst sy
med lösa stygn, tråckla

näst{an adv. i det närmaste,
så när

näst{an}kär{lek s.
näste s. -t -n fågelbo; till-
håll; krypin m.m.

näste se 1nästa
näst}följ{ande adj. oböjl.
näst}gårds adv.
näst{gårds}väg s.
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näst in}till [näs•t- el. -till•]
el. näst}in{till adv.

näs}tipp s.
näst}komm{ande adj. oböjl.
näst}kus{in s. ªprov.º syssling
nästla v. -de; n. sig in el. n.

in sig listigt bereda sig till-
träde el. vinna insteg o.d.

1näst{ning s. -en -ar kort
tyllkjol för balettdansös

2näst{ning s. -en till 3nästa
näst}rot s.; växt; till näste
näst}stygn s. till 3nästa
näst}unge s. till näste
näs}täppa s. -n
näs}vinge s.
näs}vis adj. -t -a som tar sig

för stora friheter, påflugen
o.d.

näs}vis{het s. -en -er
nät s. -et; pl. = i best. sing.

även om datornätet World
Wide Web (webben)

näta v. -de slå boll i nät i
tennis; göra mål i fotboll
m.m.; förse med nät

nät}an{sluten adj. n. radio
nät}an{slut{ning s.
nät}bind{ning s.
nät}boll s. ªsport.º
nät}brynja s.
nät}fiske s.
nät}fönster s.
nät}handel s. handel med
varor via Internet

nät}hinna s.; i öga
nät{hinne}av{loss{ning s.
nät}kasse s.
nät}mage s.; hos idisslare
nät}maska s.
nät}mel{on s.
nät{ning s.
nät}plan{er{ing s.
nät}spänn{ing s.
nät}strumpa s.
nätt adj.; n. =, -a; n. och

jämnt se jämnt; n. upp el.
opp just el. knappt

nätta v. -de ªprov.º vara
sparsam, knappa in

nättel}duk s. finare vävnad
av bomull el. likn.

nättel{duks}brod{yr s.

nätt{het s.
nätt{ing s. -en -ar nejonöga
nätt{ing}fiske s.
nätt}opp äv. nätt}upp adv.
just, knappt

nät}tröja s.
nättupp se nättopp
nät}under{tröja s.
nät}verk s.
nät{verks}plan{era v.
nät{verks}plan{er{ing s.
nät}vinge s.; insekt
näva s. -n nävor växt
näve s. -n nävar
näver s. -n nävrar björk-
bark

näver}dosa s.
näver}kont s.
näver}lur s. -en -ar
näver}slöjd s.
näver}täkt s.
nävestor se nävstor
näv}gröt s. ªprov.º
näv}kamp s. -en -er
näv}rätt s.
näv}stor el. näve}stor adj.

-t -a
nää interj. ªvard.º nej; n. då
nöd s. -en i sms äv. provisor-
isk, reserv-; vara av
nöden vara nödvändig el.
ytterst behövlig; till nöds
som nödfallsutväg, möj-
ligen

nöd}bedd adj.
nöd}bjuden adj.
nöd}bo{stad s.
nöd}broms s.
nödd adj. nött nödda
nödgad, tvingad; n. och
tvungen

nöd}dop s.
nöd}fall s.
nöd{falls}ut{väg s.
nöd}flagg s.
nöd}foder s.
nödga v. -de genom på-
tryckningar påverka

nödg{as v. nödgades vara
tvungen att

nöd}hamn s.
nöd}hjälp s.
nöd{hjälps}arbete s.

nöd{ig adj. -t -a
nöd}landa v.
nöd}land{ning s.
nöd}lid{ande adj. oböjl.
nöd}läge s.
nöd}lögn s.
nöd}lös{ning s.
nöd}mynt s. ªhist.º
nöd}nummer s. ªfinl.º
nöd}rak{et s.
nöd}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men
nöd}rop s.
nöd}rätt s.
nöd}sak{ad adj. anse sig n.

att
nöd}sak{as v. nödsakades
vara tvungen

nöd}segel s.
nöd}sign{al s.
nöd}situ{at{ion s.
nöd}slakt s.
nöd}stopp s., till 1stopp
nöd}ställd adj.
nöd}ställd{het s.
nöd}torft s. -en vad som
behövs för livsuppe-
hället

nöd}torft{ig adj. -t -a nätt o.
jämnt tillräcklig, knapp
m.m.

nöd}tvungen adj.
nöd}tvång s.
nöd}ut{gång s.
nöd}vänd{ig adj. -t -a
nöd{vänd{ig}göra v. _
nöd{vänd{ig{het s. -en -er
nöd{vänd{ig{hets}art{ikel s.
nöd{vänd{ig{hets}vara s.
nöd}vänd{igt{vis adv.
nöd}värn s. oböjl.
nöd{värns}rätt s.
nöd}år s.
nöja v. nöjde; n. sig (med)
nöj{akt{ig adj. -t -a tillfreds-
ställande, godtagbar

nöj{akt{ig{het s.
nöj{as v. nöjdes mest i inf.

låta sig n. med
nöjd adj. nöjt nöjda till-
fredsställd; nöjda kunder

nöjd}för{klar{ing s. ªjur.º efter
dom
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nöje s. -t -n; för nöjes skull
för ro skull

nöj{es}an{lägg{ning s.
nöj{es}bransch{en s. best.
nöj{es}etabl{isse{mang s.
nöj{es}fisk{are s.
nöj{es}fält s.
nöj{es}industri s.
nöj{es}jakt s.
nöj{es}köra v.
nöj{es}kör{ning s.
nöj{es}liv s.
nöj{es}lok{al s.
nöj{es}lysten adj.
nöj{es}lyst{nad s.
nöj{es}pappa s. ªvard.º
nöj{es}park s.
nöj{es}resa s.
nöj{es}segl{ing s.
nöj{es}till{ställ{ning s.
nöj{es}värld{en s. best.
nöj{es}åka v.
nöj{es}åk{ning s.

nöj{sam adj. -t -ma roande,
rolig, trevlig

nörd s. -en -ar ªnedsättandeº
enkelspårig och löje-
väckande person, tönt

nörel s. -n växt
nörel}släkt{et s. best.

1nöt s. -en nötter frukt; en
hård n. att knäcka ªmest
bildl.º en svår uppgift att
lösa

2nöt s. -et; pl. = nötkreatur;
ªbildl.º dumbom

nöta v. nötte; n. in
nöt{akt{ig adj. -t -a
nöt{akt{ig{het s.
nöt{bar{het s. förmåga att
motstå nötning

nöt}bo{skap s.
nöt}brun adj. -t -a
nöt}chokl{ad s.
nöt}djur s.
nöt}hår s.

nöt{hårs}matta s.
nöt}knäck{are s. -n; pl. =,

best. pl. nötknäckarna
nöt}knäpp{are s.
nöt}kre{at{ur s. tamdjur av
oxsläktet

nöt{kre{at{urs}ras s. -en -er
nöt}kråka s.
nöt}kärna s.
nöt}kött s.
nöt{kötts}pro{dukt{ion s.
nöt}lever s.
nöt{ning s.
nöt{nings}be{ständ{ig adj.

-t -a
nöt{nings}reum{at{ism s.
nöt{nings}tål{ig adj. -t -a
nöt}skal s.
nöt}skrika s.; fågel
nöt}stark adj. -t -a; till nöta
nöt}stek s. -en -ar
nöt}väcka s. -n nötväckor
nöt}yta s.; till nöta
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1o s. o:et; pl. o:n el. o, best. pl.
o:na; A och O se 1a

2o interj. o ve!
o- i sms; anger motsatta egen-

skaper till dem som anges i
efterleden; utgör en negativ
förstärkning av efterleden;
omänsklig; odjur

o}ac{centu{er{ad adj. obe-
tonad

o}ac{cept{abel adj. oantag-
bar, oantaglig

o}adel s. oböjl. adel och o.
o}adl{ig adj. -t -a
o}af{fekt{er{ad adj. okonstlad
o}akadem{isk adj. -t -a

1o}akt{at konj. trots; o. att
2o}akt{at prep. trots; o. svår-

igheterna
o}akt{sam adj.
o}akt{sam{het s.
o}amer{ik{ansk adj. -t -a
o}an{ad adj. oanade möjlig-

heter
o}ana{lys{er{bar adj. -t -a
o}and{lig adj. -t -a
o}and{lig{het s.
o}an{frätt adj.
o}an{fäkt{ad adj.
o}an{fäkt{bar adj. -t -a
o}an{fäkt{lig adj. -t -a oan-
griplig; opåverkbar

o}an{ge{näm adj. -t -a
o}an{grip{bar adj. -t -a
o}an{grip{lig adj. -t -a
o}an{grip{lig{het s.
o}an{mäld adj.
o}an{märkt adj. opåtalad;
ouppmärksammad m.m.

o}an{nons{er{ad adj.
o}ans{ad adj.
o}an{sen{lig adj. -t -a
o}an{sen{lig{het s.

1o}an{sett konj. ªåld.º oaktat;
utan hänsyn till att

2o}an{sett prep. ªåld.º trots
o}an{skaff{bar adj. -t -a

o}an{ständ{ig adj. -t -a
o}an{ständ{ig{het s. -en -er
o}an{svar{ig adj. -t -a
o}an{svar{ig{het s.
o}an{tag{bar adj. -t -a
o}an{tag{lig adj. -t -a
o}an{tag{lig{het s.
o}an{tast{ad adj.
o}an{tast{bar adj. -t -a
o}an{tast{bar{het s.
o}an{tast{lig adj. -t -a
o}an{tast{lig{het s.
o}an{träff{ad adj.
o}an{träff{bar adj. -t -a
o}an{träff{bar{het s.
o}an{tänd{lig adj. -t -a
o}an{vänd adj.
o}an{vänd{bar adj. -t -a
o}an{vänd{bar{het s.
o}apt{it{lig adj. -t -a
o}apt{it{lig{het s.
o}arbet{ad adj.
o}arm{er{ad adj.
o}art s. osed, olat
o}art{ig adj. -t -a
o}art{ig{het s. -en -er
o}art{ikul{er{ad adj. utan be-

stämda språkljud; obe-
stämd, onyanserad

1oas [oa•s] s. -en -er boplats
med vatten o. växtlighet
i öken

2oas [oa•s] s. -en skinn (för
bokband)

oas{is [oa•-] s. oböjl. massa
av poröst material för
blomsterarrangemang;
en o. – Urspr. varunamn.

oas}källa s.
oas}skinn s.
o}as{sur{er{ad adj.
o}at{test{er{ad adj.
o}at{trakt{iv adj. -t -a
o}av{bruten adj.
o}av{gjord adj.
o}av{händ{bar adj. -t -a
o}av{händ{bar{het s.
o}av{händ{lig adj. -t -a som
inte kan avstås; omistlig

o}av{händ{lig{het s.
o}av{häng{ig adj. -t -a obero-
ende, självständig

o}av{häng{ig{het s.

o{av{häng{ig{hets}för{-
klar{ing s.

o}av{kort{ad adj.
o}av{låt{lig adj. -t -a oupp-
hörlig, ständig

o}av{låt{lig{en adv.
o}av{lön{ad adj.
o}av{sedd adj.
o}av{sett prep. bortsett från
o}av{sikt{lig adj. -t -a
o}av{slut{ad adj.
o}av{slut{lig adj. -t -a
o}av{sätt{bar adj. -t -a
o}av{sätt{lig adj. -t -a
o}av{sätt{lig{het s.
o}av{verk{ad adj.
o}av{vis{bar adj. -t -a
o}av{vis{lig adj. -t -a som
inte kan avvisas; oefter-
givlig; oundgänglig

o}av{vis{lig{en adv.
o}av{vittr{ad adj.
o}av{vänd adj. se oavvänt på

ngn utan att vända bort
blicken

o}av{vänd{bar adj. -t -a
o}av{ytter{lig adj. -t -a som
inte kan el. får avyttras;
omistlig

o}bal{ans s.
o}bal{ans{er{ad adj.
o}ban{ad adj. svårfram-
komlig

o}bark{ad adj. obarkade
stockar

o}barm{härt{ig adj. -t -a
skoningslös, hjärtlös

o}barm{härt{ig{het s.
ob{duc{ent [-sen•t] s. -en -er
ob{duc{era v. -de öppna o.
besiktiga död kropp

ob{duc{er{ing s.
ob{dukt{ion [-kso•n] s. -en 

-er
ob{dukt{ions}bord s.
ob{dukt{ions}proto{koll s.
ob{dukt{ions}rap{port s.
ob{dukt{ions}re{sult{at s.
o}be{akt{ad adj.
o}be{arbet{ad adj.
o}be{bodd adj.
o}be{boe{lig adj. -t -a
o}be{byggd adj.
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o}bedd adj. göra ngt o.
oombedd

o}be{ed{ig{ad adj.
o}be{faren adj.
o}be{fint{lig adj. -t -a
o}be{fint{lig{het s.
o{be{fint{lig{hets}reg{ister s.
o}be{fläck{ad adj. den

obefläckade avlelsen
Jungfru Marias tillbliv-
else

o}be{fog{ad adj.
o}be{fog{en{het s.
o}be{folk{ad adj.
o}be{fordr{ad adj.
o}be{frakt{ad adj.
o}be{frynd{ad adj.
o}be{fäst adj.
o}be{gagn{ad adj.
o}be{gravd adj.
o}be{grip{lig adj. -t -a
o}be{grip{lig{het s. -en -er
o}be{gråten adj. obegråtet

obegråtna
o}be{gräns{ad adj.
o}be{gåv{ad adj.
o}be{gåv{ning s.
o}be{hag s. -et; pl. = känsla
av olust el. motvilja o.d.;
olägenhet, besvär m.m.

o}be{hag{lig adj. -t -a
o}be{hag{lig{het s. -en -er
o{be{hags}känsla s.
o}be{handl{ad adj.
o}be{hindr{at adv. utan
hinder; lätt, ledigt

o}be{händ{ig adj. -t -a
o}be{händ{ig{het s.
o}be{härsk{ad adj.
o}be{hör{ig adj. -t -a
o}be{hör{ig{en adv. ªjur.º
o}be{hör{ig{het s.
o}be{hör{igt adv.
o}be{höv{lig adj. -t -a
o}be{höv{lig{het s.
o}be{ivr{ad adj.
o}be{kant adj.
o}be{kant{skap s. -en
o}be{kräft{ad adj.
o}be{kväm adj. -t -a; o.

arbetstid t.ex. på söndagar
el. kvällar

o}be{kväm{het s.

obekvämhetstillägg avstavas
o{be{kväm{hets}till{lägg s.

o}be{kymr{ad adj.
o}be{last{ad adj.
o}be{lev{ad adj.
obel{isk [-is•k] s. -en -er fyr-
kantig o. uppåt tillspets-
ad stenpelare

obel{isk}form{ig adj. -t -a
o}be{lyst adj.
o}be{lön{ad adj.
o}be{mann{ad adj.
o}be{mantl{ad adj. ªbildl.º
ohöljd

o}be{medl{ad adj.
o}be{mängd adj.
o}be{märkt adj.
o}be{märkt{het s.
o}ben{ad adj. 1 o. fisk

2 obenat hår
o}be{nägen adj.
o}be{nägen{het s.
o}be{pröv{ad adj.
o}be{redd adj.
o}be{riden adj.

1o}be{ro{ende adj. oböjl.
2o}be{ro{ende s. -t
o}be{räkn{ad adj. oväntad,
oförutsedd; icke in- el.
medräknad; i n. sing. obe-
räknat äv. bortsett från

o}be{räkne{lig adj. -t -a
o}be{räkne{lig{het s.
o}be{rätt{ig{ad adj.
o}be{rör{bar adj. -t -a
o}be{rörd adj.
o}be{rörd{het s.
o}be{satt adj.
o}be{sedd adj. byta obesett
o}be{segl{ad adj. obeseglade

farvatten
o}be{segr{ad adj.
o}be{själ{ad adj.
o}be{skatt{ad adj.
o}be{sked{lig adj. -t -a ovän-
lig, elak

o}be{sked{lig{het s.
o}be{skriv{bar adj. -t -a
o}be{skriv{bar{het s.
o}be{skriv{lig adj. -t -a
o}be{skriv{lig{het s.
o}be{skuren adj.
o}be{slut{sam adj.

o}be{slut{sam{het s.
o}be{släkt{ad adj.
o}be{slöj{ad adj.
o}be{smitt{ad adj.
o}be{sprut{ad adj.
o}be{stick{lig adj. -t -a
o}be{stick{lig{het s.
o}be{stig{bar adj. -t -a
o}be{stig{lig adj. -t -a
o}be{stig{lig{het s.
o}be{strid{bar adj. -t -a
o}be{stridd adj.
o}be{strid{lig adj. -t -a
o}be{strid{lig{en adv. utan
tvivel

o}be{strid{lig{het s.
o}be{styck{ad adj.
o}be{styrkt adj.
o}be{stånd s. oböjl. dålig el.
usel ekonomi, insolvens

o}be{ställ{bar adj. -t -a
o}be{ställ{bar{het s.
o}be{stäm{bar adj. -t -a
o}be{stäm{bar{het s.
o}be{stämd adj.
o}be{stämd{het s.
o}be{ständ{ig adj. -t -a
o}be{ständ{ig{het s.
o}be{sudl{ad adj.
o}be{sutten adj. ªmest hist.º
o}be{svar{ad adj.
o}be{svär{ad adj.
o}be{sådd adj.
o}bet{ad adj. o. säd
o}be{tagen adj. medgiven,
tillåten o.d.; honom obe-
taget att utan hinder för
honom att

o}be{tal{bar adj. -t -a ytterst
dråplig, kostlig

o}be{tald adj.
o}be{ting{ad adj.
o}be{titl{ad adj.
o}be{ton{ad adj.
o}be{tving{ad adj.
o}be{tving{lig adj. -t -a
o}be{tving{lig{het s.
o}be{tyd{lig adj. -t -a
o}be{tyd{lig{het s. -en -er
o}be{täckt adj.
o}be{tänk{sam adj.
o}be{tänk{sam{het s.
o}be{tänkt adj.
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o}be{vak{ad adj.
o}be{vandr{ad adj.
o}be{vek{lig adj. -t -a
o}be{vek{lig{en adv.
o}be{vek{lig{het s.
o}be{vis{ad adj.
o}be{vis{bar adj. -t -a
o}be{vis{lig adj. -t -a
o}be{vittn{ad adj.
o}be{vuxen adj.
o}be{vågen adj.
o}be{vågen{het s.
o}be{väpn{ad adj.
o}be{vär{ad adj.
o}be{växt adj.
o}bibl{isk adj. -t -a
o}bibl{isk{het s.
o}bild{ad adj.
o}bild{bar adj. -t -a
o}bild{bar{het s.
o}bild{ning s.
o}bill{ig adj. -t -a orätt-
färdig, orimlig, oskälig

o}bill{ig{het s.
ob{jekt [-ek•t] s. -et; pl. =
föremål; ªspråkv.º satsdel
som uttrycker föremål
för handling – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

ob{jekt}an{ställd adj.
ob{jekt}an{ställ{ning s.
ob{jekt}glas s.; i mikroskop

1ob{jekt{iv [åbb•- el. -i•v] adj.
-t -a saklig; oväldig,
opartisk; verklig

2ob{jekt{iv [-i•v] s. -et; pl. =
mot föremålet vänd del
av linssystem o.d. i kikare
el. kamera m.m.

ob{jekt{iv{era v. -de ge yttre
form, förkroppsliga,
åskådliggöra

ob{jekt{iv{er{ing s.
ob{jekt{iv{ism [-is•m] s. -en
uppfattningen att all-
mängiltiga sanningar el.
värden existerar

ob{jekt{iv{itet [-e•t] s. -en
ob{jekt{iv{itets}granska v.
ob{jekt{iv}lins [-i•v-] s.
ob{jekt{iv}prisma [-i•v-] s.
ob{jekts}form s. -en -er
ob{jekts}kas{us s.

ob{jekt}skatt s. skatt på
ägodel

ob{jekts}sats s.
o}bjuden adj.
o}bland{ad adj.
oblat [-a•t] s. -en -er natt-
vardsbröd; skiva av tunt
utvalsad deg i tårta el. läke-
medelshölje m.m.

oblat}ask s.
oblat}tallr{ik s.
o}blekt adj.
o}blid adj.
o}blid{het s.
o}blidke{lig adj. -t -a obe-
veklig, skoningslös

o}blidke{lig{het s.
ob{lig{at [-a•t] adj.; n. =, -a

ªmus.º nödvändig i ett visst
sammanhang; o. stämma så
karakteristiskt utformad
att den inte kan und-
varas

ob{lig{at{ion s. -en -er tryckt
skuldebrev; ªmest jur.º
skyldighet, förpliktelse,
förbindelse

ob{lig{at{ions}e{miss{ion s.
ob{lig{at{ions}lån s.
ob{lig{at{ions}mark{nad s.
ob{lig{at{ions}ränta s.
ob{lig{at{ions}rätt s. ªjur.º rätt
som avser fordringar
m.m.

ob{lig{at{ions}ut{giv{ning s.
ob{lig{at{ions}vinst s.; på

premieobligation
ob{lig{at{or{isk [-to•-] adj. -t 

-a ovillkorligt före-
skriven, tvångs-, icke
valfri; ªjur.º som avser
fordringar m.m.

ob{lig{at{ori{um [-to•-] s.
obligatoriet obligatorier
ovillkorlig föreskrift el.
obligatorisk inrättning
o.d., skyldighet, tvång

ob{lig{at}stämma s.
ob{lig{at}viol{in s.
ob{lig{era [-se•-] v. -de för-
binda, förplikta; ªåld.º
försätta i tacksamhets-
skuld o.d.

ob{lig{er{ad adj. av tack-
samhet förpliktad att;
ªåld.º tacksamt förbunden

oblik [-i•k] adj. -t -a; oblika
kasus andra kasus än
nominativ

o}blod{ig adj. -t -a
o}blyg adj. -t -a
o}blyg{het s.
oboe [å•båe äv. åbå•] s. -n -r

träblåsinstrument
oboe}solo s.
obo{ist [-is•t] s. -en -er
oboeblåsare

obol [åbå•l] s. -en -er forn-
grekiskt mynt

o}borst{ad adj. ªäv. bildl.º
klumpig i umgänge

o}bot{färd{ig adj. -t -a
o}bot{färd{ig{het s.
o}bot{lig adj. -t -a
o}bot{lig{het s.
o}brotts{lig adj. -t -a; o. tro-

het
o}brotts{lig{het s.
o}bruk{ad adj.
o}bruk{bar adj. -t -a
o}bruk{bar{het s.
o}bruk{lig adj. -t -a
o}bruk{lig{het s.
o}bruten adj.
o}bryt{bar adj. -t -a
o}bryt{bar{het s.
o}bränd adj.
o}bränn{bar adj. -t -a
obs [åpps] s. -et; pl. =
något som bör uppmärk-
sammas

ob{scen [-se•n äv. -se•n] adj.
-t -a oanständig, slipprig

ob{scen{itet [-e•t] s. -en -er
ob{serv{and{um [-an•d-] s.

-et; pl. = påpekande av om-
ständighet el. faktum o.d.
som bör uppmärksamm-
as el. som manar till
eftertanke o.d.

ob{serv{ans [-an•s el. -an•s]
s. -en strängt iakttagande
av klosterregler; noggrann
uppmärksamhet

ob{serv{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a som strängt
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iakttar regler; iakttag-
ande, uppmärksam

ob{serv{at{ion s. -en -er plan-
mässig iakttagelse; upp-
sikt; avläsning av mät-
instrument m.m.

ob{serv{at{ions}fönster s.
ob{serv{at{ions}för{måga s.
ob{serv{at{ions}klass s.
ob{serv{at{ions}klin{ik s.; för

undervisning
ob{serv{at{ions}plats s.
ob{serv{at{ions}post s.
ob{serv{at{ions}punkt s.
ob{serv{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; ä. titel för högre
befattningshavare vid
astronomiskt observ-
atorium m.m.

ob{serv{at{orie}bygg{nad s.
ob{serv{at{ori{um [-to•-] s.

observatoriet observat-
orier anläggning för
astronomiska el. andra
vetenskapliga observat-
ioner

ob{serv{at{ör [-ö•r] s. -en -er
iakttagare; person med
uppgift att göra observ-
ationer

ob{serv{at{örs}stat{us s. -en
ob{serv{at{örs}styrka s.
ob{serv{era v. -de iaktta, ge
akt på; lägga märke till

ob{serv{er{bar adj. -t -a
obsidi{an [-a•n] s. -en -er
vulkaniskt glas

obsidi{an}kniv s. ªmest
arkeol.º

obs}klass s. ªtidigare officiell
termº observationsklass
i skola

obs}klin{ik [åpp•s-] s.
ªtidigare officiell termº ob-
servationsklinik i skola

1obskur{ant [-an•t] s. -en -er
ªåld.º upplysningsfientlig
människa, mörkman

2obskur{ant [-an•t] adj.; n. =,
-a ªåld.º

obskur{ant{ism [-is•m] s. -en
upplysningsfientlighet

obskyr [-ky•r] adj. -t -a

moraliskt tvivelaktig,
skum; okänd; dunkel

ob{sol{et [-e•t] adj.; n. =, -a
föråldrad

obstetr{ik [-i•k] s. -en för-
lossningskonst

obstetr{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
obstetr{isk [-e•-] adj. -t -a
obstin{at [-a•t] adj.; n. =, -a
trotsig, halsstarrig, trots-
igt envis

ob{stip{at{ion s. -en för-
stoppning

ob{stru{era v. -de hindra,
försvåra, göra ob-
struktion

ob{strukt{ion [-kso•n] s. -en
-er strävan att hindra;
fördröjning, förhalning

ob{strukt{ions}pol{it{ik s.
ob-tillägg avstavas ob-

till{lägg [o•be-] s. löne-
tillägg för obekväm
arbetstid

o}bunden adj.
o}bunden{het s.
o}bygd s. obebyggd el. föga
bebyggd svårtillgänglig
trakt

o{bygds}socken s.
o}byggd adj. ännu inte
byggd

o}byrå{krat{isk adj. -t -a
o}bytt adj. ha ngt o. med

ngn ha ngt otalt med ngn
o}bädd{ad adj.
o}bänd{ig adj. -t -a svår att
tygla el. behärska, våld-
sam, vild

o}bänd{ig{het s.
o}bärg{ad adj.
o}böjd adj.
o}böj{lig adj. -t -a
o}böj{lig{het s.
o}bön{hör{lig adj. -t -a obe-
veklig; ofrånkomlig

o}bön{hör{lig{en adv.
o}bön{hör{lig{het s.
ocamouflerad se

okamouflerad
ocarina se okarina
occident{al [åks-, -a•l] adj.

-t -a västerländsk

occident{al{isk adj. -t -a
occidental

Occident{en [åksiden•t-]
namn västerlandet,
Europa

oce{an [-a•n] s. -en -er
världshav

oce{an}fart s. -en
oce{an}far{tyg s.
oce{an}gå{ende adj. oböjl.
oce{an{isk [-a•-] adj. -t -a
världshavs-, ocean-

oce{an}kabel s.
oce{ano{graf [-a•f] s. -en -er
oce{ano{grafi [-i•] s. -n

djuphavsforskning
oce{ano{graf{isk [-a•f-] adj.

-t -a
oce{ano{log [-lå•g] s. -en -er
o}cens{ur{er{ad adj.
o}centr{al adj. -t -a
o}cere{moni{ell adj. -t -a
o}cere{moni{ös adj. -t -a
och [å el. särsk. vid betoning
åkk] konj.

o}civ{il{is{er{ad adj.
ock [åkk] adv. också, 
även

ockas{ion{ell [-sonell•] adj.
-t -a tillfällig

ocker s. ockret ockrande
ocker}hyra s.
ocker}pant{ning s.
ocker}pris s., till 1pris
ocker}ränta s.
oc{klus{ion s. -en -er tillslut-
ning, avstängning t.ex. av
kanal i kroppen

oc{klus{ions}front s. ªmeteor.º
vid möte mellan kallfront och
varmfront

oc{klus{iv [-i•v] adj. -t -a
tättslutande; ocklusivt
förband

1ockra s. -n färg erhållen ur
pulverformig vittrings-
produkt av järnhaltiga
mineraler

2ockra v. -de ta oskälig
ränta; göra sig oskälig
vinst; o. på ngt ªbildl.º
otillbörligt utnyttja ngt

ockra}brun adj. -t -a
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ockra}färg s.
ockra}färg{ad adj.
ockra}gul adj. -t -a
ockr{are s. -n; pl. =, best. pl.

ockrarna
ockr{ar}pris s., till 1pris
ockr{ar}ränta s.
ockra}röd adj.
ock}så adv.
oc{kult [-ul•t] adj.; n. =, -a
övernaturlig; med. dold,
icke synlig

oc{kult{at{ion s. -en ªastr.º
stjärnbetäckning

oc{kult{ism [-is•m] s. -en
läran om el. tron på
ockulta fenomen

oc{kult{ist s. -en -er
oc{kult{ist{isk adj. -t -a
oc{kup{ant [-an•t] s. -en -er
oc{kup{at{ion s. -en -er be-
sättande; besittningstag-
ande

oc{kup{at{ions}makt s. -en -er
oc{kup{at{ions}styrka s.
oc{kup{at{ions}tid s.
oc{kup{at{ions}trupp s.
oc{kup{at{ions}zon s.
oc{kup{era v. -de besätta

med härsmakt; ta i besitt-
ning

oc{kup{er{ing s.
odal [o•-] s. -en el. -et ªåld.º
jordegendom som inne-
has med full äganderätt,
arvejord

odal}bonde s.
odal}gods s.
odal{isk [-is•k] s. -en -er

ªhist.º haremsslavinna
odal{isk}dans s.
odal}jord s.
odal}man s., till 1man själv-
ägande bonde; redbar
lantman

odal{manna}släkt s.
o}dat{er{ad adj. utan uppgift
om tillkomsttid

o}dat{er{bar adj. -t -a
odds s. -et; pl. = förhåll-
andet mellan insatserna
el. mellan vinst o. insats
vid vadhållning o.d.; ªi pl.

äv. bildl.º möjligheter,
chanser

odds}siffra s.
odds}tal s.
odds}tavla s.
ode s. -t -n högstämd
lyrisk dikt m.m.

o}de{chiffr{er{ad adj.
o}de{chiffr{er{bar adj. -t -a
o}de{cid{er{ad adj. obe-
stämd; tveksam

ode}dikt{ning s.
o}de{fini{er{ad adj.
o}de{fini{er{bar adj. -t -a
o}del{ad adj. o. uppmärk-

samhet; odelat positiv
(adv.)

o}del{bar adj. -t -a icke del-
bar

o}del{bar{het s.
o}demo{krat{isk adj. -t -a
o}demo{krat{isk{het s.
o}dif{fer{enti{er{ad adj.
o}dik{ad adj.
o}dipl{om{at{isk adj. -t -a
osmidig, oklok

o}dipl{om{at{isk{het s.
o}discipl{in{er{ad adj. självs-
våldig o.d.

o}disk{ad adj.
o}dis{kut{abel adj.
o}dis{pon{er{ad adj. oanvänd

o.d.; ohågad, icke upp-
lagd

o}dis{put{abel adj. -t odis-
putabla obestridlig, oom-
tvistlig

odi{ös [-ö•s] adj. -t -a för-
hatlig, olidlig

o}djur s. -et; pl. = farligt vild-
djur; vidunder; skurk

odla v. -de bryta mark;
bruka jord; driva skötsel
av, frambringa o.d.; o.
sina intressen

odl{ad adj. utvecklad,
kultiverad

odl{are s. -n; pl. =, best. pl.
odlarna

odl{ar}möda s.
odl{ing s. -en -ar äv. kultur
odl{ings{bar adj. -t -a; o.

mosse

odl{ings{bar{het s.
odl{ings}gräns s.
odl{ings}kasse s.; för t.ex.

fiskodling
odl{ings}land{skap s.
odl{ings}lott s.
odl{ings}mark s.
odl{ings}met{od s.
odl{ings}om{råde s.
odl{ings}värd adj.
odl{ings}värde s.
o}dogm{at{isk adj. -t -a
od{on s. -et; pl. = bär; växt
od{on}ris s.
odonto{log [-å•g] s. -en -er
odonto{logi [-i•] s. -n tand-
läkarvetenskap; odonto-
logie doktor, kandidat

odonto{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

o}dram{at{isk adj. -t -a
o}drick{bar adj. -t -a
o}dryg adj. -t -a
o}dryg{het s.
o}dräg{lig adj. -t -a olidlig,
outhärdlig

o}dräg{lig{het s.
o}drän{er{ad adj.
o}dug{lig adj. -t -a
o}dug{lig{het s.
o}dug{ling s. -en -ar
o}dygd s. ofog, pojkstreck;
okynne

o}dygd{ig adj. -t -a
o}dygd{ig{het s.
o}dygd{ing s. -en -ar
o{dygds}påse s. ªngt åld.º
busunge

odyssé s. -n -er lång och
äventyrlig resa

o}dåd s. illdåd
o}dåga s. -n odågor odug-
ling; slyngel

o}däck{ad adj.
o}dämp{ad adj.
o}död{lig adj. -t -a
o{död{lig}göra v. _
o}död{lig{het s.
o{död{lig{hets}hopp s. -et till

1hopp 1
o{död{lig{hets}tro s.
o}dömd adj.
o}döpt adj.

599 odöpt

21202 Ordlista O  12-11-27  09.26  Sida 599



od{ör [-ö•r] s. -en -er lukt;
stank

od}ört [o•-] s.; växt
od{örts}frö s.
o}efter{giv{lig adj. -t -a
omöjlig att uppge el.
avstå från; oelastisk

o}efter{giv{lig{het s.
o}efter{härm{lig adj. -t -a
o}efter{härm{lig{het s.
o}efter{rätt{lig adj. -t -a som
man inte kan få ordning
på, oförbätterlig; otill-
förlitlig

o}efter{rätt{lig{het s.
o}egen{nytta s.
o}egen{nytt{ig adj. -t -a
o}egen{nytt{ig{het s.
o}egent{lig adj. -t -a
o}egent{lig{het s. -en -er be-
drägeri m.m.

o}ego{ist{isk adj. -t -a
o}eko{nom{isk adj. -t -a som
icke ger vinst; som har
dålig hand med pengar

o}elast{isk adj. -t -a
o}eld{ad adj.
o}elektr{isk adj. -t -a
o}em{ball{er{ad adj.
o}e{mot{sagd adj.
o}e{mot{stånd{lig adj. -t -a
o}e{mot{stånd{lig{het s.
o}e{mot{säg{lig adj. -t -a
o}e{mot{tag{lig adj. -t -a
o}e{mot{tag{lig{het s.
o}en{gag{er{ad adj.
o}en{het{lig adj. -t -a
o}en{het{lig{het s.
o}en{ig adj. -t -a
o}en{ig{het s.
o}ense adj. oböjl.
o}er{faren adj.
o}er{faren{het s. -en
o}er{hörd adj.
o}erot{isk adj. -t -a
o}er{sätt{lig adj. -t -a
o}er{sätt{lig{het s.
o}est{et{isk adj. -t -a
o}et{isk adj. -t -a
oeuvre [ö•vre] s. -t konstnärs

el. författares verk, samlad
produktion

o}ev{angel{isk adj. -t -a

o}ex{akt adj.
o}ex{plo{at{er{ad adj.
o{fant{lig [-an•t-] adj. -t -a
o}far{bar adj. -t -a
o}far{bar{het s.
o}far{lig adj. -t -a
o}far{lig{het s.
o}fas{on{lig adj. -t -a oform-
lig

o}fas{on{lig{het s.
o}fatt{bar adj. -t -a
o}fatt{bar{het s.
o}fatt{lig adj. -t -a
o}fatt{lig{het s.
o}fel{bar adj. -t -a som
aldrig gör fel; ingen är o.

o}fel{bar{het s.
o{fel{bar{hets}dogm s.
o}fel{bart adv. utan undan-
tag; felparkering leder o.
till böter

1of{fens{iv [-i•v el. åff•-] adj.
-t -a anfallande, anfalls-

2of{fens{iv [-ensi•v äv.
-ansi•v] s. -en -er anfall,
angrepp

of{fens{iv}anda s.
of{fens{iv}lusta s. ªsport.º
offent{lig [-en•t-] adj. -t -a;

o. rätt stats- o. förvalt-
ningsrätt m.m.

offent{lig}an{ställd adj.
offent{lig{en [-en•t-] adv.
offent{lig}göra v. _
offent{lig}gör{ande s. -t
offent{lig{het s.
offent{lig{hets}princip s.
offent{lig}rätts{lig adj. -t -a
offer s. offret; pl. =, best. pl.

offren uppoffring; person
som drabbas av ngt; falla
o. för bli byte för, drabb-
as av

offer}altare s.
offer}blod s.
offer}dag s.
offer}djur s.
offer}död s.
offer}eld s.
of{fer{ent [-en•t] s. -en -er
of{fer{era v. -de erbjuda, ge
anbud på

of{fer{er{ing s.

offer}fest s.
offer}glad adj.
offer}glädje s.
offer}gåva s.
offer}gärd s.
offer}lamm s.
offer}lund s.
offer}plats s.
offer}rök s.
of{fert [-ärt•] s. -en -er anbud
of{fert}av{del{ning s.
offer}tjänst s.
of{fert{orie}bön s.
of{fert{ori{um [-o•r-] s.

offertoriet offertorier sång
(el. instrumental komposition)
för den del av den romersk-
katolska mässan då bröd-
et o. vinet frambäres till
altaret

offer}vilja s.
offer}vill{ig adj. -t -a
offer}vill{ig{het s.
offer}väsen s., till 2väsen,

3väsen
of{fic{er [-e•r] s. -en; som pl.

anv. officerare befäls-
person av sergeants el. högre
grad

of{fic{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. officerarna; jfr officer

of{fic{ers}a{spir{ant s.
of{fic{ers}bana s.
of{fic{ers}elev s. ªfinl.º elev
i officersskola

of{fic{ers}junta s.
of{fic{ers}kår s.
of{fic{ers}mäss s.
of{fic{ers}skola s.
of{fic{ers}ut{bild{ning s.
of{fici{ant [-sian•t] s. -en -er
präst el. annan person
som officierar

of{fici{ell [-ell•] adj. -t -a
som härrör från el. re-
presenterar offentlig
myndighet el. de styr-
ande; som gäller utåt sett
el. inför allmänheten;
stel, högtidlig; offentlig

of{fici{era v. -de förrätta
liturgisk handling el.
ordensceremoni
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of{fic{in [-i•n] s. -en -er
tryckeri; tidningsföretag;
apoteks expeditions-
lokal; filmateljé m.m.

of{fic{in{ell [-ell•] adj. -t -a
erkänd el. använd som
läkemedel

of{fici{ös [-siö•s] adj. -t -a
halvofficiell

off{pist}åk{ning s. skid-
åkning utanför pre-
parerade backar, lös-
snöåkning

offra v. -de; o. sig (för)
offr{ing s.
off{road [åff•roud] s. oböjl.
terrängkörning med bil

off{set [åff•-] s. -en tryck-
metod

off{set}press s. -en -ar
off{set}tryck s.

1off{shore [åffså•r el. åff•-] s.
oböjl. industriell verk-
samhet särsk. oljeborrning
till havs, havsteknik;
norsk o.

2off{shore [åffså•r el. åff•-]
adv. havs-, till havs 
utanför kusten; olje-
borrning o.

off{shore}an{lägg{ning s.
off{shore}industri s.
off{shore}platt{form s.
off{shore}verk{sam{het s.

1off{side [åffsaj•d] adv.; i fråga
om spelares regelstridiga plac-
ering i fotboll, ishockey m.m.;
stå el. vara o.

2off{side [åffsaj•d] s. -n
[-en]

off{side}mål s.
off{side}regel s. -n offside-

regler
o}filo{sof{isk adj. -t -a
o}fin adj. -t -a
o}fin{ansi{er{ad adj.; om polit-

isk åtgärd till vilken pengar
inte anvisats

o}fin{het s.
o}fin{känsl{ig adj. -t -a
o}fin{känsl{ig{het s.
o}flytt{bar adj. -t -a
o}fläck{ad adj.

o}fodr{ad adj.
o}fog s. -et; pl. = oskick;
pojkstreck, hyss

o}folk{lig adj. -t -a
o}folk{lig{het s.
o}form{ell adj. -t -a
o}form{lig adj. -t -a van-
skapligt stor; ohanterlig;
formlös; formvidrig m.m.

o}form{lig{het s. -en -er
o}foster{ländsk adj. -t -a
o}foster{ländsk{het s.
o}fram{kom{lig adj. -t -a
o}fram{kom{lig{het s.
o}frank{er{ad adj.
o}fred s.
o}freda v. antasta; störa,
oroa m.m.

o}fred{ande s. -t
o{freds}tid s.
o{freds}år s.
o}fri adj.
o}frid s.
o}frid{sam adj.
o}fri{het s.
o}frisk adj. -t -a; o. färg
o}fri{vill{ig adj. -t -a
o}from adj.
o}from{het s.
o}frukt{bar adj. -t -a
o}frukt{bar{het s.
o}frukt{sam adj.
o}frukt{sam{het s.
o}frusen adj.
o}frys{bar adj. -t -a
o}fryst adj.
o}från{kom{lig adj. -t -a
o}från{kom{lig{en adv.
o}från{kom{lig{het s.
o}frälse adj. oböjl. ªhist.º
o}frälst adj.
o}fräsch adj. -t -a
ofta adv.
oftalmi [-i•] s. -n -er ögon-
inflammation

oftalmi{atr{ik [-i•k] s. -en
läran om ögat och dess
sjukdomar

oftalmi{atr{isk [-a•t-] adj. -t -a
oftalmo{log [-å•g] s. -en -er
ögonläkare

oftalmo{logi [-gi•] s. -n
oftalmiatrik

oftalmo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

oftalmo{skop [-å•p] s. -et;
pl. = ögonspegel

oftalmo{skop{era v. -de
undersöka med ögon-
spegel

oftalmo{skop{er{ing s.
oftalmo{skopi [-i•] s. -n -er
oftalmoskopering

oftalmo{skop{isk [-å•p-] adj.
-t -a

oft{ast adv. vanligen
o}full{bord{ad adj.
o}full{gången adj.
o}full{gången{het s.
o}full{kom{lig adj. -t -a
o}full{kom{lig{het s. -en -er
o}full{ständ{ig adj. -t -a
o}full{ständ{ig{het s. -en -er
o}full{änd{ad adj.
o}fylld adj.
o}fynd{ig adj. -t -a; o. berg-

art
o}färd s. -en olycka
o}färd{ig adj. -t -a kropps-
ligt handikappad; äv. icke
färdigställd

o}färd{ig{het s.
o{färds}tid s.
o}färg s. färg som inte är
trumffärg m.m.

o}färg{ad adj.
o}född adj.
o}för adj. -t -a ªåld.º kropps-
ligt handikappad

o}för{arg{lig adj. -t -a
o}för{arg{lig{het s. -en -er
o}för{be{håll{sam adj.
o}för{be{håll{sam{het s.
o}för{be{redd adj.
o}för{bind{lig adj. -t -a
o}för{blekn{ad adj.
o}för{blomm{er{ad adj. oför-

blommerade ordalag
o}för{bruk{ad adj.
o}för{bränne{lig adj. -t -a
som ingenting biter på,
outtröttlig

o}för{bränne{lig{het s.
o}för{bätter{lig adj. -t -a
o}för{bätter{lig{het s.
o}för{del{akt{ig adj. -t -a
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o}för{del{akt{ig{het s.
o}för{drag{sam adj.
o}för{drag{sam{het s.
o}för{dröj{lig{en adv. utan
dröjsmål, genast

o}för{dunkl{ad adj.
o}för{därv{ad adj.
o}för{därv{bar adj. -t -a
o}före s. -t ªåld.º dåligt före
o}för{en{lig adj. -t -a
o}för{en{lig{het s.
o}före{tag{sam adj.
o}före{tag{sam{het s.
o}för{falsk{ad adj.
o}för{faren adj.
o}för{faren{het s.
o}för{fär{ad adj.
o}för{glöm{lig adj. -t -a
o}för{grip{lig adj. -t -a själv-
klar (t.ex. ngns oförgripliga
rättighet); som man har
rätt att hysa o. framföra;
(t.ex. säga sin oförgripliga
mening)

o}för{gäng{lig adj. -t -a
o}för{gäng{lig{het s.
o}för{gät{lig adj. -t -a
o}för{gät{lig{het s.
o}för{happ{and{es adv. oför-
modat; av en slump

o}för{het s.
o}för{hindr{ad adj.
o}för{klar{ad adj.
o}för{klar{lig adj. -t -a
o}för{klar{lig{het s.
o}för{kort{ad adj.
o}för{kränkt adj. oantastad;
som icke lidit intrång 
o.d.

o}för{likne{lig adj. -t -a
o}för{låt{lig adj. -t -a
o}för{löst adj. ªsärsk. bildl.º
o}för{medl{ad adj.
o}för{minsk{ad adj.
o}för{mod{ad adj.
o}för{multn{ad adj.
o}för{måga s.
o}för{mån{lig adj. -t -a
o}för{mån{lig{het s.
o}för{märkt adj.; mest som adv.
omärklig, förstulen

o}för{mögen adj. oförmöget
oförmögna ur stånd

o}för{mögen{het s. -en
o}för{nek{lig adj. -t -a
o}för{nuft s.
o}för{nuft{ig adj. -t -a
o}för{nuft{ig{het s.
o}för{nöj{sam adj.
o}för{nöj{sam{het s.
o}för{rätt s. -en -er kränk-
ning, orättvisa, över-
grepp

o}för{rätt{at adj. oböjl.; i uttr.
med o. ärende

o}för{sagd adj. frimodig
o}för{sagd{het s.
o}för{sikt{ig adj. -t -a
o}för{sikt{ig{het s.
o}för{sikt{igt{vis adv.
o}för{skräckt adj.
o}för{skräckt{het s.
o}för{skuren adj.
o}för{skylld adj.
o}för{skämd adj.
o}för{skämd{het s. -en -er
o}för{son{lig adj. -t -a
o}för{son{lig{het s.
o}för{stådd adj.
o}för{ståe{lig adj. -t -a
o}för{stå{else s.
o}för{stå{ende adj. oböjl.
o}för{stånd s.
o}för{stånd{ig adj. -t -a
o}för{ställd adj.
o}för{stör{ande adj. oböjl.

ªtekn.º o. provning
o}för{stör{bar adj. -t -a
o}för{stör{bar{het s.
o}för{störd adj.
o}för{svag{ad adj.
o}för{svar{ad adj.
o}för{svar{bar adj. -t -a
o}för{svar{lig adj. -t -a our-
säktlig

o}för{svar{lig{het s.
o}för{synt adj.
o}för{synt{het s. -en -er
o}för{säkr{ad adj.
o}för{sökt adj.
o}för{sörjd adj.
o}för{tjänt adj.
o}för{truten adj. oförtrutet

oförtrutna outtröttlig,
ihärdig

o}för{truten{het s.

o}för{trött{ad adj.
o}för{trött{lig adj. -t -a
o}för{tull{ad adj.
o}för{tvål{ad adj. ªkem.º
o}för{tvål{bar adj. -t -a ªkem.º
o}för{tyd{bar adj. -t -a omiss-
kännlig, uppenbar

o}för{täckt adj.
o}för{tänkt adj. oförutsedd,
överraskande

o}för{töv{ad adj.; som sker
utan dröjsmål

o}för{ut{se{bar adj. -t -a
o}för{ut{sedd adj.
o}för{ut{säg{bar adj. -t -a
o}för{vansk{ad adj.
o}för{vansk{lig adj. -t -a
ovansklig, oförgänglig

o}för{vansk{lig{het s.
o}för{var{and{es adv. oförbe-
rett, oförmodat; oavsikt-
ligt

o}för{verk{lig{ad adj.
o}för{vill{ad adj. för oför-

villade ögon
o}för{vissn{ad adj.
o}för{vissne{lig adj. -t -a
o}för{vit{lig adj. -t -a otadlig
o}för{vit{lig{het s.
o}för{våll{ad adj.
o}för{vägen adj. djärv,
orädd

o}för{vägen{het s.
o}för{ytter{lig adj. -t -a som
ej kan el. får avyttras;
obestridlig; en o. rättighet

o}för{ytter{lig{het s.
o}för{ädl{ad adj.
o}för{änder{lig adj. -t -a
o}för{änder{lig{het s.
o}för{ändr{ad adj.
o}gagn s. oböjl. förfång,
skada, ohälsa

o}gallr{ad adj.
o}gard{er{ad adj.
o}garv{ad adj. ogarvade

hudar
o}ge{men adj. -t -a utom-
ordentlig; ogement rolig

o}ge{myt{lig adj. -t -a
o}ge{myt{lig{het s.
o}gen adj. -t -a; en o. väg,

metod
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o}gen{er{ad [o•se-] adj.
otvungen, ledig; oblyg

o}gen{er{ös [o•se-] adj. -t -a
o}gen{om{för{bar adj. -t -a
o}gen{om{för{bar{het s.
o}gen{om{skin{lig adj. -t -a
o}gen{om{skin{lig{het s.
o}gen{om{skåd{lig adj. -t -a
o}gen{om{skåd{lig{het s.
o}gen{om{släpp{lig adj. -t -a
o}gen{om{släpp{lig{het s.
o}gen{om{träng{bar adj. -t -a
o}gen{om{träng{lig adj. -t -a
o}gen{om{träng{lig{het s.
o}gen{om{tänkt adj.
o}gent{il [o•san-] adj. -t -a
ofin, ogrannlaga; små-
aktig

o}gift adj.
o}gift{ig adj. -t -a
o}gift{ig{het s.
o}gill adj. -t -a ªåld.º ogiltig;
utan straffpåföljd

o}gilla v.
1o}gill{ande adj. oböjl. o.

blickar
2o}gill{ande s. -t; med o.
o}gilt{ig adj. -t -a
o{gilt{ig}för{klara v. _
o{gilt{ig}för{klar{ing s.
o}gilt{ig{het s.
o}gin adj. -t -a otjänstvillig,
vrång, snål

o}gin{het s.
o}gjord adj. (vara ute) i

ogjort väder i otid el. i
onödan

o}glam{or{ös adj. -t -a
o}glas{er{ad adj.
o}graci{ös adj. -t -a
o}grad{er{ad adj.
o}gramm{at{ik{al{isk adj. -t -a
o}gramm{at{isk adj. -t -a
o}grann{laga adj. oböjl.
o}grann{lag{en{het s.
o}grav{er{ad adj. 1 utan
inteckning; orörd, oför-
minskad  2 utan graver-
ing

o}gren{ad adj.
o}grip{bar adj. -t -a
o}grip{bar{het s.
o}gruml{ad adj.

o}grund{ad adj. ogrundade
beskyllningar

o}gräs s.
o{gräs}art s.
o{gräs}be{kämp{ning s.
o{gräs}fisk s.
o{gräs}medel s.
o{gräs}rens{ning s.
o}gud{akt{ig adj. -t -a
o}gud{akt{ig{het s.
o}gud{lig adj. -t -a gudlös,
ogudaktig

o}gud{lig{het s.
o}gulden adj. oguldet

oguldna ªjur.º obetald
o}gunst s. -en
o}gunst{ig adj. -t -a
o}gynn{sam adj.
o}gynn{sam{het s.
o}gång{bar adj. -t -a
o}gäng{ad adj.
o}gärna adv.
o}gärn{ing s. ond gärning,
illdåd

o{gärn{ings}man s., till 1man
o}gäst{vän{lig adj. -t -a
o}gäst{vän{lig{het s.
o}gör{lig adj. -t -a
o}gör{lig{het s.
o}hant{er{lig adj. -t -a
o}hant{er{lig{het s.
o}harm{on{isk adj. -t -a
o}heder{lig adj. -t -a
o}heder{lig{het s.
o}hejd{ad adj.; äv. våldsam,
omåttlig

o}hejd{bar adj. -t -a
o}hejd{lig adj. -t -a
o}helga [-g-] v.
o}hel{ig adj. -t -a
o}hem{trev{lig adj. -t -a
o}hemul [o•-] adj. -t -a grund-
lös, obefogad, orättmätig;
ohemula beskyllningar

o}herr{ans adv. o. adj. oböjl.
ªvard.º förskräcklig(t),
faslig(t); ett o. väder; en
o. massa folk

o}hindr{ad adj.
o}hist{or{isk adj. -t -a
o}hjälp{lig adj. -t -a som
inte kan avhjälpas el.
ändras o.d.

o}hjälp{lig{het s.
o}hjälp{sam adj.
o}hjälp{sam{het s.
o}hjälpt adj.
ohm [å•m] s. -en; pl. = enhet

för elektriskt ledningsmot-
stånd

ohm}meter s. -n ohmmetrar
mätinstrument

ohmsk adj. -t -a
o{hoj [-åj•] interj.; för anrop

m.m.; skepp o.!
o}hot{ad adj.
o}huggen adj.
o}hyfs{ad adj. plump, grov,
oborstad

o}hygg{lig [o•- el. -hygg•-]
adj. -t -a

o}hygg{lig{het s. -en -er
o}hygi{en{isk adj. -t -a
o}hyra s. -n blodsugande
skadeinsekter

o{hyre}fri adj.
o}hyvl{ad adj. ªäv. bildl.º
ohyfsad

o}håg s. ªåld.º olust
o}håg{ad adj.
o}håll{bar adj. -t -a
o}håll{bar{het s.
o}hägn s. skada; förtret
o}hägn{ad adj. icke inhäg-
nad

o}hälsa s.
o}hälso{sam adj.
o{hälso}tal s. antal person-
er drabbade av ohälsa

o}hämm{ad adj.
o}hängd adj. ªvard.º slyngel-
aktig

o}hängd{het s.
o}höljd adj. ªofta bildl.º
öppen, osminkad, tydlig;
oblyg

o}höljd{het s.
o}hör{bar adj. -t -a
o}hör{bar{het s.
o}hörd adj. döma ngn ohörd
o}hör{sam adj.
o}hör{sam{het s.
o}höv{isk adj. -t -a
o}höv{isk{het s.
o}höv{lig adj. -t -a
o}höv{lig{het s. -en -er
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o}id{enti{fi{er{ad adj.
o}id{enti{fi{er{bar adj. -t -a
oidipus}kom{plex [åj•d-] s.
barns sexuella fixering
vid föräldern av motsatt
kön, särsk. sons vid modern

o}i{gen{känn{lig adj. -t -a
o}i{gen{känn{lig{het s.
o}in{bunden adj.
o}in{fatt{ad adj.
o}in{form{er{ad adj.
o}in{fri{ad adj. oinfriat löfte
o}in{hägn{ad adj.
o}in{lös{bar adj. -t -a
o}in{lös{bar{het s.
o}in{lös{lig adj. -t -a
o}in{lös{lig{het s.
o}in{löst adj.
o}in{redd adj.
o}in{skränkt adj.
o}in{skränkt{het s.
o}in{slagen adj.
o}in{spir{er{ad adj.
o}in{tag{lig adj. -t -a; ointag-

ligt värn
o}in{tag{lig{het s.
o}in{teckn{ad adj.
o}intel{lektu{ell adj. -t -a
o}intel{lig{ent adj.
o}intr{ess{ant adj.
o}intr{esse s.
o}intr{ess{er{ad adj.
o}in{tro{duc{er{ad adj. o. adel
o}in{vigd adj.
o}isol{er{ad adj. o. ledning
oj interj.; angivande jämmer el.

klagan el. harm m.m.
oja v. -de ªvard.º o. sig jämra
sig m.m.

oj}oj interj.
o}jord{ad adj.
o}jord{isk adj. -t -a
o}jord{isk{het s.
o}just [o•syst] el. o}juste adj.
ogrannlaga, klander-
värd, regelvidrig; oriktig

o}just{er{ad [o•syst- el.
o•sust-] adj.

o}just{het s. -en -er
o}jäm{för{bar adj. -t -a
o}jäm{för{lig adj. -t -a som
saknar sin like, oför-
liknelig m.m.

o}jäm{för{lig{het s.
o}jäm{lik adj. -t -a
o}jäm{lik{het s.
o}jämn adj. -t -a
o}jämn{het s. -en -er
o}jäv{ad adj.
o}jäv{akt{ig adj. -t -a obe-
stridlig

o}jäv{akt{ig{het s.
o}jäv{bar adj. -t -a obestrid-
lig

o}jäv{bar{het s.
o}jäv{ig adj. -t -a
o}jäv{ig{het s.
OK interj. okej
ok s. -et; pl. = dragtyg för
oxe m.m.; tvärgående
trästycke el. slå m.m., t.ex.
för bärning av bördor över
axlarna; ªbildl.º tvång, för-
tryck, börda o.d.; även om
typ av klädsöm

oka v. -de lägga ok på
o}kall{ad adj.
o}kamm{ad adj.
o}kamoufl{er{ad äv.

o}camoufl{er{ad adj.
o}kamr{at{lig adj. -t -a
o}kamr{at{lig{het s.
okapi [-a•-] s. -n -er afrik-

anskt giraffdjur
okar{ina [-i•-] s. -n okarinor

el. ocar{ina -n ocarinor
flöjtinstrument av ler-
gods el. porslin

okar{ina}blås{are s.
okay se 1okej, 2okej
ok}ben s.; i kranium
ok}båge s. ªanat.º

1o{kej [åkej•] äv. o{kay, o{key
interj.; uttryck för accepter-
ande

2o{kej [åkej•] äv. o{kay, o{key
adj. oböjl.; predikativt saken
verkar o.

okey se 1okej, 2okej
ok}form{ig adj. -t -a
o}klander{lig adj. -t -a helt
korrekt, felfri o.d.

o}klander{lig{het s.
o}klar adj. -t -a inte klar;
svår att uppfatta

o}klar{het s. -en -er

o}klassi{fic{er{ad adj.
o}klippt adj.
o}klok adj. -t -a
o}klok{het s. -en -er
o}kluven adj.
o}klädd adj.
o}kläd{sam adj.
ok{ning s.
o}knuten adj.
o}knytt s. -et ªprov.º spök-
erier; trolltyg

o}knäppt adj.
o}kokt adj.
o}kol{legi{al adj. -t -a
o}kom{ment{er{ad adj.
o}kom{plic{er{ad adj.
o}kon{centr{er{ad adj.
o}konstl{ad adj.
o}konst{när{lig adj. -t -a
o}kont{ant adj. oense,
osams

o}kont{roll{er{ad adj.
o}kont{roll{er{bar adj. -t -a
o}kontro{versi{ell adj. -t -a
o}kon{vent{ion{ell adj. -t -a
o}kor{rekt adj. inkorrekt
o}kor{rig{er{ad adj.
o}kor{rump{er{ad adj.
o}kost{ig adj. -t -a ªprov.º
tung o. ovig, klumpig

o}kost{ig{het s.
o}krig{isk adj. -t -a
o}krig{isk{het s.
o}kristen adj.
o}krist{lig adj. -t -a ogud-
aktig; ªvard.º orimlig

o}krist{lig{het s.
o}krit{isk adj. -t -a
o}krit{isk{het s.
o}kropps{lig adj. -t -a
o}kropps{lig{het s.
o}kross{bar adj. -t -a
o}krydd{ad adj.
o}krympt adj.
o}kränk{bar adj. -t -a
o}kränk{bar{het s.
o}kränkt adj.
o}krönt adj.
okta{eder [-e•d-] s. -n

oktaedrar regelbunden
polyeder med åtta ytor,
åttaplaning

okta{eder}yta s.
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okta{edr{isk [-e•d-] adj.
-t -a

okt{al [-a•l] adj. -t -a; oktalt
talsystem talsystem med
8 som bas

okt{an [-a•n] s. -et el. -en;
pl. = el. -er kolväte; bensin
med 98 o. med oktantalet
98

okt{ant [-an•t] s. -en -er
sektor utgörande en
åttondels cirkel; vinkel-
mätningsinstrument med
sådan cirkelbåge m.m.

okt{an}tal s.; mått på motor-
bränsles förmåga att
motstå självtändning

okt{av [-a•v] s. -en -er inter-
vall mellan första o. åttonde
tonen el. omfång av åtta
toner i en skala; bok-
format

okt{av}form{at s.
okt{av}inter{vall s.
okt{ett [-ett•] s. -en -er grupp

som utför tonstycke för
åtta instrument; grupp
av åtta enheter

okto{ber [-to•-] s. oböjl. en
blåsig o.

okto{ber}re{vol{ut{ion{en s.
best.

okto{ber}storm s.
oktroj [-åj•] s. -en -er till-
stånd att driva bankrörelse
o.d.

oktroj{era v. -de meddela
oktroj; utfärda statsförfatt-
ning utan samverkan med
folkrepresentation

oktroj{er{ing s.
oktroj}tid s.
okul{ar [-a•r] s. -et; pl. =
närmast ögat befintlig
del av linssystem i kikare
m.m.

okul{ar}lins s.
okul{era v. -de inympa ymp-

kvist med knopp
okul{er{ing s.
okul{er{ings}kniv s.
okul{er}kniv [-e•r-] s.
o}kult{iv{er{ad adj.

o}kult{iv{er{bar adj. -t -a
o}kult{ur s. -en
okul{är [-ä•r] adj. -t -a; o.

besiktning med blotta ögat
okul{är}be{sikt{iga v.
okul{är}be{sikt{ning s. ta ngt

i o.
o}kunn{ig adj. -t -a
o}kunn{ig{het s.
o}kun{skap s.
o}kur{ant adj.
o}kuv{ad adj.
o}kuv{lig adj. -t -a
o}kuv{lig{het s.
o}kvald adj. i o. besittning

av ngt full o. obestridd
o}kvali{fic{er{ad adj.
o}kvinn{lig adj. -t -a
o}kvinn{lig{het s.
o}kvitt{er{ad adj.
o}kväda v. -de skymfa,
smäda

o}kväden adj. okvädet
okvädna; o. visa

o{kväd{ins}ord el.
o{kväd{ings}ord s. glåpord

o}kynne s. -t lust till okynn-
igt handlande el. tilltag;
av el. på o.

o{kynn{es}köra v.
o{kynn{es}kör{ning s.
o{kynn{es}vot{er{ing s.
o}kynn{ig adj. -t -a som
hittar på spratt o.d.; som
i onödan vållar förtret;
skälmskt retsam o.d.

o}kynn{ig{het s.
o}kyrk{lig adj. -t -a
o}kyrk{lig{het s.
o}kysk adj. -t -a
o}kysk{het s.
o}kysst adj.
o}känd adj.
o}känd{het s. -en -er
o}känsl{ig adj. -t -a
o}känsl{ig{het s.
o}kär adj. -t -a ªåld.º ett okärt

besök
o}köp{and{es adv. ªmest prov.º

ha ngt o.
o}ladd{ad adj.
o}lag s. oböjl. i o. ur lag, ur
funktion, i oordning o.d.

o}laga adj. oböjl. olaglig
o}lag{lig adj. -t -a
o}lag{lig{en adv.
o}lag{lig{het s. -en -er
o}lat s. -en -er osed, oskick
o{lats}fri adj.
old}boy [å•ldbåj el. ål•d-] s.

-en; pl. -s äldre idrottsut-
övare över viss åldersgräns

old{boys}lag s. -et; pl. =
old{boys}tävl{ing s.
old{boys}ålder s.
old}timer [ål•dtajmer el.
åul•d-] s. veteran inom
sport o.d.

ole{ander [-an•d-] s. -n
oleandrar växt

ole{ander}buske s.
ole{ander}träd s.
o}led{ad adj.
o}led{ande adj. oböjl.

o. ämne
o}led{are s.; för elektricitet

m.m.
o}leg{al{is{er{ad adj.
o}lic{ensi{er{ad adj. ªsport.º
som saknar tillstånd att
spela i en viss klubb

o}lid{lig adj. -t -a outhärd-
lig; odräglig

o}lid{lig{het s.
olig{ark [-ar•k] s. -en -er
olig{arki [-ki•] s. -n -er
fåmannavälde

olig{ark{isk [-ar•k-] adj. -t -a
1oligo{cen [-se•n] s. -en ªgeol.º

epoken närmast före
miocen

2oligo{cen [-se•n] adj. -t -a
ªgeol.º

oligo{freni [-i•] s. -n intel-
lektuell utvecklingsstör-
ning

oligo{pol [-på•l] s. -et; pl. =
marknad el. prisbildning med
fåtalig grupp av säljare

o}lik adj. -t -a
o}lika adv.
o{lik}arm{ad adj.
o}lik{art{ad adj.
o{lik}form{ig adj. -t -a
o{lik}form{ig{het s. -en -er
o{lik}färg{ad adj.
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o}lik{het s. -en -er
o{lik}nämn{ig adj. -t -a
o{lik}sid{ig adj. -t -a
o{lik}sid{ig{het s.
o{lik}sinn{ad adj.
o{lik}stor adj. -t -a
o{lik}ställd adj.
o{lik}ställ{ig{het s.
o{lik}tänk{ande adj. oböjl.
o{lik}värd{ig adj. -t -a
o{lik}värd{ig{het s.
o}lim{it{er{ad adj.
o}linj{er{ad adj.
o}list{ad adj.
o}litter{är adj. -t -a
ol{iv [-i•v] s. -en -er frukt;

träd
ol{iv}form{ig adj. -t -a
ol{iv}grön adj. -t -a
ol{iv}hy{ad adj.
ol{iv}kvist s.
ol{iv}lund s.
ol{iv}olja s.
ol{iv}press s. -en -ar
ol{iv}träd s.

1olja s. -n oljor
2olja v. -de smörja in el. be-

stryka med olja
olje}ag{greg{at s.
olje{akt{ig adj. -t -a
olje}arbet{are s.
olje}be{kämp{ning s.
olje}be{ro{ende s. -t
olje}be{spar{ing s.
olje}bland{ad adj.
olje}bo{lag s.
olje}borr{ning s.
olje{borr}platt{form s.
olje{borr}torn s. -et; pl. =
olje}bransch{en s. best.
olje}bränn{are s.
olje}byte s. -t -n
olje}byx{or s. pl.
olje}bälte s.
olje}cistern s.
olje}depå s.
olje}dränka v.
olje}dränk{ning s.
olje}duk s.
olje}dunk s. -en -ar

1olje}död s.
2olje}död adj.
olje}död{ad adj.

olje}elda v.
olje}eld{ning s.
olje}em{bargo s.
olje}e{muls{ion s.
olje}fabr{ik s.
olje}fat s.
olje}film s. oljehinna
olje}filter s.
olje}fläck s.
olje}frö s.
olje}fynd{ig{het s.
olje}fält s.
olje}färg s.
olje}för{bruk{ning s.
olje}före{tag s.
olje}för{o{ren{ing s.
olje}för{sörj{ning s.
olje}gläns{ande adj. oböjl.
olje}grus s.
olje}hamn s.
olje}härd{ad adj.
olje}härd{ning s.
olje}im{port s.
olje}industri s.
olje}in{pack{ning s.; av håret
olje}kaka s. foderkaka
olje}kanna s.
olje}kata{strof s.
olje}klump s.
olje}kläd{er s. pl.
olje}kon{dens s.
olje{kon{dens}kraft{verk s.
olje}kon{sumt{ion s.
olje}kraft{foder s.
olje}kraft{verk s.
olje}kris s. -en -er
olje}källa s.
olje}lager s., till 1lager
olje}lampa s.
olje}land s., till 1land
olje}led{ning s.
olje}let{ning s.
olje}lever{ans s.
olje}mål{eri s.
olje}mål{ning s.
olje}palm s.
olje}platt{form s.; för oljeborr-

ning (till havs)
olje}pol{it{ik s.
olje}pris s., till 1pris
olje}pro{duc{ent s.
olje}pro{dukt s.
olje}pro{dukt{ion s.

olje}pro{spekt{er{ing s.
olje}pump s.
olje}raff{in{ad{eri s.
olje}raff{in{er{ing s.
olje}ren{are s.
olje}rigg s. oljeborrtorn
olje}rock s. -en -ar
olje}san{er{ing s.
olje}skada s.
olje}skad{ad adj.
olje}skiffer s.
olje}skikt s.
olje}skydd s.
olje{skydds}be{red{skap s.
olje}slag{eri [-i• el. ål•j-] s.

-et -er ªåld.º anläggning
för oljeframställning ur
frön

olje}spill s.
olje}stryka v.
olje}stryk{ning s.
olje}ström{bryt{are s.
olje}ställ s. oljekläder
olje}sump s. -en -ar
olje}syra s.; fettsyra
olje}tank s.
olje}tanker s.
olje}tavla s.
olje}till{försel s.
olje}torn s. -et; pl. =
olje}tryck s.
olje{trycks}mät{are s.
olje}tråg s.
olje}tunna s.
olje}tyg s. -et
olje}ut{släpp s.; från fartyg

m.m.
olje}ut{vinn{ing s.
olje}växt s.
olj{ig adj. -t -a
olj{ig{het s.
olj{ning s.
o-ljud s.
o}ljud s. larm, oväsen
olla se ålla
olle [o-] s. -n ollar lång-
ärmad stickad ylletröja

oll{on [åll•-] s. -et; pl. =
frukt av ek el. bok; änd-
parti av manslem

oll{on}borre s. -n ollon-
borrar skalbagge

oll{on}mask s. -en -ar ªzool.º
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oll{on}pist{ol s.; för knallskott
oll{on}år s.
olm [ål•m] s. -en -ar groddjur
olm}djur s.
o}log{isk adj. -t -a
o}log{isk{het s. -en -er
o}loj{al adj. -t -a
o}lov{and{es adv. utan lov,
olovligen

o}lov{lig adj. -t -a
o}lov{lig{en adv.
ols}mässa [o•-] s. ªåld.º

helgondag den 29 juli
o}lust s.
o{lust}be{ton{ad adj.
o}lust{ig adj. -t -a
o}lust{ig{het s.
o{lust}känsla s.
olv{on [ål•v-] s. -et; pl. = växt
olv{on}buske s.
o}lycka s. -n olyckor
o}lyck{as v. olyckades råka
ut för olycka; ha olyckan
el. oturen att; misslyckas

o}lyck{lig adj. -t -a
o}lyck{ligt{vis adv.
o}lyck{sal{ig adj. -t -a som
orsakar olycka el. besvär

o}lyck{sal{ig{het s.
o{lycks}barn s. samhällets o.
o{lycks}be{last{ad adj.
o{lycks}bring{ande adj. oböjl.
o{lycks}broder s.
o{lycks}bud s.
o{lycks}båd{ande adj. oböjl.
o{lycks}dag s.
o{lycks}diger adj.
o{lycks}drabb{ad adj.
o{lycks}fall s.
o{lycks{falls}för{säkr{ing s.
o{lycks{falls}risk s.
o{lycks}frekv{ens s.
o{lycks}fågel s. ªvard.º
person som lätt råkar ut
för el. ställer till olyckor

o{lycks}född adj.
o{lycks}händ{else s.
o{lycks}kamr{at s.
o{lycks}korp s. ªbildl.º
o{lycks}offer s.
olycks}or{sak s.
o{lycks}plats s.
o{lycks}pro{fet s.

o{lycks}pro{fetia s.
o{lycks}risk s.
o{lycks}stat{ist{ik s.
o{lycks}till{bud s.
o{lycks}till{fälle s.
o{lycks}varsel s.
o{lycks}varsl{ande adj. oböjl.
o{lycks}öde s.
o}lyd{ig adj. -t -a
o}lyd{ig{het s.
o}lyd{nad s.
olympia}by [-ym•p-] s.; vid

olympiska spel
olympi{ad [-a•d] s. -en -er
olympiska spel; tidrymd
av fyra år mellan olymp-
iska spel i antikens
Grekland

olympia}mäst{are s.
olympia}stadi{on s., till

1stadion
olympia}trupp s.
olympi{er [-ym•p-] s. -n;

pl. = 1 deltagare i
olympiska spel  2 forn-
grekisk gud på Olympen

olymp{isk [-ym•p-] adj. -t -a
1 som avser olympiad;
olympiska spel; olympiskt
rekord 2 hörande till
gudavärlden på Olympen;
himmelsk, gudomlig

o}låst adj.
o}låt s. missljud, oljud;
klagan

o}lägen{het s. -en -er nack-
del, obehag, svårighet

o}läg{lig adj. -t -a
o}läg{lig{het s.
o}läk{bar adj. -t -a
o}läk{lig adj. -t -a
o}läkt adj.
o}lämp{lig adj. -t -a
o}lämp{lig{het s.
o}lämp{or s. pl. ªåld.º besvär-
ligheter

o}länd{ig adj. -t -a svårfram-
komlig; besvärlig att
odla o. bruka

o}länd{ig{het s. -en -er
o}länt adj.; n. =, -a; o.

terräng
o}lär{akt{ig adj. -t -a

o}lär{akt{ig{het s.
o}lärd adj.
o}läs{bar adj. -t -a
o}läs{bar{het s.
o}läs{lig adj. -t -a
o}läs{lig{het s.
o}läst adj.
o}lön{ad adj.
o}lön{sam adj.
o}lös{bar adj. -t -a
o}lös{lig adj. -t -a
o}lös{lig{het s.
o}löst adj.

1om konj. ifall, såframt o.d.;
huruvida

2om prep. o. adv. ett bälte om
livet; om ett ögonblick
strax; göra om ngt för-
ändra el. på nytt göra
ngt; köra om förbi

o}magn{et{isk adj. -t -a
o}mak s. -et besvär; obehag

1o}maka adj. oböjl. o. handskar
som inte hör ihop

2o}maka v. -de vålla besvär;
o. sig göra sig besvär

omani{er [-a•-] s. -n; pl. =
inv. i Oman

o}man{lig adj. -t -a
o}man{lig{het s.
omansk [-a•n-] adj. -t -a
omanska s. -n omanskor

kvinna
om}arbeta v. _
om}arbet{are s.
om}arbet{ning s. -en -ar
o}mark{er{ad adj.
om}ar{rond{er{ing s.
o}mask{er{ad adj.
o}mat{ad adj.
om}be el. om}bedja v.; mest i

passivum
om}bedd adj.
ombedja se ombe
om}be{sikta v. _
om}be{sikt{iga v.
om}be{sikt{ning s.
om}be{styra v.
om}be{sörja v.
om}be{sörj{ning s.
om}be{tro v. ªåld.º han ombe-

troddes el. blev ombetrodd
uppgiften att göra det
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om}bilda v.
om}bild{ning s. -en -ar
om}bind{ning s.
om}blad s. inre hölje på
cigarr

om}bland{ning s.
om}boka v. _
om}bok{ning s.
om}bon{ad adj.
om}bon{ing s.
om}bord [-bo•rd] adv. gå o.

på ett fartyg el. flygplan
om{bord}an{ställd adj.
om{bord}komst s. -en
om{bord}kör{ning s.
om{bord}lägg{ning s.
sammanstötning mellan
fartyg m.m.

om{bord}stig{ning s.
om{bord}tag{ning s.
om{bord}var{ande adj. oböjl.
om}borr{ning s.
om}bryta v. _ ordna satt text
till sidor m.m.

om}bryt{are s.
om}bryt{ning s.
om}bud s. -et; pl. = person
med uppdrag att utföra
ngt för ngns räkning,
företrädare, representant

om{buds}för{saml{ing s.
om}bud{skap s. -et
om{buds}man s. -nen; pl.

ombudsmän, best. pl.
ombudsmännen

om{buds}manna{skap s. -et
om{buds}röst{ning s.
om}bunden adj.
om}byggd adj.
om}bygg{nad s.
om{bygg{nads}arbete s.
om{bygg{nads}kost{nad s.
om{bygg{nads}plan s. -en -er
om{bygg{nads}verk{sam{-

het s.
om}byggn{at{ion s.
om}bygg{ning s.
om}bylt{ad adj.
om}byt{bar adj. -t -a
om}byte s. -t -n
om{byt{es}kläd{er s. pl.
om}byt{lig adj. -t -a ostadig;
nyckfull

om}byt{lig{het s.
om}bytt adj.
om}bädd{ning s.
om}check{ning s.
om}dana v.
om}dan{are s.
om}dan{ing s. -en -ar
om{dan{ings}arbete s.
om{dan{ings}pro{cess s.
om}dat{era v. _
om}dat{er{ing s.
om}de{batt{er{ad adj.
om}de{fini{era v.
om}de{stin{era v. _
om}de{stin{er{ing s.
om}dikt{ad adj.
om}dikt{ning s.
om}di{rig{era v. _
om}di{rig{er{ing s.
om}dis{kut{er{ad adj.
om}dis{pon{era v. _
om}dis{pon{er{ing s.
om}dis{pos{it{ion s.
om}dop s.
om}döme s. -t -n bedöm-
ning; förmåga att be-
döma

om{döm{es}fråga s.
om{döm{es}för{måga s.
om{döm{es}gill adj. -t -a
om{döm{es}gill{het s.
om{döm{es}lös adj. -t -a
om{döm{es}lös{het s.
om{döm{es}sak s.
om}döpa v. _
om}döp{ning s.
o}medel{bar adj. -t -a
o}medel{bar{het s.
o}medel{bart adv.
o}med{gör{lig adj. -t -a
o}med{gör{lig{het s.
o}med{veten adj.
o}med{veten{het s.
omega [-e•- el. å•- el. o•-] s.

-t; pl. -n el. = grekisk bokstav
(som står sist i alfabetet)

o}mej{ad adj. o. säd
omel{ett [-ett•] s. -en -er
omel{ett}panna s.
o}mel{od{isk adj. -t -a
o}mel{odi{ös adj. -t -a
omen [o•- äv. å•-] s. -et; pl. =
förebud, varsel

o}mer{it{er{ad adj.
o}met{od{isk adj. -t -a
o}metr{isk adj. -t -a
om}famna v.
om}famn{ing s. -en -ar
om{farts}led s. -en -er
om{farts}väg s.
om}fatta v. ªbildl.º omge, del-

vis omsluta; innefatta;
ansluta sig till, vara an-
hängare av m.m.; o. ngn
med välvilja hysa välvilja
för ngn

om}fatt{ande adj. oböjl.
o. kunskaper

om}fatt{ning s.
om{fatt{nings}mur s.
om{fatt{nings}rör{else s.; med

trupper
om}fluten adj.
om}flytta v. _
om}flytt{bar adj. -t -a
om}flytt{ning s. -en -ar
om}flät{ad adj.
om}forma v. _
om}form{are s. -n; pl. =, best.

pl. omformarna av elektrisk
ström

om{form{ar}stat{ion s.
om}form{ning s.
om}formul{era v. _
om}formul{er{ing s.
om}fång s. -et vidd; storlek,
omfattning

om{fångs}rik adj. -t -a
om{fångs}rik{het s.
om}färg{ning s.
om}föd{erska s. -n omföd-

erskor
om}föra v. _
om}för{dela v. _
om}för{del{ning s.
om}för{handla v. förhandla
på nytt om ngt

om}för{handl{ing s.
om}för{ing s.
om}ge äv. om}giva v.
om}ge{stalta v.
om}ge{stalt{ning s.
om}gift adj.
om}gifte s. -t
om}giv s.; i kortspel
omgiva se omge
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om}giv{ning s. -en -ar
1 omgivande område 
el. personer; omvärld  
2 i kortspel

om}gjord adj.
om}gjorda v. ªåld.º o. sig
om}gjut{ning s.
om}grupp{era v. _
om}grupp{er{ing s.
om}gräv{ning s.
om}gå{ende adv. omedel-
bart; genast

om}gång s. -en -ar
om}gångs{vis adv. i om-
gångar

om}gärda v.
om}gärd{ning s.
om}gör{ing s.
om hand [-han•d] äv.

om}hand adv. ta o.
om}hopp s.
om}hulda v. -de kärleksfullt
ta sig an, gynna o.d.

om}huld{an s.
om}hägna v.
om}hägn{ad s.
om}häkta v. _ ªjur.º
om}häkt{ning s. ªjur.º
om{händ{er}ha äv. om{händ{-

er}hava v.
om{händ{er}ta äv. om{händ{-

er}taga v.
om{händ{er}tag{ande s. -t -n
om{händ{er}tag{ning s.
om}hänge s. -t -n
om}häng{ning s.
om}hölja v. _
om}hölje s.
om}hölj{ning s.
om i}gen äv. om}i{gen adv. på
nytt igen

o}mild adj.
o}mild{het s.
o}mil{it{är{isk adj. -t -a
o}minsk{ad adj.
om int{et [-in•t-] äv. om}-

int{et adv. gå o. misslyck-
as; göra o.

om{int{et}göra v. _ hindra
förverkligande av, bringa
att misslyckas

om{int{et}gör{else s. -n
omin{ös [-ö•s] adj. -t -a

olycksbådande, ödes-
diger; förebådande

omisskännelig se omiss-
kännlig

omisskänneligen se omiss-
kännligen

o}miss{känn{lig äv. o}miss{-
känne{lig adj. -t -a otve-
tydig

o}miss{känn{lig{en äv.
o}miss{känne{lig{en adv.

o}miss{tyd{bar adj. -t -a
o}miss{tänk{sam adj.
o}miss{tänk{sam{het s.
o}mist{lig adj. -t -a
o}mist{lig{het s.
om}just{era v. _
om}just{er{ing s.
o}mjölk{ad adj.
om}kast s. -et; pl. =
om}kasta v. _
om}kast{are s.; strömbrytare
om}kast{bar adj. -t -a
om}kast{ning s.
om}klapp{ning s.
om}kläd{nad s.
om}kläd{ning s.
om{kläd{nings}rum s.
om}klädsel s.
om}knyt{ning s.
om}kok s.
om}kok{ning s.
om}komma v. dö gm
olyckshändelse el. um-
bäranden o.d.

om}kommen adj. många om-
komna

om}kon{stru{era v. _
om}kon{stru{er{ing s.
om}kon{strukt{ion s.
om}koppla v. _
om}koppl{are s.; strömbrytare
om}koppl{ing s.
om}koppl{ings{bar adj. -t -a
om}kost{nad s.; mest i pl.
kostnad, utlägg

om{kost{nads}konto s.
om}kost{ym{er{ing s.
om}kram{ad adj.
om}kram{ning s.
om}kransa v.
om}krets s. en cirkels o.
om}kretsa v.

om}kring [-in•] prep. o. adv.
om{kring}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
om{kring}ligg{ande adj. 

oböjl.
om{kring}sitt{ande adj. oböjl.
om{kring}stå{ende adj. oböjl.
om}kull [-kull•] adv.
om{kull}fallen adj.
om{kull}kasta v.
om{kull}slagen adj.
om{kull}spark{ad adj.
om{kull}vräkt adj.
om{kull}vält adj.
om}kväde s. återkomm-
ande versrader i slutet av
strofer i en dikt

om{kväd{es}rad s. -en -er
om}köp s.; i kortspel
om}kör{are s.
om}körd adj.
om}kör{ning s.
om{kör{nings}för{bud s.
om{kör{nings}o{lycka s.
om{kör{nings}sign{al s.
om}ladd{bar adj. -t -a
om}ladd{ning s.
om}ladd{nings{bar adj. -t -a
om}lagra v. _
om}lagr{ing s.
om}land s., till 3land kring
en tätort e.d. liggande
område som har tätorten
osv. till handelscentrum

om}lass{ning s.
om}lasta v. _
om}last{ning s.
om{last{nings}plats s.
om}ligg{ande adj. oböjl.
kringliggande

om}lind{ad adj.
om}lind{ning s.
om}ljud s.; typ av vokalför-

ändring, t.ex. a till ä i ’hand’,
’händer’

om}ljud{ande adj. oböjl. som
undergår el. verkar om-
ljud

om}ljudd adj. som under-
gått omljud

om{ljuds}lös adj. -t -a
om{ljuds}vok{al s.
om}lok{al{is{era v.
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om}lok{al{is{er{ing s.
om}lopp s. -et; pl. = krets-
lopp; cirkulation m.m.

om{lopps}bana s.
om{lopps}tid s.
om}lott [-lått•] el. om lott

adv. (gå) o. med en kant
av ett tyg täckande över en
annan

om{lott}kappa s.
om{lott}kjol s.
om{lott}lagd adj.
om}lägg s. -et; pl. = hölje
om}lägg{ning s. -en -ar
om{lägg{nings}rum s.
om}lämp{ning s.
om}läs{ning s.
om}löp{ning s.; t.ex. vid

idrottstävling
om}mask{era v. _ o. sig
om}mask{er{ing s.
om}mod{ell{era v. _
om}mod{ell{er{ing s.
om}mål{ad adj.
om}mål{ning s.
om}möbl{era v. _
om}möbl{er{ing s.
om}nejd s. omgivning,
trakt

omni{bus [åmm•-] el. omni{-
buss s. -en -ar ªåld.º buss
för persontrafik

omni{bus}traf{ik s.
omni{pot{ens s. -en allmakt
omni{pot{ent adj.; n. =, -a
allsmäktig

1omni{vor [-å•r] s. -en -er
ªzool.º allätare

2omni{vor [-å•r] adj. -t -a all-
ätande

om}numr{era v. _
om}numr{er{ing s.
om}nämna v.
om}nämn{ande s. -t -n
o}mod{ern adj. -t -a
o}mogen adj.
o}mogen{het s.
o}mogn{ad s.
o}mont{er{ad adj.
o}mor{al s.
o}mor{al{isk adj. -t -a
o}mor{al{isk{het s.
om}ordna v. _

om}ordn{ing s.
om}org{an{is{at{ion s.
om}org{an{is{era v. _
om}org{an{is{er{ing s.
omorgnad se omornad
om}orient{era v. o. sig
om}orient{er{ing s.
o}morn{ad äv. o}morgn{-

ad adj.
o}mot{iv{er{ad adj. utan an-

förda skäl; obefogad,
opåkallad

o}mot{stånd{lig adj. -t -a
om}pack{ning s.
om}plac{era v. _
om}plac{er{ing s.
om}plant{era v. _
om}plant{er{ing s.
om}plåstr{ad adj.
om}plåstr{ing s.
om}plöj{ning s.
om}pri{or{it{era v. _
om}pri{or{it{er{ing s.
om}pro{gramm{era v. _
om}pröva v. granska o.
bedöma på nytt

om}pröv{ning s.
om}pyssl{ad adj.
om}pyssl{ing s.
om}rama v. anbringa el.
utgöra ram omkring

om}ram{ning [-ra•m-] s.
om}re{dig{era v. _
om}re{dig{er{ing s.
om}reg{istr{era v. _
om}regl{era v. _
om}regl{er{ing s.
om}re{klam{er{ad adj.
om}rigg{ad adj.
om}rigg{ning s.
om}ringa v. -de sluta el.
bilda en ring kring; inne-
sluta, inringa

om}ring{ning s.
om}rufs{ad adj.
om}rufs{ning s.
om}rusk{ad adj.
om}rusk{ning s.
om}råde s. -t -n
om{råd{es}in{del{ning s.
om{råd{es}plan s. -en -er
om}räkna v. _
om}räkn{ing s.

om{räkn{ings}tal s.
om}röra v. _
om}rör{are s. -n; pl. =, best.

pl. omrörarna
om}rör{ing el. om}rör{ning s.
om}rösta v. rösta, votera
om}röst{ning s. -en -ar
om{röst{nings}ap{par{at s.
om{röst{nings}för{far{ande s.
om{röst{nings}lok{al s.
om{röst{nings}pro{ced{ur s.
om{röst{nings}re{sult{at s.
oms s. -en omsättnings-
skatt sedan 1969 i Sverige
ersatt med mervärdesskatt

om}sadl{ing s.
om}se v. _ se över ngt o.
avhjälpa fel o. brister;
sköta om; få sina blessyr-
er omsedda

om}segla v. _
om}segl{ing s.
om{sid{er [-si•-] adv. slutlig-
en; med tiden; sent o.
äntligen efter långt dröjsmål

om}sikt s. -en kringsyn,
omtanke, varsamhet

om{sikts}full adj. -t -a
om}sjungen adj.
om}skak{ad adj. uppskakad
om}skak{ning s.
om}skansa v. -de kring-
skansa

om}skapa v. _
om}skap{are s.
om}skap{else s.
om}skift{are s.; på skrivmaskin

m.m.
om}skifte s.
om}skift{ning s.
om}skjut{ning s.
om}skola v. _ -de
om}skol{ning s.
om{skol{nings}kurs s.
om}skrift s. inskrift längs
kanten på mynt, medalj o.d.

om}skriva v. o. en cirkel
kring en triangel men
skriva om [åmm’] ett
kapitel; o. äv. skriva om
[åmm’] ngt med andra
ord

om}skriven adj.
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om}skriv{ning s.
om}skruten adj. omskrutet

omskrutna
om}skuren adj.
om}skyffl{ing s.
om}skylt{ning s.
om}skära v., till 2skära skära
bort del av förhuden på
m.m.

om}skär{else s. -n -r
om}skär{ning s.
om}skötsel s.
om}skött adj.
om}slag s. -et; pl. = om-
hölje, förband; plötslig
förändring

om}slagen adj.
om}slag{ning s.
om{slags}bild s.
om{slags}flicka s.
om{slags}papper s.
om{slags}re{vers s.
om}slingra v. _
om}slingr{ing s.
om}slip{ning s.
om}sluta v., till 3sluta inne-
sluta; tätt omge m.m.

om}slut{ning s.; äv. slut-
summa i balansräkning

om}smälta v. _ omsmälte
om}smält{ning s.
om}snodd adj.
om}snärja v. _
om}snärj{ning s.
om}snörd adj.
om}snör{ning s.
om}sorg s. -en -er
om{sorgs}be{hov s.
om{sorgs}full adj. -t -a
om{sorgs}full{het s.
om{sorgs}lag s. -en -ar an-

gående vård av psykiskt ut-
vecklingsstörda

om{sorgs}tag{are s.
om{sorgs}verk{sam{het s.
om}sort{era v. _
om}sort{er{ing s.
om}spel s.; i fotboll m.m.
om{spels}match s.
om}spinna v. _
om}spinn{ing s.
om}spola v. _ 1 till spola 1

2 till spola 2

om}spol{ning s.
om}sprungen adj.
om}spänna v. _ omfatta,
inbegripa

om}spänn{ing s.
om}start s.; vid tävling
om}stat{ion{era v. _
om}stat{ion{er{ing s.
om}stig{ning s. ombyte av
tåg m.m.

om}stil{is{era v. _
om}stil{is{er{ing s.
om}stjälp{ning s.
om}stjälpt adj.
om}stopp{ning s.
om}stridd adj.
om}strukt{ur{era v. _
om}strukt{ur{er{ing s.
om{strukt{ur{er{ings}pro{-

gram s.
om}stråla v.
om}stränga v. _
om}sträng{ning s.
om}strömma v.
om}stuv{ad adj. omlastad;

till 1stuva
om}stuv{ning s.
om}styr [-y•r] adv. gå o. bildl.
gå omkull

om}stå{ende adj. oböjl. som
står på motsatta sidan av
bladet

om}ställa v. _
om}ställ{are s.
om}ställ{bar adj. -t -a
om}ställ{bar{het s.
om}ställ{ning s. -en -ar
om{ställ{nings}peri{od s.
om{ställ{nings}pro{blem s.
om{stämd adj. en o. fiol
om}stämma v. _ o. ett

piano; o. ngn göra ngn
annorlunda stämd

om}stäm{ning s.
om}ständ{ig{het s. -en -er
förhållande o.d.; i pl. äv.
formaliteter; under inga
omständigheter; utan vid-
are omständigheter

om}ständ{lig adj. -t -a
alltför utförlig, mång-
ordig, långrandig; in-
vecklad

om}ständ{lig{het s.; alltför
stor utförlighet osv.

om}stöpa v. _ ªofta bildl.º
omskapa

om}stöp{ning s.
om}störta v. kullkasta;
grundligt ändra m.m.

om}stört{are s. -n; pl. =, best.
pl. omstörtarna

om}stört{ning s.
om{stört{nings}plan s. -en 

-er
om}susa v.
om}svalla v.
om}svep s. -et; pl. = mest i pl.

utan o. utan undan-
flykter

om}svepa v. _
om}svep{ning s.
om}sväng{ning s.
om}svärma v.
om}sväva v.
om}sydd adj.
om}syn s. översyn
om}säg{ning s. -en -ar
om}sätta v. o. el. sätta om en

kaktus omplantera; o. el.
sätta om ett lån förnya;
sätta om äv. o. en spalt
sätta på nytt för tryckning;
o. varor för miljonbelopp
sälja; o. en tanke i handl-
ing överföra, omvandla

om}sätt{bar adj. -t -a
om}sätt{ning s. -en -ar
om{sätt{nings}be{lopp s.
om{sätt{nings}siffra s.
om{sätt{nings}skatt s.
om{sätt{nings}ök{ning s.
om}tag s. band e.d. kring
ngt, omfattning m.m.

om}tag{ning s.
om}tal s.; motsatt: tilltal
om}tala v. -de; o. el. tala om
[åmm’] vad man sett be-
rätta; den medeltida käll-
an omtalar honom såsom
riddare omnämner

om}tanke s. klokt överväg-
ande, förtänksamhet;
omvårdnad, omsorg

om}tent{am{en s.
om}tjat{ad adj. ªvard.º
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om}tolka v. _
om}tolk{ning s.
om}traggl{ad adj. ªvard.º
om}traggl{ing s. ªvard.º
om}tryck s.
om}trycka v. _
om}tryck{ning s.
om}tugg{ad adj. ªvard.º allt-
för ofta omnämnd

om}tugg{ning s. ªvard.º
om}tuml{ad adj. yr, vimmel-
kantig

om}tuml{ande adj. oböjl. om-
skakande

om}tvist{ad adj.
om}tvist{bar adj. -t -a
om}tvist{lig adj. -t -a
om}tyckt adj. illa o.
om}tyckt{het s.
om}tänk{sam adj. -t -ma
om}tänk{sam{het s.
om}töckna v. -de ªbildl.º göra
skum el. oklar, förmörka,
göra andligen förvirrad

om}töckn{ad adj.
om{töckn{ing s.
om{töckn{ings}till{stånd s.
o}mus{ik{al{isk adj. -t -a
o}mut{bar adj. -t -a
o}mut{bar{het s.
o}mut{lig adj. -t -a
o}mut{lig{het s.
om}val s. -et; pl. = förnyat
val, återval

om}vall{ad adj. omvallade
skidor

om}vall{ning s.; av skidor
om}vandla v. -de förvandla,
ombilda

om}vandl{ing s. -en -ar
om{vandl{ings}pro{cess s.
om{vandl{ings}pro{dukt s.
om{vandl{ings}tryck s.
om}vir{ad adj.
om}vir{ning s.
om}vittna v.
om}vriden adj.
om}vrid{ning s.
om}vård{ad adj. ägnad vård
o. omtanke, omskött

om}vård{nad s.
om{vård{nads}styr{else s.
om}väg s. gå en o. längre

väg än den kortaste; få
höra ngt på omvägar gm
förmedling av andra

om}välja v. _ återvälja
om}välva v. omstörta,
grundligt ändra m.m.

om}välv{ning s. -en -ar
om{välv{nings}peri{od s.
om}vänd adj.
om}vända v.; i eg. bet. mest

vända om ngt; o. sig till
kristendomen övergå till

om}vänd{bar adj. -t -a
om}vänd{else s. -n -r
om{vänd{else}för{sök s.
om}vänd{ning s. -en -ar
om}vänt adv. i omvänt läge

o.d.; å andra sidan
om}värd{era v. _
om}värd{er{ing s.
om}värld s. -en omgivande
värld, omgivning o.d.

om{världs}orient{er{ing s.
om}värva v. omvärvde tätt
omge, kringränna

om}växla v. _ uppträda el.
förekomma växelvis

om}växl{ande adj. oböjl.
skiftande, omväxlings-
rik; växelvis

om}växl{ing s. ombyte el.
förändring som upphäver
enformighet

om{växl{ings}rik adj. -t -a
o}mynd{ig adj. -t -a
o{mynd{ig}för{klara v. _
o{mynd{ig}för{klar{ing s.
o}mynd{ig{het s.
o{mynd{ig{hets}för{klar{ing s.
o{mynd{ig{hets}ålder s.
o}mynt{ad adj. omyntat

silver
om}åkt adj. bli o. vid skid-

tävling o.d.
o}mål{ad adj.
o}mått{lig adj. -t -a utan
måtta; måttlös, enorm

o}mått{lig{het s.
om}ändra v. _
om}ändr{ing s.
o}männ{iska s. omänsklig
människa, vidunder o.d.

o}mänsk{lig adj. -t -a

o}mänsk{lig{het s. -en -er
o}märk{bar adj. -t -a
o}märk{lig adj. -t -a icke el.
knappt märkbar m.m.

o}märkt adj.
o}mät{bar adj. -t -a
o}mät{lig [o•- äv. -mä•t-] adj.

-t -a som övergår alla
mått; gränslös, oerhörd

o}mät{lig{het s.
o}mätt{ad adj.
o}mätt{lig adj. -t -a
o}mätt{lig{het s.
o}möbl{er{ad adj.
o}möj{lig [o•- äv. -möj•-] adj.

-t -a
o}möj{lig{en [o•- äv. -möj•-]

adv.
o{möj{lig}göra v. _
o}möj{lig{het s. -en -er
o}mönstr{ad adj.
ona s. -n onor ªprov.º is-
ränna; vak

onan{era v. -de
onan{er{ing s.
onani [-i•] s. -n sexuell
självtillfredsställelse

onan{ist [-is•t] s. -en -er
onan{ist{isk adj. -t -a
o}nat{ion{ell adj. -t -a
o}nat{ur s. -en brist på
naturlighet, förkonstling
o.d.

o}nat{ur{lig adj. -t -a
o}nat{ur{lig{het s. -en -er
ond adj. ont onda; den onde
djävulen; ta det onda med
det goda – ondare ondast
används mest i bet. ”vred”,
”förbittrad”; annars vanl.
värre värst.

ond{art{ad adj. elakartad,
svår

ond}göra v. o. sig över ngt
bli förargad o. klaga över
ngt

ond{het s.
ondo s. oböjl.; i uttr. vara av

o. vara förkastlig el.
skadlig o.d.; fräls oss
(i)från o. ªåld.º från det
onda

ond}sinn{ad adj.
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ond}sint adj.
ond}sint{het s.
ondska s. -n
ondske}full adj. -t -a
ondske}full{het s.
ondul{era [ånd-] v. -de
lägga hår i vågor, göra
vågig, våga

ondul{er{ing s.
ondul{er{ings}tång s. -en

onduleringstänger
ondul{er}tång s. -en onduler-

tänger
o}nek{lig adj. -t -a som inte
går att bestrida

o}nek{lig{en adv. obestrid-
ligen, förvisso

o}neutr{al adj. -t -a
o}njut{bar adj. -t -a
onkel [ån•k-] s. -n onklar

ªåld.º farbror, morbror
onko{gen [-je•n] adj. -t -a
tumörframkallande

onko{log [-å•g] s. -en -er
onko{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om tumörsjuk-
domar

onko{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
on}line [-laj•n] el. on-line

adv. direktansluten till
centraldator m.m.; styr-
ansluten

on{line}ap{plik{at{ion s.
on{line}syst{em s.
on{line}tjänst s. direkttjänst
onom{ato{logi [-gi•] s. -n
namnforskning

onom{ato{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

onom{ato{poet{isk [-e•-] adj.
-t -a ljudhärmande, ljud-
målande

o}norm{al adj. -t -a
ons}dag s. -en äv. vard. ons-

dan; pl. -ar; i onsdags
ons{dags}kväll s.

1ont s. oböjl. ett o.; ha o. i
halsen – Mest som efterled
i sms t.ex. magont.

2ont adv. ha o. om pengar
onto{logi [ånt-, -gi•] s. -n
läran om det varandes
väsen

onto{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
o}numr{er{ad adj.
on{us [o•-] s. -et; pl. = på-
laga, börda, skatt

o}ny{ans{er{ad adj.
o}nykter adj. -t onyktra
o}nykter{het s.
o}nytta s.
o}nytt{ig adj. -t -a
o}nytt{ig{het s. -en -er
onyx [o•-] s. -en; pl. -ar el.

-er prydnadssten (med svart 
o. vit bandning)

onyx}smycke s.
o}nå{bar adj. -t -a
o}nåd s. oböjl. ogunst; ge sig

på nåd och o. utan villkor
o}nåd{ig adj. -t -a ogunstig

o.d.
o}nämn{bar adj. -t -a
o}nämnd adj.
o}näpst adj.
o}nöd{an s. best.; i uttr. i o.
utan tvingande skäl,
onödigtvis

o}nöd{ig adj. -t -a
o{nöd{ig}göra v. _
o}nöd{ig{het s. -en -er
o}nöd{igt{vis adv.
o}nöj{akt{ig adj. -t -a
o}nöj{akt{ig{het s. -en -er
o}nöjd adj.
o}om{bedd adj.
o}om{kull{kast{lig adj. -t -a
o}om{kull{runke{lig adj. -t -a

ªofta skämtsamtº obestridlig
o}om{ljudd adj.
o}om{skuren adj.
o}om{stridd adj.
o}om{tvist{ad adj.
o}om{tvist{bar adj. -t -a
o}om{tvist{lig adj. -t -a
o}om{vänd adj.
o}ord{ent{lig adj. -t -a
o}ord{ent{lig{het s.
o}ordn{ad adj.
o}ordn{ing s.
o}org{an{is{er{ad adj.
o}org{an{isk adj. -t -a
o}orto{dox adj. -t -a
opac{itet [-e•t] s. -en
opak [-a•k] adj. -t -a nästan
ogenomskinlig

o}paket{er{ad adj.
opal [-a•l] s. -en -er ädelsten;

mineral
opal{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en opalisering

opal{esc{ent [-sen•t el.
-sen•t] adj.; n. =, -a opal-
iserande

opal}färg{ad adj.
opal}glas s.
opal{is{er{ande adj. oböjl.
opalskimrande

opal{is{er{ing s.
opal}skimr{ande adj. oböjl.
o}pansr{ad adj.
o}par adj.; mest oböjl. ªfinl.º
omaka; oparig, ensam;
strumporna är o.

o}parfym{er{ad adj. o. tvål
o}par{ig adj. -t -a
o}parla{ment{ar{isk adj. -t -a
o}part{isk adj. -t -a
o}part{isk{het s.
o}pass{ande adj. oböjl.
o}pass{lig adj. -t -a inte
riktigt kry, krasslig

o}pass{lig{het s.
o}patri{ot{isk adj. -t -a
o}peda{gog{isk adj. -t -a
op{era [o•-] s. -n operor
op{era}aria s.
op{era}bal{ett s.
op{er{abel [-a•-] adj. -t oper-

abla opererbar
op{era}chef s.
op{era}före{ställ{ning s.
op{era}hus s.
op{era}hög{skola s.
op{era}kör s. -en -er
op{era}mus{ik s.
op{era{mäss{ig adj. -t -a
op{era}scen s.
op{era}sång{are s.
op{era}sång{erska s.
op{er{at{ion s. -en -er
handling, åtgärd, förfar-
ande; militär åtgärd,
krigshandling t.ex. trupp-
förflyttning; kirurgiskt in-
grepp

op{er{at{ion{al{is{era v. -de
göra operationell, oper-
ationellt bestämma
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op{er{at{ion{al{is{er{ing s. -en
-ar

op{er{at{ion{al{ism [-is•m] s.
-en operationism

op{er{at{ion{ell [-ell•] adj. -t 
-a; o. definition

op{er{at{ion{ism [-is•m] s. -en
uppfattning el. metod
som innebär att ett be-
grepps innebörd bestäms
av de procedurer som
använts för att etablera
begreppet

op{er{at{ions}ana{lys s.; ana-
lytisk metod att ge underlag
för beslut

op{er{at{ions}av{del{ning s.;
t.ex. på sjukhus

op{er{at{ions}bas s. -en -er
utgångs- el. stödjepunkt
för krigsoperationer

op{er{at{ions}bord s.
op{er{at{ions}dug{lig adj. -t 

-a; o. armé
op{er{at{ions}dug{lig{het s.
op{er{at{ions}fält s.
op{er{at{ions}kniv s.
op{er{at{ions}met{od s.
op{er{at{ions}om{råde s.
op{er{at{ions}sal s.
op{er{at{ions}sköt{erska s.
op{er{at{ions}snitt s. -et; pl. =
op{er{at{ions}sår s.
op{er{at{ions}tekn{ik s.
op{er{at{ions}tid s.
op{er{at{ions}ärr s.
op{er{at{iv [-i•v] adj. -t -a
som utgör el. avser oper-
ationer; o. enhet inom
krigsmakten; operativt in-
grepp på patient

op{er{at{iv}pro{gram s.
op{er{at{iv}syst{em s.; för

dator
op{er{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] ªmat., log. m.m.º
verkande enhet som
utför en viss operation

op{er{at{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig operatör

op{er{at{ör [-ö•r] s. -en -er
person som utför kirurg-
isk operation el. som

handhar kontorsmaskiner
o.d.

op{era}upp{sätt{ning s.
op{er{era v. -de verka, vara
verksam; företa krigs-
handlingar; göra kirurg-
iskt ingrepp; manövrera
el. driva maskin m.m.; o.
med ngt äv. arbeta el. röra
sig el. laborera med ngt

op{er{er{bar adj. -t -a
op{er{ett [-ett•] s. -en -er
op{er{ett}mel{odi s.
op{er{ett}mus{ik s.
op{er{ett}roll s. -en -er
op{er{ett}scen s.
op{er{ett}skåde{spel{are s.
op{er{ett}skåde{spel{erska s.
op{er{ett}sång{are s.
op{er{ett}sång{erska s.
o}pers{on{lig adj. -t -a
o}pers{on{lig{het s. -en
opi{at [-a•t] s. -et; pl. = el. -er
opiumhaltigt läkemedel

opi{at}miss{bruk{are s.
opin{era v. -de avge el.
delta i en samlad menings-
yttring, uttala sig för el.
mot ngt

opin{er{ing s.
opin{ion [-o•n] s. -en -er all-
män mening, folkmening

opin{ions}bild{ande adj.
oböjl.

opin{ions}bild{are s. -n; pl. =,
best. pl. opinionsbildarna

opin{ions}bild{ning s.
opin{ions}fri{het s.
opin{ions}grupp s.
opin{ions}in{stit{ut s.
opin{ions}läge s.
opin{ions}mät{ning s.
opin{ions}möte s.
opin{ions}nämnd s.
opin{ions}siffr{or s. pl.
opin{ions}storm s.
opin{ions}tryck s.
opin{ions}under{sök{ning s.
opin{ions}vind s.
opin{ions}yttr{ing s.
opi{um s. opiet äv. -et nark-
otika framställd av in-
torkad mjölksaft från

opiumvallmons mogna
frukter – I sms opium- äv.
opie-.

opi{um}för{gift{ning s.
opi{um}halt{ig adj. -t -a
opi{um}håla s.
opi{um}miss{bruk s.
opi{um}pipa s.
opi{um}rus s.
opi{um}rök{are s.
opi{um}rök{ning s.
opi{um}slav s. -en -ar
opi{um}vall{mo s.
op}konst [åpp•-] s. optisk
konst

o}plac{er{ad adj.
o}plac{er{bar adj. -t -a
o}plan{er{ad adj.
o}plast{isk adj. -t -a
o}plock{ad adj. ha en gås o.

med ngn ha ett oupp-
gjort mellanhavande
med ngn

o}plog{ad adj.
o}plöjd adj.
o}poet{isk adj. -t -a
o}pol{er{ad adj.
o}pol{it{isk adj. -t -a
o}popul{är adj. -t -a
oposs{um [-åss•-] s. -en -ar

pungdjur; skinn
oposs{um}krage s.
opp adv. ªmest vard.º upp
oppe adv. ªmest vard.º uppe
opp}hämta äv. 1upp}hämta s.

-n folklig vävnadsteknik
opp{hämta}täcke s.
op{pon{ent [-en•t] s. -en -er
op{pon{era v. -de göra in-
vändningar; kritisera av-
handling vid disputation
o.d.; o. sig; o. på en av-
handling vara opponent

op{port{un [-u•n] adj. -t -a
lämplig för tillfället el.
med hänsyn till rådande
förhållanden

op{port{un{ism [-is•m] s. -en
villighet till anpassning
efter omständigheterna

op{port{un{ist s. -en -er
op{port{un{ist{isk adj. -t -a
op{port{un{itet [-e•t] s. -en
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lämplighet för tillfället;
det för tillfället lämpliga

op{port{un{itets}skäl s. av o.
op{pos{it{ion s. -en -er ut-
tryckande av avvikande
åsikt; det att opponera
på en avhandling; ªastr.º
ställning hos himlakroppar

op{pos{it{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a som gärna säger
emot, oppositionslysten;
som representerar
oppositionen mot reger-
ingen

op{pos{it{ions}borg{ar{råd s.
op{pos{it{ions}led{are s.
op{pos{it{ions}lusta s.
op{pos{it{ions}lysten adj.
op{pos{it{ions}lyst{nad s.
op{pos{it{ions}parti s.
op{pos{it{ions}pol{it{ik s.
op{pos{it{ions}pol{it{ik{er s.
op{pos{it{ions}press s. -en
op{pos{it{ions}råd s. -et; pl. =
op{pos{it{ions}ställ{ning s.
o}prakt{isk adj. -t -a
o}prakt{isk{het s.
o}pre{cis adj. -t -a
o}pre{cis{er{ad adj.
o}press{ad adj.
o}pre{tenti{ös adj. -t -a
o}prick{ad adj. o. farled
o}pri{or{it{er{ad adj.
o}pris s., till 1pris oskäligt
högt pris

o}pro{blem{at{isk adj. -t -a
o}pro{dukt{iv adj. -t -a
o}pro{fess{ion{ell adj. -t -a
o}pro{port{ion{ell adj. -t -a
o}pro{port{ion{er{lig adj. -t -a
o}pro{port{ion{er{lig{het s.
o}pro{voc{er{ad adj.
o}pröv{ad adj.
o}psyko{log{isk adj. -t -a
som har el. vittnar om
bristande psykologisk
insikt

1opt{at{iv [åp•t-] adj. -t -a
2opt{at{iv [åp•t-] s. -en -er

ªspråkv.º modus som ut-
trycker önskan o.d.

opt{at{iv}form s. -en -er
opt{era v. -de; o. för ett land

vid fritt val av medborg-
arskap bestämma sig för

opt{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om ljuset; system
av linser o. prismer o.d. i
kamera el. mikroskop
o.d.

opt{ik{er [åpp•-] s. -n; pl. =
tillverkare av synhjälp-
medel o. optiska instru-
ment

opt{ik{er}yrk{et s. best.
opt{im{al [-a•l] adj. -t -a
bästa möjliga, mest
gynnsam o.d.

opt{im{al}dos s.
opt{im{era v. -de bringa ngt
till optimum

opt{im{er{ing s.
opt{im{ism [-is•m] s. -en ljus
syn på livet

opt{im{ist s. -en -er
opt{im{ist{isk adj. -t -a
opt{im{ist}jolle s.; enmans

segelbåt
opt{im{um [åp•t-] s. -et; pl. =
det bästa el. gynnsamm-
aste möjliga m.m.

opt{im{um}vill{kor s.
opt{ion [åpso•n] s. -en -er
företrädesrätt; förhands-
rätt; rätt till fritt val av
medborgarskap m.m.

opt{ions}af{fär s.
opt{ions}av{tal s.
opt{ions}mark{nad s.
opt{ions}rätt s.
opt{ions}tid s.
opt{isk adj. -t -a syn-, ljus-,
som hänför sig till
optiken; o. villa synvilla;
o. konst konstriktning

opto}elektr{on{ik s. elektr-
onik kombinerad med
optik

opto}elektr{on{isk adj. -t -a
opto}fiber s.
opto}kabel s.
o}public{er{ad adj.
opul{ens [-en•s] s. -en rike-
dom, yppighet

opul{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
riklig, yppig m.m.

op{us [o•-] s. -et; pl. = skrivet
el. tryckt arbete, verk;
musikverk

op{us}tal s.; i fråga om musik-
verk

o}puts{ad adj.
o}på{kall{ad adj.
o}på{lit{lig adj. -t -a
o}på{lit{lig{het s.
o}på{pass{lig adj. -t -a
o}på{pass{lig{het s.; s.
o}på{räkn{ad adj.
o}på{tal{ad adj. opåtald
o}på{tald adj. som man inte
anmärkt på

o}på{verk{ad adj.
o}på{verk{bar adj. -t -a
or s. -et; pl. = kvalster
o}raff{in{er{ad adj.
o}rak{ad adj.
or{akel [-a•-] s. oraklet; pl. =

el. orakler, best. pl. oraklen
el. oraklerna ställe där man
fick el. person som förmedlade
el. gud som gav gudoms-
svar i dunkel el. mångtydig
form; ofelbar rådgivare,
obestridd auktoritet

or{akel{mäss{ig adj. -t -a
gåtfull, dunkel

or{akel}språk s.
or{akel}svar s.

1or{al [-a•l] adj. -t -a som
avser munnen, mun- o.d.

2or{al [-a•l] s. -en -er ªspråkv.º
språkljud vid vars fram-
bringande luftströmmen
går ut enbart genom
munnen, munljud

or{al}sex s.
1orange [-an•s el. -an•s] s. -n

[-en] -r [-er]; apelsinträd
m.m.; rödgul färg

2orange [-an•s el. -an•s] adj.;
mest oböjl., best. o. pl. äv. -a
[-sa]; rödgul, apelsin-
färgad

orange}färg s.
orange}färg{ad adj.
orange}gul adj. -t -a
orang{eri [-anseri• el. -ans-]

s. -et -er växthus för över-
vintring av apelsinträd
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orang{eri}hus s.
orange}röd adj.
orange}träd s.
orangut{ang [orangutan• el.
oranu-] s. -en -er människo-
apa

orangut{ang}arm s.
o}rask adj. -t -a ªåld.º klen,
svag till hälsan

or{at{ion s. -en -er högtidstal
o}rat{ion{ell adj. -t -a oända-
målsenlig, opraktisk

or{at{or [-a•-] s. -n -er [-o•r-]
högtidstalare, vältalare

or{at{orie}kör s. -en -er
or{at{or{isk [-to•-] adj. -t -a
vältalig, vältalighets-;
högtravande

or{at{ori{um [-to•-] s. oratori-
et oratorier större sakralt
musikverk för sång med
orkester

ord s. -et; pl. =; med andra
o.; ta till orda; ta ngn 
på orden fatta ngn 
bokstavligt o. rätta sig 
därefter; innan man visste
ordet av innan man
hunnit ana något, plöts-
ligt; ha ordet ha rätt att
tala el. yttra sig; begära
ordet att få tala; hålla
(sitt) o. hålla sitt löfte
o.d.; ha o. om sig att ha
rykte om sig att

orda v. -de tala, orera; o.
om ngt

orda se ord
ord}ac{cent s.
orda}grann adj. o. översätt-

ning
ord{al [årda•l] s. -et äv. -en;

pl. = äv. -ier ªhist.º gudsdom
orda}lag s. pl. i väl valda o.
ord, formuleringar

orda}lyd{else s.
orda}sätt s. ªåld.º uttryck,
fras m.m.

ord}bajs{are s. -n; pl. =, best.
pl. ordbajsarna ªvard.,
nedsättandeº person med
starkt ordflöde utan
innehåll

ord}be{handl{are s. data-
terminal för texthant-
ering

ord}be{handl{ing s. text-
hantering med ordbe-
handlare

ord{be{handl{ings}centr{al s.;
vid företag m.m.

ord{be{handl{ings}mask{in s.
ord{be{handl{ings}syst{em s.
ord}bild s.
ord}bild{ning s.
ord}blind adj.
ord}blind{het s.
ord}bok s. -en ordböcker
ord{boks}re{dakt{ion s.
ord{boks}re{dakt{ör s.
ord}byte s. -t -n
ord}böj{ning s.
ord}döv adj. -t -a
ord}döv{het s.
orden [å•r-] s.; best. =; pl.

ordnar hemlig samman-
slutning; utmärkelse-
tecken el. värdighet som
förlänats av en statlig
orden; Kungl. Maj:ts o.
serafimerorden

ordens}band s.
ordens}broder s.
ordens}dek{or{at{ion s.
ordens}hem{lig{het s.
ordens}in{signi{er s. pl.
ordens}kap{itel s.
ordens}löfte s.
ordens}prydd adj.
ordens}regel s., till 1regel
ordens}syster s.
ordens}säll{skap s.
ordens}tecken s.
ordens}väsen el. ordens}-

väsende s.
ord{ent{lig [-en•t-] adj.

-t -a
ord{ent{lig{het s.
order [å•-] s. -n; pl. = befall-
ning; varubeställning,
uppdrag

order}be{handl{ing s.
order}blank{ett s.
order}bok s., till 1bok
order}giv{ning s.
order}in{gång s.

order}klaus{ul s.; på växel
m.m.

order}mot{tag{ning s.
order}sedel s.
order}stock s. samling er-
hållna order

ord}fatt{ig adj. -t -a
ord}fatt{ig{dom s.
ord}fläta s. korsord
ord}flöde s.
ord}fog{ning s.
ord}forsk{ning s.
ord}fynd{ig adj. -t -a
ord}fynd{ig{het s.
ord}fyr{verk{eri s.
ord}följd s.
ord}för{ande s. -n; pl. =, best.

pl. -na
ord{för{ande}klubba s.
ord{för{ande}post s.
ord}för{ande{skap s. -et
ord{för{ande}skifte s.
ord}för{klar{ing s.
ord}för{råd s.
ord}för{stå{else s.
ord}geo{grafi s.
ord}geo{graf{isk adj. -t -a
ord}gåta s.
ord}håll{ig adj. -t -a
ord}håll{ig{het s.
ord{in{and [-an•d] s. -en -er
person som skall präst-
vigas el. vigas till biskop

ord{in{arie [-a•-] adj. oböjl.
regelmässig; vanlig; fast,
stadigvarande; fast an-
ställd

ord{in{arie}sätta v.
ord{in{arie}sätt{ning s.
ord{in{ata [-na•-] s. -n ord-

inator y-koordinat
ord{in{at}axel s. y-axel
ord{in{at{ion s. -en -er läkares
föreskrift; präst- el. biskops-
vigning

ord{in{at{ions}akt s.
ord{in{era v. -de föreskriva

läkemedel el. levnadsordning
o.d.; viga till präst el. biskop

ord{in{er{ing s.
ord{in{är [-ä•r] adj. -t -a van-
lig, medelstor, medelgod,
medelmåttig
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or}djur s.
ord}karg adj. -t -a
ord}karg{het s.
ord}kask{ad s.
ord}klass s.
ord}klyv{eri [-i• el. o•rd-] s.

-et -er
ord}knapp adj. -t -a
ord}knapp{het s.
ord}konst s.
ord}konst{när s.
ord}krig s.
ord}kun{skap s.
ord}lek s.
ord}lista s.
ord}lös adj. -t -a
ord}lös{het s.
ord}mel{odi s.
ord}minne s.
ord}mål{ande adj. oböjl.
ordna [å•-] v. -de; o. sig äv.
reda upp sig

ordn{ad adj. o. ekonomi
ordn{are s. -n; pl. =, best. pl.

ordnarna
ordn{ing s. -en -ar; göra i o.
färdigställa o.d.; en raritet
av första ordningen av
yppersta klass

ordn{ing{sam adj. -t -ma
ordn{ing{sam{het s.
ordn{ings}bot s.; för förse-

else(r)
ordn{ings}fråga s.
ordn{ings}följd s.
ordn{ings}före{skrift s.
ordn{ings}makt s. -en
ordn{ings}man s., till 1man
ordn{ings}männ{iska s.
ordn{ings}nummer s.
ordn{ings}pol{is s.
ordn{ings}regel s., till 1regel
ordn{ings}sinne s.
ordn{ings}stadga s., till

2stadga
ordn{ings}stör{ning s.
ordn{ings}tal s.
ordn{ings}vakt s.
ord}njugg adj. -t -a
ordonn{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er soldat el. befäl
med uppgift att befordra
tjänstemeddelanden o.d.

ordonn{ans}tjänst s.
ordov{ic{isk [-i•s-] adj. -t -a

ªgeol.º ordoviciska period-
en

ordov{ici{um s. oböjl. period
och system mellan
kambrium o. silur

ord}prakt s.
ord}rapp adj. -t -a
ord}rik adj. -t -a
ord}rike{dom s.
ord}rik{het s.
ord}rytt{are s.
ord}rytt{eri [-i• el. o•rd-] s.

-et -er småaktigt anmärk-
ande på ord o.d.; ord-
klyveri; vitsmakeri

ord}samm{an{sätt{ning s.
ord}skatt s.
ord}skifte s.
ord}språk s.
Ord{språks}bok{en namn;

i Bibeln
ord}språks{mäss{ig adj. -t -a
ord}stam s.
ord}strid s.
ord}ström s.
ord}stum adj.
ord}stum{het s.
ord}stäv s. -et; pl. =
ord}svall s.
ord}trogen adj.
ord}tro{het s.
ord}val s. -et; pl. =
ord}val{ör s.
ord}vits s.
ord}vräng{are s. -n; pl. =,

best. pl. ordvrängarna
ord}vräng{eri [-i• el. o•rd-] s.

-et
ord}vräng{ning s.
ord}vänd{ning s.
ord}växl{ing s. meningsut-
byte, tvist o.d.

ore{ad [-a•d] s. -en -er berg-
nymf

o}re{al{is{er{ad adj.
o}re{al{is{er{bar adj. -t -a
o}re{al{ist{isk adj. -t -a
o}reda s. -n; ställa till (stor)

o.
o}redd adj.
o}red{ig adj. -t -a

o}red{ig{het s.
o}red{lig adj. -t -a
o}red{lig{het s. -en -er
o{red{lig{hets}brott s.
o}re{flekt{er{ad adj.
oregano [-re•- äv. -a•-] s. -n

växt; krydda
o}regel{bunden adj.
o}regel{bund{en{het s. -en -er
o}regel{mäss{ig adj. -t -a
o}regel{mäss{ig{het s. -en -er
o}reg{er{lig [-je•-] adj. -t -a
o}reg{er{lig{het s.
o}reg{istr{er{ad adj.
o}regle{ment{er{ad adj.
o}regl{er{ad adj.
o}ren adj. -t -a
o}rena v. göra oren, för-
orena

o}ren{het s.
o}ren{lig adj. -t -a
o}ren{lig{het s.; äv. smuts o.d.
o}rens{ad adj.
o}re{par{abel adj.
o}re{par{er{bar adj. -t -a
o}re{pre{sent{er{ad adj.
or{era v. -de tala vitt och
brett; hålla tal

o}re{serv{er{ad adj. o. be-
undran

o}res{on{abel adj.
o}res{on{lig adj. -t -a
o}res{on{lig{het s. -en -er
o}re{tusch{er{ad adj.
orf{ic{ism [-is•m] s. -en antik
grekisk mysteriereligion
anknuten till Orfeus

orf{ik{er [år•f-] s. -n; pl. =
orf{isk [år•f-] adj. -t -a som
har samband med
Orfeus o. med sång o. musik
el. vishetslära

orf{ism [-is•m] s. -en orfic-
ism

org{an [-ga•n] s. -et; pl. =
kropps- el. växtdel med
viss funktion; röst,
stämma; institution el.
person som har att utöva
funktioner för samhäll-
ets el. en korporations o.d.
räkning; tidning el. tid-
skrift; språkrör m.m.
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org{an}bank s. -en -er för
kroppsorgan

organdi [-gandi•] s. -n tyg
organdi}blus s.
organdi}klänn{ing s.
org{an}don{at{ion s.
org{an{ik{er [-ga•-] s. -n; pl. =
fackman el. forskare
inom organisk kemi

org{an{is{at{ion s. -en -er
org{an{is{at{ions}arbete s.
org{an{is{at{ions}form s. -en 

-er
org{an{is{at{ions}fråg{or s. pl.
org{an{is{at{ions}för{måga s.
org{an{is{at{ions}för{-

ändr{ing s.
org{an{is{at{ions}kom{mitté s.
org{an{is{at{ions}mod{ell s.
org{an{is{at{ions}nummer s.;

för handelsbolag m.m.
org{an{is{at{ions}nämnd s.
org{an{is{at{ions}plan s. -en 

-er
org{an{is{at{ions}strukt{ur s.
org{an{is{at{ions}tid{skrift s.
org{an{is{at{ions}till{hör{ig{-

het s.
org{an{is{at{or{isk [-to•-] adj.

-t -a; organisatoriskt
arbete

org{an{is{at{ör [-ö•r] s. -en 
-er

org{an{is{era v. -de anordna,
ändamålsenligt inrätta o.
sätta igång; o. sig samman-
sluta sig

org{an{is{er{ad adj. o. brotts-
lighet

org{an{is{er{ing s.
org{an{isk [-ga•-] adj. -t -a
begåvad med liv, lev-
ande, djur- el. växt-; med
inre sammanhang; som
gäller ett el. flera kropps-
liga organ; som utgör el.
avser kolföreningar (t.ex.
o. kemi, förening)

org{an{ism [-is•m] s. -en -er
levande varelse, djur el.
växt; ett levande helt

org{an{ist [-ganis•t] s. -en 
-er person som spelar

orgel; kyrkomusiker
i större församling

org{an{ist}ex{am{en s.
org{an{ist}tjänst s.
org{an}trans{plant{at{ion s.
organza [-an•-] s. -n tunt,

glest tyg
org{asm [-gas•m] s. -en -er

vällustkänsla vid sexuell ut-
lösning

org{ast{isk [-gas•t-] adj. -t -a
orgel [år•j-] s. -n orglar
orgel}an{dakt s.
orgel}brus s.
orgel}bygg{are s.
orgel}fas{ad s.
orgel}harm{oni{um s.
orgel}kon{sert s.
orgel}läkt{are s.
orgel}mus{ik s.
orgel}pall s. -en -ar
orgel}pipa s.
orgel}punkt s. kvarliggande
bastoner

orgel}spel s.
orgel}spel{are s.
orgel}stämma s.
orgel}ton s. -en -er
orgel}verk s.
orgi{asm [-gias•m] s. -en
vild hänförelse; firande
av orgier i antikens
mysteriesamfund

orgi{ast{isk [-gias•t-] adj. -t 
-a vilt uppsluppen, tygel-
lös; extatisk; som tillhör
el. avser antikens orgier

orgie [år•gie äv. år•jie] s. -n
-r vilt uppsluppen sam-
varo, tygellös fest; ut-
svävningar; i pl. äv. extat-
iska riter el. fester i
antikens mysteriesam-
fund

orgie{art{ad adj.
o}ridd{er{lig adj. -t -a
o}ridd{er{lig{het s.
orient{al [-a•l] s. -en -er
österlänning

orient{al{isk adj. -t -a
orient{al{iska s. -n oriental-

iskor
orient{al{ist [-is•t] s. -en -er

forskare i orientaliska
språk o. orientalisk kultur

orient{al{ist{ik [-i•k] s. -en
Orient{en [-en•t-] namn
österlandet; Främre O.

orient{era v. -de inrikta i rätt
väderstreck el. åt rätt håll;
underrätta om läget; utöva
el. delta i orientering;
söka finna sig till rätta;
o. sig ta reda på var man
befinner sig

orient{er{ad adj. inriktad åt
visst håll; underrättad;
hemmastadd

orient{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. orienterarna

orient{er{ing s.
orient{er{ings}för{måga s.
orient{er{ings}karta s.
orient{er{ings}kurs s.
orient{er{ings}löp{are s.
orient{er{ings}löp{ning s.
orient{er{ings}punkt s.
orient{er{ings}tavla s.
orient{er{ings}tävl{ing s.
orient{er{ings}ämne s.; 

i skolan
orient{er{ings}öv{ning s.
orient}forsk{ning s.
orient}matta s.
or{ig adj. -t -a; origt mjöl
orig{in{al [år(i)gina•l el.
-jina•l] s. -et; pl. = ur-
sprunglig el. självständig
skapelse utan förebild;
egendomlig el. besynner-
lig människa

orig{in{al}arbete s.
orig{in{al}band s.; på el. till bok
orig{in{al}be{tyg s.
orig{in{al}färg s.
orig{in{al}för{pack{ning s.
orig{in{al}graf{ik s.
orig{in{al}handl{ing s.
orig{in{al{itet [-e•t] s. -en
orig{in{al{itets}be{gär s.
orig{in{al{itets}jäkt s.
orig{in{al}manu{skript s.
orig{in{al}mål{ning s.
orig{in{al}rit{ning s.
orig{in{al}språk s. grund-
språk
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orig{in{al}tapp{ad adj.; mot-
satt: härtappad

orig{in{al}tapp{ning s.
orig{in{al}text s.
orig{in{al}upp{laga s. första
upplaga

orig{in{al}upp{sätt{ning s.
orig{in{al}ut{gåva s.
orig{in{al}verk s.
orig{in{al}vers{ion s.
orig{in{ell [-ell•] adj. -t -a
ursprunglig, självständ-
igt nyskapande el. ny-
skapad, särpräglad;
egenartad, säregen, be-
synnerlig

origo [-ri•-] s. -n utgångs-
punkt i koordinatsystem m.m.

o}rikt{ig adj. -t -a
o}rikt{ig{het s. -en -er
o}rim{lig [o•- äv. -rimm•-]

adj. -t -a
o}rim{lig{het s. -en -er
o}rimm{ad adj. o. vers
ork s. -en krafter
orka v. -de ha krafter till
ork{an [-a•n] s. -en -er våld-
sam storm med vindhastig-
het av 32,7 m i sekunden el.
mer; tropisk cyklon

ork{an{art{ad adj.
ork{an}om{råde s.
ork{an}styrka s.
ork{es}lös adj. -t -a
ork{es}lös{het s.
ork{ester [-kes•t-] s. -n

orkestrar
ork{ester}be{sätt{ning s.
ork{ester}dike s.; på teater
ork{ester}för{en{ing s.
ork{ester}kon{sert s.
ork{ester}led{are s.
ork{ester}med{lem s.
ork{ester}mus{ik s.
ork{ester}spel s.
ork{ester}svit s.
ork{ester}verk s.
ork{estr{al [-a•l] adj. -t -a
komponerad för ork-
ester; orkesterartad;
mångstämmig, rik o.
praktfull

ork{estr{era v. -de bearbeta

för orkester, instrument-
era

ork{estr{er{ing s.
orkidé [-kide• el. -çide•] s.

-n -er växt
orkidé}art s.
orkidé}odl{ing s.
or}lov [o•rlåv, långt å] s. -et

ªhist.º avsked från tjänst;
tillåtelse

or{lovs}sedel s. arbetsbetyg;
vitsord

orm s. -en -ar
orma v. -de slingra, ringla

o.d.; o. sig
orm{ande adj. oböjl.
orm}bett s.
orm}biten adj.
orm}bo s.
orm}bunke s.; växt
orm{bunks}blad s.
orm{bunks}växt s.
orm}bär s.
orm}gadd s.
orm}gift s. -et
orm{gifts}ser{um s.
orm}gran s. -en -ar
orm}grop s.
orm}lik adj. -t -a
orm}männ{iska s.
orm{ning s.
orm}rot s.; växt
orm}ser{um s.
orm}skinn s.
orm}slinga s.
orm}slå s. -n -r ödla
orm}spott s.
orm}stjärna s.; tagghuding
orm}stungen adj.
orm}tjus{are s.
orm}tunga s., till 1tunga
orm}vråk s.; fågel
orm}yngel s.
orm}ägg s.
orm}örn s.
orna{ment [-en•t] s. -et; pl. =
utsirning, utsmyckning

orna{ment{al [-a•l] adj. -t -a
som utgör el. avser orna-
ment

orna{ment}band s.
orna{ment{era v. -de pryda
med ornament

orna{ment{er{ing s. -en -ar
orna{ment{ik [-i•k] s. -en
ornamentkonst el. -lära;
ornamentala prydnader

orna{ment{ist [-is•t] s. -en -er
ornamentkonstnär

orna{ment}konst s.
orna{ment}slinga s.
orna{ment}stil s.
orn{at [-a•t] s. -en -er präster-

lig högtidsskrud
orne [o•r-] s. -n ornar

fargalt
orn{era v. -de pryda, utsira,
utsmycka

orn{er{ing s. -en -ar
orn{er{ings}stil s.
orn{ito{log [-å•g] s. -en -er
orn{ito{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om fåglarna

orn{ito{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

1o}ro s. -n orolighet o.d.
2o}ro s. -n; pl. -r el. -ar

svänghjul med spiral-
fjäder i ur

o}roa v. -de vålla oro,
störa; o. sig

o}ro{ande adj. oböjl.
o}ro{are s. -n; pl. =, best. pl.

oroarna
o{ro}axel s.; i ur
o{ro}fjäder s.; i ur
oro{gen [je•n] adj. -t -a oro-
genetisk

oro{gen{es [-e•s] s. -en
bergskedjebildning

oro{gen{et{isk [-e•t-] adj. -t 
-a; orogenetiska rörelser,
zoner

oro{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om jordytans
former

oro{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
o{ro}hjul s.; i ur
o}ro{lig adj. -t -a
o}ro{lig{het s. -en -er
o}rom{ant{isk adj. -t -a
o{ros}ande s.
o{ros}bland{ad adj.
o{ros}centr{um s.
o{ros}ele{ment s.
o{ros}fylld adj.
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o{ros}härd s.
o{ros}känsla s.
o{ros}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. orosmakarna
o{ros}moln s. ªbildl.º
o{ros}mom{ent s.
o{ros}mätt{ad adj.
o{ros}stift{are s.
o{ros}still{ande adj. oböjl.
o{ros}stäm{ning s.
o{ros}tecken s.
o{ros}tid s.
o{ros}våg s. -en -or
o{ros}år s.
o{ro}väck{ande adj. oböjl.
orre s. -n orrar 1 fågel

2 ªvard.º örfil
orr}fågel s.
orr}höna s.
orr}jakt s.
orr}kull s. -en -ar
orr}lek s.
orr}spel s.
orr}tupp s.
or{sak [o•-] s. -en -er
or{saka v. -de vara orsak
till, åstadkomma, vålla

or{sak{lig adj. -t -a orsaks-
or{saks}fakt{or s.
or{saks}för{håll{ande s.
or{saks}kedja s.
or{saks}kom{plex s.
or{saks}lag s. -en -ar
or{saks}lös adj. -t -a
or{saks{mäss{ig adj. -t -a
or{saks}sam{band s.
or{saks}samm{an{hang s.
orselj [-el•j] s. -en rött färg-

ämne
orselj}lav s.
or}sten [o•-] s. bituminös
kalksten

or{stens}lukt s.
1ort [o•- äv. ort•] s. -en -er

plats, ställe; underjordisk
horisontell gruvgång; på
högre ort; geometrisk o.
linje el. yta som uppfyller
ett givet villkor – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

2ort [o•-] s. -en -ar ªprov.º id
3ort [o•-] s. -en el. -et; pl. = ä.

vikt

ort}bryt{ning s. ªminer.º
ort}driv{are s. ªminer.º
ort}driv{ning s. ªminer.º
ort}för{teckn{ing s. ªpost.º

Svensk o.
ort}namn äv. orts}namn s. –

Den s-lösa formen mest i
språkvetenskap.

ort{namns}ark{iv s.
ort{namns}forsk{ning s.
ort{namns}skick s.
orto{cer{at{it [-i•t] s. -en -er

fossil bläckfisk
orto{cer{at{it}kalk{sten s.
orto{cer}kalk{sten [-se•r-] s.
orto{donti [-i•] s. -n tand-
regleringskonst

orto{dont{ist [-is•t] s. -en -er
orto{dox [-åkk•s] adj. -t -a
renlärig, rättrogen; be-
kännelsetrogen; grekisk-
ortodox, grekisk-katolsk

orto{doxi [-i•] s. -n -er ren-
lärighet osv.

orto{dox{ism [-is•m] s. -en
ofördragsam renlärig-
hetsiver

orto{epi [-i•] s. -n uttalslära
orto{ep{isk [-e•-] adj. -t -a
orto{graf [-a•f] s. -en -er
orto{grafi [-i•] s. -n -er

rättstavning
orto{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
orto{klas [-a•s] s. -en -er fält-

spat
orto{krom{at{isk adj. -t -a

ªfotogr.º
ortolan}sparv s.; fågel
orto{ped [-e•d] s. -en -er
orto{pedi [-i•] s. -n vetenskap-

en om behandling av fel i
rörelse- o. hållningsorg-
anen

orto{ped{isk [-e•d-] adj. -t -a
orto{ped}klin{ik s.
ort{opt{ist [-is•t] s. -en -er
person som under ögon-
läkares överinseende be-
handlar skelning m.m.

ort{opt{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig ortoptist

orts}adress s.
orts}be{folk{ning s.

orts}be{skriv{ning s.
orts}be{stäm{ning s.
orts}bo s. -n -r
orts}grupp s.
orts}krön{ika s.
orts}känne{dom s.
orts}med{del{are s.
ortsnamn se ortnamn
orts}om{bud s.
orts}plan s. -en -er
orts}press s. -en
orts}sägen s.
orts}tid s.
orts}tid{ning s.
ortstillägg avstavas orts}-

till{lägg s.
orts{vis adv.
o}rubb{ad adj.
o}rubb{lig adj. -t -a
o}rubb{lig{het s.
o}rubr{ic{er{ad adj.
o}rund adj.
o}rund{het s.
o}rut{in s. -en
o}rut{in{er{ad adj.
orv [årv] s. -et; pl. = lieskaft
o}rygg{lig [o•- äv. -rygg•-]

adj. -t -a
o}rygg{lig{het s.
o}rytm{isk adj. -t -a
o}råd s. -et fara; svek; ana

o.; ta sig orådet före att
göra ngt så dumt som att

o}rädd adj.
o}rädd{het s.
o}räkn{ad adj.
o}räkne{lig [o•- äv. -rä•-] adj.

-t -a
o}ränt{abel adj.
o}ränt{bar adj. -t -a

1o}rätt adj. hamna i orätta
händer

2o}rätt s. med o.
o{rätt}fången adj. orätt-

fånget orättfångna
o}rätt{färd{ig adj. -t -a
o}rätt{färd{ig{het s. -en -er
o}rätt{mät{ig adj. -t -a
o}rätt{mät{ig{het s.
o}rätt{råd{ig adj. -t -a
o}rätt{råd{ig{het s.
o}rätt{vis adj. -t -a
o}rätt{visa s. -n orättvisor
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o}röjd adj.
o}rörd adj.
o}rörd{het s.
o}rör{lig adj. -t -a
o}rör{lig{het s.

1os s. -et gasmassa med obehag-
lig lukt

2os s. -et; pl. = åmynning;
ställe där å el. bäck rinn-
er ut ur en sjö; källdrag
o.d.

osa v. -de; det osar bränt
o}sagd adj. låta ngt vara

osagt inte vilja yttra sig
om ngt

o}sak{kunn{ig adj. -t -a
o}sak{lig adj. -t -a
o}sak{lig{het s. -en -er
o}sal{ig adj. -t -a
o}sal{ig{het s.
o}salt{ad adj.
o}sam{hör{ig adj. -t -a
o}sam{hör{ig{het s.
o}samm{an{häng{ande adj.

oböjl.
o}samm{an{satt adj.
o}sams adj. oböjl.
o}sam{stämm{ig adj. -t -a
o}sam{stämm{ig{het s.
o}sann adj.
o}sann{färd{ig adj. -t -a
o}sann{färd{ig{het s.
o}sann{het s.
o}sann{ing s.
o}sann{ings{en{lig adj. -t -a
o}sann{ings{en{lig{het s.
o}sanno{lik adj. -t -a
o}sanno{lik{het s.
oscill{at{ion [ås-] s. -en -er
oscill{at{ions}rör{else s.
oscill{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; oscillerande
kropp el. system; sväng-
ningsalstrare

oscill{era v. -de regelbundet
svänga fram o. tillbaka,
pendla, darra

oscill{er{ing s.
oscillo{graf [-a•f] s. -en -er
apparat för registrering
av svängningar

oscillo{gram [-amm•] s.
-met; pl. =, best. pl. -men

registreringskurva från
oscillograf el. oscilloskop

oscillo{skop [-å•p] s. -et;
pl. = apparat som synlig-
gör svängningsförlopp

o}sed s. förkastlig sed,
ovana

o}sedd adj.
o}sed{lig adj. -t -a sedeslös
o}sed{lig{het s.
o}sed{van{lig adj. -t -a
o}sed{van{lig{het s.
o}seed{ad adj. oseedade

tävlingsdeltagare
o}segel{bar adj. -t -a
o}segel{bar{het s.
o}senti{ment{al adj. -t -a
o}seri{ös adj. -t -a
os}fri adj.
os{ig adj. -t -a
o}sign{er{ad adj.
o}sikt{ad adj. osiktat mjöl
o}sikt{bar adj. -t -a
o}sikt{ig adj. -t -a
o}sinn{lig adj. -t -a
o}sinn{lig{het s.
os{is s. -en ªvard.º otur
o}själv{isk adj. -t -a
o}själv{isk{het s.
o}själv{ständ{ig adj. -t -a
o}själv{ständ{ig{het s.
o}skad{ad adj.
o}skadd adj. oskadad
o}skad{lig adj. -t -a
o{skad{lig}göra v. _
o}skad{lig{het s.
o}skaft{ad adj.
o}skal{ad adj.
o}skap{ad adj.
o}skap{lig adj. -t -a oform-
lig; vanskapt; onormal;
ofantlig

o}skap{lig{het s.
oskari{an s. -en -er
oskari{ansk [-a•n-] adj. -t -a
som utgör el. tillhör el.
avser Oskar II:s reger-
ingstid el. denna tids för-
härskande värderingar

oskar{isk [-a•r-] adj. -t -a
oskariansk

o}skarp adj. -t -a; o. bild
oskars{hamn{are [-ham•n-]

s. -n; pl. =, best. pl. oskars-
hamnarna inv. i Oskars-
hamn

Oskars{hamns}bo el.
oskars{hamns}bo s. -n -r

o}skatt{bar adj. -t -a ovärd-
erlig

o}skatt{bar{het s.
o}skick s. dåligt uppför-
ande; olater

o}skick{lig adj. -t -a
o}skick{lig{het s.
o}skift{ad adj. ªjur.º oskiftat

dödsbo
o}skikt{ad adj.
o}skilj{akt{ig adj. -t -a
ständigt åtföljande, som
inte kan skiljas o.d.;
oupplöslig

o}skilj{akt{ig{het s.
o}skilj{bar adj. -t -a
o}skilj{bar{het s.
o}skodd adj.
o}skol{ad adj.
o}skriven adj. ªäv. bildl.º en o.

regel; ett oskrivet blad en
person som ännu inte
visat sin kapacitet

o}skrymt{ad adj.
o}skuld s. -en -er 1 knappast

pl. skuldlöshet; ren-
hjärtenhet, barnasinne;
obekantskap med sexuellt
umgänge  2 oskuldsfull
person; person som inte
haft sexuellt umgänge

o{skulds}full adj. -t -a
o{skulds}full{het s.
o{skulds}vit adj. oskuldsvitt

oskuldsvita
o}skumm{ad adj.
o}skuren adj.
o}skydd{ad adj.
o}skygg adj. -t -a
o}skygg{het s.

1o}skyld [osy•ld] adj. obe-
täckt, bar

2o}skyld [osyl•d] adj., till
skyld ªåld.º obesläktad;
utomstående

o}skyld{ig adj. -t -a skuld-
lös; oskuldsfull; harmlös,
oförarglig; oförskylld
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o}skyld{ig{het s.
o}skyld{igt{vis adv.
o}skymd adj.
o}skåd{ad adj. av hittills

oskådat slag
o}skäl s. oböjl. med skäl eller

o. med rätt el. orätt, med
el. utan skäl

o}skäl{ig adj. -t -a obillig,
orimlig; obefogad; för-
nuftslös (t.ex. oskäligt
djur)

o}skäl{ig{het s.
o}skära v. -de befläcka, be-
sudla, vanhelga

o}skär{ad adj. befläckad 
osv.

o}skärm{ad adj.
o}skärpa s. bildens o.
o}skön adj. -t -a
o}skön{het s.
o}skönj{bar adj. -t -a
o}skönj{bar{het s.
o}sköt{sam adj.
o}sköt{sam{het s.
o}slag{bar adj. -t -a
o}slag{bar{het s.
o}slagen adj.
o}slip{ad adj. ªäv. bildl.º
ofin

o}slit{bar adj. -t -a outslitlig
o}sliten adj.
o}slit{lig adj. -t -a outslitlig
o}släck{bar adj. -t -a
o}släck{lig adj. -t -a; o. törst
o}släckt adj. o. törst
o}smak s. obehaglig

bismak; brist på estetisk
smak; ªvard.º otur

o}smak{lig adj. -t -a ªäv.
bildl.º motbjudande o.d.

o}smak{lig{het s. -en -er
osm{an [-a•n] s. -en -er ªmest

hist.º turk
osm{ansk [-a•n-] adj. -t -a
o}smid{ig adj. -t -a
o}smid{ig{het s.
o}smink{ad adj. ªofta bildl.º
ren, ohöljd, flärdfri

osmi{um [ås•m-] s. -et el.
osmiet el. = grundämne

osmi{um}salt s.
o}smord adj.

osm{os [-må•s] s. -en vätsk-
as genomträngande av
membran

osm{ot{isk [-må•-] adj. -t -a;
osmotiskt tryck

o}smyck{ad adj.
o}smält adj.
o}smält{bar adj. -t -a
o}snuten adj. ªmest bildl.,

vard.º ohyfsad, fräck o.
omogen

o}snuten{het s.
o}snygg adj. -t -a
o}snygga v. orena; stöka
till

o}snygg{het s.
o}soci{al adj. -t -a
o}sockr{ad adj.
o}sof{ist{ik{er{ad adj.
o}sol{id{ar{isk adj. -t -a
o}sort{er{ad adj.
o}sovr{ad adj.
o}spard adj. inte lämna

någon möda o. inte spara
någon möda

o}speci{fic{er{ad adj.
o}speci{fik adj. -t -a
o}spel{ad adj.
o}spel{bar adj. -t -a
o}splittr{ad adj.
o}spord adj.
o}sports{lig adj. -t -a
o}spänd adj.
o}spänst{ig adj. -t -a
o}spärr{ad adj. o. utbildning
oss se 1jag
ossi{fik{at{ion s. -en ben-
bildning, förbening

1ost s. -en -ar; ge ngn (betalt)
för gammal o. ªvard.º låta
ngn få sota för en oför-
rätt o.d., ge ngn igen;
lyckans o. ªvard.º person
som gynnas av lyckan

2ost s. -en öster; östanvind
3ost adv. öster; o. om
osta v. -de ysta; o. sig
o}stab{il adj. -t -a
o}stadg{ad adj.
o}stad{ig adj. -t -a
o}stad{ig{het s.
ost}af{fär s.

1ost{an s.; best. = östan; en o.

2ost{an adv. östan
ost{an}vind s.
ost{art{ad adj.
ost}be{red{ning s.
ost}bit s.
ost}borr s.; för provning av 

ost
ost}bricka s.
ostent{at{ion s. -en
skrytsamt framhållande el.
framträdande

ostent{at{iv [-i•v] adj. -t -a
avsiktligt framhävd; ut-
manande, skrytsam

osteo{log [-å•g] s. -en -er
osteo{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om skelettets ben

osteo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
osteria [-i•a] s. -n osterior

italienskt värdshus, italiensk
restaurang

osteria}värd s.
ost}fluga s.
ost}form s. -en -ar vid ost-

framställning i ä. tid
ost}fris{isk adj. -t -a
ost}hyvel s.
ost{hyvel}princip s.; vid kost-

nadsnedskärning
ost{ig adj. -t -a ostliknande
o}still{ad adj.
o}still{bar adj. -t -a
ostin{ato [-a•to] s. -t -n

ªmus.º upprepat bastema
ost{indie}far{are s. -n; pl. =,

best. pl. ostindiefararna
ªhist.º

ost}ind{isk adj. -t -a
ostjak [åstça•k] s. -en -er

person som tillhör ett finsk-
ugriskt folkslag

ostjak{isk adj. -t -a
ostjak{iska s. -n språk
ost}kaka s.
ost}kant s. 1 till 1ost 2 till

2ost; på ostkanten
ost}kniv s.
ost}kupa s.
ost}kust s.
ost{lig adj. -t -a östlig
ost}macka s.
ost}mask s. -en -ar
ost}massa s.
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ost}nord{ost adv.
ost}nord{ost{lig adj. -t -a
o}stopp{ad adj. o. soffa
ost}or s.
ostrac{ism [-is•m] s. -en
röstning med lerskärvor om
landsförvisning i antik-
ens Grekland

o}straff{ad adj.
o}straff{lig adj. -t -a oförvit-
lig, otadlig

o}straff{lig{het s.
o}strid{ig adj. -t -a obestrid-
lig; oomtvistad

o}strof{isk adj. -t -a
ostr{on [os•t-] s. -et; pl. =

ätbar mussla
ostr{on}bank s. -en -ar
ostr{on}bryt{are s.
ostr{on}fiske s.
ostr{on}kniv s.
ostr{on}odl{ing s.
ostr{on}skal s.
ostr{on}skiv{ling s.; svamp
ostr{on}skrapa s.; för ostron-

fångst
ostr{on}sås s.
ostr{on}yngel s.
ostr{on}öppn{are s.
ostr{on}ört s.; växt
o}struken adj.
o}strukt{ur{er{ad adj.
ost}skalk s.
ost}skiva s.
ost}smör{gås s.
ost}stång s.; bakverk
ost}syd{ost adv.
ost}syd{ost{lig adj. -t -a
o}stud{er{ad adj.
ost}vart adv. åt öster; öster

om ngt
ost}vassla s.
ost}vassle s.
o}styr{bar adj. -t -a
o}styr{ig adj. -t -a yster;
bråkig

o}styr{ig{het s.
o}styr{ing s. -en -ar ªvard.º
ostyrigt barn

o}styrkt adj.
o}städ{ad adj.
o}stämd adj. o. fiol
ost}ämne s.

o}stämpl{ad adj. ostämplade
frimärken

o}störd adj.
o}störd{het s.
o}sund adj.
o}sund{het s.
o}svensk adj. -t -a
o}svensk{het s.
o}svik{lig adj. -t -a som
aldrig slår fel, helt till-
förlitlig o.d.

o}svik{lig{het s.
o}svuren adj. osvuret är bäst
bäst att inte vara för
säker o.d.

o}sym{metri s. -n
o}sym{metr{isk adj. -t -a
o}sym{pat{isk adj. -t -a
o}syn{kron{is{er{ad adj.
o}syn{lig adj. -t -a
o{syn{lig}göra v. _
o}syn{lig{het s.
o}syr{ad adj.
o}syst{em{at{isk adj. -t -a
o}sådd adj.
o}såg{ad adj.
o}såld adj.
o}sår{bar adj. -t -a
o}sår{bar{het s.
o}säg{bar adj. -t -a
o}säg{lig [o•- äv. -sä•-] adj.

-t -a outsäglig
o}säker adj.
o}säker{het s.
o{säker{hets}fakt{or s.
o{säker{hets}känsla s.
o{säker{hets}marg{in{al s.
o{säker{hets}mom{ent s.
o}säkra v. o. geväret
o}säkr{ing s.
o}sälj{bar adj. -t -a
o}säll adj. -t -a ªåld.º
o}säll{het s.
o}säll{skap{lig adj. -t -a
o}säll{skap{lig{het s.
o}sämja s.
o}sänk{bar adj. -t -a
o}sänk{bar{het s.
o}sökt adj.
o}sökt{het s.
o}söt{ad adj.
o}tack s. oböjl.
o}tack{ad adj.

o}tack{näm{lig adj. -t -a som
man inte får tack för,
otacksam

o}tack{sam adj.
o}tack{sam{het s.
o}tadl{ig adj. -t -a oklander-
lig; oförvitlig

o}tadl{ig{het s.
o}tag{bar adj. -t -a i bollsport
o}takt s. oböjl. i o.
o}tal s. oböjl. otalig mängd;

ett o.
o}tal{ig [o•- äv -ta•-] adj. -t 

-a tallös, oräknelig
o}tal{ig{het s.
o}talt adj. oböjl. ha ngt o.

med ngn ha ett ouppgjort
mellanhavande med ngn

o}tand{ad adj.
o}tid s. i o.
o}tid{ig adj. -t -a oförskämd;
otillbörlig, missriktad

o}tid{ig{het s. -en -er
o}tids{en{lig adj. -t -a
o}tids{en{lig{het s.
o}till{bör{lig adj. -t -a
o}till{bör{lig{het s. -en -er
o}till{freds adj. oböjl.
o}till{freds{ställ{ande adj.

oböjl.
o}till{freds{ställ{bar adj. -t -a
o}till{freds{ställd adj.
o}till{freds{ställd{het s.
o}till{freds{ställ{else s.
o}till{för{lit{lig adj. -t -a
o}till{för{lit{lig{het s.
o}till{gäng{lig adj. -t -a
o}till{gäng{lig{het s.
o}till{pass adj. oböjl. ªprov.º
inte riktigt pigg el. till-
freds o.d.

o}till{räck{lig adj. -t -a
o}till{räck{lig{het s.
o}till{räkne{lig adj. -t -a
o}till{räkne{lig{het s.
o}till{ständ{ig adj. -t -a
o}till{ständ{ig{het s.
otillåten avstavas o}till{-

låten adj.
otillåtlig avstavas o}till{-

låt{lig adj. -t -a
otillåtlighet avstavas o}till{-

låt{lig{het s.
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otillämplig avstavas
o}till{lämp{lig adj. -t -a

otillämplighet avstavas
o}till{lämp{lig{het s.

o}ting s. oböjl.; orimlig el.
otymplig o. förkastlig sak,
otyg; ett o.

o}tipp{ad adj. o. segrare
ot{it [-i•t] s. -en -er öron-
inflammation

oti{um [o•tsi-] s. oböjl. ledig-
het o. lugn efter avslutat
livsverk; njuta sitt o.

o}tjän{lig adj. -t -a
o}tjän{lig{het s.
o}tjänst s. göra ngn en o.
o}tjänst{akt{ig adj. -t -a
o}tjänst{akt{ig{het s.
o}tjänst{bar adj. -t -a
o}tjänst{bar{het s.
o}tjänst{vill{ig adj. -t -a
o}tjänst{vill{ig{het s.
o}tjär{ad adj.
o}tolk{ad adj.
oto{log [-å•g] s. -en -er
oto{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om örat o. dess
sjukdomar

oto{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
oto{rhino{lar{yngo{logi
[-gi•] s. -n läran om öron-,
näs- o. halssjukdomar

oto{skler{os [-å•s] s. -en ben-
förtjockning kring ovala
fönstret med åtföljande
hörselnedsättning

o}traf{ik{abel adj.
o}traf{ik{er{ad adj.
o}traf{ik{er{bar adj. -t -a
o}tramp{ad adj.
o}trev{lig adj. -t -a
o}trev{lig{het s. -en -er
o}trev{nad s.
o}trimm{ad adj.
o}triv{sam adj.
o}triv{sam{het s.
o}trivsel s.
o}tro s.
o}trogen adj.
o}tro{het s.
o}tro{lig [o•- äv. otro•-] adj.

-t -a
o}tro{lig{het s. -en -er

o{tros}anda s.
o}trug{ad adj.
o}tryck{bar adj. -t -a
o}tryckt adj.
o}trygg adj. -t -a
o}trygg{het s.
o{trygg{hets}känsla s.
o}träff{bar adj. -t -a
o}trän{ad adj.
o}trängd adj. i oträngt mål
utan nödtvång

o}trän{ing s. ªsport.º
o}trösk{ad adj.
o}tröst{lig adj. -t -a
o}tröst{lig{het s.
o}trött{ad adj.
o}trött{lig adj. -t -a outtrött-
lig

o}trött{lig{het s.
otta [o-] s. -n ottor tidig
morgonstund; morgon-
gudstjänst

otte}färd s.
otte}sång s. morgonguds-
tjänst

ottom{an [-a•n] s. -en -er
dyschatell o.d.; ripsvävnad;
ªåld.º turk

ottom{an}kudde s.
ottom{ansk [-a•n-] adj. -t -a

ªmest hist.º turkisk
o}tugg{ad adj.
o}tukt s. sedeslöshet o.d.
o}tukt{ad adj. o. sten
o}tukt{ig adj. -t -a
o}tukt{ig{het s.
o{tukts}brott s.
o}tur s. -en
o}tur{as v. oturades gå otur-
samt, misslyckas

o}tur{lig adj. -t -a
o}tur{lig{het s.
o}tur{sam adj.
o{turs}dag s.
o{turs}drabb{ad adj.
o{turs}för{följd adj.
o{turs}gubbe s. ªvard.º
o}tve{tyd{ig adj. -t -a
o}tve{tyd{ig{het s.
o}tvivel{akt{ig adj. -t -a
o}tvungen adj.
o}tvungen{het s.
o}tvätt{ad adj.

o}tyd{bar adj. -t -a
o}tydd adj.
o}tyd{lig adj. -t -a
o}tyd{lig{het s. -en -er
o}tyg s. -et förarglig el.
skadlig sak el. person;
ofog, hyss; skadebring-
ande väsen m.m.

o}tygl{ad adj.
o}tymp{lig adj. -t -a oform-
lig, klumpig

o}tymp{lig{het s. -en -er
o}tål{ig adj. -t -a
o}tål{ig{het s.
o}tål{mod{ig adj. -t -a
o}tål{mod{ig{het s.
o}täck adj. -t -a obehaglig,
motbjudande, vidrig;
ryslig

o}täcka s. -n otäckor
ªvard.º

o}täck{het s. -en -er
o}täck{ing s. -en -ar
o}täckt adj. icke övertäckt
o}tämj{bar adj. -t -a
o}tämj{bar{het s.
o}tämjd adj.
o}tämje{lig adj. -t -a ªåld.º
o}tänj{bar adj. -t -a
o}tänj{bar{het s.
o}tänk{bar adj. -t -a
o}tänk{bar{het s.
o}tät adj. otätt otäta
o}tät{het s. -en -er
o}törst{ig adj. -t -a
o}törst{ig{het s.
o}um{bär{lig adj. -t -a
o}um{bär{lig{het s.
o}und{gäng{lig adj. -t -a
ofrånkomlig, nödvändig
o.d.

o}und{gäng{lig{en adv.
o. nödvändig

o}und{gäng{lig{het s.
o}und{kom{lig adj. -t -a
o}und{kom{lig{het s.
o}und{vik{lig adj. -t -a
o}und{vik{lig{en adv. nöd-
vändigtvis

o}und{vik{lig{het s.
ouppackad avstavas o}upp{-

pack{ad adj.
o}upp{fatt{bar adj. -t -a
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o}upp{fordr{ad adj. oupp-
manad

o}upp{fostr{ad adj.
o}upp{fyll{bar adj. -t -a
o}upp{fylld adj.
o}upp{gjord adj. ouppgjorda

affärer
o}upp{hinn{lig el.

o}upp{hinne{lig adj. -t -a
o}upp{hunnen adj.
o}upp{hör{lig adj. -t -a oav-
bruten, ständig

o}upp{hör{lig{en adv.
o}upp{klar{ad adj.
o}upp{lagd adj.
o}upp{lev{ad adj.
o}upp{levd adj.
o}upp{lyst adj.
o}upp{lös{lig adj. -t -a
o}upp{lös{lig{en adv. o. för-

enad med
o}upp{lös{lig{het s.
o}upp{löst adj.
o}upp{man{ad adj.
o}upp{märk{sam adj.
o}upp{märk{sam{het s.
o}upp{nå{bar adj. -t -a
o}upp{nådd adj.
o}upp{nåe{lig adj. -t -a
o}upp{nåe{lig{het s.
o}upp{odl{ad adj.
o}upp{rikt{ig adj. -t -a
o}upp{rikt{ig{het s.
o}upp{skatt{bar adj. -t -a
o}upp{skuren adj.
o}upp{sprätt{ad adj.
o}upp{såt{lig adj. -t -a
o}upp{såt{lig{het s.
o}upp{säg{bar adj. -t -a
o}upp{säg{bar{het s.
o}upp{täck{bar adj. -t -a
o}upp{täckt adj.
o}upp{värmd adj.
o}ur{skilj{bar adj. -t -a
o}ur{sprung{lig adj. -t -a
o}ur{sprung{lig{het s.
o}ur{säkt{lig adj. -t -a
o}ur{säkt{lig{het s.
o}ut{bild{ad adj.
o}ut{forsk{ad adj.
o}ut{för{bar adj. -t -a
o}ut{för{bar{het s.
o}ut{förd adj.

o}ut{given adj.
o}ut{grund{lig adj. -t -a
omöjlig att komma
underfund med; ofatt-
bar; gåtfull

o}ut{grund{lig{het s.
o}ut{hyrd adj.
o}ut{härd{lig adj. -t -a
o}ut{härd{lig{het s.
o}ut{nyttj{ad adj.
o}ut{plån{ad adj.
o}ut{plån{lig adj. -t -a
o}ut{plån{lig{het s.
out}put [aut•pot] s. -en ut-
data; produkt; uteffekt

o}ut{rann{sak{lig adj. -t -a
outgrundlig

o}ut{rann{sak{lig{het s.
o}ut{red{bar adj. -t -a
o}ut{redd adj.
outrerad se utrerad
o}ut{rot{bar adj. -t -a
o}ut{rot{lig adj. -t -a
o}ut{rätt{ad adj. ha ngt out-

rättat
o}ut{sagd adj.
out}sider [au•tsajd-] s. -n;

pl. = el. enl. eng. böjn. utom-
stående; tävlingsdeltag-
are som inte tillhör fav-
oriterna men som ändå kan
tänkas vinna

out{sider}roll s. -en -er
out{sider}seger s.
o}ut{sin{lig adj. -t -a
o}ut{slagen adj.
o}ut{slit{bar adj. -t -a
o}ut{slit{lig adj. -t -a
o}ut{släck{lig adj. -t -a
o}ut{spädd adj.
o}ut{säg{bar adj. -t -a
o}ut{säg{lig [o•- äv. -sä•-] adj.

-t -a
o}ut{tal{ad adj.
o}ut{tal{bar adj. -t -a
o}ut{trött{lig adj. -t -a
o}ut{trött{lig{het s.
o}ut{tyd{bar adj. -t -a
o}ut{töm{bar adj. -t -a
o}ut{töm{lig adj. -t -a
o}ut{töm{lig{het s.
o}ut{veckl{ad adj.
o}ut{växt adj.

ouvert{yr [overty•r] el.
uvert{yr s. -en -er inled-
ningsstycke för orkester

ouzo [o•så] s. -n grekiskt
anisbrännvin

o}vagg{ad adj. somna o.
1ov{al [-a•l] adj. -t -a ägg-

rund, avlångt rund
2ov{al [-a•l] s. -en -er
ov{al}form{ig adj. -t -a
o}vall{ad adj. ovallade

skidor
1ovan [å•-] prep. o. adv.

o. jord; se o.
2o}van [o•-] adj. -t -a
o}vana s.
ovan}bords adv. över
vattenytan på fartyg

ovan{bords}skada s.
ovan}del s.
ovan}däck s.; på fartyg
ovan}efter adv. ªåld.º från el.
i himmelen, från el. hos
Gud

ovan}för prep. o. adv.
ovan{för}ligg{ande adj. oböjl.
ovan}i{från adv.
ovan}jord{isk adj. -t -a
ovan}jords adv.
ovan{jords}arbet{are s.
ovan}kant s.
o}van{lig adj. -t -a
o}van{lig{het s. för ovanlig-

hetens skull ovanligt nog
ovan}ljus s.
ovan}läder s.
ovan}nämnd adj.
ovan}om prep. o. adv. ªåld.º
ovanför

ovan}på prep. o. adv.
ovan}sida s.
o}vansk{lig [o•- äv. -an•sk-]

adj. -t -a oförgänglig
o}vansk{lig{het s.
ovan}stå{ende adj. oböjl.
ovan}till adv.
ovan{vattens}klippa s.
ovan}vån{ing s.
o}var{akt{ig adj. -t -a
o}var{akt{ig{het s.
ov{ari{al}cysta [-a•l-] s. ägg-
stockscysta

ov{ari{al}tum{ör s.
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ov{ari{ek{tomi [-mi•] s. -n -er
ªmed.º operativt avlägsn-
ande av äggstock

ov{arie}tum{ör s.
ov{ari{um [-a•-] s. ovariet

ovarier äggstock
o}var{sam adj.
o}var{sam{het s.
o}vass adj. -t -a
ov{at{ion s. -en -er storm-
ande hyllning

ov{at{ions{art{ad adj.
o}veder{häft{ig adj. -t -a
o}veder{häft{ig{het s. -en -er
o}veder{lägg{bar adj. -t -a
o}veder{lägg{bar{het s.
o}veder{lägg{lig adj. -t -a
o}veder{lägg{lig{het s.
o}veder{säg{lig adj. -t -a
odiskutabel

o}veder{säg{lig{en adv.
o}veder{säg{lig{het s.
over{all [-å•l el. -all•] s. -en 

-er
over{all}ficka s.
over{head}bild [åverhedd•-]

s.
over{head}blad s.
over{head}film s.
over{head}pro{jekt{or s.
arbetsprojektor, stordia-
projektor

o}veri{fi{er{ad adj.
o}verk{lig adj. -t -a
o}verk{lig{het s.
o{verk{lig{hets}känsla s.
o}verk{sam adj.
o}verk{sam{het s.
o}verk{ställ{bar adj. -t -a
o}verk{ställ{bar{het s.
o}vet{ande adj. oböjl. mig o.
utan min vetskap

o}vet{and{es adv.
o}vet{bar adj. -t -a
o}veten adj. ovetet ovetna

ªåld.º utan vetskap;
okunnig

o}veten{het s.
o}veten{skap{lig adj. -t -a
o}veten{skap{lig{het s.
o}vet{skap s. i o. om ngt
o}vett s. bannor; oför-
skämdheter

o}vett{ig adj. -t -a oför-
skämd o.d.

o}vett{ig{het s. -en -er
o}vid{komm{ande adj. oböjl.
som inte har med saken
att göra; utan intresse för
ngn

o}vig adj. -t -a
o}vigd adj.
o}vig{het s.
o}vikt adj.; till 1vika
o}vikt{ad adj. oviktat merit-

värderingssystem
o}vikt{ig adj. -t -a
o}vilja s. misshag, motvilja;
ovillighet

o}vill{ig adj. -t -a
o}vill{ig{het s.
o}vill{kor{lig adj. -t -a
o}vill{kor{lig{en adv. nöd-
vändigtvis

o}vis adj. -t -a
o}vis{het s.
o}visp{ad adj. o. grädde
o}viss adj. -t -a
o}viss{het s.
o}vittr{ad adj.
ovul{at{ion s. -en -er ägg-
lossning

ovul{at{ions}häm{ning s.
o}vål{ig adj. -t -a ªprov.º
vårdslös, oaktsam

o}vål{ig{het s.
o}vård{ad adj.
o}vård{sam adj. -t -ma
o}vård{sam{het s.
o}väder s.
o{väders}centr{um s.
o{väders}moln s.
o{väders}stäm{ning s.
o}vädr{ad adj.
o}väg{ad adj. utan vägar
o}väg{bar adj. -t -a
o}vägd adj.
o}väld s. opartiskhet
o}väld{ig adj. -t -a opartisk
o}väl{kommen adj.
o}vän s.
o}vän{lig adj. -t -a
o}vän{lig{het s.
o}vän{skap s.
o}vän{skap{lig adj. -t -a
o}vänt{ad adj.

o}väpn{ad adj.
o}värd{er{lig adj. -t -a
o}värd{ig adj. -t -a
o}värd{ig{het s.
o}världs{lig adj. -t -a
o}världs{lig{het s.
o}väsen s. -det oljud,
buller, bråk

o}väsent{lig adj. -t -a
o}väsent{lig{het s. -en -er
o}växl{ad adj.
o}växt{lig adj. -t -a; o. skog
ox{al{at [åkksala•t] s. -et;

pl. = el. -er oxalsyresalt
ox{al}syra [-a•l-] s.; organisk

syra
ox{al{syre}salt s.
ox{al}ätt{ik{syra s.
ox}blod s.
ox{blods}röd adj.
ox}bringa s. ªkok.º
ox}bär [o-] s.; bär; växt
ox{bärs}buske s.
ox}dans s.
ox}djur s.; tillhörande en

underfamilj av slidhornsdjur
ox}drift s. ªhist.º hjord av
oxar som förflyttas från
en plats till en annan

ox}driv{are s. ªåld.º
oxe [o-] s. -n oxar
oxel [o-] s. -n oxlar träd
oxel}allé s.
oxel}bär s.
oxel}häck s.
oxel}tand [o-] s.; bakre kind-
tand

oxer [åkk•s-] s. -n oxrar
hinder i hästhoppning

ox}filé s.; av nötkött
ox}hud s.
ox}huvud s.
ox{id [-i•d] s. -en -er kemisk
förening av ett grund-
ämne o. syre

ox{id{at{ion s. -en -er
ox{id{at{ions}be{ständ{ig adj.

-t -a
ox{id{at{ions}medel s.
ox{id{at{ions}pro{cess s.
ox{id{era v. -de bringa att för-
enas med syre el. avge
elektroner
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ox{id{er{bar adj. -t -a
ox{id{er{ing s.
ox{id}hinna s.
ox{id{isk [-i•d-] adj. -t -a
ox}järpe s.; rätt av malet kött

m.m.
ox}kärra s.
ox}kött s. nötkött
ox}lägg s. -en -ar ªäv. prov.º
gullviva

ox}rul{ad el. ox}rull{ad s.
ox}spann s. -et; pl. =
ox}stek s. -en -ar av nötkött
ox}styng s.; insekt
ox}svans s.
ox{svans}soppa s.
ox}tunga s., till 1tunga; äv.

växt
ox{tung}svamp s.
ox}vecka s. ªåld.º tung helglös
arbetsvecka

oxy{gen [-je•n] s. -et syre
oxy{moron [-å•r-] s. oböjl.
sammanställning av
motstridande ord t.ex.
talande tystnad

ox}öga s.; äv. sluten teater-
loge med rundad öppn-
ing nära scenen m.m.

ozel{ot [åselått•] s. -en -er
kattdjur; skinn

ozel{ot}päls s.
oz{on [-så•n el. -tså•n] s. -en

el. -et syre med molekyler
av tre atomer

oz{on}halt s.
oz{on}hål s. uttunning av
ozonskiktet i atmosfären

oz{on}lager s., till 1lager

oz{on}skikt s.
o}år s. missväxtår, nödår
o}åter{giv{lig adj. -t -a
o}åter{håll{sam adj.
o}åter{kalle{lig adj. -t -a
definitiv

o}åter{kalle{lig{en adv.
o}åter{ställ{bar adj. -t -a
o}åt{kom{lig adj. -t -a
o}åt{kom{lig{het s.
o}åt{spord adj.
o}ädel adj.
o}ädel{het s.
o}äkta adj. oböjl.
o}äkt{het s.
o}äkt{ing s. -en -ar

ªnedsättandeº
o}älsk{ad adj.
o}ända{måls{en{lig adj. -t -a
o}ända{måls{en{lig{het s.
o}änd{lig [-än•d-] adj. -t -a
o}änd{lig{en [-än•d-] adv.

ªåld.º o. svår
o}änd{lig{het s.
o{änd{lig{hets}känsla s.
o{änd{lig{hets}myst{ik s.
o{änd{lig{hets}per{spekt{iv s.
o{änd{lig{hets}tecken s.
tecknet ∞

o}är{lig adj. -t -a
o}är{lig{het s.
o}ät{bar adj. -t -a
o}ät{lig adj. -t -a
o}även adj. oävet oävna;

inte o. inte dålig el.
ganska bra o.d.

o}öm adj.
o}öm{het s.
o}önsk{ad adj.

o}öppn{ad adj.
o}öv{ad adj.
o}över{blick{bar adj. -t -a
o}över{brygg{bar adj. -t -a
o}över{brygg{lig adj. -t -a
o}över{ens{stämm{ande adj.

oböjl.
o}över{ens{stämm{else s.
o}över{kom{lig adj. -t -a
o}över{lagd adj.
o}över{satt adj.
o}över{sikt{lig adj. -t -a
o}över{skatt{lig adj. -t -a
o}över{skåd{bar adj. -t -a
o}över{skåd{lig adj. -t -a
o}över{skåd{lig{het s.
o}över{stig{lig adj. -t -a
o}över{sätt{bar adj. -t -a
o}över{sätt{lig adj. -t -a
o}över{sätt{lig{het s.
o}över{träff{ad adj.
o}över{träff{bar adj. -t -a
o}över{träff{lig adj. -t -a
o}över{tänkt adj.
o}över{vinne{lig äv.

o}över{vinn{lig,
o}över{vinn{er{lig adj. -t -a

o}över{vinne{lig{het äv.
o}över{vinn{lig{het,
o}över{vinn{er{lig{het s.

oövervinnerlig se oöver-
vinnelig

oövervinnerlighet se oöver-
vinnelighet

oövervinnlig se oöver-
vinnelig

oövervinnlighet se oöver-
vinnelighet

o}över{vägd adj. oövertänkt
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p [pe•] s. p:et; pl. p:n el. p,
best. pl. p:na; sätta p för
sätta stopp för

pace}maker [pej•smejk-] s.
-n; pl. = el. enl. eng. böjn.
hjärtstimulator; drag-
hjälpsgivare vid löpning
o.d., farthållare

pace{maker}bär{are s.
paci{fic{era v. -de göra fred-
lig, återställa freden el.
lugnet i ett land

paci{fic{er{ing s.
paci{fik{at{ion s. -en
pacif{ism [-is•m] s. -en
åskådning som tar av-
stånd från krig som 
konfliktlösning; freds-
rörelse

pacif{ist s. -en -er
pacif{ist{isk adj. -t -a

1pack s. -et slödder, byke
2pack s. oböjl. pick och pack

tillhörigheter som man
bär med sig

packa v. -de; p. sig i väg
ªvard.º ge sig i väg; rätta
och packa sig efter ngt
ªvard.º utan prut rätta sig
efter ngt

pack{ad adj. proppfull;
ªvard.º berusad

pack{akt{ig adj. -t -a
pack{are s. -n; pl. =, best. pl.

packarna
pack}box s., till 1box
packe s. -n packar bal,
bunt o.d.

pack{eri [-i•] s. -et -er
pack}ficka s.
pack}hus s.
pack}is s.
pack{is}bälte s.
pack}låda s.
pack}lår s. -en -ar
pack}mäst{are s.
pack{ning s. -en -ar s.

pack{nings}mask{in s.
pack{nings}materi{al s.
pack}rum s.
pack}sadel s.
pack}väska s.
pack}åsna s.
padda s. -n paddor groddjur
paddel s. -n paddlar
paddel}blad s.
paddel}kan{ot s.
paddel}åra s.
padd}fot s.; äv. växt
paddla v. -de
paddl{are s. -n; pl. =, best. pl.

paddlarna
paddl{ing s.
paddock [padd•- el. pädd•-]

s. -en; pl. -ar el. -er inhäg-
nad för hästar vid kapplöp-
ningsbana

paella [pael•ja äv. -ell•a] s.
-n paellor spansk risrätt
med kött el. fisk m.m.

1paff interj.; återgivande knall-
ande ljud o.d.

2paff adj. -t -a mest predikativt
ªvard.º häpen, handfallen;
bli alldeles p.

page [pa•s] s. -n [-en] -r
[-er]; ung kammartjän-
are vid hov i ä. tid

page}dräkt s.
page}hår s.
pag{ina [pa•g-] s. -n paginor
sida i bok

pag{ina}siffra s.
pag{in{era v. -de förse med
sidbeteckning, numrera
sidorna i bok o.d., sid-
numrera

pag{in{er{ing s. sidnumrer-
ing

pag{in{er{ings}mask{in s.
pagod [-å•d äv. -o•d] s. -en 

-er östasiatisk tempelbyggnad
pagod}tak s.
pain riche [pänris• el. pen-]

s. -n [-en] el. -t [-et]; pl. =
baguette

paj s. -en -er ªkok.º bakverk
av mördeg med fyllning

paja v. -de ªvard.º gå
sönder; slå sönder, för-

störa; p. ihop falla ihop,
kollapsa

paj{as s. -en; pl. -er el. -ar
gyckelmakare; spela p.

paj{as{akt{ig adj. -t -a
paj{as{eri [-i•] s. -et -er
paj{as}fig{ur s.
paj{as}konst s.
paj{as}upp{tåg s.
paj}deg s.
paj}form s. -en -ar
paj}kast{ning s. ªofta bildl.º
häftig kritik utan sak-
argument

pajs{are s. -n; pl. =, best. pl.
pajsarna ªvard.º mans-
person

paj}skal s.
paket [-ke•t] s. -et; pl. =
paket}bil s. ªfinl.º skåpbil,
lätt lastbil

paket}båt s. ªmest hist.º
paket{era v. -de slå in i

paket, förpacka
paket{er{are s. -n; pl. =, best.

pl. paketerarna
paket}er{bjud{ande s.
paket{er{ing s.
paket{er{ings}mask{in s.
paket}gods s.
paket}hus s. monterings-
färdigt hus

paket}håll{are s.; på cykel m.m.
paket}lös{ning s.; gm samling

av åtgärder e.d.
paket}post s.
paket}resa s.; från resebyrå

e.d.
paket}upp{gör{else s.
paket}ut{lämn{ing s.
paket}våg s. -en -ar
pakistani{er [-a•n-] s. -n;

pl. = inv. i Pakistan
pakistansk [-a•n-] adj. -t -a
pakistanska s. -n

pakistanskor kvinna
pakt s. -en -er fördrag;
avtal; förbund

pakt}med{lem s.
pakt{um s. oböjl. ªåld.º avtal;
äktenskapsförord; ett p.

palad{in [-i•n] s. -en -er
riddare i en medeltida
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härskares omgivning;
ªbildl.º förkämpe m.m.

1palat{al [-ta•l] adj. -t -a
2palat{al [-ta•l] s. -en -er

språkljud som fram-
bringas med tungryggen
höjd mot hårda gommen,
t.ex. j

palat{al{is{era v. -de göra
mer palatal

palat{al{is{er{ing s.
palat{al{itet [-e•t] s. -en
palat{al}ljud s.
palats [-lat•s] s. -et; pl. =
slottslik byggnad

palats}bygg{nad s.
palats}likn{ande adj. oböjl.
palats}re{vol{ut{ion s.
palaver [-a•v-] s. -n palavrer
underhandling, samtal;
utläggning

paleo{an{tropo{logi [-gi•] s.
-n vetenskapen om ur-
tidsmänniskan i fossila
kvarlevor

paleo{bio{logi [-i•] s. -n
vetenskapen om fossila
organismers biologi

paleo{bot{an{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om de
fossila växterna

paleo{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om äldre skrift-
arter

paleo{lit{isk [-li•-] adj. -t -a
från äldre stenåldern

pale{onto{logi [-i•] s. -n
vetenskapen om fossila
organismer, döda växter
o. djur i fossil

paleo{typ [-y•p] s. -en -er
bok tryckt före år 1500
(i Sverige 1525)

paleo{zoo{logi [-i•] s. -n
vetenskapen om de
fossila djuren

palestini{er [-i•n-] s. -n; pl. =
arab i el. från Palestina

palestinsk [-i•n-] adj. -t -a
palestinska s. -n

palestinskor kvinna
pal{ett [-ett•] s. -en -er

träskiva varpå målare

lägger upp el. blandar
färger m.m.

pal{ett}kniv s.
pal{ett}skrap s.
paletå [-å•] s. -n -er rak
överrock utan skärp el.
ryggslejf; tyg

paletå}krage s.
palimpsest [-es•t] s. -en -er

pergamenthandskrift vars
text bortskrapats och er-
satts med ny

palimpsest}forsk{ning s.
palin{drom [-å•m] s. -en -er

gåta över ord som ger
samma betydelse om det
läses baklänges

palisander [-an•d-] s. -n trä-
slag

palisander}trä s.
paliss{ad [-a•d] s. -en -er
pålverk till försvar el. skydd

paliss{ad}påle s.
paliss{ad}verk s.
palj{ett [-ett•] s. -en -er liten
glittrande metallskiva på tyg

palj{ett}brod{eri s.
palj{ett{era v. -de sätta
paljetter på

palj{ett{er{ing s.
palj{ett}glitter s.
palj{ett}klänn{ing s.
palj{ett}prydd adj.
palj{ett}strödd adj.

1pall s. -en -ar 1 möbel;
underlag att lasta varor på
o.d.; avsats i gruva m.m.
2 spärr i vinsch o.d.; stå
p. ªvard.º stå rycken, klara
en påfrestning o.d.

2pall s. -et; pl. = ªvard.º äpple
palla v. -de 1 stötta med
klossar o.d.; p. under
båten; p. upp ett skåp
2 ªvard.º stå rycken, klara
en påfrestning; p. för ngt
3 ªvard.º stjäla äpplen

palladi{um [-a•d-] s. -et el.
palladiet el. = metall

pallasch [-as•] s. -en -er
huggvärja

pallastare avstavas pall}-
last{are s.

pall}bryt{ning s.
1palli{at{iv [-i•v] adj. -t -a; p.

vård
2palli{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =

lindringsmedel som endast
riktar sig mot symptom;
hjälp för stunden

pall}krans s.
pall{ning s.
pallra v. -de ªvard.º knalla,
gå långsamt; p. sig av
långsamt ge sig av

pall}vagn s.
palm s. -en -er
palma v. -de ªsjö.º hala tåg
växelvis med båda händ-
erna

palm}blad s.
palm{ett [-ett•] s. -en -er
palmkroneliknande
ornament m.m., utsirning

palm{ett}bård s.
palm{it{in}syra s.
palm}krona s.
palm}lund s.
palm{ning s.
palm}olja s.
palm}skog s.
palm}sön{dag{en s. best. sön-
dagen som inleder påsk-
veckan

palm}vin s., till 1vin
palp s. -en -er känselspröt
palp{at{ion s. -en -er palp-
ering

palp{era v. -de undersöka
med händerna

palp{er{ing s.
pals s. -en -ar ständigt
frusen torvkulle på
myrmark

pals}myr s.
palsternacka s. -n palster-

nackor
palsternacks}frö s.
palt s. -en -ar kokt klimp
av mjöl o. blod e.d.

1palta s. -n paltor mest i pl.
slitet o. trasigt klädesplagg
o.d.

2palta v. -de 1 p. på ªvard.º
bylta på  2 ªprov.º traska,
stulta
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palt}bröd s.
palt{ig adj. -t -a
palt{ig{het s.
palt{or s. pl.
palyno{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om pollen
o. sporer

palyno{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

palä [-ä•] s. -et -er ªmest
vard. el. skämtsamtº palats-
liknande byggnad

palä}fas{ad s.
pamfl{ett [-ett•] s. -en -er
smädeskrift, nidskrift

pamfl{ett}för{fatt{are s.
pamfl{ett{ist [-is•t] s. -en -er
smädeskrivare

pamp s. -en -ar 1 ªngt
nedsättandeº maktfullkom-
lig person med politiskt
el. fackligt inflytande
2 ªåld.º tung huggvärja

pampas el. Pampas s. oböjl.
slättlandet i Argentina

pampas}gräs s.
pampas}indi{an s.
pamp{ig adj. -t -a ståtlig o.d.
pamp{ig{het s.
pampusch [-us•] s. -en -er
bottin

pampusch}klädd adj.
pamp}välde s.
pan- [pann•-] i sms; som

åsyftar samgående mellan
besläktade folk o.d. all- 
– Huvudtryck i sms på efter-
led el. förled.

pan{afr{ik{ansk adj. -t -a
panama [pann•- el. -ma•] s.

-n stråhatt; vävbindning; tyg
panama}hatt s.
panam{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Panama

panam{ansk [-a•n-] adj. -t -a
panam{anska s. -n panam-

anskor kvinna
panama}palm s.
pan{amer{ik{ansk adj. -t -a
pan{arab{isk adj. -t -a
panasch [-as•] s. -en -er
fjäderbuske, hjälm-
buske

panasch{er{ad adj. panasch-
prydd m.m.

panasch}prydd adj.
pan{asi{at{isk adj. -t -a
panda s. -n pandor björn
panda}unge s.
pan{demi [-i•] s. -n -er

allomfattande farsot
pan{dem{isk [-e•-] adj. -t -a
pan{demoni{um [-å•n-] s.

pandemoniet helvete;
helveteslarm

pane{gyr{ik [-gyri•k] s. -en 
-er överdrivet lovtal

pane{gyr{ik{er [-gy•-] s. -n;
pl. =

pane{gyr{isk adj. -t -a över-
drivet lovprisande

pane{gyr{ist s. -en -er
pan{el [-e•l] s. -en -er nedre
brädbeklädnad på inner-
vägg m.m.; instrument-
bräda o.d.; grupp pers-
oner som har att svara
på frågor el. att uttala sig
vid diskussion m.m.

pan{ela [-e•-] v. -de förse
med panel

pan{el}borste s.
pan{el}de{batt s.
pan{el}dis{kuss{ion s.
pan{el}fält s.
pan{el}höna s. ªvard.º kvinna
som ej blir uppbjuden
till dans

pan{el}höns s. ªvard.º
pan{el}klädd adj.
pan{el{ning s. -en -ar
pan{el}radi{at{or s.; av två

plåtar
pan{el}under{sök{ning s.
pan{el}ut{fråg{ning s.
pan{el}vägg s.
pan{era v. -de vända i ägg o.
rivet bröd före stekning
o.d., bröa

pan{er{ing s.
pan{ett s. -en -er panerat och

stekfärdigt stycke fisk m.m.;
fiskpanett

pan{europe{isk adj. -t -a
pan}flöjt s.; av oliklånga rör

1pang interj.; betecknande knall

el. ngt överraskande o.d.; som
förled i sms ªvard.º utmärkt
el. uppseendeväckande
o.d.

2pang s. -et; pl. = ªvard.º
pensionat

panga v. -de ªvard.º slå
sönder, förstöra; skjuta;
smälla

pang}bild s.
pang}brud s.
pang}grej s. -en -er
pang}nummer s.
pang}ny{het s.
pang}pang [pan•-] interj.;

som återger skjutande
pang}sak s.
pan{ik [-i•k] s. -en allmän

plötslig bestörtning, be-
sinningslös skräck

pan{ik{art{ad adj.
pan{ik}bromsa v.
pan{ik}broms{ning s.
pan{ik}känsla s.
pan{ik}köp s.
pan{ik}re{akt{ion s.
pan{ik}situ{at{ion s.
pan{ik}slagen adj.
pan{ik}stäm{ning s.
pan{ik}unge s. tillbud till
panik

pan{ik}ång{est s.
pan{ik}åt{gärd s.
pan{isk [pa•-] adj. -t -a; p.

skräck, förskräckelse
pank adj. -t -a ªvard.º utan
pengar, barskrapad

panka s. -n pankor liten
braxen el. björkna

pan{kreas [pan•k-] s.; best. =
bukspottkörtel; en p.

pan{kreas}körtel s.
pan{kre{at{it [-i•t] s. -en -er
inflammation i bukspott-
körteln

pan{krom{at{isk [-ma•-] adj.
-t -a känslig för alla
färger; p. film

panna s. -n pannor 1 kok-
kärl; värmeanordning m.m.
2 ansiktsdel; ha p. att vara
nog oblyg el. hänsynslös
att
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pann}band s.
pann}ben s.
pann}biff s.
pann}centr{al s.
pann}färd{ig adj. -t -a
pann}håla s.
pann}kaka s. det blir p. av

ngt ªvard.º ngt blir totalt
misslyckat o.d.

pann{kaks}lagg s.
pann}lampa s.
pann}lapp s. ªprov., finl.º
grytlapp

pann}lob s.
pann}lugg s.
pann}mur s.
pann}mössa s. ªfinl.º huv för
kaffe- el. tepanna

pann}rem s. -men -mar
pann}rum s.
pann}spegel s.
pann}sten s.
pannå [-å•] s. -n -er dekorer-

at fält på dörr el. vägg
o.d.; träfiberskiva för mål-
ning m.m.

pan{opt{ik{on [-åp•t-] s. -et;
pl. = vaxkabinett

pan{opt{ik{on}fig{ur s.
pan{orama [-a•ma] s. -t; pl.

-n äv. panoramor vid-
sträckt utsikt; rundmål-
ning

pan{orama}bild s.
pan{orama}fönster s.
pan{orama}kamera s.
pan{orama}vind{ruta s.
pan{or{era v. -de vrida
kameran i sidled vid film-
ning för att få panoramabild;
låta vridas på detta sätt
m.m.

pan{or{er{ing s.
pan}pipa s.
pans{ar s. -et; pl. =, best. pl.

-na äv. -en
pans{ar}band{vagn s.
pans{ar}bil s.
pans{ar}brig{ad s.
pans{ar}bryt{ande adj. oböjl.
pans{ar}båt s.
pans{ar}di{vis{ion s.
pans{ar}dörr s.

pans{ar}fisk s. ªzool.º
pans{ar}for{don s.
pans{ar}för{band s.
pans{ar}glas s.
pans{ar}gran{at s.
pans{ar}hjärta s.; med kalk-

inlagring i hjärtsäcksbladen
pans{ar}in{fant{eri s.
pans{ar}kryss{are s.
pans{ar}plut{on s.
pans{ar}plåt s.
pans{ar}pro{jekt{il s.
pans{ar}rege{mente s.
pans{ar}skepp s.
pans{ar}skott s.
pans{ar{skytte}bil s.
pans{ar}sold{at s.
pans{ar}styrka s.
pans{ar}torn s. -et; pl. =
pans{ar}trupp s.
pans{ar}vagn s.
pans{ar}vapen s.
pans{ar}värn s.
pans{ar{värns}rob{ot s.
pan{slav{isk adj. -t -a
pan{slav{ism s. -en
pan{slav{ist s. -en -er
pan{slav{ist{isk adj. -t -a
pansra v. -de kläda i el.
skydda med pansar

pant s. -en -er
panta v. -de ta som pant;
pantsätta; lämna tillbaka
för att få pant

pant{ad adj. ªvard.º såld, för-
lorad; dum, obegåvad

panta{long{er [-ån•-] s. pl.
ªngt åld.º långbyxor

panta{long}ficka s.
pant}bank s. -en -er
pant}brev s.
pan{te{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att Gud o. universum är
ett

pan{te{ist s. -en -er
pan{te{ist{isk adj. -t -a
pante{on [pan•t-] s. oböjl.
minnestempel; gudavärld
m.m.; ett p.

panter s. -n pantrar leopard
panter}fläck{ig adj. -t -a
panter}språng s.

pant}för{skriva v.
pant}för{skriv{ning s.
pant}hav{are s. -n; pl. =, best.

pl. panthavarna
pant}lek s.
pant}lån s.
pant}lån{are s.
pant}låne{rör{else s.
pant}lös{ning s.
pant{ning s.
panto{graf [-a•f] s. -en -er
apparat för likformig av-
bildning i önskad skala

panto{graf}bord s.
panto{graf{era v. -de
panto{graf{er{ing s.
panto{mim [-i•m] s. -en -er
skådespel med enbart
miner o. åtbörder

panto{mim}dans s.
panto{mim}före{ställ{ning s.
panto{mim{isk adj. -t -a
pant}rätt s. -en
pant}sedel s.
pant}sätta v.
pant}sätt{ning s.
pant}vård{are s.
pant}äg{are s.
paparazzo [-at•so] s. -n; pl.

-er el. paparazzi person
som i smyg fotograferar
kända personer, skandal-
fotograf

paparazzo}foto{graf s.
papaya [-aj•a] s. -n papayor

tropiskt träd; frukt
papaya}frukt s.
pape{goja [-åj•a] s. -n pape-

gojor fågel
pape{goj}bur s.
pape{goj}fisk s.
pape{goj}grön adj. -t -a
pape{goj}prat s.
pape{goj}sjuka s.
pape{goj}tulp{an s.
paper}back [pej•perbäkk] s.

-en -ar prisbillig häftad
bok; fickbok

pap{et{eri [-i•] s. -et -er för-
packning med brev-
papper o. kuvert

papier-maché [papje•-
mase•] s. -n formbart
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material av pappersmassa
e.d. med bindemedel

papilj{ott [-ått•] s. -en -er
rulle för hårlockning

papilj{ott}lock s. -en -ar
pap{ill [-ill•] s. -en -er vårt-
lik upphöjning el. ut-
buktning

pap{ill{ar}linje [-a•r-] s.; i hud
på fingertoppar m.m.

pap{ill{ar}svulst s. vårtlik
svulst

pap{ill}form{ig adj. -t -a
pap{ill{om [-å•m] s. -et; pl. =
papillarsvulst

pap{ill{är [-ä•r] adj. -t -a
papill-

pap{ism [-is•m] s. -en ªmest
hist.º påvedöme; katol-
icism

pap{ist s. -en -er
pap{ist{eri [-ri•] s. -et -er ut-
slag av papism

pap{ist{isk adj. -t -a
papp s. -en
pappa s. -n pappor
pappa}led{ig adj. -t -a
pappa}led{ig{het s.
pappa}roll s. -en -er
papp}ask s.
papp}band s.; på el. för bok
pappen}heim{are s. -n; pl. =,

best. pl. pappenheimarna;
känna sina p. känna sitt
folk

papper s. -et äv. pappret;
pl. =, best. pl. -en äv.
pappren el. -na; visa p. 
på ngt

pappers}af{fär s.
pappers}arbet{are s.
pappers}arbete s.
pappers}av{fall s. -et
pappers}bal s. -en -ar
pappers}bit s.
pappers}blomma s.
pappers}bruk s.
pappers}docka s.
pappers}duk s.
pappers}ex{erc{is s.
pappers}form{at s.
pappers}girl{and el.

pappers}girl{ang s.

pappers}hand{duk s.
pappers}handel s.
pappers}handl{are s.
pappers}hög s.
pappers}industri s.
pappers}in{saml{ing s.
pappers}kasse s.
pappers}klämma s.
pappers}kniv s.
pappers}korg s.
pappers}krig s. ªfinl.º
pappersexercis

pappers}kvarn s. ªmest bildl.º
pappers}lak{an s.
pappers}lapp s.
pappers}lykta s.
pappers}lös adj. -t -a; det

papperslösa samhället
pappers}mask{in s.
pappers}massa s.
pappers{masse}fabr{ik s.
pappers}mer{it{er s. pl.
pappers}mugg s. -en -ar
pappers}näs{duk s.
pappers}para{graf s.
pappers}pelle s. -n pappers-

pellar ªvard.º papperskorg
pappers}pris s., till 1pris
pappers}pro{dukt s.
pappers}påse s.
pappers}remsa s.
pappers}rulle s.
pappers}sax s.
pappers}serv{ett s.
pappers}strut s.
pappers}säck s.
pappers}tallr{ik s.
pappers}tiger s. ªmest bildl.º
pappers}till{verk{ning s.
pappers}tunn adj.
pappers}tuss s.
pappers}val{uta s.
pappers}åter{vinn{ing s.
papp}kart{ong s.
papp}låda s.
papp}skalle s. ªvard.º
papp}skiva s.
papp}slöjd s.
papp}spik s.
papp}tak s.
papp}tallr{ik s.
pappärm avstavas papp}-

pärm s.

paprika [pa•- el. papp•-] s.
-n paprikor grönsak; krydda

paprika}pulver s.
paprika}röd adj.
paprika}sås s.
papua [pa•-] s. -n; i pl. an-

vänds -ner ªantrop.º person
tillhörande en negroid
folkgrupp på Nya
Guinea o. angränsande
öar

papu{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Papua Nya Guinea

papu{ansk [-a•n-] adj. -t -a
papua}språk s.
pap{yro{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om papyrus-
texter

pap{yr{us [-y•-] s. -en -ar
papyrusgräs; forntida
handskrift på pappers-
liknande material av
märgen i papyrusgräs

pap{yr{us}fynd s.
pap{yr{us}gräs s.; (afrikanskt)

halvgräs
pap{yr{us}rulle s.
par s. -et; pl. =; ett p. kronor
några få, två eller tre o.d.

para v. -de mest i pass. för-
ena el. förknippa med; p.
ihop; p. sig om djur utföra
könsakten

parabel [-ra•-] s. -n parabler
genomförd liknelse; matem-
atisk kurva

parabel}form{ig adj. -t -a
para{bol}an{tenn [-å•l-] s.;

med parabolisk reflektor
para{bol{isk [-bå•-] adj. -t -a
par{ad [-a•d] s. -en -er trupps
uppställning el. förbi-
marsch under högtidliga
former; uppvisning

par{ad{era v. -de stå el. gå el.
delta i parad; ståta

par{ad{er{ing s.
par{ad}ex{empel s.
par{ad}gata s.
par{ad}gren s.; idrott
par{ad}hand{duk s.
par{ad}häst s.
para{digm [-ig•m] s. -et;
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pl. = böjningsmönster;
världsbild

para{digm}skifte s.
para{dis [pa•-] s. -et; pl. =
para{dis}dräkt s. -en; i p.
naken

para{dis}dröm s.
para{dis}fågel s.
para{dis{isk [-di•- el. pa•-]

adj. -t -a
para{dis}kost{ym s. i p.
naken

para{dis}vis{ion s.
para{dis}äpple s.
para{dis}ö s. -n -ar
par{ad}marsch s.
par{ad}nummer s.
para{dox [-åk•s] s. -en -er
skenbart orimlig sats;
motsägelsefull företeelse
o.d.

para{dox{al [-a•l] adj. -t -a
skenbart orimlig; mot-
sägelsefull; oväntad,
onormal

para{dox{art{ad adj.
par{ad}rum s.
par{ad}säng s.
par{ad}trappa s. ªfinl.º
huvudingång

par{ad}uni{form s.
par{ad}vån{ing s.
paraf{era v. -de preliminärt
underteckna fördrag med
signaturer

paraf{er{ing s.
paraff{in [-i•n] s. -et el. -en

petroleumvax; kolväte
paraff{in{era v. -de behandla
med paraffin

paraff{in{er{ing s.
paraff{in}olja s.
para{fras [-a•s] s. -en -er
omskrivning, omdikt-
ning, utläggning

para{fras{era v. -de
para{fras{er{ing s.
para{graf [-a•f] s. -en -er
textavsnitt försett med
tecknet § o. siffra, t.ex. i lagtext

para{graf}djungel s.
para{graf}rytt{are s.; tolkar

paragrafer alltför bokstavligt

para{graf}rytt{eri s.
para{graf}tecken s.
paraguay{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Paraguay

paraguay{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

paraguay{anska s. -n
paraguayanskor kvinna

paraguay{are [-aj•-] s. -n;
pl. =, best. pl. paraguay-
arna paraguayan

paraguaysk adj. -t -a
paraguayansk

paraguay}te [-aj•-] s.
parall{akt{isk [-ak•t-] adj.

-t -a
parall{ax [-ak•s] s. -en ªastr.º
skenbar lägesförändring
hos ngt vid iakttagande el.
syftning från olika
punkter; vinkel mellan
syftlinjer m.m.

1parall{ell [-ell•] adj. -t -a
jämlöpande; motsvar-
ande, likartad o.d.

2parall{ell [-ell•] s. -en -er
jämlöpande linje el. yta
m.m.; motsvarighet, lik-
artat fall

parall{ell}axi{om{et s. best.
parall{ell}cirkel s.
parall{ell}epi{ped [-e•d] s.

-en -er kropp med sex
parvis parallella sidoytor

parall{ell}epi{ped{isk adj. -t -a
parall{ell}fall s.
parall{ell}före{te{else s.
parall{ell}gata s.
parallellinje avstavas

parall{ell}linje s.
parall{ell{is{era v. -de ordna
parallellt; sammanställa,
jämföra

parall{ell{is{er{ing s.
parall{ell{ism [-is•m] s. -en 

-er överensstämmelse,
motsvarighet, likhet;
upprepning av en tanke
o.d. i varierad form som
stildrag

parall{ell{itet [-e•t] s. -en;
linjers p.

parall{ell}klass s.

parall{ell}koppla v. ªelektr.º
parall{ell}koppl{ing s.
parall{ello{gram [-amm•] s.

-men -mer fyrhörning
med motstående sidor
parallella

parall{ell}slalom s.
parall{ell}stag s.
parall{ell}sväng s.; vid skid-

åkning
parall{ell}text s.
parall{ell}trapets s. -et -er
fyrhörning med två mot-
stående sidor parallella

parallellöpande avstavas
parall{ell}löp{ande adj.
oböjl.

para{lys [-y•s] s. -en -er
paralysi; ªbildl.º oförmåga
till handling

para{lys{era v. -de förlama;
ªmest bildl.º lamslå

para{lys{er{ing s.
para{lysi [-i•] s. -n fullständig
förlamning

para{lyt{ik{er [-y•-] s. -n;
pl. =

para{lyt{isk adj. -t -a
para{meter [-me•-] s. -n

parametrar storhet som
kan hållas konstant för
beräkning av beroende
variabler men som själv
kan varieras; kristallograf-
isk storhet m.m.

para}mil{it{är adj. -t -a som
ersätter reguljär militär
enhet

para{noia [-nåj•a] s. -n
psykisk sjukdom med
storhets- o. förföljelse-
idéer

para{no{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., paranoida

para{no{ik{er [-nå•-] s. -n;
pl. =

para}norm{al [-a•l el. pa•-]
adj. -t -a bortom el. utan-
för det normala; para-
normala fenomen

par{ant [-an•t el. -an•t] adj.;
n. =, -a stilig; klädsam;
iögonfallande
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para}nöt s., till 1nöt brasili-
ansk nöt

para{pet [-e•t] s. -en -er
bröstvärn el. skyddsmur
på vågbrytare o.d.

para{ply [-y•] s. -et äv. -n; pl.
-er äv. -n

para{ply}form{ig adj. -t -a
para{ply}org{an{is{at{ion s.;

överordnad samlande
organisation

para{ply}skaft s.
para{ply}spröt s.
para{ply}ställ s.
para{psyk{isk [-y•-] adj. -t -a
para}psyko{logi [-gi• el. pa•-]

s. läran om paranormala
fenomen

para}psyko{log{isk [-å•g- el.
pa•-] adj. -t -a

para{sit [-i•t] s. -en -er
snyltdjur el. snyltväxt;
snyltgäst, snyltare

para{sit}an{grepp s.
para{sit{era v. -de snylta,
leva som parasit

para{sit{er{ing s.
para{sit}fluga s.
para{sit{isk [-i•t-] adj. -t -a
para{sit{ism [-is•m] s. -en
parasitering

para{sit}liv s.
para{sit}stekel s.
para{sit}svamp s.
para{sit}växt s.
para{sit{är [-ä•r] adj. -t -a
parasitisk

para{soll [-åll•] s. -et el. -en;
pl. -er äv. =

para{soll}form{ig adj. -t -a
para{soll}spröt s.
par{at [-a•t] adj.; n. =, -a
beredd, redo, färdig

para{takt{isk [-ak•t-] adj.
-t -a

para{tax [-ak•s] s. -en sam-
ordning av satser

para}tuberkul{os s.; sjukdom
som drabbar klövdjur

para}tyf{us [pa•- äv. -ty•-] s.;
tyfusliknande infektions-
sjukdom orsakad av
salmonellabakterier

para{tyf{us}epi{demi s.
para{van [-a•n] s. -en -er
torpedliknande flyt-
kropp för minsvepning

para{van}svep s.
par}bild{ning s.
par}blad{ig adj. -t -a; p. växt
parce [pars] s. -n [-sen] -r
[-ser] mest i pl. ödesgud-
inna

parc{ell [-sell•] s. -en -er
jordruta för växtförsök; av-
styckad jordlott, stycke,
bit; ªfinl. äv.º tomt

parc{ell{era v. -de stycka
jord i smålotter

parc{ell{er{ing s.
par}dans s.

1par{don [-dån•] interj. ªmest
vard.º förlåt

2par{don [-do•n] s. -en miss-
kund, förskoning, nåd,
benådning; utan p. äv.
ofrånkomligen

par{enkym [-ky•m] s. -et
grundvävnad i växt;
specifik vävnad i kropps-
organ m.m.

par{ent{at{ion s. -en -er hög-
tidligt minnestal

par{ent{at{or [-ta•-] s. -n -er
[-o•r-]; minnestalare

par{ent{era v. -de hålla
minnestal över

par{enter{al [-a•l] adj. -t -a
ªmed.º som tillförs utanför
matsmältningskanalen;
p. nutrition

par{ent{er{ing s.
par{ent{es [-ente•s el. -ante•s]

s. -en -er inskjutet ord el.
uttryck inom parentestecken;
inom p. sagt i förbigående
sagt

par{ent{es}tecken s. () el.
likartat tecken; hälft av
sådant tecken

par{ent{et{isk [-te•-] adj. -t -a
inskjuten; i förbigående
sagd

par{era v. -de avvärja stöt
o.d.

par{er{ing s. -en -ar

par{er}plåt s.
par{er}stång s.; på svärd m.m.
par{es [-e•s] s. -en -er
lindrig el. partiell för-
lamning

par{et{isk [-e•-] adj. -t -a
par{fait [-fä•] s. -en [-fä•n] 

-er glass med äggula el. ägg-
pulver

par{fait}massa s.
par}flik{ig adj. -t -a; par-

flikigt blad
parfym [-y•m] s. -en -er
parfym}af{fär s.
parfym}av{del{ning s.
parfym}doft s.
parfym{era v. -de göra väl-
luktande med parfym

parfym{eri [-i•] s. -et -er
parfymtillverkning el.
-fabrik el. -affär m.m.

parfym{eri}af{fär s.
parfym{er{ing s.
parfym}flaska s.
parfym}industri s.
parfym}ånga s.
par}för{håll{ande s.
par}hus s.
par}häst s.
pari [pa•-] s. -t överensstämm-

else med nominellt värde
o.d.; till, under, över p.

paria [pa•-] s. -n -s utstött
el. föraktad varelse;
person som tillhör en lägre
tamilisk kast

paria}klass s.
pari{an [-a•n] s. -en vitt,

oglaserat porslin
pari{an}byst s.
paria}stämpel s.
pariet{al [-a•l] adj. -t -a

ªmed.º vägg-, väggställd
par{ig adj. -t -a som före-
kommer parvis

pari}kurs s.
paris{are [-i•-] s. -n; pl. =,

best. pl. parisarna inv. i
Paris; parisersmörgås
m.m.

paris{er}blå adj.
paris{er}hjul s.
paris{er}liv s.
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paris{er}smör{gås s.
paris{isk [-i•s-] adj. -t -a
paris{iska s. -n parisiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
par{isk adj. -t -a från Paros;

p. marmor
Paris}mode s.
Paris}mod{ell s.
par{itet [-e•t] s. -en likvärd-
ighet, likställdhet, jäm-
godhet; i p. med likvärdig
osv. med

par{itets}kurs s.; för valuta
m.m.

par{itets}lån s.
par{itets}värde s.
pari}värde s.
park s. -en -er
park}an{lägg{ning s.
parkas s. -en; pl. -ar el. -er
jacka el. rock av vindtätt
tyg med kapuschong

parkas}jacka s.
park}bänk s.
park{era v. -de om fordon
ställas upp; ªbildl., vard.º
placera sig o.d.

park{er}för{bud s.
park{er{ing s. -en -ar
park{er{ings}an{lägg{ning s.
park{er{ings}auto{mat s.
park{er{ings}av{gift s.
park{er{ings}be{stämm{else s.
park{er{ings}bot s. ªfinl.º fel-
parkeringsavgift

park{er{ings}böt{er s. pl.
park{er{ings}ficka s.
park{er{ings}för{bud s.
park{er{ings}hus s.
park{er{ings}ljus s.
park{er{ings}mät{are s.
park{er{ings}plats s.
park{er{ings}pro{blem s.
park{er{ings}ruta s.
park{er{ings}skylt s.
park{er{ings}vakt s.
park{er}plats s.
park{ett [-kett•] s. -en -er

publik på åskådarut-
rymme på teatersalongs
o.d.; golv; golvbeläggning

park{ett}bilj{ett s.
park{ett{era v. -de lägga

parkett på golv el. i rum
m.m.

park{ett{er{ing s.
park{ett}golv s.
park{ett}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. parkettläggarna
park{ett}lägg{ning s.
park{ett}plats s.
park{ett}publ{ik s.
park{ett}stav s. -en -ar
park}för{valt{ning s.
park}land{skap s.
park}lek s.
park}likn{ande adj. oböjl.
park}lind s.
park}om{råde s.
park}serv{er{ing s.
park}soffa s.
park}tant s.
park}teater s.
parla{ment [-en•t] s. -et;

pl. = engelsk folkrepre-
sentation, riksdag m.m.

parla{ment{ar{ik{er [-ta•-] s.
-n; pl. = ledamot av folk-
representation o.d.

parla{ment{ar{isk adj. -t -a
som avser folkrepresent-
ation el. utmärkes av
parlamentarism m.m.

parla{ment{ar{ism [-is•m] s.
-en politiskt system med
avgörande inflytande
från folkrepresentation-
en vars förtroende reger-
ingen är helt beroende
av

parla{ment{era v. -de under-
handla, resonera

parla{ment{er{ing s.
parla{ments}bygg{nad s.
parla{ments}de{batt s.
parla{ments}grupp s.
parla{ments}hus s.
parla{ments}leda{mot s.
parla{ments}med{lem s.
parla{ments}val s. -et; pl. =
parla{ment{är [-ä•r] s. -en -er
underhandlare sänd från
den ena parten i krig till
den andra

parla{ment{är}flagg s.
1parl{ando [-an•d-] s. -t -n

sångsätt som påminner
om tal

2parl{ando [-an•d-] adv.
parl{ör [-ö•r] s. -en -er
mindre turistordbok med
fraser o.d. för olika situ-
ationer, samtalsordbok

parl{ör}lex{ik{on s.
parm s. -en -ar äldre rymd-

mått (för hö o. halm)
parmes{an [-a•n] s. -en

italiensk ost
parmes{an}ost s., till 1ost
parm}mät{are s. ªhist.º
person som mäter upp
hö m.m. till försäljning

parnass [-ass•] s. -en -er
sånggudinnornas hem-
vist; skaldekonst; vitter-
het

par{ning s. -en -ar
par{nings}akt s.
par{nings}drift s.
par{nings}dräkt s.
par{nings}tid s.
par{odi [-i•] s. -n -er förlöj-
ligande efterbildning av
dikt m.m.; vrångbild

par{odi{era v. -de härma o.
förlöjliga; förvränga

par{odi{er{ing s.
par{odi}för{fatt{are s.
par{od{ik{er [-o•-] s. -n; pl. =
par{od{isk [-o•-] adj. -t -a
par{od{ist [-is•t] s. -en -er
paro{dont{it [-i•t] s. -en -er
inflammation i vävnad-
erna kring tänderna med
tandlossning

paro{donto{pati [-i•] s. -n -er
tandbäddssjukdom

paroll [-åll•] s. -en -er lösen,
valspråk

par{oxysm [-ys•m] s. -en -er
häftigt sjukdomsanfall el.
känsloutbrott

par}re{lat{ion s.
par}rim s. -met; pl. =, best. pl.

-men
par}rimm{ad adj.
par}sele s.

1pars{er [par•s-] s. -n; pl. =
anhängare av parsismen
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2parser [pa•rs-] s. -n parsrar
dataprogram för auto-
matisk språkanalys

pars{isk adj. -t -a
pars{ism [-is•m] s. -en relig-
ion härstammande från
den iranske religions-
stiftaren Zarathustra

par}stuga s.; i ä. tid
part s. -en -er andel; sida i
strid el. rättegång el. för-
handling

part{aj [-aj•] s. -et; pl. =
ªvard.º fest, party

parteno{gen{es [-jene•s äv.
-ge-] s. -en fortplantning
utan befruktning, jung-
frufödsel

parteno{gen{et{isk [-e•t-] adj.
-t -a

par{terr [-ärr• el. -ä•r] s. -en
-er plan o. regelbunden
trädgårdsanläggning intill
boningshus; bottenvåning;
i brottning läge med ena
parten liggande på händ-
er o. knä; ªåld. o. finl.º
bakre teater- el. bio-
parkett

par{terr}brott{ning s.
par{terr}läge s.
parti [-i•] s. -et -er del;

varumängd; organiserad
sammanslutning av polit-
iska meningsfränder; av-
slutat spel, t.ex. i schack el.
biljard; gifte m.m.; ta p. för,
emot; ta sitt p. göra sitt
val

parti{al- [-tsia•l-] i sms del-
parti{al}bråk s.
parti{al}ton s. -en -er
parti{al}tryck s.; av gas i gas-

blandning
parti}anda s.
parti}an{knuten adj.
parti}an{knyt{ning s.
parti}an{sluten adj.
parti}an{slut{ning s.
parti}ap{par{at s.
parti}arbete s.
parti}be{teckn{ing s.
parti}bild{ning s.

parti}bok s., till 1bok
parti}broder s.
parti}chef s.
parti{cip [-i•p] s. -et; pl. =
adjektivisk verbform,
t.ex. ’grävande’, ’grävd’

parti{cipi{al}ad{jekt{iv [-a•l-]
s. adjektiv med participi-
ell form

parti{cipi{al}kon{strukt{ion s.
parti{cipi{ell [-ell•] adj. -t -a
parti}discipl{in s. -en
parti}di{strikt s.
parti{ell [-tsiell•] adj. -t -a
del-, till en del, delvis

parti}folk s.
parti}frakt{ion s.
parti}funkt{ion{är s.
parti}fålla s.
parti}färg s.
parti}grupp s.
parti}gräns s.
parti}gäng{are s.; ivrig parti-
man m.m.

parti}handel s.
parti}hög{kvart{er s.
parti}ideo{log s.
parti}kamr{at s.
parti}kansli s.
parti}kassa s.
part{ikel [-ikk•-] s. -n part-

iklar smådel av ett ämne el.
av materia; oböjligt små-
ord

part{ikel}de{tekt{or s.
part{ikel}fys{ik s.
part{ikel}strål{ning s.
part{ikel}verb s.
parti}kol{lega s.
parti}kon{fer{ens s.
parti}kon{gress s.
parti}kon{vent s.
part{ikul{ar{ism [-is•m] s. -en
strävan efter särställning
el. självstyrelse m.m.

part{ikul{ar{ist s. -en -er
part{ikul{ar{ist{isk adj. -t -a
part{ikulj{är [-ä•r] adj. -t -a
egendomlig, särpräglad

part{ikul{är [-ä•r] adj. -t -a
som utgör el. avser
endast en del

parti{led{ar}de{batt s.

parti}led{are s.
parti{led{ar}kand{id{at s.
parti{led{ar}post s.
parti{led{ar}över{lägg{ning s.
parti}led{ning s.
parti}linje s.
parti}lös adj. -t -a
parti}lös{het s.
parti}man s., till 1man
parti}med{lem s.
parti}mot{ion s.
parti}märke s.
parti{mäss{ig adj. -t -a
parti}namn s.
parti}ord{för{ande s.
parti}org{an s.
parti}piska s. ªbildl.º sträng
disciplin i politiskt parti

parti}pol{it{ik s.
parti}pol{it{ik{er s.
parti}pol{it{isk adj. -t -a
parti}press s. -en
parti}pris s., till 1pris
parti}pro{gram s.
part{is{an [-a•n] s. -en -er
gerillakrigare i ockuperat
land

part{is{an}armé s.
part{is{an}för{band s.
part{is{an}kamp s. -en -er
part{is{an}krig s.
part{is{an}led{are s.
parti}se{kret{er{are s.
part{isk adj. -t -a som otill-
börligt gynnar ena part-
en el. övar mannamån,
orättvis

part{isk{het s.
parti}skilj{ande adj. oböjl.
parti}splittr{ing s.
parti}strid s.
parti}styr{else s.
parti}stämma s.
parti}stöd s.
parti}tag{ande s. -t
parti}takt{ik s.
parti}takt{isk adj. -t -a
parti}till{hör{ig{het s.
part{it{iv [part•- äv. -i•v] adj.

-t -a ªspråkv.º betecknande
en del av det hela el. det
hela varav ngt är en del

part{it{iv}at{trib{ut s.
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part{it{iv}kas{us s.
part{it{iv}ob{jekt s.
parti}topp s.
parti}trogen adj.
parti}tro{het s.
part{it{ur [-u•r] s. -et; pl. =

häfte med sammanställ-
ning i noter av alla
stämmor under varandra
i musikverk

part{it{ur}läs{ning s.
parti{vis adv.
parti}vän s.
parti}väsen el.

parti}väsende s.
partner [pa•-] s. -n; pl. = el.

enl. eng. böjn. person som
man bildar ett par el.
samarbetar med o.d.,
kompanjon, medspelare,
moatjé m.m.

partner}arbete s.
partner}jobb s.
partner{skap s. -et
partner{skaps}lag s. -en -ar
partner}val s. -et; pl. =
par{tout [-to•] adv. ovillkor-
ligen, till varje pris,
prompt

part}red{eri s.
parts}för{handl{ing s.
parts}för{håll{ande s.
parts}för{hör s.
parts}in{laga s.
parts}intr{esse s.
parts}om{bud s.
parts}re{pre{sent{at{ion s.
parts}samm{an{satt adj.
parts}ut{saga s.
party [pa•rty el. -ti] s. -t -n
bjudning, fest, mottag-
ning

party}mus{ik s.
par}tå{ig adj. -t -a; partåiga

hovdjur
parvel s. -n parvlar liten
pojke, pys

par{veny [-y•] s. -n -er upp-
komling

par{veny{akt{ig adj. -t -a
par{veny{art{ad adj.
par{vis adv.
par}åk{ning s.; t.ex. på skridsko

pascal [-skall•] s.; pl. =
tryckenhet av 1 newton
per kvadratmeter; en p.

pascha s. -n paschor ä. titel
för hög ämbetsman i
Turkiet m.fl. länder;
ªbildl.º vällevnadsman,
högdragen man m.m.

pascha}min s.
paschas [-sa•s] s. -en -er

ªprov.º rolig (o. lögnaktig)
historia på folkmål

pasha [pass•ha] s. -n ªsärsk.
finl.º dessert av ryskt ursprung

pashto [pas•to] s. oböjl.
officiellt språk i Afghan-
istan

pask{ill [-kill•] s. -en -er
smädeskrift

pask{ill{ant [-an•t] s. -en -er
smädeskrivare

pask{ill}för{fatt{are s.
pasma [pass•-] s. -n pasmor

ªåld.º del av garnhärva
pasme}band s. ªåld.º
paso{doble [-dåb•le] äv.

paso doble s. -n -r spansk
sällskapsdans

1pass s. -et; pl. = 1 trång
väg i bergsrygg m.m.; pass-
gång; byggnadsdetalj 2 leg-
itimationshandling för
resande till utlandet m.m.
3 ställe där jägare in-
väntar villebrådet; vakts
patrulleringsområde el.
tjänstgöringstid m.m.; stå
på p. äv. bildl. stå till reds
för att hjälpa o.d. 4 ªkortsp.º
passbud  5 ªbollsportº
passning

2pass s. oböjl.; i vissa uttr. till
p. hopskr. äv. lägligt, till
nytta; äv. till mods el. vid
god vigör o.d.; så p. hopskr.
äv. ungefär så, så bra el.
mycket o.d.; hur p.
ungefär hur osv.; vid p.
ungefär

3pass interj.; i kortspel, angiv-
ande att spelaren inte avger
något bud om spelsätt o.d.; nej
p. nej tack, stopp där o.d.

passa v. -de 1 ha uppsikt
över; vara lämplig; spela
boll till medspelare; p.
sig; pass (el. passa) på,
pass opp! se upp!  2 i kort-
spel säga pass  3 ta ut in-
älvorna på skjutet villebråd
4 paxa

pass{abel [-a•b-] adj. -t pass-
abla hjälplig, någotsånär,
som går an, skaplig

pass{ad [-a•d] s. -en -er
tropisk vind som året
om blåser från samma
håll

pass{ad}bälte s.
pass{ad}vind s.
pass{age [-a•s] s. -n [-en] -r
[-er]; passerande;
genomgång, genomfart;
mindre avsnitt; snabb ton-
räcka, löpning; samlad
trav med höga taktmäss-
iga steg

pass{ag{er{ar}an{tal s.
pass{ag{er{ar}av{gift s.
pass{ag{er{ar}båt s.
pass{ag{er{are [-se•-] s. -n;

pl. =, best. pl. passagerarna
pass{ag{er{ar}far{tyg s.
pass{ag{er{ar}flyg s.
pass{ag{er{ar}hytt s.
pass{ag{er{ar}lista s.
pass{ag{er{ar}plan s. -et; pl. =
pass{ag{er{ar}plats s.
pass{ag{er{ar}traf{ik s.
pass{ag{er{ar}under{lag s.
pass{ag{er{ar}ut{rymme s.
pass{age}tid s.
pass{age}tunnel s.
pass{ande adj. oböjl. som
passar bra, lämplig

pass{are s. -n; pl. =, best. pl.
passarna instrument för
uppdragande av cirklar
m.m.

pass{ar}spets s.
pass}bit s.; i måttsats m.m.
pass}bud s.
pass}båt s.
passé adj. oböjl.; predikativt
föråldrad, förlegad; inte
längre ny el. ung
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passe{par{tout [passparto•]
s. -en [-to•n] -er huvud-
nyckel; frikort; infatt-
ning av kartong kring
fotografi el. teckning
m.m.

passe{par{tout}nyckel s.
pass{era v. -de gå el. fara
igenom el. förbi; pressa
genom en sil o.d.; slå
tennisboll förbi motspel-
are; förflyta; gå för sig

pass{er{ad adj. inte längre
ny el. ung, passé

pass{er{ing s. -en -ar
pass{er}kort s.
pass{er}press s. -en -ar
pass{er}sedel s.
pass{er}slag s.; i tennis
pass}form s. -en -er
pass}foto s.
pass}foto{grafi s. -et -er
pass}fri adj.
pass}fri{het s.
pass}fönster s.
pass}för{falsk{ning s.
pass}gång s., till 1gång
gångart t.ex. hos kamel
med samtidig flyttning
av fram- o. bakben på
samma sida

pass}gång{are s. djur med
passgång

pass}handl{ing s.
pass{ion [-so•n] s. -en -er
lidelse, åtrå; Kristi lid-
ande; musikverk el. bild-
konstverk som be-
handlar Kristi lidande

pass{ion{er{ad adj. lidelse-
full

pass{ions}blomma s.
pass{ions}drama s.
pass{ions}fri adj.
pass{ions}frukt s.; tropisk

frukt
pass{ions}guds{tjänst s.
pass{ions}hist{oria s.
pass{ions}spel s.
pass{ions}tid{en s. best.
pass{iv [pass•-] adj. -t -a

1 overksam, oföretagsam
2 ªspråkv.º som uttrycker

att satsens subjekt är
föremål för verbhandl-
ingen; p. form

pass{iva [pass•-] s. pl.; samm-
anfattning av skulder och
eget kapital

pass{iv}bild{ning s. ªspråkv.º
pass{iv{era v. -de passivis-
era; ªspråkv.º omvandla till
passiv form

pass{iv{er{ing s.
pass{iv}form s. -en -er ªspråkv.º
pass{iv{is{era v. -de göra
passiv

pass{iv{is{er{ing s.
pass{iv{ism [-is•m] s. -en
passiv inställning

pass{iv{itet [-e•t] s. -en
pass{iv{um [pass•-] s.

passivet passiver ªspråkv.º
huvudform hos verb som
anger att subjektet är
föremål för verbhandl-
ingen , t.ex. ’han väcktes’,
’han blev väckt’

pass}kont{roll s.
pass}kont{roll{ant s.
pass}kort s.
pass}lag s. -en -ar i t.ex. Syd-

afrika
pass{lig adj. -t -a passande,
lämplig

pass{lig{het s.
pass}mynd{ig{het s.
pass}mynn{ing s.
pass{ning s. -en -ar
pass{nings}spel s.
pass}opp [-åpp•] s. -en -er

ªvard.º person som passar
upp o. går ärenden o.d.

pass{poal [-all•] s. -en -er
snöre el. list fäst vid söm
el. i kant på klädesplagg

pass{poal{era v. -de förse
med passpoaler

pass{poal}ficka s.
pass}pol{is s.
passpärr avstavas pass}-

spärr s.
pass}tröskel s.
pass}tvång s.
pasställe avstavas pass}-

ställe s.

passtämpel avstavas
pass}stämpel s.

pass{us s. -en -ar ställe i
skrift o.d.

pasta s. -n pastor produkt
av degartad massa;
spagetti el. makaroner

pasta{art{ad adj.
pasta}form s. i p.
pasta}rätt s.; jfr 3rätt 2
pasta}sås s.
past{ej [-ej•] s. -en -er mat-
rätt av färs gräddad i smör-
deg

past{ej}form s. -en -ar
past{ell [-ell•] s. -en -er mål-
ning med färgkritor;
pastellfärg

past{ell}färg s. mild och
ljus färgton

past{ell}färg{ad adj.
past{ell}krita s.
past{ell}mål{ning s.
past{ill [-ill•] s. -en -er liten
rundad karamell med lak-
rits- el. mentolsmak o.d.

past{ill}ask s.
past{isch [-is•] s. -en -er

litteraturverk som utgör
medveten efterbildning
av ä. stil

past{isch{art{ad adj.
past{or s. -n -er [-o•r-] titel

för präst el. predikant;
kyrkoherde; p. primarius
(-ma’-) best. = dom-
prosten i Stockholms stift

1past{or{al [-a•l] adj. -t -a
som tillhör el. avser
herdeliv el. -diktning;
lantligt enkel o.d.; präst-
erlig, själavårdande

2past{or{al [-a•l] s. -en -er
herdedikt el. -drama o.d.;
musikstycke av idyllisk
karaktär o.d.

past{or{al}brev{en s. pl. best.;
till Timoteus o. Titus i Nya
testamentet

past{or{al}teo{logi s.
past{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
kyrkoherdebefattning;
kyrkoherdes ämbetsom-
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råde som förvaltningsen-
het

past{or{ats}ad{junkt s.
past{or{ats}kyrko{råd s.
past{ors}ad{junkt s.
past{ors}ex{ped{it{ion s.
past{ors}kansli s. ªfinl.º
pastorsexpedition

past{ors}ämbete s.
past{os [-å•s] adj. -t -a med

färgen tjockt pålagd,
pastös

pastrami [pastra•mi] s. -n
rökt entrecote

pastör{is{era v. -de upphetta
för att oskadliggöra
bakterier o.d.

pastör{is{er{ing s.
pastör{is{er{ings}tvång s.
past{ös [-ö•s] adj. -t -a med

färgen tjockt pålagd,
pastos; degig, uppsvälld
(t.ex. p. hud)

pata s. -n pator fast instäng-
ningsredskap för fiske

paté s. -n -er maträtt gjord
av färs; pastej

patella [-ell•a] s. -n patellor
knäskål

patell{ar}re{flex [-a•r-] s. re-
flexrörelse vid slag ned-
anför knäskålen

pat{en [-e•n] s. -en -er
oblattallrik för nattvarden

pat{ent [-en•t] s. -et; pl. =
ensamrätt till uppfinning
o.d.

pat{ent}an{sök{an s.
pat{ent{bar{het s.
pat{ent}brev s.
pat{ent}byrå s. -n -er
pat{ent{era v. -de skydda
gm patent

pat{ent{er{bar adj. -t -a
pat{ent{er{bar{het s.
pat{ent{er{ing s.
pat{ent}fras s. -en -er
klyscha

pat{ent}hav{are s. -n; pl. =,
best. pl. patenthavarna

pat{ent}in{trång s.
pat{ent}lag s. -en -ar
pat{ent}lås s.

pat{ent}lös{ning s.; förment
helt tillfredsställande lös-
ning av problem

pat{ent}med{ic{in s.
pat{ent}om{bud s.
pat{ent}patri{ot s.
pat{ent}patri{ot{ism s. över-
driven patriotism

pat{ent}re{cept s.
pat{ent}reg{ister s.
pat{ent}rätt s.
pat{ent{rätts}råd s. -et; pl. =
pat{ent}skydd s.
pat{ent}skydd{ad adj.
pat{ent}smör{gås s.; med

skinka o. stekt ägg
pat{ent}stick{ning s.
pat{ent}söka v.
pat{ent}tid s.
pater s. -n patrar titel för
munk m.m.

pater{noster [-nås•t-] s.;
pl. = fadervår; radband;
ett p.

pater{noster}hiss s. -en -ar
med hisskorgar på ändlös
kedja

pater{noster}kätt{ing s.
pater{noster}verk s. upp-
fordringsverk med änd-
lös kedja

pat{et{ik [-i•k] s. -en patos
pat{et{isk [-te•-] adj. -t -a
lidelsefull; högstämd;
gripande; känslosam

pati{ens [pasian•s] s. -en -er
tidsfördriv med spelkort
där det gäller att få kort-
en samlade i viss följd;
lägga p.

pati{ens}kort s.
pati{ent [-sien•t el. -tsien•t]

s. -en -er sjuk person som
föremål för vård el. be-
handling

pati{ent}av{gift s.
pati{ent}be{sök s.
pati{ent}för{en{ing s.
pati{ent}för{säkr{ing s.
pati{ent}grupp s.
pati{ent}hot{ell s.
pati{ent}journ{al s.
pati{ent}kate{gori s.

pati{ent}kon{takt s.
pati{ent}kort s.
pati{ent}om{buds{man s.
pati{ent}reg{ister s.
pati{ent}under{lag s.
pati{ent}vård s. -en
pat{ina [pa•-] s. -n oxid-
beläggning på koppar-
föremål; ªbildl.º yta som
åldrats vackert

pat{ina}bild{ning s.
pat{in{era v. -de överdra
med patina

pat{in{er{ing s.
pato{log [-å•g] s. -en -er
pato{logi [-gi•] s. -n sjuk-
domslära

pato{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
sjuklig, abnorm; sjuk-
doms-

pat{os [pa•-] s. -et lidelse,
stark känsla, högstämd-
het

pat{os}fylld adj.
patrask [-as•k] s. -et
slödder, byke, pack

patri{ark [-ar•k] s. -en -er
ärevördig åldring;
överbiskop, t.ex. i grekisk-
ortodoxa kyrkan; stamfader
i det forntida Israel m.m.

patri{ark{al{isk [-ka•-] adj.
-t -a

patri{ark{at [-a•t] s. -et; pl. =
fadersvälde o.d.; patri-
arks ämbete el. ämbets-
område

patri{ark}skägg s.
patri{ark}ut{se{ende s.
patr{ici{er [-i•s-] s. -n; pl. =
fornromersk adelsman;
medlem av gammal an-
sedd borgarsläkt

patr{ici{er}fam{ilj s.
patr{ici{er}hem s.
patr{ici{er}hus s.
patr{ici{er}släkt s.
patr{ic{isk adj. -t -a
patri{ot [-o•t] s. -en -er
fosterlandsvän

patri{ot{isk adj. -t -a
patri{ot{ism [-is•m] s. -en
fosterlandskärlek
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patr{is [-i•s] s. -en -er
stämpel o.d. för fram-
ställning av matriser;
positiv avgjutning i gips
för reproduktion m.m.

patr{ist{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om kyrkofäder-
nas liv o. verk

patr{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
patro{logi [-gi•] s. -n patr-
istik

1patr{on [-o•n] s. -en el. vard.
=; pl. -er gods- el. bruks-
ägare o.d.; skyddshelgon
m.m.

2patr{on [-o•n] s. -en -er
hylsa med krutladdning
m.m. för ett skott; rör-
formig mindre behållare;
schema för bindning i
mönstrad väv; modell
m.m.

patr{on{at [-a•t] s. -et; pl. =
beskyddarskap; mest hist.
patronatsrätt o.d.

patr{on{ats}rätt s. ªmest hist.º
enskilds rätt att utse
tjänsteinnehavare, i ä.
tid särsk. präst i för-
samling

patr{on}bälte s.
patr{on}hylsa s.
patr{on}knippe s.
patr{on}låda s.
patr{on}titel s.
patr{on}väska s.
patro{nym{ik{on [-ny•-] s. -et;

pl. = el. patronymika, best.
pl. -en el. patronymika
namn el. personbeteckn-
ing som anger härkomst
på fädernet

patrull [-ull•] s. -en -er
mindre avdelning av
soldater el. polis m.m., mest
med tilldelad särskild
uppgift, t.ex. spaning;
patrullering; stöta på p.
bildl. möta motstånd

patrull}båt s.
patrulledare avstavas

patrull}led{are s.
patrull{era v. -de gå på vakt;

under förflyttning be-
vaka

patrull{er{ing s. -en -ar
patrull{er{ings}sträcka s.
patrull}far{tyg s.
patrull}flyg{ning s.
patrull}tjänst s.
patrull}tävl{ing s.

1patt adj. oböjl.; angivande
remiställning i schack där
kungen inte kan flyttas utan
att bli schack

2patt s. -en remiställning
i schack

3patt s. -en -ar el. patte -n
pattar 1 ªprov.º spene
2 mest pl. ªvard.º kvinno-
bröst

patta v. -de ªprov.º dia (om
djur)

patte se 3patt
patt}ställ{ning s.; till 1patt
paul{insk [-i•n-] adj. -t -a; de

paulinska breven Paulus’
brev i Nya testamentet

paul{un [-u•n] s. -en -er ªåld.º
himmelssäng; sängom-
hänge, sänghimmel

pauper{is{era v. -de göra
fattig, utarma

pauper{is{er{ing s.
pauper{ism [-is•m] s. -en ut-
bredd fattigdom

paus s. -en -er
pausa v. -de ªvard.º göra
uppehåll, pausera

paus{era v. -de v. göra
uppehåll, ta paus; utfylla
takt med paus

paus{er{ing s.
paus}fågel s.; i radio
paus}komm{at{era v.
paus}komm{at{er{ing s.
paus}mus{ik s.
paus}sign{al s.
paus}tecken s.
paus}vila s.
pauvres honteux [på•vr
åntö•] s. pl. fattiga som
har sett bättre dagar o.
ogärna begär hjälp

pava s. -n pavor ªvard.º
flaska

pavane [-ann•] s. -n [-en] -r
[-er] gammal spansk dans

pavilj{ong [-ån•] s. -en -er
mindre friliggande bygg-
nad, t.ex. för utställning el.
sjukvård; utbyggnad på
större hus m.m.

pavilj{ong}bygg{nad s.
pax interj.; angivande att man

vill tillförsäkra sig ngt o.d.
paxa v. -de säga pax; p. för

ngt
peang [-an•] s. -en -er
klämma för tillslutning
av blodkärl vid operation

pech}blände [peç•-] s.; uran-
haltigt mineral

pech{blände}före{komst s.
peda{gog [-å•g] s. -en -er
undervisare, uppfostr-
are, lärare

peda{gog{ik [-gi•k] s. -en
vetenskapen om upp-
fostran o. undervisning;
uppfostrings- el. under-
visningskonst o.d.

peda{gog{ik}stud{er{ande adj.
oböjl.; ofta substantiverat

peda{gog{is{era v. -de
peda{gog{isk [-å•g-] adj. -t -a
undervisnings- o.d.; skick-
ligt undervisande

ped{al [-a•l] s. -en -er
trampinrättning, trampa;
fotklaviatur på orgel

ped{al}harpa s.
ped{al}puka s.
ped{al}stämma s.
ped{al}verk s.; i orgel
ped{ant [-an•t] s. -en -er
småaktigt noggrann el.
petig människa

ped{ant{eri [-i•] s. -et -er
småaktig noggrannhet,
petighet

ped{ant{isk [-an•t-] adj. -t -a
ped{ell [-ell•] s. -en -er ªåld.º
vaktmästare vid universitet
el. kyrka m.m.

ped{er{ast [-as•t] s. -en -er
ped{er{asti [-i•] s. -n manlig
homosexuell kärlek till
gosse
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pedi{atr{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om barn-
sjukdomar

pedi{atr{ik{er [-a•t-] s. -n;
pl. = barnläkare

pedi{atr{isk adj. -t -a
pedi{kyr [-ky•r] s. -en fot-
vård

pedo{fil s. -en -er vuxen man
som söker sexuell kon-
takt med barn

pedo{logi s. -n ªgeogr.º
marklära

peg [pegg] s. -gen -gar
trattformad plugg under
golfboll vid utslagsplats

peg{as [-a•s] s. -en -er be-
vingad häst som symbol
för diktkonst

pegel s. -n peglar vatten-
ståndsmätare

pegel}mät{ning s.
pegm{at{it [-i•t] s. -en -er

bergart
pegm{at{it}brott s.
pejl s. -en -ar pejlinstru-
ment

pejla v. -de med instrument
bestämma riktningen till;
mäta djupet av el. mäta
djup; ªbildl.º utforska o.d.

pejl{are s. -n; pl. =, best. pl.
pejlarna

pejl{ing s. -en -ar
pejl{ings}kont{roll s.
pejl}kom{pass s.
pejl}rör s.
pejl}skiva s.
pejl}sticka s.

1pej{or{at{iv [pej•- el. -i•v] adj.
-t -a nedsättande

2pej{or{at{iv [pej•- el. -i•v] s.
-et; pl. = ord med ned-
sättande betydelse

pek s. -et; pl. = ªvard.º
pekoral; liten uppsats

peka v. -de
pek}bok s., till 1bok
peke s. -t -n bogspröt
pek}finger s.
pek{finger}nagel s.
pek{finger}topp s.
pekin{es [-kine•s] el.

peking{es [-kine•s] s. -en 
-er kinesisk dvärghund

pekin{es}valp s.
pekinges se pekines
pek{ning s.
pekor{al [-a•l] s. -et; pl. =
dum o. löjlig skrift

pekor{al{art{ad adj.
pekor{al}för{fatt{are s.
pekor{al{ist [-is•t] s. -en -er
pekoralförfattare

pekor{al{ist{isk adj. -t -a
pekor{al{mäss{ig adj. -t -a
pek}pinne s.
pek}sticka s. ªfinl.º pekpinne
pekt{in [-i•n] s. -et el. -en;

pl. = el. -er gelébildande
ämne

pekt{in}syra s.
pekt{in}ämne s.
pekuni{er [-ku•-] s. pl. ªåld.º
pengar

pekuni{är [-jä•r] adj. -t -a
penning-, i pengar

pelag{isk [-a•g-] adj. -t -a
djuphavslevande; som till-
hör öppna sjön o.d.

pel{ar}bord s.
pel{are s. -n; pl. =, best. pl.

pelarna
pel{ar}form{ig adj. -t -a
pel{ar{gon [-o•n] s. -en -er
pelargonia

pel{ar{gon}grupp s.
pel{ar{gonia [-o•n-] s. -n; pl.

pelargonior el. pelargonier
växt

pel{ar{gonie}grupp s.
pel{ar}gång s. -en -ar
pel{ar}hall s.
pel{ar}helg{on s.
pel{ar}rad s. -en -er
pel{ar}sal s.
pel{ar}valv s.
peler{in [-i•n] s. -en -er
kappa med stor rund-
skuren krage

peler{in}krage s.
pelik{an [-a•n] s. -en -er fågel
pelik{an}näbb s.
pelik{an}ål s.; fisk
pell{agra [-a•g-] s. -n sjuk-

dom av vitaminbrist

pelle}jöns [-jön•s] s. ªvard.º
pajas

pellet [pell•-] s. -en; pl. -ar
el. enl. eng. böjn.; mest i pl.
liten kula av t.ex. kraft-
foder; koncentrat av
malm; jfr pellett

pellet{era v. -de forma till
pelletar

pellet{er{ing s.
pellett [-ett•] s. -en -er pellet
pellett}fabr{ik s.
pemmik{an [pemm•-] s. -en

köttkoncentrat
pen s. -en -ar mejselformig
överdel på hammare

penal se pennal
penat{er [-a•-] s. pl. hus-
gudar

pend{ang [pandan•] s. -en 
-er motstycke, motsvar-
ighet

pend{ang}fig{ur s.
pendel s. -n pendlar fritt
hängande o. svängande
kropp t.ex. i ur; tåg e.d.
som pendlar mellan två
platser

pendel}av{stånd s.
pendel}buss s.
pendel}knäpp s. -et; pl. =
pendel}längd s.
pendel}resa s.
pendel}rör{else s.
pendel}slag s.
pendel}sväng{ning s.
pendel}traf{ik s.
pendel}tåg s. -et; pl. =
pendel{tågs}traf{ik s.
pendel}ur s. -et; pl. =
pendel}åka v.
pendla v. -de utföra
pendelrörelse; svänga
som en pendel; färdas fram
o. åter mellan boningsort o.
arbetsplats

pendl{are s. -n; pl. =, best. pl.
pendlarna

pendl{ing s.
pendl{ings}av{stånd s.
pend{yl [pendy•l äv. pan-] s.

-en -er finare bords- el.
väggur med pendel
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pend{yl}fodr{al s.
penetr{at{ion s. -en -er
penetr{at{ions}för{måga s.
penetr{era v. -de genom-
tränga, tränga in i;
grundligt sätta sig in i

penetr{er{ing s.
penetr{er{ings}för{måga s.
peng s. -en -ar 1 ªvard.º
slant; som efterled ofta i bet.
ersättning; skolpeng
2 mest i pl.; som förled i sms
äv. prov. penga- betal-
ningsmedel; jfr penning

penga}brist s.
penga}flöde s.
penga}pung s.
penga}påse s.
penga}stinn adj.
pen}hammare s.
pen{ibel [-i•-] adj. -t penibla
pinsam, besvärlig, kink-
ig, kvistig

penicill{in [-i•n] s. -et antibi-
otikum från mögelsvampar

penicill{in}kur s. -en -er
penicill{in}tabl{ett s.
pen{is s. -en el. =; pl. -ar
manslem; hanligt par-
ningsorgan hos djur

pen{is}fodr{al s.
pen{it{ens [-en•s] s. -en bot-
göring

pen{it{ens}tid s.
pen{it{ent s. -en -er botgörare;

biktbarn
penjo{ar [-a•r] s. -en -er
kamkofta el. lätt
morgonrock för kvinna

penjo{ar}klädd adj.
penna s. -n pennor
penn{al äv. pen{al s. -en -er

ªfinl.º pennskrin
penn{al{ism [-is•m] s. -en
kamratförtryck i skola
m.m.

penn{al{ist s. -en -er
penn{al{ist{isk adj. -t -a
penn}drag s.
penn}fodr{al s.
penn}form{er{are s.
penn}fäkt{are s.
penn}fäkt{eri [-i•] s. -et -er

penni s. -n; pl. =, best. pl. -na
myntenhet i Finland

penni}be{lopp s.
penn{ing s. -en -ar 1 ªåld.º
mynt  2 som förled i sms
pengar; som efterled ofta i
bet. ersättning; penning-
lott; handpenning; för-
äldrapenning

penn{ing}adel s.
penn{ing}af{fär s.
penn{ing}aristo{krat s.
penn{ing}aristo{krati s.
penn{ing}be{gär s.
penn{ing}be{kymmer s. pl.
penn{ing}be{lopp s.
penn{ing}bi{drag s.
penn{ing}brist s.
penn{ing}dryg adj. -t -a
penn{ing}dyrk{an s.
penn{ing}flöde s.
penn{ing}furste s.
penn{ing}för{sänd{else s.
penn{ing}gräs s.
penn{ing}gåva s.
penn{ing}hunger s.
penn{ing}hungr{ig adj. -t -a
penn{ing}hus{håll{ning s.
penn{ing}hög s.
penn{ing}in{rätt{ning s.
penn{ing}kista s.
penn{ing}knapp adj. -t -a
penn{ing}knapp{het s.
penn{ing}knipa s.
penn{ing}kär adj. -t -a
penn{ing}lott s.
penn{ing}lott{eri s.
penn{ing}lån s.
penn{ing}mark{nad s.
penn{ing}mat{ad{or s.
penn{ing}medel s. pl.
penn{ing}mängd s.
penn{ing}plac{er{ing s.
penn{ing}pol{it{ik s.
penn{ing}pol{it{isk adj. -t -a
penn{ing}pung s.
penn{ing}påse s.
penn{ing}skuld s.
penn{ing}sluk{ande adj. oböjl.
penn{ing}stark adj. -t -a
penn{ing}stinn adj. ªvard.º
penn{ing}ström s.
penn{ing}sugen adj. ªvard.º

penn{ing}summa s.
penn{ing}teori s.
penn{ing}till{gång s.
penn{ing}till{skott s.
penn{ing}tok{ig adj. -t -a

ªvard.º
penn{ing}trans{akt{ion s.
penn{ing}ut{lån{ing s.
penn{ing}ut{lägg s.
penn{ing}vinst s.
penn{ing}värde s.
penn{ing{värd{es}för{sämr{-

ing s.
penn{ing}väsen el. penn{ing}-

väsende s.
penn{ing}ört s.
penn}kniv s.
penn}skaft s.
penn}skrin s.
penn}spets s.
penn}streck s.
penn}stump s.
penn}ställ s.
penn}teckn{ing s.
penn}väss{are s. -n; pl. =,

best. pl. pennvässarna
penny [penn•i el. -y] s. -n;

pl. pence [pens] brittisk
myntenhet

penny}slant s.
pensé [panse•] s. -n -er växt;

gå/sitta i sina penséer ªngt
åld.º försjunken i tankar

pensé}grupp s.
pensel s. -n penslar
pensel}drag s.
pensel}form{ig adj. -t -a
pensel}för{ing s.
pensel}kopp s.
pensel}mögel s.; mögelsvamp
pensel}skaft s.
pens{ion [panso•n el. pen-]

s. -en -er löneförmån efter
avgång el. till efterlev-
ande m.m.; inackorder-
ingsställe o.d.; utländsk in-
ternatskola för flickor

pens{ion{at [pansona•t] s.
-et; pl. = mindre hotell
med helinackordering

pens{ion{ats}gäst s.
pens{ion{ats}inne{hav{are s.
pens{ion{ats}rör{else s.
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pens{ion{ats}värd{inna s.
pens{ion{era [pansone•- el.
pen-] v. -de ge avsked med
pension

pens{ion{er{ad adj. en p.
lärare

pens{ion{er{ing s. -en -ar
pens{ions}an{sök{an s.
pens{ions}av{gift s.
pens{ions}av{gång s.
pens{ions}av{tal s.
pens{ions}be{lopp s.
pens{ions}be{rätt{ig{ad adj.
pens{ions}be{slut s.
pens{ions}be{stämm{else s.
pens{ions}brev s.
pens{ions}fond s.
pens{ions}fråga s.
pens{ions}för{mån s.
pens{ions}för{säkra v.
pens{ions}för{säkr{ing s.
pens{ions}grund{ande adj.

oböjl.
pens{ions}in{komst s.
pens{ions}kassa s.
pens{ions}konto s.
pens{ions}kost{nad s.
pens{ions{mäss{ig adj. -t -a
pens{ions}peng{ar s. pl.
pens{ions}poäng s., till

1poäng
pens{ions}pris s., till 1pris
pens{ions}regle{mente s.
pens{ions}rätt s.
pens{ions}skuld s.
pens{ions}spar{ande s. -t
pens{ions}stift{else s.
pens{ions}syst{em s.
pens{ions}tag{are s.
pens{ions}till{skott s.
pens{ions}trygg{het s.
pens{ions}under{lag s.
pens{ions}ut{be{tal{ning s.
pens{ions}ut{fäst{else s.
pens{ions}vill{kor s.
pens{ions}ålder s.
pens{ion{är [-ä•r] s. -en -er
pensionstagare; inac-
korderingsgäst

pens{ion{ärs}bilj{ett s.
pens{ion{ärs}bo{stad s.
pens{ion{ärs}för{en{ing s.
pens{ion{ärs}grupp s.

pens{ion{ärs}hem s.
pens{ion{ärs}hot{ell s.
pens{ion{ärs}kurs s.
pens{ion{ärs}lägen{het s.
pens{ion{ärs}org{an{is{at{ion s.
pens{ion{ärs}parti s.
pens{ion{ärs}rabatt s.
pens{ion{ärs}serv{ice s.
pens{ion{ärs}träff s.
pens{ion{ärs}verk{sam{het s.
pensla v. -de stryka el.

teckna o.d. med pensel
pensl{ing s.
pens{um s. -et; pl. = förelagt
arbete; bestämd mängd
lärostoff att inlära m.m.

penta{eder [-e•d-] s. -n
pentaedrar femplaning

penta{gon [-å•n] s. -en -er
femhörning

penta{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men figur
av diagonalerna i en
regelbunden femhörn-
ing, femudd

penta{meter [-ta•-] s. -n
pentametrar sexfotad
daktylisk vers med tredje
o. sjätte fötterna enstav-
iga o. åtföljda av paus

penta{teuk [-tev•k] s. -en -er
mest i sing. best.; skrift bestå-
ende av de fem moseböck-
erna

penta{ton{ik [-i•k] s. -en
femtonighet

penta{ton{isk adj. -t -a fem-
tonig p. skala

pentry [pen•tri el. -y] s. -t -n
serveringsrum på fartyg
el. flygplan; kokvrå;
skeppsskafferi

pentry}skåp s.
pen{ult{ima [-ul•t-] s. -n el.

=; pl. penultimor näst
sista stavelsen i ord

peon [-å•n] s. -en -er
1 spansktalande lantarbet-
are i Latinamerika 2 fyr-
stavig versfot

peon{isk [-å•n-] adj. -t -a
peon}rytm s.
pepita [-pi•-] s. -n finrutigt

tygmönster i ljust o.
mörkt

pepita}rut{ig adj. -t -a
peppa v. -de ªvard.º muntra

upp, stimulera; p. upp
peppar s. -n krydda; växt; 

p. p. yttrat för att avvända
olyckan då man prisat sig
lycklig o.d.; p. och salt äv.
kornigt småmönstrat tyg
i ljust o. mörkt; gå åt
pepparn ªvard.º åt skogen
o.d.

peppar}brun adj. -t -a
peppar}buske s.
peppar}kaka s.
peppar{kaks}gubbe s.
peppar{kaks}hjärta s.
peppar{kaks}hus s.
peppar}korn s.
peppar{korns}ög{on s. pl.
peppar}kvarn s.
peppar}mynt el.

peppar}mint s. -en smak av
pepparmyntsolja

peppar}mynta s. -n växt
peppar{mynts}doft s.
peppar{mynts}karam{ell s.
peppar{mynts}olja s.
peppar}riska s.; svamp
peppar}rot s.
peppar{rots}kött s.
peppar{rots}sås s.
peppar}strö{are s.
peppra v. -de krydda med
peppar; ªbildl.º överösa
med ngt

peppr{ad adj. en p. skrivelse
skarpt formulerad

peppr{ig adj. -t -a
peppr{ig{het s.
peppr{ing s.
peps{in [-i•n] s. -et el. -en

enzym i magsaften
peps{in}halt s.
pept{id [-i•d] s. -en -er

kemisk förening av amino-
syror

pept{id}bind{ning s.
pept{on [-å•n] s. -et; pl. = el.

-er spjälkningsprodukt av
äggviteämnen

per [pärr] prep. p. båt, järn-
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väg med båt osv.; p. tele-
fon i telefon; p. radio med
hjälp av radio; p. man på
man; p. dag om dagen,
för dag; p. år om året, för
år; p. kontant el. kassa
kontant, i kontanter

per{bor{at [-a•t] s. -et; pl. =
el. -er blekmedel m.m.

per capita [ka•-] adv. per
huvud, med en röst per
person; rösta p.

per{capita}om{röst{ning äv.
per capita-om{röst{ning s.

per capsulam [kap•s-] adv.
beslut per capsulam
kapselbeslut, beslut utan
att medlemmarna i en
styrelse behöver kallas
till sammanträde

per{capsulam}be{slut äv. per
capsulam-be{slut s.

per{cept{ion [-pso•n] s. -en 
-er förnimmelse, varse-
blivning

per{cept{iv [-i•v] adj. -t -a
per{cipi{era v. -de för-
nimma, uppfatta

per{cipi{er{ing s.
per{cuss{ion [pörkas•-] s.

oböjl. ªmus.º slagverk
per{cuss{ion{ist [pörkas•-] s.

-en -er ªmus.º musiker som
spelar slagverk

peremt{or{isk [-to•-] adj. -t 
-a ovillkorlig, slutgiltig

1per{enn [-enn•] adj. perent
[-en•t] perenna flerårig; p.
växt

2per{enn [-enn•] s. -en -er
flerårig växt

per{enn{era v. -de över-
vintra, vara flerårig

per{enn{er{ande adj. oböjl.
per{enn}plant{er{ing s.
pere{strojka s. -n benämning

sedan slutet av 1980-talet på
omvandling av det sov-
jetiska samhället genom
reformer

1per{fekt [-ek•t] adj.; n. =, -a
fulländad, utmärkt

2per{fekt [pä•-] el.

per{fekt{um s. perfektet
perfekter ªspråkv.º tempus-
(form) (t.ex. ’har gått’)

per{fekt}form s. -en -er
per{fekt{ion s. -en fulländ-
ning, fullkomlighet

per{fekt{ion{ism [-is•m] s.
-en överdriven strävan
efter fulländning

per{fekt{ion{ist s. -en -er
per{fekt{ion{ist{isk adj. -t -a
per{fekt{iv [pär•f- el. pä•- el.
-i•v] adj. -t -a som anger
fullbordan el. övergång
m.m.; perfektivt verb

per{fekt{iv{isk adj. -t -a per-
fektiv

per{fekt}parti{cip s.; särskr.
äv.; t.ex. ’grävd’, ’skjuten’

perfektum se 2perfekt
per{fid [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., perfida ill-
villig, lömsk, nedrig

per{fid{itet [-e•t] s. -en -er
per{for{at{ion s. -en -er bild-

ning el. åstadkommande av
hål genom vägg i kropps-
organ m.m.

per{for{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] apparat

per{for{at{ris s. -en -er
kvinnlig perforatör

per{for{at{ör [-ö•r] s. -en -er
person som stansar hål-
remsor m.m.

per{for{era v. -de genom-
borra, göra el. stansa
hål i

per{for{er{ing s. -en -ar
per{for{er{ings}mask{in s.
per{for{er}mask{in s.
per{form{ance [pörfå•rmens]

s. oböjl.; bildkonstform; en p.
per{form{ans s. -en ªspråkv.º
en språkbrukares an-
vändning av sitt språk

perga{ment [-en•t] s. -et;
pl. = blad av material av
glättat o. skrapat skinn
m.m.

perga{ment}band s.; på el. för
bok

perga{ment}brev s.

perga{ment}gul adj. -t -a
perga{ment}hand{skrift s.
perga{ment}rulle s.
pergola [pär•g-] s. -n

pergolor pelargång el. valv
o.d. med slingerväxter,
lövgång

peri{fer [-fe•r] adj. -t -a
yttre, i omkretsen;
oväsentlig

peri{feri [-i•] s. -n -er om-
krets; utkant

peri{feri}en{het s.
peri{feri}för{svar s.
peri{fer{isk [-fe•-] adj. -t -a
perifer

peri{feri}ut{rust{ning s.
peri{fon [-å•n] s. -en -er ap-

parat för lokalisering av ubåt-
ar m.m.

peri{fras [-a•s] s. -en -er om-
skrivning

peri{frast{isk [-as•t-] adj. -t 
-a omskrivande

peri{heli{um [-he•-] s. peri-
heliet perihelier punkt
med kortaste solavstånd
på himlakropps bana

peri{kop [-å•p] s. -en -er
bibelavsnitt som läses vid
gudstjänst

peri{nat{al adj. -t -a ªmed.º
som avser förhållanden
närmast före och efter
födelsen

peri{od [-o•d] s. -en -er
tidsskede, tidrymd; avsnitt
av tid el. match m.m.; om-
loppstid; omgång av ett
upprepat förlopp o.d.;
svängningstid; konstrikt
uppbyggd mening o.d.;
musikalisk enhet av åtta
takter m.m.

peri{od{ic{itet [-e•t] s. -en
peri{od}in{del{ning s.
peri{od{is{era v. -de uppdela
på el. ordna i perioder
m.m.

peri{od{is{er{ing s. -en -ar
peri{od{isk [-o•-] adj. -t -a
regelbundet varierande
el. återkommande
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peri{od}kort s.; färdbevis inom
kommunal lokaltrafik

peri{od}längd s.
peri{od}siffr{or s. pl.; i t.ex. is-

hockey
peri{od}sup{are s.
peri{od}tal s. svängningstal
peri{od{vis adv.
peri{pat{et{isk [-te•-] adj. -t 

-a; peripatetiska skolan
Aristoteles’ filosofiska
skola

peri{peti [-ti•] s. -n -er om-
slag, vändpunkt, ovänt-
ad förändring i skådespel
o.d.

peri{skop [-å•p] s. -et; pl. =
optiskt instrument t.ex. på
ubåt för observation utan
att observatören är syn-
lig

peri{stalt{ik [-i•k] s. -en
peri{stalt{isk [-al•t-] adj. -t 

-a; peristaltiska rörelser
tarmarnas vågformiga rör-
elser

peri{styl [-y•l] s. -en -er gård
med pelargång

peri{ton{it [-i•t] s. -en -er
bukhinneinflammation

perk{al [-a•l] s. -en el. -et, pl.
-er tyg

perk{al}blus s.
per{kol{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för be-
redning av flytande ex-
trakt gm att en vätska
får passera ett finfördel-
at fast ämne, t.ex. vid
kaffebryggning

per{kuss{ion s. -en -er
1 läkarundersökning gm
knackning m.m. 2 ofta
utan böjn. percussion

per{kuss{ion{ist s. -en -er
percussionist

per{kuss{ions}hammare s.;
för medicinsk undersökning

per{kuss{ions}in{stru{ment s.
slaginstrument

per{kut{an [-a•n] adj. -t -a
utförd i el. genom huden;
p. injektion

perl s. -en fin stilgrad med
fem punkters kägel

perl}stil s.
perm s. oböjl. geologisk
period efter karbon

perma}frost s. ständig tjäle
per{man{ens [-en•s] s. -en
oavbruten fortvaro, be-
ständighet

1per{man{ent [-en•t] adj.; n. =,
-a beständig, stående,
oavbruten, fast

2per{man{ent [-en•t] s. -en
behandling av hår så att
det blir lockigt under
längre tid

per{man{enta [-en•ta] v. -de
permanentbelägga; göra
bestående; behandla hår
så att det blir lockigt
under längre tid

per{man{ent}ap{par{at s.
per{man{ent}be{handl{ing s.
per{man{ent}be{lägga v.
per{man{ent}be{lägg{ning s.
per{man{ent}bo{stad s.
per{man{ent}lock s. -en -ar
per{man{ent{ning s. -en -ar
per{man{ent}ondul{era v.
per{man{ent}ondul{er{ing s.
per{man{ent}väg s.
perme{abel [-a•-] adj. -t

permeabla genomtränglig
perme{abil{itet [-e•t] s. -en
perm{is s. -en -ar ªvard.º per-
mission

perm{isk adj. -t -a; permiska
språk finsk-ugriska språk
som talas i nordöstra Ryssland

per{miss{ion s. -en -er kort-
are ledighet från tjänstgör-
ing el. från vårdanstalt o.d.

per{miss{ions}an{sök{an s.
per{miss{ions}för{bud s.
per{miss{ions}sedel s.
per{miss{ions}tid s.
per{mitt{ent [-en•t] s. -en -er
person som har permiss-
ion

per{mitt{era v. -de ge per-
mission; friställa arbets-
kraft för viss tid

per{mitt{er{ing s. -en -ar

per{mitt{er{ings}hot s. -et;
pl. =

per{mitt{er{ings}hot{ad adj.
per{mitt{er{ings}lön s.
perm}syst{em{et s. best.
per{mut{at{ion s. -en -er om-

flyttning som ger sätt att
uppräkna elementen i en
mängd; ändring av villkor
i testamente m.m.

per{mut{at{ions}rätt s.
per{mut{era v. -de göra till
föremål för permutation

per{mut{er{ing s.
pernici{ös [-siö•s] adj. -t -a
elakartad, farlig; p.
anemi

per{or{al [-a•l] adj. -t -a
genom munnen; p. med-
icinering

per{pend{ikel [-ikk•-] s. -n
perpendiklar lodlinje
genom skärningspunkten
mellan för- el. akterstäv o.
vattenlinjen; linje som är
vinkelrät mot en annan,
normal; ªåld.º pendel

per{pend{ikul{är [-ä•r] adj.
-t -a

per{petu{ell [-ell•] adj. -t -a
oavbruten, stadigvar-
ande, beständig

per{petu{um mob{ile [-pe•t-,
må•-] s. oböjl. evighets-
maskin; ett p.

per{plex [-ek•s] adj. -t -a
förbluffad, handfallen,
häpen

perr{ong [-ån•] s. -en -er
plattform vid järnvägs-
station o.d.

perr{ong}bilj{ett s.
per{sedel [-se•-] s. -n per-

sedlar klädesplagg el. ut-
rustningsdetalj m.m.

per{sedel}för{råd s.
per{sedel}vård s. -en
pers{er s. pl. ªmest hist.º inv. i

det forntida Persien
pers{er}katt s.
pers{er}kon{ung s.
pers{er}krig{en s. pl. best.
pers{er}kung s.
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per{sever{at{ion s. -en -er
per{sever{at{ions}tend{ens s.
per{sever{era v. -de kvar-
bliva el. upprepas i med-
vetandet o.d.

persi{an [-a•n] s. -en skinn
persi{an}mössa s.
persi{an}päls s.
persi{enn [-enn•] s. -en -er
spjälgardin

persi{enn}lam{ell s.
persi{enn}spjäla s.
per{sifl{age [-a•s] s. -t [-et];
gyckel, drift, förlöjlig-
ande

per{sifl{era v. -de driva
med, förlöjliga

per{sifl{er{ing s.
persika s. -n persikor frukt;

träd
persiko}blomma s.
persiko}hy s.
persiko}kind s.
persiko}len adj. -t -a
persiko}träd s.
per{silja [pär•s- el. -il•ja] s.

-n växt; mest som ämnesnamn
om de gröna delarna; ªvard.º
struntprat; prata p. prata
strunt

per{silje}kvist s.
per{silje}smör s.
per{silje}stjälk s.
per{silje}sås s.
pers{isk adj. -t -a
pers{iska s. -n persiskor 1 ej

pl.; språk 2 ªmest hist.º
kvinna

pers{isk}tal{ande adj. oböjl.
per{sist{era v. -de fortleva,
finnas kvar, kvarstå; ªåld.º
framhärda, hålla fast vid

pers{on [-o•n] s. -en -er;
första, andra, tredje p.
ªspråkv.º

pers{on{age [-a•s] s. -n [-en]
-r [-er]; rollgestalt; underlig
el. misstänkt människa

pers{on}akt s.
pers{on{al [-a•l] s. -en de
anställda vid ett företag
m.m.

pers{on{al}ad{min{istr{at{ion s.

pers{on{al}ad{min{istr{at{iv adj.
-t -a

pers{on{al}an{svars{nämnd s.
pers{on{al}av{del{ning s.
pers{on{al}be{hov s.
pers{on{al}bo{stad s.
pers{on{al}brist s.
pers{on{al}chef s.
pers{on{al}di{rekt{ör s.
pers{on{al}fråga s.
pers{on{al}funkt{ion s.
pers{on{al}före{träd{are s.
pers{on{al}för{teckn{ing s.
pers{on{al}grupp s.
pers{on{ali{er [-a•l-] s. pl.
levnadsuppgifter

pers{on{al}in{sats s.
pers{on{al}in{skränk{ning s.
pers{on{al}in{tend{ent s.
pers{on{al}in{tens{iv adj. -t -a
som kräver stor personal

pers{on{al}kate{gori s.
pers{on{al}kon{fer{ens s.; vid

skola
pers{on{al}kon{sul{ent s.
pers{on{al}kont{or s.
pers{on{al}kost{nad s.
pers{on{al}lunch s.
pers{on{al}läge s.
pers{on{al}läk{are s.
pers{on{al}mat{sal s.
pers{on{al}minsk{ning s.
pers{on{al}ned{drag{ning{ar

s. pl.
pers{on{al}ned{skär{ning{ar

s. pl.
pers{on{al}nämnd s.
pers{on{al}om{sätt{ning s.
pers{on{al}org{an{is{at{ion s.
pers{on{al}plan{er{ing s.
pers{on{al}pol{it{ik s.
pers{on{al}rekryt{er{ing s.
pers{on{al}resurs{er s. pl.
pers{on{al}rum s.
pers{on{al}sid{an s. best. på p.
pers{on{al}situ{at{ion s.
pers{on{al}stift{else s.
pers{on{al}styrka s.
pers{on{al}tid{ning s.
pers{on{al}tät{het s.
pers{on{al}un{ion s.; mellan

stater med gemensamt stats-
överhuvud

pers{on{al}ut{bild{ning s.
pers{on{al}ut{rymme s.
pers{on{al}ut{veckl{ing s.
pers{on{al}vård s. -en
pers{on{al{vårds}nämnd s.
pers{on{al}ärende s.
pers{on{al}ök{ning s.
pers{on}an{grepp s.
persona non grata [-så•- äv.
-so•-] s. oböjl. icke välsedd
människa; en p.

pers{on}be{fordr{an s.
pers{on}be{teckn{ing s. ªfinl.º
personnummer

pers{on}be{vis s.
pers{on}bil s.
pers{on{bils}för{sälj{ning s.
pers{on}byte s. -t -n
pers{on}bästa s. oböjl. bästa
personliga resultat i sport-
gren; ett p.

pers{on}data s. pl.
pers{on}dat{or s.
pers{on{ell [-ell•] adj. -t -a
personlig; personal-

pers{on}fråga s.
pers{on}för{följ{else s.
pers{on}gall{eri s.
pers{on}hist{oria s.
pers{on}hist{or{isk adj. -t -a
pers{oni{fi{era v. -de fram-
ställa ngt som person,
personliggöra; för-
kroppsliga

pers{oni{fi{er{ing s. -en -ar
pers{oni{fik{at{ion s. -en -er
personifiering; för-
kroppsligad bild

pers{on}in{strukt{ör s.; på
teater

pers{on}intr{esse s.
pers{on}kemi s. psykolog-
iska faktorer som be-
stämmer hur två person-
er trivs med varandra

pers{on}kilo{meter s.
pers{on}kon{takt{er s. pl.
pers{on}konto s.
pers{on}kont{roll s.
pers{on}kult s., till 1kult
pers{on}känne{dom s.
pers{on{lig [-o•-] adj. -t -a;

personliga pronomen t.ex.
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’jag’, ’vi’, ’han’, ’hon’
ªspråkv.º

pers{on{lig{en adv. i egen
person, för egen del

pers{on{lig}göra v.
pers{on{lig{het s. -en -er
andlig o. kroppslig indi-
vidualitet; person med
särpräglade karaktärs-
egenskaper

pers{on{lig{hets}drag s.
pers{on{lig{hets}filo{sofi s.
pers{on{lig{hets}för{ändr{ing s.
pers{on{lig{hets}klyv{ning s.
pers{on{lig{hets}psyko{logi s.
pers{on{lig{hets}typ s.
pers{on{lig{hets}ut{veckl{ing s.
pers{on}minne s.
pers{on}namn s.
pers{on}nummer s.
pers{on}plan s. -et
pers{on}reg{ister s.
pers{on}re{kord s.
pers{on}skada s.
pers{on}sök{are s.; signal-

anordning för att nå en viss
person

pers{on}teckn{ing s.
pers{on}traf{ik s.
pers{on}trans{port s.
pers{on}tåg s. -et; pl. =
pers{on}under{sök{are s.;

i brottmål
pers{on}under{sök{ning s.
pers{on}upp{gift s.
pers{on}vagn s.
pers{on}val s. -et; pl. =
pers{on}våg s. -en -ar
per{spekt{iv [-i•v] s. -et; pl. =

avbildning med djupverk-
an; sätt att te sig på av-
stånd; utsikter el. över-
blick el. vid synvinkel
m.m.

per{spekt{iv}bild s.
per{spekt{iv}fönster s.
per{spekt{iv}för{kort{ning s.
per{spekt{iv}för{skjut{ning s.
per{spekt{iv{isk [-i•v-] adj.

-t -a
per{spekt{iv}lära s.
per{spekt{iv}lös adj. -t -a
per{spekt{iv}lös{het s.

per{spekt{iv}plan s. -en -er
per{spekt{iv}rit{ning s.
per{svad{era v. -de övertala;
truga

per{svad{er{ing s.
per{turb{at{ion s. -en -er av-
vikelse i himlakropps bana;
störning i instruments utslag

peru{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Peru

peru{ansk [-a•n-] adj. -t -a
peru{anska s. -n peruanskor

kvinna
peruk [-u•k] s. -en -er hätta

med löshår; ªvard.º kalufs
peruk}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. perukmakarna
peruk}stock s. träkubb för
peruk vid tillverkning el.
förvaring m.m.; ªbildl.º trä-
bock, stofil

per{vers [-är•s] adj. -t -a för-
vänd, sexuellt abnorm

per{vers{ion s. -en -er för-
vänd inriktning av drift-
livet

per{vers{itet [-e•t] s. -en -er
per{vert{era v. -de
per{vert{er{ad adj. förvänd
per{vert{er{ing s.
peseta [-e•ta] s. -n; pl. -s äv.

= spansk myntenhet
peso s. -n; pl. = mynt i vissa

syd- o. centralamerikanska
stater o. i Mexiko m.m.

pess{ar [-a•r] s. -et; pl. =
ring med gummimembran
för införing i slidan som
preventivmedel

pess{ar}in{prov{ning s.
pess{im{ism [-is•m] s. -en
mörk syn på livet, böj-
else att se allt i svart; filo-
sofisk åskådning som
hävdar att världen är
övervägande ond

pess{im{ist s. -en -er
pess{im{ist{isk adj. -t -a
pest s. -en -er infektions-
sjukdom orsakad av
pestbaciller; farsot

pest}bac{ill s.
pest}böld s.

pest}flagg s.
pest}härd s.
pesti{cid [-i•d] s. -en -er
kemiskt bekämpnings-
medel mot skadedjur
och växtsjukdomar

pest{il{ens [-en•s] s. -en -er
ªåld.º pest

pest{il{ens}rot s. pestskråp
pest}skråp s. -en växt
pest}smitta s.
pest}smitt{ad adj.
pet s. -et
peta v. -de röra el. sticka i

ngt, krafsa m.m.; lätt stöta
till; ªvard.º knåpa; ªvard.º
tränga undan, slå ut,
avsätta o.d.

peters}penn{ing{en s. best.
ªhist.º skatt till påvestolen

pet}göra s.
pet{ig adj. -t -a pedantisk;
gnetig; knåpig

pet{ig{het s.
peti{mäter [-ä•t-] s. -n peti-

mätrar småpetig männ-
iska; sprätt

petit [-i•t el. -i•] s. -en [-i•ten
äv. -i•n] stilgrad

pet{ita s. -n petitor anslags-
krav från ämbetsverk m.m.,
anslagsframställning

pet{ita}fram{ställ{ning s.
pet{ita}äsk{ande s.
petit-chou [petiso•] s. -n; pl.

-er äv. petits-choux
[petiso•] bakelse

petit{ess [-ess•] s. -en -er
småsak, obetydlighet; 
gå in på petitesser

petit-four [petifo•r] s. -en;
pl. -er äv. petits-fours liten
bakelse

pet{it{ion s. -en -er hemställ-
an el. anhållan till myndig-
het om åtgärd

pet{it{ion{era v. -de in-
komma med petition

pet{it{ions}lista s.
pet{it{ions}rätt s.
pet{it{ion{är [-ä•r] s. -en -er
undertecknare av petit-
ion
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petits points [petipoän•] el.
petit-point [petipoän•] s.
oböjl. broderi med täck-
ande halva korsstygn; 
en p.

petit}stil s.
pet}moj s. -en -ar ªvard.º

nummerskiva till telefon
pet{ning s. -en -ar
pet}noga adj. oböjl. ªvard.º
petri{fi{era v. -de ªofta bildl.º
förstena, förvandla till
fossil

petri{fi{er{ing s.
petri{fik{at [-a•t] s. -et; pl. =
förstening, fossil

petri{fik{at}saml{ing s.
petro}dollar s.; mest i pl.; från

försäljning av petroleum
petro{grafi [-i•] s. -n berg-
artslära

petro{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
petro{kemi [-i•] s. -n rörande

(produkter av) petroleum (o.
naturgas)

petro{kem{isk [-çe•-] adj. -t 
-a; p. industri

petr{ole{um [-o•-] s. -en äv.
-et bergolja, råolja; ªfinl.º
fotogen

petr{ole{um}industri s.
petr{ole{um}pro{dukt s.
petr{ole{um}vax s. -et
pet}säker adj. petsäkert el-

uttag
pett{ing s. -en sexuella
smekningar utan samlag

petunia [-u•-] s. -n petunior
växt

petunia}blomma s.
pfalz}greve [-al(t)s•-] s.

ªhist.º tysk furste(titel) m.m.
pfalz}grev{skap s.
pfalz{isk [-al(t)s•-] adj. -t -a
som har samband med
Pfalz, landsdel o. furstehus
i Tyskland

pfenn{ig [pfenn•iç] s. -en;
pl. = tyskt mynt

pH [pe•-] s. oböjl.; mått på sur-
het i en lösning

pH-värde s.
pi s. -et; pl. -n el. =, best. pl.

-na grekisk bokstav; förhåll-
andet mellan cirkelns
omkrets o. diameter

piaff [-aff•] s. -en trav på
stället

piaff{era v. -de utföra trav
på stället

piaff{er{ing s.
pian{ino [-ni•-] s. -t -n piano

1pian{iss{imo [-iss•-] adv.
ªmus.º med mycket svag
ton, mycket svagt

2pian{iss{imo [-iss•-] s. -t -n
ªmus.º

pian{iss{imo}ac{kord s.
pian{ist [-is•t] s. -en -er
pianospelare

pian{ist{isk adj. -t -a
1piano [-a•-] s. -t -n 1 klaver-

instrument 2 ªmus.º parti
med svag ton

2piano [-a•-] adv. ªmus.º med
svag ton; svagt; ta ngt p.
ªvard.º ta ngt lugnt

piano}ac{komp{anje{mang s.
piano}bygg{are s.
piano}drag{spel s.
piano}elev s.
piano}klavi{at{ur s.
piano}klink s. -et
piano}kon{sert s.
pian{ola [-å•la] s. -n pian-

olor apparat för självspel-
ande piano

piano}lär{are s.
piano}lär{ar{inna s.
piano}mus{ik s.
piano}ped{al s.
piano}sol{ist s.
piano}solo s.
piano}son{at s.
piano}spel s.
piano}stol s.
piano}sträng s.
piano}stycke s.
piano}stämma s.
piano}stämm{are s.
piano}trio s.
piano}tråd s.
piassava [-a•va] s. -n bast-

fibrer från palmer
piassava}kvast s.
piaster [-as•t-] s. -n; pl. = el.

piastrar mynt i Egypten m.fl.
länder

piazza [-at•sa el. -ass•a] s.
-n piazzor italienskt torg,
italiensk öppen plats

pic{ad{or [-å•r] äv. pik{ad{or
s. -en -er lansbeväpnad
ryttare vid tjurfäktning

piccola [pikk•-] s. -n
piccolor el. pickola -n
pickolor liten tvärflöjt

piccola}flöjt s.
piccolo [pikk•-] el. pickolo

s. -n -r hotellpojke, smör-
gåsnisse

1pick s. -en -ar ªkan väcka
anstötº penis

2pick s. oböjl. pick och pack
tillhörigheter som man
bär med sig

picka v. -de hacka; ticka
m.m.

pickel}huva s. hjälm el.
kask med uppstående
spets m.m.

pickels s. pl. -en blandning
av grönsaker i ättikslag

pickels}burk s.
pick{nick s. -en; pl. -ar el. -er
utflykt i det gröna med
matsäck; måltid ute i
naturen

pick{nicka v. -de
pick{nick}korg s.
pickola se piccola
pickolo se piccolo
pick{up [-app• el. -upp•] s.

-en; pl. -ar el. -er nål-
mikrofon; liten lastbil;
anordning t.ex. på skörde-
tröska för upptagning av
skuren säd e.d. från
marken

picot [-kå•] s. -en [-å•n] -er
liten ögla el. knut sydd
i kanten av tyg o.d.;
kantning av sådana öglor
osv.

pidgin [pidd•jin] s. oböjl.
förenklat blandspråk an-
vänt mellan personer med
olika modersmål; en p.

pidgin}engelska s. -n
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piede{stal [pie- el. pje-, -a•l]
s. -en -er hög o. smal fot-
ställning el. sockel o.d.

pierr{ette [pjärrett•] s. -n
[-en] -r [-er]; kvinnlig
motsvarighet till pierrot

pierr{ot [pjärrå•] s. -en
[-å•n] -er komisk figur
i pantomim m.m.

pierr{ot}dräkt s.
pietà [-ta•] s. bild av de
sörjande vid Jesu döda
kropp särsk. av den sörjande
Maria; en p.

pietà}grupp s.
piet{et [-te•t] s. -en vörd-
nadskänsla el. hänsynsfull-
het för minnen o. traditioner

piet{ets}full adj. -t -a
piet{ets}känsla s.
piet{ets}lös adj. -t -a
piet{ets}skäl s. av p.
piet{ism [-is•m] s. -en pro-

testantisk religiös rörelse
piet{ist s. -en -er
piet{ist{isk adj. -t -a

1piff s. -en ªvard.º ’krydda’,
snits; sätta p. på ngt

2piff interj. p. paff puff åter-
givande smällande ljud o.d.

piffa v. -de mest i förb. p. upp
sätta piff på

piff{ig adj. -t -a
piff{ig{het s.
piga s. -n pigor ªåld.º
tjänsteflicka

pig}de{batt s. ªvard.º debatt
om förslag till skatteav-
drag vid anställning av
hemhjälp

1pigg adj. -t -a kry, livlig
o.d.; p. på ngt

2pigg s. -en -ar tagg; brodd,
pik

pigga v. -de egga, o.d.; mest
i förb. p. upp

1pigg{el{in [-i•n] adj. oböjl.
ªvard.º pigg

2pigg{el{in [-i•n] s. -en -er
ªvard.º pigg person

pigg}haj s.
piggna v. -de mest i förb. p.

till bli piggare, repa sig

pigg}svin s.
pigg{svins}tagg s.
pigg}var s. -en -ar flatfisk
pigg{vars}filé s.
pigg}ögd adj.
pig}kammare s.
pig{ment [-en•t] s. -et; pl. =
färgämne

pig{ment{er{ad adj. p. hud
pig{ment{er{ing s.
pig{ment}fläck s.
pig{ment}rik adj. -t -a
pig}rom{an s. billig kärleks-
roman

pig}syssla s. ªmest hist.º
pig}titt{are s. ªvard.º låd-
spegel

pig}tjus{are s. ªvard.º flick-
tjusare

pik s. -en -ar spets; spydig-
het

pika v. -de; p. ngn för ngt ge
ngn gliringar för ngt

pikador se picador
pik{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a piffigt kryddad;
sinnesretande, smått
skandalös o.d.

pik{ant{eri [-ri•] s. -et -er
pik{ant}sås s.

1pikar{esk [-es•k-] s. -en -er
skälmroman, skälmhist-
oria

2pikar{esk [-es•k-] adj. -t -a;
p. roman skälmroman

pikar{esk}rom{an s.
1piké [-ke•] s. -n -er tyg
2piké [-ke•] s. -n kortspel;

spela p.
pik{era [-ke•-] v. -de reta,
pika; göra tygremsa e.d.
uddig i kanten; nästa
fast förstärkning på
kavajslag m.m.; garnera
med kristyr m.m.

pik{er{ad adj. förnärmad,
stucken, stött m.m.

pik{er{ing s.
pik{er}järn s.
pik{er}stygn s.
piké}spel s.
pik{et [-ke•t] s. -en -er

polisstyrka i beredskap

för snabb utryckning; ut-
ryckningsfordon

pik{et}bil s.
piké}tröja s.
pik{et}styrka s.
pik{et}tjänst{gör{ing s.
piké}väst s., till 1väst
pik}fall s.; för gaffelpik
pik}hacka s.
piko- [pikk•-] i sms biljon-
dels

piko{farad [-a•d] s. oböjl.; 
en p.

piko{sekund [-un•d] s.
pik}stav s. -en -ar
pik}tank s.; på fartyg
pikto{graf{isk adj. -t -a;

piktografisk skrift skrift
med tecken som avbildar
föremål och begrepp

pikto{gram s. -met; pl. =,
best. pl. -men bildtecken
använt i piktografisk
skrift

pikt{ur [-u•r] s. -en -er
handstil

pik}yxa s.
pil s. -en -ar 1 projektil

2 träd
pila v. -de ila pilsnabbt; p. i

väg
pilaff [-aff•] s. -en risrätt
pilaff}ris s.
pil}allé s.
pilaster [-as•t-] s. -n pilastrar
från muryta utskjutande
pelare, halvpelare

pilaster}kap{it{äl s., till
1kapitäl

pilaster}lås s.; på möbel
pil}båge s.
pil}bössa s.
pile [pajl] s. -n [-en]; syn-
tetiskt tyg med lugg,
pälsimitation

pile}foder [pajl-] s.
pil{era v. -de bearbeta tvål-

massa med tillsatser i vals-
verk e.d.

pil{er{ing s.
pil{er}mask{in s.
pil}fink s.
pil}form{ig adj. -t -a
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pil}gift s. -et
pil{gift}groda s.
pil}grim s. -en -er vallfärd-
are till helig ort

pil{grims}falk s.
pil{grims}färd s.
pil}grim{skap s. -et
pil{grims}mussla s.
pil{grims}ort s. -en -er
pil{grims}resa s.
pil{grims}stav s. -en -ar
pil{grims}tåg s. -et; pl. =
pil{grims}vandr{ing s.
pil{grims}väg s.
pilk s. -en -ar fiskredskap
som består av rev o. met-
allsänke med krokar o.
som omväxlande sänks
o. rycks upp i vattnet

pilka v. -de fiska med pilk;
p. torsk

pilk{are s. -n; pl. =, best. pl.
pilkarna

pil}kast{ning s.
pilk}fisk{are s.
pilk{ning s.
pil}koger s.
pill s. -et ªvard.º knåpgöra
pilla v. -de peta; knåpa
pille{knark{are [-ar•k-] s.

ªvard.º sup, styrketår
pille{mar{isk [-a•-] adj. -t -a

ªvard.º illmarig; skälmsk
piller s. pillret; pl. =, best. pl.

pillren liten kula av läke-
medel m.m.

piller}bagge s.; skalbagge
piller}burk s.
piller}dosa s.
piller}form s. i p.
pill{eri [-ri•] s. -et ªvard.º
piller}trill{are s. -n; pl. =,

best. pl. pillertrillarna
pillerbagge; ªvard.º apo-
tekare, person som
arbetar på apotek

pill}göra s.
pill}jobb s.
pillra v. -de pilla
pillr{ig adj. -t -a ªvard.º
knåpig

pil{ot [-o•t] s. -en -er förare
av luft- el. rymdfarkost

pil{ot- i sms; förberedande el.
vägledande; pilotprojekt

pil{ot}ball{ong s.
pil{ot}fall s.
pil{ot}fisk s.
pil{ot}för{sök s.
pil{ot}plan s. -et; pl. =
pil{ot}pro{jekt s.
pil{ot}studie s.
pil{ot}under{sök{ning s.
pil}rak adj. -t -a
pil}regn s.
pilsk adj. -t -a ªprov., vard.º
sexuellt lysten

pil}skott s.
pil}snabb adj. -t -a
pilsn{er s. -n; pl. = (flaska) öl
pilsn{er}but{elj s.
pilsn{er}film s.
pilsn{er}flaska s.
pilsn{er}glas s.
pilsn{er}korv s.
pil}spets s.
pilt s. -en -ar ªåld.º gosse,
pojke

pil}träd s.
pil}ört s.
pimpel s. -n pimplar fiske (på

is) med krokförsett blänke
med rev o. spö

pimpel}don s.
pimpel}fiska v.
pimpel}fisk{are s.
pimpel}fiske s.
pimpel}spö s.
pimpel}tävl{ing s.
pimpin{ell [-ell•] s. -en -er
pimpinella

pimpin{ella s. -n pimpinellor
växt

pimpin{ell}ros s. -en -or
pimpin{ett [-ett•] adj.; n. =, 

-a ªvard.º överdrivet pryd-
lig o. fin; petnoga i klädsel
m.m.

pimpla v. -de 1 fiska med
pimpel  2 ªvard.º dricka;
supa

pimpl{are s. -n; pl. =, best. pl.
pimplarna

pimpl{ing s.
pimp}sten äv. pim}sten s.;

(stycke av) vulkanisk bergart

använd som polermedel
m.m.

pimp{stens}pulver s.
pimsten se pimpsten

1pin adj. oböjl.; i uttr. (göra
ngt) på p. kiv (göra ngt)
av ren elakhet

2pin adv. ªvard.º i högsta
grad; p. färsk, p. kär

3pin s. oböjl.; i uttr. lida p.
lida smärta

1pina s. -n pinor
2pina v. -de plåga m.m.;

röken pinar sig ut tränger
ut

pinako{tek [-e•k] s. -et; pl. =
tavelgalleri

pin{al [-a•l] s. -en -er mest
i pl. ªvard.º sak; packa sina
pinaler

pin}bänk s.
pince{né [pänsne• el. pins-] s.

-n -er glasögon som hålls
fast med en klämma över
näsryggen

pince{né}fodr{al s.
pinc{era [pinse•- el. pänse•-]

v. -de beskära gm avnyp-
ning av spetsen på skott

pinc{er{ing s.
pinc{ett [pinsett•] s. -en -er
litet gripverktyg med
fjädrande skänklar

pinc{ett}grepp s.
pin}full adj. -t -a
pin}färsk adj. -t -a
pin}galen adj.
ping}borre s. -n pingborrar

ollonborre
pingel s. pinglet
ping{is s. -en ªvard.º bord-
tennis

ping{is}boll s.
ping{is}bord s.
ping{is}spel{are s.
ping{is}tävl{ing s.

1pingla s. -n pinglor bjällra;
ringklocka; ªvard.º flicka

2pingla v. -de klinga; ringa
pingl{ing s.
ping}pong s. -en bordtennis
ping{pong}boll s.
ping{pong}bord s.
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pingst s. -en -ar; i pingstas
pingst}afton s.
pingst}brud s.
pingst}bröllop s.
pingst}dag s.
pingst}för{saml{ing s.
pingst}helg s.
pingst}lilja s.
pingst}past{or s.
pingst}rör{els{en s. best.
pingst}under s.
pingst}vän s.
pingvin [-nvi•n el. -ngvi•n]

s. -en -er fågel
pingvin}ägg s.
pinje s. -n -r barrträd
pinje}frö s.
pinje}kotte s.
pinje}skog s.
pinje}träd s.
pinka v. -de ªkan väcka anstötº
urinera

pink}nöd{ig adj. -t -a
pin}kär adj. -t -a
pin{lig adj. -t -a ªåld.º plåg-
sam; pinsam

pinn s. oböjl. ªvard.º trilla av
p. dö

pinna v. -de fästa ihop med
pinne el. pinnar; sätta
pinnar i räfsa m.m.;
spänna o. fästa ovanläder;
ªvard.º gå hastigt o.d.; p. på
ªvard.º

pinne s. -n pinnar; livet på
en p. ªvard.º behaglig till-
varo o.d.

pinn}harv s.
pinn}hål s.
pinn{ig adj. -t -a pinnlikn-
ade, spinkig o.d.

pinn{ing s.; arbetsmoment vid
skotillverkning

pinn}mat s.
pinn}mo s. -n hårt packad
bottenmorän

pinn}soffa s.
pinn}stol s.
pinn}vagn s.
pinn}ved s.
pino}ande s.
pino}läger s.
pino}red{skap s.

pino}rum s.
pins s. pl. -en märkesnålar
pin{sam adj. -t -ma ytterst
obehaglig el. besvärande;
genant o.d.

pin{sam{het s. -en -er
pinscher s. -n pinschrar

hund
pinscher}ras s. -en -er
pin}säker adj.
pint [pajnt] s. -en; pl. =

brittisk och amerikansk
volymenhet

pin}torr adj. -t -a
pin{uppa [-upp•a] s. -n pin-

uppor ªngt åld.º sexig
flicka på bild

pin{upp{ig adj. -t -a
pion [-o•n] s. -en -er växt
pionj{är [-ä•r] s. -en -er
soldat utbildad för fält-
arbeten; nyodlare, väg-
byggare; föregångsman,
banbrytare m.m.

pionj{är}anda s.
pionj{är}arbete s.
pionj{är}färd s.
pionj{är}för{band s.
pionj{är}gärn{ing s.
pionj{är}in{sats s.
pionj{är}peri{od s.
pionj{är{skap s. -et
pionj{är}tid s.
pionj{är}tjänst s.
pion}röd adj.

1pip s. -en -ar utskjutande
rörformig del av kärl m.m.

2pip s. -et; pl. =
3pip interj.; återgivande ljud

från fågelungar m.m.
1pipa s. -n pipor i sms som

rökpipa, gevärspipa,
orgelpipa; gå åt pipan
ªvard.º gå på tok; en p.
snus ªfinl.º en bagatell

2pipa v. pep, pipit, pres.
piper; fågelungen piper; p.
och gnälla ªvard.º jämra
sig o.d.

3pipa v. -de rörformigt vecka
krage el. tygremsa m.m.

pip{are s. -n; pl. =, best. pl.
piparna fågel m.m.

pip{ar}ägg s.
pipe}line [paj•plajn] s. -n
[-en], pl. enl. eng. böjn. rör-
ledning för längre trans-
port av olja el. naturgas
m.m.

pip{ett [-ett•] s. -en -er fint
rör för upptagning o. upp-
mätning av vätska m.m.,
stickhävert

pip}has s. av slemutgjut-
ning orsakad utbuktning
på hasspets hos häst

pip}huvud s.
pip{ig adj. -t -a 1 p. ost

2 p. röst
pip{ig{het s.; till pipig 1–2
pip}kanna s.
pip}krage s.
pip}lisa s. -n piplisor ªvard.º
pip}lärka s.
pip{ning s.
pip}olja s.
pippa v. -de ªkan väcka anstötº
ha samlag

1pippi s. -n -ar ªbarnspråkº
fågel

2pippi s. -n ªvard.º galenskap
(t.ex. få p. bli tokig); vurm,
mani (t.ex. ha p. på ngt)

pip}rens{are s.
pip}rök s.
pip}rök{are s.
pip}rök{ning s.
pip}sill s. ªvard.º lipsill
pip}skaft s.
pip}skägg s.
pip}stopp s., till 3stopp
pip}tobak s.
pir s. -en; pl. -ar el. -er
hamnarm; vågbrytare

pir{at [-a•t] s. -en -er sjöröv-
are; person som olagligt
el. utan tillstånd e.d. ut-
övar en verksamhet m.m.

pir{at}byx{or s. pl.
pir{at}in{spel{ning s.
pir{at}kopia s.
pir{at}kopi{er{ing s.
pir{at}radio{stat{ion s.
pir{at}skepp s.
pir{at}skiva s.
pir{at}sänd{are s.
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pir{at}tryck s. tjuvtryck
pir{at}upp{laga s.
piraya [-aj•a] s. -n pirayor

fisk
pir}huvud s.
pir{ig adj. -t -a ªvard.º
klenvuxen, mager

piri{piri [-pirr•i] s. -n krydda
piri{piri}sås s.
pirk s. -en -ar pilk; pimpel-
blänke

1pirka v. -de fiska med pirk
2pirka s. -n pirkor ªvard.º

mössa
pirk{ning s.
pirog [-å•g] s. -en -er

1 maträtt av smördeg
med fyllning  2 västindisk
kanot av urholkad träd-
stam

pirog}färd s.
pirra v. -de ªvard.º kittla,
reta m.m.; det pirrar i
magen

pirr{ig adj. -t -a ªvard.º oro-
lig, otålig; äv. pigg, livlig

pirr{ning s. -en -ar ªvard.º
pirr}ögd adj. med livliga
ögon

piru{ett [-ett•] s. -en -er
piru{ett{era v. -de svänga
om på tåspetsen, snurra
runt

piru{ett{er{ing s.
piru{ett}rör{else s.
piru{ett}steg s.
pir{um adj. oböjl. ªngt åld.º
berusad

pir}ål s.; fisk
pisang [-an•] s. -en -er
bananväxt

1pisk s. -et piskande; ªvard.º
stryk

2pisk s. -en -ar ªmest prov.º
körpiska

1piska s. -n piskor i sms som
ridpiska, hårpiska

2piska v. -de slå med piska
pisk{ad adj. ªvard.º absolut
tvungen

pisk{are s. -n; pl. =, best. pl.
piskarna smalt träd som
i blåst piskar andra m.m.

pisk}balk{ong s.
pisk}klatsch s.
pisk{ning s.
pisk}peruk s. ªåld.º
pisk}rapp s. -et; pl. =
pisk}slag s.
pisk}smäll s. -en -ar
pisk}snurra s.
pisk}snärt s.
pisk{snärts}ef{fekt s.
pisk{snärts}skada s. olycks-
fallsskada i nacken

pisk}ställ{ning s.
pisp s. -et knisp
pispa v. -de knispa
piss s. -et ªkan väcka anstötº
urin; inte ett p. inte ett
dyft

pissa v. -de ªkan väcka anstötº
urinera

piss}myra s. ªvard.º
piss}nöd{ig adj. -t -a
pisso{ar [-a•r] s. -en -er
urinoar

pisso{ar}skål s.
piss}trängd adj.
pist s. -en -er bana för fäkt-
ning el. utförsåkning m.m.

pistasch [-a•s] s. -en -er frö
pistasch}glass s.
pistasch}grön adj. -t -a
pistasch}mandel s.
pistasch}träd s.
pist{ill [-ill•] s. -en -er hon-
organ i blomma; mortel-
stöt

pist{ill}fäste s.
pist}mask{in s.
pist{ol [-o•l] s. -en -er
pist{ol}be{väpn{ad adj.
pist{ol}hot s. -et; pl. =
pist{ol}håll s. oböjl. inom p.
pist{ol}hölster s.
pist{ol}kolv s.
pist{ol}kula s.
pist{ol}mynn{ing s.
pist{ol}skott s.
pist{ol}skytt s.
pist{ol}skytte s.
pist{ong [-ån•] s. -en -er
kolv i cylinder m.m.

pist{ong}slag s.
pita}bröd s. runt, platt och

ihåligt bröd från Mellan-
östern

pit{bull}terri{er s.; hundras
pite}bo [pi•-] s. -n -r inv.
i Piteå

Piteå}bo [pi•-] el. piteå}bo s.
-n -r

pit{props [pitt•-] s. pl. -en
props, gruvstöttor

pitt s. -en -ar ªkan väcka
anstötº penis

pittor{esk [-es•k] adj. -t -a
målerisk

pivot se pivå
pivot{era v. -de vrida sig

runt en tapp
pivot{er{ing s.
pivå [-å•] s. -n -er el. pivot
[-å•] -en [-å•n] -er tapp
m.m.

pivå}fönster s.
pivå}vagn s.; släpvagn
pizza [pit•sa] s. -n pizzor

italiensk gräddad maträtt
av deg med varierande
pålägg, t.ex. tomat, ost

pizza}bag{are s.
pizza}bag{eri s.
pizza}but{ik s.
pizz{eria [-i•a] s. -n pizzerior
restaurang där pizza
serveras

1pizzic{ato [pitsika•-] adv.
ªmus.º med fingerknäpp-
ning på stråkinstrument

2pizzic{ato [pitsika•-] s. -t -n
ªmus.º

pizzic{ato}ac{kord s.
pjatt s. -en -ar ªvard.º stack-
are, krake m.m.

pjatt{ig adj. -t -a sjåpig,
barnslig o.d.

pjoller s. pjollret pladder;
trams

pjoller{akt{ig adj. -t -a
pjoller{akt{ig{het s.
pjollra v. -de
pjollr{ig adj. -t -a
pjollr{ig{het s.
pjosk el. pjåsk s. -et dalt;
klemighet, sjåpighet

pjoska el. pjåska v. -de
dalta; vara sjåpig
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pjosk{eri [-i•] el. pjåsk{eri s.
-et -er

pjosk}fri adj.
pjosk{ig el. pjåsk{ig adj. -t -a
pjosk{ig{het el.

pjåsk{ig{het s.
pjosk}peda{gog{ik s.
pjunk s. -et gnäll; pjosk;
känslosamhet

pjunka v. -de
pjunk{ig adj. -t -a
pjunk{ig{het s.
pjåk s. -et; pl. = veklighet,
pjunk; vekling, våp

pjåka v. -de pjoska, klema;
vara sjåpig o.d.

pjåk{ig adj. -t -a sjåpig, vek-
lig; inte så p. ªvard.º inte
oäven

pjåk{ig{het s.
pjåsk se pjosk
pjåska se pjoska
pjåskeri se pjoskeri
pjåskig se pjoskig
pjåskighet se pjoskighet
pjäs s. -en -er teaterstycke;
sak, föremål; figur i
schackspel; kanon el.
granatkastare m.m.

pjäs}av{byte s. -t -n i schack
pjäs}för{fatt{are s.
pjäs}värn s.
pjätt s. -en -ar ªprov.º lätt
slag; leken tafatt

pjätta v. -de ªprov.º ge ett
lätt slag

pjäxa s. -n pjäxor
pjäx}dans s.
pjäx}skaft s.
placebo [-se•-] s. -n prepar-
at av läkemedelstyp (t.ex.
i tablettform) utan verk-
samma beståndsdelar

placebo}ef{fekt s.
plac{enta [-sen•ta] s. -n

placentor moderkaka;
fröfäste

plac{era v. -de; p. pengar
i värdepapper; p. sig i en
tävling

plac{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. placerarna

plac{er{ing s. -en -ar

plac{er{ings}kort s.
plac{er{ings}köp s.
plac{er{ings}lista s.
plac{er{ings}ob{jekt s.
plac{er{ings}ort s. -en -er
plac{er{ings}plikt s.; för bank

m.m.
plac{er{ings}råd{giv{ning s.
plack s. -en bakteriebe-
läggning på tänder, tand-
sten

pladask [-as•k] adv. falla p.
huvudstupa, handlöst

pladder s. pladdret tomt
prat o.d.

pladder{akt{ig adj. -t -a
pladder{akt{ig{het s.
pladdra v. -de
pladdr{are s. -n; pl. =, best.

pl. pladdrarna
pladdr{ig adj. -t -a
pladdr{ig{het s.
pladuska [-us•ka] s. -n

pladuskor ªvard.º klump,
klick; klumpig sak el.
varelse

pla{fond [-ån•d] s. -en -er
dekorerat platt innertak

pla{fond}mål{ning s.
plage [-a•s] s. -n [-en] -r
[-er] finare badstrand,
sandstrand

plagg s. -et; pl. = del av
klädedräkt

plagi{at [-gia•t] s. -et; pl. =
litterär el. konstnärlig
stöld

plagi{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]

plagi{era v. -de stjäla andlig
egendom; skriva av utan
att ange källan

plagi{er{ing s.
plaid{oyer [plädoaje•] s. -n
[-e•n] -er äv. pläd{oajé -n 
-er försvarstal, försvars-
skrift

1plak{at [-a•t] s. -et; pl. =
offentligt anslag; med-
delande el. appell på
pappskiva e.d., kungör-
else

2plak{at [-a•t] adj.; n. =, -a

ªvard.º redlöst berusad,
stupfull

plak{at}bär{are s.
plak{ett [-kett•] s. -en -er
fyrkantig medalj; relief-
platta

plak{ett}ut{del{ning s.
1plan s. -et; pl. = slät yta;

höjdläge, nivå; flygplan
2plan s. -en -er utkast,

förslag; grundritning;
genomtänkt ordning;
uppsåt; jämn o. öppen
plats

3plan adj. -t -a jämn, slät,
flat

plana v. -de göra slät o.d.;
glida på regnvåt vägbana
(om motorfordon); i hög fart
lägga sig el. ligga
horisontellt i vattenytan
(om racerbåt m.m.); p. ut ut-
jämnas o.d.

plan}av{del{ning s.
plan}eko{nomi s.
plan}en{lig adj. -t -a
plan{era v. -de
plan{er{are s. -n; pl. =, best.

pl. planerarna
plan{er{ing s. -en -ar
plan{er{ings}arbete s.
plan{er{ings}chef s.
plan{er{ings}dag s.; i skolan
plan{er{ings}en{het s.
plan{er{ings}met{od s.
plan{er{ings}nivå s.
plan{er{ings}nämnd s.
plan{er{ings}peri{od s.
plan{er{ings}pro{cess s.
plan{er{ings}råd s. -et; pl. =
plan{er{ings}sam{tal s.
plan{er{ings}stadi{um s.
plan{er{ings}syst{em s.
plan{er{ings}tid s.
plan{et [-e•t] s. -en -er himla-

kropp; mitt i planeten
ªvard.º mitt i ansiktet

plan{et{ar{isk [-ta•-] adj. -t -a
plan{et{ari{um s. planetariet

planetarier rörlig modell
av planetsystemet

plan{et}bana s.
plan{et}syst{em s.
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plan{et}växel s.; kuggväxel
plan}för{slag s.
plan}geo{metri s.
plan}geo{metr{isk adj. -t -a
plan}halva s.; i fotboll m.m.
plan{het s.
plan}hus{hålla v. -de
plan}hus{håll{ning s.
plan}hyra s.
plan}hyvel s.
plan}hyvla v.
plani{metri [-tri•] s. -n läran
om beräkning av ytor o.
längder hos plana figurer

plani{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

plan{ing s.
1plank s. -en äv. -et koll.

plankor
2plank s. -et; pl. = staket av

plankor o.d.
1planka s. -n plankor
2planka v. -de ªvard.º hoppa

el. klättra över plank;
smita in över plank utan
att betala; skriva av

plan}karta s.
plank}be{kläd{nad s.
plank}be{kläd{ning s.
plank}gång s. -en -ar
plank}lägg{ning s.
plank{ning s. ªvard.º
plan}kon{kav adj. -t -a; 

p. lins
plan}kon{vex adj. -t -a; 

p. lins
plan}kors{ning s.
plank}stek s. -en -ar ªkok.º
plank}stryk{are s. ªvard.º

oskicklig målare
plankt{er s. -n; pl. =
planktonorganism

plankt{on s. -et koll.; i vatten
fritt drivande organismer

plankt{on}fauna s.
plankt{on}flora s.
plan}lägga v.
plan}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. planläggarna
plan}lägg{ning s.
plan}lös adj. -t -a
plan}lös{het s.
plan}lös{ning s.

plan}min{ister s.
plan{mäss{ig adj. -t -a
plan{mäss{ig{het s.
plan}parall{ell adj. -t -a
plan}reg{ister s. ªlantmät.º
plan}rit{ning s.
plansch [-ans äv. -ans] s.

-en -er större bild på sär-
skilt blad i bok el. upp-
klistrad på papp el.
kartong o.d.

plansch}band s.; med enbart
planscher

plansch{ett [-ett•] s. -en -er
böjlig stålskena i korsett
o.d.; äv. smal bräda (mest
i pl.) m.m.

plansch}verk s.
plan}skild adj. p. korsning
plan}skiss s.
plan}slipa v.
plan{slip}mask{in s.
plan}slip{ning s.
plan}svarva v.
plan}svarv{ning s.
plan}såga v.
plan}såg{ning s.

1planta s. -n plantor
2planta v. -de ªåld.º plantera
plant{age [-a•s] s. -n [-en] 

-r [-er]; anläggning i
subtropiskt land för
odling, t.ex. av kaffe

plant{age}jord{bruk s.
plant{age}äg{are s.
plant}bänk s.
plant{era v. -de sätta planta

el. lök o.d.
plant{er{are s. -n; pl. =, best.

pl. planterarna
plant{er{ing s. -en -ar sätt-
ning av plantor o.d.; om-
råde med planterat växt-
bestånd

plant{er{ings}kruka s.
plant{er{ings}spade s.
plant{er}spade s.
plan}tryck s.
plants s. -en -ar tjock skiva
av ädel metall, tacka

plant}skola s.
plant{skole}nämnd s.
plant}säng s.

plant{ör [-ö•r] s. -en -er
plan}verk s. Statens p.
plan}ärende s.

1plask s. -et; pl. =
2plask interj.
plaska v. -de
plask}damm s. -en -ar
plask{ning s.
plask}våt adj. plaskvått

plaskvåta
plasma s. -n el. -t; pl.

plasmer flytande del av
blod el. lymfa m.m.; slem-
liknande substans i cell-
er; joniserad gas

plasma}fys{ik s.
plasma}svets{ning s.
plasma}tekno{logi s. -n
plasma}trans{fus{ion s.
plast s. -en -er plastiskt
formbart syntetiskt
material av organiska
föreningar med mycket
stora molekyler jämte
tillsatsämnen

plasta v. -de belägga el. be-
handla med plast

plast}band s.
plast}be{handla v.
plast}be{handl{ing s.
plast}be{lägga v.
plast}be{lägg{ning s.
plast}blomma s.
plast}bricka s.
plast}burk s.
plast}byx{or s. pl.
plast}båt s.
plast}cykel s., till 1cykel
plast}dunk s. -en -ar
plast{ell{in [-i•n] s. -en el. -et
modellermassa av kaolin,
vax, olja m.m.

plast{ell{ina [-i•n-] s. -n
plastellin

plast}fiber s.
plast}ficka s.
plast}film s.
plast}flaska s.
plast}fodr{al s.
plast}folie s.
plast}färg s.
plast}för{pack{ning s.
plast}glas s.
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plast}gräs s.
plast}hink s.
plast}hölje s.
plast{ic{itet [-site•t] s. -en
plast{ik [-i•k] s. -en modell-
ering; bildhuggarkonst;
plastiska operationer;
förmåga att föra sig väl
på scenen o.d.; uppfattning
om utformning i tre di-
mensioner; uttrycksfull ge-
staltning m.m.

plast{ik}kir{urg s.
plast{ik}kir{urgi s.
plast{ik}lekt{ion s.
plast}industri s.
plast{isk adj. -t -a formbar;
modellerad; bildhuggar-;
bildskapande; lämpad
för modellering o.d.; om
seende o.d. rymdskapande,
tredimensionell; om oper-
ation o.d. formande o.
uppbyggande; om stil o.d.
klar, åskådlig; om rörelse
el. linje o.d. mjuk o. ut-
trycksfull

plast}kapsel s.
plast}kasse s.
plast}kort s. magnetkort
som betalmedel o.d.

plast}lam{in{at s.
plast}lam{in{era v.
plast}lam{in{er{ing s.
plast}lock s. -et; pl. =
plast}låda s.
plast}mapp s.
plast}massa s.
plast}materi{al s.
plast}matta s.
plast}mugg s. -en -ar
plast{ning s.
plast}pro{dukt s.
plast}påse s.
plast}remsa s.
plastr{ong [-ån•] s. -en -er
skyddsväst vid fäktning;
bred halsduk till riddräkt
m.m.

plast}rör s.
plast}skiva s.
plast}skynke s.
plast}slang s. -en -ar

plast}säck s.
plast}tallr{ik s.
plast}tap{et s.
plast}väv s.
plast}åldern s. best.
plast}över{drag s.
plat{an [-a•n] s. -en -er träd
plat{an}allé s.
plat{ina [-i•- äv. pla•-] s. -n

metall
plat{ina}blond adj. vitblond
plat{ina}leg{er{ing s.
plat{ina}ring s.
plat{ina}räv s.
plat{in{era v. -de överdra
med platina

plat{in{er{ing s.
platon{ik{er [-to•-] s. -n; pl. =
platon{isk adj. -t -a; p. kär-

lek osinnlig kärlek;
platoniskt intresse svalt
positivt intresse

platon{ism [-is•m] s. -en
Platons filosofi

platonsk [-o•- äv. pla•-] adj.
-t -a

plats s. -en -er; vara på sin
p. bildl. passa

platsa v. -de ªvard.º p. i laget
plats}an{mäl{an s.; till arbets-

förmedling
plats}an{nons s.
plats}an{tal s.
plats}bilj{ett s.
plats}brist s.
plats}chef s.
plats}för{medl{ing s.
plats}journ{al s.
plats}kont{or s.
plats}köp s.
plats}mark{er{ing s.
plats}siffra s.; vid tävling

1platt adj.; n. =, -a
2platt adv. ªåld.º alldeles
3platt s. -en -ar rätlinig list;

myntämne m.m.
1platta s. -n plattor skiva
2platta v. -de göra platt o.d.;

p. till göra platt; ªbildl.º
stuka

platt}bröst{ad adj.
platt}fisk s.
platt}form s. -en -ar jämn

upphöjning, upphöjt
underlag el. plan; perrong;
ªbildl.º grundval för för-
handlingar o.d.

platt{forms}spärr s.
platt{forms}truck s.
platt}fot s. -en
platt}fot{ad adj.
platt{fots}in{lägg s.
platt}gatt{ad adj. med platt
akterspegel

platt}golv s.
platt{het s. -en -er ªmest

bildl.º enfaldigt yttrande
o.d.

platt{ing s. -en -ar fläta el.
flätverk av tågvirke

platt{ings}garn s.
platt{it{yd [-y•d] s. -en -er
platthet, fadäs

platt}lägg{are s. -n; pl. =,
best. pl. plattläggarna

platt}lägg{ning s.
platt}mask s. -en -ar
platt}match s. ªvard.º
platt}näsa s.
platt}näs{ig adj. -t -a
platt}näst adj.; till näsa
platt}rund adj.
plattryckt avstavas platt}-

tryckt adj.
platt}slipa v.
platt}slip{ning s.
platt}sätt{are s.
platt}sätt{ning s.
platt}söm s.
platt{söms}brod{eri s.
platt}vägg s.
plattysk avstavas platt}-

tysk adj. -t -a lågtysk
plattyska avstavas

platt}tyska s. -n språk
plattång avstavas

platt}tång s. -en plattänger
platå [-å•] s. -n -er högslätt;
spegel- el. smörgås-
bricka; upphöjt plan,
platta o.d.

platå}berg s.
platå}land s., till 3land
platå}sko s.
platå}sula s.
plaus{ibel [-i•-] adj. -t plaus-
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ibla antaglig, sannolik,
rimlig

playa [plaj•a] s. -n playor
badstrand i sydliga länder

play}back [plej•bak el.
-bäk] s. -en agerande av
sångare till ljud inspelat
på förhand

play}boy [-båj] s. -en -ar ung
välbärgad man som mest
ägnar sig åt nöjen

play}off [-åff•] s. oböjl. slut-
spel efter seriespel; ett p.

pleb{ej [-ej•] s. -en -er med-
lem av lägre stånd i
antikens Rom; ªbildl.º
underklassare

pleb{ej{isk [-ej•-] adj. -t -a
pleb{ej}nat{ur s.
pleb{isc{it [-si•t äv. -si•t] s.

-et; pl. = folkomröstning;
folkbeslut

plebs [-eb•s el. -ep•s] s. -en
plebejståndet i antikens
Rom; ªvard.º enkelt folk,
hopen el. underklassen

Plejad{er{na [-a•d-] namn
stjärnhop i Oxens stjärn-
bild, Sjustjärnorna

plektron s. -et; pl. = plektr-
um

plektr{um [-ek•t-] s. -et el.
plektret; pl. = el. plektrer
liten skiva som strängar-
na på mandolin m.m. an-
slås med

plen{ar}be{handl{ing [-a•r-] s.;
i plenum

plen{ar}samm{an{träde s.
pleni}mål s.
pleni}sal s.
pleni}ärende s.
plen{um s. -et; pl. = i sms

pleni- allmän samman-
komst, gemensamt
sammanträde; in pleno
i plenum

pleon{asm [-as•m] s. -en -er
(uttryck med) överflödigt
hopande av liktydiga
ord; överflödigt ord o.d.

pleon{ast{isk [-as•t-] adj.
-t -a

plesio{saurie [-sau•-] s. -n -r
svanödla

pleti se kreti och pleti
pleur{it [plevri•t] s. -en -er
lungsäcksinflammation

plexi}glas s. ett splitterfritt,
glasliknande plastmateri-
al – Urspr. varumärke.

pli s. -n disciplinerat skick,
god hållning; ha, sätta p.
på

pligg s. -en -ar stift av trä
m.m. för fästande av skosula
o.d.

pligga v. -de; p. skor
pligg}mask{in s.
pligg{ning s.
pligg}rand s.
plikt s. -en -er 1 skyldighet

2 bötesstraff; böter  3 rum
vid förstäv i båt m.m.

plikta v. -de böta; betala el.
sota för ngt o.d.

plikt}bud s.
plikt}en{lig adj. -t -a
plikt}en{lig{het s.
plikt}ex{empl{ar s.; av böcker

m.m.
plikt}fälla v.
plikt}fäll{ning s.
plikt}för{gäten adj.
plikt}för{gäten{het s.
plikt}hugg{are s. roddare
vid en av bogårorna

plikt{ig adj. -t -a skyldig,
förpliktad

plikt}kol{lis{ion s.
plikt}känsla s.
plikt}med{vet{ande s.
plikt}med{veten adj.
plikt}männ{iska s.
plikt{mäss{ig adj. -t -a
plikt{mäss{ig{het s.
plikt}skyld{ig adj. -t -a; en

pliktskyldigt besök
plikt}skyld{ig{ast adv. superl.

tacka p. för ett brev
plikt}slag s.; strafftillägg i golf
plikt}trogen adj.
plikt}trogen{het s.
plikt}tro{het s.
plikt}upp{fyll{else s.
plikt}åra s. bogåra

pling interj.; återgivande kling-
ande ljud

pling}plang interj.
pling}plong interj.
plint s. -en -ar gymnastik-
redskap av på varandra
lagda träramar med
skinndyna e.d. överst; fyr-
kantigt underlag för kolonn,
sockel m.m.

plint}hopp s.
1plio{cen [-se•n] adj. -t -a

ªgeol.º
2plio{cen [-se•n] s. -en ªgeol.º

yngsta epoken av tertiär-
tiden

plio{cen}bild{ning s.
plira v. -de kisa
plir{ig adj. -t -a; pliriga ögon
plir}ögd adj.
plir}ögd{het s.
plissé s. -n -er plissering;
plisserat tyg o.d.

plissé}kjol s.
pliss{era v. -de vecka tyg i

täta veck
pliss{er{ing s. -en -ar
plissé}veck s.
plister s. -n plistrar växt
plister}art s.

1plit s. -et det att plita
2plit s. -en -ar ªåld.º hugg-

värja; ªvard.º vårdare
inom kriminalvården

1plita s. -n plitor ªvard.º
blemma, kvissla

2plita v. -de skriva träget el.
med möda o.d.

p-ljud [pe•-] s.
plock s. -et
plocka v. -de
plock{are s. -n; pl. =, best. pl.

plockarna
plock{erska s. -n plock-

erskor
plock}handske s.; i ishockey
plock{ig adj. -t -a hopplock-
ad, småplottrig o.d.

plock}korg s.
plock}mogen adj.
plock{ning s.
plock{nings}mogen adj.
plock}sall{ad s.
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plock}sall{at s.
plock}verk s.
plog s. -en -ar
ploga v. -de
plog}ben s.; i kranium
plog}bil s.
plog}bill s. -en -ar
plog}for{don s.
plog}form{ig adj. -t -a
plog}fåra s.
plog{ning s.
plog}rist s.
plog}skär s.
plog}tilta s.
plog}vända v.
ploj s. -en; pl. -ar el. -er

ªvard.º skämtsamt påhitt
plomb [-å-] s. -en -er bly-
sigill för försegling; fyll-
ning i tand el. träd

plomb{era v. -de försegla
med blysigill; fylla (hål i)
tand osv.

plomb{er{ing s.
plomb{er{ings}be{vis s.
plomb{er{ings}tråd s.
plomb{er{ings}tång s. -en

plomberingstänger
plomb{er}tång s. -en plomb-

ertänger
plomm{on [-omm•-] s. -et;

pl. =
plomm{on}bränn{vin s.
plomm{on}färg{ad adj.
plomm{on}kom{pott s.
plomm{on}späck{ad adj.
plomm{on}stekel s.
plomm{on}stop s. ªvard.º styv
rundkullig herrhatt

plomm{on}träd s.
plopp s. -et; pl. = uttryck för

droppande ljud
ploppa v. -de låta falla med
ett droppande ljud

plotta v. -de bestämma egen
position el. med radar
bestämma annat fartygs
kurs o. fart o.d.; lägga in
data i diagram o.d.

plotter s. plottret; till plottra
plott{ning s.
plott{nings}arbete s.
plott{nings}bord s.

plottra v. -de pyssla med
småsaker el. öda i små-
poster o.d.; klottra;
knattra m.m.

plottr{ig adj. -t -a
plottr{ig{het s.
pluder}hos{or s. pl. ªåld.º
pösiga slitsade knäbyxor

plufs{ig adj. -t -a plussig
plufs{ig{het s.

1plugg s. -et; pl. = ªvard.º
läsning för inlärning,
pluggande; skola

2plugg s. -en -ar trätapp för
tilltäppning av hål m.m.

plugga v. -de slå in pluggar,
täppa till med plugg o.d.;
ªvard.º läsa för att inlära

plugg{are s. -n; pl. =, best. pl.
pluggarna ªmest vard.º

plugg}häst s. ªvard.º
plugg{ning s.
plugg}skiv{ling s.
plugg}skola s.
plugg}ämne s. ªvard.º

1plump adj. -t -a ohyfsad,
grov

2plump s. -en -ar bläckfläck;
p. i protokollet ªmest bildl.º
tabbe, fadäs

plumpa v. -de
plump{het s. -en -er
plump{ig adj. -t -a
plump{ning s.
plum}pudd{ing s.; engelsk

(jul)pudding
1plums s. -et el. -en; pl. = el.

-ar
2plums adv. falla p. i vattnet
plumsa v. -de; p. i sjön falla

med plask i sjön
plundra v. -de
plundr{are s. -n; pl. =, best.

pl. plundrarna
plundr{ing s. -en -ar
plundr{ings}tåg s. -et; pl. =
plunta s. -n pluntor

fickflaska
1plur{al [-u•-] adj. -t -a

ªspråkv.º i flertalsform
2plur{al [-u•-] s. -en -er

ªspråkv.º flertal som språklig
kategori; flertalsform

plur{al}böj{ning s.
plur{ale tant{um s. oböjl. ord
som endast användes i
plural; ett p.

plur{al}form s. -en -er
plur{al{is s. oböjl. plural
plur{al{ism [-is•m] s. -en

uppfattning som förespråkar
tillstånd av mångfald av
kulturformer o. meningsrikt-
ningar inom ett samhälle m.m.

plur{al{ist s. -en -er
plur{al{ist{isk adj. -t -a
plur{al{itet [-e•t] s. -en -er
flertal, röstövervikt

plur{al}änd{else s.
plur{ing s. -en -ar mest i pl.,

koll. ªvard.º pengar
plurr s. -et mest i best. ªvard.º

falla i plurret i vattnet
plurra v. -de falla i vattnet

o.d.; p. i ramla i
1plus [-uss] adv.; dels prepos-

itionellt ökat med, dels
större än noll el. av
positivt värde m.m.

2plus [-uss] s. -et; pl. =
additionstecken; tillägg,
överskott; värmegrader;
tillgång, fördel o.d.

plus}grad s.
plus}konto s.
plus{kvam}per{fekt [-uss•-]

el. plus{kvam}per{fekt{um s.
pluskvamperfektet plus-
kvamperfekter ªspråkv.º
tempus(form) (t.ex. ’hade
gått’)

plus}pol s.
plus}post s.
plus}poäng s., till 1poäng
plus}re{sult{at s.
plussa v. -de ªvard.º addera,
lägga till, öka

plus}sida s.
plus}siffra s.
pluss{ig adj. -t -a uppsvälld
pluss{ig{het s.
pluss{ning s. ªvard.º
plus}tecken s.
plus}värde s.
pluta v. -de truta; p. med

munnen
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plut{ig adj. -t -a plutande
pluto{krat [-a•t] s. -en -er
penningfurste, rikeman

pluto{krati [-i•] s. -n rike-
mansvälde, penning-
välde; de rika

pluto{krat{isk [-a•-] adj.
-t -a

plut{on [-o•n] s. -en -er
mindre truppenhet som
utgör underavdelning av
kompani m.m. – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

plut{on}chef s.
plut{on{isk [-o•-] adj. -t -a; p.

bergart eruptiv bergart
bildad djupt nere i jord-
skorpan, djupbergart

plut{oni{um [-o•-] s. -et el.
plutoniet el. = radioaktivt
grundämne

plut{oni{um}bomb s.
plut{on(s)}be{fäl s.
plut{on(s)}of{fic{er s.
plutt s. -en -ar ªvard.º liten
person, pojke

plutt{ig adj. -t -a ªvard.º
liten, ynklig

plym s. -en -er strutsfjäder
som prydnadsfjäder på
hatt m.m.; fjäder- el. tagel-
buske; vimsig i plymen
ªvard.º virrig i huvudet

plym{asch [-a•s] s. -en -er
plym; kantprydnad av
strutsfjädrar på uni-
formshatt

plym{asch{er{ad adj. försedd
med plymasch

plym}hatt s.
plym}havre s.
plym}prydd adj.
plymå [-å•] s. -n -er stopp-
ad dyna i soffa m.m.

plysa v. -de uppluckra ull;
rensa väv

plys{are s. -n; pl. =, best. pl.
plysarna

plysch [-y•s] s. -en -er
sammetsartat tyg med
lång lugg

plysch}duk s.
plysch{er{ad adj. plysch-

fodrad; med plyschartad
yta

plysch}kappa s.
plysch}klädd adj.
plysch}möbel s.
plysch}soffa s.
plys}mask{in s.
plys{ning s.
plyte s. -t -n ªvard.º ansikte
ply{wood [plaj•vod] s. -en
kryssfaner

ply{wood}fabr{ik s.
ply{wood}skiva s.

1plåga s. -n plågor lidande,
smärta, obehag o.d.

2plåga v. -de vålla lidande
plåg{are s. -n; pl. =, best. pl.

plågarna
plågo}ande s.
plågo}bädd s.
plågo}ris s. ªbildl.º
plåg{sam adj. -t -ma som
vållar plåga

plåg{sam{het s.
plån s. -et; pl. = i sms som

tändplån, skrivplån
plåna v. -de avlägsna; mest

i förb. p. ut stryka ut
skrift, avlägsna

plån}bok s., till 1bok
plån{boks}ficka s.
plån{boks}schack s., till

2schack
plån{ing s.
plåster s. plåstret; pl. =, best.

pl. plåstren
plåster}lapp s.
plåster}remsa s.
plåstra v. -de lägga plåster
på; ªvard.º pyssla med o.d.;
p. om förbinda el. vårda
o.d.

plåstr{ing s.
plåt s. -en -ar
plåta v. -de plåtbeslå;

ªvard.º fotografera
plåt}be{håll{are s.
plåt}be{klädd adj.
plåt}be{kläd{nad s.
plåt}be{slag s.
plåt}be{slå v.
plåt}burk s.
plåt}hink s.

plåt}kam{in s.
plåt}kar s.
plåt}klädd adj.
plåt}kärl s.
plåt}lock s. -et; pl. =
plåt}låda s.
plåt{ning s.
plåt}sax s.
plåt}skada s.; på bil
plåt}skiva s.
plåt}skjul s.
plåt}skulpt{ur s.
plåt}skåp s.
plåt}slag{are s. -n; pl. =, best.

pl. plåtslagarna
plåt}slag{eri [-i• äv. plå•t-] s.

-et -er
plåt}tak s.
plåt}tunna s.
plåt}täckt adj.
plåt}vägg s.
pläd s. -en; pl. -ar äv. -er
liten rutig filt

pläd{era v. -de ivrigt tala för,
förfäkta; hålla slutanför-
ande inför rätta

pläd{er{ing s.
plädoajé se plaidoyer
pläd}rem s. -men -mar bär-
rem

pläga v. -de 1 ªåld.º bruka,
ha för sed  2 ªåld.º und-
fägna m.m.

pläg{ad adj. ªåld.º till
pläga 2; väl p.

pläg}sed s. ªåld.º
plät{er s. -n metallplåt
belagd med dyrbarare
metall o.d.

plät{era v. -de förse med
ytskikt av annat o. dyrbar-
are material o.d.

plät{er{ing s.
plät{er}vara s.
plätt s. -en -ar liten fläck el.
jordbit; liten pannkaka

plätt}lagg s.
plätt}panna s.
plätt}smet s.
plöja v. plöjde
plöj{are s. -n; pl. =, best. pl.

plöjarna
plöj{bar adj. -t -a
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plöj{ning s.
plöj{nings}tid s.
plör{ös [-ö•s] s. -en -er plym
med långa fan m.m.

plös s. -en -ar tunga på sko
m.m.

plöts{lig adj. -t -a som in-
träffar hastigt o. oför-
modat o.d.

plöts{lig{en adv. plötsligt
plöts{lig{het s.
plöts{ligt adv. hastigt o.
oförmodat

PM [pe•emm] s. PM:en el.
PM:et; pl. = promemoria

pneum{at{ik [-evmati•k] s.
-en tryckluftsteknik m.m.

pneum{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
luftfylld, luft-; trycklufts-
driven, trycklufts-

pneum{oni [-evm-, -i•] s. -n
-er lunginflammation

poch{era v. -de sjuda i
vätska; pocherade ägg

pock s. -et; med lock och p.
pocka v. -de påträngande

el. envist kräva el. göra
anspråk, propsa; p. på
ngt; p. sig till ngt

pock{ande adj. oböjl.
pocken}holts s. -en el. -et

träslag
pocker s. oböjl. ªåld.º djävul-
en; en pockers karl en
karlakarl

pocket s. -en -ar häftad och
billig version av inbunden
bok; som förled i sms ofta
fick-

pocket}bok s., till 1bok
pocket}form{at s.
pocket}kamera s.
pocket}upp{laga s.
pocket}ut{gåva s.
pod{ager [-a•-] s. -n gikt

i stortåled
pod{ager}an{fall s.
pod{ager}sjuk adj. -t -a
podi{um [po•-] s. podiet

podier upphöjning, av-
sats, estrad m.m.

poem [-e•m] s. -et; pl. =
dikt, skaldestycke

poesi [-i•] s. -n -er lyrisk
diktning

poesi}alb{um s.
poesi}bok s., till 1bok
poesi}fylld adj.
poesi}lös adj. -t -a
poesi}mätt{ad adj.
poesi}upp{läs{ning s.
poet [-e•t] s. -en -er lyrisk
diktare

poet{ik [-i•k] s. -en -er läran
om skaldekonsten

poet{is{era v. -de skriva
poesi; göra poetisk m.m.

poet{is{er{ing s.
poet{isk [-e•t-] adj. -t -a
skalde-; på vers, versifi-
erad; stämningsfull,
svärmisk o.d.

poet{issa [-iss•a] s. -n poet-
issor ªåld.º medioker kvinn-
lig poet

poet}nat{ur s.
pogrom [-å•m] s. -en -er

judeförföljelse med mass-
mord o. plundring m.m.

pointer [påj•n-] s. -n
pointrar hund

pointer}ras s. -en -er
point{ill{ism [poäntilis•m äv.
-tijis•m] s. -en konstriktning
kännetecknad av tekniken
att bygga upp målningar
av små oblandade färg-
fläckar

point{ill{ist s. -en -er
point{ill{ist{isk adj. -t -a
pojk{akt{ig adj. -t -a
pojk{akt{ig{het s. -en -er
pojk}bok s., till 1bok
pojk}byt{ing s.
pojk}cykel s., till 1cykel
pojk}dröm s.
pojke s. -n pojkar
pojk}fig{ur s.
pojk}flicka s.
pojk}gäng s.
pojk}hem s.
pojk}klippt adj.
pojk}lag s. -et; pl. =
pojk}lynne s. -t
pojk}namn s.
pojk}pro{stit{ut{ion s.

pojk}rum s.
pojk}slyngel s.
pojk}spol{ing s. ªvard.º
pojk}streck s.
pojk}tycke s. -t
pojk}valp s.
pojk}vasker s. -n pojk-

vaskrar ªvard.º liten pojke
pojk}vän s.
pojk}år s. pl.
pok{al [-a•l] s. -en -er bäg-
are på fot, t.ex. som pris i
tävling

pok{al}tävl{ing s.
poker [på•-] s. -n kortspel
poker}an{sikte s. outgrund-
ligt ansikte

poker}parti s.
poker}spel s.
poker}spel{are s.
pokul{era v. -de dricka,
rumla

pokul{er{ing s.
pol s. -en -er i ord som nord-

pol, magnetpol; minuspol;
ªbildl.º motsats, ytterlig-
het

pol{ack [-lakk•] s. -en -er
inv. i Polen

pol{ar [pola•r] adj. -t -a som
har att göra med jordens
poler

pol{ar}bälte s.
pol{ar}dag s.
pol{are s. -n; pl. =, best. pl.

polarna ªvard.º kamrat
pol{ar}ex{ped{it{ion s.
pol{ar}far{are s. -n; pl. =, best.

pl. polarfararna
pol{ar}flyg{ning s.
pol{ar}forsk{ning s.
pol{ar}is s.
pol{ar{is{at{ion s. -en -er pol-
arisering

pol{ar{is{at{ions}mikro{-
skop s.; för undersökning i
polariserat ljus

pol{ar{is{era v. -de påverka
ljus m.m. så att sväng-
ningsriktningarna antar
större enhetlighet, t.ex.
äger rum i ett o. samma plan;
ge elektrisk polaritet av om-
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vänt slag m.m.; framkalla
motsättning hos el. i,
ställa i motsatsförhåll-
ande o.d.

pol{ar{is{er{ing s.
pol{ar{itet [-e•t] s. -en egen-
skapen att ha poler; mot-
satsförhållande mellan
poler

pol{ar}klim{at s.
pol{ar}luft s.
pol{ar}mörker s.
pol{ar}natt s.
pol{aro{id [-i•d] s. -en plast-
film som polariserar ljus
– Urspr. varumärke.

pol{aro{id}kamera s. kamera
som framställer en färdig
papperskopia inne i
kameran

pol{ar}om{råde s.
pol{ar}räv s.
pol{ar}sken s.
pol{ar}trakt s.
pol}cirkel s.
polder [pål•-] s. -n poldrar
marskland som vunnits
från havet särsk. i Neder-
länderna

pol{em{ik [-i•k] s. -en -er
skriftlig meningsstrid;
pennfejd; inlägg i
meningsstrid m.m.

pol{em{ik{er [-le•-] s. -n; pl. =
pol{em{is{era v. -de föra
polemik; i tal el. skrift
vända sig mot

pol{em{isk [-le•-] adj. -t -a
som har att göra med
polemik, strids-, strids-
lysten

polenta [-en•ta] s. -n gröt av
majsgryn el. majsmjöl

polenta}gryn s.
polenta}mjöl s.
pol{era v. -de glätta, göra
blank; putsa; ytbehandla
trä med lack o.d.

pol{er{ad adj. som polerats;
ªbildl.º hyfsad, städad, be-
levad

pol{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
polerarna

pol{er{bar adj. -t -a
pol{er}dyna s.
pol{er{ing s.
pol{er}mask{in s.
pol{er}medel s.
pol{er}skiva s.
pol{er}vax s. -et
pol}höjd s.
pol{icy [påll•isi el. -y] s. -n

på principer grundat handl-
ande el. tillvägagångssätt
i ett företag o.d.

pol{icy}be{slut s.
pol{icy}doku{ment s.
poli{klin{ik [-ni•k] s. -en -er
sjukhusavdelning el. fristå-
ende inrättning för öppen
sjukvård

poli{klin{isk [-kli•-] adj.
-t -a

polio [po•-] s. -n sjukdom
orsakad av virus som
kan angripa ryggmärg-
ens grå substans

polio}epi{demi s.
polio{myel{it [-i•t] s. -en
polio

polio}skad{ad adj.
polio}vacc{in s.
polio}vacc{in{era v.
polio}vir{us s.
pol{is [-i•s] s. -en -er

1 ordningsmakt; polis-
man  2 försäkringsbrev

pol{is}an{mäla v.
pol{is}an{mäl{an s.
pol{is}ar{rest s.
pol{is}aspir{ant s.
pol{is}as{sess{or s.
pol{is}as{sist{ent s.
pol{is}be{fäl s.
pol{is}be{vaka v.
pol{is}be{vak{ning s.
pol{is}bil s.
pol{is}brut{al{itet s.
pol{is}båt s.
pol{is}chef s.
pol{is}di{strikt s.
pol{is}dom{stol s.
pol{is}eskort s.
pol{is}för{hör s.
pol{is}för{höra v.
pol{is}för{stärk{ning s.

polish [påll•is] s. -en poler-
medel o.d.

pol{is}heli{kopter s.
pol{is}hund s.
pol{is}hus s.
pol{is}häst s.
pol{is}hög{kvart{er s.
pol{is}hög{skola s.
pol{is}in{grip{ande s.
pol{is}in{rätt{ning s. ªfinl.º
polismyndighet

pol{is}in{sats s.
pol{is}in{spekt{ör s.
pol{is}in{tend{ent s.
pol{isi{är [-iä•r] adj. -t -a
som utföres av el. rör
polisen; polis-

pol{is}kedja s.
pol{is}kom{miss{arie s.
pol{is}kon{stapel s.
pol{is}kont{roll s.
pol{is}kund s.
pol{is}kår s.
pol{is}larm s.
pol{is}led{ning s.
pol{is}lås s.
pol{is}makt s. -en
pol{is}man s., till 1man
pol{is}miss{handel s.
pol{is}mynd{ig{het s.
pol{is}mäst{are s. -n; pl. =,

best. pl. polismästarna
pol{is}not{arie s.
pol{is}of{fic{er s.
pol{is}om{råde s.
polis{ong [-ån•] s. -en -er
parti av skäggväxt från
hårfästet nedåt framför
örat; ofta i pl. kindskägg

polis{ong}prydd adj.
pol{is}org{an{is{at{ion s.
pol{is}patrull s.
pol{is}pers{on{al s.
pol{is}pik{et s.
pol{is}proto{koll s.
pol{is}på{drag s.
pol{is}radio s. -n
pol{is}rap{port s.
pol{is}razzia s.
pol{is}reg{ister s.
pol{is}se{kret{er{are s.
pol{is}sir{en s.
pol{is}skola s.
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pol{is}spärr s.
pol{is}stat s.
pol{is}stat{ion s.
pol{is}styr{else s.
pol{is}styrka s.
pol{is}till{stånd s.
pol{is}tjänste{man s.
pol{is}under{sök{ning s.
pol{is}uni{form s.
pol{is}upp{båd s.
pol{is}ut{red{ning s.
pol{is}vakt s.
pol{is}välde s.
pol{is}väsen el. pol{is}-

väsende s.
pol{is}över{vak{ning s.
pol{it}byrå [-i•t-] s. -n -er
ledningsorgan i kom-
munistiskt parti, t.ex. i det
tidigare Sovjet

pol{it{ess [-ess•] s. -en ªåld.º
belevenhet, fint levnads-
vett, artighet

pol{it{ic{es [-li•t-] adj. oböjl.
p. magister förk. pol. mag.
samhällsvetenskaplig
examen

pol{it{ik [-i•k] s. -en stats-
konst; princip(er) el.
metod(er) för strävan att
förverkliga program rör-
ande samhällslivet; taktik,
tillvägagångssätt

pol{it{ik{er [-li•-] s. -n; pl. =
pol{it{ik{er}för{akt s.
pol{it{ik{er}roll s. -en -er
pol{it{ik{er}räv s.
pol{it{ik{us s. -en -ar

ªskämtsamtº politiker
pol{it{is{era v. -de orda om
statsangelägenheter utan
insikt; prata politik,
kannstöpa; göra politisk

pol{it{is{er{ing s.
pol{it{isk [-li•-] adj. -t -a som
rör el. har samband med
politik; p. flykting som i
hemlandet riskerar för-
följelse av politiska skäl;
p. sekreterare ªfinl.º en
ministers personliga
sekreterare

pol{it{ruk [-ukk•] s. -en -er

rysk politisk kontrollant
o.d.; äv. allmänt om okunnig
makthavare

pol{it{yr [-y•r] s. -en -er pol-
ering; glans hos polerad yta;
lack e.d. för polering av
trä; yttre förfining

pol{it{yr}lack s.
polka s. -n polkor dans-

(melodi)
polka}gris s.; röd- o. vitrandig

karamell
polka{gris}rand{ig adj. -t -a
polka}hår s.; tvärklippt (barn-

o. dam)frisyr
polka}mel{odi s.
polka}takt s.
polk{ett [-kett•] s. -en -er

dans(melodi)
pol}klämma s.; för anslutning

av elektrisk ledning
poll{are s. -n; pl. =, best. pl.

pollarna ståndare på kaj 
el. däck för förtöjning
m.m.

pollen s. -et ståndarmjöl
pollen}all{ergi s.
pollen}ana{lys s.
pollen}ana{lyt{isk adj. -t -a
pollen}korn s.
pollen}slang s. -en -ar
pollen}säs{ong s.
poll{ett [-ett•] s. -en -er
märke el. bricka som er-
sättning för mynt m.m.

poll{ett}be{tal{ning s.
poll{ett{era v. -de inlämna

el. motta resgods i sam-
band med personbefordran på
järnväg

poll{ett{er{ing s.
poll{ett{er{ings}kvitto s.
poll{ett}syst{em s.
pollin{at{ion s. -en -er
pollinering

pollin{era v. -de överföra
ståndarmjöl till pistill-
märke el. fröämne hos
växt el. blomma o.d.

pollin{er{ing s.
poll{ut{ion s. -en -er ofri-
villig sädesuttömning

1polo s. -n bollspel

2polo s. -n; pl. -r el. -er polo-
tröja el. -krage

polo}jumper s.
polo}krage s.; på polotröja

o.d.
polo}match s.
pol{oni{um [-lå•- el. -lo•-] s.

-et el. poloniet el. = grund-
ämne

pol{on{äs [pålånä•s] s. -en 
-er dans(melodi)

pol{on{äs}tur s. -en -er
polo}tröja s.; med hög dubbel-

vikt el. rullad krage
polsk [pål•sk el. på•lsk] adj.

-t -a
1polska [pål•sk-] s. -n

polskor dans(melodi)
2polska [pål•sk- el. på•lsk-]

s. -n polskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

polske}takt [pål•sk-] s.
polsk{het [pål•sk- el.
på•lsk-] s.

polsk}språk{ig [pål•sk- el.
på•lsk-] adj. -t -a

polsk-svensk [pål•sk- el.
på•lsk-] adj. -t -a

pol}spänn{ing s.; mellan
elektriska poler

pol}stjärna s. ªbildl.º led-
stjärna o.d.; i eg. bet. Pol-
stjärnan, se d.o.

Pol}stjärn{an namn den
stjärna i Lilla björnen
som ligger närmast
norra himmelspolen

polstra v. -de stoppa möbel
med vadd o.d., vaddera

polstr{ing s.
poly- [på- äv. po-] i sms
mång-, fler-; ofta i namn på
polymerer

poly{am{id [-i•d] s. -en -er
plast

poly{centr{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävdar före-
komst av flera ideologiska
centrum inom kommunism-
en

poly{cykl{isk [-y•k-] adj. -t 
-a; polycykliska kolväten
med flera ringar
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poly{eder [-e•d-] s. -n poly-
edrar kropp begränsad
av ett flertal plana ytor,
mångplaning

poly{ester [-es•t-] s. -n plast
poly{et{en [-e•n] s. -en el. -et

plast
poly{fon [-å•n] adj. -t -a med
flera självständiga stämmor
(t.ex. p. musik); med flera
ljudvärden (t.ex. p. bok-
stav)

poly{foni [-i•] s. -n
poly{gam [-a•m] adj. -t -a
poly{gami [-i•] s. -n mång-
gifte

1poly{glott [-ått•] s. -en -er
flerspråkig person el.
ordbok

2poly{glott [-ått•] adj.; n. =, -a
flerspråkig

poly{glott}bibel s.
poly{glott}lex{ik{on s.
poly{gon [-å•n] s. -en -er
månghörning

poly{gon}mät{ning s.; vid fält-
mätning m.m.

poly{graf [-a•f] s. -en -er
bok el. författare som be-
handlar flera ämnen

poly{hist{or [-is•t-] s. -n -er
[-o•r-]; person med stor
lärdom på många om-
råden

poly{krom [-å•m] adj. -t -a
mångfärgad

poly{kromi [-i•] s. -n
1poly{mer [-e•r] s. -en -er

polymert ämne med
makromolekyler; makro-
molekyl i sådant ämne

2poly{mer [-e•r] adj. -t -a lika
till procentuell samman-
sättning men med annan
mångdubbelt större mole-
kylvikt; som påverkar
samma egenskap (t.ex.
polymera gener)

poly{meri [-i•] s. -n
poly{mer{is{at{ion s. -en -er
poly{mer{is{era v. -de bringa
att övergå till polymer
med makromolekyler

poly{mer{is{er{ing s.
poly{mer}kemi s.
poly{mer}plast s.
poly{morf [-år•f] adj. -t -a
mångformig, mång-
gestaltad

polynesi{er [-ne•-] s. -n;
pl. = person som tillhör
den inhemska befolk-
ningen i Polynesien

polynes{isk adj. -t -a
poly{nom [-å•m] s. -et; pl. =
algebraiskt uttryck med
flera termer

polyp [-y•p] s. -en -er
stjälkförsedd utväxt på
slemhinna; fastsittande
nässeldjur m.m.

1poly{plo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., polyploida
med ökat antal kromo-
somuppsättningar

2poly{plo{id [-i•d] s. -en -er
polyploid växt o.d.

polyp}op{er{at{ion s.
poly{prop{en [-e•n] s.
polyp}stock s.
poly{sackar{id [-i•d] s. -en 

-er
poly{sem [-e•m] adj. -t -a
som har flera betydelser

poly{semi [-i•] s. -n
poly{styr{en [-e•n] s.
poly{synd{es [-e•s] s. -en -er
flerledad samordning
med upprepning av
bindeord

poly{synd{et{isk [-e•t-] adj.
-t -a

poly{synd{et{on [-yn•d-] s.
polysyndes; ett p.

poly{te{ism [-is•m] s. -en tro
på flera gudar

poly{te{ist s. -en -er
poly{te{ist{isk adj. -t -a
poly{tekn{isk [-tekk•-] adj. -t

-a som avser flera tekn-
iska områden

poly{ton{al [-a•l] adj. -t -a
två- el. flerstämmig i
olika tonarter

poly{ur{et{an [-a•n] s.
poly{vin{yl}klor{id [-y•l-] s.

pol{är [polä•r] adj. -t -a;
polärt motsatt rakt mot-
satt, fullkomligt motsatt

pom{ada [-ma•-] s. -n pom-
ador hårsalva

pom{ada}gläns{ande adj.
oböjl.

pom{ad{era v. -de smörja in
med pomada

pom{ad{er{ing s.
pomer{ans [-an•s äv. -an•s] s.

-en -er sydfrukt
pomer{ans}olja s.
pomer{ans}skal s.
pomer{ans}träd s.
pommersk [påmm•-] adj. -t

-a som har samband med
Pommern

pommes frites [påmm
fritt•] s. pl. flottyrkokta
potatisstavar

pomo{log [-å•g] s. -en -er
pomo{logi [-i•] s. -n veten-
skapen om odlade träd-
frukter

pomo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

pomp s. -en yttre ståt, glans
pompa s. -n pomp
pompej{ansk [-a•n-] adj. -t 

-a som har samband med
Pompeji

pomp{ong [-ån•] s. -en -er
klotrund garntofs o.d.

pomp{ös [-ö•s] adj. -t -a
ståtlig, praktfull, prunk-
ande; högtravande, upp-
blåst

pomr{are [påmm•-] s. -n;
pl. =, best. pl. pomrarna
inv. i Pommern

poncho [pån•ç-] s. -n; pl. -r
el. -er klädesplagg av ett
rektangulärt stycke tyg e.d.
med öppning för huvud-
et

pond s. -et; pl. = måttenhet
för kraft

pond{us s. -en myndighet,
värdighet, eftertryck,
tyngd

pon{era v. -de anta, förut-
sätta, tänka sig

polyeder 662

21202 Ordlista P  12-11-27  10.05  Sida 662



ponke [pån•ke] s. -n ponkar
ªvard.º vid tilltal pojke

ponny [pånn•i el. -y] s. -n 
-er småvuxen häst

ponny}häst s.
ponny}ras s. -en -er
ponny}rytt{are s.
ponny}vagn s.
ponti{fik{at [-a•t] s. -et; pl. =
påvevärdighet, påves
ämbete el. ämbetstid

pont{on [-to•n el. -tå•n] s.
-en -er flytkropp till stöd
för bro m.m.

pont{on}bro s.
pont{on}brygga s.
pont{onj{är [-ä•r] s. -en -er

ªhist.º krigsbrobyggare
pont{on}kran s.
pool [po•l] s. -en -er

1 grupp för samarbete,
sammanslutning, t.ex. för
enhetlig marknadsföring o.
undvikande av konkurrens;
personalgrupp (t.ex. på
sjukhus) vars medlemmar
tilldelas uppgifter efter
behov m.m. 2 simbass-
äng; lugnt område i
vattendrag

pool}bild{ning s.
pool}tjänst s.
pool}vatten s.

1pop [påpp] s. -en pop-
musik el. popkonst m.m.

2pop [på•p] s. -en -er grek-
isk-katolsk präst

pop}art{ist s.
pop}band s.
pop{corn [påpp•kårn] s. -et;

pl. = mest koll. el. pl. majs-
korn som värmts i olja
o. sprängts

pop{corns}påse s.
pop}gala s.
pop}grupp s.
pop}id{ol s.
pop}kon{sert s.
pop}konst s. konstriktning
som arbetar med collage
o. naturalistisk avbild-
ning av triviala föremål
o.d.

pop}kult{ur s.
popl{in [påpli•n] s. -en el.

-et; pl. -er tyg
popl{in}rock s. -en -ar
popl{in}skjorta s.
pop}låt s.
pop}mus{ik s. populär-
musik spelad av små artist-
grupper (med elgitarrer o.
slagverk)

poppa v. -de ªvard.º p. upp
ge modernare prägel åt
äldre musik m.m., popular-
isera; dyka upp oväntat

poppel s. -n popplar träd
poppel}allé s.
popp{ig adj. -t -a ªvard.º som
avser el. liknar popmusik
o.d.

popp{is adj. oböjl. ªvard.º
populär

pop}platta s.
pop}rock s. -en
pop}skiva s.
pop}stjärna s.
pop}sång{are s.
pop}sång{er{ska s.
popul{ar{is{at{or [-sa•-] s. -n 

-er [-o•r-]
popul{ar{is{era v. -de göra
allmänfattlig, framställa
i allmänfattlig el. lättill-
gänglig form; göra mera
allmänt känd el. omtyckt

popul{ar{is{er{ing s.
popul{ar{itet [-e•t] s. -en
folkgunst, folkynnest;
omtyckthet

popul{ar{itets}jakt s.
popul{ar{itets}siffr{or s. pl.
popul{as [-a•s] s. -en mest i

best. ªmest vard.º enkelt
folk, hopen, massan

popul{at{ion s. -en -er be-
folkning; bestånd av en
biologisk art; samling en-
heter som är föremål för
statistisk undersökning
gm stickprov

popul{ism [-is•m] s. -en rör-
else som bygger på utbredd
politisk missnöjesopin-
ion utan helhetsprogram

popul{ist s. -en -er
popul{ist{isk adj. -t -a
popul{är [-ä•r] adj. -t -a all-

mänt omtyckt; folkkär;
allmänfattlig, lättfattlig;
vanlig bland folk i allmänhet
(t.ex. p. benämning)

popul{är}filo{sof{isk adj. -t -a
popul{är}före{läs{ning s.
popul{är}för{fatt{are s.
popul{är}kon{sert s.
popul{är}konst s.
popul{är}kult{ur s.
popul{är}litter{at{ur s.
popul{är}med{ic{insk adj.

-t -a
popul{är}mus{ik s.
popul{är}press s. -en
popul{är}rom{an s.
popul{är}veten{skap s.
popul{är}veten{skap{lig adj.

-t -a
pop}värld{en s. best.
por s. -en -er fin öppning

i hud m.m.
porf{yr [pårfy•r] s. -en -er

bergart
porf{yr}urna s.
porf{yr}verk s.
por{ig adj. -t -a
por{ig{het s.
porl [på•rl] s. -et
porla v. -de; (vattnet i)

bäcken porlar
por}mask s. -en -ar
porno{graf [-a•f] s. -en -er
porno{grafi [-i•] s. -n sexu-
ellt retande framställning
i ord el. bild

porno{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
por{os{itet [-e•t] s. -en por-
öshet

porr s. -en ªvard.º porno-
grafi

porr}bild s.
porr}bio s.
porr}bio{graf s.
porr}bransch{en s. best.
porr}but{ik s.
porr}film s.
porr{ig adj. -t -a ªvard.º
pornografisk

porr}industri s.
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porr}klubb s.
porr}litter{at{ur s.
porr}tid{ning s.
pors [pårs•] s. -en buske
pors}bränn{vin s.
pors}doft s.
porsl{in [-i•n] s. -et -er före-
mål av vit keramik särsk.
som servis

porsl{ins}af{fär s.
porsl{ins}blomma s.
porsl{ins}but{ik s.
porsl{ins}docka s.
porsl{ins}fabr{ik s.
porsl{ins}fat s.
porsl{ins}fig{ur s.
porsl{ins}hund s.
porsl{ins}kanna s.
porsl{ins}katt s.
porsl{ins}kopp s.
porsl{ins}kross{ning s.
porsl{ins}kärl s.
porsl{ins}lera s.
porsl{ins}mål{ning s.
porsl{ins}pjäs s.
porsl{ins}potta s.
porsl{ins}serv{is s.
porsl{ins}skål s.
porsl{ins}skåp s.
porsl{ins}snäcka s.
porsl{ins}tallr{ik s.
porsl{ins}till{verk{ning s.
porsl{ins}vas s.
pors}myr s.
port [port• el. po•rt] s. -en -ar
porta [port•a el. po•rta] v.

-de ªvard.º vägra tillträde
port{abel [pårta•-] adj. -t

portabla bärbar
port{al [-a•l] s. -en -er ut-
smyckad huvudport

port{al}fig{ur s. ªmest bildl.º
förgrundsgestalt o.d.

port{al}ge{stalt s. ªbildl.º
port{al}kran s.; med portal-

liknande underrede
port{al}para{graf s.
porta{mento [pårtamen•to]

s. -t -n glidning från en ton
till en annan (i sång)

port{at{iv [pårt•- äv. -i•v] adj.
-t -a bärbar, lätt att föra
med sig

port{ato [-a•to] s. -t -n ªmus.º
port{epé s. -n -er sabel-
handrem

porter [på•-] s. -n mörkt öl
porter}but{elj s.
porter}flaska s.
port{följ [pårtföl•j] s. -en 

-er; minister utan p. utan
departement

port{följ}bär{are s.; okritisk
medhjälpare till betyd-
elsefull person

port{följ}lås s.
port{följ}värde s.
port}för{bjuda v. förbjuda
tillträde

port}för{bud s.
port}före s.
port}gång s. -en -ar
porti{er [pårtçe•] s. -n äv.

-en [portçe•n]; pl. -er
hotelltjänsteman som
har hand om rums-
nycklar m.m.

porti{er}disk s.
porti{er}loge s., till 2loge
port{ik [pårti•k] s. -en -er
täckt pelargång, pelar-
hall, kolonnprydd för-
hall

port}in{gång s.
port{ion [pårtso•n] s. -en -er
port{ion{era v. -de mest i förb.

p. ut dela ut i portioner
port{ion{er{ing s.
port{ions}bit s.
port{ions}förpackad adj.
port{ions}för{pack{ning s.
port{ions{vis adv.
port}klapp s.
port}kod s.; för att öppna en

dörr
portlak [på•rt- el. -a•k] s.

-en -er växt
portlak}växt s.
port}lider s.
port{monnä [pårtmånä•] s.

-n -er
port{monnä}lås s.
port}nyckel s.
porto [pårt•-] s. -t -n be-
fordringsavgift för post

porto}fri adj.

porto}fri{het s.
porto}höj{ning s.
porto}kost{nad s.
porto}plikt{ig adj. -t -a
porto}sats s.
por{trätt [-ätt•] s. -et; pl. =
por{trätt}ark{iv s.
por{trätt}byst s.
porträttecknare avstavas

por{trätt}teckn{are s.
porträtteckning avstavas

por{trätt}teckn{ing s.
por{trätt{era v. -de göra por-
trätt av, avbilda, måla av
o.d.

por{trätt{er{ing s.
por{trätt}gall{eri s.
por{trätt}konst s.
por{trätt}lik adj. -t -a
por{trätt}lik{het s.
por{trätt}matr{ikel s.
por{trätt}mål{are s.
por{trätt}mål{ning s.
por{trätt}saml{ing s.
por{trätt}skiss s.
por{trätt}studie s.
por{trätt{ör [-ö•r] s. -en -er
port}tele{fon s.
portug{is [-gi•s] s. -en -er
inv. i Portugal

portug{is{isk adj. -t -a
portug{is{iska s. -n portugis-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

portug{is{isk-svensk adj.
-t -a

port}vakt s.
port{vakts}stuga s.
port{vakts}tjänst s.
port}valv s.
port}vin [på•-] s., till 1vin

portugisiskt starkvin
port{vins}but{elj s.
port{vins}flaska s.
port{vins}glas s.
port{vins}tå s.; tå med pod-
ager

port}åder s.; till levern
port}öppn{ing s.
port{ör [pårtö•r] s. -en -er
bleckbehållare att bära
insamlade växter i

port{ör}rem s. -men -mar
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por{ös [porö•s] adj. -t -a
försedd med porer,
porig, pipig, svampart-
ad; lucker

por{ös{het s.
pose [pås] s. -n [-en] -r
[-er] uttrycksfull el. utstud-
erad el. konstlad kropps-
ställning; effektsökeri;
onatur

pos{era v. -de inta poser;
stå el. sitta modell för
(naken)fotografering m.m.;
göra sig till, söka verka

pos{er{ande adj. oböjl.
pos{er{ing s.
pos{er{ings}ateljé s.
pos{er{ings}flicka s.
pos{it{ion s. -en -er ställ-
ning; läge; ståndpunkt
m.m.

pos{it{ions}be{stäm{ning s.
pos{it{ions}lista s.; för fartyg
pos{it{ions}ljus s.
pos{it{ions}längd s.; i antik

prosodi
pos{it{ions}spel s.; i schack

1pos{it{iv [po•- el. poss•-] adj.
-t -a jakande; befordr-
ande, gillande; gynnsam,
värdefull o.d.; verklig, på-
taglig, faktisk o.d.; som
visar närvaro av ngt
m.m.; utbuktad, konvex;
större än el. över noll; p.
elektricitet med överskott av
protoner; p. bild med
samma fördelning av ljus
o. skugga som motivet

2pos{it{iv [po•- el. poss•-] s.
-et; pl. = positiv bild

3pos{it{iv [-i•v] s. -et; pl. =
bärbar mekanisk orgel
spelad med vev m.m.

4pos{it{iv [po•- el. poss•-] s.
-en -er ªspråkv.º grund-
form i fråga om kompar-
ation (t.ex. ’stor’)

pos{it{iv}hal{are s. ªvard.º
positivspelare

pos{it{iv{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävdar
att vetenskap är begräns-

ad till det erfarenhets-
mässigt givna

pos{it{iv{ist s. -en -er
pos{it{iv{ist{isk adj. -t -a
pos{it{iv}kopia s.
positr{on [-å•n] s. -en -er

ªfys.º positiv elektron
positr{on}kamera s.; för hjärn-

undersökningar
pos{sess{ion{at [-esona•t] s.

-en -er ªåld.º godsägare
pos{sess{iv [påss•- el. -i•v]

adj. -t -a ªspråkv.º som
anger ägare o.d.; possess-
ivt pronomen t.ex. ’min’

pos{sess{iv}at{trib{ut s.
ªspråkv.º

pos{sess{iv}pro{nom{en s.
ªspråkv.º

post s. -en -er 1 knappast pl.;
anstalt el. inrättning för be-
fordran av brev el. likn-
ande försändelser; koll.
brev osv. som befordrats
2 belopp i räkenskaper;
varuparti m.m. 3 stolpe el.
vertikalt stöd vid dörr el.
fönster m.m.; inrättning för
uttag av vatten för brand-
släckning m.m. 4 plats för
tjänstgöring el. bevak-
ning o.d.; vakt; tjänst, be-
fattning; posterande
soldat o.d.

post- i sms efter- o.d.
posta v. -de 1 lämna brev

o.d. för postbefordran
2 gå el. stå på vakt,
vakta, vänta för att ingripa
o.d.

post}abonne{mang s.
post}adress s.
post{al [-a•l] adj. -t -a
posta{ment [-en•t] s. -et;

pl. = fotställning, sockel
post}an{stalt s.
post}an{vis{ning s.
post}av{gift s.
post}bank s. -en -er
post}be{fordra v.
post}be{fordr{an s.
post}be{handla v.
post}be{handl{ing s.

post}bil s.
post}bok s., till 1bok
post}box s., till 1box
post}brev s.
post}bud s.
post}buss s.
post}båt s.
post}check s.
post}dags adv.
post}dat{era [-e•-] v. förse
med senare datum, efter-
datera

post}dat{er{ing s.
post}di{lig{ens s.
post}di{rekt{ör s.
post}dis{trib{ut{ion s.
post}di{strikt s.
poster [påos•ter] s. -n; pl.

postrar el. enl. eng. böjn. af-
fischliknande bild som vägg-
prydnad m.m.

post{era v. -de ställa ut på
vakt o.d.; gå el. stå på vakt

post{er{ad adj. utplacerad
som vakt

poste rest{ante [påst
restan•t el. -an•t] adv. att
avhämtas på posten

poste{rest{ante}adress s.
post{er{ing s. -en -ar utställd
vaktavdelning m.m.

post{er{ings}linje s.
post{ex{ist{ens [-en•s] s. -en
existens efter döden

post}ex{ped{it{ion s.
post}fack s.
post fest{um [fes•t-] adv.
i efterhand, efteråt, för
sent

post}flyg s.
post}frisk adj. -t -a ªfilateliº

postfriskt frimärke
post}fröken s.
post}för{ande adj. oböjl. p. tåg
post}för{ing s.
post}för{skott s.
post{för{skotts}be{lopp s.
post{för{skotts}för{sänd{-

else s.
post{för{skotts}paket s.
post}giro s.
post{giro}blank{ett s.
post{giro}konto s.
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post{giro}nummer s.
post{glaci{al [-a•l] adj. -t -a

bildad efter senaste istiden
post{gymn{asi{al [-a•l] adj. -t

-a eftergymnasial; p. ut-
bildning

post}gång s. -en
post}horn s.
post{horns}snäcka s.
post}hus s.
post{ilj{on [-o•n] s. -en -er
posttjänsteman som
handhar brevutbäring
m.m.

post{ilj{ons}tjänst s.
post{illa [-ill•a] s. -n post-

illor predikosamling med
en årgång predikningar

post}in{spekt{ör s.
post}in{strukt{ion s.
post{isch [-is•] s. -en -er
löshår som inte är hel
peruk, lösfläta

post}kass{ör s.
post}kass{örska s.
post}kom{mun{ist{isk adj.

-t -a
post}kont{or s.
post}kort s.
post}kund s.
post}kupé s.
post}kupp s.
post}kur s., till 2kur
post}kvitto s.
post}led{es adv.
post}lucka s. ªfinl.º brev-
inkast

post{ludi{um [-lu•-] s. post-
ludiet postludier efterspel
på orgel efter gudstjänst

post}låda s. ªfinl. äv.º privat
brevlåda

post}man s., till 1man
post{meno{paus{al [-a•l] adj.

-t -a efter menopausen
post}mod{ern adj. -t -a

ªkonst.º
post}mod{ern{ism s. -en

ªkonst.º
post}mod{ern{ist{isk adj. -t -a

ªkonst.º
post}muse{um s.
post}mäst{are s.

post{ning s.
post}nummer s.
post{nummer}kata{log s.
posto s. oböjl. ställa sig;

fatta p. inta försvarsställ-
ning

posto{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men speci-
ellt utformat brev för
hyllning på högtidsdag
o.d.

post}om{bud s.
post}om{råde s.
post{op{er{at{iv [-i•v] adj. -t 

-a som äger rum efter oper-
ation; p. behandling

post}order s.
post{order}firma s.
post{order}före{tag s.
post{order}för{sälj{ning s.
post{order}kata{log s.
post}paket s.
post}papper s.
post}pers{on{al s.
post{pon{era [-e•-] v. -de
sätta el. ställa efter; p. en
inteckning i fråga om för-
månsrätt

post{pos{it{ion [-o•n] s. -en 
-er ªspråkv.º

post{pos{it{iv [-i•v] adj. -t -a
ªspråkv.º efterställd

post}reg{ion s.
post}re{missa s.
post{re{miss}växel s.
post}rån s.
post}röst s.
post}rösta v.
post}röst{ande s. -t
post}röst{ning s.
post}sem{in{ari{um s. sam-
kväm efter seminarie-
övning

post}serv{ice s.
post}skjuts s. ªåld.º
post{skript{um [-ip•t-] s. -et;

pl. = tillägg i brev o.d.,
efterskrift; jfr PS

post}sort{er{ing s.
post}spar{bank s.
post{spar{banks}bok s., till

1bok
post}stadga s., till 2stadga

post}stat{ion s.
post}strukt{ur{al{ism s.
post}ställe s.
post}stämpel s.
post}stämpla v.
post}stämpl{ing s.
post}säck s.
post}taxa s.
post}tjänste{man s.
post}traf{ik s.
post}tur s. -en -er
postul{ant s. -en -er person
som vill bli novis

postul{at [-a•t] s. -et; pl. =
obevisat men självklart
antagande, utan vidare
giltig sats

postul{era v. -de anta el.
förutsätta som postulat
m.m.

post{um [påstu•m] adj. -t -a
född efter faderns död;
utgiven efter författarens
död; tillkommen el. ut-
delad e.d. efter veder-
börandes död (t.ex. p.
medalj, p-t pris)

post}ut{bär{ning äv. post}-
ut{bär{ing s.

post}ut{del{ning s.
post}vagn s.
post}verk s.
post}väsen el. post}-

väsende s.
post}väska s.
post}växel s.
pos{ör [-ö•r] s. -en -er till-
gjord el. effektsökande
person

pot{age [-a•s] s. -n [-en] -r
[-er]; avredd soppa

potat{is [-ta•-] s. -en -ar; ha
satt sin sista p. ªvard.º ha
fått vara med för sista
gången p.g.a. fadäs e.d.

potat{is}blast s.
potat{is}bränn{vin s.
potat{is}bulle s.
potat{is}chips s.; till chips 1
potat{is}flinga s.; mest i pl.
potat{is}grat{äng s.
potat{is}hacka s.
potat{is}kastrull s.
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potat{is}knöl s.
potat{is}kok s.
potat{is}kräfta s.
potat{is}käll{are s.
potat{is}land s., till 2land
potat{is}mjöl s.
potat{is}mos s.
potat{is}näsa s.
potat{is}odl{are s.
potat{is}odl{ing s.
potat{is}planta s.
potat{is}plock{ning s.
potat{is}puré s.
potat{is}sall{ad s.
potat{is}skal s.
potat{is}skal{are s.
potat{is}skal{ning s.
potat{is}skorv s. -en
potat{is}soppa s.
potat{is}sort s.
potat{is}säck s.
potat{is}sätt{are s.
potat{is}sätt{ning s.
potat{is}tryck s.; tygtryck
potat{is}upp{tag{are s. -n;

pl. =, best. pl. potatis-
upptagarna

potat{is}upp{tag{ning s.
potat{is}växt s.
potat{is}åker s.
potat{is}ål s. 1 rundmask

2 grodd
potemkin}kuliss
[paçåmm•kin-] s. ªbildl.º
förskönande anordning
e.d. för döljande av
verkligheten, bedräglig
fasad, mest i pl.

pot{ens [-en•s] s. -en -er
manlig förmåga till sam-
lag; övernaturlig makt,
naturkraft o.d.; matematisk
storhet; högsta grad; ut-
spädningsgrad; innebo-
ende möjlighet; m.m.

pot{ens}pro{blem s.
pot{ens}serie s.
pot{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
som har sexuell potens;
kraftigt verkande (t.ex. p.
läkemedel)

pot{ent{at [-a•t] s. -en -er
härskare; mäktig person

pot{enti{al [-n(t)sia•l] s. -en 
-er förmåga, kapacitet,
resurser

pot{enti{al}funkt{ion s.
pot{enti{al{itet [-n(t)sialite•t]

s. -en
pot{enti{al}skill{nad s.

elektrisk p. spänning
pot{enti{ell [-n(t)siell•] adj.

-t -a förefintlig som
möjlighet, möjlig;
slumrande, latent

pot{enti{era [-n(t)sie•-] v. -de
ge högre värde åt, upp-
höja, stegra; upphöja
matematisk storhet till högre
potens m.m.

pot{enti{er{ing s.
pot{kes el. pot{käs [påtçe•s] s.

-en riven gammal ost med
smör o. konjak m.m.

pot{kes}burk s.
potkäs se potkes
pot{purri [-i•] s. -et -er
blandning, litet av varje;
tonstycke hopfogat av
flera kända melodier m.m.

pot{purri}stycke s.
pott s. -en -er skål med in-
satser i spel; sammanlagd
vinst; summa el. löne-
ökningsutrymme att för-
dela o.d.

potta s. -n pottor
pott}aska s. kaliumkarb-
onat

pott}kant s. sätta på pott-
kanten ªvard.º försätta i
svårt läge

potträning avstavas
pott}trän{ing s.; för småbarn

pott}val s. -en -ar kaskelott
potät{er s. pl. ªvard.º potatis
poul{ard [pola•rd] s. -en -er
gödd unghöna

power}play [pao•erplej] s.
oböjl. ett p. spel i numer-
ärt överläge för ena laget
i ishockey

1poäng [-än•] s. -en äv. -et;
pl. = enhet för värdering,
t.ex. i spel el. idrott

2poäng [-än•] s. -en -er

viktig el. lustig el. pikant
punkt; (själva) poängen
det viktiga el. avgörande
el. roliga

poäng}be{döma v.
poäng}be{döm{ning s.
poäng}be{last{ning s.
poäng}be{räkn{ing s.
poäng}be{segra v.
poäng}dom{are s.
poäng}för{lust s.
poäng}giv{ande adj. oböjl.
poäng}jakt s.
poäng}lös adj. -t -a
poäng}lös{het s.
poäng{mäss{ig adj. -t -a
poäng}plats s.
poäng}plock{are s.
poäng}pro{men{ad s.
poäng}seger s.
poäng}skala s.
poäng}ställ{ning s.
poäng}summa s.
poäng}syst{em s.
poäng}sätta v.
poäng}sätt{ning s.
poäng}tal s.
poängt{era [-änte•-] v. -de
framhäva, betona,
understryka m.m.

poängt{er{ing s.
poäng}tips s.
poäng}värde s.
p-piller s.; preventivmedel
PR [pe•ärr] s. oböjl.; företags

(verksamhet för främjande av)
goda förbindelser med
samhälle o. allmänhet,
verksamhet för information
el. propaganda o.d.; god
PR

1pracka s. -n prackor fågel
2pracka v. -de; p. på ngn ngt

ªvard.º lura, truga på ngn
ngt

prack}ägg s.
pragm{at{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om språkets
användning m.m.

pragm{at{ik{er [-a•t-] s. -n;
pl. =

pragm{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
som präglas av pragmat-
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ism; praktiskt inriktad
m.m.; p. historieskrivning
som skildrar orsaks-
sammanhangen o. ger lär-
domar för framtiden

pragm{at{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävdar
att sanning är avhängig
av sin nyttighet el. frukt-
barhet o.d.; pragmatisk
inställning

prakt s. -en
prakta v. -de ªvard.º delta i
praktisk utbildningskurs,
särsk. i praktisk-teologisk kurs

prakt{are s. -n; pl. =, best. pl.
praktarna

prakt}bagge s.; insekt
prakt}band s.; bokband
prakt}bygg{nad s.
prakt}dräkt s.
prakt}ex{empel s.
prakt}ex{empl{ar s.
prakt}full adj. -t -a
prakt}full{het s.
prakt}ge{mak s.
prakt}gräl s.
prakt{ik [-i•k] s. -en yrkes-
utövning, verksamhet;
läkares el. advokats rörelse
el. mottagningsrum o.d.;
erfarenhet, övning;
tillämpning i verkliga
livet; i praktiken ofta i
praktiska livet el. i verk-
ligheten

prakt{ik{abel [-ka•-] adj. -t
praktikabla användbar,
utförbar

prakt{ik{ant [-an•t] s. -en -er
person som gm arbete
skaffar sig erfarenhet i ett
yrke m.m.

prakt{ik{ant}lön s.
prakt{ik{ant}plats s.
prakt{ik}arbete s.
prakt{ik{er [-ak•t-] s. -n; pl. =
praktiskt verksam pers-
on; praktiserande läkare
m.m.

prakt{ik{er}tjänst s.
prakt{ik}fall s.
prakt{ik}jobb s.

prakt{ik}peri{od s.
prakt{ik}plats s.
prakt{ik}tid s.
prakt{ik}tjänst s.
prakt{ik}tjänst{gör{ing s.
prakt{ik}vana s.
prakt{is{era v. -de tillämpa,
omsätta i handling;
utöva yrkesverksamhet
som läkare med privat mot-
tagning el. som advokat
m.m.; gm arbete skaffa
sig erfarenhet i ett yrke

prakt{is{er{ande adj. oböjl.
p. läkare

prakt{is{er{ing s.
prakt{isk adj. -t -a som gäll-
er handling el. praktik
o.d.; ändamålsenlig, an-
vändbar; som går klokt
till väga el. visar gott
verklighetssinne; händig
o.d.; praktiskt taget ofta så
gott som

prakt{isk{het s.
prakt{isk-teo{log{isk adj. -t -a
prakt}karl s.
prakt}kvinna s.
prakt}lilja s.
prakt}lysten adj.
prakt}lyst{nad s.
prakt}miss s. -en -ar enorm
miss

prakt}mål{ning s.
prakt}möbel s.
prakt}pjäs s.
prakt}sal s.
prakt}skrud s.
prakt}upp{laga s.
prakt}ut{gåva s.
prakt}verk s.
prakt}vån{ing s.
prakt}älsk{ande adj. oböjl.
pral{in [-i•n] s. -en -er
chokladbit med fyllning

pral{in}bland{ning s.
prao [-a•o] s. -n -r praktisk
arbetslivsorientering;
ªvard.º elev i praktisk
arbetslivsorientering

prao}elev s.
prassel s. prasslet
prassel}torr adj. -t -a

prassla v. -de; prasslande
löv; p. med papper

prat s. -et
1prata v. -de
2prata s. -n prator vardags-

språklig monolog el. dia-
log t.ex. som teaterstycke

prat}bubbla s.; i tecknad serie
prat}glad adj.
prat{ig adj. -t -a ªvard.º
prat{ig{het s.
prat}kvarn s.
prat}lysten adj.
prat}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. pratmakarna
prat}mak{erska s. -n prat-

makerskor
prat{sam adj. -t -ma
prat{sam{het s.
prat}show s. program i
radio/TV där kända
personer deltar i dis-
kussioner el. intervjuer

prat}sjuk adj. -t -a
prat}sjuka s.
prat}stund s.
prat}tag{en s. pl. best. ªvard.º

vara i p.
PR-av{del{ning s.
prax{is s.; best. = äv. -en
vedertaget bruk; rätts-
sedvänja; praktik

PR-chef s.
pre- i sms före, på förhand

o.d.
pre{bende [-en•de] s. -t -n
pastorat som åtföljer
biskopsämbete m.m.

pre{bende}past{or{at s.
pre{ced{ens}fall [-en•s-] s.
föregående likartat
rättsfall

pre{cept{or [-sep•t-] s. -n -er
[-o•r-] ä. titel för biträd-
ande professor

pre{cept{ors}be{fatt{ning s.
preci{osa [-esio•-] äv.

preti{osa [-e(t)sio•-] s. pl.
dyrbarheter; smycken
o.d.

preci{os{itet [-esi-, -e•t] äv.
preti{os{itet [e(t)si-, -e•t] s.
-en förkonstling
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1pre{cis [-i•s] adv. alldeles,
just, på pricken; på
klockslaget

2pre{cis [-i•s] adj. -t -a nog-
grann, exakt; punktlig
o.d.

pre{cis{era v. -de noga be-
stämma el. ange, ut-
trycka klart o. bestämt

pre{cis{er{bar adj. -t -a
pre{cis{er{ing s.
pre{cis{ion s. -en noggrann-
het, exakthet; punktlig-
het o.d.

pre{cis{ions}arbete s.
pre{cis{ions}bomba v.
pre{cis{ions}in{stru{ment s.
pre{cis{ions}jobb s.
pre{cis{ions}mått s.
pre{cis{ions}mät{ning s.
pre{cis{ions}skjut{ning s.
pre{cis{ions}styrd adj.
pre{cis{ions}tavla s.; för skjut-

ning
pre{cis{ions}ur s. -et; pl. =
pre{cis{ions}vapen s.
pre{cis{ions}verk{tyg s.
pre{cis{ions}våg s. -en -ar
pre{cis{ions}väg{ning s.

1preci{ös [-esiö•s] äv. preti{ös
[-e(t)siö•s] adj. -t -a till-
gjord, förkonstlad

2preci{ös [-esiö•s] s. -en -er;
De löjliga preciöserna

pre{dat{ion s. -en det att
djur dödar och äter
annat djur

pre{dat{or [da•tor] s. -n -er
[-o•r-]; djur som dödar
och äter annat djur

pre{de{stin{at{ion [-o•n] s. -en
pre{de{stin{at{ions}lära s.
pre{de{stin{era [-ne•-] v. -de
förutbestämma till salighet
m.m.

pre{de{stin{er{ad adj.
pre{de{stin{er{ing s.
pre{dika [-di•-] v. -de
pre{dika{ment [-en•t] s. -et;

pl. = kinkig belägenhet
pre{dik{an [-di•-] s.; best. =; i

pl. används predikningar;
en p.

pre{dik{ant [-an•t] s. -en -er
pre{dik{ant}skola s.
Pre{dik{ar{en [-di•-] namn;

i Bibeln
pre{dik{at [-a•t] s. -et; pl. =;

i satsen ’han springer’ är
’springer’ p.

1pre{dik{at{iv [-i•v äv. predd•-]
adj. -t -a ansluten till pre-
dikatet o.d.; predikativt at-
tribut, t.ex. ’oberörd’ i ’han
går oberörd vidare’

2pre{dik{at{iv [-i•v äv. predd•-]
s. -et; pl. = ªspråkv.º predik-
atsfyllnad el. predikativt
attribut

pre{dik{ats}fyll{nad s. i satsen
’han är lång’ är ’lång’ p.

pre{dik{ats}lös adj. -t -a
pre{dik{ats}verb s.
pre{dik{ning [-di•-] s. -en -ar

mest i pl. predikan
pre{diko}saml{ing s.
pre{diko}språk s.
pre{diko}stil s.
pre{diko}text s.
pre{diko}ton s., till 1ton
pre{diko}tur s. -en -er
pre{diko}ämne s.
pre{dik}stol [predd•- el.
pre•-] s. talarstol i kyrkan

pre{dik{stols}psalm s.
pre{dik{stols}trappa s.
pre{dis{pon{era [-ne•-] v. -de

på förhand göra mottaglig
el. benägen för o.d.

pre{dis{pon{er{ad adj. mot-
taglig, med anlag för ngt

pre{dis{pon{er{ing s.
pre{dis{pos{it{ion [-o•n] s.
mottaglighet, anlag

pre{dom{in{era [-ne•-] v. -de
vara förhärskande; ha
övervikten

pre{ex{ist{ens [-en•s] s. -en
föruttillvaro, själens ex-
istens före jordelivet

pre{ex{ist{era [-te•-] v. -de
finnas till förut

pre{fabr{ic{era [-se•-] v. -de
tillverka i förväg, förtill-
verka

pre{fabr{ic{er{ing s.

pre{fabr{ik{at{ion [-o•n] s. -en
pre{fekt [-ek•t] s. -en -er
föreståndare, styresman
m.m.

pre{fekt{skap s. -et
pre{fekt{ur [-u•r] s. -en -er
pre{fer{ens [-an•s] s. -en -er

1 företräde, förmånsrätt;
böjelse el. sympati som ger
företräde åt ngn el. ngt
2 (bud i) kortspel

pre{fer{ens}aktie s.
pre{fer{ens}spel s.
pre{fer{ens}tull s.
pre{fer{era v. -de ge före-
träde, föredra

pre{fig{era [-ge•-] v. -de
ªspråkv.º förse med el.
sätta som prefix

pre{fig{er{ing s. ªspråkv.º
pre{fix [-ik•s] s. -et; pl. =

ªspråkv.º ordelement som
fogats till ords början,
förstavelse o.d.

pre{fix}av{led{ning s. ªspråkv.º
pre{glaci{al [-a•l] adj. -t -a

bildad före senaste istiden
pregn{ans [-ennan•s el.
-egn- el. -an•s] s. -en

pregn{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a uttrycksfull,
kärnfull, utpräglad;
innehållsrik

pre{hist{or{isk [-o•-] adj. -t -a
förhistorisk

preja v. -de anmoda fartyg
att stoppa; skinna, upp-
skörta

prej{are s. -n; pl. =, best. pl.
prejarna

prej{eri [-i•] s. -et -er upp-
skörtning o.d.

prej{eri}för{sök s.
prej{ning s. -en -ar
prej{nings}för{sök s.
prej{nings}skott s.
prej}rop s.
prej}skott s.
pre{jud{ic{era v. -de utgöra
prejudikat m.m.

pre{jud{ic{er{ande adj. oböjl.
pre{jud{ik{at [-a•t] s. -et; pl. =
dom el. beslut o.d. som
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kan åberopas för likart-
ade senare fall

pre{jud{ik{at}bild{ande adj.
oböjl.

pre{jud{ik{at}fall s.
pre{jud{ik{at}saml{ing s.
pre{kär [-kä•r] adj. -t -a
vansklig, bekymmersam;
pinsam, ömtålig

pre{lat [-a•t] s. -en -er högt
uppsatt prästman med
myndigt uppträdande

pre{lat{ens{isk [-en•s-] adj.
-t -a

pre{lat}ge{stalt s.
pre{lat{ur [-u•r] s. -en -er
pre{lim{in{är [-ä•r] adj. -t -a
förberedande, inledande
o.d.

pre{lim{in{är}av{gift s.
pre{lim{in{är}av{tal s.
pre{lim{in{är}boka v.
pre{lim{in{är{er [-ä•r-] s. pl.
förberedande förhandl-
ingar, förberedelser

pre{lim{in{är}skatt s.
pre{ludi{era [-ie•-] v. -de in-
leda ett tonstycke med
förspel

pre{ludi{er{ing s.
pre{ludie}spel s.
pre{ludi{um [-lu•-] s. preludi-

et preludier förspel till
koral m.m. el. självständigt
tonstycke för piano; ªbildl.º
förberedelser o.d.

1pre{matur [-u•r] adj. -t -a
ofullgången, för tidigt
född

2pre{matur [-u•r] s. -en -er
för tidigt fött barn

pre{men{stru{ell adj. -t -a; 
p. spänning

premie s. -n -r belöning,
pris o.d.; försäkringsav-
gift m.m.

premie}bok s., till 1bok
premie}fond s.
premie}fri adj.
premie}höj{ning s.
premie}in{be{tal{ning s.
premie}in{komst s.
premie}in{täkt s.

premie}lån s.
premie}ob{lig{at{ion s.
premie{ob{lig{at{ions}lån s.
premi{era v. -de prisbelöna,
ge pris åt el. för

premi{er{bar adj. -t -a
premie}re{serv s.
premi{er{ing s. -en -ar
premi{er{ings}nämnd s.
premie}sänk{ning s.
premie}åter{bär{ing s.
pre{miss [-iss•] s. -en -er
förutsättning, över- el.
undersats i en slutled-
ning, försats

1premi{um s. premiet premier
belöning

2premi{um s. oböjl. högokt-
anig bensin; en p.

premi{um}bens{in s.
premi{är [-ä•r] s. -en -er
första framförande av en
pjäs el. film (på en teater)
m.m.; som förled i sms äv.
första, ledande

premi{är}aktr{is s.
premi{är}akt{ör s.
premi{är}bio{graf s.
premi{är}dag s.
premi{är}dans{ör s.
premi{är}dans{ös s.
premi{är}elev s.; vid teater

m.m.
premi{är}före{ställ{ning s.
premi{är}gäst s.
premi{är}kväll s.
premi{är}lej{on s. ªvard.º
premi{är}min{ister s. stats-
minister i vissa länder

premi{är}om{gång s.
premi{är}pro{gram s.
premi{är}publ{ik s.
premi{är}tur s. -en -er
premi{är}upp{föra v.
premi{är}visa v.
pre{nat{al [-a•l] adj. -t -a
före födseln, foster-; p.
sjukdom

pre{numer{ant [-an•t] s. -en 
-er

pre{numer{ant}an{tal s.
pre{numer{ant}stock s.
pre{numer{ant}värv{ning s.

pre{numer{at{ion s. -en -er
pre{numer{at{ions}av{gift s.
pre{numer{at{ions}pris s., till

1pris
pre{numer{era v. -de; p. på

en tidning beställa o. för-
utbetala

pre{par{and}kurs [-an•d-] s.
förberedande kurs

pre{par{at [-a•t] s. -et; pl. =
farmaceutisk el. kemisk-
teknisk produkt; biolog-
iskt el. geologiskt materi-
al som iordningställts för
studium o.d.

pre{par{at}för{skriv{ning s.
pre{par{at}glas s.
pre{par{at{ion s. -en -er
pre{par{at{ions}kurs s. ªfinl.º
preparandkurs

pre{par{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]

pre{par{at{ris [-i•s] s. -en -er
pre{par{at}rör s.
pre{par{era [-e•ra] v. -de för-
bereda; förberedande be-
handla; bereda som pre-
parat

pre{par{er{ing s.
pre{par{er{ings}arbete s.
pre{par{er}nål s.
pre{pos{it{ion [-o•n] s. -en -er

oböjlig partikel av typen ’på’ i
’stå på golvet’

pre{pos{it{ion{ell [-ell•] adj.
-t -a

pre{pos{it{ions}ad{verbi{al s.
pre{pos{it{ions}at{trib{ut s.
pre{pos{it{ions}ut{tryck s.
pre{rafael{it [-i•t] s. -en -er
målare el. författare med
italiensk 1400-talskonst
före Rafael som konst-
närligt ideal

pre{rafael{it{isk adj. -t -a
pre{rog{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
företrädesrätt, för-
månsrätt

presbyt{er [-ess•-] s. -n -er
[-te•rer]; förtroendeman
i urkristen el. reformert för-
samling, äldste

presbyt{eri{an [-a•-] s. -en 
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-er anhängare av reform-
ert kyrka med styrelse av
presbyter

presbyt{eri{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

presenn{ing [-senn•- el.
press•-] s. -en -ar vatten-
tät skyddsduk

presenn{ings}för{råd s.
presenn{ings}väv s.
pre{sens s.; pl. = tempus-

(form), t.ex. ’går’, ’talar’; 
ett p.

pre{sens}form s. -en -er
pre{sens}parti{cip s.; särskr.

äv.; t.ex. ’gående’
pre{sens}änd{else s.

1pre{sent [-en•t] s. -en -er
gåva

2pre{sent [-en•t] adj.; n. =, -a
närvarande i minnet,
uppe i medvetandet

pre{senta [-en•ta] v. -de
ªvard.º skänka, förära

pre{sent{abel [-a•-] adj. -t
presentabla tillräckligt
snygg el. hyfsad för att
kunna visas el. visa sig
o.d.

pre{sent}art{ikel s.
pre{sent{at{ion s. -en -er
pre{sent{at{ions}form s. -en -er
pre{sent{at{ions}papper s.;

t.ex. check, växel
pre{sent{at{ör [-ö•r] s. -en -er
programvärd, konfer-
encié o.d.

pre{sent}bod s.
pre{sent}bok s., till 1bok
pre{sent{era v. -de föreställa

ngn för ngn; uppvisa;
framlägga; överlämna,
skänka

pre{sent{er}bricka s.
pre{sent}för{pack{ad adj.
pre{sent}för{pack{ning s.
pre{sent}kort s.
pre{serv{at{iv [-i•v] s. -et;

pl. = skyddsmedel, före-
byggande medel

pre{serv{era v. -de skydda,
bevara, förebygga

pre{serv{er{ing s.

pre{ses s.; best. =; pl. -ar
ordförande i akademi m.m.;
en p.

pre{ses}val s. -et; pl. =
pre{sid{ent [-en•t] s. -en -er
statsöverhuvud i re-
publik; chef i hovrätt m.m.;
ordförande

pre{sid{ent}bo{stad s.
pre{sid{ent}före{drag{ning s.

ªfinl.º regeringssamman-
träde som leds av presid-
enten

pre{sid{ent}kamp{anj s.
pre{sid{ent}kand{id{at s.
pre{sid{ent}makt s. -en
pre{sid{ent}palats s.
pre{sid{ent}peri{od s.
pre{sid{ent}post s.
pre{sid{ent{skap [-en•t-] s.

-et presidentbefattning el.
-tid

pre{sid{ent}skifte s.
pre{sid{ent}styre s.
pre{sid{ent{ur [-u•r] s. -en -er
pre{sid{ent}val s. -et; pl. =
pre{sid{ent{vals}kamp{anj s.
pre{sid{ent}ämbete s.
pre{sid{era v. -de sitta som
ordförande; sitta som
den förnämste el. som
värd

pre{sidie}leda{mot s.
pre{sidie}val s. -et; pl. =
pre{sidi{um [-si•-] s. presidiet

presidier ordförande-
skap; ledning el. styrelse

pre{skrib{era v. -de mest i
pass. förklara fordringsrätt
o.d. ogiltig el. upphäva
straffbarhet för brott m.m.
på grund av viss för-
fluten tid

pre{skrib{er{ad adj. preskrib-
erat brott

pre{skript{ion [-pso•n] s. -en
pre{skript{ions}lag s. -en -ar
pre{skript{ions}regel s., till

1regel
pre{skript{ions}tid s.

1press s. -en -ar pressning;
redskap el. maskin för
pressning; maskin för

tryckning av böcker o.
tidningar m.m.

2press s. -en tidningar o.
tidskrifter; tidnings-
väsen; kritik i tidningar
osv.; få god p.

pressa v. -de utöva jämnt
och kraftigt tryck på ngt;
ªbildl.º tvinga, driva;
stryka

pressaft avstavas press}saft s.
press}an{svar{ig adj. -t -a
press{are s. -n; pl. =, best. pl.

pressarna
press}at{taché s.
press{bar adj. -t -a till pressa
press}byrå s. -n -er
press{byrå}kiosk s.
press}cens{ur s.
press}center s., till 3center
press}centr{um s.
press}chef s.
press}de{batt s.
press}dis{kuss{ion s.
press}duk s.; till pressa
pressekreterare avstavas

press}se{kret{er{are s.
press{eri [-i•] s. -et -er
press}et{ik s.
press}et{isk adj. -t -a
press}folk s.
press}forsk{ning s.
press}foto s.
press}foto{graf s.
press}fri{het s.
press}gjuta v.; till pressa
press}gjut{ning s.
press}glas s.; till pressa
press}granne s.
press}gurka s.; till pressa
press}hist{oria s.
press}in{form{at{ion s.
press{ion [-so•n] s. -en
tryck; tvång

press}järn s.; till pressa
press}kamp{anj s.
press}klipp s.
press}kol{lega s.
press}kom{ment{ar s.
press}kom{mun{iké s.
press}kon{fer{ens s.
press}kort s.
press}kör s. -en -er
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press}lägga v.
press}lägg{ning s. den tid-
punkt då en tidning
börjar tryckas

press}läkt{are s.
press}man s., till 1man
press}med{del{ande s.
press}mot{tag{ning s.
press}möte s.
press{ning s.
press}of{fic{er s.
press}om{buds{man s.
press}org{an s.
press}pol{em{ik s. -en
press}pro{pag{anda s.
press}re{akt{ion s.
press}re{lease s.
press}ros{or s. pl. ªbildl.º
press}råd s. -et; pl. =
press}röst s.
press}tal{es{man s.
presstopp avstavas press}-

stopp s., till 1stopp
press}träff s.
presstöd avstavas press}-

stöd s.
press}upp{båd s.
press}upp{gift s.
press}ut{tal{ande s.
press}veck s.; till pressa
press}vis{ning s.
pressylta avstavas press}-

sylta s.; till pressa
press}över{sikt s. ªfinl.º
prest{anda [-an•da] s. pl.
åligganden; prestationer,
prestationsförmåga

prest{anda}krav s.
prest{at{ion s. -en -er utfört
arbete; utmärkt arbete,
insats; fullgörande o.d.

prest{at{ions}dug{lig adj.
-t -a

prest{at{ions}för{måga s.
prest{at{ions}gräns s.
prest{at{ions}krav s.
prest{at{ions}lön s.
prest{at{ions}nivå s.
prest{at{ions}norm s.
prest{at{ions}tänk{ande s. -t
prest{at{ions}ång{est s.
pre{stav [-a•v] s. -en -er
marskalk o.d. vid pro-

cession, bärare av florbe-
hängd stav i begravnings-
tåg; sådan stav

pre{stav{era v. -de tjänst-
göra som prestav

prest{era v. -de åstad-
komma, fullgöra, utföra,
erlägga; uppvisa, fram-
lägga

prest{er{ing s.
prest{ige [-i•s] s. -n [-en];
anseende, inflytande

prest{ige}be{gär s.
prest{ige}be{ton{ad adj.
prest{ige}bunden adj.
prest{ige}fråga s.
prest{ige}fylld adj.
prest{ige}för{lust s.
prest{ige}hän{syn s.
prest{ige}ladd{ad adj.
prest{ige}lös adj. -t -a
prest{ige}sak s.
prest{ige}skäl s.
prest{ige}sym{bol s.
prest{ige}tänk{ande s. -t
prest{ige}vinst s.

1prest{iss{imo [-iss•-] adv.
ªmus.º ytterst snabbt

2prest{iss{imo [-iss•-] s. -t -n
ªmus.º

1presto adv. ªmus.º mycket
snabbt

2presto s. -t -n ªmus.º
presto}tempo s., till tempo
pre{sum{era v. -de förut-
sätta, anta, ta för givet

pre{sum{er{ing s.
pre{sumt{ion [-mso•n] s. -en

-er
pre{sumt{iv [-i•v] adj. -t -a
förmodad; blivande,
närmast i tur

pre{tend{ent [-tenden•t] s.
-en -er person som gör
anspråk på ngt; tronkräv-
are

pre{tend{era [-tende•- el.
-tande•-] v. -de göra an-
språk på, fordra, kräva

pre{tent{ion [-anso•n] s. -en
-er anspråk, krav; i sing. o.
(mest) pl. äv. anspråksfull-
het

pre{tent{ions}lös adj. -t -a
pre{tenti{ös [-ansö•s] adj. -t 

-a anspråksfull, fordr-
ande; alltför anspråks-
full, utmanande o.d.

pret{er{it{um [-te•-] s. -et;
pl. = tempusform för för-
fluten tid, mest imperfekt

pret{er{it{um}form s. -en -er
pretiosa se preciosa
pretiositet se preciositet
pretiös se 1preciös
pret{or s. -n -er [-o•r-] rom-

ersk ämbetsman under antiken
pret{ori{an [-a•n] s. -en -er
medlem av romersk kejs-
ares livvakt under antik-
en m.m.

pret{ori{an}pre{fekt s.
pret{ors}ämbete s.
preuss{are [pröj•s- el.
pråj•s-] s. -n; pl. =, best. pl.
preussarna inv. i Preussen

preuss{eri [-i•] s. -et över-
driven militär drill, mil-
itärt översitteri m.m.

preuss{isk adj. -t -a
pre{val{ens [-en•s] s. -en
övervikt, dominans;
ªmed.º antalet sjuka i en
viss sjukdom vid en be-
stämd tidpunkt

pre{val{ent [-en•t] adj.; n. =, 
-a förhärskande, över-
vägande

pre{vent{ion [-nso•n] s. -en
förebyggande av brott m.m.

1pre{vent{iv [-i•v] adj. -t -a
förebyggande; förhindr-
ande oönskad graviditet

2pre{vent{iv [-i•v] s. -et; pl. =
förebyggande medel;
skyddsmedel mot
oönskad graviditet

pre{vent{iv}krig s.
pre{vent{iv}medel s.
pre{vent{iv{medels}-

auto{mat s.
pre{vent{iv{medels}råd{-

giv{ning s.
pre{vent{iv}met{od s.
pre{vent{iv}piller s.; vanl.

p-piller
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1prick s. -en -ar punkt; an-
märkning; sjömärke; ªvardº
person; på pricken; träffa
p.; till punkt och pricka

2prick adv. ªvard.º precis; på
klockslaget

pricka v. -de förse el. ut-
märka med prickar el.
märken; träffa mitt i prick;
anmärka på o.d.; sticka
m.m.

prick{are s. -n; pl. =, best. pl.
prickarna

prick}be{last{ning s.
prick}blad s.; krukväxt
prick}fri adj.
prick{ig adj. -t -a
prick{ig{het s.
prick}mönster s.
prick{ning s. -en -ar
prick}sjuka s.; t.ex. på äpplen
prick}skjut{ning s.
prick}skytt s.
prick}säker adj.
priffe s. -n ªvard.º kortspelet
preferens

priffe}parti s.
priffe}spel s.
prilla s. -n prillor ªvard.º pris
snus att lägga under läppen

prill{ig adj. -t -a ªvard.º
tokig, dåraktig

prill{ig{het s.
prim s. -en -er samklang
mellan två toner av
samma tonhöjd; vapenläge
el. parad i fäktning m.m.;
som förled i sms äv. jämnt
delbar endast med 1 o.
sig självt

prima adj. oböjl. förstklass-
ig, av bästa sort; ypper-
lig, förträfflig; första
(t.ex. p. växel)

prima{donna [-dånn•a] s. -n
primadonnor främsta
skådespelerska el. sång-
erska vid teater o.d.,
stjärna; diva

prima{donna}roll el. prima{-
donne}roll s. -en -er

prim{al [-a•l] s. -en -er ång-
estskapande situation

från mycket tidigt skede
el. avreagering av sådan
med skrik

prim{al}skrik s.
prim{al}terapi s.
prim{arie [-a•-] s. -n -r
förste violinist i stråk-
ensemble m.m.

prim{as s.; best. = el. -en
kyrkligt överhuvud i ett
land

1prim{at [-a•t] s. -et före-
träde, överhöghet; prim-
as’ ämbete el. ställning el.
ämbetstid o.d.

2prim{at [-a•t] s. -en -er mest
i pl. varelse tillhörande
den däggdjursordning
som omfattar bl.a. apor
o. människor

prima}växel s. första ex-
emplar av dubblettväxel

prim}fakt{or s. faktor som
utgör primtal

prim{it{iv [-i•v el. primm•- el.
pri•-] adj. -t -a ursprung-
lig; outvecklad; enkel

prim{it{iv{ism [-is•m] s. -en
riktning inom konst o. litter-
atur som hyllar det prim-
itiva

prim{it{iv{ist s. -en -er
prim{it{iv{ist{isk adj. -t -a
prim{it{iv{itet [-e•t] s. -en
primo s. oböjl. pro p. för det
första

prim}par{ad s.; i fäktning
prim}tal s. helt tal som är
jämnt delbart endast
med 1 o. sig självt

primula [pri•-] s. -n
primulor växt

prim{us s. -en -ar den främ-
ste el. bäste, nummer ett;
p. motor den främsta
drivkraften

prim{us}kök s. fotogenkök
– Urspr. varumärke.

prim{är [-ä•r] adj. -t -a
första, grundläggande,
förberedande, begynn-
else-, förstahands-; ur-
sprunglig

prim{är}be{hov s.
prim{är}doku{ment s.
prim{är}forsk{ning s.
prim{är}grupp s.
prim{är}kom{mun s.
prim{är}källa s.
prim{är}lån s.
prim{är}materi{al s.
prim{är}minne s.; i dator
prim{är}sköt{are s. ªfinl.º
undersköterska

prim{är}stadi{um s.
prim{är}strål{ning s.
prim{är}tum{ör s.
prim{är}upp{gift s.
prim{är}val s. -et; pl. =
prim{är}vård s. -en
prim{är{vårds}nämnd s.
prim{ör [-ö•r] s. -en -er det
första av årets skörd,
förstling; första friskhet

prim{ör}odl{ing s.
princip [-i•p] s. -en -er
grundsanning; grund-
sats; i p. med hänsyn till
principen el. principerna;
av p. av skäl som fram-
går ur en princip

princip{al [-a•l] s. -en -er
uppdrags- el. arbetsgiv-
are; orgelns huvud-
stämma; i sms äv. huvud-

princip{al}an{svar s.
princip{al}axel s.
princip{al}stämma s.
princip}be{slut s.
princip}be{tänk{ande s.
princip}de{batt s.
princip}de{klar{at{ion s.
princip}en{lig adj. -t -a
princip}fast adj.
princip}fast{het s.
princip}fråga s.
princip}för{klar{ing s.
princip}för{slag s.
principi{ell [-ell•] adj. -t -a
som stöder sig på el.
avser en princip el.
principer; grundväsentlig

princip}in{ställ{ning s.
princip}lös adj. -t -a
princip}lös{het s.
princip}lös{ning s.
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princip}männ{iska s.
princip{mäss{ig adj. -t -a
princip}plan s. -en -er
princip}pro{gram s.
princip}rytt{are s.
princip}rytt{eri [-i•p- el.
-ri•] s.

princip}sak s.
princip}sträng adj. -t -a
princip}trogen adj.
princip}tro{het s.
princip}upp{gör{else s.
princip}ut{tal{ande s.
princip}vidr{ig adj. -t -a
princip}över{ens{komm{-

else s.
prins s. -en -ar
prins{essa [-ess•a] s. -n

prinsessor
prins{ess}bröllop s.
prins{ess}klänn{ing s.
prins{ess}krona s.
prins{ess}tårta s.
prins}ge{mål s. regerande
drottnings make

prins}korv s.; liten (lättrökt)
korv

prins}krona s.
prins}reg{ent s.; best. -en el.

prinsen-regenten prins
tillförordnad som regent
m.m.

prins}titel s.
printer s. -n printrar skriv-
are till dator

pri{on [-å•n] s. -en -er smitt-
ämne av protein

pri{or [-i•-] s. -n -er [-o•r- el.
-å•r-]; klosterförestånd-
are; abbots närmaste
man

pri{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
pri{or{inna s. -n priorinnor
pri{or{it{era v. -de ge försteg

el. förtur åt
pri{or{it{er{ad adj. p. fordran

med förmånsrätt
pri{or{it{er{ing s. -en -ar
pri{or{it{er{ings}fråga s.
pri{or{it{er{ings}lista s.
pri{or{it{er{ings}ordn{ing s.
pri{or{itet [-e•t] s. -en för-
månsrätt, förtursrätt;

företräde; egenskapen att
vara först el. tidigare än
andra el. annat

pri{or{itets}princip s.
pri{or{itets}rätt s.

1pris s. -et; pl. = el. -er 1 be-
löning (åt segrare) i tävling
m.m. 2 saluvärde o.d.; till
varje p. kosta vad det
vill, absolut – I bet. ”salu-
värde” vanl. pl. -er.

2pris s. -et lov, beröm
3pris s. -en -er fångst, byte;

uppbringat fartyg; ta ngt
som god p.

4pris s. -en -ar nypa snus
prisa v. -de; p. sig lycklig
skatta sig lycklig

pris}be{döma v.
pris}be{döm{ning s.
pris}be{löna v.
pris}be{lönt adj.
pris}bild{ning s.
pris}bill{ig adj. -t -a
pris}bomb s.
pris}check s.
pris}chock s.
pris}dif{fer{enti{er{ing s.
pris}dom{are s.
pris}dom{stol s.
pris}dämp{ande adj. oböjl.
pris}döma v.
pris}döm{ning s.
pris}fall s.
pris}fluktu{at{ion s.
pris}för{handl{ing s.
pris}för{ändr{ing s.
pris}ge äv. pris}giva v. ut-
lämna, offra o.d.

pris}giv{ning s.
pris}höj{ning s.
pris}idé s.
pris}in{dex s.
pris}jäm{för{else s.
pris}klass s.
pris}kon{kurr{ens s.
pris}kont{roll s.
pris}kont{roll{era v.
pris}krig s.
pris}känsl{ig adj. -t -a
pris}lapp s.
pris}led{are s.
pris}lista s.

pris}läge s.
prisma [priss•-] s. -t el. -n;

pl. prismer el. prismor geo-
metrisk kropp; ljusbrytande
kropp

prisma}form{ig adj. -t -a
prisma}kik{are s.
prisma}stuga s.
prism{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
prismaformig o.d.

pris}med{veten adj.
pris}mot{iv{er{ing s.
pris}märka v.
pris}märk{ning s.
pris{mäss{ig adj. -t -a
pris}ned{sätt{ning s.
pris}nivå s.
pris}not{era v.
pris}not{er{ing s.
pris}nämnd s.
pris}pall s. -en -ar
pris}peng{ar s. pl.
pris}pol{it{ik s.
pris}press s. -en
pris}ras s. -et; pl. =
pris}regl{era v.
pris}regl{er{ing s.
pris}rätt s.
pris{rätts}mål s.
prisse s. -n prissar ªvard.º

särpräglad person, typ
pris}skill{nad s.
pris}skrift s.
pris}skruv s.
pris}stegr{ing s.
pris}stopp s., till 1stopp
pris}summa s.
pris}syst{em s.
pris}sänk{ning s.
pris}sätta v.
pris}sätt{ning s.
pris}tag{are s. -n; pl. =, best.

pl. pristagarna
pris}tag{ar{inna s. -n pris-

tagarinnor
pris}tak s.
pris}tävl{an s.
pris}tävl{ing s.
pris}upp{gift s.
pris}ut{del{are s.
pris}ut{del{ning s.
pris}ut{jämn{ing s.
pris}ut{veckl{ing s.
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pris}värd adj. 1 värd sitt
åsatta pris  2 berömvärd

pris}värd{het s.
pris}ök{ning s.
pris}över{lägg{ning s.
pris}över{vak{ning s.
priv{at [-a•t] adj.; n. =, -a
enskild, icke offentlig,
icke statens el. samhäll-
ets; icke hörande till
tjänsten o.d.; icke avsedd
för utomstående; person-
lig, egen

priv{at}an{ge{lägen{het s.
priv{at}an{ställd adj.
priv{at}bank s. -en -er
priv{at}bil s.
priv{at}bil{ism s.
priv{at}bil{ist s.
priv{at}bo{stad s.
priv{at}brev s.
priv{at}chauff{ör s.
priv{at}deck{are s. ªvard.º
priv{at}de{tekt{iv s.
priv{at}dis{kont{ör s.
priv{at}egen{dom s.
priv{at}eko{nomi s.
priv{at}eko{nom{isk adj. -t -a
priv{at}elev s.
priv{at}flyg s.
priv{at}flyg{are s.
priv{at}flyg{plan s.
priv{at}före{tag s.
priv{at}för{mögen{het s.
priv{at}hem s.
priv{at{im [-a•t-] adv. en-
skilt, mellan fyra ögon,
i enrum

priv{at}intr{esse s.
priv{at{is{era v. -de göra el.
förvandla till privat

priv{at{is{er{ing s.
priv{at{is{er{ings}pro{cess s.
priv{at{is{er{ings}pro{gram s.
priv{at{ist [-is•t] s. -en -er
person som i ä. tid
avlade real- el. student-
examen utan att vara
elev vid skola med ex-
amensrätt

priv{at}kap{it{al s.
priv{at}kap{it{al{ism s.
priv{at}kap{it{al{ist s.

priv{at}kap{it{al{ist{isk adj.
-t -a

priv{at}klin{ik s.
priv{at}kon{sumt{ion s.
priv{at}kund s.; på bank etc.
priv{at}lekt{ion s.
priv{at}liv s.
priv{at}lån s.
priv{at}läk{are s.
priv{at}lär{are s.
priv{at}läro{verk s.
priv{at}man s., till 1man
priv{at}pati{ent s.
priv{at}pers{on s.
priv{at}prakt{ik s.
priv{at}prakt{ik{er s.
priv{at}prakt{is{er{ande adj.

oböjl.
priv{at}radio s. -n
priv{at}re{ligi{ös adj. -t -a
priv{at}rätt s.
priv{at}rätts{lig adj. -t -a
priv{at}sak s.
priv{at}saml{ing s.
priv{at}sam{tal s.
priv{at}se{kret{er{are s.
priv{at}sjuk{hus s.
priv{at}skola s.
priv{at}sköt{erska s.
priv{at}tand{läk{are s.
priv{at}teater s.
priv{at}tryck s.
priv{at}under{vis{ning s.
priv{at}vån{ing s.
priv{at}ägd adj.
privi{legie}brev s.
privi{legie}lös adj. -t -a
privi{legi{era [-gie•-] v. -de
ge privilegium el. privi-
legier åt

privi{legi{er{ad adj. utrustad
med företrädesrättigheter;
särskilt gynnad o.d.

privi{legi{er{ing s.
privi{legi{um [-le•g-] s. privi-

legiet privilegier urkund el.
bestämmelse som ger före-
trädesrättighet; särskild
förmån

PR-kamp{anj s.
PR-man s., till 1man
PR-mäss{ig adj. -t -a
pro [-o• el. -å•] prep. för; 

p. primo, secundo, tertio,
quarto för det första,
andra, tredje, fjärde; 
p. forma se d.o.; p. gradu
för examen se d.o.

pro- [-o•- äv. -å•-] i sms 1 för
att ange välvillig inställning el.
sympatiserande (motsatt:
anti-)  2 professionell
3 ställföreträdande

prob{abel [-a•-] adj. -t prob-
abla sannolik, trolig, an-
taglig

prob{abil{itet [-e•t] s. -en
prob{abil{itets}kalk{yl s.
prob{at [-a•t] adj.; n. =, -a
beprövad

prob{era v. -de avprova,
pröva, försöka; under-
söka halten av ädel-
metall i

prob{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. proberarna

prob{er{ing s.
prob{er}sten s. ªmest bildl.º
prövosten

prob{er}ur s. -et; pl. =
pro{blem [-e•m] s. -et; pl. =

vansklig fråga, spörsmål;
svårigheter, uppgift att
lösa

pro{blem{at{ik [-i•k] s. -en
komplex av problem o.d.

pro{blem{at{is{era v. -de göra
problematisk, rikta upp-
märksamheten på pro-
blem i el. hos

pro{blem{at{isk [-a•-] adj. -t 
-a som innebär ett pro-
blem; tvivelaktig, oviss

pro{blem}av{fall s. -et ªfinl.º
miljöfarligt avfall

pro{blem}barn s.
pro{blem}dikt{ning s.
pro{blem}drama s.
pro{blem}fri adj.
pro{blem}fylld adj.
pro{blem}härva s.
pro{blem}in{vent{er{ing s.
pro{blem}kom{plex s.
pro{blem}kred{it s. -en -er
lån som inte betalas
avtalsenligt
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pro{blem}lös adj. -t -a
pro{blem}lös{ning s.
pro{blem}om{råde s.
pro{blem}orient{er{ad adj.

p. utbildning
pro{blem}situ{at{ion s.
pro{blem}ställ{ning s.
pro}box{are s.
pro}box{ning s.
pro{ced{ur [-u•r] s. -en -er
förfaringssätt, förfar-
ande, ordning vid rätte-
gång m.m.

pro{ced{ur}fråga s.
pro{ced{ur}regel s. -n pro-

cedurregler
pro{cent [-sen•t] s. -en; pl. =
hundradel; antal el.
mängd på hundra

pro{centa [-sen•ta] v. -de
ªåld.º ockra, ta oskälig
ränta

pro{cent{are s. -n; pl. =, best.
pl. procentarna

pro{cent{ar}ränta s.
pro{cent}en{het s.
pro{cent{eri [-i•] s. -et ocker
pro{cent}halt s.
pro{cent}på{slag s.
pro{cent}räkn{ing s.
pro{cent}sats s.
pro{cent}siffra s.
pro{cent}tal s.
pro{centu{ell [-sen•t-] adj. -t

-a räknad el. uttryckt i pro-
cent

pro{cent{vis adv.
pro{cess [-sess•] s. -en -er
förlopp; utvecklingsgång;
rättegång; benutskott

pro{cessa [-sess•a] v. -de; 
p. med ngn föra rätte-
gång mot ngn

pro{cess}an{lägg{ning s.
pro{cess}av{fall s. -et
pro{cess}dat{or s.
pro{cess}industri s.; t.ex.

kemisk industri
pro{cess{ion [-seso•n] s. -en

-er högtidligt tåg, t.ex. vid
begravning

pro{cess{ions}kors s.
pro{cess{ions}ordn{ing s.

pro{cess{ions}spinn{are s.;
insekt

pro{cess}kemi s.
pro{cess}lag{stift{ning s.
pro{cess}lysten adj.
pro{cess}lyst{nad s.
pro{cess}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. processmakarna
pro{cess}mak{eri [-i• el.
-sess•-] s. -et

pro{cess{or [-sess•-] s. -n -er
[-o•r-]; behandlingsenhet
i dator; skogsbruksmaskin
som kvistar o. kapar
virke m.m.

pro{cess}ordn{ing s.
pro{cess}regl{er{ing s.
pro{cess}rätt s.
pro{cess}rätts{lig adj. -t -a
pro{cess}tekn{ik s.
pro{cess}tekn{isk adj. -t -a
processtyrning avstavas

pro{cess}styr{ning s.
pro{cessu{ell [-ell•] adj. -t -a
process-, rättegångs-

pro{cess}över{vak{are s.
pro}dek{an s.
pro}dek{an{us s. oböjl.
pro{duc{ent [-sen•t] s. -en -er
person som producerar
ngt, tillverkare

pro{duc{ent}an{svar s.
pro{duc{ent}före{tag s.
pro{duc{ent}ko{op{er{at{ion s.
pro{duc{ent}land s., till 1land
pro{duc{ent}led s. -et; pl. =
pro{duc{ent}pris s., till 1pris
pro{duc{era v. -de fram-
bringa, alstra, skapa, till-
verka, åstadkomma; p.
sig framträda el. vara
verksam som författare el.
konstnär

pro{duc{er{ing s.
pro{dukt [-uk•t] s. -en -er
alster, frambringat resultat,
tillverkad vara o.d.; result-
at av multiplikation

pro{dukt}chef s.
pro{dukt}för{ädl{ing s.
pro{dukt{ion [-kso•n] s. -en 

-er frambringande, alstr-
ing; tillverkning; vad

som producerats; vara
verksam i produktionen
ofta i näringslivet

pro{dukt{ions}an{lägg{ning s.
pro{dukt{ions}ap{par{at s.
pro{dukt{ions}av{del{ning s.
pro{dukt{ions}av{gift s.
pro{dukt{ions}be{skatt{ning s.
pro{dukt{ions}be{ting{els{er

s. pl.
pro{dukt{ions}bi{drag s.
pro{dukt{ions}bo{lag s.
pro{dukt{ions}bort{fall s.
pro{dukt{ions}chef s.
pro{dukt{ions}en{het s.
pro{dukt{ions}fakt{or s.
pro{dukt{ions{fakt{ors}skatt s.
pro{dukt{ions}fall s.
pro{dukt{ions}form s. -en -er
pro{dukt{ions}främj{ande adj.

oböjl.
pro{dukt{ions}för{håll{-

and{en s. pl.
pro{dukt{ions}för{måga s.
pro{dukt{ions}gren s.
pro{dukt{ions}hämm{-

ande adj. oböjl.
pro{dukt{ions}in{rikt{ning s.
pro{dukt{ions}in{skränk{-

ning s.
pro{dukt{ions}kap{ac{itet s.
pro{dukt{ions}kedja s.
pro{dukt{ions}kost{nad s.
pro{dukt{ions}kraft s.
pro{dukt{ions}led s. -et; pl. =
pro{dukt{ions}linje s.
pro{dukt{ions}medel s.
pro{dukt{ions}met{od s.
pro{dukt{ions}minsk{ning s.
pro{dukt{ions}ned{gång s.
pro{dukt{ions}nivå s.
pro{dukt{ions}ordn{ing s.
pro{dukt{ions}plan s. -en -er
pro{dukt{ions}platt{form s.;

vid oljeutvinning till havs
pro{dukt{ions}pro{cess s.
pro{dukt{ions}re{sult{at s.
pro{dukt{ions}resurs{er s. pl.
pro{dukt{ions}siffra s.
pro{dukt{ions}skatt s.
pro{dukt{ions}stöd s.
pro{dukt{ions}syst{em s.
pro{dukt{ions}sätt s.
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pro{dukt{ions}takt s.
pro{dukt{ions}tekn{ik s.
pro{dukt{ions}tekn{isk adj.

-t -a
pro{dukt{ions}till{skott s.
pro{dukt{ions}värde s.
pro{dukt{ions}ök{ning s.
pro{dukt{iv [-i•v el. prådd•-]

adj. -t -a alstringskraftig;
fruktsam; som producer-
ar nyttigheter; skapande,
givande o.d.

pro{dukt{iv{itet [-e•t] s. -en
ofta effektivitet i pro-
duktion

pro{dukt{iv{itets}ut{veckl{ing s.
pro{dukt{iv{itets}ök{ning s.
pro{dukt{iv}kraft s.
pro{dukt}kont{roll s.
pro{dukt{kont{roll}nämnd{en s.

best.
pro{dukt}mix s.
pro{dukt}om{råde s.
pro{dukt}plan{er{ing s.
pro{dukt}pris s., till 1pris
pro{dukt}säker{het s.
pro{dukt}ut{veckl{are s. -n;

pl. =, best. pl. produktut-
vecklarna

pro{dukt}ut{veckl{ing s.
pro}engelsk adj. -t -a
pro{fan [-a•n] adj. -t -a icke
kyrklig, lekmanna-,
världslig; oinvigd; äv.
vanvördig

pro{fan{at{ion s. -en
pro{fan}bygg{nad s.
pro{fan}dikt{ning s.
pro{fan{era v. -de vanhelga,
oskära, orena

pro{fan{er{ing s.
pro{fess{ion [-so•n] s. -en -er
yrke, fack

pro{fess{ion{al{is{era v. -de
göra professionell

pro{fess{ion{al{is{er{ing s.
pro{fess{ion{al{ism [-is•m] s.

-en yrkesmässighet;
yrkesmässig utövning av
sport m.m.

pro{fess{ion{al{itet s. -en
pro{fess{ion{ell [-ell•] adj. -t 

-a yrkesmässig, yrkes-

o.d.; skicklig som en
yrkesman

pro{fess{or [-ess•-] s. -n -er
[-o•r-]; ordinarie huvud-
lärare vid universitet el.
högskola m.m.

pro{fess{or{lig [-o•r-] adj.
-t -a

pro{fess{ors}in{stall{at{ion s.
pro{fess{ors}kom{pet{ens s.
pro{fess{ors}kom{pet{ent adj.
pro{fess{ors}stol s.
pro{fess{ors}till{sätt{ning s.
pro{fess{ors}titel s.
pro{fess{ur [-u•r] s. -en -er
professorsbefattning

pro{fess{ur}för{slag s.
pro{fet [-e•t] s. -en -er för-
kunnare av gudomligt
budskap; siare; ªvard.º pro-
fessor

pro{fet{era v. -de förkunna
som gudomligt budskap;
förutspå, förutsäga, sia

pro{fet}ge{stalt s.
pro{fetia [-tsi•a] s. -n pro-

fetior förkunnelse av
gudomligt budskap; för-
utsägelse

pro{fet{isk [-e•-] adj. -t -a
förutsägande, siar-; pro-
fet-

pro{fet{ism [-is•m] s. -en
profetförkunnelse, pro-
fetreligion

pro{fet{issa [-iss•a] s. -n pro-
fetissor kvinnlig profet;
sierska

pro{fet}re{lig{ion s.
pro{fet}skägg s.
proffs s. -et; pl. = profess-
ionell idrottsutövare;
skicklig yrkesman

proffs}ag{ent s.
proffs}an{bud s.
proffs}box{are s.
proffs}box{ning s.
proffs}fot{boll s. -en
proffs}för{klara v.
proffs}för{klar{ing s.
proffs}gala s.
proffs{ig adj. -t -a ªvard.º
som ger intryck av att

härröra från (skicklig) yrkes-
man

proffs{ig{het s.
proffs}karri{är s.
proffs}klubb s.
proffs}kon{trakt s.
proffs}lag s. -et; pl. =
proffs}liga s. ªsport.º
proffs}spel s.
proffs}spel{are s.
proffs}tenn{is s.
proffs}turn{er{ing s.
proffs}tyck{are s.
pro{fil [-i•l] s. -en -er bild
från sidan; konturbild;
lodrät tvärgenomskär-
ning; list el. stålstång med i
tvärsnitt bruten el. krökt
konturlinje m.m.; ªbildl.º
person med karaktäristiska
drag

pro{fil}bild s.
pro{fil}djup s.
pro{fil{era v. -de ge profil åt

o.d.; p. sig framställa sig
el. framstå med särprägl-
ade drag

pro{fil{er{ing s.
pro{fil}fråga s.
pro{fil}lös adj. -t -a
pro{fil}pol{it{ik s.
pro{fil}skola s. skola med
specialinriktning

pro{fil}stål s.
pro{fil}teckn{ing s.
pro{fit [-i•t] s. -en -er före-

tagarvinst, fördel
pro{fit}be{gär s.
pro{fit{era v. -de dra vinst el.
fördel av, förtjäna på

pro{fit{er{ing s.
pro{fit}hunger s.
pro{fit}intr{esse s.
pro{fit}jakt s.
pro{fit}lysten adj.
pro{fit}syfte s.
pro{fit{ör [-ö•r] s. -en -er
person som strävar enbart
efter profit

pro forma [får•ma] adv. för
formens skull; för syns
skull

pro{forma}fakt{ura s.
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pro{forma}köp s.
pro{forma}sak s.
pro{foss [-åss•] s. -en -er

ªhist.º militär befattnings-
havare med uppgift att
verkställa straff m.m.

pro{foss}tjänst s.
pro{fylakt{isk [-ak•t-] adj. -t

-a förebyggande, skydd-
ande

pro{fylax [-ak•s] s. -en före-
byggande åtgärder

pro}gala s.
pro{gester{on [-ge-, -å•n] s.

-et kvinnligt könshormon
progg{are s. -n; pl. =; best. pl.

proggarna person som
ägnar sig åt proggmusik

progg}mus{ik s. radikal
musikstil på 1970-talet

pro{gnos [-gnå•s] s. -en -er
bedömning o. angivande
av kommande sannolikt
förlopp, t.ex. beträffande
sjukdom el. väderlek; förut-
sägelse

pro{gnos}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. prognosmakarna

pro{gnos}met{od s.
pro{gnost{ik{er [-gnås•t-] s.

-n; pl. = person som utför
prognoser

pro{gnost{is{era [-gnå-] v.
-de ställa prognos för,
förutsäga

pro{gnost{is{er{ing s.
pro{gnost{isk [-ås•t-] adj.

-t -a
pro{gnos}verk{sam{het s.
pro gradu}av{handl{ing s.

ªfinl.º examensarbete vid fin-
ländskt universitet

pro{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men fast-
ställd plan; förteckning
över innehåll; inslag i
etermedierna

pro{gram}an{nons{er{ing s.
pro{gram}an{nons{ör s.
pro{gram}an{svar{ig adj. -t -a
pro{gram}arbete s.
pro{gram}biblio{tek s.; för

datorprogram

pro{gram}blad s.
pro{gram}budget s.
pro{gram}budget{er{ing s.
pro{gram}chef s.
pro{gram}dikt{ning s.
pro{gram}di{rekt{ör s.
pro{gram}en{lig adj. -t -a
pro{gram}före{tag s.
pro{gram}för{klar{ing s.
pro{gram}häfte s.
pro{gram}idé s.
pro{gram}in{slag s.
pro{gram}land s., till 1land

för bistånd
pro{gram}led{are s.
pro{gram}led{ning s.
pro{gram}lös adj. -t -a
pro{gram}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. programmakarna
pro{gramm{at{isk [-a•t-] adj.

-t -a programmässig;
som strängt följer ett pro-
gram m.m.

pro{gramm{era v. -de ut-
arbeta program för dator
m.m.; programmerad
undervisning med själv-
studiematerial o. tekniska
hjälpmedel efter ett i steg
ordnat program

pro{gramm{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. programmerarna

pro{gramm{er{bar adj. -t -a
pro{gramm{er{ing s.
pro{gramm{er{ings}arbete s.
pro{gramm{er{ings}språk s.
pro{grammo{tek [-e•k] s. -et;

pl. = lokal för samling av
datorprogram

pro{gram}mus{ik s.
pro{gram{mäss{ig adj. -t -a
pro{gram}plan s. -en -er
pro{gram}pol{it{ik s.
pro{gram}punkt s.
pro{gram}råd s. -et; pl. =
pro{gram}serie s.
pro{gram}skrift s.
pro{gram}språk s.; för dator
pro{gram}styrd adj.
pro{gram}styr{ning s.
pro{gram}sätt{ning s.
pro{gram}tablå s.
pro{gram}tid s.

pro{gram}trogen adj.
pro{gram}tro{het s.
pro{gram}ut{bud s.
pro{gram}ut{giv{are s.
pro{gram}vara s.; för dator
pro{gram}verk{sam{het s.
pro{gram}värd s.
pro{gram}värd{inna s.
pro{gram}ändr{ing s.
pro{gress [-ess•] s. -en
framåtskridande, ut-
veckling

pro{gress{ion [-so•n] s. -en 
-er framåtskridande;
jämn tillväxt; serie (t.ex.
aritmetisk p.)

pro{gress{iv [-i•v el. pråg•r-
äv. pro•- el. prog•r-] adj.
-t -a jämnt tillväxande,
gradvis stigande; fram-
stegsvänlig o.d.; framåt-
verkande (t.ex. progressivt
omljud)

pro{gress{iv{itet [-e•t] s. -en
pro{gress{iv}skatt s.
pro{hib{it{iv [-i•v] adj. -t -a
hindrande, återhållande;
inskränkande, förbuds-

pro{hib{it{iv}syst{em s.
pro}in{spekt{or s., till

1inspektor
pro{jekt [-sek•t äv. -jek•t] s.

-et; pl. = förslag, plan;
planerat arbete av större
omfattning

pro{jekt}an{slag s.
pro{jekt}an{ställd adj.
pro{jekt}an{ställ{ning s.
pro{jekt}an{sök{an s.
pro{jekt}arbete s.
pro{jekt}be{skriv{ning s.
pro{jekt}bi{drag s.
pro{jekt{era [-sekte•- äv.
-jekte•-] v. -de planera
arbete av större omfattning
o.d., göra upp förslag 
till

pro{jekt{er{ing s.
pro{jekt{er{ings}arbete s.
pro{jekt{er{ings}kost{nad s.
pro{jekt}grupp s.
pro{jekt{il [-sekti•l äv.
-jekti•l] s. -en -er föremål
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som slungas el. skjutes i
väg o.d., t.ex. (kanon)kula

pro{jekt{il}bana s.
pro{jekt}in{rikt{ad adj.
pro{jekt{ion [-jekso•n] s. -en

-er projicering; projicer-
ad figur el. avbildning
o.d.

pro{jekt{ions}ap{par{at s.; för
bildvisning

pro{jekt{ions}bild s.
pro{jekt{ions}rit{ning s.
pro{jekt{ions}skärm s. -en -ar
pro{jekt{ions}yta s.
pro{jekt}led{are s.
pro{jekt}led{ning s.
pro{jekt}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. projektmakarna
pro{jekt}mak{eri [-i• el.
-ek•t-] s. -et

pro{jekt{or [-jek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; projektionsappar-
at; strålkastare

pro{jekt{or}bord s.
pro{jekt}peng{ar s. pl.
pro{jekt}plan s. -en -er
pro{jekt{ör [-sekt- äv. -jekt-,
-ö•r] s. -en -er planerare

pro{jic{era v. -de återge el.
avbilda en figur m.m. på
ett plan o.d.; med optiska
medel återge bild på en
duk o.d.; psykol. hänföra
egna undanträngda
känslor och tankar till
andra människor

pro{jic{er{ing s.
pro{klama [-kla•-] s. -n pro-

klamor domstols kallelse
av okända rättsägare för
anmälan av anspråk, t.ex.
vid konkurs

pro{klam{at{ion s. -en -er
pro{klam{era v. -de till-
kännage, offentligt för-
klara; låta utropa

pro{klam{er{ing s.
pro{klit{isk [-kli•-] adj. -t -a

ªspråkv.º proklitiskt ord
som med svagton anslut-
er sig till följande ord

pro}kom{mun{ism s.
pro}kom{mun{ist{isk adj. -t -a

pro}kon{sul [pro•- el. -kån•s-
äv. prå•-] s.; under antiken

pro}kon{sul{at [-a•t el. pro•-
äv. prå•-] s.

prokrustes}bädd [-us•t-] s.
lägga i p. med våld tvinga
in i en viss form o.d.

prokrustes}säng s.
prokrustesbädd

pro{kura [-u•-] s. -n full-
makt att teckna firmas
namn m.m.; per p. vid
namnunderskrift enligt pro-
kura

pro{kura}full{makt s.
1pro{kur{at{or [-a•t-] s. -n -er

[-o•r-] ªhist.º förvaltare av
landsdel el. ombudsman för
institution m.m.

2pro}kur{at{or [pro•- äv.
prå•-] s. -n -er [-o•r-];
ställföreträdare för
kurator i studentnation

pro{kur{ist [-is•t] s. -en -er
innehavare av prokura

pro{laps [-ap•s] s. -en -er
framfall, t.ex. av livmoder

pro{laps}ring s.
prolet{ari{at [-a•t] s. -et sam-
hällsgrupp av egendoms-
lösa o. undertryckta arbets-
tagare

prolet{ar{is{era v. -de för-
vandla till proletariat,
utarma o.d.

prolet{ar{is{er{ing s.
1prolet{är [-ä•r] adj. -t -a
2prolet{är [-ä•r] s. -en -er

person som tillhör
proletariatet, fattig lön-
tagare

prolet{är}dikt{are s.
prolet{är}dikt{ning s.
prolet{är}för{fatt{are s.
prolet{är}klass s.
prolet{är}rom{an s.
prolet{är}ung{dom s.
pro{log [-å•g] s. -en -er in-
ledningsdikt; förspel;
början, inledning

pro{log}för{fatt{are s.
pro{long{at{ion [-ng-] s. -en 

-er prolongering

pro{long{at{ions}tid s.
pro{long{era [-nge•-] v. -de
förlänga, ge förlängd
giltighet åt, bevilja upp-
skov med

pro{long{er{ing s.
pro{mem{oria [-mo•-] s. -n

promemorior minneslista;
skrivelse med fakta o.
synpunkter till ledning
för handläggning av ngt o.d.;
inlaga, utlåtande

pro{men{ad [-a•d] s. -en -er
pro{men{ad}av{stånd s.
pro{men{ad}dräkt s.
pro{men{ad}däck s.
pro{men{ad}gård s.
pro{men{ad}kon{sert s.
pro{men{ad}käpp s.
pro{men{ad}köra v.; i maklig

takt
pro{men{ad}kör{ning s.
pro{men{ad}pol{on{äs s.
pro{men{ad}seger s. lätt
vunnen seger

pro{men{ad}sko s.
pro{men{ad}stråk s.
pro{men{ad}takt s.
pro{men{ad}väg s.
pro{men{ad}åka v.; i maklig

takt
pro{men{ad}åk{ning s.
pro{men{era v. -de vara ute o.
gå, spatsera; gå ut o. gå
med hund m.m.

pro{meno{ar [-a•r] s. -en -er
promenadkorridor, foajé
o.d.

pro{mille [-ill•e] s. -n; pl. =
tusendel; antal el. mängd
på tusen; ªvard.º promille-
halt

pro{mille}gräns s.
pro{mille}halt s.
pro{mille}tal s.
pro{min{ent [-en•t] adj.; n. =,

-a framstående
pro{misku{itet [-e•t] s. -en

lösligt sexualliv med fler
än en partner

pro{misku{ös [-ö•s] adj. -t -a;
promiskuösa förbindelser

pro{mot{ion s. -en -er
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pro{mot{ions}akt s.
pro{mot{ions}dag s.
pro{mot{ions}hög{tid s.
pro{mot{or [-mo•-] s. -n -er
[-o•r-]; promotionsför-
rättare; arrangör av tävl-
ingar för professionella
idrottsmän m.m.

pro{mov{end [-en•d] s. -en 
-er person som skall pro-
moveras

pro{mov{era v. -de under hög-
tidliga former utnämna ngn
till doktor el. till sim-
magister el. -kandidat

pro{mov{er{ing s.
1prompt adv. ofördröjligen;

punktligt; nödvändigt,
ovillkorligen

2prompt adj.; n. =, -a; p.
leverans inom kort tid

proms s. -en produktions-
faktorsskatt

pro{mulg{at{ion s. -en -er
promulgering

pro{mulg{at{ions}lag s. -en 
-ar

pro{mulg{era [-ge•-] v. -de
utfärda en antagen lag

pro{mulg{er{ing s.
pro{nom{en [-nå•- äv. -no•-]

s. -et; pl. = el. pronomina,
best. pl. -en el. pronomina
ersättningsord som ’jag’,
’din’, ’denne’, ’vem’, ’någon’
m.fl.

pro{nom{in{al [-a•l] adj. -t -a
pronominell

pro{nom{in{al}böj{ning s.
pro{nom{in{ell [-ell•] adj. -t -a
pro{nonc{era [-ånse•-] v. -de
uttala; markera, betona

pro{nonc{er{ad adj. uttalad,
skarpt utpräglad, avgjord,
bestämd

pro{pag{anda [-an•da] s. -n
intensiv påverkan för att
utbreda en uppfattning
o.d.; göra p. för ngt söka
vinna anhängare el. ivrigt
verka för ngt

pro{pag{anda}film s.
pro{pag{anda}fras s. -en -er

pro{pag{anda}kamp{anj s.
pro{pag{anda}makare s. -n;

pl. =, best. pl. propaganda-
makarna

pro{pag{anda}materi{al s.
pro{pag{anda}nummer s.
pro{pag{anda}skrift s.
pro{pag{anda}syfte s. i p.
pro{pag{anda}trick s. -et; pl. =
pro{pag{anda}värde s.
pro{pag{and{ist [-is•t] s. -en 

-er person som gör pro-
paganda

pro{pag{and{ist{isk adj. -t -a
pro{pag{era [-ge•-] v. -de
göra propaganda för,
söka utbreda; mest i förb.
p. för ngt, äv. p. ngt äv. p.
ngt

prop{an [-a•n] s. -et el. -en
kolväte

prop{an}gas s.
pro{ped{eut{ik [-devti•k] s.

-en förberedande under-
visning el. vetenskap o.d.

pro{ped{eut{isk [-dev•t-] adj.
-t -a förberedande, inled-
ande; p. kurs

pro{peller [-ell•-] s. -n pro-
pellrar

pro{peller}axel s.
pro{peller}blad s.
pro{peller}driven adj.
pro{peller}plan s. -et; pl. =

flygplan
pro{peller}skada s.
pro{peller}vinge s.
prop{en [-e•n] s. -en el. -et

kolväte
prop{en}plast s.
proper [-å•-] adj. -t propra
proper{het s.
pro{pon{era v. -de föreslå
pro{port{ion s. -en -er stor-

leksförhållande; mån; i pl.
äv. mått, dimensioner

pro{port{ion{al [-a•l] s. -en 
-er ªmat.º

pro{port{ion{al{ism [-is•m] s.
-en proportionellt valsätt

pro{port{ion{al{itet [-e•t] s.
-en

pro{port{ion{ell [-ell•] adj. -t 

-a stående i proportion,
avpassad, avvägd o.d.;
proportionellt val som
ger partier representat-
ion i proportion till av-
givna röster

pro{port{ion{era v. -de av-
passa i proportionerna, ge
lämpliga proportioner
o.d.

pro{port{ion{er{ad adj. väl el.
illa p.

pro{port{ion{er{ing s.
pro{port{ion{er{lig adj. -t -a
väl avpassad el. avvägd i
proportionerna; proport-
ionell

pro{port{ions}sinne s.
pro{port{ions{vis adv.
pro{pos{it{ion s. -en -er för-
slag el. framställning från
regering till riksdag; förslag
till beslut; sats i geometri
m.m.

pro{pos{it{ions}för{slag s.
pro{pos{it{ions}för{teckn{ing s.
pro{pos{it{ions}ordn{ing s.
pro{pos{it{ions}tid s.
propp s. -en -ar 1 plugg,
tapp o.d.; elektrisk
säkring; klump e.d. som
hindrar ngts passage
genom rör o.d. 2 ªvard.º
statsverksproposition
3 ªvard.º propedeutisk
kurs

propp- i sms mycket
proppa v. -de fylla till brist-
ningsgränsen

propp}bild{ning s.; t.ex. i
blodkärl

propp}full adj. -t -a full till
bristningsgränsen

propp}mätt adj.
propp{ning s.
propp}skåp s.
propp}säkr{ing s.
proprie}borg{en [prå•-] s.
borgen som för egen
skuld

propriet{är [-ä•r] s. -en -er
ªåld.º godsägare

props s. pl. -en kort rund-
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virke avsett till gruvstöttor;
gruvstöttor

propsa v. -de pocka, fordra;
p. på ngt; p. igenom

props}lass s.
propå [pråpå•] s. -n -er för-
slag

pro}rekt{or [pro•- äv. prå•-] s.
rektors ställföreträdare
vid universitet el. hög-
skola

pro}rekt{or{at [-a•t] s. -et;
pl. =

pro{rekt{ors}be{fatt{ning s.
prosa s. -n skrift el. tal i
obunden form

prosa}be{rätt{else s.
prosa}bok s., till 1bok
prosa}dikt s.
prosa}för{fatt{are s.
prosa{isk [-a•-] adj. -t -a på
prosa, prosa-; vardaglig,
nykter, torr, platt

prosa{ist [-is•t] s. -en -er
prosaförfattare

prosa}konst s.
prosa}lyr{ik s.
prosa}lyr{isk adj. -t -a
prosa}poem s.
prosa}skildr{ing s.
prosa}stil s.
prosa}stycke s.
pro{scenie}öppn{ing s.
pro{sceni{um [-se•-] s. pro-

sceniet proscenier främre
del av teaterscen, scen-
öppning

pro{sekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-] ä. titel för biträd-
ande professor i anatomi

pro{sekt{ors}be{fatt{ning s.
proselyt [-y•t] s. -en -er

nyomvänd, nyvunnen
anhängare

proselyt}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. proselytmakarna

pro{sem{in{arie}upp{sats s.
pro{sem{in{ari{um [pro•- äv.
prå•-] s. seminarium för
mera elementära övning-
ar i vetenskaplig metod-
ik vid universitet el. hög-
skola

pro{sit [pro•- el. prå•-]
interj.; anv. som utrop (eg. väl-
gångsönskan) till ngn som
nyser

pro{skrib{era v. -de bann-
lysa, landsförvisa, för-
klara fredlös

pro{skrib{er{ing s.
pro{skrib{er{ings}lista s.
pro{skript{ion [-pso•n] s. -en

-er
pro{skript{ions}lista s.
pros{odi [-i•] s. -n -er (läro-

bok i) läran om (ljuds o.)
stavelsers längd, styrka,
tonhöjd o. hörbarhet

pros{od{isk [-so•-] adj. -t -a
pro{spekt [-ek•t] s. -et; pl. =

tryckt plan el. anmälan om
(tillämnad) verksamhet o. d;
reklambroschyr; orgel-
fasad m.m.

pro{spekt{era v. -de under-
söka område med hän-
syn till förekomst av
naturresurser, t.ex. för att
leta efter malm el. olja

pro{spekt{er{ing s.
pro{spekt{er{ings}verk{-

sam{het s.
prost [-o-] s. -en -ar
pro{stata [-ås•t-] s. -n körtel
under urinblåsan hos
man, blåshalskörtel

pro{stata}be{svär s.
pro{stata}cancer s.
pro{stata}för{stor{ing s.
pro{stata}hyper{plasi s.

ªmed.º prostataförstoring
pro{stata}op{er{at{ion s.
pro{stat{it [-i•t] s. -en -er in-
flammation i prostata

prost{eri [-o-, -i•] s. -et -er
ªåld. o. finl.º kontrakt

prost}gård s.
prost{inna s. -n prostinnor
pro{stitu{era v. -de utbjuda

sig till ngn till tillfälligt
könsumgänge; vanhedra,
prisge, blottställa; p. sig
sälja sig o.d.

pro{stitu{er{ad adj. som pro-
stituerar sig

pro{stitu{er{ing s.
pro{stit{ut{ion s. -en
prost}titel s.
prot{ag{on{ist [-is•t] s. -en -er
innehavare av huvudroll;
huvudperson o.d.

pro{tegé [-se•] s. -n -er
skyddsling

pro{teg{era [-se•-] v. -de be-
skydda, omhulda, gynna

pro{teg{er{ing s.
pro{te{in [-i•n] s. -et -er ägg-
viteämne

pro{te{in}be{rik{ad adj.
pro{te{in}brist s.
pro{te{in}fabr{ik s.
pro{te{in}fatt{ig adj. -t -a
pro{te{in}halt s.
pro{te{in}rik adj. -t -a
pro{tekt{ion [-kso•n] s. -en

beskydd, hägn
pro{tekt{ion{ism [-is•m] s.

-en skyddstullssystem el.
-politik

pro{tekt{ion{ist s. -en -er
pro{tekt{ion{ist{isk adj. -t -a
pro{tekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; beskyddare,
skyddsherre m.m.

pro{tekt{or{at [-a•t] s. -et;
pl. = beskyddarskap;
skyddsherravälde; stat el.
område under annan
stats beskydd

pro{tes [-e•s] s. -en -er
konstgjord ersättning för
kroppsdel el. organ

pro{test [-es•t] s. -en -er till-
kännagivande av miss-
nöje, gensaga el. invänd-
ning mot ngt; offentlig
förklaring att växel inte
inlösts el. accepterats
m.m.

pro{test}akt{ion s.
pro{test{ant [-an•t] s. -en -er
medlem av evangelisk-
luthersk el. reformert
kyrka

pro{test{ant{isk adj. -t -a
pro{test{ant{ism [-is•m] s.

-en protestantisk kristen-
domsform
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pro{test}dag s.; för växel
pro{test}de{monstr{at{ion s.
pro{test{era v. -de; p. mot

ngt inlägga protest mot,
yttra missnöje med; p. en
växel göra växel till före-
mål för protest

pro{tes}till{verk{ning s.
pro{test}lista s.
pro{test}marsch s.
pro{test}möte s.
pro{test}not s. -en -er
pro{test}rop s.
pro{test}rör{else s.
pro{test}skri s.
pro{test}skriv{else s.
pro{test}storm s.
pro{test}sång s.
pro{test}sång{are s.
pro{test}våg s. -en -or
pro{test}yttr{ing s.
pro{tet{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om proteser m.m.

pro{tet{ik{er [-te•-] s. -n pl. =
pro{tet{isk [-te•-] adj. -t -a
proto{koll [-åll•] s. -et; pl. =
skriftlig redogörelse för
vad som förekommit vid
sammanträde el. förrätt-
ning m.m.; avdelning inom
utrikesdepartementet –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

proto{koll}chef s.
proto{koll{era v. -de proto-
kollföra

proto{koll{er{ing s.
proto{koll}föra v.
proto{koll}för{are s.
proto{koll}för{ing s.
proto{kolls}an{teckn{ing s.
proto{kolls}bok s., till 1bok
proto{kolls}just{er{ing s.
proto{kolls}lös{en s.
proto{kolls}se{kret{er{are s.
proto{kolls}ut{drag s.
proto{koll{är [-ä•r] adj. -t -a
som rör el. är i enlighet
med ett diplomatisk proto-
koll

prot{on [-å•n] s. -en -er ªfys.º
positivt laddad stabil
partikel i atomkärna

prot{on}ac{celer{at{or s.
prot{on}be{stråla v.
prot{on}kniv s. protonstråle
för operationer

prot{on}stråle s.
proto{plasma [-as•ma] s. -n

el. -t halvflytande sub-
stans i celler

proto{plasma}rik adj. -t -a
proto{typ [-y•p] s. -en -er
urtyp; urbild; grund-
form; likare

proto{zo [-så•] s. -n -er ur-
djur

pro{tub{er{ans [-an•s] s. -en 
-er utströmning från sol-
randen; ªanat.º utskjutande
del, utsprång, utväxt

pro}tysk adj. -t -a
1prov s. -et; pl. =; sätta ngn

på p. pröva vad ngn går
för

2prov s. -et; pl. = el. -er i sms
som blodprov, varuprov
etc.

prova v. -de
prov}an{ställ{ning s.
prov{are s. -n; pl. =, best. pl.

provarna
prov}be{lasta v.
prov}be{last{ning s.
prov}bild s.
prov}bit s.
prov}borra v.
prov}borr{ning s.
prov}bryt{ning s.
prov}docka s.
pro{veni{ens [-en•s] s. -en -er
härkomst, ursprung;
lokal varietet av skogs-
träd

pro{veni{ens}forsk{ning s.
provens{al [-vansa•l el.
-vens-] s. -en -er inv. i
Provence

provens{alsk adj. -t -a
provens{alska s. -n

provensalskor 1 ej pl.;
språk 2 kvinna

pro{verb [-vär•b] s. -et; pl. =
kort lustspel byggt på ett
ordspråk

pro{verb}för{fatt{are s.

prov}ex{empl{ar s.
prov}filma v.
prov}film{ning s.
prov}flyga v.
prov}flyg{are s.
prov}flyg{ning s.
prov}före{läsa v.
prov}före{läs{ning s.
prov}gå v.
prov}hytt s.
pro{vi{ant [-an•t] s. -en förråd

av livsmedel; vägkost
pro{vi{ant}art{ikel s.
pro{vi{ant{era v. -de skaffa
proviant; förse med pro-
viant

pro{vi{ant{er{ing s.
pro{vi{ant{er{ings}lager s., till

1lager
pro{vi{ant}för{råd s.
pro{vi{ant{ör [-ö•r] s. -en -er
proviantanskaffare

provins [-in•s] s. -en -er
landskap, landsdel; för-
valtningsområde; di-
strikt el. avdelning inom
orden m.m.; huvudavdel-
ning av växter el. djur; i
provinsen äv. i landsorten

provins}bank s. -en -er
provins}bo s. -n -r
provins}guvern{ör s.
provins}huvud{stad s.
provinsi{al{ism [-is•m] s. -en

-er bygdemålsfärgat ord
el. uttryck i riksspråk; in-
riktning på det provinsi-
ella; bygdepatriotism
m.m.

provinsi{al{ist{isk adj. -t -a
provinsi{al}läk{are s.; ä. mot-

svarighet till distriktsläkare
provinsi{ell [-ell•] adj. -t -a
knuten till el. utmärk-
ande för en provins;
landsortsmässig m.m.

provins}muse{um s.
provins}ros [-in•s-] s. -en -or

fransk ros
provins}stad s., till 1stad
provins}tid{ning s.
provins{vis adv.
pro{vis{ion s. -en -er gott-
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görelse för affärsför-
medling, mäklararvode
o.d.; lön till försäljare o.d.
i form av del av försälj-
ningsvärdet

pro{vis{ions}be{räkn{ing s.
pro{vis{or [-vi•sår] s. -n -er
[-o•r-] ªhist. o. finl.º person
med kompetens att före-
stå apotek

pro{vis{orie}tid s.
pro{vis{or{isk [-so•-] adj. -t -a
tillfällig, gällande för till-
fället el. tills vidare

pro{vis{ori{um [-so•-] s. pro-
visoriet provisorier an-
ordning för tillfället,
övergångstillstånd

prov}karta s.
prov}kol{lekt{ion s.
prov}kök s.
prov}köra v.
prov}kör{ning s.
prov}lever{ans s.
prov{ning s. -en -ar
prov{nings}an{stalt s.
prov{nings}met{od s.
pro{voc{era v. -de locka att
förgå sig, utmana, reta;
framkalla våld m.m.

pro{voc{er{ing s.
pro{vok{at{ion s. -en -er
pro{vok{at{ions}för{sök s.
pro{vok{at{iv [-i•v äv. prå•- el.
pro•-] adj. -t -a utman-
ande m.m.

pro{vok{at{or{isk [-to•-] adj.
-t -a provokativ

pro{vok{at{ör [-ö•r] s. -en -er
prov}pre{dika v.
prov}pre{dik{an s.
prov}pre{dik{ant s.
prov}rum s.
prov}rytt{are s. ªskämtsamt,

ngt åld.º handelsresande
prov}räkn{ing s.
prov}rör s.
prov{rörs}barn s.
prov{rörs}be{frukt{ning s.
prov}sitta v.
prov}sitt{ning s.
prov}sjunga v.
prov}sjung{ning s.

prov}skjuta v.
prov}skriv{ning s.
prov}smaka v.
prov}smak{ning s.
prov}spela v.
prov}spränga v.; om kärn-

vapen
prov}spräng{ning s.
prov}stopp s., till 1stopp
prov{stopps}av{tal s.
prov}stycke s.
prov}tag{ning s.
prov}tjänst{göra v.
prov}tjänst{gör{ing s.
prov}tur s. -en -er
prov}under{sök{ning s.
prov}under{vis{ning s.
prov}val s. -et; pl. =
prov}åka v.
prov}åk{ning s.
prov}år s.
prov}över{sätt{ning s.
PR-resa s.
PR-syfte s.
prud{ent{lig [-en•t-] adj. -t -a
överdrivet omsorgsfull el.
noggrann

prud{ent{lig{het s.
prun{ell [-ell•] s. -en -er

mest i pl.; halva av torkat
plommon utan kärna

prunk s. -et
prunka v. -de pråla i granna

färger
prunk{ande adj. oböjl.
prunk}lös adj. -t -a
prunk}lös{het s.
prusta v. -de nysa, frusta
prust{ning s. -en -ar
prust}rot s.; växt; drog
prut s. -et; utan p. utan in-
vändningar m.m.

pruta v. -de yrka på pris-
nedsättning; sätta ned
priset; köpslå; ªäv. bildl.º
minska m.m.

prut{are s. -n; pl. =, best. pl.
prutarna

prut}gås s.; liten gåsart
prut}mån s.
prut{ning s.
prutt s. -en -ar
prutta v. -de ªvard.º blåsa

dovt i blåsinstrument;
smattra, puttra; släppa
väder

prutt}ljud s.
prutt{ning s. ªvard.º
PR-verk{sam{het s.
PR-värde s.

1prya v. -de ªvard.º delta i
praktisk yrkesorienter-
ing

2prya s. -n pryor ªvard.º
kvinnlig pryoelev

pry{are s. -n; pl. =, best. pl.
pryarna

pryd adj.; n. sing. obest. und-
viks, pryda överdrivet el.
tillgjort sedesam, sipp

pryda v. prydde, prytt,
prydd n. prytt, pres. pryder
smycka, försköna

pryd{eri [-i•] s. -et sipphet
pryd{het s.
pryd{lig adj. -t -a
pryd{lig{het s.
pryd{nad s. -en -er
pryd{nads}buske s.
pryd{nads}före{mål s.
pryd{nads}glas s.
pryd{nads}kudde s.
pryd{nads}sak s.
pryd{nads}sten s.
pryd{nads}tallr{ik s.
pryd{nads}träd s.
pryd{nads}växt s.
pryd{ning s.
pryd{no s. oböjl. ªofta iron.º

i sin p. i sin fulla glans
1prygel s. pryglet ªhist.º

kroppslig bestraffning
med spö e.d.

2prygel s. -n pryglar ªåld.º
redskap att prygla med

prygel}slag s.
prygel}straff s. -et; pl. =
prygla v. -de ge prygel
prygl{ing s.
pryl s. -en -ar spetsigt red-
skap att göra el. vidga
hål med; ªvard.º sak, grej,
tillhörighet

pryl}fix{er{ad adj.
pryl}form{ig adj. -t -a
pryl}kult{ur s. ªvard.º
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pryl}mark{nad s.
pryl}sam{hälle s. ªvard.º
pryo s. -n -r ªvard.º praktisk
yrkesorientering; elev
i praktisk yrkesorienter-
ing

pryo}elev s.
pryo}plats s.
pryttel s. -n pryttlar mest

i pl. ªvard.º sak, grej,
grunka

prål s. -et
pråla v. -de lysa, ståta
prål}fri adj.
prål{ig adj. -t -a
prål{ig{het s.
prål}sjuk adj. -t -a
prål}sjuka s.
pråm s. -en -ar
pråma v. -de forsla med
pråm

pråm}drag{are s.
pråm}frakt s.
pråm}last s.
pråm{ning s.
pråm}skepp{are s.
pråm}trans{port s.
prång s. -et; pl. = trång
gång; vrå

prångla v. -de driva handel
ohederligt, kursa; p. ut
falska sedlar

prångl{are s. -n; pl. =, best.
pl. prånglarna

prångl{eri [-i•] s. -et
prångl{ing s.
prägel s. -n präglar avtryck

t.ex. på mynt; stämpel;
framkallad beskaffenhet,
särart o.d.

prägel}press s. -en -ar
prägel}värde s.
prägla v. -de
prägl{ing s. -en -ar
prägl{ings}mask{in s.
prägl{ings}år s.
präkt{ig adj. -t -a
präkt{ig{het s.
prälle s. -n prällar ªvard.º
präst

pränt s. -et; pl. = textad
skrift; tryck; sätta på p.

pränta v. -de texta; skriva

omsorgsfullt; ªbildl.º fästa,
inprägla o.d.

pränt{ning s.
pränt}stil s.
prärie s. -n -r grässtäpp

i Nordamerika
prärie}brand s.
prärie}hund s.
prärie}höns s.
prärie}vagn s.
prärie}varg s.
präst s. -en -er
prästa}döme s. -t -n prästs
ämbete

prästa}gäll s.; till 2gäll 1
präst}be{tyg s.; tidigare be-

teckning för personbevis
präst}be{vis s.
präst}brist s.
präst}dräkt s.
präst{er{lig adj. -t -a
präst{er{skap s. -et koll.
präster

präste}stånd el.
präst}stånd s. -et ªhist.º
prästerskap under stånds-
riksdagen tid

präst}ex{am{en s.
präst}fru s.
präst}gård s.
präst{gårds}bygg{nad s.
präst}hem s.
präst{inna s. -n prästinnor;

Apollons p. i Delfi
präst}jour s.
präst}kall s.
präst}kand{id{at s.
präst}kappa s.
präst}kon{ung s. ªrel.-hist.º
präst}krage s.; äv. växt
präst{krags}blomma s.
präst}kung s. ªrel.-hist.º
präst}löfte s.
präst}man s., till 1man
präst}möte s.
präst}ost s., till 1ost
präst}rock s. -en -ar
präst}sem{in{ari{um s.
präststånd se prästestånd
präst}tjänst s.
präst}val s. -et; pl. =
präst}viga v.
präst}vig{ning s.

präst}ämbete s.
pröjs s. -et ªvard.º betalning;
lön

pröjsa v. -de ªvard.º betala
pröva v. -de
pröv{ande adj. oböjl. påfrest-
ande m.m.

pröv{ning s. -en -ar
pröv{nings}nämnd s.
pröv{nings}rätt s.
pröv{nings}tid s.
pröv{nings}till{stånd s.; för

rättegångsmål
prövo}sten s. ªbildl.º
prövo}stund s.
prövo}tid s.
PS [pe•ess] el. P.S. s.; pl. =
postskriptum; ett PS el.
P.S.

psalm [s-] s. -en -er
psalm}bok s., till 1bok
psalm{boks}blad s.
psalm}dikt{are s.
psalm}dikt{ning s.
psalm{ist [salmis•t] s. -en 

-er psalmdiktare, psalm-
författare

psalm}mel{odi s.
psalm}nummer s.
psalm{odi [-i•] s. -n -er lit-
urgisk sång med mäss-
ande ton

psalm{od{ik{on [-mo•-] s. -et;
pl. = (ä.) stråkinstrument

psalm}sång s.
psalm}vers s.
psalt{are [s-] s. -n; pl. =,

best. pl. psaltarna antikt
judiskt stränginstrument

Psalt{ar{en [s-] namn; i Bibeln
pseudo- [psev•d-] i sms
oäkta, sken-

pseudo}de{batt s.
pseudo}händ{else s.
pseudo}klass{ic{ism [-is•m

äv. psev•d-] s.
pseudo}klass{isk [-ass•- äv.
psev•d-] adj. -t -a

1pseudo{nym [-y•m] s. -en -er
antaget författarnamn

2pseudo{nym [-y•m] adj. -t -a
pseudo{nym}lex{ik{on s.
pseudo}pro{blem s.
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pseudo}veten{skap s.
pseudo}veten{skap{lig adj.

-t -a
psittak{os [-kå•s] s. -en
papegojsjuka

psittak{os}bac{ill s.
psori{as{is [-ri•-] s. -en hud-

sjukdom
psori{as{is}sjuk adj. -t -a
psori{at{ik{er [-a•t-] s. -n;

pl. = person med psori-
asis

pst interj. hallå!, hör hit!;
tyst!

psyk- i sms ªvard.º psykisk
el. psykologisk el. psyki-
atrisk

psyka v. -de ªvard.º gå ngn
på nerverna; söka göra
nervös

psyk}be{svär s.
psyke s. -t -n själ, själsliv;

ªvard.º psykiatrisk sjuk-
husavdelning

psyke{del{isk [-e•l-] adj. -t -a
sinnesvidgande, själs-
öppnande; psykedeliska
preparat; p. konst

psyk}för{svar s.
psyki{ater [-a•-] s. -n psyki-

atrer läkare för psykiskt
sjuka

psyki{atri [-tri•] s. -n veten-
skapen om psykiska
sjukdomar o. deras bot-
ande

psyki{atr{ik{er [-a•-] s. -n;
pl. = psykiater

psyki{atr{isk [-a•-] adj. -t -a
psyk{isk adj. -t -a själslig,
själs-

psyk}klin{ik s.
psyk{ning s.
psyko- i sms själs-, sinnes-

o.d.
psyko{ana{lys [-y•s] s. av
Freud utformad lära om
själslivet; härpå grundad
metod för psykoterapi

psyko{ana{lys{era [-se•-] v.
-de

psyko{ana{lyt{ik{er [-ly•-] s.
-n; pl. =

psyko{ana{lyt{isk [-ly•-] adj.
-t -a

psyko{drama [-a•ma] s.
metod för psykoterapi
där patienter får agera i
skådespelsform

psyko{dyn{am{isk [-na•-] adj.
-t -a som rör psykiska
krafter o.d.

psyko{farmaka [-ar•m-] s. pl.
läkemedel el. substanser
som påverkar psykiska
funktioner

psyko{fys{ik [-i•k] s. -en
vetenskapen om förhåll-
andet mellan fysiskt o.
psykiskt, särsk. mellan
retning o. förnimmelser

psyko{fys{isk [-fy•-] adj. -t -a
psyko{gen [-je•n] adj. -t -a
som har psykiskt ur-
sprung

psyko{graf [-a•f] s. -en -er
av spiritister använd an-
ordning för mottagande
av meddelande från
andevärlden m.m.

psyko{kir{urgi [-gi•] s. för
behandling av psykiska
sjukdomar o.d.

psyko{lingv{ist{ik [-i•k] s. -en
som behandlar språkets psyk-
iska sida

psyko{log [-å•g] s. -en -er
person som ägnar sig åt
studier el. forskning i
psykologi el. som arbet-
ar praktiskt med tillämp-
ad psykologi; människo-
kännare el. -bedömare

psyko{log}ex{am{en s.
psyko{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om själslivet el.
om beteende o. upplev-
else; själsliv, psykisk
natur, människokänne-
dom

psyko{log{is{era [-gise•-] v.
-de anlägga psykologiska
synpunkter på överdrivet
sätt o.d.

psyko{log{is{er{ing [-gise•-] s.
psyko{log{isk [-å•g-] adj. -t 

-a; det psykologiska ögon-
blicket det rätta el. lämp-
liga ögonblicket

psyko{log}tjänst s.
psyko{mot{or{isk [-to•-] adj.

-t -a; psykomotoriska
centra i hjärnan för utför-
ande av rörelser

psyko{pat [-a•t] s. -en -er
psyko{pati [-i•] s. -n medfödd
abnormitet i känslo- o.
viljeliv

psyko{pat{isk [-a•t-] adj. -t -a
psyko{pato{logi [-gi•] s. -n
psyko{pro{fylakt{isk [-ak•t-]

adj. -t -a
psyko{pro{fylax [-ak•s] s.
metod att lindra smärtor
vid förlossning gm
psykologisk träning
i förväg

psyk{os [-å•s] s. -en -er
psykisk sjukdom med
dålig verklighetsanpass-
ning o. bristande sjuk-
domsinsikt; tillstånd av
psykisk obalans med
känslostyrt handlande

psyko{soci{al [-a•l] adj. -t -a
som rör samspel mellan
psykiska el. psykologiska o.
sociala förhållanden i
arbetslivet m.m.

psyko{som{at{isk [-a•t-] adj.
-t -a; p. sjukdom kropps-
sjukdom med psykisk
bakgrund

psyko{tekn{ik [-i•k] s. -en
tillämpad psykologi i
form av anlagsundersök-
ning o.d.

psyko{tekn{isk [-tekk•-] adj.
-t -a

psyko{terap{eut s. -en -er
psyko{terap{eut{isk adj. -t -a
psyko{terapi [-i•] s. -n
psykologisk behandling
av psykiska sjukdomar

psyk{ot{isk [-å•-] adj. -t -a
som har samband med
psykos

psyk}pati{ent s.
psykro{meter [-me•-] s. -n
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psykrometrar fuktighets-
mätare med två termometrar

psyk}sjuk adj. -t -a
psyk}sjuk{hus s.
psyk}test s. -et el. -en; pl. =

el. -er
psyk}vård s. -en
ptro interj.; anv. för att få häst

att stanna m.m.
ptroa v. -de
pub [pubb] s. -en -ar engelsk
bar med ölservering, krog

pubert{al [-a•l] adj. -t -a
pubertets-

pubert{et [-e•t] s. -en period
med inträdande könsmog-
nad

pubert{ets}finn{ar s. pl.
pubert{ets}kris s. -en -er
pubert{ets}pro{blem s.
pubert{ets}re{volt s.
pubert{ets}ung{dom s.
pubert{ets}yng{ling s.
pubert{ets}ålder s.
pubes}hår s. hår kring yttre
könsorgan

publ{ic{era v. -de ge ut i
tryck, offentliggöra

publ{ic{er{bar adj. -t -a
publ{ic{er{ing s.
publ{ic{er{ings}dat{um s.
publ{ic{er{ings}regel s., till

1regel
publ{ic{ist [-is•t] s. -en -er
tidningsman

publ{ic{ist{ik [-i•k] s. -en tid-
ningsmannaverksamhet;
tidningsväsen

publ{ic{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
publ{ic{ist}klubb s.
publ{ic{itet [-e•t] s. -en
offentlighet m.m.; ge p.
göra allmänt känt, om-
nämna i massmedierna
o.d.

publ{ic{itets}hungr{ig adj.
-t -a

publ{ic{itets}princip s.
1publ{ik [-i•k] s. -en -er
2publ{ik [-i•k] adj. -t -a

offentlig; allmän; p.
framgång framgång hos
publiken

publ{ik{an [-a•n] s. -en -er
illa sedd person som ar-
renderade tulluppbörd
m.m. i romerska riket
under antiken

publ{ik}an{slut{ning s.
publ{ik{at{ion s. -en -er ut-
givande i tryck; skrift

publ{ik{at{ions}serie s.
publ{ik}drag{ande adj. oböjl.
publ{ik}fav{or{it s.
publ{ik}fiasko s.
publ{ik}fram{gång s.
publ{ik}fri{ande adj. oböjl.
publ{ik}gunst{ling s.
publ{ik}intr{esse s.
publ{ik}knip{ande adj. oböjl.

ªvard.º
publ{ik}kon{takt s.
publ{ik}magn{et s.
publ{ik}mät{ning s.
publ{ik}re{akt{ion s.
publ{ik}re{kord s.
publ{ik}rus{ning s.
publ{ik}siffra s.
publ{ik}smak s.
publ{ik}sport s.
publ{ik}succé s.
publ{ik}till{ström{ning s.
publ{ik}till{vänd adj.
publ{ik}tryck s.
publ{ik{um [pubb•-] s.; best.

= publik; ett p.
publ{ik}under{lag s.
publ{ik}under{sök{ning s.
publ{ik}vän{lig adj. -t -a
puck s. -en -ar ishockey-
trissa

pucka v. -de ªvard.º spela is-
hockey; ªkan väcka anstötº
ha samlag

puck{are s. -n; pl. =, best. pl.
puckarna ªvard.º ishockey-
spelare

1puckel s. -n pucklar upp-
höjning på rygg el. i terräng
m.m.

2puckel s. pucklet ªvard.º
stryk, prygel

puckel}form{ig adj. -t -a
puckel}pist s. pist med små
konstgjorda kullar

puckel}rygg s.

puckel}rygg{ig adj. -t -a
puckel}rygg{ig{het s.
puckla v. -de; p. på [på’]

ngn ge ngn stryk
puckl{ig adj. -t -a
pudd{ing s. -en -ar
pudd{ing}form s. -en -ar
pudel s. -n pudlar hund;

pudelns kärna den verk-
liga fördolda innebörden
o.d.

pudel}klippt adj.
pudel}valp s.
puder s. pudret
puder}be{strö v.
puder}dosa s.
puder}fin adj. -t -a
puder}form s. i p.
puder}snö s.
puder}socker s.
puder}vippa s.
pudra v. -de
pudr{ett [-ett•] s. -en pulver-

formigt gödselmedel av
latrin blandad med kalk
el. torv

pudr{ett}gödsl{ing s.
pudr{ig adj. -t -a
pudr{ing s.
puer{il [-i•l] adj. -t -a barns-
lig, enfaldig

puer{il{itet [-e•t] s. -en -er
puerto{ric{an s. -en -er inv.
i Puerto Rico

puerto{ric{ansk adj. -t -a
puerto{ric{anska s. -n

puertoricanskor kvinna
1puff s. -en -ar knuff, stöt;

svag knall; pösig veckning;
pall m.m.

2puff interj.
puffa v. -de knuffa; svagt
knalla; blåsa ut rök i
puffar, blossa o.d.; göra
reklam för ngt m.m.

puff{as v. puffades knuffas
puff}byx{or s. pl.
puff{ig adj. -t -a; p. ärm
puff{ning s.
puffra s. -n puffror ªvard.º
skjutvapen

puff}ärm s.
puff}ärm{ad adj. p. klänning
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pugil{ism [-gilis•m] s. -en
boxning

pugil{ist s. -en -er boxare
pugil{ist{isk adj. -t -a box-
nings-

puh interj.; som uttryck för
trötthet m.m.

puka s. -n pukor kittel-
liknande slaginstrument

puke s. -n pukar ont väsen
i folktron; djävul; mjölk-
hare

puk}pinne s.
puk}slag s.
puk}slag{are s. -n; pl. =, best.

pl. pukslagarna
puk}törne s.
puk}vete s.
pula v. -de ªvard.º greja,
pilla, pyssla; p. med ngt;
p. in ngt i en säck

pulka s. -n pulkor samisk
åksläde; båtformig trans-
portsläde o.d.; flatbottn-
ad plastsläde utan medar
för barn

pulka}åk{ning el.
pulk}åk{ning s.

pull interj.; anv. som lockrop
till höns; ofta upprepat

pulla s. -n pullor 1 ªvard.º
höna; flicka, sötnos o.d.
2 skål för spelmarker el.
insatser; insatser, pott

pull{over [-å•v-] s. -n pull-
ovrar långärmad stickad
manströja utan knäpp-
ning

pulpa s. -n pulpor mjuk
vävnad i tands inre el.
i mjälte m.m.; saftrik väv-
nad i frukt el. rot m.m.

pulpa}håla s.; i tand
pulp{et [-e•t] s. -en -er
skrivmöbel el. ställning
med sluttande skiva;
skolbänk av ä. typ; ªfinl. äv.º
modern skolbänk

pulp{et}lock s. -et; pl. =
pulp{et}skiva s.
pulp{et}tak s.; med fall åt en

sida
pulp{it [pul•p-] s. -en -ar

räcke av stålrör i för o.
akter på segelbåt, stäv-
räcke

1puls s. -en -ar växling av
tryck i artär, kännbar t.ex.
vid handloven

2puls s. -en -er signal som
utgör kortvarig variation
med stegring o. tillbaka-
gång i elektrisk spänning
el. i strålning

pulsa v. -de vada i snö el.
vatten o.d.; plaska med
puls el. driva fisk i nät med
puls o.d.

puls{ar [-a•r] s. -en -er
astronomiskt objekt som
regelbundet sänder ut
strålningspulser

puls{era v. -de röra sig av
och an el. strömma fram
i vågor o.d.; regelbundet
växla i styrka; brusa,
sjuda o.d.

puls{er{ing s.
puls}frekv{ens s.
puls{ig adj. -t -a; pulsigt

väglag
puls}lös adj. -t -a
puls{ning s.; till pulsa
puls}slag s.
puls}tag{ning s.
puls}värm{are s.
puls}åder s.
pult s. -en -er notställ;
podium o. notställ för
dirigent o.d.

pultr{on [-o•n] s. -en -er feg
stackare

pulver s. pulvret; pl. =, best.
pl. pulvren

pulver}fin adj. -t -a
pulver}form s.
pulver}form{ig adj. -t -a
pulverisera se pulvrisera
pulverisering se

pulvrisering
pulver}kaffe s.
pulver}met{all{urgi s.
pulver}miss{bruk s.
pulver}mos s.
pulver}släck{are s.
pulver}snö s.

pulvr{is{era äv. pulver{is{-
era v. -de förvandla till
pulver gm malning el. stöt-
ning m.m.; ªbildl.º sönder-
smula o.d.

pulvr{is{er{ing äv.
pulver{is{er{ing s.

puma s. -n pumor kattdjur
puma}unge s.
pump s. -en -ar

1pumpa v. -de; p. ngn på ngt
gm frågor söka locka ur
ngn ngt o.d.

2pumpa s. -n pumpor frukt av
gurkväxt; klotformig glas-
flaska för kaffekokning

pump}arm s.
pump}cylinder s.
pumper{nickel s. -n pumper-

nicklar mörkt mjukt (siraps-
sötat) rågbröd; ªfinl. äv.º en
sorts tjock, glaserad
pepparkaka

pump}hus s.
pump}kolv s.
pump}mot{or s.
pump{ning s. -en -ar
pumps s. pl. -en nedringade
skor utan snörning e.d.

pump}skal s.
pumps}mod{ell s.
pump}stat{ion s.
pump}verk s.
pund s. -et; pl. = viktenhet

i ä. tid o. ännu i vissa länder;
myntenhet i Storbritannien
m.fl. länder

punda v. -de ªvard.º an-
vända narkotika

pund{are s. -n; pl. =, best. pl.
pundarna

pund}huvud s. ªvard.º dum-
huvud

pund{ig adj. -t -a dum, en-
faldig

pund}kurs s.
pund}sedel s.
pund}val{uta s.
pung s. -en -ar liten påse el.
väska av läder e.d., t.ex.
för tobak; portmonnä;
hudsäck som omger
testiklarna
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punga v. -de; p. ut med be-
tala, lägga ut

pung}björn s.
pung}bråck s.
pung}djur s.
pung}form{ig adj. -t -a
pung}råtta s.
pung}sjuka s.; hos plommon

m.m.
pung}slå v. avpressa peng-
ar, skörta upp o.d.

pun{isk adj. -t -a kartagisk
punjabi [-dj- el. -j-] s. oböjl.;

språk
punk s. -en musikstil; ung-
domsmode med upp-
seendeväckande och ut-
manande kläder och
frisyr

punka s. -n punkor ªvard.º
punktering

punk{are s. -n; pl. =, best. pl.
punkarna

punk}band s.
punk}fris{yr s.
punk}grupp s.
punk}hår s.
punk}mus{ik s.
punk}rock s. -en
punkt s. -en -er; den spring-

ande punkten kärnan, det
viktigaste; typografisk p.
måttenhet om drygt 1/3 mm
för stilgraders kägelstorlek

punkt{al}glas [-a•l-] s. syn-
glas som medger tydligt
seende också åt sidorna

punkt}be{bygg{else s.
punkt}be{lys{ning s.
punkt}be{skatt{ning s.
punkt{era v. -de förse el.
markera med punkter
o.d.; göra instick i; sticka
hål på

punkt{er}ap{par{at s.; för över-
föring av modell i skulptur
o.d.

punkt{er{ing s. -en -ar
punkt{er{ings}ap{par{at s.
punkt{er{ings}risk s.
punkt{er{ings}säker adj.
punkt}form{ad adj.
punkt}form{ig adj. -t -a

punkt}grav{yr s.
punkt}hus s.
punkt}in{grepp s.
punkt}in{grip{ande s.
punkt}in{sats s.
punkt{ion [-kso•n] s. -en -er;

p. av brösthålan instick i
punkt{is s. -en -ar ªvard.º
punktering på cykelslang
o.d.

punkt}kont{roll s.
punkt{lig adj. -t -a noggrann

i fråga om att hålla tiden
punkt{lig{het s.
punkt}mark{era v.; t.ex. i fot-

boll
punkt}mus{ik s.; musikform
punkt}märke s.; sjömärke
punkt}san{er{ing s.
punkt}skatt s.
punkt}skrift s.
punkt}strejk s.
punkt}svets s.
punkt}svetsa v.
punktu{ell [-ell•] adj. -t -a
punktvis förekommande
m.m.

punkt}under{sök{ning s.
punkt{vis adv.
punkt}åt{gärd s.
puns s. -en -ar verktyg med

rundad spets för drivning
el. ciselering m.m., positiv
stamp; hålstans

punsa v. -de bearbeta el.
framställa med puns;
stansa

punsch s. -en spritdryck
med arrak o. socker m.m.

punscha v. -de ªvard.º dricka
punsch

punsch}bål s. -en -ar
punsch}flaska s.
punsch}glas s.
punsch}kyl{are s.
punsch}patri{ot s.
punsch}patri{ot{ism s.
punsch}skål s.
puns}hål s.
puns{ning s.
pup{ill [-ill•] s. -en -er öppn-
ing i ögats regnbågs-
hinna; ªåld.º myndling

pup{ill{ar}av{stånd [-a•r-] s.
pupillavstånd

pup{ill{ar}re{flex s.
pup{ill}av{stånd s.
pup{ill}re{flex s. ändring av
pupillvidd vid olika ljus
o. avstånd

pup{ill}ut{vidg{ning s.
puppa s. -n puppor insekt
i vilstadiet i kokong,
kokong

pupp}hölje s.
pupp}stadi{um s.
pur adj. -t -a ren, obland-
ad, oförfalskad, idel; av
p. nyfikenhet

puré s. -n -er soppa el. mos
av passerade födoämnen

puré}press s. -en -ar
pur}finsk adj. -t -a
pur}färsk adj. -t -a alldeles
färsk

purg{at{iv [-gati•v] s. -et;
pl. = avföringsmedel

purg{at{ori{um [-to•-] s.
purgatoriet purgatorier
skärseld

purg{era [-ge•-] v. -de rensa
magen, framkalla avför-
ing, laxera

purg{er{ing s.
pur{ism [-is•m] s. -en -er
språkrensning; konst-
riktning som eftersträvar
stilrenhet o. enkelhet o.d.

pur{ist s. -en -er
pur{ist{isk adj. -t -a
pur{it{an [-a•n] s. -en -er
anhängare av puritan-
ismen; ªbildl.º sedlighets-
ivrare, renlevnadsman

pur{it{an{ism [-is•m] s. -en
ªkyrkohist.º engelsk reformert
rörelse

pur{it{ansk [-a•n-] adj. -t -a
purjo s. -n växt
purjo}lök s.
purjo{löks}soppa s.
purken adj. purket purkna

ªvard.º missnöjd, stött, sur
purken{het s.
purkna v. -de ªvard.º p. till
bli purken
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purpra v. -de purpurfärga
purpur s. -n tyg av violett-
röd färg; ªåld.º hög makt-
ställning o.d.

purpur}bräm s.
purpur}färg s.
purpur}färga v.
purpur}färg{ad adj.
purpur}glöd s. -en
purpur}klädd adj.
purpur}mantel s.
purpur}moln s.
purpur{ne adj. oböjl. ªåld.º
purpurfärgad

purpur}röd adj.
purpur}skimmer s.
purpur}snäcka s.
purpur}tyg s.
purra v. -de 1 väcka

2 ªprov.º narra, lura; p.
ngt på ngn 3 ªprov.º
burra; p. upp håret,
fjädrarna

purr{ig adj. -t -a
purr{ig{het s.
purr{ning s.
purser [pö•r-] s. -n; pl.

pursrar el. enl. eng. böjn.
person som förestår
servering m.m. på pass-
agerarfartyg el. -flygplan

pur}ung adj. -t -a mycket
ung

puss s. -en -ar 1 vatten-
samling på marken o.d.,
pöl  2 ªvard.º kyss

pussa v. -de ge pussar
puss{as v. pussades pussa
varandra

pussel [puss•el] s. pusslet;
pl. =, best. pl. pusslen lägg-
spel där utskurna bitar
skall sammanfogas till
ett helt

pussel}bit s.
pussel}deck{are s. ªvard.º
pussel}spel s.
puss{ig adj. -t -a uppsvälld
puss{ig{het s.
puss}kal{as s. ªvard.º
pussla v. -de lägga pussel
puss}mun s.; krukväxt
pust s. -en -ar bälg; vind-

stöt; utblåst ström av
luft el. rök o.d.; andetag
m.m.

1pusta v. -de blåsa ut; flåsa;
stöna; hämta andan, vila
m.m.

2pusta s. -n pustor vanl. best.;
östeuropeisk grässtäpp

pusta}gräs s.
pustel s. -n pustler varblåsa
pustel}bild{ning s.
pust{ig adj. -t -a ªvard.º an-
strängande, mödosam;
andfådd, pustande

pust{ning s. -en -ar
1puta v. -de truta, pluta; stå

ut, skjuta fram
2puta s. -n putor dyna,

kudde
put{ig adj. -t -a
put}mage s.
put{ning s.

1puts s. -en putsning, putsat
skick, prydlighet; puts-
medel; rappning

2puts s. -et; pl. = spratt,
upptåg o.d.

putsa v. -de snygga till, t.ex.
gm klippning el. torkning;
rengöra; polera; bättra
på, hyfsa o.d.; rappa vägg
m.m.

puts{are s. -n; pl. =, best. pl.
putsarna

puts{bar adj. -t -a
puts}bruk s.
puts}duk s.
puts}hyvel s.
puts}lust{ig adj. -t -a små-
rolig, skojig

puts}lust{ig{het s.
puts}mask{in s.
puts}medel s.
puts{ning s.
puts}trasa s.
puts väck [-väkk•] adv.;

plötsligt borta
puts}vägg s.
puts}yta s.

1putt adj.; n. =, -a ªvard.º
stött, sur

2putt s. -en -ar slag varmed
golfboll puttas

putta v. -de lätt stöta el.
knuffa; stoppa el. sticka
ned ngt i ngt; med lätt slag
söka få golfboll att rulla i
hål

putte s. -n puttar ªvard.º
liten pojke, pys o.d.

putte}fnask [-as•k] s. -en -ar
ªvard.º parvel, pys

1putt{en [akut accent] s. best.
ªvard.º gå i p. gå om intet,
misslyckas o.d.

2putten [grav accent] adj.
puttet puttna ªvard.º stött,
sur

putten{het s.
putte{nutt{ig adj. -t -a ªvard.º
överdrivet söt och idyll-
isk

1putter s. puttret; till puttra
2putter s. -n; pl. = el. enl. eng.

böjn. golfklubba att putta
med

putti se putto
putt{ing s. -en -ar vant som
stöttar märs underifrån

putt{ning s. -en i golf; jfr
putta

putto s. -n putti liten knubb-
ig barn- el. änglafigur

putto}fig{ur s.
puttra v. -de koka ljudligt;
bubbla; knattra; muttra
o.d.

puttr{ig adj. -t -a ªvard.º
hemtrevlig, mysig; vresig,
surmulen

p-vakt s. parkeringsvakt
pycke s. -t -n ªvard.º liten

prydnadssak o.d.
pyel{it [-i•t] s. -en -er in-
flammation i njurbäck-
enet

py{emi [-i•] s. -n blodför-
giftning med varhärdar
i olika organ

py{em{isk [-e•-] adj. -t -a
pygmé s. -n -er person som
tillhör en ras med
kroppslängd av högst
150 cm; dvärg, lilleputt

pygmé}folk s.
pygme{isk [-e•-] adj. -t -a
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pyjam{as [-ja•-] s. -en; pl. -ar
el. =

pyjam{as}byx{or s. pl.
pyjam{as}jacka s.
pyjam{as}klädd adj.
pykn{ik{er [pykk•-] s. -n;

pl. =
pykn{isk [pykk•-] adj. -t -a
av den fylliga, breda
kroppsbyggnadstypen

pykno{meter [-me•-] s. -n
pyknometrar instrument
för bestämning av flyt-
ande el. pulverformiga ämn-
ens täthet

pyl{on [-å•n] s. -en -er
uppåt smalnande port-
torn el. pelare m.m.

pyl{on}bro s.
pyl{on}port s.
pynd{are s. -n; pl. =, best. pl.

pyndarna ªåld.º handvåg
pyngel s. pynglet ªvard.º
skräp, småkrafs

1pynt s. -et koll. prydnader;
grannlåt

2pynt s. -en -ar spets på
ankarfly el. tåg m.m.

pynta v. -de pryda, göra 
fin

pynt{ning s.
pyra v. pyrde, pres. pyr
brinna svagt; ryka m.m.;
ªbildl.º glöda, jäsa

pyram{id [-i•d] s. -en -er
pyram{id{al [-a•l] adj. -t -a
pyramidformig; ofantlig,
oerhörd

pyram{id}bygge s.
pyram{id}form{ad adj.
pyram{id}form{ig adj. -t -a
pyram{id{isk [-i•d-] adj. -t -a
pyramidformig

pyram{id}likn{ande adj. 
oböjl.

pyram{id}poppel s.
pyr{ande adj. oböjl.
pyre s. -t -n barnunge,
knatting o.d.

pyrene{isk [-ne•-] adj. -t -a;
Pyreneiska halvön Spani-
en o. Portugal

pyr{ig adj. -t -a 1 ªprov.º

klenvuxen, mager  2 ªprov.º
livlig, pigg

pyr{ig{het s. ªprov.º
pyr{ola [py•-] s. -n pyrolor

växt
pyr{ola}art s.
pyro{man [-a•n] s. -en -er
pyro{man}dåd s.
pyro{mani [-i•] s. -n sjuklig
drift att anlägga elds-
vådor

pyro{meter [-me•-] s. -n
pyrometrar instrument
för mätning av höga
temperaturer

pyro{tekn{ik [-i•k] s. -en fyr-
verkeriteknik

pyro{tekn{ik{er [-tekk•-] s.
-n; pl. =

pyro{tekn{isk [-tekk•-] adj.
-t -a

pyrrhus}seger s. alltför dyr-
köpt framgång

1pys s. -en -ar liten pojke
2pys s. -et pysande, pysljud
pysa v. pyste äv. pös väsa

el. fräsa, t.ex. då ånga
strömmar ut; pösa, svälla;
sjuda, koka; ªvard.º ge sig
i väg

pys}kran s.
pys{ning s.
pyssel s. pysslet
pyssel}grupp s.
pyssla v. -de syssla, knåpa;

p. om omtänksamt sköta
om

pyssl{ig adj. -t -a ªvard.º som
gärna pysslar om; hem-
trevlig, mysig

pyssl{ig{het s.
pyssl{ing s. -en -ar vätte el.
tomte o.d.; lilleputt, pys;
ªvard.º femmänning

pythagore{isk [-e•-] el.
pytagore{isk adj. -t -a till
Pythagoras; pythagore-
iska tal

1pyton [py•-] s. oböjl.; jätte-
orm; en p.

2pyton [py•-] adv. ªvard.º av-
skyvärt; lukta, smaka p.;
må p.

pyton}orm s.
pyts s. -en -ar hink, ämbar;

plåt- el. träkar, t.ex. för målar-
färg

pytsa v. -de hälla el. ösa ngt
med pyts

pyts{ning s.
pyts}spruta s.

1pytt interj.; som uttryck för
avvisande el. för sviken för-
väntan o.d.; jo p.

2pytt s. -en ªvard.º pytt-
ipanna

pytte adj. oböjl. ªvard.º liten,
obetydlig

pytte}liten adj.; pl. pyttesmå
ªvard.º mycket liten

pytt}i{panna [-pann•a] s. -n
maträtt

pytt{san interj. pytt
1på prep. ligga på golvet
2på adv. köra på en älg
på}an{nons s.
på}an{nons{era v.
på}an{nons{er{ing s.
på}back{ning s. -en -ar

ªvard.º påfyllning; till-
ökning

på}bet{ning s.
på}betsl{ing s.
på}bind{ning s.
på}bjuda v.
på}bred{ning s.
på}brå s. -et; ha gott p. ha
gott att brås på

på}bröd s. oböjl. extra
tillägg; som p. till be-
kymren insjuknade han
i influensa

på}bud s.
på{buds}märke s.
på}byggd adj.
på}bygg{nad s.
på{bygg{nads}kurs s.
på}bylt{ad adj.
på}bättr{ad adj.
på}bättr{ing s.
på}börda v. -de ªbildl.º på-
lägga, betunga med;
lägga ngn ngt till last o.d.

på}börja v. _
på}drag s. -et; pl. =
på}drag{ning s.
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på{drags}mod{ell s.
på}driv{ande adj. oböjl.
på}driv{are s.
på}driv{ning s.
på}dyvla v. -de påbörda;
pracka på, lura på

på}fall{ande adj. oböjl. i p.
ljus; p. likhet iögonfall-
ande, slående o.d.

på}fart s.; till motorväg e.d.
på{farts}ramp s.; till trafikled
på{farts}väg s.
på}flugen adj.
på}flugen{het s.
på}fordra v.
på}fordr{an s.
på}frest{ande adj. oböjl.
på}frest{ning s.
på}fund s. -et; pl. = påhitt
på}funnen adj.
på}fylld adj.
på}fyll{nad s.
på}fyll{ning s.
på}fågel s.
på{fågel(s)}blå adj.
på{fågel(s)}fjäder s.
på{fågel(s)}stjärt s.
på{fågel(s)}tupp s.
på{fågel(s)}öga s.; äv. fjäril
på}följ{ande adj. oböjl.
på}följd s. -en -er
på{följds}efter{gift s.
på}föra v. _ p. ngn ngt i

räkning debitera
på}för{ing s.
på}fös{are s. -n; pl. =, best. pl.

påfösarna
på}fös{ning s.
påg s. -en -ar ªprov. (sydsv.)º
pojke

på}gjuta v. _
på}gjut{ning s.
på}gå v. vara i gång, fortgå
på}gå{ende adj. oböjl.
på}hak{ning s.
på}hej{ad adj.
på}hej{are s.
på}hej{ning s.
på}hitt s. -et; pl. =
på}hitt{ad adj.
på}hitt{ig adj. -t -a
på}hitt{ig{het s.
på}hopp s. angrepp

på}hugg s. ªvard.º äv. till-
fälligt arbete m.m.

på}häkt{ning s.; till 1häkta 2
på}häll{ning s.
på}häls{ning s. få p. av

tjuvar
på}häng s. -et; pl. =
på}hängd adj.
på}häng{ning s.
på}hängsen adj. påhängset

påhängsna
på}hängsen{het s.
på{hängs}vagn s.
påk s. -en -ar grov käpp;

röra på påkarna ªvard.º
röra på benen

på}kalla v. begära; kräva;
nödvändiggöra m.m.

på}klet{ad adj.
på}klistr{ad adj.
på}klistr{ing s.
på}kläd{are s. -n; pl. =, best.

pl. påklädarna
på}klädd adj.
på}kläd{erska s. -n påkläd-

erskor
på}kläd{nad s.
på}kläd{ning s.
på{kläd{nings}docka s.
på}klädsel s.
på}knyt{ning s.
på}knäpp{bar adj. -t -a
på}komm{ande adj. oböjl.
på}kommen adj.
på}koppl{ad adj.
på}koppl{ing s.
på}kost{ad adj.
på}kost{ande adj. oböjl.
på}kräng{ning s.
på}kräva v.
påk}slag s.
på}känn{ing s.
på}kör{are s.
på}kör{as v. _ påkördes
på}körd adj.
på}kör{ning s.
påla v. -de slå ned pålar

som stöd m.m.; förse med
pålar m.m.

på}laga s. -n pålagor ålagd
skyldighet, skatt, avgift
m.m.

på}lagr{ad adj.

på}lagr{ing s. -en -ar
på{lands}bris s.
på{lands}vind s.
på}lapp{ning s.
på}lass{ning s.
på}last{ad adj.
på}last{ning s.
pål}bro s.
pål}bygg{nad s.
påle s. -n pålar stock,
stolpe; en p. i köttet ngt
som plågar el. generar,
irritationsmoment e.d.

pål}huvud s.
på}ligg{ande adj. oböjl.
på}limm{ad adj.
på}lim{ning s.
på}lind{ning s.
på}lit{lig adj. -t -a
på}lit{lig{het s.
på}ljus s.
pål}kran s.
pålle s. -n pållar ªvard.º häst
pål}mast s.
pål{ning s. -en -ar
pål{nings}arbete s.
pål}ok s.; som stöd för bro o.d.
pål}rot s.; grov huvudrot

1pål}sko s.; på påles spets
2pål}sko v.
pål}sko{ning s.
pål}stek s. -et; pl. =
på}lur{ad adj.
pål}verk s.
på}lysa v.
på}lys{ning s.
på}lägg s. -et; pl. =
på}lägga v. _
på}lägg{ning s.
på{läggs}kalv s. person som
anses lovande och gynn-
as av sina överordnade

på}läst adj. vara dåligt p.
på}löd{ning s.
på}man{ad adj.
på}man{ing s.
på}minna v. påminde; p.

om; p. sig
på}minn{else s. -n -r
på{minn{else}brev s.
på}mont{er{ing s.
på}mur{ning s.
på}mål{ad adj.
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på}mål{ning s.
på}mönstr{ad adj.
på}mönstr{ing s.
på{nytt}föda [på•- äv. -nytt•-]

v. _ ge nytt liv o.d.
på{nytt}föd{else s.
på}palt{ad adj.
på}pass{ad adj.
på}pass{lig adj. -t -a
på}pass{lig{het s.
på}pass{ning s.
på}peka v. fästa uppmärk-
samhet på

på}pek{an s.; best. =; i pl.
används påpekanden

på}pek{ande s. -t -n
på}pensl{ing s.
på}päls{ad adj.
på}päls{ning s.
på}riden adj.
på}rid{ning s.
på}rigg{ning s.
på}ringd adj.
på}ring{ning s. -en -ar
på}rop s.
på}ropa v. p. ett mål vid dom-

stol
på}räkna v.
på}räkne{lig adj. -t -a
på}ränd adj.
påsa v. -de; p. sig bilda
påslika utbuktningar

på}sadl{ing s.
på}satt adj.
påse s. -n påsar; påsar

under ögonen bildl.; slå
sina påsar ihop slå sig till-
sammans, gifta sig

på}se{ende s. vid närmare
p., till p.

på}segl{ad adj.
på}segl{ing s.
på}sel{ning s.
pås}form{ig adj. -t -a
pås{ig adj. -t -a påslik; som
påsar sig o.d.

pås{ig{het s.
på}sikt s. -en motsatt:
genomsikt

på}sitt{ande adj. oböjl.
påsk s. -en -ar; i påskas
sistlidna påsk, förra
påsken

påsk}afton s.
påska}lamm s.
påsk}dag s.
påsk{dags}morgon s.
påsk}eld s.
påsk}ferie s.
påsk}fir{ande s. -t
påsk}hare s.
påsk}helg s.
påsk}häxa s. ªfinl.º påsk-
käring

på}skina v.; ingen böjn.; i uttr.
låta p. låta förstå, an-
tyda, ge sken av

på}skjut s.
på}skjut{ning s.
på{skjuts}broms s.; för släp-

vagn
påsk}kort s.
påsk}kyckl{ing s.
påsk}kär{ing el. påsk}-

kärr{ing s.
påsk}lilja s.
påsk}lov [-låv] s. -et; pl. =
påsk}mål{tid s.
på}skrift s.
påsk}ris s.
på}skriven adj. få (el. ge

ngn) påskrivet få (resp. ge
ngn) tillrättavisning,
klandras (resp. klandra
ngn)

på}skruv{ad adj.
på}skruv{ning s.
påsk}smäll{are s. -n; pl. =,

best. pl. påsksmällarna
påsk}tid s.
påsk}vecka s.
på}skynda v. _
på}skynd{ning s.
påsk}ägg s.
på}slag s. -et; pl. =
på}slagen adj.
på}slag{ning s.
pås}lak{an s.
på}släpp s.
på}släpp{ning s.
på}släppt adj.
på}smet{ad adj.
på}smet{ning s.
på}spackl{ing s.
på}spik{ning s.
på}sprut{ning s.

på}spädd adj.
på}späd{ning s.
på}spänd adj.
pås}sjuka s.
pås{sjuke}pati{ent s.
pås}te s.
på}stick s.; elektrisk grenled-

ning
på}stick{ad adj.
på}stig{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
på}stig{ning s.
på}strid{ig adj. -t -a stridig o.
envis

på}strid{ig{het s.
på}struken adj. ªofta bildl.º
berusad

på}stryk{are s.
på}stryk{ning s.
på}stå v. påstod, påstått, på-

stådd n. påstått, pres. på-
står försäkra, hävda,
yttra

på}ståe{lig adj. -t -a på-
stridig

på}ståe{lig{het s.
på}stå{ende s. -t -n
på{stå{ende}sats s.
på}stämpl{ing s.
på}stöt s.
på}stöt{ning s. -en -ar
på}stött adj.
pås}vante s. ªprov.º tum-
vante

på}svets s.
på}svets{ning s.
på}sydd adj.
på}syn s. vid första påsynen
på}sy{ning s.
på}sätt{bar adj. -t -a
på}sätt{ning s.
påt s. -et

1på}ta äv. på}taga v. p. sig an-
svar

2påta v. -de böka, gräva;
peta; pyssla m.m.

på}tackl{ing s.
påtaga se 1påta
på}tag{bar adj. -t -a påtaglig
på}tag{lig adj. -t -a tydlig,
uppenbar; åskådlig; för-
nimbar

på}tag{lig{het s.
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på}tag{ning s.
på}tal s. utan p.
på}tala v. -de kritisera,
klandra; med ogillande
omnämna

på}tal{an s.
på}tal{bar adj. -t -a
på}tapp{ning s.
på}teckna v. _
på}teckn{ing s.
påt}göra s.
på}tinga v. _
på}trug{ning s.
på}tryck s.
på}trycka v. _
på}tryck{are s.
på{tryck{ar}grupp s.
på}tryck{ning s. -en -ar
på{tryck{nings}grupp s.
på{tryck{nings}medel s.
på{tryck{nings}met{od s.
på{tryck{nings}åt{gärd s.
på}tråckl{ing s.
på}träd{ning s.
på}träffa v. _
på}träng{ande adj. oböjl.
som på ett obehagligt
sätt tränger sig på

på}trängsen adj. påträngset
påträngsna påträngande

på}trängsen{het s.
på}tvinga v. _
på}tår s. dricka p.
på}tänd adj. ªbildl.º narkot-
ikaberusad

på}tänd{ning s.
på}tänkt adj.
påve s. -n påvar; tvista om

påvens skägg om strunt-
saker utan betydelse o.d.

påve}bulla s.
påve}döme s. -t
påve}kyrka s.
påver adj. -t påvra fattig,
torftig

på}verka v.
på}verk{an s.; best. =; i pl. an-

vänds påverkningar; en p.
på{verk{ans}kan{al s.
på}verk{bar adj. -t -a
på}verk{bar{het s.
på}verk{ning s.; mest i pl.
på{verk{nings}för{sök s.

på{verk{nings}kan{al s.
påve}stol s.
påve}val s. -et; pl. =
på}vila v.
på}visa v. _
på}vis{bar adj. -t -a
påv{isk adj. -t -a ªåld.º
påv{isk{het s.
påv{lig adj. -t -a
på}vrid{ning s.
på}yrka v.
på}yrk{an s.
på}ök{ning s.
på}ökt adj. oböjl. få p. få
löneförhöjning

päla v. -de avhåra för garv-
ning

päl}kniv s.
päll s. -en -ar takhimmel

m.m.
päll}håll{are s.
päl{ning s.
päls s. -en -ar; ge ngn på

pälsen ªvard.º ge ngn stryk
el. uppsträckning o.d.

pälsa v. -de ta skinnet av
pälsdjur, flå; p. på klä i
päls, bylta på

päls}be{red{eri s. -et -er
päls}be{red{ning s.
päls}be{satt adj.
päls}be{sätt{ning s.
päls}boa s.
päls}bräm s.
päls}bräm{ad adj.
päls}bär{ande adj. oböjl.
päls}cape s.
päls}djur s.
päls}firma s.
päls}fodra v.
päls}fodr{ad adj.
päls}får s.
päls}handl{are s.
päls}hatt s.
päls}jacka s.
päls}jäg{are s.
päls}kappa s.
päls}klädd adj.
päls}krage s.
päls}mössa s.
päls{ning s.
päls}skinn s.
päls}säl s.

päls}vara s.
päls{varu}af{fär s.
päls}verk s.
päls}änger s.
päls}ät{are s. -n; pl. =, best.

pl. pälsätarna insekt
pär s. -en -er huvudman
för brittisk högadlig
släkt; medlem av över-
huset m.m.

pärk s. -en -ar (ruta i) got-
ländskt bollspel

pärk}boll s.
pärk}spel s.

1pärla s. -n pärlor; kasta
pärlor för svin slösa det
fina på ovärdiga som
inte uppskattar det

2pärla v. -de bilda pärl-
liknande droppar el.
bubblor, droppa m.m.;
p. sig pärla

pärl{ande adj. oböjl. p. vin;
p. skratt

pärl}band s.
pärl}brod{er{ad adj.
pärl}brod{eri s.
pärl}collier s.
pärle}mo [pä•rl-] s. -n
pärlemor

pärle}mor [pä•rl-] s. -n
skimrande ämne i inre
skikt av musselskal

pärle{mor}fjäril s.
pärle{mor}glans s.
pärle{mor}gläns{ande adj.

oböjl.
pärle{mor}in{lägg{ning s.
pärle{mor}knapp s.
pärle{mor}skift{ande adj.

oböjl.
pärle{mor}skimmer s.
pärle{mor}skimr{ande adj.

oböjl.
pärl}fisk{are s.
pärl}fiske s.
pärl}garn s.
pärl}gläns{ande adj. oböjl.
pärl}grå adj.
pärl}hals{band s.
pärl}hyacint s.
pärl}höna s.
pärl}höns s.
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pärl}kedja s.
pärl}mussla s.
pärl}platta s.
pärl}rad s. -en -er
pärl}skimr{ande adj. oböjl.
pärl}socker s.
pärl}spont el. pärl}spånt s.
pärl}spont{ad el.

pärl}spånt{ad adj.
pärlspånt se pärlspont
pärlspåntad se pärlspontad
pärl}stav s. -en -ar
pärl}stick{ning s.
pärl}uggla s.
pärl}vit adj. pärlvitt pärlvita
pärm s. -en -ar
pärm}bär{are s. ªnedsättandeº

byråkrat
pärm}papp s.
pär{on s. -et; pl. =
pär{on}form{ad adj.
pär{on}form{ig adj. -t -a
pär{on}skorv s. -en
pär{on}trä s.
pär{on}träd s.
pärs s. -en; pl. -er el. -ar
hårt prov, svår prövning

pär{skap [pä•r-] s. -et
pär(s)}titel s.
pärt s. -en -er ªsjö.º
smäckert tåg till fotstöd
längs bom el. rå

pärta s. -n pärtor späntad
trästicka använd för
belysning, stickbloss;
träspån för tak- el. vägg-
beklädnad

pärt}håll{are s.
pärt}spån s.
pärt}sticka s.
pärt}tak s.
päsk s. -en -ar samisk ren-
skinnspäls

pöbel s. -n folkhop som
begår våldshandlingar
o.d.; slödder, pack

pöbel{akt{ig adj. -t -a
pöbel{akt{ig{het s.
pöbel}fas{on{er s. pl.
pöbel}hop s.
pöbel}språk s.
pöbel}upp{lopp s.
pöl s. -en -ar 1 liten
samling vätska på mark-

en o.d. 2 valsformig
kudde

pölsa s. -n pölsor maträtt
av hackat kött o. korn-
gryn m.m.

pöls{ig adj. -t -a utputande,
vid o. oformlig

pöl}vatten s.
pö om pö adv. ªvard.º så
småningom, efter hand

pörte s. -t -n finsk skor-
stenslös stuga m.m.

pört}tak s.
pört}ugn s.
pös s. -et; pl. = påsig ut-
buktning på klädesplagg
m.m.

pösa v. pöste svälla; påsa
sig; jäsa; vara uppblåst,
yvas m.m.

pös{ande adj. oböjl.
pös{ig adj. -t -a
pös{ig{het s.
pös}mag{ad adj.
pös}munk s.; bakverk; ªmest

bildl.º självbelåten person
pös{ning s.
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q [ku] s. q:et; pl. q:n el. q,
best. pl. q:na

qatari{er [kata•r-] s. -n; pl. =
inv. i Qatar

qatar{isk [-a•r-] adj. -t -a
qatar{iska [-a•r-] s. -n qatar-

iskor kvinna
q-tecken s.
quant{um satis [kv-] s. oböjl.
tillräcklig mängd, nog;
ett q.

quen{ell [kenell•] s. -en -er
kokt liten bulle av malet
kött e.d. till soppa

quilta se kvilta
quiltning se kviltning
quisl{ing [kviss•-] s. -en -ar
person som landsförräd-
iskt samarbetar med oc-
kuperande fiendemakt

quisl{ing}reg{er{ing s.
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r [ärr] s. r:et; pl. r, best. pl.
r:en

rabalder [-al•d-] s. rabaldret
oväsen, bråk, uppstånd-
else

rabarber [-ar•b-] s. -n
växt

rabarber}kom{pott s.
rabarber}kräm s.
rabarber}paj s.
rabarber}rot s.
rabarber}saft s.
rabarber}stjälk s.
rabatt [-att•] s. -en -er

1 långsmal jordbädd med
prydnadsväxter o.d.
2 avdrag i priset

rabatt}bilj{ett s.
rabatt{era v. -de göra av-
drag på pris, nedsätta
priset på, ge i avdrag

rabatt}er{bjud{ande s.
rabatt{er{ing s.
rabatt}häfte s.
rabatt}kort s.
rabatt}kup{ong s.
rabatt}märke s.
rabatt}syst{em s.
rabbel s. rabblet
rabbi s. -n -er titel för judisk
religionslärare

rabb{in [-i•n] s. -en -er and-
lig ledare i judisk för-
samling

rabb{in{ism [-is•m] s. -en
rabbinsk laglärdom

rabb{in}sem{in{ari{um s.
rabb{insk [-i•n-] adj. -t -a
rabb{is s. -en -ar ªprov.

(Gotl.)º vildkanin
rabbla v. -de läsa upp mek-
aniskt o. själlöst; r. upp
en läxa

rabi{at [-a•t] adj.; n. =, -a ur-
sinnig, ettrig, inbiten

rabi{es [ra•-] s. oböjl. smitt-
sam virussjukdom; en r.

rabi{es}galen adj.
rabi{es}smitta s.
rabi{es}smitt{ad adj.
rabi{es}vacc{in s.
rabul{ism [-is•m] s. -en
rabul{ist s. -en -er folkupp-
viglare, politisk bråk-
makare

rabul{ist{isk adj. -t -a
race [rejs] s. -t [-set]; pl. =
lopp, tävling ªäven bildl.º
konkurrens

racer [rä•s- el. rej•s-] s. -n
mest i sms bil el. motorbåt
el. motorcykel för hastig-
hetstävlingar o.d.

racer}bana s.
racer}bil s.
racer}båt s.
racer}cykel s., till 1cykel
racer}fart s. -en
racer}för{are s.
racer}lopp s.
racer}tävl{ing s.
rac{ing [rej•s-] s. -en kapp-
körning med racer, kapp-
segling m.m.

rac{ing}bana s.
1rack s. -en -ar 1 bygelformig

anordning för förenande
av rundhult med mast el.
stång m.m. 2 ªåld.º större
åksläde med två säten o.
kur

2rack s. -et; pl. = ªvard.º tennis-
racket

1racka s. -n rackor mest 
i sms ªvard.º usel hund el.
katt

2racka v. -de 1 fästa rundhult
med rack  2 i uttr. r. ner
(el. ned) på ªvard.º hårt
klandra

rack{are s. -n; pl. =, best. pl.
rackarna ªvard.º skojare;
bov; ªåld.º hästslaktare
m.m.

rack{ar}knep s.
rack{ar}pojke s.
rack{ar}spel s.; se under

tjuvspel
rack{ar}tyg s. -et; pl. = ofog,
bus, fuffens

rack{ar}unge s.
rackel}hane s. korsning av
orrtupp o. tjäderhöna

rack{et [rakk•-] s. -en -ar
redskap att slå boll med
i tennis m.m.

rack{et}fodr{al s.
rack{et}sträng s.
rack}klot s. -et; pl. = till

1rack 1
rackla v. -de vingla; skaka

m.m.
rackl{ig adj. -t -a
rack{ning s.
rack}släde s.; till 1rack 2

1rad s. -en -er; läsa mellan
raderna förstå ngt som
endast är antytt

2rad s.; pl. = tidigare mått på
absorberad stråldos; en
rad

rada v. -de placera i rader
m.m.

rad}an{nons s.
rad{ar s. -n metod el. an-
ordning för lokalisering
av föremål o. för av-
ståndsmätning med
radiovågor som åter-
kastas

rad{ar}an{lägg{ning s.
rad{ar}an{tenn s.
rad{ar}bild s.
rad{ar}eko s.
rad{ar}fyr s. -en -ar
rad{ar}jakt{rob{ot s.
rad{ar}kont{roll s.
rad{ar}par s. ªvard.º samverk-

ande spelarpar i fotboll m.m.
rad{ar}pass{ning s.
rad{ar}puls s.
rad{ar}re{flekt{or s.
rad{ar}skärm s. -en -ar
rad{ar}stat{ion s.
rad{ar}styrd adj.
rad{ar}styr{ning s.
rad{ar}syst{em s.
rad{ar}ut{rust{ning s.
rad{ar}varn{are s.
rad{ar}över{vak{ning s.
rad}av{stånd s.
rad}band s.
rad{bands}kula s.
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radda s. -n raddor ªvard.º
lång rad, ramsa

rad{era v. -de skrapa bort
skrift o.d., sudda ut med
gummi, utplåna; gravera,
etsa

rad{er}gummi s.
rad{er{ing s. -en -ar
rad{er}kniv s.
rad{er}nål s.
rad}fall s.
rad}hus s. -et; pl. =
rad{hus}lägen{het s.
rad{hus}länga s.
rad{hus}om{råde s.
radi{ak [-a•k el. -akk•] s. -en
radioaktivitet; som förled
i sms äv. radioaktiv

radi{ak}be{handl{ing s.; av
livsmedel

radi{ak}ned{fall s.
radi{ak}san{er{ing s.
radi{ak}skydd s.
radi{ak}strål{ning s.
radi{ak}ut{släpp s.
radi{al [-a•l] adj. -t -a radiell

m.m.
radi{al}borr{mask{in s.
radi{al}däck s. med radiella
trådar i vävstommen

radi{an [-a•n] s. -en -er
vinkelenhet om 180°: �
(pi) grader

radi{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; värmelednings-
element; kylare m.m.

radi{at{or}vent{il s.
radie s. -n -r område; r. i en

cirkel från en cirkels
medelpunkt till dess
periferi

radi{ell [-ell•] adj. -t -a ut-
strålande likt radier o.d.

radi{era v. -de 1 utstråla likt
radier 2 utsända i radio

radi{er{ing s.
1radik{al [-a•l] adj. -t -a som

går till roten, grundlig,
genomgripande; reform-
ivrig; vänstersinnad m.m.

2radik{al [-a•l] s. -en -er rot
el. grundelement t.ex. i
ord; atomgrupp med en el.

flera oparade elektroner;
radikal person m.m.

radik{al}be{handl{ing s.
radik{al{is{era v. -de göra
radikalare

radik{al{is{er{ing s.
radik{al{ism [-is•m] s. -en
radikal politisk åskådning

radik{al{itet [-e•t] s. -en
radik{al}kur s. -en -er
radik{al}medel s. kraftigt
botemedel

radik{al}pacif{ist s.
1radio s. -n överföring av

signaler med hjälp av
radiovågor; för avlyssn-
ing avsett massmedium
som grundar sig på
sådan överföring

2radio s. -n; i pl. vanl. -appar-
ater radioapparat

radio- i sms 1 som avser el.
har samband med radio-
vågor el. radiosändning
o.d. 2 som avser el. har
samband med röntgen-
strålning el. strålning vid
omvandling av atom-
kärnor m.m., strålnings-

radio}af{fär s.
radio}akt{iv [-i•v äv. ra•-] adj.

-t -a
radio}akt{iv{itet [-e•t äv. ra•-]

s. -en
radio}am{at{ör s.
radio}an{lägg{ning s.
radio}an{tenn s.
radio}ap{par{at s.
radio}astro{nomi [ra•- el.
-i•] s.

radio}bil s.
radio}bio{logi [ra•- el. -i•] s.
radio}bo{lag s.
radio}chef s.
radio}de{batt s.
radio}efter{lys{ning s.
radio}frekv{ens s.
radio}fyr s. -en -ar
radio}fys{ik [ra•- el. -i•k] s.
radio}fys{isk [ra•- el. -fy•-]

adj. -t -a
radio}följe{tong s.
radio}för{bind{else s.

radio}före{drag s.
radio}före{tag s.
radio}grammo{fon s.
radio}guds{tjänst s.
radio}handel s.
radio}handl{are s.
radio}hist{or{isk adj. -t -a
radio}hytt s.
radio}hög{tal{are s.
radio}in{spel{ning s.
radio}inter{vju s.
radio}iso{top [ra•- äv. -å•p] s.
radio}journ{al{ist s.
radio}kan{al s.
radio}kol [ra•- äv. -å•l] s. -et
radio{kol}met{od{en s. best.
radio}kom{ment{ar s.
radio}kom{ment{at{or s.
radio}kon{cern s.
radio}kon{takt s.
radio}kont{roll s.; av t.ex.

modellflygplan
radio}krön{ika s.
radio}källa s. ªastr.º
radio}lag s. -en -ar
radi{ol{arie [-a•r-] s. -n -r

planktondjur
radio}lic{ens s.
radio{log [-å•g] s. -en -er
radio{logi [-gi•] s. -n röntg-
endiagnostik o. strålbe-
handling

radio{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
radio}lyssn{ande s. -t
radio}lyssn{are s.
radio}länk s.
radio}man s., till 1man
radio}mast s.
radio}med{del{ande s.
radio{meter [-me•-] s. -n

radiometrar instrument
för radiometri

radio{metri [-ri•] s. -n mät-
ning av infraröd strålning

radio}mono{pol s.
radio}mot{tag{are s.
radio}nav{ig{er{ing s.
radio}ny{het{er s. pl.
radio}nämnd{en s. best.
radio}pejl s.
radio}pejl{ing s.
radio}pjäs s.
radio}pro{duc{ent s.
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radio}pro{gram s.
radio}re{port{age s.
radio}re{porter s.
radio}rör s.
radio}röst s.
radio}sam{tal s.
radio}sign{al s.
radio}sign{al{er{ing s.
radio{skopi [-pi•] s. -n -er
röntgengenomlysning

radio}sond s.
radio}stat{ion s.
radio}studio s.
radio}styrd adj.
radio}styr{ning s.
radio}sänd{are s.
radio}sänd{ning s.
radi{ot [-o•t] s. -en -er

ªskämtsamtº starkt radio-
intresserad person

radio}tal s.; till tal 2
radio}teater s.
radio}tekn{ik s.
radio}tele{fon s.
radio}tele{foni s.
radio}tele{graf{ist s.
radio}tele{gram s.
radio}tele{skop s.
radio}terapi [ra•d- äv. -pi•] s.
strålbehandling

radio}traf{ik s.
radio}ut{rust{ning s.
radio}ut{sänd{ning s.
radio}våg s. -en -or
radi{um s. -et el. radiet el. =

grundämne
radi{um}be{handla v.
radi{um}be{handl{ing s.
radi{um}halt s.
radi{um}halt{ig adj. -t -a
radi{um}salt s.
radi{um}strål{ning s.
radi{um}terap{eut{isk adj. -t -a
radi{um}terapi s.
radi{är [-ä•r] adj. -t -a strål-
formig, radiell

radja se raja
rad{on [-å•n] s. -et el. -en

ädelgas
rad{on}dotter s. radioaktiv
partikel från radon

rad{on}gas s.
rad{on}halt s.

rad{on}hus s. hus vars
byggnadsmaterial avger
radonstrålning

rad{on}mät{ning s.
rad{on}strål{ning s.
rad}skriv{are s.
rad}slut s. -et; pl. =
rad}så v.
rad}sådd s.
rad}så{ning s.
rad{så{nings}mask{in s.
rad{vis adv.

1raffel s. rafflet rafflande
skildring el. händelseför-
lopp o.d.

2raffel s. rafflet äv. -n hasard-
spel (med tärningar)

raffel}match s.
raffel}spel s.
raff{ig adj. -t -a ªvard.º raff-
inerad; djärv

raff{ig{het s.
raff{in{ad [-a•d] s. -en -er
renat ämne

raff{in{ad{eri [-ri•] s. -et -er
anläggning för raffiner-
ing

raff{in{ad}koppar s.
raff{in{ad}socker s.
raff{ine{mang [-an•] s. -et;

pl. = förfining, utsökthet,
sinnrikhet

raff{in{era v. -de rena
raff{in{er{ad adj. renad;
utsökt, förfinad; ut-
studerad

raff{in{eri [-ri•] s. -et -er ªfinl.º
raffinaderi

raff{in{er{ing s.
raff{in{er{ings}verk s.
raff{in{ör [-ö•r] s. -en -er ap-
parat för sönderdelning
av grövre slipmassa m.m.

raff{in{ör}massa s.
raffl{ande adj. oböjl. en r.

historia nervkittlande,
spännande

raffl{ig adj. -t -a ªvard.º
raf{fräsch{iss{ör [-ö•r] s. -en 

-er apparat för finfördel-
ning av parfym o.d.,
duschflaska, sprejflaska

rafs s. -et

rafsa v. -de riva, krafsa;
hafsa; r. ihop, åt sig

rafs{ig adj. -t -a
rafs{ig{het s.
raft s. -en -er ªbygg.º stång

el. spö till taktäckning
raft}stång s.
raga [-a•-] s. -n ragor
indiskt instrumental-
stycke

ragata [-ga•-] s. -n ragator
ªvard.º elak o. trätgirig
kvinna

ragg s. -en grovt hår på get
m.fl. djur

ragga v. -de ªvard.º jaga o.
ta upp flickor i bil; leta,
söka

ragg{ar}bil s.
ragg{ar}brud s.
ragg{are s. -n; pl. =, best. pl.

raggarna ªvard.º medlem
av ungdomsgäng som
kör omkring i stora bilar

ragg{ar}gäng s.
ragg{ar}åk s.
ragg{en s. best. ªvard.º
djävulen

ragg{ig adj. -t -a
ragg{ig{het s.
ragg}munk s. plätt av rå-
riven potatis

ragg{ning s. ªvard.º
ragg}sock s. raggsocka
ragg}socka s. socka av
grovt garn

ragla [-a•- äv. -agg•-] v. -de
vackla, vingla

ragl{an [ragg•-] s. oböjl. typ
av armskärning där
ärmen går upp i en kil
till halslinningen; en r.

ragl{an}skuren adj.
ragl{an}ärm s.
ragl{ing s.
ragna}rök [ran•n-] s. oböjl.
världsundergång i forn-
nordisk mytologi; ett (äv.
en) r.

ragna{röks}stäm{ning s.
ragu [-gu•] s. -n -er stuv-
ning på bitar av kött
m.m.
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ragu}fat s.
ragu}omel{ett s.
raid se räd
raja [raj•a el. radd•ja] s. -n

rajor äv. radja [radd•ja] -n
radjor indisk furste

rajd s. -en -er rad av
sammanbundna renar
med slädar

rajd}flytt{ning s.
raj}gräs s.; växt
raj{gräs}frö s.
rak adj. -t -a; på r. arm ofta

bildl. utan förberedelse; r.
ordföljd med subjektet
före predikatet; r. ränta
beräknad på hela låne-
beloppet o. för hela låne-
tiden på förhand; tre
raka segrar i följd; det
enda raka ªvard.º det enda
riktiga el. rätta

1raka v. -de 1 ta bort hår,
särsk. skäggväxt; raka sig
2 skrapa, kratsa; r. åt sig
3 ªvard.º rusa, ränna o.d.;
r. i väg, åstad

2raka s. -n rakor 1 ªvard.º
raksträcka  2 redskap att
skrapa el. kratsa med,
kara

rak}ap{par{at s.
rak}bent adj.
rak}blad s.
rak{blads}vass adj. -t -a
rak}borste s.
rak}don s.
rak{en s. best. ªvard.º på r.
i omedelbar följd

rak{et [-ke•t] s. -en -er luft-
farkost el. projektil som
drivs med reaktions-
kraft; fyrverkeripjäs

rak{et}at{tack s.
rak{et}bas s. -en -er
rak{et}be{skjut{ning s.
rak{et}bränsle s.
rak{et}drift s.
rak{et}fart s. -en
rak{et}flyg{plan s.
rak{et}ge{vär s.
rak{et}lina s.
rak{et}mot{or s.

rak{et}ramp s.
rak{et}sign{al s.
rak{et}steg s.
rak{et}stång s.
rak{et{upp}skjut{ning s.
rak{et{upp}stig{ning s.
rak{et}vapen s.
rak}grej{er el. rak}grej{or

s. pl.
rak{het s.
rak}horn{ad adj.
rak}hyvel s.
rak{it{is [-ki•-] s. -en
engelska sjukan

rak{it{isk adj. -t -a
rak}kniv s.
rak{knivs}vass adj. -t -a
rak}linj{ig adj. -t -a
rak}lång adj. -t -a
rak}lödder s.
rakna v. -de bli rakare, räta
ut sig

rak{ning s.
rak}näst adj.
rak}rygg{ad adj.
rak}rygg{ig adj. -t -a
rak}rygg{ig{het s.
rak}sal{ong s.
rak}skuren adj.
rak}spegel s.
rak}stamm{ig adj. -t -a
rak}strigel s.
rak}sträcka s.
rak}stuga s.
rak}tvål s.
rak}vatten s.
rak}vuxen adj.
rak}växt adj.
ralj{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en ironisk skämtsamhet
ralj{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a ironiskt skämt-
sam

ralj{era v. -de skämta med
ngn

ralj{eri [-i•] s. -et -er
rall s. -en -ar fågel
ralla s. -n rallor tralla,
dressin

rall{ar}bas s. -en -ar
rall{are s. -n; pl. =, best. pl.

rallarna arbetare vid
järnvägsbygge i ä. tid

rall{ar}gäng s.
rall{ar}läger s.
rall{ar}ros s. -en -or mjölk-
ört

rall{ar}sving s. -en -ar ªvard.º
svepande slag

rall{ar}visa s.
rall}fågel s.
rally [rall•i el. -y] s. -t -n till-

förlitlighetstävling för bilar
på långa sträckor

rally}bil s.
rally}cross s. -en på kuperad

kretsbana
rally}för{are s.
rally}tävl{ing s.

1ram s. -en -ar 1 infattning
t.ex. kring tavla; stomme i
fordon m.m. 2 framfot på
björn m.fl. djur, labb;
suga på ramarna ha det
ytterst knappt

2ram adj.; vanl. best. -a, superl.
-aste ren, oförfalskad,
full; rena rama sanningen

3ram adv.; i uttr. r. svart korp-
svart, kolsvart

rama v. -de förse tavla m.m.
med ram, sätta i ram;
r. in

ramadan el. Ramadan s.
oböjl. islams fastemånad;
en r.

rama}skri s. högljudd
klagan, upprörd protest

ram}av{tal s.
ram}be{rätt{else s.
ram}budget s.
ram}hus{håll{ning s.
rami [-i•] s. -n spånadsämne;

växt
rami}fiber s.
ramla v. -de 1 falla m.m.;

r. omkull 2 para sig (om
harar)

ram}lag s. -en -ar
ram}lag{stift{ning s.
raml{are s. -n; pl. =, best. pl.

ramlarna gammal har-
hanne

raml{ing s.
raml{ings}tid s.
ramm s. -en -ar spets på
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förstäv på ä. örlogsfar-
tyg; verktyg för instamp-
ning av eldfast material i
ugn m.m.

ramma v. -de 1 stöta emot
med förstäven, kollidera
med  2 träffa, drabba;
rammas av blixten;
rammas av ett hårt slag

rammel s. ramlet
skrammel; ªvard.º stryk

rammel}bulj{ong s. oböjl.
ªvard.º stryk

ramm}far{tyg s.
ramm}säker{het s.

1ram{ning [ra•-] s. -en -ar till
rama

2ram{ning [ramm•-] s. -en -ar
till ramma 1

ramp s. -en -er rad av
lampor på teater m.m.;
sluttning el. uppfart till
byggnad, landgångstrappa
m.m.; underlag el. utskjut-
ningsanordning för
robotvapen

ramp}feber s. nervositet
före o. under framträd-
ande för publik o.d.

ramp}ljus s.
ramp{on{era v. -de illa
skada, slå sönder o.d.

ramp{on{er{ing s.
ram}pris [ra•-] s., till 1pris
ytterst billigt pris, vrak-
pris

rams s. -en växt
1ramsa s. -n ramsor följd el.

uppräkning av ord m.m.
2ramsa v. -de rabbla; r. upp
rams}lök s.
ram}stark adj. -t -a mycket
stark

ram}stycke s.
ram}svart adj.
ram}såg s.
ram}tag s.
ram}verk s.
rana s. -n ranor väggbonad
ranch [-ns] s. -en -er amerik-

ansk boskapsfarm
ranch}äg{are s.
rancune [rankynn•] s. -n

[-en] -r [-er] känsla av agg
el. groll

rand s. -en ränder kant;
streck, strimma

randa v. -de förse med
ränder; ªvard.º ge stryk,
klå upp

rand}an{märk{ning s.
rand}an{teckn{ing s.
rand{as v. randades gry,
bryta in; dagen r.

rand}barka v.
rand}bark{ning s.
rand}berg s.
rand}feno{men s.
rand}glossa s.
rand}hav s.
rand{ig adj. -t -a; ha sina

randiga skäl sina fullgoda
skäl

rand{ig{het s.
rand{ning s.
random{is{era [-e•ra] v. -de

ªstatist.º ordna slump-
mässigt

random{is{er{ing s. -en -ar
rand}rätt adv. lägga två tyg-

stycken r.
rand}stat s.
rand}sydd adj.
rang s. -en värdighet, ställ-
ning, hög klass o.d.; av r.

rang{era [-nse•-] v. -de
ordna, ställa i ordning;
vara placerad på en plats
på en skala m.m.

rang{er{ad [-nse•-] adj. r.
karl välbärgad

rang{er}ban{gård s.
rang{er{ing s. -en -ar
rang{er}lok s.
rang}klass s.
rangla v. -de ragla, vackla
rangl{ig adj. -t -a skranglig
rangl{ig{het s.
rang}lista s.
rang}ordna v.
rang}ordn{ing s.
rang}plats s.
rang}rulla s.; till 2rulla 1
rang}skala s.
rang}ställ{ning s.
rank adj. -t -a 1 smärt o. res-

lig, rak o. stram 2 ostadig,
rankig

1ranka v. -de 1 rangordna
idrottsmän m.m., placera
i rangordning  2 r. sig
bilda rankor (om växt)

2ranka s. -n rankor kläng-
ande gren el. stängel,
reva

3ranka s. oböjl.; i uttr. rida r.
sitta grensle o. gunga på
ngns knä (om barn)

rank}fot{ing s. -en -ar kräft-
djur

rank{het s.
rank{ig adj. -t -a ostadig,
vinglig

rank{ig{het s.
rank{ing s. -en -ar rang-
ordning

rank{ing}lista s. ranglista
i sport

rank{ning s.; i sms endast
ranknings- ranking

rank}orna{ment s.
rann}saka v. -de granska,
pröva, forska i; ªåld.º för-
höra inför domstol

rann}sak{an s.; best. =; i pl. an-
vänds rannsakningar; en r.

rann}sak{are s. -n; pl. =, best.
pl. rannsakarna

rann}sak{ning s. -en -ar
rann{sak{nings}dom{are s.
rann{sak{nings}fäng{else s.
rann{sak{nings}häkte s.
rans{on [-o•n] s. -en -er
andel, lott, tilldelning,
portion

rans{on{era v. -de be-
stämma begränsad till-
delning av; inskränka,
minska på

rans{on{er{ing s. -en -ar
rans{on{er{ings}kort s.
rans{on{er{ings}peri{od s.
rans{on{er{ings}syst{em s.
rans{on}minsk{ning s.
ranta v. -de ªvard.º ränna,
löpa; r. i väg

ranunkel [-un•k-] s. -n; pl.
ranunkler äv. ranunklar
växt
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ranunkel}gul adj. -t -a
ranunkel}växt s.

1rap s. -et; pl. = rapande
2rap [rapp] s. rappen el.

4rapp -en rapmusik
rapa v. -de
rap{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., rapida
snabb, hastig

rap{id{itet [-e•t] s. -en
rap}mus{ik s. rytmiskt tal
med rockmusik i bak-
grunden

rap{ning s. -en -ar
1rapp adj. -t -a flink, rask;

pigg, vaken
2rapp s. -en -ar svart häst
3rapp s. -et; pl. = slag med

käpp el. piska o.d.; i
rappet ªvard.º genast, på
stunden

4rapp se 2rap
rappa v. -de 1 kalkslå,
putsa  2 slå, smälla till
3 ªvard.º skynda; r. på; 
r. sig 4 ªvard.º nappa,
rycka; r. åt sig, till sig; r.
ur el. ut äv. hoppa el. glida
ur block o.d. (om lina m.m.)
5 utföra rapmusik

rappa{kalja s. -n ªvard.º
oredigt prat, smörja,
strunt

rapp{are s. -n; pl. =, best. pl.
rapparna person som
utför rappmusik

rap{pell [-ell•] s. -en -er
återkallelse, hemkallelse

rap{pell}brev s.
rap{pell{era v. -de återkalla,
hemkalla

rap{pell{er{ing s. -en -ar
rapp{het s.
rapp}hänt adj.
rapp}höna s.
rapp}höns s.
rapp{höns}jakt s.
rapp{höns}kull s. -en -ar
rapp{ing s. -en rapmusik
rapp{ning s. -en -ar till

rappa 1
rap{port [-årt•] s. -en -er
redogörelse, meddel-

ande, anmälan; upprepat
el. upprepning av mönster-
parti i väv

rap{port}bok s., till 1bok
rap{port{era v. -de inbe-
rätta, meddela, anmäla;
bilda återkommande
mönster i väv

rap{port{er{ing s. -en -ar
rap{port{er{ings}plikt s.
rap{port{er{ings}skyld{ig{-

het s.
rap{port}för{fatt{are s.
rap{port}hund s.
rap{port}karl s.
rap{port}peri{od s.
rap{port}skyld{ig{het s.
rap{port}tjänst s.
rap{port{ör [-ö•r] s. -en -er
rapp}tung{ad adj.
raps s. -en oljeväxt; frö
raps}bagge s.; insekt
raps}fält s.
raps}kaka s.
raps{od [-o•d] s. -en -er
forngrekisk sångare el.
deklamatör som före-
drog episka dikter

raps{odi [-i•] s. -n -er del av
större episkt diktverk,
sång; samling av löst
hopfogade sånger el.
stycken; osystematisk
framställning med löst
sammanhang o.d.; musik-
stycke i fri form m.m.

raps{od{isk [-o•-] adj. -t -a
löst sammanhängande,
osystematisk

raps}olja s.
rapt{us s. -en el. -et; pl. =
anfall, utbrott, ryck

rar adj. -t -a sällsynt; söt,
älsklig m.m.

rar{het s.
rar{ing s. -en -ar
rar{itet [-e•t] s. -en -er säll-
synthet, sällsynt föremål
el. djur el. växt e.d.

rar{itets}tryck s.
rar{itets}värde s.
rarka v. -de ªprov.º skilja

renar efter de olika ägarna

rark{ning s. -en -ar renskilj-
ning

1ras s. -en -er grupp som re-
presenterar ärftlig särtyp
inom en art; förfining,
ädel börd m.m.

2ras s. -et; pl. = nedrasande;
fall, nedgång, värdesänk-
ning; stoj, häftig fram-
fart

rasa v. -de störta omkull el.
ned; riva ned, rasera;
fara våldsamt fram; vara
ursinnig m.m.

ras{ande adj. oböjl. våldsam;
ursinnig; som adv. ªvard.º
väldigt; r. bra

ras}ben s.
ras}bio{logi s.
ras}bio{log{isk adj. -t -a
ras}bland{ning s.
ras}brant s.
ras}bråk s.
ras}dis{krim{in{er{ande adj.

oböjl.
ras}dis{krim{in{er{ing s.
ras}djur s.
ras{era v. -de riva ned, jämna
med marken, förstöra

ras{eri [-i•] s. -et våldsam-
het, ursinne m.m.

ras{eri}an{fall s.
ras{er{ing s.
ras{er{ings}arbete s.
ras{eri}ut{brott s.
ras}fråga s.
ras}frände s.
ras}för{dom s.
ras}för{följ{else s.
ras}för{tryck s.
ras}gräns s.
ras}hat s.
ras}hets s.
ras}hund s.
ras}hygi{en s.
ras}hygi{en{isk adj. -t -a
ras}häst s.
ras}hög{färd s.
ras{ism [-is•m] s. -en åskåd-
ning som hävdar att
olika människoraser har
olika värde o. bör ha olika
ställning i samhället m.m.
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ras{ist s. -en -er
ras{ist{isk adj. -t -a
ras{ist}reg{im s.
rask adj. -t -a snabb, flink;
pigg

raska v. -de 1 lunka, små-
springa; ªvard.º rafsa,
skrapa; r. ihop löv
2 skynda; r. på; r. sig

ras}kamp s. -en -er
ras}kant s.
ras}katt s.
rask{et s. best. ªvard.º hela r.
alltihop el. allihop

rask{het s.
ras}krav{all{er s. pl.
ras}krig s.
ras}lag s. -en -ar
ras}lag{stift{ning s.
ras{lig adj. -t -a
ras}massa s.
ras}mot{sätt{ning s.
ras{mäss{ig adj. -t -a
ras}o{lycka s.

1rasp s. -en -ar grövre fil för
bearbetning av mjukare
material

2rasp s. -et; pl. = raspning;
avraspad massa

raspa v. -de skrapa med
rasp, kratsa, riva m.m.

rasp}grad s.
rasp{ig adj. -t -a
rasp{ning s. -en -ar
ras}pol{it{ik s.
ras}pro{blem s.
ras}pro{gram s.
ras}ren adj. -t -a
ras}ren{het s.
ras}risk s.
ras}se{greg{at{ion s. -en
rassel s. rasslet
rassel}in{stru{ment s.
ras}skill{nad s.
rassla v. -de skramla,
prassla m.m.

1rast s. -en -er vila, paus;
utan r. och ro

2rast s. -en växt
rasta v. -de 1 ta en vilopaus

2 motionera, låta springa
fritt; r. en häst

rast}bana s.

raster s. rastret; pl. =, best.
pl. rastren ªtekn.º platta el.
folie med system av rutor
el. punkter för reproduc-
ering av bilder m.m.;
bländskydd i lampor

raster}bild s.
raster}tät{het s.
rast}gård s. -en -ar
rast}hall s.
rast}lös adj. -t -a
rast}lös{het s.
rast{ning s.
rast}plats s. -en -er
rast}stig s.
rast}stuga s.
rast}ställe s.
rast}vakt s.; på skola
ras}tänk{ande s. -t
ras}åt{skill{nad s.
ras{åt{skill{nads}pol{it{ik s.
rata v. -de försmå, inte
finna god nog

ratatouille [-toj•] s. -n [-en]
fransk grönsaksrätt

rate [rejt äv. rä•t] s. -n [-en]
-r [-er]; delbetalning;
fraktsats; varuparti m.m.

rati{fic{era v. -de stadfästa,
bekräfta, godkänna för-
drag o.d.

rati{fic{er{ing s. -en -ar
rati{fik{at{ion s. -en -er
rati{fik{at{ions}in{stru{ment s.
rat{ing [rej•t-] s. -en kredit-
värderingsbetyg för oblig-
ationer m.m.

rat{ion [-tso•n] s. -en -er
dagsranson för häst m.m.

rat{ion{al{is{era [-tso-] v. -de
göra mera rationell; om-
lägga på mera praktiskt
sätt; i efterhand ge en sken-
bart förnuftig motivering
åt m.m.

rat{ion{al{is{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. rationaliserarna

rat{ion{al{is{er{ing s. -en -ar
rat{ion{al{is{er{ings}arbete s.
rat{ion{al{is{er{ings}ef{fekt s.
rat{ion{al{is{er{ings}ex{pert s.
rat{ion{al{is{er{ings}iver s.
rat{ion{al{is{er{ings}lån s.

rat{ion{al{is{er{ings}plan s.
-en -er

rat{ion{al{is{er{ings}pol{it{ik s.
rat{ion{al{is{er{ings}sträv{-

ande s.
rat{ion{al{is{er{ings}stöd s.
rat{ion{al{is{er{ings}verk{-

sam{het s.
rat{ion{al{is{er{ings}vinst s.
rat{ion{al{is{er{ings}åt{gärd s.
rat{ion{al{ism [-is•m] s. -en

åskådning kännetecknad av
betonande av förnuftets
roll el. det praktiskt
ändamålsenligas be-
tydelse

rat{ion{al{ist s. -en -er
rat{ion{al{ist{isk adj. -t -a
rat{ion{al{itet [-e•t] s. -en
rat{ion{ell [-tsonell•] adj. -t 

-a förnuftsenlig; för-
ståndsmässig; förnuftig;
praktiskt ändamålsenlig,
väl planlagd; rationellt tal
helt tal el. bråk

rat{ions}pris s., till 1pris
1ratsch s. -et; pl. =
2ratsch interj.
ratscha v. -de krasa, skrapa

o.d.
ratt s. -en -ar
ratta v. -de ªvard.º styra el.
köra bil o.d.; manövrera
med ratt(ar)

ratt}full adj. -t -a
ratt}fylla s.
ratt}fyll{eri s.
ratt}fyll{er{ist s.
ratt}kälke s.
ratt}lås s.
ratt}muff s.
ratt}o{nykter adj.
ratt}o{nykter{het s.
ratt}stång s.
ratt}växel s.
rauk s. -en -ar strandpel-
are

rav s. -et el. -en ªprov.º bärn-
sten

ravaill{ac [ravv•ajakk] s.
-en -ar skojare, filur;
rucklare

rave [rejv] äv. rejv s. oböjl.;
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typ av ungdomsdans m.m.; en
el. ett r.

rave}party s. fest med ung-
domsdans till techno-
musik

rav{in [-i•n] s. -en -er smal
o. djup dalsänka, klyfta

rav{in}botten s.
ravi{oli [-å•li] s. -n maträtt
av köttfärsfyllda
”kuddar” av pastadeg

ravi{oli}grat{äng s.
ray{on [-jå•n] s. -et konst-
fibermaterial av regener-
erad cellulosa

ray{on}fiber s.
ray{on}silke s.
ray{on}ull s.
razzia [rat•s- el. rass•-] s. -n

razzior överraskande polis-
undersökning av en plats
m.m.

1rea s. -n reor realisation
2rea v. -de sälja på realis-

ation
rea- i sms reaktions-, jet-
rea}bränsle s.
rea}drift s.
rea}flyg s.
rea}fynd s.; till 1rea
re{ag{ens [-gen•s] s. -et el.

-en; pl. = el. -er el. reag-
entier ämne som på-
verkas karakteristiskt av
annat ämne o. varmed
detta senare ämne på-
visas

re{ag{ens}kärl s.
re{ag{ens}medel s.
re{ag{ens}met{od s.
re{ag{ens}papper s.
re{ag{ens}vätska s.
re{ag{era [-ge•-] v. -de ge ut-
slag el. svar på påverkan
o.d.; visa sitt ogillande;
undergå kemisk om-
vandling

rea}kata{log s.
re{akt{ion [-kso•n] s. -en -er
svar på påverkan o.d.; åter-
verkan, motverkan, åter-
verkande kraft m.m.;
motrörelse; bakslag;

bakåtsträvande rörelse
el. parti; kemisk om-
vandlingsprocess m.m.

re{akt{ions}drift s.
re{akt{ions}formel s.
re{akt{ions}fri adj.
re{akt{ions}för{måga s.
re{akt{ions}mot{or s.
re{akt{ions}mönster s.
re{akt{ions}snabb adj. -t -a
re{akt{ions}sätt s.
re{akt{ions}tid s.

1re{akt{ion{är [-ksonä•r] adj.
-t -a bakåtsträvande, re-
formfientlig

2re{akt{ion{är [-ksonä•r] s.
-en -er bakåtsträvare

re{akt{iv [-i•v] adj. -t -a som
innebär reaktion; be-
nägen att reagera m.m.

re{akt{iv{era v. -de åter göra
verksam

re{akt{iv{er{ing s.
re{akt{iv{er{ings}kurs s.
re{akt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning för fri-
görande av kärnenergi i
stor skala, kärnreaktor;
kärl för kemiska reakt-
ioner m.m.

re{akt{or}av{fall s. -et
re{akt{or}bränsle s.
re{akt{or}drift s.
re{akt{or}fel s.
re{akt{or}haveri s.
re{akt{or}in{spekt{ör s.
re{akt{or}kärl s.
re{akt{or}o{lycka s.
re{akt{or}pro{gram s.
re{akt{or}prop{an s.
re{akt{or}syst{em s.
re{akt{or}säker{het s.
re{akt{or}tank s.
re{al [-a•l] adj. -t -a sak-,
saklig; verklig m.m.

re{al}be{handl{ing s.
re{al}de{batt s.
re{ale [-a•-] s. -t -n ord med
realgenus

re{al}ex{am{en s. examen
från realskola (se d.o.)

re{al}gen{us s. ªspråkv.º den-
kön

re{al}gymn{asi{um s.; äldre
motsvarighet till naturveten-
skaplig gren i gymnasieskolan

re{al{ia [-a•l-] s. pl. sakinne-
håll el. sakliga förhåll-
anden; sakfrågor m.m.

re{al{ia}kun{skap s.
re{al}in{dex s. sakregister
re{al}in{komst s.
re{al{is{abel [-a•b-] adj. -t

realisabla realiserbar
re{al{is{at{ion s. -en -er för-
säljning till nedsatt pris,
utförsäljning; förvandl-
ing i reda pengar m.m.

re{al{is{at{ions}för{lust s.
re{al{is{at{ions}pris s., till 1pris
re{al{is{at{ions}vinst s.
re{al{is{at{ions{vinst}-

be{skatt{ning s.
re{al{is{at{ions}värde s.
re{al{is{era v. -de förverk-
liga, genomföra; utför-
sälja till nedsatt pris; för-
vandla i reda pengar

re{al{is{er{bar adj. -t -a
genomförbar; säljbar

re{al{is{er{ing s.
re{al{ism [-is•m] s. -en

strävan efter verklighets-
trohet t.ex. i konst; verklig-
hetssinne, saklighet

re{al{ist s. -en -er
re{al{ist{isk adj. -t -a
re{al{iter [-a•-] adv. i verklig-
heten, i själva verket

re{al{itet [-e•t] s. -en -er
verklighet

re{al{itets}sinne s.
re{al}kap{it{al s.; produktions-

medel m.m.
re{al}kata{log s. katalog
över skrifter, ordnad
efter deras innehåll

re{al}linje s.; på gymnasium
re{al}lön s.; mätt i köpkraft
re{al{löne}för{bättr{ing s.
re{al{löne}för{sämr{ing s.
re{al{löne}höj{ning s.
re{al{löne}minsk{ning s.
re{al{löne}sänk{ning s.
re{al{löne}ut{veckl{ing s.
re{al{löne}ök{ning s.
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re{al}pol{it{ik s.; inriktad på det
praktiskt möjliga o.d.

re{al}pol{it{ik{er s.
re{al}pol{it{isk adj. -t -a
re{al}skola s. äldre skol-
form som delvis mot-
svarar grundskolans
högstadium

re{al}skäl s.
re{al}säker{het s.; i form av

pant
re{al}tid s.
re{al{tids}pro{gram s.
re{al{tids}syst{em s.; med

datorbehandling av indata för
mer el. mindre omedelbart
bruk av utdata

re{al}un{ion s.; med gemen-
samma statsorgan

re{al}värde s.
rea}mot{or s.
rea}plan s. -et; pl. =
rea}pris s., till 1pris; till 1rea
re{as{sur{ad{ör [-ö•r] s. -en 

-er återförsäkrare
re{as{sur{ans [-an•s el. -ans]

s. -en -er återförsäkring
re{as{sur{ans}bo{lag s.
re{as{sur{era [-e•ra] v. -de
återförsäkra

re{as{sur{er{ing s.
rea}vinst s.
re{bell [-ell•] s. -en -er upp-
rorsman, upprorsmakare

rebelledare avstavas re{bell}-
led{are s.

re{bell{era v. -de göra upp-
ror

re{bell{isk [-ell•-] adj. -t -a
upprorisk

re{bell}rör{else s.
reb{us s. -en -ar gåta av
bilder o. tecken

reb{us{art{ad adj.
re{ceiver [-si•v-] s. -n re-

ceivrar kombinerad för-
stärkare o. radiomottag-
are i stereo m.m.

re{cens{ent [-en•t] s. -en -er
re{cens{ent}ex{empl{ar s.
re{cens{era v. -de presentera
o. bedöma bok el. film
m.m., anmäla

re{cens{ion s. -en -er an-
mälan av bok el. film o.d.

re{cens{ions}bok s., till 1bok
re{cens{ions}ex{empl{ar s.
re{cent [-en•t] adj.; n. =, -a
ny, nutida

re{centi{or [-en•tsi-] s. -n -er
[-å•r-]; nyinskriven stud-
ent

re{centi{ors}fest s.
re{cept [-ep•t] s. -et; pl. =
föreskrift el. ordination
av läkemedel; beskriv-
ning av tillredning av
maträtt m.m.

re{cept{arie [-a•-] s. -n -r
person som på apotek
expedierar läkemedel
efter recept m.m.

re{cept{arie}ex{am{en s.
re{cept}be{lägga v.
re{cept}be{lägg{ning s.
re{cept}block s.
re{cept}bok s., till 1bok
re{cept}fri adj.
re{cept{ion [-pso•n] s. -en -er
mottagningslokal på hotell
o.d.; intagning i ordenssäll-
skap m.m.

re{cept{ion{ist [-psonis•t] s.
-en -er mottagare av kund-
er på företag el. av gäster på
hotell o.d.

re{cept{ions}disk s.
re{cept{ions}hall s.
re{cept{iv [-i•v el. ress•- el.
re•s-] adj. -t -a mottaglig
för intryck; som har lätt
att lära

re{cept{iv{itet [-e•t] s. -en
re{cept}kun{gör{else s.
re{cept{or s. -n -er [-o•r-];
sinnescell

re{cept}pärm s.
re{cept}saml{ing s.
re{cept}skriv{ning s.
re{cept}tvång s.
re{cept{ur [-u•r] s. -en -er

apoteksdisk el. avdelning
för beredning av läke-
medel efter recept

re{cept{ur}arbete s.
re{cept}ut{skriv{ning s.

re{cess [-sess•] s. -en -er in-
skärning i mur m.m.; hist.
överenskommelse, beslut

re{cess{ion [-seso•n] s. -en 
-er tillbakagång

re{cess{iv [-i•v el. ress•- el.
re•s-] adj. -t -a; recessivt
(arvs)anlag som framträder
endast om det finns i dubbel
uppsättning

re{cett [-ett•] s. -en -er in-
komst el. behållning av
teaterföreställning o.d.; re-
cettföreställning

re{cett}före{ställ{ning s.; till
förmån för en skådespelare
e.d.

re{cherch [-sär•s] s. -en -er
efterforskning

re{cid{iv [-i•v] s. -et; pl. =
återfall i sjukdom el. brotts-
lighet

re{cid{iv{era v. -de åter-
komma (om sjukdom);
återfalla i brott

re{cid{iv{er{ing s.
re{cid{iv}risk s.
re{cipi{end [-en•d] s. -en -er
person som skall tas in i
ordenssällskap e.d.

re{cipi{ent [-en•t] s. -en -er
behållare, uppsamlings-
kärl; vattendrag som tar
emot avloppsvatten;
vakuumklocka; mottag-
are

re{cipi{era v. -de tas äv. ta in
i ordenssällskap m.m.

re{cipi{er{ing s. -en -ar
re{ci{proc{itet [-e•t] s. -en
ömsesidighet

re{ci{proc{itets}princip s.
re{ci{prok [-å•k] adj. -t -a
ömsesidig m.m.; reciprokt
värde inverterat värde;
reciprokt pronomen t.ex.
’varandra’

re{cit [-i•t] s. -en -er inled-
ande del av dom el. be-
slut m.m.

re{cit{at{ion s. -en -er upp-
läsning, deklamation

re{cit{at{ions}afton s.
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re{cit{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
talsång i opera

re{cit{at{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig recitatör

re{cit{at{ör [-ö•r] s. -en -er
person som reciterar

re{cit{era [-e•ra] v. -de upp-
läsa vers el. framsäga text
o.d., deklamera

re{cit{er{ing s.
rect{or magni{fic{us
[manni•-] s. oböjl.; heders-
titel för universitetsrektor vid
vissa universitet; en r.

1reda s. -n ordning m.m.;
göra r. för ngt ge besked
om ngt m.m.; ha r. på; ha
väl r. på sig; ta r. på

2reda adj. oböjl. r. pengar
kontanter

3reda v. redde, rett, redd n.
rett, pres. reder göra i
ordning; bringa reda i
m.m.; r. en soppa göra
tjockare med tillsats av
mjöl e.d., avreda; r. sig
klara sig m.m.

4reda v. -de idka rederi-
rörelse, vara redare för
m.m.

re{dakt{ion [-kso•n] s. -en 
-er avfattning, utarbet-
ande; utgivning m.m.;
textgestaltning, version;
lokal för medarbetarstab
vid tidning o.d.

re{dakt{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
re{dakt{ions}av{del{ning s.
re{dakt{ions}chef s.
re{dakt{ions}led{ning s.
re{dakt{ions}lok{al s.
re{dakt{ions}rum s.
re{dakt{ions}se{kret{er{are s.
re{dakt{ör [-ö•r] s. -en -er ut-
givare av tidning el. tid-
skrift m.m.; fast medarbet-
are i tidning osv. el. radio
el. teve; person som re-
digerar

re{dakt{örs}bana s.
re{dakt{ör{skap s. -et
red{an adv. så tidigt som nu

el. då; enbart m.m.

red{ar}av{gift s.
red{are s. -n; pl. =, best. pl.

redarna
red{ar}för{en{ing s.
red{bar adj. -t -a rättskaff-
ens, pålitlig, samvets-
grann m.m.

red{bar{het s.
redd s. -en -er ankarplats
utanför hamn el. kust

rede s. -t -n 1 fågelbo;
värpplats m.m. 2 stomme
i vagn m.m.; ªprov.º bindsle
för nötkreatur

re{de{nat{ur{era [-e•ra äv.
re•-] v. -de åter göra
drickbar

re{de{nat{ur{er{ing s.
red{eri [-i•] s. -et -er företag

för drivande av sjöfart
red{eri}bo{lag s.
red{eri}flagga s.
red{eri}före{tag s.
red{eri}kom{miss{ion s.
red{eri}kont{or s.
red{eri}när{ing s.
red{eri}rör{else s.
red{eri}verk{sam{het s.
red}garn s.; glansigt kam-
garn till prydnadssnören o.d.

red{garns}snöre s.
red{ig adj. -t -a ordnad;
klar; tydlig; vid sunt för-
nuft m.m.; ªvard.º ordent-
lig, rejäl

re{dig{era [-se•-] v. -de av-
fatta, utarbeta, utforma
för publicering; förestå ut-
givning av tidning m.m.

re{dig{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. redigerarna

re{dig{er{ing s.
re{dig{er{ings}arbete s.
re{dig{er{ings}princip s.
re{dig{het s.
redingot [redd•ingåt] s. -en

-er ä. typ av lång mans-
rock m.m.

redingot}skört s.
re{dis{kont{era [-e•ra äv.
re•-] v. -de åter diskontera
växel

re{dis{kont{er{ing s.

red}kam s. ªvävn.º redskap
för isärhållande av varp-
trådarna vid bomning

red{lig adj. -t -a hederlig,
oförvitlig m.m.

red{lig{en adv.
red{lig{het s.
red}lös adj. -t -a manöver-
oduglig (om fartyg); stup-
full, som icke kan stå på
benen

red{ning s. -en -ar ªkok.º
blandning av mjöl o.
vätska för att göra en sås
e.d. tjock

redo adj. oböjl.; predikativt
färdig, beredd; göra sig r.,
vara r.

redo}bogen adj. redoboget
redobogna beredd, bered-
villig

redo}bogen{het s.
redo}göra v. r. för ngt
redo{gör{ar}an{svar s.
redo}gör{are s.
redo}gör{else s. -n -r
redo{gör{else}år s.
redo}visa v. -de
redo}vis{ning s. -en -ar
redo{vis{nings}centr{al s.
redo{vis{nings}dag s.
redo{vis{nings}handl{ing s.
redo{vis{nings}medel s. pl.
redo{vis{nings}met{od s.
redo{vis{nings}peri{od s.
redo{vis{nings}princip s.
redo{vis{nings}re{vis{ion s.
redo{vis{nings}skyld{ig adj.

-t -a
redo{vis{nings}skyld{ig{het s.
redo{vis{nings}syst{em s.
redo{vis{nings}år s.
redox- i sms reduktions- o.
oxidations-

redox}pot{enti{al s.
redox}pro{cess s.
reds [-e•-] s. oböjl.; i uttr. till

reds hopskr. äv. tillreds
färdig, i ordning, till
hands

red{skap s. -et; pl. =
red{skaps}bod s.
red{skaps}gymn{ast{ik s.
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red{skaps}skjul s.
red{skaps}trän{ing s.; i gymn-

astik
re{dubbla v. -de ånyo
dubbla bud i kortspel

re{dubbl{ing s. -en -ar
re{duc{era v. -de minska,
nedbringa; åter- el. över-
föra till ngt; omräkna till
ngt; förenkla el. förkorta;
frigöra från syre el. till-
föra elektroner till m.m.;
hist. indra till staten

re{duc{er{bar adj. -t -a som
kan reduceras

re{duc{er{ing s. -en -ar
re{duc{er{ings}mål s.; i fotboll

m.m.
re{duc{er{ings}vent{il s.
re{dukt{ion [-kso•n] s. -en -er
re{dukt{ion{ism s. -en inom

vetenskapsteori
re{dukt{ion{ist s. -en -er
re{dukt{ions}del{ning s.
re{dukt{ions}medel s.
re{dukt{ions}vent{il s.
red{und{ans [-an•s el.
-an•s] s. -en överflöd i
information; övertydlighet

red{und{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a

re{dupl{ic{era [-e•ra] v. -de
fördubbla el. upprepa (del
av) ord vid ord- el. formbild-
ning

re{dupl{ic{er{ing s. -en -ar
re{dupl{ik{at{ion [-o•n] s. -en

-er
re{dupl{ik{at{ions}stav{else s.
redutt [-utt•] s. -en -er ªhist.º
slutet befästningsverk
med vallar

red}ägg s.
re{ell [-ell•] adj. -t -a verk-
lig, påtaglig; rejäl m.m.;
reella tal tal som kan
åskådliggöras med
punkter på en tallinje

re{ell{tids}syst{em s. real-
tidssystem

re{en{gage{mang [-man•] s.
-et; pl. = förnyad anställ-
ning

re{en{gag{era [-e•ra] v. -de
anställa på nytt

re{en{gag{er{ing s.
re{ex{port [-pårt•] s. -en
återutförsel

re{ex{port{era [-e•ra] v. -de
re{fekt{orie}bord s.
re{fekt{ori{um [-to•-] s. re-

fektoriet refektorier mat-
sal i kloster o.d.

re{fer{at [-a•t] s. -et; pl. =
återgivande, redogörelse,
sammandrag

re{fer{at}publ{ik{at{ion s.
re{fer{at}tekn{ik s.
referee [ref-• el. -ri•] s. -n

överdomare i tennis m.m.
re{fer{end{um [-en•d-] s. -et;

pl. = folkomröstning
re{fer{end{um}in{stit{ut s.
re{fer{ens [-en•s] s. -en -er
hänvisning; person som
man hänvisar till för
upplysningar; rekom-
mendation; förhållande,
relation, m.m.

re{fer{ens}biblio{tek s.; avdel-
ning med uppslags- o. hand-
böcker m.m.

re{fer{ens}bok s., till 1bok
re{fer{ens}data s. pl.
re{fer{ens}grupp s. normgiv-
ande grupp; jämförelse-
grupp; representativ grupp
utsedd att rådfrågas i en
fråga

re{fer{ens}litter{at{ur s.
re{fer{ens}punkt s. utgångs-
punkt m.m.

re{fer{ens}ram s.; som bildar
bakgrund för föreställningar
o. värderingar m.m.

re{fer{ens}syst{em s.
re{fer{ent [-en•t] s. -en -er
person som refererar m.m.

re{fer{ent}läkt{are s.
re{fer{era v. -de redogöra
för, återge; r. till hänvisa
till, åberopa sig på; r. sig
till el. på hänföra sig till,
syfta på; r. ngt till hän-
föra ngt till, ställa ngt i
samband med

re{fill [refill•] s. -en -er på-
fyllningsmaterial m.m.

re{fin{ansi{era [-e•ra] v. -de
finansiera kredit med lån;
finansiera med återlån
m.m.

re{fin{ansi{er{ing s.
re{fin{ansi{er{ings}lån s.
re{flekt{ant s. -en -er person
som reflekterar på ett
anbud e.d.

re{flekt{era [-e•ra] v. -de
återkasta, återspegla;
tänka, eftersinna; r. på
ngt överväga att ta ngt i
anspråk el. att köpa ngt
o.d., tänka på ngt; r. över
ngt ägna tankar åt ngt

re{flekt{er{ad adj. som re-
flekterats; överlagd; för-
ståndsbetonad; eftersinn-
ande, kallt bedömande

re{flekt{er{ing s.
reflektion se reflexion
re{flekt{or [-ek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning för re-
flektering av ljusstrålar;
teleskop med sådan an-
ordning

re{flekt{or}glas s.
re{flekt{or{isk [-to•-] adj. -t -a
som gäller nervreflexer

re{flex [-ek•s] s. -en -er åter-
sken, återspegling; åter-
verkan; reflektor; auto-
matisk nervimpuls o.
därav beroende reaktion

re{flex}an{ordn{ing s.
re{flex{art{ad adj.
re{flex}band s.
re{flex}bricka s.
re{flex}handl{ing s.
re{flex{ion [-kso•n] el.

re{flekt{ion s. -en -er åter-
kastning, återspegling,
eftersinnande tanke, tyst
anmärkning

re{flex{ions}dikt{ning s.
re{flex{ions}fri adj.
re{flex{ions}för{måga s.
re{flex{ions}lyr{ik s.
re{flex{ions}lös adj. -t -a
re{flex{ions}spegel s.
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re{flex{ions}vinkel s.
1re{flex{iv [reff•- äv. re•-] adj.

-t -a tillbakasyftande; re-
flexivt pronomen t.ex. ’sig’;
reflexivt verb, t.ex. ’sätta
sig’

2re{flex{iv [reff•- äv. re•-] s.
-et; pl. = el. -er

re{flex{iv}pro{nom{en [reff•-
äv. re•- el. -i•v-] s.

re{flex}ljus s.
re{flex}märke s.
re{flex{mäss{ig adj. -t -a
re{flex}rädd{ning s.; av mål-

vakt
re{flex}rör{else s.
re{form [-år•m] s. -en -er
ombildning, förändring
till det bättre; samhällsför-
bättring

re{form}arbete s.
re{form{at{ion [-o•n] s. -en 

-er omdaning; hist. kyrk-
lig omdaning utgående
från M. Luther m.fl.

re{form{at{ions}dag{en s. best.
ªhist.º en av de fyra böndagar-
na i svenska kyrkan

re{form{at{ions}psalm s.
re{form{at{ions}tid{en s. best.
re{form{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; omdanare, sam-
hällsförbättrare; hist.
ledare för den kyrkliga
reformationen på 1500-
talet

re{form{at{or{isk [-to•-] adj.
-t -a

re{form}be{hov s.
re{form{era [-e•ra] v. -de
omdana, ombilda, för-
ändra till det bättre

re{form{er{ing s.
re{form{ert [-ärt•] adj.; n. =, 

-a; reformerta kyrkor ut-
gående från reformator-
erna Zwingli o. Calvin

re{form}fient{lig adj. -t -a
re{form}för{slag s.
re{form}för{sök s.
re{form{ism [-ism] s. -en re-
formvänlig icke revolution-
är åskådning el. riktning

re{form{ist [-is•t] s. -en -er
re{form{ist{isk adj. -t -a
re{form}iver s.
re{form}ivr{are s.
re{form}krav s.
re{form}peda{gog{ik s.
re{form}peri{od s.
re{form}pol{it{ik s.
re{form}pro{gram s.
re{form}sträv{an s.
re{form}sträv{ande s.
re{form}takt s.
re{form}verk{sam{het s.
re{form}vilja s.
re{form}vän{lig adj. -t -a
re{frakt{ion [-kso•n] s. -en 

-er strålbrytning
re{frakt{ions}fel s.; i ögat
re{frakt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-]; teleskop med en-
bart linser

re{frakt{or}ob{jekt{iv s.
refr{äng [-än•] s. -en -er om-
kväde; tänka på refrängen
tänka på att gå hem el.
bryta upp

refr{äng}sång{are s.
re{fräsch{ör [-ö•r] s. -en -er
raffräschissör

refug [-u•g] s. -en -er
trottoarliknande upphöj-
ning mitt i gata o.d.,
skyddstrottoar, väntplan

re{fus{era [-us- äv. -ys-] v.
-de vägra att publicera el.
uppföra el. utställa; avvisa,
förkasta

re{fus{er{ing s. -en -ar
1reg{al [-a•l] adj. -t -a kung-

lig, tillhörig kronan o.d.
2reg{al [-a•l] s. -en -er 1 ställ

för stilkaster  2 orgel-
register

reg{ale [-a•-] s. -t -n krono-
rättighet, statsmonopol
o.d.

reg{al{era v. -de undfägna
reg{al{er{ing s.
reg{ali{er [-a•-] s. pl.; kungliga
värdighetstecken

reg{alie}saml{ing s.
reg{al}skepp s.; stort örlogs-

fartyg från 1600-talet

regatta [-att•a] s. -n
regattor tävlingsserie i
segling el. rodd m.m.

regatta}båt s.
1regel s. -n regler föreskrift,

norm; vana; sats som anger
det normala el. vanliga;
i el. som r. äv. i regeln i all-
mänhet

2regel s. -n reglar äv. rigel -n
riglar skjutbar slå för
dörr el. ten i lås o.d.; trä-
virke som stomme i hus-
väggar m.m.

regel}binda v.
regel}bok s., till 1bok
regel}brott s.
regel}bunden adj.
regel}bunden{het s.
regel}fästa v. regelfäste
regel}lås s.
regel}lös adj. -t -a
regel}lös{het s.
regel{mäss{ig adj. -t -a
regel{mäss{ig{het s.
regel}rätt adj.
regel}saml{ing s.
regel}strid{ig adj. -t -a
regel}syst{em s.
regel}tvång s.
regel}vidr{ig adj. -t -a
regel}vägg s.
regel}ändr{ing s.
rege{mente [-jemen•te el.
-ge-] s. -t -n truppförband
som är högsta admin-
istrativa enhet för utbild-
ning m.m.; styrelse, välde

rege{ments}be{fäl s.
rege{ments}chef s.
rege{ments}fana s.
rege{ments}in{tend{ent s.
rege{ments}kamr{at s.
rege{ments}läk{are s.
rege{ments}mus{ik s.
rege{ments}of{fic{er s.
rege{ments}stab s.
rege{ments}trum{slag{are s.
rege{ments}vet{er{in{är s.
rege{ments{vis adv.
re{gen{er{at{ion [-je-, -o•n] s.

-en -er återbildning, för-
nyelse m.m.
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re{gen{er{at{ions}för{måga s.
re{gen{er{at{iv [-jenerati•v]

adj. -t -a återbildande
m.m.

re{gen{er{at{or [-jenera•t-] s.
-n -er [-o•r-]; anordning
för återvinning av värme
ur rökgaser m.m.

re{gen{er{at{or}ugn s.
re{gen{er{era [-jenere•ra] v.

-de återbilda, förnya, er-
sätta m.m.

re{gen{er{er{ing s.
reg{ent [-jen•t] s. -en -er
statsöverhuvud i mon-
arki o.d.

reg{ent}längd s.
reg{ent{skap s. -et
reg{era [-je•-] v. -de styra,
härska över; ªvard.º föra
oväsen, väsnas

reg{er{ing [-je•-] s. -en -ar
reg{er{ings}alt{ern{at{iv s.
reg{er{ings}an{svar s.
reg{er{ings}arbete s.
reg{er{ings}be{slut s.
reg{er{ings}bild{are s. -n;

pl. =, best. pl. regerings-
bildarna

reg{er{ings}bild{ning s.
reg{er{ings}bygg{nad s.
reg{er{ings}chef s.
reg{er{ings}de{klar{at{ion s.
reg{er{ings}de{leg{at{ion s.
reg{er{ings}dug{lig adj. -t -a
reg{er{ings}fient{lig adj. -t -a
reg{er{ings}form s. -en -er
reg{er{ings}för{handl{ing s.
reg{er{ings}för{klar{ing s.
reg{er{ings}för{slag s.
reg{er{ings}in{grip{ande s.
reg{er{ings}inne{hav s.
reg{er{ings}kansli s.
reg{er{ings}koalit{ion s.
reg{er{ings}kol{lega s.
reg{er{ings}kom{miss{ion s.
reg{er{ings}kris s. -en -er
reg{er{ings}leda{mot s.
reg{er{ings}makt s. -en
reg{er{ings}med{lem s.
reg{er{ings}nivå s. på r.
reg{er{ings}om{bild{ning s.
reg{er{ings}org{an s.

reg{er{ings}parti s.
reg{er{ings}peri{od s.
reg{er{ings}pol{it{ik s.
reg{er{ings}post s.
reg{er{ings}pro{pos{it{ion s.
reg{er{ings}rap{port s.
reg{er{ings}re{pre{sent{ant s.
reg{er{ings}råd s. -et; pl. =
reg{er{ings}rätt s.
reg{er{ings}sam{arbete s.
reg{er{ings}samm{an{träde s.
reg{er{ings}skifte s.
reg{er{ings}ställ{ning s. i r.
reg{er{ings}tal{es{man s.
reg{er{ings}tid s.
reg{er{ings}till{träde s.
reg{er{ings}tjänste{man s.
reg{er{ings}trupp s.
reg{er{ings}upp{drag s.
reg{er{ings}ut{tal{ande s.
reg{er{ings}år s.
reg{er{ings}ärende s.
reg{er}verk [-je•-] s. delar i
en orgel som överför
tangenternas rörelser till
luftlådans spelventiler

reggae [regg•ej] s. -n
variant av rockmusik
från Jamaica

reggae}mus{ik s.
regi [-si•] s. -n konstnärlig el.

teknisk ledning av iscen-
sättning av teaterpjäs el.
film o.d.; ledning

regi}an{vis{ning s.
regi}konst s.
reg{im [-si•m] s. -en -er styr-
else, ledning; levnads-
ordning m.m.

reg{im}krit{ik{er s.
reg{im}skifte s.
reg{ion [-gio•n] s. -en -er
område; trakt; bälte, zon

reg{ion{al [-giona•l] adj. -t -a
reg{ion{al{is{era v. -de
reg{ion{al{ism [-gionalis•m]

s. -en åskådning el. rikt-
ning som framhäver
regionala särdrag el.
intressen m.m.

reg{ion{al{ist [-is•t] s. -en -er
reg{ion{al{ist{isk adj. -t -a
reg{ion{al}pol{it{ik [-a•l-] s.

reg{ion{al}pol{it{isk adj. -t -a
reg{ion{al}radio s. -n
reg{ion{al}stöd s.
reg{ion{al-TV el. reg{ion{al-

tv s.
reg{ion}bank s. -en -er
reg{ion}chef s.
reg{ion}för{bund s.
reg{ion}in{del{ning s.
reg{ion}kansli s.
reg{ion}kont{or s.
reg{ion}mus{ik s.
reg{ion}plan s. -en -er
reg{ion{plane}kont{or s.
reg{ion}plan{er{ing s.
reg{ion}sjuk{hus s.
reg{ion}sjuk{vård s.
reg{ion}styr{else s.
reg{ion}teater s.
reg{ion}traf{ik s.
reg{ion{vis adv.
reg{ion}å{klag{are s.
reg{ion{är [-gionä•r] adj. -t 

-a som hänför sig till
delar av kroppen o.d.

reg{iss{era [-si-] v. -de leda
som regissör, iscensätta

reg{iss{er{ing s. -en -ar
reg{iss{ör [-sisö•r] s. -en -er
ledare av iscensättning

reg{iss{ör{skap s. -et
reg{iss{örs}konst s.
reg{ister [-jis•t-] s. registret;

pl. =, best. pl. registren
längd, lista, innehållsför-
teckning i (bokstavs)-
ordning; tonläge, tonom-
fång; anordning för lufttill-
försel till orgelstämma
m.m.

reg{ister}an{drag s.; på orgel
reg{ister}an{svar{ig adj. -t -a

för t.ex. dataregister
reg{ister}föra v.
reg{ister}för{ing s.
reg{ister}kort s.
reg{ister}nummer s.
reg{ister}ton [-tånn] s. -net;

pl. =, best. pl. -nen enhet
om c. 2,83 m3 för mät-
ning av fartygs last-
kapacitet

reg{ister}ut{drag s.
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reg{ister}ärende s.
reg{istr{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; tjänsteman som
registrerar inkommande
handlingar m.m.

reg{istr{at{ors}tjänst s.
reg{istr{at{ur [-u•r] s. -et äv.

-en; pl. = äv. -er kopiebok
för utgående skrivelser;
register; mekanism för
överföring av rörelser
från registerandrag i
orgel m.m.

reg{istr{era v. -de förteckna;
konstatera; uppteckna el.
ange i avläsbar form o.d.;
använda el. sköta register
i orgel m.m.

reg{istr{er{bar adj. -t -a
reg{istr{er{ing s. -en -ar
reg{istr{er{ings}av{gift s.
reg{istr{er{ings}be{sikt{ning s.
reg{istr{er{ings}be{vis s.
reg{istr{er{ings}bok{stav s.
reg{istr{er{ings}för{far{ande s.
reg{istr{er{ings}kort s.
reg{istr{er{ings}mynd{ig{het s.
reg{istr{er{ings}märke s.
reg{istr{er{ings}nummer s.
reg{istr{er{ings}skyld{ig adj.

-t -a
reg{istr{er{ings}skyld{ig{het s.
reg{istr{er{ings}skylt s.
reg{istr{er{ings}verk s.
regi}trick s. -et; pl. =
regla äv. rigla v. -de stänga
med regel, låsa m.m.

regl{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. = regleringsanordn-
ing

regl{age}knapp s.
regl{age}pan{el s.
regle{ment{ar{isk [-ta•-] adj.

-t -a reglementsenlig;
som utgör el. gäller före-
skrifter i reglementen o.d.

regle{mente [-en•te] s. -t -n
stadga, arbetsordning o.d.

regle{ment{era v. -de ut-
färda föreskrifter; regl-
era med föreskrifter;
stadga, föreskriva

regle{ment{er{ing s. -en -ar

regle{ments}en{lig adj. -t -a
regle{ments}vidr{ig adj. -t -a
regl{era v. -de ge regler för;
ordna; avpassa, inställa,
rätta till; vara avgörande
för, bestämma; ändra
framrinning o. vatten-
stånd i vattendrag; göra
upp affär

regl{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. reglerarna

regl{er{bar adj. -t -a
regl{er{bar{het s.
regl{er{ing s. -en -ar regler-
ande; menstruation

regl{er{ings}an{ordn{ing s.
regl{er{ings}av{gift s.
regl{er{ings}brev s.
regl{er{ings}damm s. -en -ar
regl{er{ings}fond s.
regl{er{ings}för{slag s.
regl{er{ings}möj{lig{het s.
regl{er{ings}plan s. -en -er
regl{er{ings}syst{em s.
regl{er{ings}åt{gärd s.
regl{er}syst{em s.
regl{er}tekn{ik s.
regl{er}tekn{isk adj. -t -a
regl{er}vent{il s.
regl{ing äv. rigl{ing s.
regn s. -et; pl. =; regnet öser

ned; efter r. kommer sol-
sken

regna v. -de; låtsa(s) som
om det regnar låtsa som
ingenting

regn}blöt adj. regnblött
regnblöta

regn}by s.
regn}båge s. ªäv. vard.º regn-
bågsforell

regn{bågs}for{ell s.
regn{bågs}färg{ad adj.
regn{bågs}hinna s.
regn{bågs}lax s.
regn{bågs}skimr{ande adj.

oböjl.
regn}cape s.
regn}dag s.
regn}diger adj.
regn}dimma s.
regn}dis s. -et
regn}dis{ig adj. -t -a

regn}droppe s.
regn}fatt{ig adj. -t -a
regn}för{säkra v.
regn}för{säkr{ing s.
regn}grå adj.
regn}hatt s.
regn{ig adj. -t -a
regn}kappa s.
regn}kläd{er s. pl.
regn{kläds}fabr{ik s.
regn}moln s.
regn}mängd s.
regn}mät{are s.
regn}om{råde s.
regn}peri{od s.
regn}rik adj. -t -a
regn}rock s. -en -ar
regn}sjuk adj. -t -a
regn}skad{ad adj.
regn}skog s.
regn}skugga s.
regn}skur s.
regn}sky s. -n -ar
regn}skydd s.
regn}slöja s.
regn}ställ s.
regn}stänk s.
regn}säker adj.
regn}tid s.
regn}tung adj. -t -a
regn}tål{ig adj. -t -a
regn}vatten s.
regn{vatten(s)}tunna s.
regn}våt adj. regnvått regn-

våta
regn}väder s.
regn{väders}dag s.
re{gredi{era v. -de ªpsykol.º
återgå till tidigare mer
primitivt stadium

re{gress [-ess•] s. -en -er
återgång, tillbakagång;
återgångskrav el. -talan
o.d.

re{gress{ion [-so•n] s. -en -er
återgång, tillbakagång;
närmande till ett medel-
tal m.m.

re{gress{ions}linje s.
re{gress{iv [-i•v el. re•- el.
regg•r-] adj. -t -a tillbaka-
gående; bakåtverkande

re{gress}krav s.
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re{gress}rätt s. ªjur.º till
3rätt 1

regula{de{tri [-i•] s. -n
räknesätt för beräkning
av fjärde proportionalen
m.m.

regula{de{tri}pro{blem s.
regul{ar}bens{in [-a•r-] s.;

med lågt oktantal
regul{ar{itet [-e•t] s. -en

1regul{at{iv [-i•v äv. re•- el.
regg•-] adj. -t -a regler-
ande o.d.

2regul{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
reglerande bestämmelse
el. företeelse; motvikt
m.m.

regul{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; reglerande an-
ordning el. företeelse
m.m.

regul{at{or}styrd adj.
regulj{är [-ä•r] adj. -t -a
regelbunden; regelrätt;
vanlig; reguljära trupper
som tillhör statligt org-
aniserad krigsmakt

regulj{är}flyg s.
regulj{är}traf{ik s.
re{gumm{era [-e•ra] v. -de
förse (bil)däck med ny slit-
bana

re{gumm{er{ing s.
re{hab{il{it{era [-e•ra] v. -de
ge ngn upprättelse, åter-
upprätta; återanpassa till
arbetslivet efter sjukdom el.
skada m.m.

re{hab{il{it{er{ing s.
re{hab{il{it{er{ings}be{hov s.
re{hab{il{it{er{ings}in{sats s.
re{hab{il{it{er{ings}klin{ik s.
re{hab{il{it{er{ings}pro{cess s.
re{hab{il{it{er{ings}tid s.
re{hab{il{it{er{ings}åt{gärd s.
rei{fi{era [-e•ra] v. -de för-
tingliga

rei{fik{at{ion s. -en -er upp-
fattande av människor el.
begrepp o.d. som konkreta
saker, förtingligande

re{in{karn{at{ion [-o•n] s. -en
-er

re{in{karn{era [-e•ra] v. -de
återföda till ny existens i
annan gestalt o.d.

re{in{karn{er{ing s. -en -ar
re{in{vest{era v. -de
re{in{vest{er{ing s.
rejv se rave
rejäl [-ä•l] adj. -t -a
rejäl{het s.
rek s. -et; pl. = rekom-
menderad postförsänd-
else

reka v. -de ªvard.º rekogn-
oscera

re{kap{itul{at{ion [-o•n] s. -en
-er

re{kap{itul{era [-e•ra] v. -de
upprepa huvudinnehållet
av, på nytt gå igenom
i korthet m.m.

re{kap{itul{er{ing s. -en -ar
rek}avi s.
re{klam [-a•m] s. -en -er;

göra r. för ngt
re{klam}af{fisch s.
re{klam{are [-a•m-] s. -n;

pl. =, best. pl. reklamarna
person som sysslar med
reklam

re{klam{at{ion s. -en -er åter-
fordran; yrkan på rätt-
else i leverans el. på under-
sökning ang. förkommen
postförsändelse m.m.

re{klam{at{ions}nämnd s.
Allmänna reklamations-
nämnden

re{klam{at{ions}ärende s.
re{klam}bild s.
re{klam}blad s.
re{klam}bransch{en s. best.
re{klam}brosch{yr s.
re{klam}byrå s. -n -er
re{klam{era v. -de åter-
fordra, utkräva; yrka på
rättelse i leverans av vara;
klaga på; begära under-
sökning ang. förkommen
postförsändelse m.m.; göra
reklam

re{klam}er{bjud{ande s.
re{klam{er{ing s. -en -ar
re{klam}film s.

re{klam}fin{ansi{er{ad adj.
re{klam}fin{ansi{er{ing s.
re{klam}folder s.
re{klam}för{bud s.
re{klam}in{slag s.
re{klam}in{täkt{er s. pl.
re{klam}jippo s.
re{klam}kamp{anj s.
re{klam}kan{al s.; i TV
re{klam}köp{are s.
re{klam}lapp s.
re{klam}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. reklammakarna
re{klam}mak{eri s. -et
re{klam}man s., till 1man
re{klam}met{od s.
re{klam}pel{are s.
re{klam}plats s.
re{klam}radio s. -n
re{klam}skatt s.
re{klam}skylt s.
re{klam}snutt s. ªvard.º
re{klam}syfte s. i r.
re{klam}tavla s.
re{klam}teckn{are s.
re{klam}teckn{ing s.
re{klam}tele{vis{ion s.
re{klam}text s.
re{klam}tid{ning s.
re{klam}trick s. -et; pl. =
re{klam}tryck s.
re{klam-TV el. re{klam-tv s.
re{klam}värde s.
reko adj. oböjl. ªvard.º re-
korderlig, rejäl

re{kogn{osc{era [-kånn- äv.
-kågn-] äv. re{kogn{os{era
[-se•- el. -se•-] v. -de ut-
forska, undersöka,
utspana

re{kogn{osc{er{ing äv.
re{kogn{os{er{ing s. -en -ar

re{kogn{osc{er{ings}färd s.
re{kogn{osc{er{ings}trupp s.
re{kogn{osc{er{ings}tur s. -en

-er
rekognosera se

rekognoscera
rekognosering se

rekognoscering
re{kom{mend{abel [-a•-] adj.

-t rekommendabla värd
att förorda
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re{kom{mend{at{ion s. -en -er
re{kom{mend{at{ions}-

av{gift s.
re{kom{mend{at{ions}brev s.
re{kom{mend{era [-e•ra] v.

-de anbefalla, förorda;
inlämna postförsändelse för
befordran mot högre av-
gift o. med visst eko-
nomiskt ansvar för post-
verket; r. sig ta farväl ªel.
vard.º gå sin väg

re{kom{mend{er{bar adj. -t -a
re{kom{mend{er{ing s.
re{kom{pens{at{ion [-o•n] s.

-en -er
re{kom{pens{era [-e•ra] v.

-de gottgöra, hålla
skadeslös

re{kom{pens{er{ing s.
re{kond{it{ion{era [-e•ra] v.

-de åter försätta i god
kondition

re{kond{it{ion{er{ing s. -en -ar
re{kon{stru{era [-e•ra] v. -de
återställa i ursprunglig
form; ombilda

re{kon{stru{er{ing s.
re{kon{strukt{ion [-o•n] s. -en

-er
re{kon{strukt{ions}arbete s.
re{kon{strukt{ions}plan s. -en

-er
re{kon{val{esc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en tillfriskn-
ande

re{kon{val{esc{ens}tid s.
re{kon{val{esc{ent [-en•t] s.

-en -er person som är på
bättringsvägen

re{kon{val{esc{ent}hem s.
re{kon{vent{ion [-o•n] s. -en
yrkande om ansvar för
obefogat åtal i brottsmål

re{kon{vent{ions}tal{an s.
re{kord [-å•rd] s. -et; pl. =

som förled i sms äv. enastå-
ende stor el. hög o.d.

re{kord}an{slut{ning s.
re{kord{art{ad adj.
re{kord}bill{ig adj. -t -a
re{kord}del{tag{ande s.
re{kord{er{lig [-e•r-] adj. -t -a

ªngt åld.º präktig, ansen-
lig; pålitlig, redbar

re{kord}fart s.
re{kord}håll{are s.
re{kord}håll{erska s. -n

rekordhållerskor
re{kord}hög adj.
re{kord}jämn adj. -t -a
re{kord}kall adj. -t -a
re{kord}lopp s.
re{kord}låg adj.
re{kord}lång adj. -t -a
re{kord}många pron.; pl.
re{kord{mäss{ig adj. -t -a
re{kord}nivå s.
re{kord}not{er{ing s.
re{kord}prest{at{ion s.
re{kord}publ{ik s.
re{kord}siffra s.
re{kord}skörd s.
re{kord}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. rekordslagarna
re{kord}slag{ning s.
re{kord}snabb adj. -t -a
re{kord}stor adj. -t -a
re{kord}summa s.
re{kord}tid s. på r.
re{kord}tid{ig adj. -t -a
re{kord}vinst s.
re{kord}år s.
rek}porto s.
re{kre{at{ion [-o•n] s. -en -er
vederkvickelse, åter-
hämtning av krafterna,
vila

re{kre{at{ions}be{hov s.
re{kre{at{ions}om{råde s.
re{kre{at{ions}resa s.
re{kre{era [-e•ra] v. -de
vederkvicka, stärka; r. sig
stärka sig, vila upp sig

rekryt [-y•t] s. -en -er soldat
under grundutbildning;
göra rekryten ªvard.º
genomgå rekrytutbild-
ning

rekryt{era v. -de skaffa
manskap till truppförband
el. medlemmar el. person-
al till kår el. institution m.m.;
komplettera, förnya; ny-
anställa o.d.

rekryt{er{ing s.

rekryt{er{ings}bas s. -en -er
rekryt{er{ings}be{hov s.
rekryt{er{ings}kamp{anj s.
rekryt{er{ings}svår{ig{het{er

s. pl.
rekryt{er{ings}under{lag s.
rekryt}skola s.
rekt{angel [-an•-] s. -n rekt-

anglar avlång rätvinklig
fyrhörning

rekt{angel}form{ig adj. -t -a
rekt{angul{är [-angulä•r] adj.

-t -a rektangelformig
rekti{fic{era el. rekti{fi{era v.

-de rena el. framställa gm
upprepad destillation;
rätta till; justera; be-
stämma längd av kroklinje
m.m.

rekti{fic{er{ing el. rekti{fi{er{-
ing s. -en -ar

rektifiera se rektificera
rektifiering se rektificering
rekti{fik{at{ion s. -en -er
rekt{ion [-kso•n] s. -en -er
styrning av ord i sats; av
preposition styrt ord m.m.

rekt{ions}lära s.
rekt{or s. -n -er [-o•r-] i

formellt språk saknas ofta
slutartikel i best. sing. elever-
na klagade hos r.

rekt{or{at [-a•t] s. -et; pl. =
rektorstjänst; rektorstid

rekt{ors}ex{ped{it{ion s.
rekt{ors}om{råde s.
rekt{ors}ämbete s.
re{kurs{iv [-i•v] adj. -t -a om
repeterbar operation i en
process

re{kurs{iv{itet [-e•t] s. -en
rekvi{em [re•- äv. rek•v-] s.

-et el. =; pl. = själamässa,
dödsmässa

rekvi{em}mässa s.
re{kvir{ent [-en•t] s. -en -er
re{kvir{era v. -de beställa,
skicka efter; utkräva för
krigsmaktens behov

re{kvis{it [-i•t] s. -et; pl. =
förutsättning för gärn-
ings straffbarhet

re{kvis{ita [-i•ta] s. -n tillbe-
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hör el. förnödenheter för
teater

re{kvis{it{ion s. -en -er
re{kvis{it{ions}blank{ett s.
re{kvis{it{ions}lista s.
re{kvis{it{ions}rätt s.
re{kvis{it{ör [-ö•r] s. -en -er
person som svarar för
rekvisita vid teater

re{kyl [-ky•l] s. -en -er stöt
bakåt vid avlossande av
skjutvapen; tillbaka-
studsning

re{kyl{era v. -de göra el. ge
rekyl, studsa tillbaka

re{kyl{er{ing s.
re{kyl}fri adj.
re{kyl}för{stärk{are s.
re{lat{era v. -de berätta,
återge, skildra m.m.; r. ngt
till ställa ngt i samband
med

re{lat{er{ing s.
re{lat{ion s. -en -er berätt-
else; förhållande; för-
bindelse

re{lat{ions}för{ändr{ing s.
re{lat{ions}mönster s.
re{lat{ions}tal s.

1re{lat{iv [re•- el. rell•- el. -i•v]
adj. -t -a som hänför sig
till el. är beroende av ngt
annat; föränderlig; till-
bakasyftande (t.ex. re-
lativt pronomen); som adv.
relativt jämförelsevis,
ganska, äv. i förhållande
till

2re{lat{iv [re•- el. rell•- el.
-i•v] s. -et; pl. = el. -er re-
lativt pronomen el. ad-
verb

re{lat{iv{is{era v. -de göra re-
lativ

re{lat{iv{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att alla värden el. värder-
ingar är relativa

re{lat{iv{ist s. -en -er
re{lat{iv{ist{isk adj. -t -a
re{lat{iv{itet [-e•t] s. -en
re{lat{iv{itets}teori s.
re{lat{iv}part{ikel s.

re{lat{iv}pro{nom{en s.
re{lat{iv}sats s.
re{laxa [-ak•sa] v. -de ªvard.º
slappna av, ta det lugnt
o.d.

re{lax{at{ion s. -en minsk-
ning av spänning m.m.;
dödande av inteckning i
del av intecknad egen-
dom

re{lax{era [-e•ra] v. -de; r. en
inteckning

re{lax{er{ing s.
re{lease [-li•s] s. -n [-en] -r
[-er]; frisläppande av
nyhet el. film m.m.; meddel-
ande som frisläppts för
publicering

re{leg{at{ion [-o•n] s. -en -er
förvisning från skola e.d. i
ä. tid

re{leg{era [-ge•- el. -se•-] v.
-de

re{leg{er{ing s. -en -ar
re{lev{ans [-ans el. -an•s] s.

-en
re{lev{ant [-an•t el. -an•t]

adj.; n. =, -a som hör till
saken; betydelsefull

re{li{abel [-a•-] adj. -t reli-
abla pålitlig, tillförlitlig

re{li{abil{itet [-e•t] s. -en
relief [-lieff• äv. -ljeff•] s. -en

-er upphöjd bild som
framträder mot en slät
bakgrund; ªbildl.º skärpa,
motsats m.m.

relief}bild s.
relief}ef{fekt s.
relief}fig{ur s.
relief}karta s.
relief}mönster s.
relief}por{trätt s.
relief}söm s.; till 1söm
relief}tryck s.
relief}verk{an s.
re{lig{ion [-lijo•n el. -lio•n äv.
-ligio•n] s. -en -er gudstro,
gudsförhållande

re{lig{ions}fient{lig adj. -t -a
re{lig{ions}fient{lig{het s.
re{lig{ions}filo{sof s.
re{lig{ions}filo{sofi s.

re{lig{ions}fri{het s.
re{lig{ions}för{följ{else s.
re{lig{ions}grubbel s.
re{lig{ions}hist{oria s.
re{lig{ions}hist{or{ik{er s.
re{lig{ions}hist{or{isk adj.

-t -a
re{lig{ions}krig s.
re{lig{ions}kun{skap s.
re{lig{ions}lär{are s.
re{lig{ions}psyko{logi s.
re{lig{ions}sam{fund s.
re{lig{ions}socio{logi s.
re{lig{ions}stift{are s.
re{lig{ions}under{vis{ning s.
re{lig{ions}ut{öv{ning s.
re{lig{ions}veten{skap s.
re{lig{ions}veten{skap{lig adj.

-t -a
re{ligi{os{itet [-lijosite•t el.
-lio- äv. -ligio-] s. -en gud-
fruktighet, fromhet

re{ligi{ös [-lisö•s äv. -ligiö•s]
adj. -t -a gudfruktig,
from; religions-, tros-

re{lik [-i•k] s. -en -er helig
el. urgammal o. vörd-
nadsbjudande kvarleva,
t.ex. av helgon

re{lik}gömma s.
re{lik}skrin s.

1re{likt [-ik•t] s. -en -er kvar-
leva från ä. tid, lämning

2re{likt [-ik•t] adj.; n. =, -a
re{likt}om{råde s.
rel{ing s. -en -ar översta
kant el. del av sida el.
brädgång på fartyg

rel{ings}mann{ing s.
rel{ings}stötta s.
re{lä [-ä•] s. -et -er ström-
förstärkare, apparat 
som vid impulser sluter
el. bryter strömkretsar
m.m.

re{läa [-ä•a] v. -de sända
radio- el. teveprogram från
relästation, återutsända

re{lä}skydd s.
re{lä}stat{ion s.; för återut-

sändning av radio- el. tevepro-
gram

re{lä}sänd{are s.
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1rem s. -men -mar band el.
remsa av läder o.d.

2rem s.; pl. = ä. enhet för
mätning av radioaktiv
stråldos; en r.

re{man{ens [-en•s] s. -en
kvarblivande; kvardröj-
ande magnetism

re{man{ent [-en•t] adj.; n. =, 
-a

re{mark{abel [-ka•-] adj. -t
remarkabla märklig, an-
märkningsvärd, betyd-
ande

rem{burs [ranbur•s äv. ram-
el. rem-] s. -en -er avtal om
el. kredit gm bankkreditiv
för utrikeshandel

rem{burs}kred{it s. -en -er
rem}drift s.; till drift 2
rem}driven adj.
re{medi{um [-me•-] s. re-

mediet remedier bote- el.
hjälpmedel (mest i pl.);
gräns för tillåten avvikelse
i halt el. mått o.d.

remi [-i•] s. -n -er oavgjort
schackparti

re{min{isc{ens [-sen•s el.
-sen•s] s. -en -er erinring,
svagt minne av ngt; oav-
siktligt lån från litterärt
el. musikaliskt verk o.d.;
lämning, spår m.m.

remi}parti s.
remis [-i•s] s. -en -er
skyddsplats för ville-
bråd; efterstöt i fäktning
m.m.

remis{era v. -de göra till el.
spela remi i schack

re{miss [-iss•] s. -en -er
översändande el. över-
lämnande av ärende för
behandling el. yttrande; åter-
förvisning för ny handlägg-
ning; hänvisning av patient
till sjukhus m.m.

re{missa [-iss•a] s. -n re-
missor penningförsänd-
else

re{miss}be{handla v.
re{miss}be{handl{ing s.

re{miss}de{batt s.; i riksdagen
re{miss}för{far{ande s.
re{miss}in{stans s.
remisskrivelse avstavas

re{miss}skriv{else s.
re{miss}om{gång s.
re{miss}org{an s.
re{miss}tid s.
re{miss}trans{akt{ion s.
re{miss}ut{låt{ande s.
remissvar avstavas re{miss}-

svar s.
re{miss}yttr{ande s.
re{mitt{ent [-en•t] s. -en -er
person som beloppet på
växel el. check skall be-
talas till m.m.

re{mitt{era v. -de översända
el. överlämna ärende för be-
handling el. yttrande; åter-
förvisa till ny handläggning;
hänvisa patient till sjukhus
o.d.; sända pengar i likvid
m.m.

re{mitt{er{ande adj. oböjl. r.
feber som tidtals avtar

re{mitt{er{ing s.
rem}lås s.
remma}lag s. -et; pl. = flak-
vagn på Visingsö med sitt-
platser längs ett mittgå-
ende ryggstöd

remm{are s. -n; pl. =, best. pl.
remmarna 1 grönt vinglas
med hög o. kraftig fot
2 större utsjöprick

re{mont [-ån•t el. -ån•t] s.
-en -er unghäst särsk. inom
armén

re{mont{ant [-månt- el.
-måntan•t] s. -en -er re-
monterande växt

re{mont{ant}nejl{ika [månt-
el. -måntan•t-] s.

re{mont{ant}ros s. -en -or
re{mont{era [-månt- el.
-månte•-] v. -de fortsätta
att blomma utöver den
för arten vanliga tiden,
blomma om; anskaffa
hästar för armén, ersätta
hästar med yngre

re{mont{er{ing s.

re{mont}upp{föd{ning s.
remoul{ad}sås s.; av majonn-

äs, (ättiks)gurka m.m.
rem{plac{era [ranplase•- el.
ram-] v. -de ersätta; av-
lösa, efterträda m.m.

rem{plac{er{ing s. -en -ar
remsa s. -n remsor strimla,
smalt band

rem}skiva s.
rems}läs{are s. apparat för
avläsning av hålremsor

rem}stycke s. vågrät bjälke
som utgör underlag för
bjälklag el. takstolar o.d.

rem}trans{port{ör s.
rem}tyg s. -et; pl. = mest koll.

1ren adj. -t -a; rent guld; det
är rena sanningen; rent ut
(sagt) äv. rentut sagt upp-
riktigt sagt, helt enkelt

2ren s. -en -ar 1 djur
2 markremsa längs dike
el. vägkant m.m.

3ren adv. ªmest åld. el. finl.º
redan

rena v. -de göra ren m.m.
ren{are s. -n; pl. =, best. pl.

renarna filter m.m.
ren{at s. oböjl. ett okryddat
brännvin

ren}avel s.
ren}bete s. -t
ren{bet{es}land s., till 2land
ren}bog s.
ren}broms s.; insekt
rend{era [rende•- äv. ran-] v.

-de inbringa, avkasta;
åsamka

rendez{vous [randevo•] s.
-et -er avtalat möte mellan
älskande m.m.

rendez{vous}plats s.
re{neg{at [-a•t] s. -en -er av-
fälling, överlöpare

re{neg{at{skap s. -et
ren{ett [-ett•] s. -en -er äpple
renetträd avstavas ren{ett}-

träd s.
ren}fana s.; växt
ren{fane}blomma s.
ren}fram{ställa v.
ren}fram{ställ{ning s.
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ren}göra v. _
ren}gör{ing s.
ren{gör{ings}arbete s.
ren{gör{ings}medel s.
ren{het s.
ren{hets}grad s.
ren{hets}iver s.
ren{hets}ivr{are s.
ren}hjord s.
ren}hjärt{ad adj.
ren}hjärt{en{het s.
ren}horn s.
ren}hud s.
ren}huvud s.
ren}håll{are s.; till 1ren
ren}håll{ning s.
ren{håll{nings}arbet{are s.
ren{håll{nings}arbete s.
ren{håll{nings}lag s. -en -ar
ren{håll{nings}ordn{ing s.
ren{håll{nings}verk s.
ren{håll{nings}åt{gärd s.
ren}hår{ig adj. -t -a ªmest

vard.º redbar, pålitlig o.d.
ren}hår{ig{het s. ªmest vard.º
ren{ing s. -en -ar
ren{ings}an{lägg{ning s.
ren{ings}bad s.
ren{ings}grad s.; till 1grad 1
ren{ings}medel s.
ren{ings}met{od s.
ren{ings}pro{ced{ur s.
ren{ings}pro{cess s.
ren{ings}syst{em s.
ren{ings}verk s.
ren{ings}åt{gärd s.
ren}kalv s.
ren}kling{ande adj. oböjl.
renkl{or [rän•-] s. pl.; be-

nämning på plommonsorten
Reine Claude

ren}klämma s.; av tunnbröd o.
renkött

ren}ko s.
ren{konter [rankån•ter] s. -n

renkontrer händelsevis
inträffande samman-
drabbning mellan fient-
liga styrkor

ren{konter}strid s.
ren}lav s.
ren}lev{nad s.
ren{lev{nads}man s., till 1man

ren{lig adj. -t -a
ren{lig{het s.
ren{lig{hets}fråga s.
ren{lig{hets}krav s.
ren{lig{hets}mani s. -n
ren{lig{hets}sinne s.
ren}linj{ig adj. -t -a
ren}losta s.; gräs
ren}lär{ig adj. -t -a
ren}lär{ig{het s.
ren}märg s.
ren}när{ing s.
ren{när{ings}de{leg{at{ion s.
ren}odla v.
ren}odl{ing s.
re{nommé s. -et anseende,
rykte

re{nomm{er{ad adj. ansedd,
berömd, välkänd

1re{nons [-ån•s el. -ån•s] adj.
oböjl.; predikativt alldeles
utan, blottad på, läns på

2re{nons [-ån•s el. -ån•s] s.
-en -er avsaknad av kort
i en färg i kortspel m.m.

re{nov{at{ion [-o•n] s. -en -er
re{nov{era v. -de återställa i
fullgott skick, genomgrip-
ande förbättra el. snygga
upp

re{nov{er{ing s. -en -ar
re{nov{er{ings}arbete s.
re{nov{er{ings}ob{jekt s.
ren}rajd s.
ren}raka v.
ren}rak{ad adj. ªäv. vard.º
barskrapad

ren}ras{ig adj. -t -a
ren}ras{ig{het s.
ren}rita v. _
ren}rit{ning s.

1rens s. -et bortrensat
material el. avfall o.d.

2rens s. -en -ar rensmaskin
rensa v. -de
rens{are s. -n; pl. =, best. pl.

rensarna
rens{bar adj. -t -a
rens}brunn s.
rens{eri [-i•] s. -et -er
rens}hacka s.
ren}skav s. tunna småbitar
av renkött

ren}skilj{ning s.
ren}skinn s.
rens}kniv s.
ren}skrapa v. _
ren}skrap{ning s.
ren}skrift s.
ren}skriva v. _
ren}skriv{ning s.
ren}skrubb{ad adj.
ren}skura v. _
ren}skur{ning s.
ren}sköljd adj.
ren}skölj{ning s.
ren}sköt{are s.
ren}skötsel s.
ren}slakt s.
ren}slakt{eri s.
ren}slick{ad adj.
rens{ning s. -en -ar
rens{nings}akt{ion s.
rens}nål s.
ren}sop{ad adj.
ren}spol{ad adj.
ren}spol{ning s.
ren}stam s.
ren}stek s. -en -ar
ren}styng s.; insekt
ren}stängsel s.
rent}av adv.; särskr. äv.
till och med, helt 
enkelt

renti{er [rantje•] s. -en
[-tje•n] -er person som
lever på inkomst av för-
mögenhet

renti{er}liv s.
ren}tjur s. -en -ar
ren}torka v. _
ren}tork{ning s.
rentré [rantre•] s. -n -er
återinträde, återkomst

ren}tryck s.
ren}tunga s., till 1tunga
rent}ut{av adv. rentav
ren}tvag{ning s.
ren}två v.
ren}tvätta v. _
ren}tvätt{ning s.
ren}äg{are s.
re{näss{ans [-an•s el. -an•s]

s. -en -er pånyttfödelse,
nyfödelse; ny glansperi-
od; kulturströmning vid
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medeltidens slut o. nya
tidens början

re{näss{ans}bygg{nad s.
re{näss{ans}dikt{ning s.
re{näss{ans}fig{ur s.
re{näss{ans}furste s.
re{näss{ans}hus s.
re{näss{ans}konst s.
re{näss{ans}konst{när s.
re{näss{ans}litter{at{ur s.
re{näss{ans}mål{are s.
re{näss{ans}mål{eri s.
re{näss{ans}männ{iska s.
re{näss{ans}möbel s.
re{näss{ans}palats s.
re{näss{ans}slott s.
re{näss{ans}stil s.
re{näss{ans}tid{en s. best.
reol [-å•l] s. -en -er bokhylla
re{org{an{is{at{ion [-o•n] s.

-en -er
re{org{an{is{at{ions}arbete s.
re{org{an{is{at{ör [-ö•r] s. -en

-er
re{org{an{is{era [-e•ra] v. -de
organisera ånyo el. på
nytt o. bättre sätt, om-
bilda m.m.

re{org{an{is{er{ing s.
reo{stat [-a•t] s. -en -er ap-
parat för mätning m.m. med
reglerbart elektriskt mot-
stånd

reo{stat}skala s.
rep s. -et; pl. = 1 tåg, tross

2 ªvard.º repetition
1repa s. -n repor 1 rispa,

skåra  2 redskap för rep-
ning av lin  3 finansiell
transaktion med värde-
papper

2repa v. -de 1 göra repor i
el. på, rispa; stryka eld på
tändsticka m.m. 2 rycka el.
stryka av fröhus från (t.ex.
r. lin); för hand riva av
gräs o.d.; rispa el. riva upp
o.d. (t.ex. r. linne) 3 åter-
hämta, fatta; r. mod; r. sig
hämta sig, krya på sig,
bättra sig  4 ªvard.º re-
petera

re{par{abel [-ra•-] adj. -t re-

parabla möjlig att laga el.
avhjälpa el. gottgöra o.d.

re{par{at{ion s. -en -er lag-
ning, iståndsättning;
krigsskadestånd m.m.

re{par{at{ions}arbete s.
re{par{at{ions}kost{nad s.
re{par{at{ions}varv s.
re{par{at{ions}verk{sam{het s.
re{par{at{ions}verk{stad s.
re{par{at{ör [-ö•r] s. -en -er
re{par{ent [-en•t] s. -en -er
fartyg som skall repar-
eras

re{par{ent}varv s.
re{par{era [-e•ra] v. -de laga,
iståndsätta; avhjälpa;
gottgöra m.m.

re{par{er{bar adj. -t -a
re{par{er{ing s.
re{part{is{era v. -de fördela
kostnaderna lika sins-
emellan

re{part{is{er{ing s.
re{part{it{ion s. -en -er för-
delning

re{part{it{ions}tal s.
re{patri{and [-an•d] s. -en -er
person som skall repatri-
eras

re{patri{era v. -de återföra
till hemlandet

re{patri{er{ing s.
repe s. -t gräs
re{pell{era v. -de stöta bort

el. tillbaka
re{pell{er{ing s.
re{perto{ar [-a•r] s. -en -er
spelplan el. spellista på
teater m.m.; ngns förråd av
inövade roller el. sånger
el. musikstycken m.m.

re{perto{ar}för{slag s.
re{perto{ar}kun{skap s.
re{perto{ar}nummer s.
re{perto{ar}teater s.
re{perto{ar}val s. -et; pl. =
re{pet{era v. -de upprepa, ta

el. göra om, gå igenom
på nytt; inöva m.m.

re{pet{er{bar{het s.
re{pet{er{ing s.
re{pet{er}ur [-e•r-] s. -et; pl. =

re{pet{er}vapen [-e•r-] s.
re{pet{it{ion [-o•n] s. -en -er
re{pet{it{ions}arbete s.
re{pet{it{ions}för{band s.
re{pet{it{ions}in{kall{ad adj.
re{pet{it{ions}kurs s.
re{pet{it{ions}lok{al s.
re{pet{it{ions}tid s.
re{pet{it{ions}ut{bild{ning s.;

av militära förband
re{pet{it{ions{vis adv.
re{pet{it{ions}öv{ning s.
re{pet{it{iv [-i•v] adj. -t -a som
innebär en upprepning

re{pet{it{ori{um [-to•-] s. re-
petitoriet repetitorier re-
petitionskurs; kortfattad
lärobok

re{pet{it{ör [-ö•r] s. -en -er
musiker anställd att bi-
träda vid inövning av
musikaliska verk för
scenen m.m.

rep}för{band s. ªvard.º för
repetitionsutbildning

rep}gubbe s. ªvard.º till rep 2
rep}gunga s.
rep{ig adj. -t -a
rep}in{kall{ad adj. ªvard.º
re{pli{era v. -de; r. på ngt
stödja sig el. falla tillbaka
på ngt

re{plik [-i•k] s. -en -er be-
mötande svar el. inlägg;
yttrande i skådespel;
konstnärs kopia av eget
verk; upprepning, efter-
bildning o.d.

re{plik{era [-ke•-] v. -de
svara el. yttra bemötande
el. dräpande m.m.

re{plik{er{ing s.
re{plik}för{ing s.
re{plik}konst s.
re{plik}om{gång s.; i debatt
re{plik}rätt s.; till 3rätt 1
re{plik}skifte s.
re{plik}snabb adj. -t -a
re{plik}tid s.
re{plik}växl{ing s.
re{pli}punkt [-i•-] s. stödje-
punkt att dra sig tillbaka till,
bas
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re{pli}rör{else s. reträtt-
rörelse

rep}lok{al s. ªvard.º
rep}mask{in s.
rep}mån{ad s. ªvard.º
rep{ning s.
re{port{age [-pårta•s] s. -t
[-et]; pl. = anskaffning av
stoff för aktuell skildring
i tidning el. radio m.m.

re{port{age}art{ikel s.
re{port{age}bild s.
re{port{age}film s.
re{port{age{mäss{ig adj. -t -a
re{port{age}pro{gram s.; i

radio el. teve
re{port{age}resa s.
re{port{age}serie s.
re{port{age}team s.
re{port{age}upp{drag s.
re{porter [-på•-] s. -n re-

portrar person som gör
reportage

re{porter}foto{graf s.
re{porter}verk{sam{het s.
repo}ränta s. ränta på repa
re{pre{sent{ant [-an•t] s. -en

-er ombud; fullmäktig;
företrädare; handelsres-
ande

re{pre{sent{ant}för{saml{ing s.
re{pre{sent{ant}hus{et s. best.;

i USA:s kongress
re{pre{sent{ant}möte s.
re{pre{sent{ant{skap s. -et
re{pre{sent{at{ion [-o•n] s.

-en -er representerande;
samling företrädare;
föreställning m.m.

re{pre{sent{at{ions}an{slag s.
re{pre{sent{at{ions}bi{drag s.
re{pre{sent{at{ions}konto s.
re{pre{sent{at{ions}kont{or s.
re{pre{sent{at{ions}kost{nad s.
re{pre{sent{at{ions}lunch s.
re{pre{sent{at{ions}mid{dag s.
re{pre{sent{at{ions}plikt s.
re{pre{sent{at{ions}re{-

form{en s. best.
re{pre{sent{at{ions}skick s.
re{pre{sent{at{ions}vån{ing s.

1re{pre{sent{at{iv [-i•v äv. re•-
el. rep•r-] adj. -t -a lämplig

som typiskt exempel, typ-
isk; som kan represent-
era; som utgör el. bygger
på el. gäller representat-
ion

2re{pre{sent{at{iv [-i•v äv. re•-
el. rep•r-] s. -et; pl. = betal-
ningsmedel som ersätt-
are för mynt m.m.

re{pre{sent{at{iv{itet [-e•t] s.
-en

re{pre{sent{era [-e•ra] v. -de
företräda, vara ombud
el. talesman för el. typiskt
exempel på; utöva värd-
skap o.d. som företrädare;
framställa grafiskt, ange;
utgöra, motsvara

re{press{alie [-sa•-] s. -n -r
mest i pl. vedergällnings-
åtgärd

re{press{alie}åt{gärd s.
re{press{ion s. -en under-
tryckande el. bekämp-
ande av omstörtande el.
brottslig verksamhet o.d.;
bortträngning av olust-
känslor o.d.

re{press{iv [-i•v äv. re•- el.
rep•r-] adj. -t -a hämm-
ande, undertryckande

re{prim{and [-an•d el. -an•d]
s. -en -er tillrättavisning,
förebråelse, skrapa

re{pris [-i•s] s. -en -er omtag-
ning, upprepning; förny-
at framförande av teater-
pjäs o.d.; omgång m.m.

re{pris{era v. -de; r. ett TV-
program

re{pris{er{ing s. -en -ar
reprissändning

re{pris}före{ställ{ning s.
re{pris}pro{gram s.
re{pris}sända v.
re{pris}sänd{ning s.
re{pris}tecken s.; i noter
re{pro}centr{al s. repro-
duktionscentral

re{pro{duc{era [-se•ra] v. -de
frambringa ånyo; fort-
planta; återge; mångfald-
iga m.m.

re{pro{duc{er{bar adj. -t -a
re{pro{duc{er{bar{het s.
re{pro{duc{er{ing s.
re{pro{dukt{ion [-o•n] s. -en 

-er
re{pro{duk{tions}dug{lig adj.

-t -a
re{pro{dukt{ions}för{måga s.
re{pro{dukt{ions}met{od s.
re{pro{dukt{ions}tal s.; i be-

folkningsstatistik
re{pro{dukt{ions}tekn{ik s.
re{pro{dukt{ions}tekn{isk adj.

-t -a
re{pro{dukt{iv [-i•v äv. re•- el.
rep•r-] adj. -t -a

re{pro{grafi [-i•] s. -n förfar-
ande för reproduktion av
dokument m.m.

re{pro{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
re{pro}tekn{ik [-i•k el. re•- el.
rep•r-] s. reproduktions-
teknik

re{pro}tekn{isk [-tek•n- el.
re•- el. rep•r-] adj. -t -a

rep{slag{ar}bana s.
rep}slag{are s. -n; pl. =, best.

pl. repslagarna
rep}slag{eri [-i• äv. re•p-] s.

-et -er
rep}sold{at s. ªvard.º
rep}stav s. rund sned-
räfflad list

rep}stege s.
rep{stegs}pinne s.
rept{il [-i•l] s. -en -er kräl-
djur

rept{il}hjärn{an s. best. ªanat.º
hjärnstammen

rept{il}skinn s.
rept{il}snabb adj. -t -a
rep}trick s. -et; pl. =
rep}tål{ig adj. -t -a till

2repa 1
re{publ{ik [-i•k] s. -en -er

icke-monarkisk statsform
re{publ{ik{an [-a•n] s. -en -er
anhängare av republik
som statsform m.m.

re{publ{ik{an{ism [-is•m] s.
-en

re{publ{ik{ansk [-a•n-] adj.
-t -a
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re{puls{ion s. -en -er bort-
stötning, tillbakastöt-
ning

re{puls{ions}kraft s.
re{puls{iv [-i•v äv. re•- el.
repp•-] adj. -t -a bortstöt-
ande o.d.

re{put{at{ion s. -en anse-
ende, rykte

re{put{er{lig [-e•r-] adj. -t -a
aktningsvärd, hedersam
o.d.

re{put{er{lig{het s.
rep}öv{ning s. ªvard.º militär
repetitionsövning

res s. -et; pl. = stapel av kol-
ved o.d.

1resa s. -n resor; andra resan
stöld stöld för andra
gången – Sammansättnings-
fog, se resp. ord.

2resa v. reste 1 ställa i upp-
rätt ställning, ställa upp;
uppföra, bygga upp;
höja; komma med el.
framställa krav o.d.;
skrämma upp villebråd
m.m.; r. sig 2 förflytta sig
med hjälp av färdmedel

1res{ande adj. oböjl.; ofta
substantiverat

2res{ande s. -n; pl. =, best. pl.
-na person som reser
(t.ex. som agent för en firma)
el. som är ute på resa o.d.

res{ande}bok s., till 1bok
res{ande}di{strikt s.
res{ande}frekv{ens s.
res{ande}rum s.
res{ande}ström s.
res}dag s.
res}damm s. -et
res}dräkt s.
rese s. -n resar jätte
re{search [risö•rç] s. -en
arbete för att få fram
fakta till bok, tidningsartikel
e.d.

rese}ar{rang{ör s.
rese}be{frakt{ning s.
rese}be{rätt{else s.
rese}bi{drag s.
rese}bransch{en s. best.

rese}brev s.
rese}brosch{yr s.
rese}byrå s. -n -er
rese{byrå}man s., till 1man
rese}check s.
reseda [-se•-] s. -n resedor

växt
reseda}doft s.
rese}dag{bok s.
rese}er{sätt{ning s.
res}ef{fekt{er s. pl.
rese}för{bud s.
rese}för{säkr{ing s.
rese}gar{anti s.
rese}grammo{fon s. ªåld.º
rese}guide s.
rese}hand{bok s.
rese}kost{nad äv. res}-

kost{nad s.
rese{kost{nads}er{sätt{ning s.
re{sekt{ion [-o•n] s. -en -er
avlägsnande av organdel

re{sekt{ions}kniv s.
rese}led{are s.
rese}lekt{yr el. res}lekt{yr s.
rese}minne s.
rese}mont{ör s.
res{en{är [-ä•r] s. -en -er
person som reser el. är
ute på resa, resande

rese}pro{gram s.
rese}radio s., till 2radio
rese}rap{port s.
rese}regle{mente s.
re{serv [-är•v] s. -en -er för-

råd el. trupp o.d. i bered-
skap; ersättare m.m.

re{serv}ag{greg{at s.
re{serv{ant [-an•t] s. -en -er
person som reserverar
sig

re{serv{are [-är•v-] s. -n;
pl. =, best. pl. reservarna
ªvard.º reservofficer

re{serv}armé s.
re{serv{at [-a•t] s. -et; pl. =
område som förbehållits
för visst ändamål; natur-
skyddsområde m.m.

re{serv{at{ion s. -en -er gen-
saga, avvikande mening;
förbehåll; förbehållsam-
het, återhållsamhet; re-

servering av penningmedel;
behållning på statsanslag
m.m.

re{serv{at{ions}an{slag s.
re{serv{at{ions}för{slag s.
re{serv{at{ions}lös adj. -t -a
re{serv{at{ions}rätt s.
re{serv{at{ions{vis adv.
re{serv{at{ions}yrk{ande s.
re{serv}be{fäl s.
re{serv}del s.
re{serv{dels}kata{log s.
re{serv{dels}lager s., till

1lager
re{serv}dunk s. -en -ar
re{serv}däck s.
re{serv{era [-e•ra] v. -de
lägga av el. undan för
kommande behov; lägga be-
slag på, vika en plats o.d.
för ngn; förbehålla;
undanta m.m.; r. sig an-
mäla avvikande mening,
inlägga gensaga mot be-
slut, äv. göra förbehåll

re{serv{er{ad adj. förbehåll-
sam, försiktig; förnämt
tillbakadragen

re{serv{er{ing s.
re{serv}fond s.
re{serv}för{råd s.
re{serv}hjul s.
re{serv{ist [-is•t] s. -en -er
befäl e.d. i reserven

re{serv}kap{it{al s.
re{serv}lag s. -et; pl. =
re{serv}löjtn{ant s.
re{serv}mål{vakt s.
re{serv}nyckel s.
re{serv}när{ing s.
re{servo{ar [-a•r] s. -en -er
behållare för vätska el. gas

re{servo{ar}damm s. -en -ar
re{servo{ar}penna s.
re{serv}of{fic{er s.
re{serv}pro{vi{ant s.
re{serv}stat s. officer på r.
re{serv}tank s.
re{serv}ut{gång s.
rese}räkn{ing s.
rese}se{kret{er{are s.
rese}skildr{are s.
rese}skildr{ing s.
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rese}skriv{mask{in s.
rese}stip{endi{at s.
rese}stip{endi{um s.
resesällskap se ressällskap
rese}till{stånd s.
resetillägg avstavas rese}-

till{lägg s.
rese}ur s. -et; pl. =
rese}val{uta s.
rese}ävent{yr s.
res}feber s.
res}färd{ig adj. -t -a
res}gods s.
res{gods}bilj{ett s.
res{gods}ex{ped{it{ion s.
res{gods}ut{lämn{ing s.
re{sid{ens [-en•s] s. -et; pl. =
byggnad för furste el.
landshövding o.d.; hem-
vist, bostad, säte

re{sid{ens}ort s. -en -er
re{sid{ens}stad s., till 1stad
re{sid{era v. -de ha sitt re-
sidens; bo m.m.

re{sidu{um [-si•-] s. residuet
residuer rest, återstod

re{sign{at{ion [-nn- el. -nj-]
s. -en undergivenhet under
ödet

re{sign{at{ions}känsla s.
re{sign{era [-nne•- el. -nje•-]

v. -de foga sig el. finna sig
i sitt öde; avstå

re{sign{er{ad adj. uppgiven
re{sist{ans [-an•s äv. -an•s] s.

-en elektriskt motstånd
re{sist{ans}spänn{ing s.
re{sist{ens [-en•s] s. -en
motståndskraft,
okänslighet

re{sist{ens}för{ädl{ing s.; av
växter

re{sist{ent [-en•t] adj.; n. =, 
-a motståndskraftig 
mot angrepp av sjukdomar
m.m.

res}kamr{at s.
res}kappa s.
res}kassa s.
res}klar adj. -t -a
res}klädd adj.
res{kontra [-kån•t- äv.
res•k-] s. -n reskontror

avräkningsbok för indi-
viduella konton

res{kontra}journ{al s.
res}kost s.
reskostnad se resekostnad
re{skript [-ip•t] s. -et; pl. =

ªmest hist.º påbud, före-
skrift, bestämmelse m.m.

reslektyr se reselektyr
res{lig adj. -t -a högrest,
högväxt, hög o.d.

res{lig{het s.
res}lust s.
res}lysten adj.
res}mål s.
res{ning s. -en -ar; söka r. i

ett mål söka upphävande
av tidigare dom o. förnyad
prövning; r. mot förtryck
uppror

res{nings}an{sök{an s.
res{nings}timmer s.; mellan

köl o. stäv
re{soci{al{is{era [-e•ra] v. -de
återföra till socialt bete-
ende, åter inordna i sam-
hället, återanpassa

re{soci{al{is{er{ing s.
re{sol{ut [-u•t] adj.; n. =, -a
beslutsam, rask som adv.
(helt) r. äv. utan vidare, helt
enkelt

re{sol{ut{het s.
re{sol{ut{ion s. -en -er beslut;
samfällt uttalande

re{sol{ut{ions}för{slag s.
re{sol{ut{ions}text s.
re{solv{era [-e•ra] v. -de be-
sluta, bestämma; avgöra
m.m.

re{solv{er{ing s.
re{son [-o•n] s. oböjl. för-
nuft; skälighet, rimlig-
het; ta r. visa sig för-
nuftig o.d.

re{son{abel [-a•-] adj. -t re-
sonabla resonlig; rimlig;
dräglig

re{son{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er medklingande el.
medsvängning; gen-
klang, förståelse m.m.;
ge r.

re{son{ans}botten s.; i sträng-
instrument m.m.

re{son{ans}låda s.
re{sone{mang [-an•] s. -et;

pl. = det att resonera
re{sone{mangs}parti s. gift-
ermål av förnuftsskäl

re{sone{mangs}äkt{en{skap s.
re{son{era v. -de språkas
vid, utbyta tankar;
genomföra el. framföra
en tankegång

re{son{lig [-o•-] adj. -t -a
förnuftig; medgörlig,
mottaglig för skäl; rim-
lig, dräglig

re{son{lig{het s.
re{son{ör [-ö•r] s. -en -er
re{son{örs}roll s. -en -er
re{sorb{era v. -de uppsuga
re{sorb{er{bar adj. -t -a
re{sorb{er{ing s.
re{sorpt{ion [-pso•n] s. -en
uppsugning

re{sorpt{ions}för{måga s.
res}pass s.
re{spekt [-ek•t] s. -en akt-
ning, vördnad

re{spekt{abel [-a•-] adj. -t
respektabla aktningsvärd;
betydande, ansenlig

re{spekt{abil{itet [-e•t] s. -en
re{spekt{era v. -de ha re-
spekt för; högakta; ha
försyn för, ta hänsyn till

re{spekt}full adj. -t -a
re{spekt}fylld adj.
re{spekt}in{giv{ande adj.

oböjl.
1re{spekt{ive [-i•- el. res•p-]

konj. eller i tillämpligt fall
2re{spekt{ive [-i•- el. res•p-]

adv. i nämnd ordning, var
i sin tur

3re{spekt{ive [-i•- el. res•p-]
adj. oböjl. var o. en sär-
skilt, ifrågakommande,
vederbörlig; de tog sina r.
böcker var o. en sin bok
el. sina böcker

re{spekt}lös adj. -t -a
re{spekt}lös{het s.
re{spekt}vidr{ig adj. -t -a
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res}peng{ar s. pl.
re{spir{at{ion s. -en andning,
andhämtning

re{spir{at{ions}luft s.
re{spir{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för
konstgjord andning;
anordning som skyddar
mot inandning av damm
el. rök m.m.

re{spir{at{or}be{handl{ing s.
re{spir{at{or{isk [-o•-] adj. -t 

-a andnings-
re{spir{at{or}pati{ent s.
re{spir{era v. -de andas
re{spit [-i•t] s. -en -er frist,
anstånd

re{spit}tid s.
res}plan s. -en -er
re{spond{ent [-en•t] s. -en 

-er
re{spond{era v. -de försvara
en avhandling, vara re-
spondent; svara mot m.m.

re{spons [-ån•s] s. -en svar,
gensvar

re{spons{orie}bok [-so•-] s.,
till 1bok

re{spons{or{isk [-so•-] adj. -t
-a som avser el. är känne-
tecknande för responsori-
um el. respons

re{spons{ori{um [-so•-] s. re-
sponsoriet responsorier
växelsång mellan präst
o. församling m.m.

res}rutt äv. res}route s.
res{senti{ment [-en•t] s. -et;

pl. = känsla av att vara
förorättad; bittert agg
o.d.

res{senti{ment}känsla s.
res}säll{skap äv. rese}-

säll{skap s.
rest s. -en -er; för resten se

d.o.
rest{antie}lista [-an•tsie-] s.
rest{anti{er [-an•tsi-] s. pl.
skatt som inte betalats
i rätt tid

restaur{ang [-auran• el.
-ur-] s. -en -er

restaur{ang}an{ställd adj.

restaur{ang}be{sök s.
restaur{ang}bord s.
restaur{ang}bransch{en s.

best.
restaur{ang}gäst s.
restaur{ang}kök s.
restaur{ang}lok{al s.
restaur{ang}miljö s.
restaur{ang}nota s.
restaur{ang}rör{else s.
restaur{ang}skola s.
restaur{ang}vagn s.; i tåg
restaur{ang}verk{sam{het s.
restaur{ang}äg{are s.
restaur{at{ion [-aur-] s. -en 

-er restaurering; återin-
förande av monarkiskt
styrelsesätt o.d.; ªåld.º
restaurang, värdshus,
matställe

restaur{at{or [-aura•-] s. -n 
-er [-o•r-]; person som
restaurerar

restaur{at{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig restauratör

restaur{at{ör [-ö•r] s. -en -er
restauranginnehavare,
källarmästare; person
som restaurerar

restaur{era [-aure•-] v. -de
återställa i sitt ursprungliga
skick; iståndsätta

restaur{er{ing s. -en -ar
restaur{er{ings}arbete s.
restaur{er{ings}kost{nad s.
rest}av{gift s.
rest{era v. -de återstå; vara
obetald; r. med hyran
vara efter med

rest{er{ande adj. oböjl.
rest}föra v.
rest}för{ing s.
res}tid s.
re{stitu{era v. -de återställa;
återbetala m.m.

re{stitu{er{ing s.
re{stit{ut{ion s. -en -er
re{stit{ut{ions}be{lopp s.
re{stit{ut{ions}syst{em s.
rest}lager s., till 1lager
rest}längd s.
rest}lös adj. -t -a
rest}parti s.

rest}pro{dukt s.
re{strikt{ion [-kso•n] s. -en 

-er inskränkning; in-
skränkande bestämmelse

re{strikt{ions}fri adj.
re{strikt{ions}fri{het s.
re{strikt{iv [-i•v äv. res•t- el.
re•-] adj. -t -a inskränk-
ande; återhållsam m.m.

re{strikt{iv{itet [-e•t] s. -en
res}trött adj.
rest}skatt s. skatt som man
debiteras vid senare tid-
punkt

rest}upp{laga s.
rest}värde s.
re{sult{ant [-an•t] s. -en -er

grafiskt framställd summa
av flera krafter el. vekt-
orer m.m.

re{sult{at [-a•t] s. -et; pl. =
slutlig verkan, följd, ut-
gång; utbyte, behållning

re{sult{at}an{del s. ªekon.º
re{sult{at}an{svar s.
re{sult{at}en{het s.; vid företag

o.d.
re{sult{at}för{bättr{ing s.
re{sult{at}för{sämr{ing s.
re{sult{at}in{rikt{ad adj.
re{sult{at{iv [-i•v äv. re•- el.
ress•-] adj. -t -a; resultativt
verb som anger resultat, t.ex.
’anlända’

re{sult{at}lista s.
re{sult{at}lön s.
re{sult{at}lös adj. -t -a
re{sult{at}lös{het s.
re{sult{at{mäss{ig adj. -t -a
re{sult{at}redo{vis{ning s.
re{sult{at}rik adj. -t -a
re{sult{at}räkn{ing s.; i bok-

föring
re{sult{at}styrd adj.
re{sult{at}styr{ning s.
re{sult{at}ut{jämn{ing s.
re{sult{at}ut{red{ning s.
re{sult{at}ut{veckl{ing s.
re{sult{era v. -de leda till
resultat; r. i ngt

re{sult{er{ande adj. oböjl.
som utgör resultat el.
resultant
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re{sumé [-sum- äv. -sym-] s.
-n -er kort sammanfatt-
ning, översikt

re{sum{era v. -de samman-
fatta i korthet, anföra
huvudpunkterna av

re{sum{er{ing s.
resurs [-ur•s] s. -en -er
utväg, möjlighet; mest i pl.
tillgångar

resurs}an{vänd{ning s.
resurs}be{hov s.
resurs}brist s.
resurs}för{bruk{ning s.
resurs}för{del{ning s.
resurs}för{stärk{ning s.
resurs}hus{håll{ning s.
resurs}knapp adj. -t -a
resurs}kräv{ande adj. oböjl.
resurs}lär{are s.; till hjälp för

ordinarie lärare
resurs{mäss{ig adj. -t -a
resurs}pers{on s.
resurs}pro{blem s.
resurs}slös{eri s.
resurs}snål adj. -t -a
resurs}stark adj. -t -a
resurs}svag adj. -t -a
resurs}till{del{ning s.
resurs}till{växt s.
resurs}timme äv. resurs}-

timma s.; i skola
resurs}ut{nyttj{ande s. -t
resurs}ök{ning s.
res}van adj. -t -a
res}vana s.
res}virke s.
res{virk{es}bygg{nad s.
res}väg s.
res}väska s.
resår [-å•r] s. -en -er spiral-
fjäder i möbler; band el. kant
e.d. av elastisk väv med in-
vävda gummitrådar el. stick-
ning m.m.

resår}band s.
resår}botten s.
resår}gördel s.
resår}madrass s.
resår}stick{ad adj.
resår}stick{ning s.
resår}säng s.
resår}väv s.

reta v. -de väcka irritation
hos ngn; utsätta organ e.d.
för påverkan som eggar el.
irriterar

ret{ande adj. oböjl. eggande,
lockande m.m.

re{tard{at{ion s. -en -er
re{tard{at{ions}kraft s.
re{tard{era v. -de sakta,
hämma, fördröja

re{tard{er{ing s. -en -ar
ret{as v. retades; r. med ngn

m.m.
ret{bar adj. -t -a; retbara

nerver
ret{bar{het s.
ret{bar{hets}grad s.
ret{else s. -n -r eggelse,
tjusning m.m.

re{tent{ion s. -en kvarhåll-
ning; kvarstannande;
hågkomst

re{tent{ions}rätt s. borgenärs
r.

ret}full adj. -t -a
ret}full{het s.
ret}hosta s.
ret{ina [-ti•- äv. re•-] s. -n
näthinna i öga

ret{in{al [-a•l] adj. -t -a
ret{in{al}blöd{ning s.
re{tiré adj. oböjl. tillbaka-
dragen; förbehållsam;
blyg

re{tir{era v. -de dra sig till-
baka

re{tir{er{ing s.
ret{lig adj. -t -a; det är retligt

att vard. förargligt
ret{lig{het s.
ret}medel s.
ret{ning s. -en -ar retande av

organ m.m.
ret{nings}ef{fekt s.
ret{nings}pro{blem s.
ret{nings}pro{cess s.
ret{nings}tröskel s.
ret{or s. -n -er [-o•r-] väl-
talare under antiken

ret{or{ik [-i•k] s. -en väl-
talighetslära; talarkonst

ret{or{ik{er [-o•-] s. -n; pl. =
vältalare

ret{or{isk adj. -t -a; r. fråga
som inte avses bli be-
svarad

ret{ors}skola s.; under antiken
re{tort [-årt•] s. -en -er sfär-
isk glasbehållare med
lång nedåtböjd hals m.m.

re{tort}hals s.
retreat [-tri•t] s. -en -er
period av stillhet och av-
skildhet för bön och
meditation o.d.

retreat}gård s.
retriever [retri•v-] s. -n

retrievrar hund (skicklig i
apportering)

retro{akt{iv [-i•v äv. re•- el.
ret•r-] adj. -t -a tillbaka-
verkande; gällande äv.
för tid som gått

retro{akt{iv{itet [-e•t] s.
retro{grad [-a•d] adj.; n. sing.

obest. saknas tillbaka-
riktad, tillbakagående,
omvänd

retro{spekt{ion [-o•n] s. -en
tillbakablickande

retro{spekt{iv [-i•v äv. re•- el.
ret•r-] adj. -t -a tillbaka-
blickande, som ger en
återblick

re{trätt [-trätt•] s. -en -er
återtåg; tillflyktsort;
samling för meditation o.
bön i avskildhet m.m.

re{trätt}möj{lig{het s.
re{trätt}plats s.; t.ex. för ett

avgående statsråd
re{trätt}post s.
re{trätt}väg s.
ret{sam adj. -t -ma som

gärna retas; förarglig m.m.
ret{sam{het s.
retsina}vin [-si•-] s., till 1vin

grekiskt vin med tillsats av
harts

ret}sticka s. ªvard.º retsam
person

re{tur [-u•r] s. -en -er åter-
resa, återfärd; återsänd-
ning; återgång m.m.; på r.
i avtagande, på tillbaka-
gång
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re{tur}bilj{ett s.
re{tur}burk s.
re{tur}fiber s.; för återvinning

av papper
re{tur{fiber}papper s.; papper

gjort på returfibermassa
re{tur}flaska s.
re{tur}glas s.
re{tur}in{form{at{ion s.
re{tur}kraft s. lagrad broms-
energi som driver fordon

re{tur}last s.
re{tur}match s.; med återgäld-

ande av (spelar)besök
re{tur}möte s.
re{turn{era [-e•ra] v. -de
återsända, skicka till-
baka, gengälda m.m.

re{turn{er{ing s. -en -ar
re{tur}papper s.
re{tur}plast s.
re{tur}porto s.
re{tur}resa s.
re{tusch [-us•] s. -en -er re-
tuschering

re{tusch{era [-e•ra] v. -de
avlägsna småfel o.d. från
fotografier m.m.; bättra på,
försköna o.d.

re{tusch{er{bar [-e•r-] adj. -t -a
re{tusch{er}fern{issa s.
re{tusch{er}färg s.
re{tusch{er{ing s. -en -ar
re{tusch}färg s.
re{tusch{ör [-ö•r] s. -en -er
re{tusch{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig retuschör

reuma [reu•ma el. rev•ma] s.
-n mest som förled i sms
reumatism

reuma}forsk{are s.
reuma}pati{ent s.
reum{at{ik{er [reuma•- el.
revm-] s. -n; pl. = person
som lider av reumatism

reum{at{ik{er}pati{ent s.
reum{at{ik{er}vård s. -en
reum{at{isk [reuma•- el.
revm-] adj. -t -a

reum{at{ism [-is•m] s. -en
sjukdomar med led- o.
muskelvärk o. deformering
av leder m.m.

reum{ato{log [-å•g] s. -en -er
reum{ato{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om reumat-
iska sjukdomar

reum{ato{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

1rev s. -et; pl. = 1 sand- o.
klippgrund, bank, revel
2 stycke segel som kan
tas in för minskning av
segelyta m.m. 3 främre
ryggparti av slaktat nöt-
kreatur m.m.

2rev s. -en -ar lina för fiske
med krokar

1reva s. -n revor 1 ranka,
utlöpare ovan jord
2 rispa, rämna

2reva v. -de 1 ta in rev i segel
2 avlägsna revor från; r.
sig bilda revor

re{vacc{in{at{ion [-o•n] s. -en
-er

re{vacc{in{era [-e•ra] v. -de
vaccinera på nytt

re{vacc{in{er{ing [-e•r-] s. -en
-ar

re{valv{era v. -de skriva upp
valuta till tidigare värde

re{valv{er{ing s. -en -ar
re{vansch [-an•s el. -an•s] s.

-en -er tillfälle till veder-
gällning el. upprättelse
efter nederlag o.d.

re{vansch}be{gär s.
re{vansch{era v. -de; r. sig ge
lika gott igen, skaffa sig
upprättelse för nederlag
o.d.

re{vansch}hunger s.
re{vansch{ism [-is•m] s. -en
strävan efter revansch

re{vansch{ist s. -en -er
re{vansch{ist{isk adj. -t -a
re{vansch}känsla s.
re{vansch}lust s.
re{vansch}lusta s.
re{vansch}lysten adj.
re{vansch}lyst{nad s.
re{vansch}match s.
re{vansch}sugen adj. ªvard.º
rev}ben s.
rev{bens}brott s.

rev{bens}frakt{ur s.
rev{bens}skada s.
rev{bens}spjäll s. ªkok.º
rev}bild{ning s.
revel s. -n revlar sandbank

vid kust; ås; ªprov.º tvärslå,
vävbom m.m.

re{vel{at{ion s. -en -er upp-
enbarelse

revel}bild{ning s.
revelj [-el•j] s. -en -er väck-
ningssignal

revelj}sign{al s.
re{veny [-y•] s. -n -er in-
komst, vinst, behållning

re{ver{ens [-en•s] s. -en -er
vördnadsbetygelse; vörd-
nadsfull hälsning, djup
bugning el. nigning

re{ver{ent{er [-en•t-] adv.
ªåld.º med förlov; r. sagt
el. talat

re{vers [-är•s] s. -en -er
skuldförbindelse, skuld-
sedel; baksida på medalj el.
mynt

re{vers{al [-a•l] s. -et; pl. =
tryckt formulär till
skuldförbindelse; med-
delande om överlämning
av pengar el. material
m.m.

re{vers{era v. -de
re{vers{er{ing s. -en -ar om-
kastning av drivkraften
på flygplansmotor vid
landning

re{vers{ibel [-i•-] adj. -t re-
versibla omvändbar; om-
kastbar m.m.

re{vers{ibil{itet [-e•t] s. -en
re{vers}lån s.
re{vet{era v. -de kläda trä-

vägg med murbruk o.d.,
rappa

re{vet{er{ing s.
re{vet{er{ings}matta s.
re{vid{er [-e•r] s. -et; pl. =
sista korrektur från tryck-
pressen

re{vid{era v. -de granska
räkenskaper; bearbeta,
överarbeta; ändra m.m.
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re{vid{er}ark [-e•r-] s. -et;
pl. =

re{vid{er{ing s. -en -ar
re{vid{er}läs{ning s.
rev{ig adj. -t -a
revir [-i•r] s. -et; pl. = skogs-
förvaltningsområde el.
jaktområde; område som
djur försvarar mot andra
av samma art m.m.

revir}gräns s.
revir}känsla s.
revir}mark{er{ing s.
revir}tänk{ande s. -t
re{vis{ion [-o•n] s. -en -er äv.

rättsmedel att uppnå pröv-
ning (i Högsta domstolen) av
domstols beslut

re{vis{ion{ism [-is•m] s. -en
riktning som utmärkes av
förändring t.ex. av ett
politiskt program

re{vis{ion{ist s. -en -er
re{vis{ion{ist{isk adj. -t -a
re{vis{ions}an{märk{ning s.
re{vis{ions}arbete s.
re{vis{ions}be{rätt{else s.
re{vis{ions}byrå s. -n -er
re{vis{ions}firma s.
re{vis{ions}kont{or s.
re{vis{ions}org{an s.
re{vis{ions}rap{port s.
re{vis{ions}se{kret{er{are s.
re{vis{ions}tekn{ik s.
re{vis{ions}upp{drag s.
re{vis{or [-i•-] s. -n -er
[-o•r-]; granskare av
räkenskaper m.m.

re{vis{or{skap [-i•-] s. -et
re{vis{ors}supple{ant s.
re{vis{ors}upp{drag s.
rev}kalk{sten s.
rev}lummer s.
rev}löddra s. ªsjö.º
rev{ning s.
re{volt [-ål•t] s. -en -er
uppror, resning

re{volt{era v. -de göra upp-
ror, förleda till uppror;
ªbildl.º göra upprörd o.d.

re{volt}för{sök s.
re{volt}led{are s.
re{volt}rör{else s.

re{volt}stäm{ning s.
re{volt{ör [-ö•r] s. -en -er
re{vol{ut{ion s. -en -er om-
välvning, omstörtning;
statsvälvning m.m.

re{vol{ut{ion{era v. -de åstad-
komma en omvälvning
el. omstörtning i el. av ngt,
omstörta

re{vol{ut{ion{er{ande adj.
oböjl.

re{vol{ut{ions}dom{stol s.
re{vol{ut{ions}för{sök s.
re{vol{ut{ions}hjälte s.
re{vol{ut{ions}led{are s.
re{vol{ut{ions}parti s.
re{vol{ut{ions}plan s. -en -er
re{vol{ut{ions}reg{er{ing s.
re{vol{ut{ions}rom{ant{ik s.
re{vol{ut{ions}råd s. -et; pl. =
re{vol{ut{ions}stäm{ning s.
re{vol{ut{ions}sång s.
re{vol{ut{ions}tid s.
re{vol{ut{ions}år s.

1re{vol{ut{ion{är [-ä•r] adj.
-t -a

2re{vol{ut{ion{är [-ä•r] s. -en 
-er person som deltar i
en revolution

re{volver [-ål•v-] s. -n re-
volvrar

re{volver}du{ell s.
re{volver}huvud s. vridbar

verktygshållare på svarv
m.m.

re{volver}journ{al{ist{ik s.
re{volver}man s., till 1man
re{volver}mynn{ing s.
re{volver}pipa s.
re{volver}skott s.
re{volver}svarv s.; med re-

volverhuvud
re{volver}svarv{are s.
re{volver}svarv{ning s.
rev}orm s.; ringformigt hud-
utslag orsakat av svamp

rev{orms}törel s.; växt
rev}rulle s.
rev}sejs{ing s.
rev}smör{blomma s.; växt
rev}suga s.; växt
re{vy [-y•] s. -n -er mönstr-
ing, översikt; lättare

teaterföreställning;
passera r. passera förbi
o. granskas m.m.

re{vy}art{ist s.
re{vy}di{rekt{ör s.
re{vy}för{fatt{are s.
re{vy}gäng s.
re{vy}in{slag s.
re{vy}konst s.
re{vy}kung s.
re{vy}kupl{ett s.
re{vy}nummer s.
re{vy}pappa s.
re{vy}premi{är s.
re{vy}scen s.
re{vy}sketch s.
re{vy}skåde{spel{are s.
re{vy}teater s.
rev{är [-ä•r] s. -en -er tyglist
längs sömmen på byxben

rev{är}prydd adj.
rheni{um [re•-] s. -et el.

rheniet el. = metall
rhensk [re•-] adj. -t -a;

rhenskt vin rhenvin
rhen}vin [re•-] s., till 1vin från

trakter kring mellersta Rhen
rhen{vins}glas s.
rhesus}apa [re•-] s.
rhesus}fakt{or s.; ärftlig egen-

skap i blod (bl.a. från rhesus-
apa)

Rh-fakt{or [ärr•hå-] s.
rhesusfaktor

Rh-neg{at{iv adj. -t -a som
saknar Rh-faktor

rhodesi{er [-e•s-] s. -n; pl. =
inv. i Rhodesia, tidigare
namn på republiken
Zimbabwe

rhodes{isk adj. -t -a
rhodes{iska s. -n rhodes-

iskor
rhodo{dendr{on [-en•d-] s.

-en; pl. = el. rhododendrer
äv. rodo{dendr{on -en; pl. =
el. rododendrer växt

rhodo{dendr{on}buske s.
Rh-pos{it{iv adj. -t -a som
har Rh-faktor

1ria s. -n rior mest i ä. tid an-
vänt hus för torkning av
säd m.m.

reviderark 722

21202 Ordlista R  12-11-27  10.09  Sida 722



2ria v. -de torka i ria
ria}rökt adj. r. skinka
ria}tork{ning s.
ribb s. -en smalt o. tunt
sågat virke; avfall vid
kantsågning

ribba s. -n ribbor smal
stång; läkt; upphöjd list
el. rand m.m.

ribb{ad adj. ribbstickad
ribb}skott s.; i fotboll m.m.
ribb}stick{ad adj.
ribb}stick{ning s.
ribb}stol s.; för gymnastik
ribb}valv s.
ribo{flav{in [-i•n] s. -et
vitamin B2 som förekommer
i t.ex. nötlever, mjölk, ägg och
vissa grönsaker

ribo{nukle{in}syr{or [-i•n-] s.
pl. RNA, organiska för-
eningar som är viktiga
vid överförandet av gen-
etisk information

ric{in [-si•n] s. -en -er växt
ric{in}buske s.
ric{in}olja s.
ricka v. -de ªprov.º röra sig
av o. an, vara rankig;
röra på ngt av o. an m.m.

rickettsie [-ett•s-] s. -n -r
mikroorganism mindre
än bakterie o. större än
virus

rick{ig adj. -t -a ªprov.º
rankig, ostadig o.d.

rick{ning s. -en -ar
rickshaw se riksha
rida v. red, ridit, riden ridet

ridna, pres. rider; r. på ord
haka upp sig o. anmärka på
ord; r. för ankar svaja för
ankar

rid{are s. -n; pl. =, best. pl.
ridarna ªsjö.º tåg

rid}bana s.
rid}byx{or s. pl.
ridd{ar}borg s.
ridd{ar}dikt{ning s.
ridd{are s. -n; pl. =, best. pl.

riddarna adelsman med
krigstjänstskyldighet till
häst i ä. tid; medlem i

lägsta graden av orden;
förkämpe, beskyddare
m.m.; fattiga r. maträtt av
stekta vetebrödsskivor
med sylt

ridd{ar}hus s. hus med
samlingslokaler för adel;
adel som korporation

ridd{ar{hus}ordn{ing s.
ridd{ar}orden s.
ridd{ar}rom{an s.
ridd{ar}rust{ning s.
ridd{ar}sporre s.; äv. växt
ridd{ar}visa s.
ridd{ar}väsen el. ridd{ar}-

väsende s.
ridd{er{lig adj. -t -a
ridd{er{lig{het s.
ridd{er{skap s. -et riddar-
värdighet; ridderskapet
och adeln hög- o. lågadeln

ridd{ers}man s., till 1man
ridderlig man; riddare

ridd{ers{manna}anda s.
rid}djur s.
rid}dräkt s.
rid}hjälm s.
rid}hus s.
rid}häst s.
rid}in{strukt{ör s.
rid}klubb s.
rid}kläd{er s. pl.
rid}konst s.
rid}lekt{ion s.
rid}läger s.
rid}lär{are s.
rid}mössa s.
rid{ning s. -en -ar
rid}piska s.
rid}skola s.
rid}sport s.
rid}spö s.
rid}stig s.
rid}sår s.
rid}tur s. -en -er
rid}tävl{ing s.
rid}upp{vis{ning s.
rid}väg s.
ridå [-å•] s. -n -er förhänge

för teaterscen m.m.; för
öppen r. mest bildl. i allas
vår åsyn o.d.

ridå}fall s.

ridå}slut{are s.; i kamera
riesen}schnauzer [ri•s-] s.
stor schnauzer

riff s. -et; pl. = rytmiskt
motiv i jazz som ständigt
upprepas

rififi}kupp [-fifi•-] s. kupp
där inbrottet sker genom
taket el. väggen

rigel se 2regel
rigg s. -en -ar tackling jämte

master o. rundhult på fartyg;
borrtorn för oljeborrning
m.m.; ªvard.º kostym

rigga v. -de ªsjö.º förse med
rigg m.m.; ªvard.º kläda
snyggt el. festligt

rigg}haveri s.
rigg{ning s. -en -ar
rig{id [-gi•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., rigida stel,
styv; fastlåst i föreställ-
ningar el. åsikter, föga
anpassbar

rig{id{itet [-e•t] s. -en
rigla se regla
rigling se regling
rig{or{ism [-is•m] s. -en
överdriven el. obönhörlig
stränghet

rig{or{ist s. -en -er
rig{or{ist{isk adj. -t -a
rig{or{os{itet [-e•t] s. -en
rig{or{ös [-ö•s] adj. -t -a
ytterst sträng el. noggrann

rik adj. -t -a
rik}blomm{ande adj. oböjl.
rik}blomm{ig adj. -t -a
rike s. -t -n; riksens ständer

hist. ståndsriksdagen
rike{dom s. -en -ar
rike{doms}be{gär s.
rike}man s., till 1man rik
man

rike{mans}barn s.
rike{mans}hus s.
rike{mans}liv s.
rik}halt{ig adj. -t -a omfatt-
ande, innehållsrik m.m.

rik}halt{ig{het s.
rik{het s.
rik{lig adj. -t -a väl till-
tagen; r. nederbörd
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rik{lig{en adv. r. belönad
rik{lig{het s.
rik}mjölk{ande adj. oböjl.
rikosch{ett [-ett•] s. -en -er

projektils studsning; studs-
ande projektil o.d.

rikosch{ett{era v. -de studsa;
kulan rikoschetterar

rikoschetträff avstavas
rikosch{ett}träff s.

riks s. -et; pl. = förkortad
form för rikssamtal

riks}an{ge{lägen{het s.
riks}an{stalt s.; inom kriminal-

vården
riks}antikv{arie s.
riks{antikv{arie}ämbet{et s.

best.
riks}ark{iv s.
riks}ark{iv{arie s.
riks}bank s. -en -er
riks{banks}chef s.
riks}be{kant adj.
riks}biblio{tek{arie s.
riks}bygg{are s.
riks}dag s. -en äv. vard. riks-

dan; pl. -ar
riks{dags}arbete s.
riks{dags}arvode s.
riks{dags}be{handl{ing s.
riks{dags}be{slut s.
riks{dags}biblio{tek s.
riks{dags}bänk s.
riks{dags}de{batt s.
riks{dags}fråga s.
riks{dags}grupp s.
riks{dags}hus s.
riks{dags}kamr{at s.
riks{dags}kand{id{at s.
riks{dags}kansli s.
riks{dags}kol{lega s.
riks{dags}kvinna s.
riks{dags}leda{mot s.
riks{dags}lista s.
riks{dags}maj{or{itet s.
riks{dags}man s. -nen; pl.

-män, best. pl. -männen
riks{dags}mand{at s.
riks{dags{manna}arvode s.
riks{dags}manna{skap s.

-et ledamotskap i riks-
dag

riks{dags{manna}upp{drag s.

riks{dags{manna}val s. -et;
pl. =

riks{dags}mot{ion s.
riks{dags}om{röst{ning s.
riks{dags}ordn{ing s.
riks{dags}parti s.
riks{dags}peri{od s.
riks{dags}plats s.
riks{dags}plen{um s.
riks{dags}proto{koll s.
riks{dags}re{fer{at s.
riks{dags}skriv{else s.
riks{dags}spörs{mål s. ªfinl.º
riks{dags}tryck s.
riks{dags}ut{red{ning s.
riks{dags}ut{skott s.
riks{dags}ut{tal{ande s.
riks{dags}val s. -et; pl. =
riks{dags}år s.
riks{dags}ärende s.
riks}dal{er [-da•-] s. -n; pl. =

ä. mynt; ªvard.º krona
riks}drots s. ªhist.º
riks}fin{al s.
riks}för{bund s.
riks}för{en{ing s.
riks}före{stånd{are s.
riks{för{säkr{ings}verk{et s.

best.
riks}gen{om{snitt s.
riks}gilt{ig adj. -t -a
riks}gilt{ig{het s.
riks}gräns s.
riks}gäld s. ªåld.º riksskuld;

riksgälden ªäv. vard.º riks-
gäldskontoret

riks{gälds}full{mäkt{ig adj.;
pl. -e substantiverat

riks{gälds}kont{or{et s. best.
riksha [rikk•sa] s. -n

rikshor el. rickshaw
[rikk•så] -n -er tvåhjulig
dragkärra el. trehjulig
cykel för persontrans-
port i Östasien o. Östafrika
m.m.

riksha}drag{are s.
riks}idrotts{för{bund s.
riks}intr{esse s.
riks}in{vent{er{ing s.
riks}in{vest{er{ing s.
riks}kansl{er s.
riks}klen{od s.

riks}kol{lekt s.
riks}känd adj.
riks}känd{is s. ªvard.º
riks}larm s.
riks}lik{are s.
riks}marsk s. -en -ar ªhist.º
riks}mar{skalk s.
riks{mar{skalks}ämbet{et s.

best.
riks}medel{tal s.
riks}muse{um s.
riks}möte s.
riks}nät s.
riks}o{lycka s.
riks}om{fatt{ande adj. oböjl.
riks}org{an{is{at{ion s.

1riks}plan s. -et; på riks-
planet

2riks}plan s. -en -er
riks}plan{er{ing s.
riks}pol{is{en s. best.
riks{pol{is}styr{els{en s. best.
riks}pol{it{ik s.
riks}pol{it{ik{er s.
riks}press s. -en
riks}pro{gram s.
riks}proto{typ s.
riks}radi{on el. Riks}radi{on s.

best.
riks}reg{ali{er s. pl.
riks}reg{istr{at{ur s. ªhist.º
riks}re{vis{ions{verk{et s. best.
riks}råd s. -et; pl. = ªhist.º
riks}rätt s. ªhist.º
riks}sal s.
riks}sam{tal s.; tidigare be-

teckning på telefonsamtal
till annat riktnummer-
område

riks}skand{al s.
riks}skatte{verk{et s. best.
riks}spel{man s.
riks}språk s.
riks}språk{lig adj. -t -a
riks{språks}en{lig adj. -t -a
riks{språks}form s. -en -er
riks{språks}norm s.
riks{språks}ord s.
riks}styr{else s.
riks}stånd s., till 2till stånd

ªhist.º
riks}stämma s.

1riks}svensk adj. -t -a
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2riks}svensk s.
riks}svenska s. -n
riks}sänd{ning s.; i eter-

medium
riks}teater s.
riks{teater}turné s.
riks}tid{ning s.
riks}trän{are s.
riks}täck{ande adj. oböjl.
riks}tävl{ing s.
riks}vapen s.
riks}vikt{ig adj. -t -a
riks}väg s.
riks}å{klag{are s.
riks}äpple s.
rikta v. -de 1 få att peka el.
röra sig el. syfta åt ett håll
o.d., vända, inställa
2 göra rikare; r. sig

rikt{ad adj. r. information
rikt}an{tenn s.; för radiosänd-

ning
rikt{are s. -n; pl. =, best. pl.

riktarna
rikt}giv{ande adj. oböjl. ªfinl.º
approximativ, som anger
riktlinjerna

rikt}hyvel s.
rikt{ig adj. -t -a; på riktigt

ªvard.º på allvar
rikt{ig{het s.
rikt}karl s.; som man intar rätt-

ning på
rikt}linje s.
rikt}medel s.
rikt}märke s.
rikt{ning s. -en -ar
rikt{nings}vis{are s.
rikt}nummer s.; vid telefon-

ering
rikt{nummer}om{råde s.
rikt}pris s., till 1pris
rikt}punkt s.
rikt}värde s.

1rilla s. -n rillor liten ränna,
räffla

2rilla v. -de förse med rillor;
pressa in rillor i

rill{ning s.
1rim s. -met; pl. =, best. pl.

-men; manligt r. t.ex. sann:
vann; kvinnligt r. t.ex. vinna:
hinna; (utan all) r. och

reson utan all rimlighet el.
allt förnuft

2rim s. -met rimfrost
rim}flät{ning s.
rim}frost s.; frost med belägg-
ning av iskristaller på
avkylda ytor, t.ex. kvistar
på träd

rim}frost{ig adj. -t -a
rim}krön{ika s.
rim}lex{ik{on s.
rim{lig adj. -t -a sannolik,
trolig; skälig, befogad
m.m.

rim{lig{en adv.
rim{lig{het s. -en
rim{ligt{vis adv.
rimma v. -de 1 utgöra rim;
bilda rim; förse med el.
göra rim o.d.; passa, gå
ihop m.m.; det rimmar illa
(med)  2 bildas rimfrost
(t.ex. det rimmar på
fönstret); rimsalta (t.ex.
rimmat fläsk)

rimm{are s. -n; pl. =, best. pl.
rimmarna

rimm{eri [-i•] s. -et -er
rimm{ig adj. -t -a täckt med
rimfrost

rim{ning s.
rim}nöd s.
rim}ord s.
rimpa s. -n rimpor ªmest

prov.º remsa, smalt stycke
rim}par s.
rim}salta v. lätt salta
rim}salt{ning s.
rim}smed s.
rim}smid{are s. -n; pl. =, best.

pl. rimsmidarna
rim}smide s.
rim}stav{else s.
rim}tekn{ik s.
rim}turs s. jätte i fornnordisk

mytologi
ring s. -en -ar; sätta sig i r.
kretsformigt; r. för box-
ning fyrkantig estrad in-
hägnad med rep

1ringa adj. oböjl. liten, enkel
o.d.

2ringa v. ringde låta klocka

ljuda; (om klocka o.d.)
klinga, ljuda; telefonera
till ngn

3ringa v. -de förse med ring
el. ringar o.d.; förse klädes-
plagg med rundad urtag-
ning; röra sig i ring om-
kring plats el. villebråd
o. förvissa sig om att
spåren inte går ut m.m.

ring{ad adj. r. måltavla med
ringar

ring}akta v.
ring}akt{ning s.
ring{are s. -n; pl. =, best. pl.

ringarna
ring}barka v.
ring}bark{ning s.
ring}berg s.
ring}blomma s.
ring}brosk s. ªanat.º
ring}dans s.
ring}dom{are s.; i boxning
ring}duva s.
ringel s. -n ringlar mest i pl.
rundel, slinga, ring

ring}finger s.
ring{finger}nagel s.
ring}form{ig adj. -t -a
ring}för{lova v. r. sig
ring}för{lov{ad adj.
ring}för{lov{ning s.
ring{het s.
ring{hets}känsla s.
ring}hörna s.; i boxningsring
ring}klocka s.
ring}krage s.; växt
ringla v. -de lägga i ringlar,
linda; slingra o.d.; r. sig

ring}led s. -en -er runt en stad
e.d.

ring}led{ning s.
ring}lek s.
ring}linje s.
ring}mask s. -en -ar led-
mask

ring}mur s.
ring}muskel s.
ring}märka v.
ring}märk{ning s.
ring{ning s. -en -ar
ring}orm s.; hudutslag (hos

djur)
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ring}prydd adj.
ring}rev s. -et; pl. = till 1rev 1
ring}rost s. -en ªvard.º
oträning el. d.

ring}rost{ig adj. -t -a ªvard.º
otränad

ring}räv s. ªmest vard.º er-
faren o. slug boxare el.
politiker m.m.

ring}side [rin•sajd] s. oböjl.
åskådarplatser närmast
intill boxningsring o.d.;
vid r.

ring{side}publ{ik s.
ring}sign{al s.
ring}spinn{are s.; fjäril
ring}tryck s.
ring}verk s.
ring}vrak s. ªvard.º förstörd
boxare

ring}väg s.
ring}vält s.
rink s. -en -ar tävlingsbana

för ishockey m.m.
rink}re{klam s.
rinna v. rann, runnit,

runnen runnet runna, pres.
rinner; r. ut i sanden bli
till intet; sinnet rinner på
honom han blir ond

rinn{ande adj. oböjl. r. vatten
ripa s. -n ripor fågel
rip}jakt s.
rip}jäg{are s.
rip}kull s. -en -ar
ri{post [-ås•t] s. -en -er
svarsstöt i fäktning; ªbildl.º
raskt o. fyndigt svar m.m.

ri{post{era v. -de göra en ri-
post; ªbildl.º besvara med
ripost

ri{post{er{ing s.
ri{post}stöt s.
rippel s. -n el. ripplet strim-

formig inblandning m.m.
rippl{ad adj. strimmad,

strimformigt uppblandad
o.d.; r. glass med strimmor
av sylt el. choklad e.d.

rips s. -en äv. -et; pl. -er tyg
med upphöjda ränder

rips}band s.
rips}väv{nad s.

ris s. -et; pl. = 1 kvistar
m.m.; bestraffning(sredskap);
ªbildl.º klander  2 sädesslag
3 20 böcker (= 500 ark)
papper

risa v. -de förse el. täcka
med ris; aga el. tukta med
ris; klandra, kritisera m.m.

ris}ba{stu s.; omgång stryk
med ris

ris}fält s.
ris}gryn s.
ris{gryns}gröt s.
ris{gryns}pudd{ing s.
ris}hög s. ªäv. bildl., vard.º
skrotfärdig bil el. an-
ordning o.d.

ris{ig adj. -t -a ªäv. vard.º
skrotfärdig, dålig m.m.

ris{ig{het s.
risk s. -en -er
riska s. -n riskor svamp
risk{abel [-a•-] adj. -t risk-

abla riskfylld, farlig
risk}av{fall s. -et
risk}be{döm{ning s.
risk}be{te{ende s.
risk{era [-ske•-] v. -de sätta
på spel, våga; löpa fara
att

risk}fakt{or s.
risk}fri adj.
risk}full adj. -t -a
risk}fylld adj.
risk}grupp s.
risk}hant{er{ing s.
risk}kap{it{al s.
risk{kap{it{al}bo{lag s.
risk}läge s.
risk}miljö s.
risk}mom{ent s.
ris}knippa s.
ris}knippe s.
risk}nivå s.
ris}koja s.
risk}om{råde s.
risk}premie s.
risk}soppa s.; till riska
risk}sprid{ning s.
risk}tag{ande s. -t -n
risk}tag{ning s.
risktillägg avstavas risk}till{-

lägg s.

risk}vill{ig adj. -t -a
risk}zon s.
ris{ning s.
ris}odl{ing s.
risoll [-åll•] s. -en -er an-
rättning av smördeg med
fyllning av stuvning e.d.

ris{otto [-ått•-] s. -n kokt ris
med småbitar av kött,
lök m.m.

risp s. -et; pl. = rispning,
rispa; upprispad tråd m.m.

1rispa v. -de göra rispa el.
rispor i, repa, riva upp
m.m.

2rispa s. -n rispor skråma,
repa; reva o.d.

ris}papper s.
risp{ig adj. -t -a
risp{ning s.
ris}puder s.

1rissel s. risslet; pl. =, best. pl.
risslen grovt såll o.d.

2rissel s. risslet; till 2rissla 2
rissel}botten s.
ris}skål s.
ris}skörd s.

1rissla s. -n risslor ªåld.º båt-
liknande norrländsk släde

2rissla v. -de 1 sålla el.
rensa el. sortera med
rissel  2 porla; rassla,
klirra m.m.

rissl{ing s.; till 2rissla 1–2
rist s. -en; pl. -ar el. -er

1 halster; galler i spis el.
framför ingång el. som
bro över dike m.m.
2 lodrätt skärande del på
plog m.m.

1rista v. -de göra skåra el.
skåror i; skära el. hugga
in el. ut; r. sitt namn; r. med
kniven i ngt

2rista v. riste äv. ristade, rist
äv. ristat, pres. rister 1 (i
fråga om smärta) skära, ila
o.d.; det rister i benet
2 skaka; r. (på) huvudet

3rista s. -n ristor ristad skåra,
repa o.d.

rist{are s. -n; pl. =, best. pl.
ristarna
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rist}mönster s.
rist{ning s. -en -ar
ris}vase s.
ris}vin s., till 1vin
rit s. -en -er kulthandling

m.m.
rita v. -de
rit}ap{par{at s.

1ri{tard{ando [-an•d-] adv.
ªmus.º småningom lång-
sammare

2ri{tard{ando [-an•d-] s. -t -n
ªmus.º

rit{are s. -n; pl. =, best. pl.
ritarna

rit}be{stick s.
rit}block s.
rit}bok s., till 1bok
rit}bord s.
rit}bräde s.
rit}en{lig adj. -t -a
rit}kol s.
rit}kont{or s.
rit{ning s. -en -ar
rit{nings}krav s.
rit{nings}mått s.
rit{nings}skåp s.
rit}papper s.
rit}penna s.

1rits s. -en; pl. -ar el. -er repa,
skåra; verktyg för rits-
ning

2rits s. -et; pl. = ritsande
1ritsa v. -de göra repor o.d.,

repa, rista
2ritsa s. -n ritsor repa, skåra
ritsch interj.; betecknande

fräsande el. krasande ljud
m.m.; r. ratsch

rits}kniv s.
rits}mått s.
rits{ning s. -en -ar
rits}nål s.
rits}spets s.
rit}stift s.
ritt s. -en -er ridning; ridtur
rit}tekn{ik s.
ritu{al [-a•l] s. -en el. -et; pl.

-er el. = handling utförd efter
fastställd ordning för (kyrk-
liga) förrättningar o.d.

ritu{al}bok s., till 1bok
ritu{al}en{lig adj. -t -a

ritu{al}handl{ing s.
ritu{al{is{era v. -de göra till
ritual

ritu{al{is{er{ing s.
ritu{al{ism [-is•m] s. -en rikt-

ning kännetecknad av hög
värdesättning av yttre
kyrkliga former

ritu{al{ist s. -en -er
ritu{al{ist{isk adj. -t -a
ritu{al}mord s.
ritu{al{mäss{ig adj. -t -a
ritu{al}slakt s.
ritu{ell [-ell•] adj. -t -a
riv s. -et

1riva v. rev, rivit, riven rivet
rivna, pres. river; vargen
har rivit en ren dödat el.
sargat; supen river i halsen
bränner, svider; r. peppar-
rot; r. ett hus bryta ned

2riva s. -n rivor 1 växten
paddfot; ªprov.º räfsa,
kratta  2 ªfinl.º förr ask av
näver; pappkartong för
t.ex. bär o. memma

riv{al [-a•l] s. -en -er med-
tävlare om ngns kärlek

riv{al{is{era v. -de uppträda
som rivaler, tävla

riv{al{is{er{ing s.
riv{al{itet [-e•t] s. -en -er
rivalskap

riv{al{skap [-a•l-] s. -et
riv{ande adj. oböjl. en r. karl
energisk, driftig

riv{are s. -n; pl. =, best. pl.
rivarna

riv{as v. revs, rivits, pres.
rivs; katten rivs klöses

rive}bröd s.
riv{eri [-i•] s. -et -er
riv{ig adj. -t -a ªvard.º snabb,
livlig, häftig; energisk,
driftig m.m.

riv}järn s. ªäv. bildl.º argsint
kvinna

riv{ning s. -en -ar
riv{nings}arbete s.
riv{nings}be{slut s.
riv{nings}färd{ig adj. -t -a
riv{nings}för{bud s.
riv{nings}hot s. -et; pl. =

riv{nings}hot{ad adj.
riv{nings}hus s.
riv{nings}kon{trakt s.; för

lägenhet i hyreshus
riv{nings}kåk s.
riv{nings}lov s. -et; pl. =
riv{nings}lägen{het s.
riv{nings}till{stånd s.
riv{nings}tomt s.
riv{nings}virke s.
riv{nings}våg s. -en -or

ªbildl.º
riv}start s.
riv}starta v.
riv}sår s.
r-ljud [ärr-] s.

1ro s. -n vila; lugn; för ro
skull för nöjes skull o.d.

2ro v. rodde, rott, rodd n.
rott, pres. ror; ro (båten)
till stranden med hjälp av
åror; ro hit med ªvard.º
komma hit med, lämna
hit; ro upp sig ªvard.º för-
kovra sig, komma sig
upp m.m.

roa v. -de; r. sig förströ sig,
ha roligt o.d.

ro{ad adj. vara r. av ngt
rob se robe
robb{ert [råbb•-] s. -en -ar
omgång i bridge m.m.

robe [rå•b el. råbb•] s. -n
[-ben] -r [-ber] äv. rob
[rå•b] -en -er lång
festklänning m.m.

robinson{ad [rå-, -a•d] s. -en
-er bok om vistelse el.
äventyr på obebodd ö
e.d. av liknande slag som
Robinson Crusoes

rob{ot [råbb•ått äv. rå•-] s.
-en -ar mekanisk
människa; mekanisk in-
rättning för invecklade
arbetsuppgifter; fjärr-
styrd el. självstyrd pro-
jektil o.d.

rob{ot{akt{ig adj. -t -a
rob{ot{art{ad adj.
rob{ot}bas s. -en -er
rob{ot}be{styck{ad adj.
rob{ot}ge{vär s.
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rob{ot{is{era v. -de utrusta
med robotar; göra själlös
o. mekanisk m.m.

rob{ot{is{er{ing s.
rob{ot}kamera s.
rob{ot{mäss{ig adj. -t -a
rob{ot}ramp s.
rob{ot}skott s.
rob{ot}syst{em s.
rob{ot}tekn{ik s.
rob{ot}vapen s.
robust [-us•t] adj.; n. =, -a
kraftig, kraftfull;
grovkornig; hårdför m.m.

robust{het s.
1rock s. -en -ar 1 klädesplagg

2 spinningsredskap med
trampa o. hjul; linfäste
m.m.

2rock s. -en dans(musik) i fyr-
takt, lanserad i USA på 1950-
talet

1rocka v. -de dansa el. spela
rock

2rocka s. -n rockor fisk
rock{ad [-a•d] s. -en -er om-

flyttning av torn o. kung i
schack

rock{are s. -n; pl. =, best. pl.
rockarna

rock}art{ist s.
rock}band s.
rock{era v. -de göra rockad
rock{er{ing s.
rock}fest{iv{al s.
rock}ficka s.; till 1rock 1
rock}fiske s.
rock}gala s.
rock}grupp s.
rock}hjul s.; till 1rock 2
rock}häng{are s.; till 1rock 1
rock}id{ol s.
rock}klubb s.
rock}kon{sert s.
rock}krage s.; till 1rock 1
rock}kult{ur s.
rock}kung s.
rock}låt s.
rock}mus{ik s.
rock}mus{ik{er s.
rock’n’{roll s. -en starkt

rytmisk (dans)musik med ur-
sprung i 1950-talet

rock}op{era s.
rock}rytm s.
rock}skört s.; till 1rock 1
rock}slag s.; till 1rock 1
rock}stjärna s.
rock}sång{are s.
rock}sång{erska s.
rock}upp{slag s.; till 1rock 1
rock}vakt{mäst{are s.
rock}video s.
rock}ärm s.; till 1rock 1
rodd s. -en -er
rodd{ar}bänk s.
rodd{are s. -n; pl. =, best. pl.

roddarna
rodd{ar}lag s. -et; pl. =
rodd}båt s.
rodd}sport s.
rodd}tur s. -en -er
rodd}tävl{ing s.
rodel [rå•-] s. -n rodlar
tävlingskälke; åkning el.
tävling med sådan

rodel}bana s.
rodel}åk{are s.
rodeo [-de•-] s. -n -r tävling
i ritt på otämjda hästar
el. med motorfordon i
svår terräng m.m.

rodeo}tävl{ing s.
roder s. rodret; pl. =, best. pl.

rodren
roder}brott s.
roder}haveri s.
roder}lina s.
roder}lös adj. -t -a
roder}skada s.
roder}spak s.
roder}törn s.
rodi{um [rå•-] s. -et el. rodiet

el. = metall
rodna [rå•-] v. -de bli röd
rod{nad s. -en -er
rododendron se

rhododendron
ro{ende s. -t
roffa v. -de; r. åt sig hugga
till sig o.d.

roff{are s. -n; pl. =, best. pl.
roffarna

roff{eri [-i•] s. -et -er
ro}full adj. -t -a
ro}fylld adj.

ro}fylld{het s.
ro}giv{ande adj. oböjl.
roj{al{ism [-is•m] s. -en
roj{al{ist s. -en -er
anhängare av kunga-
döme

roj{al{ist{isk adj. -t -a
rokoko [råkåkå•] s. -n
konststil uppkommen
i Frankrike omkr. 1720
präglad av graciösa
former m.m.

rokoko}byrå s. -n -ar
rokoko}möbel s.
rokoko}sal{ong s.
rokoko}spegel s.
rokoko}stil s.
rokoko}stol s.
rokoko}tid{en s. best.
ro{lig adj. -t -a
ro{lig{het s. -en -er
ro{lig{hets}mak{are s. -n;

pl. =, best. pl. rolighets-
makarna

ro{lig{hets}min{ister s.
1roll s. -en -er skådespelares

el. sångares o.d. parti i
teaterpjäs m.m.; uppträdande
som förväntas av viss person
med viss uppgift el. ställ-
ning o.d.; det spelar ingen
roll det gör ingenting

2roll s. -en -ar rotationsrör-
else kring längdaxeln
med flygplan

rolla v. -de 1 måla med
rulle  2 utföra rollar med
flygplan

rollator se rullator
roll}be{sätt{ning s.
roller s. -n rollrar rulle att
måla med

roller}mål{ning s.
roll}fack s.
roll}fig{ur s.
roll}för{del{ning s.
roll}för{teckn{ing s.
roll}ge{stalt{ning s.
roll}häfte s.
roll}inne{hav{are s.
rollista avstavas roll}lista s.
roll}kon{flikt s.
roll}mops s. sillfiléer som

robotisera 728

21202 Ordlista R  12-11-27  10.09  Sida 728



hoprullats med lök o.
senap o. marinerats

roll}prest{at{ion s.
roll}skap{else s.
roll}spel s.
roll}tolk{ning s.
ro}lös adj. -t -a
ro}lös{het s.

1rom [råmm] s. -men 1 koll.
kornliknande ägg från
fisk el. kräftor m.m.
2 sockerrörsbrännvin

2rom [råmm] s. -en -er mest
i pl.; zigenarnas namn på sig
själva

rom{an [-a•n] s. -en -er
1 längre skönlitterär be-
rättelse på prosa 2 person
som tillhör romanskt
folk

rom{an}cykel s., till 2cykel
rom{an{esk [-es•k] adj. -t -a
romantisk, svärmisk,
överspänd, fantastisk o.d.

rom{an}fig{ur s.
rom{an}för{fatt{are s.
rom{an}ge{stalt s.
rom{an}hjälte s.
rom{an}hjält{inna s.
rom{ani [råmm•- el. romm•-

el. rå•m-] äv. romm{ani s. -n
zigenarnas språk

rom{an}intrig s.
rom{ani}ord s.
rom{an{ist [-is•t] s. -en -er
forskare el. studerande i
romanska språk

rom{an{ist{ik [-i•k] s. -en
rom{an{ist{isk [-is•t-] adj.

-t -a
rom{an}konst s.
rom{an}litter{at{ur s.
rom{an}pris s., till 1pris
rom{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er sång el. dikt av
romantisk karaktär;
lyriskt instrumental-
stycke m.m.; kärlekssaga,
kärleksaffär

rom{ans}afton s.
rom{ans}cykel s., till 2cykel
rom{an}serie s.
rom{ansk [-a•n-] adj. -t -a

romanska språk som ut-
vecklats ur latinet; romanska
folk som talar romanska
språk; r. stil rundbågestil

rom{ans}pro{gram s.
rom{ans}sång{are s.
rom{ans}sång{erska s.
rom{an}stoff s.
rom{an}svit s.
rom{an}tekn{ik s.
rom{ant{ik [-i•k] s. -en egen-
skapen att vara romant-
isk, romantisk stämning
m.m.; riktning inom litteratur
o. konst

rom{ant{ik{er [-an•t-] s. -n;
pl. =

rom{ant{is{era v. -de göra
romantisk, ge en för-
skönad el. idealiserad
bild av m.m.

rom{ant{is{er{ing s.
rom{ant{isk [-an•t-] adj. -t -a
som bygger på el. tilltalar
känsla o. fantasi; svärm-
isk, längtansfylld; som
avser romantiken som
period

rom{an}titel s.
Rom{ar}brev{et namn; i Bibeln
rom{are [romm•-] s. -n;

pl. =, best. pl. romarna inv.
i Rom under antiken

rom{ar{inna s. -n romarinnor
rom{ar}rik{et s. best.
rom{ar}tid{en s. best.
rom{ar}väld{et s. best.
romb [råm•b] s. -en -er sned-

vinklig liksidig parallello-
gram

romb}form{ad adj.
romb}form{ig adj. -t -a
romb{isk adj. -t -a
rombo{id [-i•d] s. -en -er

snedvinklig oliksidig
parallellogram

rombo{id{isk adj. -t -a
rom}but{elj s.
rom{ersk [romm•-] adj. -t -a
rom{ersk}katolsk adj. -t -a;

romerskkatolska kyrkan
med påven i Rom som över-
huvud

rom}korn s.
rom}lägg{ning s. ªbiol.º
rommani se romani
romm{ig [råmm•-] adj. -t -a;

r. strömming
romsk [råm•sk] adj. -t -a
zigensk; jfr 2rom

rom}stinn adj.
rom}säck s.
rond [rånd äv. rånd] s. -en 

-er rundtur, runda; läk-
ares rundvandring till
patienter på sjukhus; om-
gång t.ex. i boxning; ring-
dans m.m.

ronda [rån•da] s. -n rondor
omgång i golf m.m.;
runda, rundvandring

rond{ell [råndell• äv. rånd-]
s. -en -er rundel för rot-
ationstrafik; rund skiva
av plåt m.m.

rondo [rån•d-] s. -t -n
musikstycke med huvud-
tema som upprepas
refrängartat

rond}skål s.
rond}vinst s.
rond{ör [råndö•r el. rånd-]

s. -en rundhet; fyllighet;
fryntlighet, frikostighet
o.d.

rop s. -et; pl. =; vara,
komma i ropet vara, bli
allmänt känd el. på
modet

ropa v. -de; r. bravo skrika;
r. på hjälp; r. på ngt vid
auktion ge bud på

rop{are s. -n; pl. =, best. pl.
roparna

rop}håll s. oböjl. inom r.
roquefort [råkkfå•r el.
råkk•får] s. -en grön-
mögelost från Roquefort
i Frankrike

roquefort}ost s., till 1ost
ror s. -et; pl. = roder; r. i lä;

sitta till rors vid rodret
ror}gäng{are s.
ror}kult s. -en -ar
ror}lina s.
ror}lös adj. -t -a
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roro}far{tyg [rå•- el. ro•-] s.;
med fällbar ramp som medger
på- o. avkörning av fordon
o.d.

roro}tonn{age s.
ror}pinne s.
rors}hytt s.
rors}man s., till 1man
ror}törn s.

1ros s. -en -or blomma; växt –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

2ros s. -en akut hudin-
flammation orsakad av
streptokocker

3ros s. -et beröm, lovord
1rosa [rå•-] adj. oböjl. ljus-

röd, skär
2rosa [rå•-] s. oböjl. rosa färg
3rosa [ro•sa] v. -de lovorda,

prisa
rosa}färga v.
rosa}färg{ad adj.
rosa}skimr{ande adj. oböjl.
ros}buk{ett s.
ros}buske s.
ros}doft s.
ros{en}begonia s.; växt
ros{en}blad s.
ros{en}bröd s.
ros{en}buk{ett s.
ros{en}buske s.
ros{en}böna s.
ros{ende adj. oböjl. ªåld.º
rosenröd o.d.

ros{en}doft s.
ros{en}fingr{ad adj.
ros{en}fink s.
ros{en}färga v.
ros{en}färg{ad adj.
ros{en}gång s. -en -ar träd-
gårdsgång kantad med
rosor; vävnad

ros{en}gård s.
ros{en}hy s.
ros{en}häck s.
ros{en}häger s. -n äpple;

fruktvin
ros{en}kind s.
ros{en}kind{ad adj.
ros{en}knopp s.
ros{en}krans s.; äv. radband

m.m.

ros{en}kål s.
ros{en}mandel s.; prydnads-

träd
ros{en}moln s.
ros{en}mun s.
ros{en}mönster s.
ros{en}mönstr{ad adj.
ros{en}odl{ing s.
ros{en}olja s.
ros{en}plant{er{ing s.
ros{en}potat{is s.
ros{en}rabatt s.
ros{en}ras{ande adj. oböjl.
ursinnig; befängd

ros{en}röd adj.
ros{en}rött s. oböjl. se ngt i r.
ros{en}skimmer s.
ros{en}spaljé s.
ros{en}sten s.
ros{en}stock s.; på hjortdjurs-

horn
ros{en}try s.; buske
ros{en}trä s.
ros{en}träd s.
ros{en}vatten s.
ros{ett [-ett•] s. -en -er
ros{ett}fönster s. rund-
fönster med spröjsar i
rosettform

ros{ett}mönster s.
ros{ett}prydd adj.
ros{ett}ställd adj. rosett-

ställda blad
rosé}vin s., till 1vin rosa-
färgat vin

ros}feber s.
ros{ig adj. -t -a som bär el.
liknar rosor; rosenröd el.
-kindad o.d.; blommig
m.m.

ros{ig{het s.
rosk s. -et ªfinl. o. vard.º
skräp, sopor, avfall m.m.

ros}karl [ro•s-] s.; fågel
rosk}påse s. ªfinl.º
ros{ling [ro•s-] s. -en -ar växt
ros}mar{in [-i•n äv. ro•s-] s.

-en -er växt
ros{mar{in}olja s.
ros}odl{ing s.
ros}pigg [ro•s-] s. -en -ar
inv. i Roslagen

ros}rabatt s.

rossel s. rosslet
rossel}ljud s.
rossla v. -de frambringa
hest rasslande ljud vid
andning m.m.

rossl{ig adj. -t -a
rossl{ing s. -en -ar

1rost s. -en 1 av fukt orsak-
ad brunaktig beläggning
på järnföremål o.d.; svamp-
sjukdom på växter m.m.
2 kafferostning; kaffe
som rostas

2rost s. -en -ar galler i eld-
stad; halster; apparat för
rostning av bröd

rosta v. -de 1 angripas av
rost  2 bryna, lätt steka;
lätt bränna kaffe e.d.; upp-
hetta malm e.d. under luft-
tillträde

rost}an{grepp s.
rost{are s. -n; pl. =, best. pl.

rostarna
rost}be{ständ{ig adj. -t -a
rost}be{ständ{ig{het s.
rost}biff s.; till rosta 2
rost}bild{ning s.
rost}brun adj. -t -a
rost{eri [-i•] s. -et -er till

rosta 2
rost}flaga s.
rost}fläck s.
rost}fri adj.
rost}färg{ad adj.
rost}härd{ig adj. -t -a
rost{ig adj. -t -a; r. i halsen
hes

rost{ig{het s.
rost{ning s.
rost}röd adj.
rost}skada s.
rost}skydd s.
rost}skydda v.
rost{skydds}be{handl{ing s.
rost{skydds}färg s.
rost{skydds}medel s.
rost}svamp s.
rost}ugn s.; till rosta 2
rot s. -en rötter; roten till

det onda upphovet; tredje
roten ur 27 är 3; ett ords r.

rota v. -de 1 r. sig slå rot
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2 böka, gräva, röra om
m.m. 3 r. ihop sig, r. sig
samman sammangadda
sig

rot{ad adj. fast r.
rotari{an [-a•n] s. -en -er
medlem i klubb av det
internationella sällskapet
Rotary

rot{at{ion s. -en -er roter-
ande rörelse; kring-
vridning; regelbunden
växling m.m.; ªvard.º fart,
sprätt

rot{at{ions}axel s.
rot{at{ions}hast{ig{het s.
rot{at{ions}press s. -en -ar
rot{at{ions}rikt{ning s.
rot{at{ions}rör{else s.
rot{at{ions}tid s.
rot}bild{ning s.
rot}blöta s. -n rotblötor
kraftigt regn

rot}borste s.
rote s. -n rotar ªåld.º par be-
stående av en person i
främre ledet o. den som
står rakt bakom i bakre
ledet; ªhist.º distrikt i ä. tid

rote}chef s. ªhist.º
rotel s. -n rotlar avdelning

av ämbetsverk m.m.
rotel}in{del{ning s.
roten{on [-å•n] s. -et giftig

alkaloid ur växter
roten{on}be{handla v.; t.ex.

sjöar för utrotning av fisk
roten{on}be{handl{ing s.
roten{on}pre{par{at s.
rote}par s. ªåld.º
rot{era v. -de vrida el.
svänga runt kring sin axel,
snurra m.m.

rot{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
roterarna roterugn m.m.

rot{er{bar adj. -t -a
rot{er{ing s.
rot{er}ugn s.
rot}fast adj.
rot}fast{het s.
rot}frukt s.
rot{frukts}odl{ing s.
rot}fylla v. r. en tand

rot}fyll{ning s.
rot}fäst adj.
rot}fästa v. rotfäste; r. sig
rot}fäste s.
rot}fäst{ning s.
rot}hugga v.
rot}hugg{ning s.
rot{ig adj. -t -a 1 knappast

komparation full med
rötter m.m. 2 ªvard.º
rörig, oredig

rot{iss{eri [-i•] s. -et -er
restaurang där kött
rostas el. grillas i gäst-
ernas närvaro

rot}knöl s.
rot}lös adj. -t -a
rot}lös{het s.
rot}mos s.
rot{ning s.
roto}grav{yr [-y•r el. ro•- el.
rå•-] s. djuptryck utfört i
rotationspress

roto{grav{yr}tryck s.
rot{or [ro•-] s. -n -er [-o•r-];
roterande maskindel
m.m.

rot{or}blad s.; t.ex. på heli-
kopter

rot{or}klipp{are s.
rots [råt•s] s. -en hästsjuk-

dom med slemflöde från näsan
m.m.

rot}sak{er s. pl.
rots}bac{ill s.
rot}sell{eri s.
rot}skott s.
rot}slå v.
rot}spets s.
rots}smitta s.
rot}syst{em s.
rot}tecken s. ªmat.º
rott{ing s. -en -ar träfiber
från rottingpalmen;
käpp av detta material

rott{ing}fåtölj s.
rott{ing}käpp s.
rott{ing}möbel s.
rott{ing}palm s.
rott{ing}sits s.
rot}tråd s.
rottweiler [rått•vajl- el.
-vejl-] s. -n; pl. = hund

rottweiler}tik s.
rot}tåga s.
rot{unda [-un•da] s. -n rot-

undor rund byggnad el.
sal m.m.

rot{unda}form s.; i r.
rot}välska [ro•t-] s. -n råd-
bråkat el. obegripligt
språk m.m.

rot{välske}ord s.
rot}välta s.
rot}värde s. ªmat.º
rot}ända el. rot}ände s.
roué [roe•] s. -n -er utlevad
vällusting

rouge [ro•s] s. -t [-et] el. -n
[-en]; rött kindsmink

roulad se rulad
roul{ett [rolett•] s. -en -er äv.

roul{ette -n [-en] -r [-er];
hasardspel med konkav
skiva o. rullande kula
m.m.; tandad trissa för be-
arbetning av gravyrplåt m.m.

roul{ett}bord s.
roulette se roulett
roul{ett}hjul s.
roul{ett}spel s.
route se rutt
rov s. -et; pl. =; inte akta för

r. inte dra sig för
rova s. -n rovor växt; ªvard.º
fickur; sätta en r. ªvard.º
falla omkull

rov}djur s.
rov{djurs}in{stinkt s.
rov{djurs}stam s.
rov{djurs}tand s.
rov}drift s.; med hänsynslöst

utnyttjande av naturtillgångar
rov}fisk s.
rov}fiske s.
rov}fluga s.
rov}frö s.; till rova
rov}fågel s.
rov{fågel(s)}blick s.
rov}gir{ig adj. -t -a
rov}gir{ig{het s.
rov}in{sekt s.
rov}land s., till 2land; till rova
rov}lysten adj.
rov}lyst{nad s.
rov}ridd{are s.
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rov}tand s.
rov}ödla s.
roy{al{ty [råj•alti el. -y] s. -n;

pl. -er el. enl. eng. böjn. av-
gift för nyttjande, t.ex. till
patentinnehavare; för-
fattares andel i bokpris

rubank [ru•-] s. -en -ar lång
handhyvel

rubb s. -et ªvard.º r. och
stubb äv. hela rubbet allt-
ihop

rubba v. -de flytta en aning
på ngt; polera

rubb{ad adj. ªvard.º mentalt
störd

rubb{ning s. -en -ar
rubel s. -n; pl. = el. (mest om

enstaka mynt) rubler ryskt
mynt

rubel}kurs s.
rubidi{um [-bi•-] s. -et el.

rubidiet el. = metall
rub{in [-i•n] s. -en -er röd

ädelsten
rub{in}glas s.
rub{in}röd adj.
rubr{ic{era v. -de förse med
överskrifter; benämna,
beteckna m.m.

rubr{ic{er{ing s.
rubr{ic{er{ings}syst{em s.
rubr{ik [-i•k] s. -en -er över-
skrift; beteckning m.m.

rubr{ik}stil s.
rubr{ik}sätt{ning s.
rucka v. -de flytta el. vicka

på; rubba; rätta till
gången hos ur m.m.

1ruckel s. rucklet; pl. =, best.
pl. rucklen dåligt el. fall-
färdigt hus o.d.

2ruckel s. rucklet rucklande
ruck}in{rätt{ning s.
ruckla v. -de rumla, svira
ruckl{are s. -n; pl. =, best. pl.

rucklarna
ruckl{ig adj. -t -a 1 fall-
färdig, förfallen  2 ruckl-
ande

ruck{ning s. -en -ar
ruda s. -n rudor fisk
rud}damm s. -en -ar

rud{er{at}plats [-a•t-] s. av-
stjälpningsplats o.d.

rud{er{at}växt [-a•t-] s.; som
växer på ruderatplatser

rudi{ment [-en•t] s. -et; pl. =
outvecklat organ; obetyd-
lig rest av ngt

rudi{ment{är [-ä•r] adj. -t -a
outvecklad, förkrympt,
obetydlig

rud{is [ru•-] adj. oböjl.;
predikativt ªvard.º full-
ständigt okunnig;
oduglig

ru{else s. -n djup ånger
ru{else}full adj. -t -a
ru{else}fylld adj.

1ruff s. -en ªvard.º driftighet,
fart, kläm; ha r. i sig

2ruff s. -en -ar 1 mindre
kajuta; däckshus
2 oklippt del av golfbana

3ruff s. -et hårt o. regelvidrigt
spelsätt o.d.

ruffa v. -de spela hårt o.
regelvidrigt

ruff{ad adj. r. båt
ruffel s. rufflet ªvard.º be-
drägeri, skoj

ruff{ig adj. -t -a 1 ªvard.º för-
fallen, sjaskig; ruskig,
otäck; krasslig  2 hård o.
regelvidrig; ruffigt spel

ruff{ig{het s. -en -er
ruffla v. -de ªvard.º uppträda
ohederligt el. ojust; lura,
skoja o.d.

ruffl{are s. -n; pl. =, best. pl.
rufflarna

ruff}lucka s.
ruff}match s.; till 3ruff
ruff}tak s.
rufs s. -et
rufsa v. -de bringa i
oordning, röra om,
trassla till

rufs{ig adj. -t -a
rufs{ig{het s.
rugby [rugg•bi el. -y] s. -n

engelskt lagspel med oval
boll som får bäras,
kastas el. sparkas

rugby}boll s.

rugby}match s.
rugby}spel{are s.

1rugg se rugge
2rugg s. -et el. -en tovigt hår

m.m.
rugga v. -de göra luddig
(t.ex. r. kläde) m.m.; fälla
fjädrar (t.ex. fågeln ruggar)
m.m.; r. sig bli luddig m.m.

rugg{are s. -n; pl. =, best. pl.
ruggarna

rugge s. -n ruggar el. 1rugg
-en -ar tät samling av vass
e.d.

rugg{ig adj. -t -a tovig;
lurvig; ojämn; gråkall;
olustig o. småfrusen; ruffig;
ruskig m.m.

rugg{ig{het s.
rugg}karda s.
rugg{ning s. -en -ar
rugg{nings}tid s.
rugg}tid s.
ru{in [-i•n] s. -en -er under-
gång, ödeläggelse; eko-
nomiskt sammanbrott;
lämning av härjad byggnad;
i pl. äv. spillror o.d.

ru{in{era v. -de göra ut-
fattig, utarma; förstöra
m.m.

ru{in{er{ing s.
ru{in}fält s.
ru{in}hög s.
ru{in}spel s.
ru{in}stad s., till 1stad
rul{ad [-a•d] el. rull{ad,

roul{ad [rola•d] s. -en -er
ªkok.º hoprullad skiva av
kött e.d. som stekts el.
kokats; löpning i sång
m.m.

rulj{angs [-an•s] s. -en ªvard.º
rörelse, trafik, kommers
o.d.; hela ruljangsen hela
rasket, alltsammans

1rulla v. -de bringa att gå runt
el. på hjul; forma till en
rulle; fartyget rullar
kränger långsamt av o.
an i sidled

2rulla s. -n rullor 1 namn-
lista, förteckning
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2 ªvard.º leva rullan leva
om, svira; rullan går det
är god ruljangs el. det
festas o.d.

rullad se rulad
rullager avstavas rull}lager s.,

till 1lager
rull{ande adj. oböjl. r.

materiel järnvägsvagnar o.
lok m.m.; r. planering som
ändras efter hand

rull{are s. -n; pl. =, best. pl.
rullarna

rull{at{or [-a•t-] el. roll{at{or
s. -n -er [-o•r-]; stödan-
ordning på hjul för den
som har svårt att gå, gå-
stol

rull}bana s.
rull}band s.
rull{bar adj. -t -a
rull}bord s.
rull}bräda s.
rull}bräde s.
rull{bräd{es}åk{ning s.
rull}bälte s.
rulle s. -n rullar; full r.

ªvard.º full fart o.d.
rulle}bör s. -en -er ªsydsv.º
skottkärra

rull}film s.
rull}form{ig adj. -t -a
rull}föra v.; till 2rulla 1
rull}för{ing s.; till 2rulla 1
rull}gard{in s.
rull{gard{ins}snöre s.
rull}jalu{si s.
rull}mot{stånd s.
rull}mål{ning s.
rull{ning s. -en -ar
rull{nings}lager s., till 1lager
rull{nings}mot{stånd s.
rull}skida s.
rull{skid}åk{ning s.
rull}skrid{sko s.
rull{skrid{sko}åk{ning s.
rull}sten s.
rull{stens}block s.
rull{stens}ås s.
rull}stol s.
rull{stols}an{pass{ad adj.
rull{stols}bunden adj.
rull{stols}buren adj.

rull{stols}ramp s.
rull{stols}sitt{ande adj. oböjl.
rull}trappa s.
rull}trotto{ar s.
rull}tårta s.
rull}vivel s.; skalbagge
rulsa s. -n rulsor valk;
märke efter slag m.m.

ruls{ig adj. -t -a
1rulta s. -n rultor ªvard.º

knubbig flicka el. kvinna
2rulta v. -de ªvard.º gå ovigt;

stulta m.m.
rult{ig adj. -t -a

1rum s. -met; pl. =, best. pl.
-men; lämna r. för ngt; äga
r.; i första rummet i första
hand, främst

2rum adj. -t -ma; r. sjö
öppen; r. vind gynnsam,
akterlig

rumba s. -n rumbor kubansk
dans(musik)

rumba}ork{ester s.
rumla v. -de festa, svira
ruml{are s. -n; pl. =, best. pl.

rumlarna
rum}lös adj. -t -a
rummel s. rumlet
rummel}liv s.
rumor [-å•r äv. -o•r] s. -et
stoj, oväsen; bråk, upp-
ståndelse

rumor}mäst{are s.
rumpa s. -n rumpor ªvard.º
svans; bakdel, stuss m.m.

rump}hugga v. ªvard.º
rump}huggen adj. ªvard.º
rump}stek s. -en -ar biffstek
rums}ad{verb s.
rums}ar{rest s.
rums}be{ställ{ning s.
rums}brist s.
rums}driv{ning s.; av växter
rums}dörr s.
rums}för{medl{ing s.
rums}granne s.
rums}hyra s.
rums}in{del{ning s.
rums}in{red{ning s.
rums}in{teri{ör s.
rums}kamr{at s.
rums}komp{is s. ªvard.º

rum}skots [långt o] adv.; med
seglen skotade för rum vind

rum{skots}segl{ing s.
rums{lig adj. -t -a; rumsliga

egenskaper som avser sträck-
ning i rummet m.m.

rums}nummer s.
rums}nyckel s.
rums}ren adj. -t -a ªäv. bildl.º
person som uppför sig
enligt normerna

rums}serv{ice s.
rums}städ{erska s.
rums}temp{er{at{ur s.
rums}temp{er{er{ad adj.
rumst{era v. -de stöka,
bråka

rumst{er{ing s.
rumstid se rumtid
rums}varm adj. -t -a
rums}värme s.
rums}växt s.
rums}yta s.
rum}tid äv. rums}tid s. rum
och tid fattade som en
fyrdimensionell storhet

rum{än [-ä•n] s. -en -er inv.
i Rumänien

rum{änsk adj. -t -a
rum{änska s. -n rumänskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
runa s. -n runor 1 forn-
germanskt skrivtecken;
minnesteckning m.m.
2 finsk folkdikt

run}alfa{bet s.
1rund adj. runt runda; i runt

tal ungefär; runda ord
tabuerade sexuella ord

2rund s. -en -er välvd yta,
valv; krets

1runda s. -n rundor rund-
vandring, rundtur; varv

2runda v. -de göra rund;
passera el. segla runt m.m.

runda{bords}kon{fer{ens äv.
runda bords-kon{fer{ens s.

rund}barka v.
rund}bark{ning s.
rund}blick s.
rund}brev s.
rund}båg{ad adj.
rund}båge s.
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rund}båg{ig adj. -t -a
rund{bågs}stil s.
rundel s. -n rundlar rund
linje el. figur, ring, krets
m.m.

rund}fil s. -en -ar
rund}fråga s.
rund}fråg{ning s. -en -ar
rund}gatt{ad adj. med
buktig akterspegel

rund}gång s., till 1gång
rund{het s.
rund}hult äv. rund}holt s., till

1hult på fartyg
rund}hyllt adj.
rund}hyvel s.
rund}hänt adj.; frikostig
rund}hänt{het s.
rund}kind{ad adj.
rund}krag{ad adj.
rund}krage s.
rund}kull{ig adj. -t -a; r. hatt
rund}kyrka s.
rund}lagd adj. fyllig, rund
rund{lig adj. -t -a riklig, an-
senlig

rund{lig{het s.
rund}mag{ad adj.
rund}mun s.; djur
rund}mål{ning s.
rund{ning s.
rund{nings}märke s.; vid

kappsegling
rund}nätt adj.
rund}radio s. -n
rund{radio}sänd{ning s.
rund}resa s.
rund{rese}bilj{ett s.
rund}ring{ning s.
rund}skriv{else s.
rund}skuren adj.
rund}slipa v.
rund}smörja v.
rund}smörj{ning s.
rund}snack s. ªvard.º
rund}stick{ad adj.
rund}stick{ning s.
rund}stycke s. ªprov.º litet

franskbröd
rund}svarva v.
rund}svarv{ning s.
rund}svep s. ªvard.º
rund}timmer s.

rund}tur s. -en -er
rund{turs}häfte s.
rund}törn s. ªsjö.º
rund}vandr{ing s.
rund}virke s.
rund}ögd adj.
run}forsk{are s.
run}forsk{ning s.
runga v. -de dåna, eka
rung{ande adj. oböjl.
run}in{skrift s.
runka v. -de skaka, vicka,
vackla m.m.; ªkan väcka an-
stötº onanera

run}kal{ender s.
runk{ning s. -en -ar
run}kunn{ig adj. -t -a
run}kun{skap s.
run}magi s.
run}märka v.
run}märke s.
run}märk{ning s.
run}mäst{are s.
runo{log [-å•g] s. -en -er
runforskare

runo{logi [-gi•] s. -n
runo{log{isk adj. -t -a
runo}meter s. -n runometrar
runo}sång s.
run}rad s. -en -er
run}rist{are s.
run}rist{ning s.
run}skrift s.
run}slinga s.
run}stav s. -en -ar
run}sten s.
run{stens}orna{ment{ik s.
run}svenska s. -n språk

1runt adv. r. 20 procent
ungefär

2runt prep.
runt}i{kring prep. o. adv.;

särskr. äv.
runt}om prep. o. adv.; särskr.

äv.
runt}om{kring adv.; särskr. äv.
runt{om}sikt s. -en i bil m.m.
rupie [ru•-] s. -n -r mynt i

Indien m.fl. länder
rupie}mynt s.
rupt{ur [-u•r] s. -en -er brist-
ning; brytning

rus s. -et; pl. =

rusa v. -de 1 störta fram,
hasta; strömma ut; bringa
att gå med högt varvtal
2 göra rusig, berusa

rus{ande adj. oböjl.
rusch äv. rush [rus] s. -en 

-er livlig verksamhet, liv
o. rörelse; tillströmning
av folk; rusning, snabb
slutspurt, snabbt anfall
t.ex. i ishockey

ruscha äv. rusha [rus•a] v.
-de göra en rusch el.
ruscher

rusch{ig adj. -t -a driftig
rus}dryck s.
rus{drycks}för{bud s.
rus{drycks}för{sälj{ning s.
rus{drycks}lag{stift{ning s.
rus}gift s. -et
rus}giv{ande adj. oböjl.
rush se rusch
rusha se ruscha
rus{ig adj. -t -a berusad o.d.
rus{ig{het s.
rusk s. -et

1ruska s. -n ruskor avhuggen
buske el. gren m.m.

2ruska v. -de 1 skaka  2 ut-
märka med ruskor; r. en
väg 3 vara regnigt el.
slaskigt el. dåligt väder

rusk{ig adj. -t -a otäck; kus-
lig; hemsk m.m.; ruskigt
väder regnigt el. slaskigt
o.d.

rusk{ig{het s. -en -er
rusk{ning s. -en -ar
rusk}väder s.
rus}medel s.
rus{ning s. -en -ar
rus{nings}tid s.
rus{nings}traf{ik s.
russ s. -et; pl. = gotländsk
häst av ponnyras

russ}föl s.
russi{fi{era v. -de förryska
russi{fi{er{ing s.
russin s. -et; pl. =
russin}kaka s.
russin}paket s.

1russo{fil [-i•l] adj. -t -a ryss-
vänlig
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2russo{fil [-i•l] s. -en -er ryss-
vän

rusta v. -de 1 förse med el.
skaffa krigsmateriel;
utöka krigsmakten; göra
i ordning m.m.; r. upp
sätta i stånd, förbättra
m.m. 2 stoja, leva om

rust}håll s.; hemman med
skyldighet att hålla rytt-
are för krigstjänst i ä. tid
m.m.; stå el. rida för rust-
hållet ofta bildl. stå för det
hela, ha ansvaret o.d.

rust}håll{are s.
rusti}buss [rus•t-] s. -en -ar
livlig o. verksam pojke,
upptågsmakare o.d.

1rust{ik [-i•k] adj. -t -a lant-
lig; grov o. enkel m.m.

2rust{ik [-i•k] s. -en murverk
av råhuggen kvadersten
med finhuggna kanter
m.m.

rust{ik}huggen adj.
rust}kammare s. -n; pl. rust-

kamrar el. =, best. pl. rust-
kamrarna museal samling
av vapen m.m.

rust}mäst{are s.; tidigare
underbefälsgrad i svenska
armén

rust{ning s. -en -ar
rust{nings}be{gräns{ning s.
rust{nings}industri s.
rust{nings}kont{roll s.
rust{nings}pol{it{ik s.
rust}tjänst s. ªhist.º krigs-
tjänst till häst mot
skattefrihet m.m.

rus}ånga s.
1ruta s. -n rutor 1 fyrkant;

glasskiva i fönster m.m.
2 växt

2ruta v. -de göra rutig, dela
i rutor o.d.

ruta}blad äv. rute}blad s.; till
1ruta 2

ruteni{um [-e•-] s. -et el.
ruteniet el. = metall

1ruter s. -n; pl. = färg i kortspel
2ruter s. oböjl. fart, kläm

o.d.; ha (någon) r. i sig

ruter}bud s.
ruter}dam s.
ruter}ess el. ruter}äss s., till

1ess
ruter}femma s.
ruter}fyra s.
ruter}hacka s.
ruter}knekt s.
ruter}kung s.
ruter}nia s.
ruter}sexa s.
ruter}sjua s.
ruter}svit s.
ruter}tia s.
ruter}trea s.
ruter}tvåa s.
ruter}åtta s.
ruteräss se ruteress
rut}form{ig adj. -t -a
rut{ig adj. -t -a
rut{ig{het s.
rut{in [-i•n] s. -en -er för-
värvad färdighet el.
skicklighet, yrkesvana;
vanemässigt arbets- el. till-
vägagångssätt m.m.

rut{in}arbete s.
rut{in}be{sök s.
rut{in{er{ad adj.; yrkesvan,
driven

rut{in}fråga s.
rut{in}göro{mål s.
rut{in}jobb s.
rut{in}kont{roll s.
rut{in}männ{iska s.
rut{in{mäss{ig adj. -t -a
rut{in}sak s.
rut{in}under{sök{ning s.
rut{in}upp{drag s.
rut{in}åt{gärd s.
rut{in}ärende s.
rut}mönster s.
rut}mönstr{ad adj.
rut{ning s. -en -ar
rut}nät s.
rut}papper s.
rutsch s. -en -ar
rutscha v. -de hastigt glida

el. åka utför m.m.
rutsch}bana s.
rutsch{ig adj. -t -a
rutsch{ig{het s.
rutsch}kana s.

rutsch{ning s. -en -ar
rutt s. -en -er äv. route [rutt

el. rott] -n [-en] -r [-er]
resväg, samfärdsled

rutten adj. ruttet ruttna
rutten{het s.
rutt}karta s.
ruttna v. -de bli rutten
rutt}plan{er{ing s.
rut}verk s.

1ruva v. -de 1 ligga på ägg
(om fågel); ªbildl.º vaka över,
olycksbådande vila över,
tänka el. fundera på m.m.
2 r. sig bilda ruva

2ruva s. -n ruvor sårskorpa
ruv{are s. -n; pl. =, best. pl.

ruvarna
ruv}bild{ning s.
ruv}höna s.
ruv{ning s.
ruv{nings}tid s.
ruv}tid s.
rwandi{er [ruan•d-] s. -n;

pl. = inv. i Rwanda
rwand{isk adj. -t -a
rwand{iska s. -n rwandiskor

kvinna
1rya s. -n ryor vävnad i flossa
2rya v. -de ªvard.º skrika,

väsnas
rya}får s.
rya}garn s.
rya}knyt{ning s.
rya}matta s.
rybs el. ryps s. -en (frön av)

oljeväxt
rybs}sort s.
ryck s. -et; pl. =; vakna med

ett r.; snabba r. ªvard.º god
fart, snabbt o.d.

rycka v. ryckte; r. på axlar-
na; r. in i militärtjänst; r.
upp sig; r. ut

ryck{en s. pl. best.; i uttr. stå r.
hålla stånd, stå sig, hålla

ryck}fiske s.
ryck{ig adj. -t -a
ryck{ig{het s.
ryck{ning s. -en -ar
ryck}verk s.; i vävstol
ryck{vis adv.
rygg s. -en -ar
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rygga v. -de dra sig till-
baka; skygga, vika;
svika, frångå ett löfte; r.
tillbaka för ngt

rygg}bast s.
rygg}be{svär s.
rygg}bruten adj.
rygg}böj{ning s.
rygg}dunk{ande adj. oböjl.
rygg}dunk{ning s.
rygg}fena s.
rygg{fens}tagg s.
rygg}knäpp{ning s.; på

klänning
rygg}kota s.
rygg}linje s.
rygg}läge s.
rygg}muskel s.
rygg}märg s.
rygg{märgs}be{döv{ning s.
rygg{märgs}kan{al s.
rygg{märgs}skada s.
rygg{märgs}vätska s.
rygg{ning s.
rygg}ont s. oböjl. ªvard.º

ett r.
rygg}pos{it{iv s., till 3positiv

på orgel
rygg}rad s. -en -er
rygg{rads}djur s.
rygg{rads}lös adj. -t -a
rygg}sida s.
rygg}sim s.
rygg}skada s.
rygg}skott s.
rygg}slut s. -et; pl. =
rygg}stycke s.
rygg}stöd s.
rygg}säck s.
rygg}tavla s.
rygg}titel s.; på bok
rygg}värk s. -en
rygg}ås s.
rygg{ås}stuga s.

1ryka v. rök äv. rykte, rykt,
pres. ryker sända ut rök;
det ryker ur skorstenen

2ryka v. rök, rykt, pres. ryker
1 ªvard.º börja slåss; r. på
ngn 2 ªvard.º gå förlorad;
där rök de sista pengarna

ryk{ande adj. oböjl. r. het; r.
storm

rykt s. -en ryktning; vård,
skötsel

rykta v. -de sköta el. full-
göra sitt värv el. kall; rykta
hästar

rykt{as v. ryktades ryktesvis
förljudas el. berättas o.d.

rykt{bar adj. -t -a
rykt{bar{het s. -en -er
rykt}borste s.
rykte s. -t -n
rykt{es}flora s.
rykt{es}smid{are s. -n; pl. =,

best. pl. ryktessmidarna
rykt{es}sprid{ning s.
rykt{es{vis adv.
rykt{es}väg{en s. best. höra

ngt r.
rykt{ning s.
rykt}skrapa s.
ryl s. -en -ar växt; ªprov.º
uppsvälld valk el. rand

ryl}tåg s. -en
rymd s. -en -er
rymd}at{tack s.
rymd}centr{al s.
rymd}dräkt s.
rymd}elektr{on{ik s.
rymd}far{are s. -n; pl. =, best.

pl. rymdfararna
rymd}far{kost s.
rymd}fart s. -en
rymd}forsk{ning s.
rymd}färd s.
rymd}färja s.
rymd}geo{metri s.
rymd}industri s.
rymd}kapsel s.
rymd}känsla s.
rymd}mått s.
rymd}ob{serv{at{ori{um s.
rymd}org{an s.
rymd}pro{gram s.
rymd}pro{jekt{il s.
rymd}pro{men{ad s.
rymd}rak{et s.
rymd}sjuka s.
rymd}skepp s.
rymd}skyttel s.
rymd}sond s.
rymd}stat{ion s.
rymd}tekn{ik s.
rymd}var{else s.

rymd}verk{an s.; i bild o.d.
rymd}verk{sam{het s.
rymd}åldern s. best.
rym{lig adj. -t -a; rymligt

samvete som tillåter mycket
rym{lig{het s.
rym{ling s. -en -ar rymmare
rymma v. rymde, rymt,

rymd n. rymt, pres. rymm-
er, imper. rym avvika, fly,
t.ex. ur fängelse; ge el. ha
utrymme för; innehålla;
vidga trål m.m.; vinden
rymmer blir akterligare

rymm{are s. -n; pl. =, best. pl.
rymmarna

rymm{ar}stråt s.
rymm{as v. rymdes, rymts,

pres. ryms äv. rymmes få
plats

rymm{en s. best.; i uttr. på r.
ªvard.º på rymmarstråt

rym{ning s. -en -ar
rym{nings}för{sök s.
rym{nings}plan s. -en -er
rym{nings}säker adj.
rynk s. -et

1rynka s. -n rynkor veck,
smal fördjupning o.d.;
rynkor i pannan, på
klänningen

2rynka v. -de; r. på näsan åt
ngt som uttryck för ogillande
o.d.

rynk}band s.
rynk}fri adj.
rynk}fåll s.
rynk{ig adj. -t -a
rynk{ig{het s.
rynk{ning s. -en -ar
ryps se rybs
rysa v. rös el. ryste, ryst,

pres. ryser
rys{ans}värd adj. ryslig
rys{are s. -n; pl. =, best. pl.

rysarna bok el. film m.m.
som framkallar rysning-
ar

rysch s. -et; pl. = rynkad
remsa, krås

rysch{ad adj. försedd med
rysch

rysch}garn{er{ing s.
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rysch{ig adj. -t -a
rysk adj. -t -a
ryska s. -n ryskor 1 ej pl.;

språk 2 kvinna
rysk}född adj.
rysk{het s.
rysk}språk{ig adj. -t -a
rysk}svensk adj. -t -a
rys{lig adj. -t -a
rys{lig{het s. -en -er
rys{ning s. -en -ar
ryss s. -en -ar inv. i Ryss-
land; oegentl. äv. om inv. i
det forna Sovjetunionen

ryss}femma s. ªvard.º typ av
anabola steroider

ryss}gubbe s.; växt
ryssja s. -n ryssjor strut-
formigt fiskredskap av
nät på ringar av trä el.
metall

ryssje}fiske el. ryssj}fiske s.
rysskräck avstavas

ryss}skräck s.
ryss}läder s.
ryss{läders}port{följ s.
ryss}länd{are s. -n; pl. =,

best. pl. ryssländarna
person från Ryssland

ryss}ländsk adj. -t -a
ryss}vän{lig adj. -t -a
ryta v. röt, rutit perf. part. n.

rutet, pres. ryter; bra rutet!
rytm s. -en -er taktmässig
rörelse; regelbunden
växling; takt i vers m.m.

rytm{ic{itet [-e•t] s. -en
rytm{ik s. -en rytmisk växl-
ing; rytmisk karaktär;
läran om rytm; gymnastik
med omsättning av rytm-
intryck i rörelser m.m.

rytm{ik}lär{are s.
rytm{is{era v. -de göra
rytmisk

rytm{is{er{ing s. -en -ar
rytm{isk adj. -t -a
rytm}känsla s.
rytm}rubb{ning s.
rytm}sekt{ion s.
rytm}sinne s.
rytt{are s. -n; pl. =, best. pl.

ryttarna

rytt{ar}folk s.
rytt{ar}gång s. -en -ar
rytt{ar}hord s.
rytt{ar{inna s. -n ryttarinnor
rytt{ar}skara s.
rytt{ar}staty s.
rytt{ar}trupp s.
rytt{ar}tävl{ing s.
rytt{eri [-i•] s. -et truppslag
till häst

rytt{eri}an{fall s.
ryttla v. -de med snabba
vingslag hålla sig stilla
i luften (mest om rovfågel)

ryttl{ing s.
rytt}mäst{are s.; ä. titel för
kapten vid kavalleri

rytt{mäst{ar}grad s.
1rå adj. rått råa obearbetad,

oberedd; fuktig o. kylig;
grov, okultiverad; hän-
synslös, brutal

2rå s. -n -r rundhult tvärs
över mast m.m.

3rå s. -et el. -n; pl. -n el. -r
1 mytiskt väsen 2 rådjur,
särsk. råget

4rå s. -n el. -et; pl. -r gräns-
märke el. gränslinje mell-
an ägor o.d.; inom eget rå
och rör ªåld.º på egen
mark

5rå v. rådde, rått, pres. rår
orka, förmå; rå med orka
med; rå för vara orsak
till, hjälpa; rå om äga; rå
på övervinna; rå sig själv
vara oberoende av andra

6rå se 2råda
rå}band s.
rå{bands}knop s. -en -ar
rå}bark{ad adj. ohyfsad,
grov, rå

rå}biff s.
rå}bock s.

1råd s. -et; pl. = förslag att
gå till väga, anvisning
o.d.; medlem av rådgivande
församling el. nämnd o.d.;
ªåld.º beslut, vilja; Guds
allvisa r.

2råd s. oböjl. ekonomiska
möjligheter; utväg; jag

har inte r., ha god r.; jag
vet mig ingen r., det blir
väl alltid ngn r.

1råda v. rådde, rått, rådd, n.
rått, pres. råder ge råd;
förhärska m.m.; lugn
råder i staden; r. bot på
avhjälpa

2råda v. rådde, rått, pres.
råder el. 6rå rådde, rått,
pres. rår bestämma;
vädret råder vi inte över

råd{ande adj. oböjl. under r.
förhållanden nu föreligg-
ande

rå}data s. pl.
råd}bråka v. -de mörbulta;
misshandla; hårt an-
stränga sin hjärna; för-
vränga ord o.d.; tala el.
skriva ett språk knaggligt
m.m.

råd}bråk{ning s.
rådd s. -et ªfinl. o. vard.º
oreda, röra, trassel

rådda v. -de ªfinl. o. vard.º
stöka till, blanda ihop;
r. bort förvirra

rådd{ig adj. -t -a ªfinl. o.
vard.º rörig, stökig, virrig

råd}fråga v.
råd}fråg{ning s. -en
råd{fråg{nings}byrå s. -n -er
råd}föra v. r. sig med ngn
överlägga

råd}giv{ande adj. oböjl.
råd}giv{are s.
råd}giv{ning s.
råd{giv{nings}byrå s. -n -er
råd{giv{nings}verk{sam{het s.
råd}göra v. r. med ngn över-
lägga

råd}hus s.; i stad
råd{hus}käll{are s.
råd{hus}rätt s.; ä. domstol i

stad (motsv. nutida tingsrätt)
råd{ig adj. -t -a som snabbt
finner på utvägar, snabb-
tänkt, beslutsam o.d.

råd{ig{het s. sinnesnärvaro,
snabbtänkthet o.d.; för-
foganderätt; (t.ex. r. över
ngt; ha till sin r.)
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rå}djur s.; hjortdjur
rå{djurs}blick s.
rå{djurs}drev s.
rå{djurs}jakt s.
rå{djurs}kalv s.
rå{djurs}kid s.
rå{djurs}kill{ing s.
rå{djurs}sadel s.; maträtt
rå{djurs}stek s. -en -ar
rå{djurs}ög{on s. pl.
råd}klok adj. -t -a
råd}klok{het s.
råd{lig adj. -t -a som kan
tillrådas, tillrådlig

råd}lägga v.
råd}lägg{ning s.
råd}lös adj. -t -a
råd}lös{het s.
råd}man s. -nen; pl. rådmän,

best. pl. rådmännen lag-
faren ordinarie ledamot
av tingsrätt

råd{mans}tjänst s.
råd}pläga v. överlägga
råd}pläg{ning s. -en -ar
råd}rum s. -met frist
råds}bord s.
råds}för{saml{ing s.
råds}herre s. ªhist.º
råd}slag s. överläggning

o.d.
råd}slag{ning s.
råd}slut s. -et; pl. = ªåld.º be-
slut, vilja

råd}slå v. överlägga o.d.
råd}slå{ende s.
råds}med{lem s.
råds}möte s.
råd}snabb adj. -t -a ªåld.º
råd}snar adj. -t -a ªåld.º
råds}re{publ{ik s.
råd{stugu}rätt el.

råd{stu}rätt s. ªhist.º mot-
svarighet till tingsrätt

råd}sök{ande adj. oböjl.; ofta
substantiverat

råd}vill adj. -t -a villrådig,
osäker, tveksam

råd}vill{het s.
rå}egg s.; tunn kant av flagor

på egg efter slipning
råg s. -en sädesslag; r. i rygg-

en ªvard.º styrka o.d.

1råga s. oböjl. till r. på ªbildl.º
som tillägg till o.d.

2råga v. -de fylla med råge;
brädda m.m.

rå}gata s.; i skog
råg}ax s. -et; pl. =
råg}blond adj.
råg}brodd s.
råg}bröd s.
råg{bröds}kaka s.
råge s. -n vad som höjer
sig över kanten i ett mått
o.d.

rå}get s.
råg}kaka s.
råg}kli s.
råg}korn s.
rå}glas s.
råg}mjöl s.
råg{mjöls}gröt s.
råg}sikt s. -en till 2sikt
råg{sikts}bröd s.
råg}strå s.
rå}gummi s.
rå{gummi}sula s.
råg}vete s.
råg}åker s.
rå}gång s. -en -ar
rå{gångs}knä s.
rå{gångs}påle s.
rå{het s. -en -er
rå}huggen adj.
rå}hum{us s.

1råk s. -en -ar bred spricka i
is m.m.

2råk s. -et äv. -en innanmäte
i fisk m.m.

1råka v. -de träffa på, möta;
händelsevis komma att;
komma el. försättas el.
hamna t.ex. i svårigheter
m.m.; r. sig slumpa sig

2råka s. -n råkor kråkfågel
rå}kall adj. -t -a
rå}kalv s.
råk{as v. råkades komma
samman, träffas

råk}bild{ning s.
rå}kid s.
rå}kill{ing s.
rå}kon{serv{er{ing s.
rå}kopia s.
rå}koppar s.

rå}kost s.
rå}kost{are s. -n; pl. =, best.

pl. råkostarna
rå{kost}sall{ad s.
råk}svärm s.
rå}kurr s. -et; pl. =
rå}kyla s.
råm s. -et
råma v. -de; kon råmar
rå}mark s.
rå}materi{al s.
rå}mjölk s.; från nykalvad ko

m.m.
rå{mjölks}pann{kaka s.
råm{ning s. -en -ar
rå}märke s.
rån s. -et; pl. = 1 stöld
under bruk av el. hot om
våld m.m. 2 tunt våffel-
mönstrat bakverk

råna v. -de begå rån mot;
gm rån tillägna sig m.m.

rån{are s. -n; pl. =, best. pl.
rånarna

rån{ar}huva s.
rån{ar}jakt s.
rån{ar}liga s.
rån{ar}luva s.
rån}för{säkra v.
rån}för{säkr{ing s.
rån}för{sök s.
rån}järn s.
rån}kupp s.
rån}mord s.
rån}mörda v.
rån}mörd{are s.
rå}nock s.
rån}offer s.
rån}strut s.
rån}över{fall s.
rå}olja s.
rå{olje}ex{port s.
rå{olje}mot{or s.
rå}opi{um s.
rå}plugg s. -et ªvard.º
rå}plugga v. ªvard.º
rå}pro{te{in s.
rå}raka s. -n rårakor ragg-
munk

rå}ris s.
rå}riva v.
rå}riven adj.
rå}rörd adj.
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rå}segel s.
rå}segl{are s.
rå}siden s.
rå}silke s.
rå}skala v. råskalad potatis
rå}skinn s. ªmest bildl., vard.º
hård o. hänsynslös
person

rå}skiss s.
rå}skäll s. ªvard.º
rå}skälla v. ªvard.º
rå}socker s.
rå}sop s. ªvard.º kraftigt

rundslag
rå}stark adj. -t -a
rå}steka v.; t.ex. potatis
rå}sten s.
rå{stens}mur s.
rå}stoff s.
rå}styrka s.
rå}stål s.
rå}tackl{ad adj.
rå}tegel s.
råtta s. -n råttor
rått}bett s.
rått}biten adj.
rått}bo s.
rått}brun adj. -t -a
rått}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. råttfångarna
rått}fälla s.
rått}färg{ad adj.
rått}gift s. -et
rått}grå adj.
rått}hål s.
rått}jakt s.
rått}lik adj. -t -a
rått}likn{ande adj. oböjl.
rått}svans s.
rått}säker adj.
rått}äten adj.
rå}vara s.
rå{varu}be{hov s.
rå{varu}brist s.
rå{varu}för{bruk{ning s.
rå{varu}för{sörj{ning s.
rå{varu}för{ädl{ing s.
rå{varu}industri s.
rå{varu}källa s.
rå{varu}lever{ant{ör s.
rå{varu}mark{nad s.
rå{varu}pris s., till 1pris
rå{varu}pro{duc{ent s.

rå{varu}till{försel s.
rå{varu}till{gång s.
rå}väsen s., till 2väsen, till 3rå
rå}ämne s. utgångsmaterial
för en produkt

räck s. -et; pl. = ställning
med vågrät stång för
gymnastik

1räcka v. räckte sträcka fram;
lämna; tänja el. smida ut;
nå; fortgå, vara; förslå
m.m.

2räcka s. -n räckor rad;
längd m.m.

räcke s. -t -n skrank vid bro
el. trappa m.m.

räck}gymn{ast s.
räck}håll s. oböjl. inom,

utom r.
räck{ning s.
räck}vidd s.
räd el. raid [räd el. rejd] s.

-en -er plötsligt anfall;
plundringståg

räd{as v. räddes, pres. räds
äv. rädes vara rädd

rädd adj.; n. sing. obest. und-
viks, rädda; ingen rädder
(för vargen) här ªåld.º

rädda v. -de
rädd{are s. -n; pl. =, best. pl.

räddarna
rädd}håga s. -n fruktan;
ängslan

rädd}håg{ad adj.
rädd}hågsen adj. räddhågset

räddhågsna
rädd}hågsen{het s.
rädd{ning s. -en -ar
rädd{nings}akt{ion s.
rädd{nings}arbete s.
rädd{nings}båt s.
rädd{nings}centr{al s.
rädd{nings}chef s.
rädd{nings}far{tyg s.
rädd{nings}flotte s.
rädd{nings}för{sök s.
rädd{nings}heli{kopter s.
rädd{nings}in{sats s.
rädd{nings}kryss{are s.
rädd{nings}kår s.
rädd{nings}led{are s.
rädd{nings}led{ning s.

rädd{nings}lina s.
rädd{nings}lös adj. -t -a;

räddningslöst förlorad
rädd{nings}man{skap s.
rädd{nings}op{er{at{ion s.
rädd{nings}org{an{is{at{ion s.
rädd{nings}patrull s.
rädd{nings}planka s. ªmest

bildl.º
rädd{nings}på{drag s.
rädd{nings}stat{ion s.
rädd{nings}styrka s.
rädd{nings}tjänst s.
rädd{nings}verk s. Statens r.
rädd{nings}väst s., till 1väst
räd{isa [rädd•- el. rä•-] s. -n

rädisor växt
räd{is}land s., till 2land
rädsla [rädd•- el. rä•-] s. -n

rädslor
räffel}hammare s.
räffel}mönster s.

1räffla s. -n räfflor fåra,
ränna

2räffla v. -de förse med
räfflor

räffl{ad adj. försedd med
räfflor

räffl{ig adj. -t -a
räffl{ing s. -en -ar

1räfsa s. -n räfsor
2räfsa v. -de; r. löv
räfs{are s. -n; pl. =, best. pl.

räfsarna
räfs}pinne s.
räfs}skaft s.
räfst s. -en -er rättslig under-
sökning el. granskning;
sträng vidräkning o.d.;
hålla räfst- och rättarting
med ngn gå tillrätta med
ngn

räfste}ting s. ting där kon-
ungens domsrätt förr ut-
övades; ªbildl.º räfst o.d.

räj{ong [-ån•] s. -en -er om-
råde kring ett centrum m.m.

räj{ong}in{del{ning s.
räka s. -n räkor kräftdjur
räkel s. -n räklar lång o.

skranglig yngling el. man;
en lång r.

räken{skap s. -en -er redo-
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görelse för ekonomiska
förhållanden, redovis-
ning; ofta i pl. bokförda
uppgifter av detta slag
m.m.

räken{skaps}bok s., till 1bok
räken{skaps}för{are s.
räken{skaps}för{ing s.
räken{skaps}år s.
räk}fiske s.
räkna v. -de; r. med svårig-

heter, r. på hjälp förvänta
sig o.d.

räkn{are s. -n; pl. =, best. pl.
räknarna räknedosa

räkne}bok s., till 1bok
räkne}dosa s.
räkne}ex{empel s.
räkne}fel s.
räkne}konst s.
räkne}kunn{ig adj. -t -a
räkne}mask{in s.
räkne}op{er{at{ion s.
räkne}ord s.
räkne}ramsa s.
räkne}sticka s.
räkne}stycke s.
räkne}sätt s.
räkne}upp{gift s.
räkne}verk s.
räkne}öv{ning s.
räkn{ing s. -en -ar; betala

en r. (för levererad vara);
hålla ngn r. för ngt ha ngn
i tacksam åtanke för ngt;
för ngns r. för ngns del
m.m.

räkn{ings}blank{ett s.
räk}skal s.
räk}smör{gås s.
räk}stjärt s.
räk}stuv{ning s.
räk}trål s.
räk}trål{are s.
räl s. -en -er järnvägsskena;

jfr räls
räl{ig adj. -t -a ªprov. (sydsv.)º
ful, otäck

räls s. -en; pl. -ar äv. -er el. =
skensträng i järnvägsspår
o.d.; järnvägsskena

räls}bana s.
räls}brott s.

räls}buss s.
räls}lägga v.
räls}lägg{ning s.
räls}sträng s.

1rämna v. -de brista itu,
spricka

2rämna s. -n rämnor
ränk{er s. pl. onda anslag,
listiga o. hemliga planer
som åsyftar skada o.d.

ränk}full adj. -t -a
ränk}lysten adj.
ränk}lyst{nad s.
ränk}smid{are s. -n; pl. =,

best. pl. ränksmidarna
ränk}spel s.
ränn s. -et ªvard.º rännande

1ränna s. -n rännor lång o.
smal fördjupning, fåra;
smal farled m.m.

2ränna v. rände löpa,
springa, fara; driva el.
stöta in; varpa garn för väv
m.m.

ränn{ar}bana s. ªåld.º
tävlingsbana m.m.

ränn{are s. -n; pl. =, best. pl.
rännarna skidlöpare m.m.

ränne s. -t -n ªprov.º
höskulle, innertak av
stänger på uthus o.d.

ränn}form{ig adj. -t -a
ränn{il s. -en -ar litet

vattenflöde o.d.
ränn{ils}stor adj. -t -a
ränn{ing s. -en -ar varp el.
varpning för väv m.m.

ränn}knut s.
ränn}snara s.
ränn}sten s.
ränn{stens}brunn s.
ränn{stens}unge s.
ränsel s. -n ränslar rygg-
säck o.d.

ränsel}rem s. -men -mar
1ränta s. -n räntor 1 pro-

centuell avkastning på ut-
lånat kapital el. procentuell
avgift för lån m.m.
2 samling inälvor av
slaktat djur m.m.

2ränta v. -de; r. sig förränta
sig, löna sig o.d.

ränt{abel [-a•-] adj. -t ränt-
abla räntebärande, vinst-
givande

ränt{abil{itet [-e•t] s. -en
ränt{bar adj. -t -a räntabel
ränt{bar{het s.
ränte}av{drag s.
ränte}av{kast{ning s.
ränte}be{lopp s.
ränte}be{sked s.
ränte}be{tal{ning s.
ränte}bi{drag s.
ränte}bär{ande adj. oböjl.
ränte}fall s.
ränte}fot s. -en
ränte}fri adj.
ränte}gap s.
ränte}höj{ning s.
ränte}in{komst s.
ränte}in{täkt s.
ränte}kost{nad s.
ränte}läge s.
ränte}lös adj. -t -a
ränte}marg{in{al s.
ränte}ned{gång s.
ränte}netto s.
ränte}nivå s.
ränte}pol{it{ik s.
ränte}punkt s. finfördelat
mått på ränta (0,01 pro-
cent)

ränte}räkn{ing s.
ränte}sats s.
ränte}stegr{ing s.
ränte}sub{vent{ion s.
ränte}sänk{ning s.
ränte}upp{gång s.
ränte}ut{gift{er s. pl.
ränte}ut{veckl{ing s.
ränte}ök{ning s.
ränt}mäst{are s. -n; pl. =,

best. pl. räntmästarna äldre
titel för tjänsteman som
förvaltar tillgångar

rät adj. -t -a; r. linje; r.
vinkel; räta maskor mot-
satt: aviga

1räta v. -de göra rät el. rak
m.m.

2räta s. -n rätsida
rät}kluven adj.
rät}linj{ig adj. -t -a
rät}linj{ig{het s.
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rät{ning s.
räto}rom{an [-a•n äv. rä•to-]

s. -en -er person med
rätoromanska till
modersmål

räto}rom{ansk adj. -t -a
räto}rom{anska s. -n rom-
anskt språk i sydöstra
Schweiz o. norra Italien

rät}sida s. få r. på få fason
på el. bukt med m.m.

rät}stick{ad adj.
rät}stick{ning s.

1rätt adj.; n. =, -a riktig; som
sig bör; r. man på r. plats;
i rättan tid i lämplig el.
föreskriven tid o.d.

2rätt adv. rakt (t.ex. r. fram,
ut, upp); riktigt; ganska;
just (t.ex. r. så) m.m.; r. och
slätt helt enkelt; r. som
det var helt plötsligt el.
oförmodat

3rätt s. -en -er 1 i abstr. bet.
knappast pl. det rätta, rätt-
visa; vetenskapen om lagar;
domstol; rättighet m.m.
2 anrättning, maträtt

1rätta s. oböjl.; i uttr. med r.
med fog; (in)för r. inför
domstol; (ställa) till r. i
rätt läge, i ordning m.m.;
finna sig till r. bli hemma-
stadd el. belåten m.m.;
komma till r. återfinnas,
hitta rätta vägen, reda
sig m.m.; gå till r. med
ställa till svars m.m.

2rätta v. -de påvisa o. av-
hjälpa fel; avpassa, foga
m.m.; ordna till; jämka på
o.d.; rätta sig (efter)

rätt{are s. -n; pl. =, best. pl.
rättarna arbetsledare vid
jordbruk m.m.

rätt{ar}krans s.; skäggkrans
rätt{ar}ting s. ªmest bildl.º
räfst o.d.

rätte}gång s. -en -ar
rätte{gångs}balk s.
rätte{gångs}bi{träde s.
rätte{gångs}dag s.
rätte{gångs}för{handl{ing s.

rätte{gångs}kost{nad s.
rätte{gångs}om{bud s.
rätte{gångs}proto{koll s.
rätte{gångs}sal s.
rätte{lig{en adv. egentligen,
om allt vore rätt; rätts-
enligt, lagligen

rätt{else s. -n -r rättande,
ändring o. förbättring, be-
riktigande m.m.

rätt{else}lista s.
rätte}snöre s. ªmest bildl.º
norm, förebild m.m.

rätt}fram adj. -t -ma öppen-
hjärtig, uppriktig, som
går rakt på sak m.m.

rätt}fram{het s.
rätt}fången adj. rättfånget

rättfångna
rätt}färd{ig adj. -t -a rättråd-
ig, ostraffad; rättvis; be-
friad från syndaskuld m.m.

rätt}färd{iga v. -de visa vara
oskyldig, rentvå; ge giltiga
skäl för m.m.

rätt{färd{ig}göra v.
rätt{färd{ig}gör{else s. -n
rätt}färd{ig{het s.
rätt{färd{ig{hets}längt{an s.
rättidig avstavas rätt}-

tid{ig adj. -t -a
rätt{ig{het s. -en -er
rätt{ig{hets}för{klar{ing s.
rätt{ig{hets}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. rättighets-
havarna

rätt{ig{hets}skydd s.
rätt{ika s. -n rättikor växt;

stamknöl
rätt{ik(s)}smak s.
rätt}leda v., till 1leda
rätt}led{ning s.
rätt}mät{ig adj. -t -a berätt-
igad; laglig m.m.

rätt}mät{ig{het s.
rätt{ning s. -en -ar
rätt{nings}för{slag s.
rätt{nings}mall s.
rättrogen avstavas

rätt}trogen adj. renlärig
o.d.

rättrogenhet avstavas
rätt}trogen{het s.

rätt}råd{ig adj. -t -a redlig,
rättvis o.d.

rätt}råd{ig{het s.
rätts}akt s.
rätts}an{språk s.
rätts}ap{par{at s.
rätts}av{del{ning s.
rätts}be{grepp s.
rätts}be{tjänt s.
rätts}chef s.
rätts}en{lig adj. -t -a
rätts}fall s.
rätts}filo{sofi s.
rätts}fråga s.
rätts}för{måga s.
rätts}gilt{ig adj. -t -a
rätts}grund s. -en -er
rätts}handl{ing s.
rätts}haveri [-i• el. rätt•s-] s.

-et påstridigt hävdande
av sin rätt, påstridighet
o.d.

rätts}haver{isk [rätt•s-] adj.
-t -a

rätts}haver{ist [-is•t el.
rätt•s-] s. -en -er person
som påstridigt hävdar
sin rätt

rätts}hist{oria s.
rätts}hist{or{isk adj. -t -a
rätts}hjälp s.
rätts{hjälps}byrå s. -n -er
rätts{hjälps}nämnd s.
rätts{hjälps}ärende s.
rätt}sinn{ad adj.
rätt}sinne s.
rätts}inne{hav{are s.
rätt}sinn{ig adj. -t -a
rätt}sinn{ig{het s.
rätts}in{stans s.
rätt}sint adj.
rätt}sint{het s.
rätt}skaff{en{het s. redlig-
het, rättrådighet

rätt}skaff{ens adj. oböjl. red-
lig, rättrådig

rätts}kap{abel adj.
rätts}kap{ac{itet s.
rätts}kemi s.
rätts}kem{isk adj. -t -a
rätt}skip{ning äv. rätts}skip{-

ning s.
rätt}skriv{ning s.
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rätt{skriv{nings}lära s.
rätt{skriv{nings}regel s., till

1regel
rätts}källa s.
rätts}känsla s.
rätts{lig adj. -t -a rätts-,
juridisk, laglig

rätts{lig{en adv.
rätts}läk{are s.
rätts{läk{ar}stat{ion s.
rätts}lös adj. -t -a
rätts}lös{het s.
rätts}medel s.
rätts}med{ic{in s.
rätts}med{ic{insk adj. -t -a
rätts}med{vet{ande s.
rätts}ob{duc{ent s.
rätts}ordn{ing s.
rätts}pat{os s.
rätts}prax{is s.
rätts}pro{cess s.
rätts}psyki{ater s.
rätts}psyki{atri s.
rätts}psyki{atr{isk adj. -t -a
rätts}regel s. -n rättsregler
rätts}röta s.
rätts}sak s.
rätts}sal s.
rätts}sam{hälle s.
rättsskipning se rätt-

skipning
rätts}skydd s.
rätts}socio{logi s.
rätts}stat s.
rätts}strid{ig adj. -t -a
rätts}strid{ig{het s.
rätts}ställ{ning s.
rätts}syst{em s.
rätts}säker{het s.
rätts{säker{hets}syn{punkt s.

från r.
rätts}sök{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
rätt}stav{ning s.
rättstillämpning avstavas

rätts}till{lämp{ning s.
rätts}tolk s.
rätts}trygg{het s.
rätts}tvist s. -en -er
rätts}upp{fatt{ning s.
rätts}verk{an s.
rätts}veten{skap s.
rätts}vidr{ig adj. -t -a

rätts}vård s. -en
rätts}vård{ande adj. oböjl.

r. myndigheter
rätts}väsen el.

rätts}väsende s.
rätts}äg{are s.
rätts}över{grepp s.
rätt}vis adj. -t -a opartisk

m.m.
rätt}visa s. -n
rätt}vis{ande adj. oböjl.
rätt{vise}fråga s.
rätt{vise}krav s.
rätt{vise}princip s.
rätt{vise}skäl s. av r.
rätt}vis{lig{en adv. med fog

o.d.
rätt}vänd adj.
rätt}vända v.
rättänkande avstavas rätt}-

tänk{ande adj. oböjl.
rät}vinkl{ig adj. -t -a
rät}vuxen adj.
räv s. -en -ar rovdjur; skinn;

ªbildl.º bakslug person
m.m.; ha en r. bakom örat

räv{akt{ig adj. -t -a
räv{akt{ig{het s.
räv}boa s.
räv}farm s.
räv}gift s. -et
räv}gryt s.
räv}hona s.
räv}hund s.
räv}huvud s.
räv{ig adj. -t -a rävaktig,
listig o.d.

räv}jakt s.
räv}lya s.
räv}päls s.
räv}rumpa s. ªvard.º äv. växt
räv}röd adj.
räv}sax s.
räv}skinn s.
räv}spel s.
räv}svans s.
räv}tik s.
räv}valp s.
räv}vittr{ing s.
rö s. -et -n strå av vass o.d.
röd adj. rött röda; blodet

har r. färg; röda hund
virussjukdom med utslag; 

r. tråd mest bildl. genom-
gående tanke, ledmotiv
m.m.; se rött vara ilsken;
r. i sina åsikter socialistisk
o.d.

röda}kors{are [-kår•s-] s. -n;
pl. =, best. pl. rödakorsarna
medlem av Röda korset

röda{kors}bindel [-kår•s-]
äv. röda kors-bindel s.

röda{kors}flagga äv. röda
kors-flagga s.

röda{kors}för{en{ing äv. röda
kors-för{en{ing s.

röda{kors}krets äv. röda
kors-krets s.

röda{kors}märke äv. röda
kors-märke s.

röda{kors}pers{on{al äv. röda
kors-pers{on{al s.

röda{kors}sköt{erska äv.
röda kors-sköt{erska s.

röd{akt{ig adj. -t -a
röd{akt{ig{het s.
röd}alg s.
röd}arv äv. röd}arve s., till

2arv växt
röd}bena s. -n rödbenor

fågel
röd}beta s.
röd{bets}soppa s.
röd}blind adj.
röd}blind{het s.
röd}blomm{ig adj. -t -a
röd}blond adj.
röd}blära s.
röd}bok s. -en -ar
röd}brok{ig adj. -t -a
röd}brun adj. -t -a
röd}brus{ig adj. -t -a; r. i hyn
röd}brus{ig{het s.
röd}bröst{ad adj.
röd}filter s.
röd}flamm{ig adj. -t -a
röd}fläck{ig adj. -t -a
röd}fnas{ig adj. -t -a
röd}färg s.
röd}färga v.
röd}färg{ad adj.
röd}färg{ning s.
röd}för{skjut{ning s. ªastr.º
röd}gard{ist s.
röd}glödga v.
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röd}glödg{ad adj.
röd}glödg{ning s.
röd}gråten adj. rödgråtet

rödgråtna
röd}gul adj. -t -a
röd}hake s.; fågel
röd{hake}sång{are s.
röd}hår{ig adj. -t -a
röd{ing s. -en -ar fisk
röd{ing(s)}fiske s.
röd}kant{ad adj. rödkantade

ögon
röd}kind{ad adj.
röd}klint s. -en växt
röd}klädd adj.
röd}klöver s.
röd{klöver}frö s.
röd}krita s.
röd}kål s.
röd{kåls}huvud s.
röd}lack{era v.
röd}ljus s.
röd}lätt adj.; ljusröd
röd}lök s.
röd}mire s. -n rödmirar växt
röd}mos{ig adj. -t -a
röd}mylla s. ªfinl.º rödfärg,
falurött

röd{mylle}reg{er{ing s. ªfinl.º
regering bestående av
representanter för
vänstern och centern

röd}myra s.
röd}måla v.
röd}näbb{ad adj.
röd}näst [långt ä] adj.
röd}penna s.
röd}prick{ig adj. -t -a
röd}rand{ig adj. -t -a
röd}ros{ig adj. -t -a
röd}rut{ig adj. -t -a
röd}räv s.
röd}skinn s. ªnedsättandeº
indian

röd}skägg s.
röd}skägg{ig adj. -t -a
röd}sot s. -en
röd}spotta s. rödspätta
röd}spov s.
röd}sprit s.
röd}spräck{lig adj. -t -a
röd}sprängd adj.
röd}spätta s.; fisk

röd{spätte}filé el. röd{-
spätts}filé s.

röd}stjärt s.; fågel
röd}strimm{ig adj. -t -a
röd}strumpa s. ªbildl.º
röd}stryka v.
röd}stryk{ning s.
röd}svullen adj.
röd}toppa s. -n rödtoppor

växt
röd}tunga s., till 1tunga fisk
röd}ven s.; gräsart
röd}vin s., till 1vin
röd}vinge s.; fågel
röd{vinge}trast s.
röd{vins}but{elj s.
röd{vins}glas s.
röd{vins}karaff s.
röd{vins}sås s.
röd{vins}toddy s.
röd{vins}vin{äger s.
röd}vit adj. rödvitt rödvita
röd}ögd adj.
röd}ögd{het s.

1röja v. röjde 1 avslöja, för-
råda, yppa o.d.; visa,
lägga i dagen m.m.
2 göra mark odlingsbar,
odla upp; bryta väg;
hugga bort skog; rensa
upp; bereda rum m.m.; r. ur
vägen skaffa ur vägen,
mörda

2röja s. -n röjor 1 ªprov.º
tjäderhöna  2 ªprov.º röjt
område, röjning

röj{are s. -n; pl. =, best. pl.
röjarna ªäv. vard.º våld-
gästande el. vandaliser-
ande ung person på fest
m.m.

röj{ar}skiva s. ªvard.º
röj}dyk{are s.
röjel s. -n röjlar råsegel
ovanför bramsegel

röjel}rå s. -n -r
röj}kniv s.
röj{ning s. -en -ar
röj{nings}arbete s.
röj{nings}hugg{ning s.
röj{nings}kniv s.
röj{nings}virke s.
röj}svep s.; för minor

röj}såg s. motorsåg för röj-
ning av sly

rök s. -en -ar 1 inte se röken
av; ta (sig) en r. 2 sädes-
skyl m.m.

röka v. rökte; r. pipa;
r. makrill

rök{are s. -n; pl. =, best. pl.
rökarna ªäv. vard.º hårt
skott i fotboll o.d.

rök}av{vänj{ning s.
rök{bar adj. -t -a
rök}be{lägga v.
rök}be{lägg{ning s.
rök}bomb s.
rök}bord s.
rök}de{tekt{or s.
rök}dyk{are s.
rök{else s. -n -r ämne som

tänds på för att alstra rök
som vällukt el. för desinfic-
ering m.m.; ªbildl.º beröm,
smicker

rök{else}doft s.
rök{else}kar s.
rök{eri [-i•] s. -et -er för rök-

ning av matvaror
rök}fackla s.
rök}fri adj.
rök}fylld adj.
rök}fång s. -et; pl. = över spis

m.m.
rök}färg{ad adj.
rök}för{bud s.
rök}för{gifta v.
rök}för{gift{ning s.
rök}gas s.
rök}gran{at s.
rök}gubbe s.
rök}gång s. -en -ar
rök}hand{gran{at s.
rök}hosta s.
rök}huv s.
rök{ig adj. -t -a
rök{ig{het s.
rök}kan{al s.
rök}kupé s.
rök}lukt s.
rök}moln s.
rök{ning s.
rök{nings}för{bud s.
rök}offer s.
rök}paus s.
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rök}pel{are s.
rök}pipa s.
rök}puff s.
rök}pust s.
rök}ridå s.
rök}ring s.
rök}rock s. -en -ar
rök}rum s.
rök}ruta s.; för skolelever
rök}sign{al s.
rök}skad{ad adj.
rök}sky s. -n -ar
rök}skydd s.
rök}slinga s.
rök}slöja s.
rök}smak s.
rök}strimma s.
rök}sugen adj. ªvard.º
rök}svag adj. -t -a
rök}svamp s.
rök}svärt{ad adj.
rökt adj. r. fläsk
rök}tobak s.
rök}top{as s.
rök}ugn s.
rök}ut{släpp s.
rök}ut{veckl{ing s.
rök}vana s.
rök}verk s.
rö}lak{an el. röl}lak{an s. -et

allmogevävnad av gobel-
ängtyp baserad på rut-
mönster

rö{lak{ans}dyna s.
röllakan se rölakan
röll{eka s. -n röllekor el.

röll{ika -n röllikor växt
röll{eke}blomma el.

röll{eka}blomma s.
röllika se rölleka
rön s. -et; pl. = iakttagelse,
erfarenhet

röna v. rönte erfara, få
känna på; bli utsatt för,
möta m.m.

rönn s. -en -ar träd
rönn}bär s.
rönn{bärs}filo{sofi s.; innebär-

ande nedvärdering av det man
(vill men) inte kan få

rönn{bärs}gelé s.
rönn{bärs}mal s.; fjäril
rönn{bärs}sylt s.

röntga v. -de undersöka el.
fotografera med röntgen

röntg{en [-g-] s.; best. = under-
sökning med röntgenstrål-
ning; ªvard.º röntgenavdel-
ning på sjukhus; en r.

röntg{en}ap{par{at s.
röntg{en}av{del{ning s.
röntg{en}be{handla v.
röntg{en}be{handl{ing s.
röntg{en}bild s.
röntg{en}blick s. ªbildl.º
röntg{en}dia{gnos s.
röntg{en}dia{gnost{ik s.
röntg{en}film s.
röntg{en}foto{graf{era v.
röntg{en}foto{graf{er{ing s.
röntg{en}foto{grafi s. -n
röntg{en}gen{om{lys{ning s.
röntg{eno{log [-gen-, -å•g] s.

-en -er
röntg{eno{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om röntgen-
strålningen o. dess an-
vändning

röntg{eno{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

röntg{en}plåt s.
röntg{en}rör s.; för alstring av

röntgenstrålning
röntg{en}sköt{erska s.
röntg{en}spektr{um s.
röntg{en}stråle s.
röntg{en}strål{ning s.; kort-

vågig elektromagnetisk strål-
ning med stark genomträng-
ningsförmåga

röntg{en}under{söka v.
röntg{en}under{sök{ning s.
röntg{en}ut{låt{ande s.
röntg{en}ut{rust{ning s.
röntg{ning s. -en -ar

1rör s. -et; pl. = ihålig
cylinder som ledning för
vätska o.d.; (strå av) högväxt
gräs; rörskridsko

2rör s. oböjl. ªåld.º inom eget
rå och r. på eget område

1röra s. -n gytter; virrvarr;
hoprörd massa m.m.

2röra v. rörde, pres. rör ta
på, komma åt; förflytta,
sätta i rörelse; blanda,

vispa; göra rörd, gripa;
angå, gälla m.m.; r. sig om
handla om

1rör{ande adj. oböjl. som
väcker veka känslor,
gripande

2rör{ande prep. angående,
om

rör}blad s. tunga i blås-
instrument

rör}brunn s.
rörd adj.; särsk. gripen t.ex.

av medlidande
rör}dika v.
rör}dike s.
rör}dik{ning s.
rör}drag{ning s.
rör}drom [-dråm] s. -men 

-mar fågel
rör{else s. -n -r
rör{else}be{hov s.
rör{else}driv{ande adj. oböjl.

r. företag
rör{else}en{ergi s.
rör{else}fri{het s.
rör{else}för{lust s.
rör{else}för{måga s.
rör{else}hinder s.
rör{else}hindr{ad adj.
rör{else}idk{are s.
rör{else}kap{it{al s.
rör{else}mönster s.
rör{else}re{sult{at s.
rör{else}rikt{ning s.
rör{else}schema s.
rör{else}sjuka s. åksjuka
rör{else}terapi s.
rör{else}till{stånd s.
rör{else}vinst s.
rör{else}över{skott s.
rör}flöjt s.; orgelstämma
rör}form{ig adj. -t -a
rör{ig adj. -t -a oredig o.d.
rör{ig{het s.
rör{ing s. -en -ar ring el.
schackel i fartygsankare

rör}kon{strukt{ion s.
rör}led{ning s.
rör{lig adj. -t -a
rör{lig{het s.
rör}lägga v.
rör}lägg{are s. -n; pl. =, best.

pl. rörläggarna
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rör}lägg{eri [-i• el. rö•r-] s.
-et -er

rör}lägg{ning s.
rör}mok{are [långt o el. kort
å] s. -n; pl. =, best. pl. rör-
mokarna

rör}mok{eri [-i• el. rö•r-] s.
-et

rör}mont{ör s.
rör}muff s.; skarvdon
rör{ning s.
rör}post s.
rör}skrid{sko s.; med skena in-

fälld i rör (o. fast förenad med
sko)

rör}slev s.
rör}socker s.
rör}sopp s.; svamp
rör}svamp s.
rör}sång{are s.; fågel
rör}tång s. -en rörtänger
rös se röse
rösa v. -de utmärka väg el.

bergstopp m.m. med rösen
röse s. -t -n äv. rös -et; pl. =
stenhög

rös}lägga v. rösa m.m.
rös}lägg{ning s.
rös{ning s.

1röst s. -en -er 1 stämma;
sänka rösten 2 ställnings-
tagande vid val, valsedel;
lägga ned sin r.

2röst se röste
rösta v. -de avge röster vid

val m.m.
röst{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
röst}an{del s.
röst}be{gräns{ning s. ªekon.º
röst}be{rätt{ig{ad adj.
röste s. -t -n el. 2röst -et;

pl. = takresning; övre tre-
kantig del av gavel m.m.

röste}tal s.
röst}fiske s. politiskt utspel
för att värva röster

röst}fång{are s. -n; pl. =, best.
pl. röstfångarna ªbildl.º

röst}för{del{ning s.
röst}för{klar{ing s.
röst}hem{lig{het s.
rösti s. -n stekt potatis-
kaka enl. schweiziskt recept

röst}järn s. fäste av metall
för vant o. barduner på trä-
fartyg

röst}klang s.
röst}kort s.
röst}kuv{ert s.
röst}läge s.
röst}längd s.
röst{ning s. -en -ar
röst{nings}pro{ced{ur s.
röst{nings}regel s., till 1regel
röst{nings}sätt s.
röst}om{fång s.
röst}regel s., till 1regel
röst}re{sult{at s.
röst}resurs{er s. pl.
röst}räkn{ing s.
röst}rätt s.
röst{rätts}fråga s.
röst{rätts}re{form s.
röst{rätts}ålder s.
röst}samm{an{räkn{ing s.
röst}sedel s.
röst}siffra s.
röst}skolk{are s.
röst}skolk{ning s.
röst}springa s.
röst}stark adj. -t -a
röst}stock s.; i gavel
röst}styrka s.
röst}svag adj. -t -a
röst}vård s. -en
röst}värv{ning s.
röst}över{vikt s.

1röta s. -n 1 förruttnelse
o.d.; ruttet ställe  2 ªvard.º
tur; ha r.

2röta v. -de bringa att
ruttna el. murkna el. upp-
lösas o.d.; vålla röta på;
undergå förruttnelse el.
upplösning o.d.

röt}an{grepp s.
röt}fri adj.
röt}kammare s.
röt}met{od s.
röt}mån{ad s.
röt{mån{ads}hist{oria s.
röt{ning s.
röt{nings}met{od s.
röt}skada s.
röt}skad{ad adj.
röt}slam s. -met
röt}säker adj.
rött s. oböjl. röd färg
röt}ägg s. ªofta bildl.º
röv s. -en -ar ªkan väcka

anstötº bakdel, stjärt
röva v. -de med våld ta ngt

från ngn, bortföra o.d.
röv{ar}band s.
röv{ar}chans s. ªvard.º högst
osäker chans

röv{are s. -n; pl. =, best. pl.
rövarna; ta en rövare
ªvardº ta en chans

röv{ar}hist{oria s.; särsk.
osannolik historia

röv{ar}kula s.
röv{ar}pris s., till 1pris
mycket lågt el. oskäligt
högt pris

röv{ar}rom{an s.
röv{ar}rom{ant{ik s.
röv{eri [-i•] s. -et -er
rö}vippa s.
röv}slick{are s. ªkan väcka

anstötº inställsam person
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s [ess] s. s:et; pl. s, best. pl.
s:en

sabad{ill [-ill•] s. -en -er växt
sabad{ill}frö s.
sabad{ill}ätt{ika s.
sabba v. -de ªvard.º sabot-
era; förstöra

sabbat s. -en -er judisk
vilodag från fredags-
afton till lördagsafton;
sön- el. helgdag som vilo-
dag m.m.

sabbats}dag s.
sabbats}frid s.
sabbats}mål{tid s.
sabbats}ro s.
sabbats}term{in s.
sabbats}år s.
sabb{ik s. -en -ar ªprov.º
kvidd

sabb{ik}nät s.
sabel s. -n sablar
sabel}balja s.
sabel}bent adj.
sabel}bent{het s.
sabel}fäste s.
sabel}hand{rem s. -men -mar
sabel}hugg s.
sabel}klinga s.
sabel}lilja s.
sabel}skida s.
sabel}skraml{ande s. -t
sabel}skrammel s.
sabel}sluk{are s.
sabel}tand{ad adj.
sab{in [-i•n] s. -en -er
person som tillhörde ett
fornitaliskt folk

sabinsk [-i•-] adj. -t -a
sabinska s. -n sabinskor

1sabla adj. oböjl. ªvard.º i kraft-
uttryck, t.ex. s. otur

2sabla v. -de ªbildl.º göra
ned; s. ned el. ner hugga
ned

sabl{ar interj. ªvard.º milt
kraftuttryck

sabot{age [-a•s] s. -t [-et];
pl. = avsiktlig skadegör-
else

sabot{age}brott s.
sabot{age}dåd s.
sabot{age}för{sök s.
sabot{age}grupp s.
sabot{age}handl{ing s.
sabot{age}känsl{ig adj. -t -a
sabot{age}verk{sam{het s.
sabot{era v. -de söka skada

el. hindra; motarbeta o.d.
sabot{er{ing s.
sabot{ör [-ö•r] s. -en -er
sacher}tårta [sach•- tyskt

ach-ljud; äv. sas•-] s.
chokladtårta med
aprikosfyllning

sachsare se saxare
sachsisk se saxisk
sacka v. -de; sacka efter bli
efter

sackar{id [-i•d] s. -en -er
sockerart

sackar{in [-i•n] s. -et söt-
ningsmedel

sackar{in}tabl{ett s.
sackar{os [-å•s] s. -en rör-
el. betsocker

sack{ning s.
sadducé s. -n -er medlem av

judiskt parti på Jesu tid
sadduce{isk [-se•i-] adj. -t -a
sadel s. -n sadlar; sitta

säkert i sadeln; s. av rå-
djur bakre parti av rygg-
stycket

sadel}bom s.
sadel}brott s.
sadel}bruten adj.
sadel}fast adj.
sadel}fast{het s.
sadel}ficka s.
sadel}filt s.
sadel}form{ad adj.
sadel}gjord s.
sadel}knapp s.
sadel}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. sadelmakarna
sadel}mak{eri [-i• el. sa•-] s.

-et -er
sadel}plats s.
sadel}påse s.

sadel}stad s. -en sadelläge
sadel}tak s.
sadel}täcke s.
sadel}väska s.
sad{ism [-is•m] s. -en sexuell

avvikelse bestående i lust att
plåga; onaturlig grymhet

sad{ist [-is•t] s. -en -er
sad{ist{isk adj. -t -a
sadla v. -de lägga sadel på;

s. om äv. byta åsikt el.
planer m.m.

sadl{ing s.
sado-masoch{ism el.

sado{masoch{ism s. sad-
ism o. masochism

sado-masoch{ist el.
sado{masoch{ist s.

sado-masoch{ist{isk el.
sado{masoch{ist{isk adj.
-t -a

safari [-fa•-] s. -n; pl. -er äv.
-s färd i afrikansk vild-
mark för jakt m.m.

safari}hatt s.
safari}jäg{are s.
safari}park s.
safari}stol s.
saffian [-a•n] s. -en äv. -et

skinn
saffian(s)}band s.; bokband
saffian(s)}skinn s.
saffian(s)}väska s.
safflor s. -n växt; färgämne
safflor}tistel s.
saffran s. -en el. -et växt;

krydda o. färgämne
saffrans}bröd s.
saffrans}bulle s.
saffrans}gul adj. -t -a
saffrans}kaka s.
saffrans}krok{us s.
saffrans}ris s.
saf{ir [-i•r] s. -en -er ädelsten
saf{ir}blå adj.
saf{ir}ring s.
saf{ir}stift s.
safsa s. -n safsor ormbunke
saft s. -en -er
safta v. -de; s. sig bli saftig

o.d.; s. på ªvard.º ta i med
alla krafter; s. till ªvard.º slå
till
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saft}flaska s.
saft}glas s.
saft{ig adj. -t -a
saft{ig{het s.
saft}kal{as s.
saft}kräm s.
saft{ning s.
saft}rik adj. -t -a
saft}soppa s.
saft}spänn{ing s. cellinne-
hållets tryck mot väggen
i en växtcell

saft}sås s.
saga s. -n sagor – Sms-fog:

sago- men saga- i betydelsen
’isländsk saga’.

saga}litter{at{ur s.
saga}tid{en s. best.
sagen s. oböjl.; jfr sägen;

bära syn för s. utgöra
synligt bevis för det
sagda m.m.

sag{es}kvinna s.
sag{es}man s., till 1man
person som är källa för
uppgift o.d., meddelare

sagg s. -et ªprov.º tjat
sagga v. -de 1 ªprov.º tjata

2 tryckas ned midskepps;
ªbildl.º sjunka el. hänga
ned

sagg{ning s.
sagla v. -de ªprov.º dregla
sagl{ing s.
sago s. -n el. -t (gryn av)

stärkelse av palmmärg el.
potatis m.m.

sago{akt{ig adj. -t -a
sago}be{rätt{ande s. -t
sago}be{rätt{are s.
sago}be{rätt{erska s. -n

sagoberätterskor
sago}bild s.
sago}bok s., till 1bok
sago}dikt{ning s.
sago}djur s.
sago}fig{ur s.
sago}för{tälj{are s.
sago}ge{stalt s.
sago}gryn s.; till sago
sago}hjälte s.
sago}kung s.
sago}land s., till 1land

sago}land{skap s.
sago}lik adj. -t -a
sago}litter{at{ur s.
sago}mot{iv s.
sago}om{spunnen adj.
sago}palm s.; till sago
sago}prins s.
sago}prins{essa s.
sago}skatt s.
sago}skimmer s.
sago}skimr{ande adj. oböjl.
sago}slott s.
sago}soppa s.; till sago
sago}spel s.
sago}stoff s.
sago}stund s.
sago}tant s.
sago}trad{it{ion s.
sago}värld s.
sago}väsen s., till 2väsen
sahar{isk adj. -t -a från
Sahara

saint}paulia [santpau•lia] s.
-n saintpaulior (rums)växt

sajt s. -en -er ªvard.º webb-
plats

sak s. -en -er föremål;
ärende; rättssak; söka s.
med söka åtala, vilja
komma åt m.m.

saka v. -de ªkortsp.º kasta
dåliga kort; offra ett
kort

sak}argu{ment s.
sak}be{handla v.
sak}be{handl{ing s.
sak}de{batt s.
saker adj. oböjl. ªåld.º
skyldig till ett brott

saker}för{klara v. ªåld.º
saker}för{klar{ing s. ªåld.º
sak}fel s.
sak}fram{ställ{ning s. ªjur.º
sak}fråga s.
sak}fälla v. ªåld.º döma
skyldig

sak}föra v. åtala
sak}för{are s. person som
utför juridiska uppdrag
utan att vara advokat
m.m.

sak}för{håll{ande s.
sak}för{stånd{ig adj. -t -a

sak}för{säkr{ing s. för-
säkring av föremål

sak}granska v.
sak}gransk{ning s.
sak}inne{håll s.
sak}kunn{ig adj. -t -a
sak{kunn{ig}för{far{ande s.
sak{kunn{ig}för{ordn{ande s.
sak}kunn{ig{het s.
sak{kunn{ig}upp{drag s.
sak{kunn{ig}ut{låt{ande s.
sak}kun{skap s.
sak}känne{dom s.
sak}let{are s. -n; pl. =, best.

pl. sakletarna ªvard.º
sak{lig adj. -t -a
sak{lig{het s. -en
sak}läge s.
sak}lös adj. -t -a oskyldig
sak}löst adv. ostraffat; utan
risk el. skada m.m.

sakna v. -de; s. pengar
1sak{nad s. -en
2sakn{ad adj. anmäld s.
sak{nads}känsla s.
sakn{as v. saknades fattas;
vara borta o.d.

sak{ning s.; till saka
sak}om{råde s.
sak}pol{it{ik s.
sak}pol{it{isk adj. -t -a
sak}prosa s.
sak}pröv{ning s. ªjur.º
sakr{al [-a•l] adj. -t -a re-
ligiös; högtidlig m.m.

sakra{ment [-en•t] s. -et;
pl. = dop el. nattvard m.m.

sakra{ment{al [-a•l] adj. -t -a
sakra{ments}för{valt{ning s.
sakra{mentsk{ad [-en•t-] adj.

ªåld.º i kraftuttryck, t.ex. en
s. otur

sak}reg{ister s.
sak}rik adj. -t -a
sakri{legi{um [-e•-] s. sakri-

legiet sakrilegier helgerån
sakr{istia [sakk•- äv. sa•k-] s.

-n sakristior omkläd-
ningsrum för präst med
plats för skrudar o. natt-
vardskärl m.m. i kyrka

sakr{isti}dörr s.
sakro{sankt [-san•kt] adj.;
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n. =, -a helig, okränkbar
o.d.

sak}rätt s.
sak}rätts{lig adj. -t -a
sak}samm{an{hang s.
sak}skada s.
sak}skäl s.
sak}sök{eri [-i• el. sa•k-] s.

-et
1sakta adv. köra s.
2sakta adj. oböjl. i s. mak
3sakta v. -de; klockan saktar

sig
sakte{liga adv. långsamt,
efter hand; så s.

sakte{lig{en adv. sakteliga
sakt}färd{ig adj. -t -a lång-
sam; stillsam

sakt}färd{ig{het s.
sakt}mod s. -et fridsamhet,
foglighet

sakt}mod{ig adj. -t -a
sakt}mod{ig{het s.
sak}upp{gift s.
sak}upp{lys{ning s.
sak}äg{ande s. -n; pl. =, best.

pl. -na sakägare
sak}äg{are s. part i rätte-
gång m.m.

sak}öre s. ªåld.º böter
sak{ör{es}längd s. ªåld.º
sal s. -en -ar
sala v. -de ªvard.º samla in
pengar

sal{adj{är [-djä•r] s. -en -er
låg skål för sallad el. gelé
m.m.

sal{adj{är}ställ s.
salamander [-an•d-] s. -n

salamandrar stjärtgroddjur;
ande som anses leva i eld

salamander}djur s.
salami [-la•-] s. -n rökt korv

kryddad med vitlök
salami}korv s.
salami}takt{ik s. stegvis
brytande av motstånd

sald{era v. -de räkna ut
saldot för konto el. upp-
föra som saldo; betala,
täcka

sald{er{ing s.
saldo s. -t -n skillnad mell-

an debet o. kredit, över-
el. underskott

saldo}be{lopp s.
saldo}be{sked s.
salep [sa•-] s. -en torkade
knölrötter av orkidéer

saleps}rot s.; orkidé
salic{yl}syra [-sy•l-] s.; organ-

isk syra
salic{yl{syre}pulver s.
salic{yl}talg s.
sal{ig adj. -t -a; min s. far

ªskämtsamtº min avlidne far
sal{ig{en adv. s. avsomnad
sal{ig}för{klara v.
sal{ig}för{klar{ing s.
sal{ig}göra v.
sal{ig}gör{ande adj. oböjl.
sal{ig}gör{else s. -n
sal{ig{het s. -en -er
sal{ig{hets}hopp s. -et till

hopp 1
sal{ig{hets}lära s.
sal{ig{hets}väg s.
sal{ig}pris{ning s. -en -ar

i Bergspredikan m.m.
sal{in [-i•n] s. -en -er salt-
bassäng; saltverk

sal{in{isk adj. -t -a saltaktig;
salthaltig

sal{iv [-i•v] s. -en spott
sal{iv{at{ion s. -en saliv-
avsöndring

sal{iv}bland{ad adj.
sal{iv}droppe s.
sal{iv}körtel s.
sal{iv}prov s. -et; pl. = el. -er
sal{iv}sträng s.
sal{iv}sug el. sal{iv}sug{are s.

-en -ar vid tandbehandling
sal{iv}ut{söndr{ing s.
sall{ad [sall•-] s. -en -er

1 typ av grönsak 2 maträtt
sall{ads}bar s. -en -er
sall{ads}blad s.
sall{ads}dress{ing s.
sall{ads}huvud s.
sall{ads}kål s. kinakål
sall{ads}skål s.
sall{ads}sås s.
sall{at [sall•- äv. -a•t] s. -en

typ av grönsak
sall{ats}blad s.

salmi{ak s. -en ammonium-
klorid

salmi{ak}past{ill s.
salmon{ella [-ell•a] s. -n

grupp av bakterier; para-
tyfus m.m.

salmon{ella}bakt{erie s.
salmon{ella}epi{demi s.
salmon{ella}fall s.
salmon{ella}smitta s.
salmon{ella}smitt{ad adj.
sal{ning s. -en -ar 1 ªngt åld.º
tvärbalk el. balkkon-
struktion vid toppen av
undermast m.m. 2 ªvard.º
till sala

salomon{isk [-mo•-] adj. -t 
-a rättvis o. fyndig dom
som Salomos dom

sal{ong [-ån•] s. -en -er
sal{ongs}be{rus{ad adj.
sal{ongs}dörr s.
sal{ongs}fylla s. ªvard.º
sal{ongs}fäh{ig [-fäig, långt
ä] adj. -t -a salongsmässig
o.d.

sal{ongs}fönster s.
sal{ongs}ge{vär s.
sal{ongs}hjälte s.
sal{ongs}kom{edi s.
sal{ongs}kom{mun{ist s.
sal{ongs}lej{on s.
sal{ongs{mäss{ig adj. -t -a
sal{ongs{mäss{ig{het s.
sal{ongs}möbel s.

1sal{ongs}radik{al adj. -t -a
2sal{ongs}radik{al s.
sal{ongs}vagn s.; på järnväg
sal{ongs}vana s.
saloon [-lo•n] s. -en -er enkl-
are amerikansk krog m.m.

saloon}disk s.
saloon}dörr s.
salopp [-åpp•] s. -en -er

ªhist.º ärmlös kappa
sal}peter [sall•-] s. -n kalium-
nitrat, använt bl.a. som göd-
ningsmedel

sal{peter}fram{ställ{ning s.
sal{peter}halt s.
sal{peter}sjud{eri s. -et -er

ªhist.º för framställning av
krut
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sal{peter}syra s.
sal{peter}syr{lig{het s.
salping{it [-ngi•t] s. -en -er
inflammation i äggledare
el. i örontrumpet

salsa s. -n musikstil som
förenar latinamerikansk
musik och jazz

salsa}band s.
sals}bord s.
sals}golv s.
sal}skrake el. sal}skrak s.;

fågel
sals}pati{ent s.

1salt adj.; n. =, -a
2salt s. -et -er; ta ngt med en

nypa s. med viss kritik el.
skepsis

salta v. -de; en saltad räkn-
ing kraftigt tilltagen

salt{are s. -n; pl. =, best. pl.
saltarna

salt}av{lagr{ing s.
salt}bad s.
salt}be{mängd adj.
salt}dränkt adj.
salt{eri [-i•] s. -et -er
salt}fisk s.
salt}glas{era v.
salt}glas{er{ing s.
salt}glas{yr s.
salt}gruva s.
salt}gurka s.
salt}halt s.
salt}halt{ig adj. -t -a
salt{im{bocca [-båkk•a] s. -n

(italiensk) maträtt av kalvkött
o. skinka

salt}kar s.
salt}kon{centr{at{ion s.
salt}korn s.
salt}krist{all s.
salt}kött s.
salt}lake s.; jfr lake 1
salt}luft s.
salt}långa s.
salt}lös{ning s.
salt}mängd adj.
salt{ning s.
salto{mort{al [-ta•l] s. -en -er
halsbrytande luftsprång;
frivolt m.m.

salt}rulle s.

salt}rökt adj.
salt}sjö s.
salt{sjö}fisk s.
salt}skorpa s.
salt}sleke s.
salt}sten s.
salt}stod s.
salt}strö{are s.
salt{strö}dosa s.
salt}stänk s.
salt}stänkt adj.
salt}stäpp s.
salt}syra s.
salt{syre}brist s.
salt}vatten s.
salt{vatten(s)}fisk s.
salt}verk s.
salt}växt s.
salt}äng s.
salt}öken s.
salu s. oböjl. till s. till för-
säljning, att köpa

salu}bjuda v.
salu}bjud{ning s.
salu}föra v.
salu}för{ing s.
salu}hall s.
salu}hålla v.
salu}håll{ning s.
salu}pris s., till 1pris
salu}stånd s. -et; pl. =
sal{ut [-u•t] s. -en -er häls-
ning el. hyllning med
kanonskott el. sabel m.m.

sal{ut}batt{eri s.
sal{ut{era v. -de hälsa med

salutskott el. sabel o.d.
sal{ut{er{ing s.
sal{ut}kan{on s., till 2kanon
salu}torg s.
sal{ut}skott s.
salu}värde s.
salva s. -n salvor 1 läke-

medel el. kosmetika
2 mängd samtidigt el.
i snabb följd avlossade
skott; ªbildl.º skur, kaskad
m.m.

salvador{an [-a•n] s. -en -er
inv. i El Salvador

salvador{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

salv{art{ad adj.

salv{at{ion{ist [-is•t] s. -en 
-er medlem av frälsnings-
armén, frälsningssoldat

salv}burk s.
salv}eld s.
salv{else s. -n falskt patos;
låtsad fromhet

salv{else}full adj. -t -a
salv{else}full{het s.
salvia [sal•v-] s. -n salvior

kryddväxt
salvia}blad äv. salvie}blad s.
sam}arbeta v. s. med ngn för

gemensamt syfte
sam}arbete s. -t -n
sam{arbets}av{tal s.
sam{arbets}form s. -en -er
sam{arbets}för{måga s.
sam{arbets}in{vit s.
sam{arbets}klim{at s.
sam{arbets}kom{mitté s.
sam{arbets}man s., till 1man
sam{arbets}nämnd s.
sam{arbets}om{råde s.
sam{arbets}org{an s.
sam{arbets}org{an{is{at{ion s.
sam{arbets}partner s.
sam{arbets}pro{blem s.
sam{arbets}pro{jekt s.
sam{arbets}svår{ig{het{er

s. pl.
sam{arbets}vilja s.
sam{arbets}vill{ig adj. -t -a
samari{er [-a•r-] s. -n; pl. =
inv. i Samarien i ä. tid

samar{isk adj. -t -a
samar{it [-i•t] s. -en -er
samarier; hjälpare;
person som kan ge första
hjälpen vid olycksfall
m.m.

samar{it}gärn{ing s.
samar{it{isk [-i•t-] adj. -t -a
samar{it}kurs s.
samar{it}verk{sam{het s.
sam}ar{range{mang s.
sam}arv s. -et; pl. =
sam}arva adj. oböjl. s. med

ngn
sam}arv{inge s.
samba s. -n sambor (musik

till) latinamerikansk dans
samba}mel{odi s.
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sam}band s. -et; pl. =
sam{bands}centr{al s.
sam{bands}of{fic{er s.
sam{bands}tjänst s.; i fält m.m.
sam}be{skatta v.
sam}be{skatt{ning s.
sam}binda v.
sam}bind{ning s.
sam}blad{ig adj. -t -a; s.

blomkrona
1sam}bo [grav, äv. akut accent]

s. -n -r person som utan
äktenskap sammanbor
med annan av motsatt
kön

2sambo [akut accent] s. -n -r
ªåld.º avkomling av svart
person o. indian

3sam}bo v. sammanbo
sam{bo}avtal s.
sam}bo{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat
sam{bo}för{håll{ande s.
sam}bruk s.
sam}bruka v.
sam}bruk{are s.
sam{bruks}för{en{ing s.
sam{bruks}före{tag s.
sam}bygg{are s.
sam}dans{ad adj.
sam}dis{trib{ut{ion s.
sam}drift s.
sam}dräkt s. -en ªåld.º en-
dräkt, samförstånd

sam}dräkt{ig adj. -t -a ªåld.º
same s. -n -r medlem av

renskötande folkgrupp i
Skandinaviens fjälltrakt-
er o. på Kolahalvön,
lapp

same}by s.
same}dräkt s.
same}flicka s.
same}folk s.
sam}egen{dom s.
same}kult{ur s.
same}kvinna s.
same}mössa s.
same}pojke s.
same}skola s.
same}slöjd s.
same}ting s.; folkvalt samiskt

organ; Sametinget

same}viste s.
sam}ex{ist{ens s.
sam}ex{ist{era v.
sam}fin{ansi{er{ing s.
sam}fund s. -et; pl. =

1 organiserad religiös
gemenskap  2 ªfinl.º
sammanfattande benämning
på organisationer, företag och
myndigheter

sam{funds}bild{ning s.
sam{funds}form s. -en -er
sam{funds}liv s.
sam{funds}med{lem s.
sam}fälld adj. gemensam;
enhällig

sam}fäll{ig adj. -t -a sam-
fälld

sam}fäll{ig{het s. -en -er ge-
mensam äganderätt el.
egendom; sammanslut-
ning

sam{fäll{ig{hets}för{en{ing s.
sam}färdsel s. -n transport
och trafik inom visst om-
råde

sam{färds}led s. -en -er för
samfärdsel

sam{färds}medel s.
sam}för{stånd s. enighet o.d.
sam{för{stånds}linje s.
sam{för{stånds}lös{ning s.
sam{för{stånds}pol{it{ik s.
sam{för{stånds}tanke s.
sam{för{stånds}vilja s.
sam}germ{ansk adj. -t -a
sam}gå v.
sam}gå{ende s.
sam}gång s., till 1gång
sam}hus{håll s.
sam}hälle s. -t -n
sam}hälle{lig adj. -t -a
sam}hälle{lig{het s.
sam{hälls}anda s.
sam{hälls}an{ge{lägen{het s.
sam{hälls}an{svar s.
sam{hälls}ap{par{at s.
sam{hälls}be{hov s.
sam{hälls}be{var{ande adj.

oböjl.
sam{hälls}bild{ning s.
sam{hälls}bygge s.
sam{hälls}bygg{nad s.

sam{hälls}de{batt s.
sam{hälls}eko{nomi s.
sam{hälls}eko{nom{isk adj.

-t -a
sam{hälls}en{gage{mang s.
sam{hälls}en{gag{er{ad adj.
sam{hälls}fara s.
sam{hälls}far{lig adj. -t -a
sam{hälls}fient{lig adj. -t -a
sam{hälls}form s. -en -er
sam{hälls}forsk{ning s.
sam{hälls}fråga s.
sam{hälls}från{vänd adj.
sam{hälls}funkt{ion s.
sam{hälls}för{bättr{ing s.
sam{hälls}för{drag{et s. best.;

i ä. teori
sam{hälls}för{därv{lig adj.

-t -a
sam{hälls}före{te{else s.
sam{hälls}för{håll{and{en

s. pl.
sam{hälls}för{ändr{ing s.
sam{hälls}ge{men{skap s.
sam{hälls}grupp s.
sam{hälls}hist{oria s.
sam{hälls}in{flyt{ande s.
sam{hälls}in{form{at{ion s.
sam{hälls}in{grip{ande s.
sam{hälls}in{sats s.
sam{hälls}intr{esse s.
sam{hälls}klass s.
sam{hälls}klim{at s.
sam{hälls}krets s.
sam{hälls}krit{ik s.
sam{hälls}krit{ik{er s.
sam{hälls}krit{isk adj. -t -a
sam{hälls}kropp{en s. best.
sam{hälls}kun{skap s.
sam{hälls}lager s., till 1lager
sam{hälls}liv s.
sam{hälls}lära s.
sam{hälls}mask{in{eri s.
sam{hälls}med{borg{are s.
sam{hälls}med{ic{in s.
sam{hälls}med{lem s.
sam{hälls}mor{al s.
sam{hälls}nytta s.
sam{hälls}nytt{ig adj. -t -a
sam{hälls}om{dan{ing s.
sam{hälls}om{råde s.
sam{hälls}om{stört{ande adj.

oböjl.
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sam{hälls}om{stört{are s.
sam{hälls}om{stört{ning s.
sam{hälls}om{vandl{ing s.
sam{hälls}ordn{ing s.
sam{hälls}org{an s.
sam{hälls}orient{er{ing s.
sam{hälls}plan{er{are s.
sam{hälls}plan{er{ing s.
sam{hälls}pro{blem s.
sam{hälls}re{form s.
sam{hälls}re{pre{sent{ant s.
sam{hälls}sat{ir s.
sam{hälls}sat{ir{isk adj. -t -a
sam{hälls}sekt{or s.
sam{hälls}serv{ice s.
sam{hälls}skick s.
sam{hälls}skikt s.
sam{hälls}steg{en s. best. be-

finna sig långt ner på s.
sam{hälls}strukt{ur s.
sam{hälls}ställ{ning s.
sam{hälls}stöd s.
sam{hälls}syn s.
sam{hälls}syst{em s.
sam{hälls}till{vänd adj.
sam{hälls}till{vänd{het s.
sam{hälls}tjänst s.; brottspå-

följd
sam{hälls}upp{fatt{ning s.
sam{hälls}ut{veckl{ing s.
sam{hälls}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. samhällsvetarna
sam{hälls}veten{skap s.
sam{hälls}veten{skap{lig adj.

-t -a
sam{hälls}vård s. -en
sam}hör{ande adj. oböjl.
sam}hör{ig adj. -t -a
sam}hör{ig{het s.
sam{hör{ig{hets}känsla s.
sam{isk adj. -t -a
sam{iska s. -n språk
samka v. -de ªåld.º samla
sam}klang s.
sam}klinga v.
sam}kom{mun s. ªfinl.º
sammanslutning av
kommuner

sam}kom{post{er{ing s.; av
slam o. hushållsavfall

sam}kon{ung s.
sam}kristen adj.
sam}kung s.

sam}kväm s. -et; pl. =
sam{kväms}form s. -en -er
sam}kyrk{lig adj. -t -a
sam}känsla s.
sam}kön{ad adj. ªbot.º s.

blomma
sam}köp s.
sam}köra v.
sam}kör{ning s.
samla v. -de; s. frimärken
sam}lag s. -et; pl. = sexuellt
umgänge

sam{lags}scen s.
sam{lags}ställ{ning s.
saml{ar}bild s.
saml{are s. -n; pl. =, best. pl.

samlarna
saml{ar}in{stinkt s.
saml{ar}intr{esse s.
saml{ar}kult{ur s.
saml{ar}mani s. -n
saml{ar}ob{jekt s.
saml{ar}värde s.
saml{as v. samlades komma
tillsammans

sam}lasta v.
sam}last{ning s.
sam{last{nings}gods s.
sam}lev{nad s.
sam{lev{nads}form s. -en -er
sam{lev{nads}fråg{or s. pl.
sam{lev{nads}pro{blem s.
saml{ing s. -en -ar
saml{ings}band s. bok med
en samling kortare texter
av olika författare

saml{ings}lins s.; som bryter
samman ljusstrålar

saml{ings}lok{al s.
saml{ings}namn s.
saml{ings}nummer s.; av tid-

skrift
saml{ings}parti s.
saml{ings}plats s.
saml{ings}platta s. ªvard.º
samlingsskiva

saml{ings}punkt s.
saml{ings}pärm s.
saml{ings}reg{er{ing s.
saml{ings}rubr{ik s.
saml{ings}rum s.
saml{ings}sal s.
saml{ings}skiva s.

saml{ings}ut{ställ{ning s.
saml{ings}verk s.
saml{ings}vol{ym s.
sam}liv s.
sam}ljud s.
sam}ljud{ande adj. oböjl.
sam}lok{al{is{era v.
sam}lok{al{is{er{ing s.
sam}läs{ning s.
samma pron.; mask. samme;
(det är) sak samma el.
samma sak ofta det spelar
ingen roll o.d.

sam}mald adj. sammalen
samma}led{es adv. på
samma sätt; också m.m.

sam}malen adj.; utan föregå-
ende skalning m.m.

sam}mal{ning s.
samma}lunda adv. samma-
ledes

samm{an adv. – Efterställt
användes äv. tillsamman el.
mest tillsammans, som dock
sällan används i sms.

samm{an}avla v. ªjur.º
sammanavlade barn

samm{an}binda v. _
samm{an}bind{ning s.
samm{an}biten adj.
samm{an}blanda v. _
samm{an}bland{ning s.
samm{an}bo v. _
samm{an}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
samm{an}bragt adj. ªjur.º

sammanbragta barn
samm{an}brott s. -et; pl. =
samm{an}bygga v. _
samm{an}bygg{ning s.
samm{an}dra äv. samm{an}-

draga v. _
samm{an}drabba v. _
samm{an}drabb{ning s.
samm{an}drag s.
sammandraga se samman-

dra
samm{an}drag{ning s. -en -ar
samm{an}driv{ning s.
samm{an}fall s.
samm{an}falla v.
samm{an}fatta v.
samm{an}fatt{ning s.
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samm{an}fatt{nings{vis adv.
samm{an}flyta v. _
samm{an}flyt{ning s.
samm{an}flytt{ad adj.
samm{an}flytt{ning s.
samm{an}fläta v. _
samm{an}flät{ning s.
samm{an}flöde s.
samm{an}foga v. _
samm{an}fog{bar adj. -t -a
samm{an}fog{ning s.
samm{an}föra v. _
samm{an}för{ing s.
samm{an}fös{ning s.
samm{an}föst adj.
samm{an}gadda v. s. sig el.

gadda sig samman el. till-
samman(s)

samm{an}gadd{ning s. -en 
-ar

samm{an}gjuten adj.
samm{an}gjut{ning s.
samm{an}gyttr{ad adj.
samm{an}gyttr{ing s.
samm{an}gå v. _
samm{an}gå{ende s.
samm{an}hang s. -et; pl. =
samm{an{hangs}lös adj. -t -a
samm{an{hangs}lös{het s.
samm{an}huk{ad adj. sitta s.
samm{an}hållen adj.
samm{an}håll{ning s.
samm{an}häft{ad adj.
samm{an}häft{ning s.
samm{an}hänga v. _
samm{an}häng{ande adj.

oböjl.
samm{an}hör{ande adj. oböjl.
samm{an}jämka v. _
samm{an}jämk{ning s.
samm{an}kalla v. _
samm{an}kall{ning s.
samm{an}kedj{ad adj.
samm{an}klibb{ad adj.
samm{an}klibb{ning s.
samm{an}klistr{ad adj.
samm{an}knipen adj.
samm{an}knip{ning s.
samm{an}knipp{ad adj.
samm{an}knipp{ning s.
samm{an}knuten adj.
samm{an}knyt{ning s.
samm{an}knåd{ning s.

samm{an}knäppt adj.
samm{an}komst s. -en -er
möte o.d.

samm{an}koppla v. _
samm{an}koppl{ing s.
samm{an}kur{ad adj.
samm{an}lagd adj.
samm{an}leva v. _, till leva
samm{an}lev{nad s.
samm{an}lim{ning s.
samm{an}lägga v. _
samm{an}lägg{ning s.
samm{an{lägg{nings}av{-

handl{ing s.
samm{an}läk{ning s.
samm{an}läkt adj.
samm{an}länka v. _
samm{an}länk{ning s.
samm{an}löpa v. _ samman-

löpte
samm{an}ok{ad adj.
samm{an}ok{ning s.
samm{an}packa v. _
samm{an}pack{ning s.
samm{an}passa v. _
samm{an}pass{ning s.
samm{an}plock s.
samm{an}pressa v. _
samm{an}press{bar adj. -t -a
samm{an}press{ning s.
samm{an}rafs{ad adj.
samm{an}ringl{ad adj.
samm{an}ring{ning s.
samm{an}rull{ad adj.
samm{an}räkna v. _
samm{an}räkn{ing s.
samm{an}rörd adj.
samm{an}rör{ing el.

samm{an}rör{ning s.
samm{an}satt adj.
samm{an}satt{het s.
samm{an}sjung{ning s.
samm{an}sjunken adj.
samm{an}skjuta v. _
samm{an}skjut{ning s.
samm{an}skott s.
samm{an}skriva v. _
samm{an}skriv{ning s.
samm{an}slagen adj.
samm{an}slag{ning s. -en -ar
samm{an}slingr{ad adj.
samm{an}slingr{ing s.
samm{an}sluta v., till 3sluta;

s. sig el. sluta sig samman
el. tillsamman(s)

samm{an}slut{ning s. -en -ar
förening o.d.

samm{an}slå{ende s.
samm{an}smälta v. _

sammansmälte
samm{an}smält{ning s.
samm{an}snörd adj.
samm{an}snör{ning s.
samm{an}stråla v. _
samm{an}strål{ning s.
samm{an}ställa v. _
samm{an}ställ{ning s.
samm{an}stämd adj.
samm{an}stöta v. _
samm{an}stöt{ning s. -en -ar
samm{an}svets{ad adj.
samm{an}svets{ning s.
samm{an}svuren adj.
samm{an}svärj{ning s. -en 

-ar
samm{an}sätta v. _
samm{an}sätt{ning s. -en -ar
samm{an{sätt{nings}fabr{ik s.
samm{an{sätt{nings}fog s.

-en -ar
samm{an{sätt{nings}-

industri s.
samm{an{sätt{nings}led s.,

till 4led
samm{an}tagen adj.
samm{an}tag{ning s.
samm{an}tov{ad adj.
samm{an}tryck{bar adj. -t -a
samm{an}tryck{ning s.
samm{an}tryckt adj.
samm{an}träda v., till 2träda
hålla möte o.d.

samm{an}träde s. -t -n
samm{an{träd{es}bord s.
samm{an{träd{es}lok{al s.
samm{an{träd{es}rum s.
samm{an{träd{es}tid s.
samm{an}träffa v. _
samm{an}träff{ande s. -t -n
samm{an}trängd adj.
samm{an}träng{ning s.
samm{an}tvinn{ad adj.
samm{an}tvinn{ing s.
samm{an}viga v. _
samm{an}vuxen adj.
samm{an}väga v. _
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samm{an}väg{ning s.
samm{an}väva v.
samm{an}väv{ning s.
samm{an}väx{ning s. -en -ar
samm{an}växt adj.
samm{an}yrd adj.
samma}städ{es adv. ªåld.º
sammel}band s. samlings-
band

sammel}namn s.
sammel}plats s.
sammel{suri{um [-su•-] s.

sammelsuriet sammelsuri-
er oredig blandning, virr-
varr, röra

sammel}verk s.
sammet s. -en; röd äv. rött s.
sammets}band s.
sammets}blomma s.
sammets}blomster s.
sammets}byx{or s. pl. ªfinl.º
manchesterbyxor el.
-jeans

sammets}drap{eri s.
sammets}gard{in s.
sammets}kappa s.
sammets}klänn{ing s.
sammets}kudde s.
sammets}len adj. -t -a
sammets}mjuk adj. -t -a
sammets}rock s. -en -ar
sammets}ros s. -en -or
sammets}svart adj.
sammets}ögd adj.
sam}mäld s. sammalning;
sammalet mjöl

sam{mälds}kvarn s.
sam}nord{isk adj. -t -a
samo{an [-a•n] s. -en -er inv.
på Samoaöarna

samo{ansk adj. -t -a
samo{anska s. -n samo-

anskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

samojed [-e•d] s. -en -er
person som tillhör ett
folk i n. Sibirien

samojed}hund s.
samojed{isk adj. -t -a
samojed{iska s. -n samojed-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

samojed}spets s.; hund

sam}ordna v.
sam}ordn{ande adj. oböjl. s.

konjunktion, t.ex. ’och’,
’men’

sam}ordn{are s.
sam}ordn{ing s.
sam{ordn{ings}an{svar s.
sam{ordn{ings}min{ister s.
sam{ordn{ings}org{an s.
sam{ordn{ings}upp{gift s.
sam}org{an{is{at{ion s.
sam}org{an{is{era v.
samo{var [-a•r] s. -en -er rysk
tekokare

sampan [-a•n] s. -en -er
liten båt i Kina el. Japan

sampel s. samplet; pl. =,
best. pl. samplen stickprov

sampel}teori s.
sampla v. -de göra stick-
provsundersökning av; äv.
om digitalisering av analogt
ljud

sam}plan{er{ing s.
sampl{ing s. -en -ar
sampl{ings}frekv{ens s.
sam}pro{duc{era v.
sam}pro{dukt{ion s.
sam}reg{era v.
sam}reg{er{ing s.
sam{risk}före{tag s. företag
som ägs gemensamt av
två företag; se joint
venture

sam}rom{ansk adj. -t -a
sam}råd s. -et; pl. = över-
läggning o.d.

sam}råda v., till 1råda över-
lägga, rådslå

sam{råds}för{far{ande s.
sam{råds}grupp s.
sam{råds}org{an s.
sam}röre s. -t olämplig för-
bindelse el. samverkan
m.m.

sams adj. oböjl. enig, över-
ens, i sämja o.d.; hålla el.
vara s. vara överens

samsa v. -de rätta el. dra
till parter i talja m.m.

sams{as v. samsades enas,
komma överens; i sämja
dela utrymmet m.m.

sam}segla v.
sam}segl{ing s.
sam}sikt s. -en
sam}sjungen adj.
sam}sjung{ning s.
sam}skola s.
sams{ning s.
sam}spel s.
sam}spela v.
sam}spel{ad adj.
sam}spel{ning s.
sam}spelt adj.
sam}spelt{het s.
sam}språk s.
sam}språka v.
sam}stämd adj.
sam}stämd{het s.
sam}stämma v.
sam}stämm{ande adj. oböjl.
sam}stämm{ig adj. -t -a
sam}stämm{ig{het s.
sam}stäm{ning s.
sam}syn s.
sam}sång s.
sam}sända v.; i radio el. teve
sam}sänd{ning s.

1samt adv. s. och synnerligen
alla, utan undantag; jämt
och s. jämt o. ständigt

2samt konj. liksom också,
och o.d.

sam}tagen adj.
sam}tal s. -et; pl. =
sam}tala v. -de
sam{tals}grupp s.
sam{tals}kvart s. -en -ar

i skola
sam{tals}mark{er{ing s.
sam{tals}mät{are s.; för tele-

fonsamtal
sam{tals}partner s.
sam{tals}rum s.
sam{tals}terapi s.
sam{tals}ton s., till 1ton
sam}tals{vis adv.
sam{tals}ämne s.
sam}tax{er{ad adj.
sam}tax{er{ing s.
sam}tid s.
sam}tida adj. oböjl. s. med

ngn
sam}tid{ig adj. -t -a
sam}tid{ig{het s.
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sam{tids}hist{oria s.
sam{tids}konst s.
sam{tids}rom{an s.
sam{tids}skildr{ing s.
samt{liga adj. pl. alla; s.

passagerare
sam}traf{ik s.
sam{traf{iks}taxa s.
sam}trev{nad s.
sam}trimma v.
sam}trim{ning s.
sam}tryck s.; av tidningar

m.m.
sam}träna v.
sam}trän{ing s.
sam}tycka v. lämna sitt bi-
fall o.d.

sam}tycke s. -t -n
samum [-u•m äv. sa•-] s. -en

het ökenvind
samum}storm s.
sam}under{visa v.
sam}under{vis{ning s.
samuraj [-aj•] s. -en -er
medlem av lägre krigar-
adel i Japan i ä. tid

samuraj}klass s.
samuraj}svärd s.
sam}ut{nyttja v.
sam}vari{at{ion s. överens-
stämmande variation;
positiv korrelation

sam}vari{era v.
sam}varo s. -n
sam}verka v.
sam}verk{an s.; best. =; en s.
sam{verk{ans}av{tal s.
sam{verk{ans}form s. -en -er
sam{verk{ans}org{an s.
sam{verk{ans}pro{gram s.
sam{verk{ans}pro{jekt s.
sam}vete s. -t -n
sam{vets}agg s.
sam{vets}be{tänk{lig{het{er

s. pl.
sam{vets}frid s.
sam{vets}fri{het s.
sam{vets}fråga s.
sam{vets}fånge s. person
som fängslats för sin
övertygelse och som inte
använt våld

sam{vets}före{brå{else s.

sam{vets}grann adj.
sam{vets}grann{het s.
sam{vets}kon{flikt s.
sam{vets}kval s.
sam{vets}lös adj. -t -a
sam{vets}lös{het s.
sam{vets}nöd s.
sam{vets}sak s.
sam{vets}äkt{en{skap s.
sam{vets}öm adj.
sam{vets}öm{het s.
sam}välde s.; statsförbund

m.m.
sam{väld{es}kon{fer{ens s.
sam{väld{es}min{ister s.
sam}åka v.
sam}åk{are s.
sam}åk{ning s.
sam}äg{ande s.
sam{äg{ande}rätt s.
sam}äg{are s.
sam}ägd adj.
sam}öva v.
sam}öv{ning s.
san{at{orie}läk{are s.
san{at{orie}vist{else s.
san{at{orie}vård s. -en
san{at{ori{um [-o•-] s. san-

atoriet sanatorier lung-
tuberkulossjukhus; vilo-
hem

sand s. -en
sanda v. -de
sand{al [-a•l] s. -en -er
sand{al{ett [-ett•] s. -en -er
sandalliknande damsko

sand{al{ett}mod{ell s.
sand{al}rem s. -men -mar
sand{al}sko s.
sand}backe s.
sand}bak{else s.
sand}bank s. -en -ar
sand}blästra v.
sand}blästr{ing s.
sand}botten s.
sand}bunker s.; på golfbana
sand}dyn s.
sandel s. -n (pulver av) trä av

olika exotiska trädslag
sandel}olja s.
sandel}trä s.
sandel}träd s.
sand}filter s.; för vattenrening

sand}flykt s.
sand}fält s.
sand}färg{ad adj.
sand}grop s.
sand}gul adj. -t -a
sand}gång s. -en -ar
sand}hed s.
sand}hink s.; för barn
sand}hög s.
sand{ig adj. -t -a
sand{ig{het s.
sandin{ist [-is•t] s. -en -er

medlem av politisk rörelse i
Nicaragua

sand}jord s.
sand}kaka s.
sand}korn s.
sand}kryp{are s.; fisk
sand}lilja s.
sand}loppa s.
sand}låda s.
sand}mask s. -en -ar
sand}mo s.
sand}mylla s.
sand{mylls}jord s.
sand{ning s.
sand{nings}bil s.
sand}papper s.
sand}pappra v. -de be-
handla med sandpapper

sand}pappr{ing s.
sand}plan s. -en -er
sand}rev s. -et; pl. =
sand}revel s.
sand}rör s.; gräs
sand}skädda s.
sand}slott s.
sand}slätt s.
sand}sten s. -en
sand{stens}brott s.
sand}storm s.
sand}strand s.
sand}strö v.
sand}säck s.
sand}tag s.
sand}täckt adj.
sand}täkt s.
sandwich [sän•dvits el.
san•d-] s. -en -ar liten fin
smörgås; äv. dubbelsmör-
gås

sandwich}kon{strukt{ion s.;
med tre (el. flera) skikt
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sandwich}man s., till 1man
plakatbärare med plakat på
bröst o. rygg

sand}vik{are s. -n; pl. =, best.
pl. sandvikarna ªvard.º
sandwich

Sand{viks}bo el. sand{viks}-
bo s. -n -r inv. i Sandviken

sand}vita s.; växt
sand}ås s.
sand}ödla s.
sand}öken s.
san{era v. -de göra sundare;
befria från stridsgas el.
radioaktivt stoff el. olja
m.m.; återge en sund eko-
nomisk ställning; röja
upp i el. modernisera m.m.

san{er{ing s.
san{er{ings}arbete s.
san{er{ings}fast{ig{het s.
san{er{ings}färd{ig adj. -t -a
san{er{ings}hus s.
san{er{ings}mogen adj.
san{er{ings}plan s. -en -er
san{er{ings}pro{gram s.
san{er{ings}vätska s.
san{er{ings}åt{gärd s.
sanfor{is{era v. -de enligt en

viss metod göra vävnad
krympfri

sanfor{is{er{ing s.
sang [san] s. -en; pl. = bud

om spel utan trumf, t.ex.
i bridge

sang}bud s.
sang}kort s.
sangria [-ngri•a] s. -n spansk
dryck av rödvin, vatten
o. frukt m.m.

sangv{in{ik{er [-vi•-] s. -n;
pl. =

sangv{in{isk adj. -t -a av liv-
ligt o. växlande lynne;
benägen att invagga sig
i förhoppningar; sorglös

sangv{in{ism [-is•m] s. -en
san{itet [-e•t] s. -en sund-
het; mest dels i uttr. värme
och s. teknik el. anlägg-
ningar för värme o. san-
itära behov, dels som förled
i sms sanitär

san{itets}an{lägg{ning s.
san{itets}binda s.; menstru-

ationsskydd
san{itets}gods s.
san{itets}porsl{in s. -et t.ex.

(i) tvättställ
san{itets}tekn{ik s.
san{itets}tekn{ik{er s.
san{itets}vara s.
san{it{är [-ä•r] adj. -t -a
sundhets-, hälsovårds-,
hygienisk

1sank s. oböjl. skjuta (segla)
ett fartyg i s. så att det
sjunker

2sank adj. -t -a vattensjuk,
sumpig

sank{het s.
sank}mark s.
sank}mosse s.
sank}myr s.
sankt adj. helig; S. äv. s.

Sigfrid, Sankte äv. sankte
Per, Sankta äv. sankta
Birgitta

sankt{bernhards}hund
[-bä•rn-] s.

sankti{fi{era v. -de förklara
ngn för helgon

sankti{fi{er{ing s.
sankti{fik{at{ion s. -en -er
sankt{ion [-kso•n] s. -en -er
stadfästelse; bifall, god-
kännande; straffåtgärd
(i denna anv. mest i pl.) m.m.

sankt{ion{era v. -de stad-
fästa, godkänna

sankt{ion{er{ing s.
sankt{ions}be{slut s.
sankt{ions}pol{it{ik s.
sankt{ions}syst{em s.
sankt{ions}åt{gärd s.
sanktu{ari{um [-a•r-] s.

sanktuariet sanktuarier
heligt rum; förvarings-
rum för reliker m.m.

sank}äng s.
san{marini{er [-i•n-] s. -n;

pl. = inv. i San Marino
san{marinsk [-i•n-] adj. -t -a
san{marinska [-i•n-] s. -n

sanmarinskor kvinna
sann adj. sant sanna

sanna v. -de mest i uttr. s.
mina ord! du skall få se
att jag har rätt

sann}dröm s.
sann}drömd adj.
sann}drömm{are s.
sann{er{lig{en adv. förvisso,
verkligen m.m.

sann}färd{ig adj. -t -a som
talar sanning; sann

sann}färd{ig{het s.
sann{het s.
sann{ing s. -en -ar
sann{ings}be{grepp s.
sann{ings}en{lig adj. -t -a
sann{ings}en{lig{het s.
sann{ings}för{säkr{an s.; inför

rätta
sann{ings}halt s. -en
sann{ings}krav s.
sann{ings}krit{eri{um s.
sann{ings}kär adj. -t -a
sann{ings}kär{lek s.
sann{ings}lid{else s.
sann{ings}lös adj. -t -a
sann{ings}lös{het s.
sann{ings}ord s.
sann{ings}ser{um s.
sann{ings}säg{ande adj.

oböjl.
sann{ings}säg{are s. -n;

pl. =, best. pl. sanningssäg-
arna

sann{ings}sök{ande s. -t
sann{ings}sök{are s.
sann{ings}törst s.
sann{ings}vittne s.
sann{ings}värde s.
sanno}lik adj. -t -a
sanno}lik{het s. -en -er
sanno{lik{hets}be{räkn{ing s.
sanno{lik{hets}kalk{yl s.
sanno{lik{hets}lära s.
sanno{lik{hets}skäl s.
sann}saga s.
sann}skyld{ig adj. -t -a verk-
lig, riktig, äkta

sann}spådd adj.
sans s. -en
sansa v. -de; s. sig lugna
sig, ta sig samman

sans{ad adj. behärskad,
lugn; måttfull
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sanskrit [sann•-] s.; (forn)-
indiskt språk; klassisk(t) s.

sanskrit{isk [-kri•-] adj. -t -a
sanskrit{ist [-is•t] s. -en -er
sanskritforskare

sanskrit}litter{at{ur s.
sans}lös adj. -t -a
sans}lös{het s.
sans{ning s. -en besinning
sapf{isk [sapp•-] adj. -t -a
som har samband med
den forngrekiska skald-
innan Sapfo verksam omkr.
600 f.Kr.; s. vers; s. kärlek
lesbisk

sap{oni{fi{era v. -de förtvåla
sap{oni{fi{er{ing s.
sap{oni{fik{at{ion s. -en
sap{on{in [-i•n] s. -et -er

skumbildande glykosid
sapro{fyt [-y•t] s. -en -er
växt som lever på
ruttnande ämnen o.d.

sapro{fyt{isk adj. -t -a
saraband [-an•d el. -an•d] s.

-en -er (musik till) ä. dans;
sats i musikalisk svit

sarac{en [-se•n] s. -en -er
ªmest hist.º arab; muslim

sarac{ensk adj. -t -a
sarafan [-a•n] s. -en -er ryskt

kvinnoplagg
sard s. -en -er inv. på
Sardinien

sard{ell [-ell•] s. -en -er äkta
ansjovis inlagd i form av
saltade o. hoprullade filéer

sard{ell}burk s.
sard{in [-i•n] s. -en -er (in-

lagd) sillfisk
sard{in{are [-i•-] s. -n; pl. =,

best. pl. sardinarna sard
sard{in}burk s.
sard{in}gaffel s.
sard{insk [-i•n-] adj. -t -a
sardisk

sard{inska s. -n sardinskor
1 ej pl.; språk 2 kvinna

sard{isk adj. -t -a som har
att göra med Sardinien

sard{iska s. -n sardiskor 1 ej
pl.; språk 2 kvinna

sard{on{isk [-o•-] adj. -t -a

hånfull o. bitter; kramp-
aktig; sardoniskt leende

sard{onyx [-o•-] s. -en; pl.
-ar el. -er prydnadssten med
brun o. ljus bandning

sarg s. -en; pl. -er el. -ar
kantlist som skydd el. av-
skiljare; ram; sidostycke
på stråkinstrument

sarga v. -de såra, slita
sönder

sargasso [-gass•o] s. -n
(kringflytande) brunalg(er)

sargasso}tång s. -en växt
sarg}hörn s.
sari s. -n -er indiskt kvinno-

plagg
sari}klädd adj.
sark{asm [-as•m] s. -en -er
bitande skämt el. hån;
stickord, spydighet

sark{ast{isk [-as•t-] adj. -t -a
sarko{fag [-a•g] s. -en -er
praktlikkista av sten

sarko{fag}lock s. -et; pl. =
sark{om [-å•m] s. -et; pl. =
elakartad svulst från
bindväv el. ben m.m.

sark{om}cell s.
sar{ong [-ån•] s. -en -er

(malajiskt) höftplagg
sars s. -en el. -et; pl. -er tyg
sars}foder s.
sarv s. -en -ar 1 rentjur

2 fisk
sarv}horn s.
sarv}öga s.
sat{an s.; best. = djävulen; äv.

som svordom ªkan väcka an-
stötº; en s.

sat{an{isk [-ta•-] adj. -t -a
djävulsk

sat{an{isk{het s.
sat{an{ism [-is•m] s. -en
djävulskhet; djävuls-
dyrkan m.m.

sat{an{ist s. -en -er
sat{ans}kult s., till 1kult
sate s. -n satar ªvard.º
djävul; stackare m.m.

satell{it [-i•t] s. -en -er
drabant; måne; obemann-
ad rymdfarkost i krets-

bana kring jorden el.
annan himlakropp

satell{it}bana s.
satell{it}bild s.
satell{it}kan{al s.
satell{it}mot{tag{are s.
satell{it}nav{ig{er{ing s.
satell{it}stad s., till 1stad
satell{it}stat s.
satell{it}sänd adj.
satell{it}sänd{ning s.
satell{it-TV el. satell{it-tv s.
satell{it}åldern s. best.
satell{it}över{för{ing s.; t.ex.

av teveprogram via satellit
sat}gubbe s.
sat{in [-än•] el. sat{äng s. -en

el. -et; pl. -er glänsande slätt
tyg

sat{in{era [-tin-] v. -de
glätta papper, tyg o.d.

sat{in{er{ing s.
sat{in{er{ings}mask{in s.
sat{in}foder s.
sat{in}rock s. -en -ar
sat{ir [-i•r] s. -en -er förlöj-
ligande skrift; kvickt o.
bitande hån el. förlöjlig-
ande o.d.

sat{ir}fylld adj.
sat{ir}för{fatt{are s.
sat{ir{ik{er [-ti•-] s. -n; pl. =
sat{ir{is{era v. -de förlöjliga,
förhåna, göra sig lustig
över ngt

sat{ir{is{er{ing s.
sat{ir{isk [-ti•-] adj. -t -a
sat{ir}teckn{ing s.
satis{fakt{ion [-kso•n] s. -en

-er gottgörelse, upprätt-
else

satis{fi{era v. -de ªmat.º
utgöra lösning till en
ekvation

satis{fi{er{bar adj. -t -a
satis{fi{er{ing s.
sat}kär{ing el. sat}kärr{ing s.
sat}mara s.
satrap [-a•p] s. -en -er forn-
persisk provinsguvernör;
tyrannisk ståthållare o.d.

satrapi [-i•] s. -n -er satrap-
skap
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satrap{skap s. -et
satrap}välde s.
sats s. -en -er 1 mängd,
portion  2 ªspråkv.º syn-
taktisk enhet med sub-
jekt o. predikat  3 ansats;
ta s.

satsa v. -de göra insats
i spel; sätta in, riskera;
engagera sig, hålla på
o.d.; ta sats

sats}ac{cent s.
sats}ad{verbi{al s.
sats}ana{lys s.
sats}bord s.
sats}bräda s.; t.ex. för hopp
sats}bräde s. satsbräda
sats}bygg{nad s.
sats}del s.
sats}fläta s.
sats}flät{ning s.
sats}fog{ning s.
sats}för{kort{ning s.
sats}komm{at{er{ing s.
sats}lära s.
sats}lös{ning s. uttagning
av satsdelar

sats}mel{odi s.
sats{ning s. -en -ar
sats}strukt{ur s.
satsuma [-u•-] s. -n

satsumor (kärnfri) varietet av
mandarin

sats{vis adv.
sats}yta s. ªboktr.º textyta
satt adj.; n. =, -a under-
sätsig

sat}tyg s. -et; pl. =
sat}unge s.
satur{era v. -de mätta med

kolsyra för utfällning av kalk
satur{er{ing s.
saturn{alie}fest s.
saturn{ali{er [-na•-] s. pl.
festligheter till guden
Saturnus’ ära i antikens
Rom; uppsluppen fest

saturn{al{isk [-a•l-] adj. -t -a
saturn{isk [-urn•-] adj. -t -a
forntida o. lycklig; gyllene
m.m.

saturn{ism [-is•m] s. -en
blyförgiftning

satyr [-y•r] s. -en -er bock-
liknande gudomlighet
i forngrekisk mytologi;
ªbildl.º liderlig äldre man

satyr}grin s.
satyr{isk adj. -t -a
satyr}spel s.
satäng se satin
saudi}arab [sau•-] s. -en -er
inv. i Saudiarabien

saudi}arab{isk adj. -t -a
saudi}arab{iska s. -n saudi-

arabiskor kvinna
saudi{er s. -n; pl. = saudi-
arab

saud{isk adj. -t -a
saud{iska s. -n saudiskor
saudiarabiska

sauna s. -n saunor bastu
sauté [såte•] s. -n -er stuv-
ning av brynt kött o.d.

saut{era [såt-] v. -de hastigt
bryna o.d.

sauv{era [såv-] v. -de ªlitt.º
rädda; s. sig

sauv{er{ing s.
sav s. -en uppåtstigande när-
ingsvätska i träd m.m.

sava v. -de genomströmm-
as av el. avge sav m.m.

savann [-ann•] s. -en -er
subtropisk grässlätt

savann}land{skap s.
savar{in [-än•] el. savar{äng s.

-en -er bakverk indränkt med
saft el. vin e.d.

savar{in}form s. -en -ar
savaräng se savarin
sav{as v. savades sava
sav}full adj. -t -a
sav{ig adj. -t -a savfull
sav{ning s.
sav{nings}tid s.
savoir faire [savoar fä•r] s.

oböjl. belevenhet; hand-
lag o.d.; ett el. en s.

savoir vivre [vi•ver el.
vi•vre] s. oböjl. levnads-
vett, belevenhet; ett el.
en s.

savoj{ard [-ja•rd] s. -en -er
inv. i Savojen

savoj}kål [-åj•-] s.

sav}stig{ning s.
sav}tid s.
sax s. -en -ar 1 klippverk-
tyg; fångstredskap med
två byglar m.m. 2 ªvard.º
saxofon

saxa v. -de klippa; korsa;
röra sig som en sax m.m.

sax{are s. -n; pl. =, best. pl.
saxarna el. sachs{are -n;
pl. =, best. pl. sachsarna
inv. i Sachsen m.m.

sax}fiske s.
sax{isk el. sachs{isk adj. -t -a
sax{ning s. -en -ar
sax}näbb s. -en -ar fågel
saxo{fon [-å•n] s. -en -er

blåsinstrument
saxo{fon{ist [-is•t] s. -en -er
saxo{fon}sekt{ion s.
sax}sekt{ion s.
sax}skalm s.
sax}skänkel s.
sax}skär s.
sax}sprint s.
scanna se skanna
scanner se skanner
scanning se skanning
scarf [ska•(r)f] s. -en; pl. -ar

el. scarves ytterhalsduk
scen [sen] s. -en -er
scen}an{vis{ning s.
scen}arbet{are s.
scen{ario [sena•-] s. -t; pl.

scenarier el. -n plan för
skådespel el. film för scen
med utförliga anvisningar;
framtidsbild m.m.

scen{ario}för{fatt{are s.
scen}art{ist s.
scen}bild s.
scen}dek{or{at{ion s.
scen{eri [-i•] s. -et -er land-
skap, bild, utsikt; scen-
bild; regissörs scenario
m.m.

scen}fram{träd{ande s.
scen}för{ändr{ing s. ªäv. bildl.º
scen}golv s.
scen}in{gång s.; för teater-

personal
scen{isk adj. -t -a
scen}konst s.
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scen}konst{när s.
scen}lös{ning s.
sceno{graf [-a•f] s. -en -er
sceno{grafi [-i•] s. -n fram-

ställning av dekor o. dräkter
för scen m.m.

sceno{graf{isk adj. -t -a
scen}pers{on{lig{het s.
scen}rum s.
scen}skola s.
scen}vana s.
scen}vers{ion s.
scen}växl{ing s.
scen}öppn{ing s.
scepter [sep•t-] s. sceptret;

pl. =, best. pl. sceptren spira
sch [s] interj. – Anv. som upp-

maning till tystnad m.m.
schaber äv. sjaber s. oböjl.

ªåld.º pengar; kosta s. vara
mycket dyrt

schabl{on [-o•n] s. -en -er
utskuret mönster; mall;
slentrianmässigt uttryck
el. tänkesätt

schabl{on{art{ad adj.
schabl{on}av{drag s.; t.ex. i

självdeklaration
schabl{on}be{skatt{ning s.
schabl{on}bild s.
schabl{on{era v. -de göra
efter schablon

schabl{on{er{ing s.
schabl{on}före{ställ{ning s.
schabl{on}met{od s.
schabl{on{mäss{ig adj. -t -a
schabl{on{mäss{ig{het s.
schabl{on}regel s. -n

schablonregler
schabl{on}skatt s.
schabl{on}tax{era v.
schabl{on}upp{fatt{ning s.
schabrak [-a•k] s. -et; pl. =
ä. typ av stort sadel-
täcke; stort färgrikt tyg-
stycke m.m.

1schack s. -en -ar ställning
med direkt hot mot 
kungen i schackspel;
hålla i s. ªmest bildl.º
hämma, hålla i styr

2schack s. -et; pl. = schack-
spel

3schack interj.; anv. för att ange
hot mot kungen

4schack adj. oböjl.; som har
kungen direkt hotad

schacka v. -de hota kungen
i schack

schack}bord s.
schack}bräde s.
schack{bräds}mönster s.
schack}dat{or s.
schack}drag s.
schackel s. -n schacklar
metallbygel med bult för
hopfästning

schackel}bult s.
schacker s. schackret
schacker}pol{it{ik s.
schack}klubb s.
schackla v. -de fästa med
schackel m.m.

schackl{ig adj. -t -a
schackl{ing s.
schack}matt adj. oböjl.; särskr.

äv.; jfr 1matt
schack}mäst{are s.
schack}mönster s.
schack{ning s. -en -ar
schack{nings}peri{od s.
schack}parti s.
schack}pjäs s.
schack}pro{blem s.
schackra v. -de driva bedräg-

lig småhandel; kohandla,
köpslå

schackr{are s. -n; pl. =, best.
pl. schackrarna

schackr{eri [-i•] s. -et -er
schack}spel s.
schack}spel{are s.
schack}turn{er{ing s.
schack}ur s. -et; pl. =
schagg äv. sjagg s. -en -er

ªåld.º tyg med gles lugg
schagg}soffa s.
schah se shah
schaj{as [saj•-] el. sjaj{as s.

-en -er ªvard.º odugling;
skojare

schak{al [-a•l] äv. sjak{al s.
-en -er djur

schak{al}flock s. -en -ar
1schakt s. -et; pl. = gruvhål;

hisstrumma

2schakt s. -et el. -en; pl. -er el.
= jordskärning, sänkning
åstadkommen gm schakt-
ning

schakta v. -de undanskaffa
jord o.d. gm grävning el.
sprängning m.m.

schakt{are s. -n; pl. =, best.
pl. schaktarna

schakt}blad s.
schakt}mask{in s.
schakt}massa s.
schakt}mäst{are s.
schakt{ning s. -en -ar
schakt}ugn s.
schakt}vagn s.
schakt}vägg s.
schal se sjal
schalett se sjalett
schalott{en}lök [-lått•-] s.;

lök(växt)
scham{an [-a•n] äv. sham{an

s. -en -er andebesvärjare
el. magiker inom
schamanismen

scham{an{ism [-is•m] äv.
sham{an{ism s. -en magi ut-
övad inom religion med ande-
tro o. professionella magiker

scham{an}trumma s.
schampo s. -t -n tvättmedel

bl.a. för hår
schampo}flaska s.
schamp{on{era v. -de
schamp{on{er{ing s. -en -ar
schamp{on{er{ings}medel s.
schangt{il äv. sjangt{il adj. -t

-a ªvard.º gentil
schanker s. -n könssjukdom
schanker}sår s.
schapp se sjapp
schappa se sjappa
schappen se sjappen
scharlak{an [-la•- el. sa•- el.

sar•l-] s. -et lysande röd färg
m.m.

scharlak{an}röd adj.
scharlak{ans}feber s.
schartau{an [-a•n] s. -en -er
schartau{an{ism [-is•m] s.

-en västsvensk kyrklig rikt-
ning utgående från H.
Schartau
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schartau{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

1schas äv. 1sjas interj. i väg!
försvinn! o.d.

2schas äv. 2sjas s. -et schas-
ning

schasa äv. sjasa v. -de jaga
bort, skrämma undan

schas{ning äv. sjas{ning s.
schatt{era v. -de skugga;
nyansera, förtona; skifta
i olika färger

schatt{er{ing s. -en -ar
schatt{er}söm s.
schatull [-ull•] s. -et; pl. =
skrin el. liten kista med
fack m.m.

schatullock avstavas
schatull}lock s. -et; pl. =

schav{ott [-ått•] s. -en -er
upphöjd ställning för av-
rättningar el. skamstraff i
ä. tid m.m.

schav{ott{era v. -de stå vid
skampålen; ªmest bildl.º bli
utsatt för allmän smälek,
bli utpekad m.m.

schav{ott{er{ing s.
schejk el. shejk s. -en -er
arabisk hövding el. led-
are m.m.

schejk}döme s. -t -n
schejk}rom{ant{ik s.
schel{lack äv. shel{lack s. -en

naturharts
schel{lack}lös{ning s.
schel{lack}pol{it{yr s.
schema s. -t -n
schema}bunden adj.
schema}lägga v.
schema}lägg{ning s.
schem{at{is{era v. -de göra
schematisk m.m.

schem{at{is{er{ing s. -en -ar
schem{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
översiktlig; förenklad
m.m.

schem{at{isk{het s.
schem{at{ism [-is•m] s. -en
schersm{in [-i•n] s. -en -er

växt
schersm{in}buske s.
scherz{ando [skärtsan•d-]

adv. livligt o. skämtsamt
i fråga om musik

scherzo [skärt•s-] s. -t -n
sats el. tonstycke av livlig
o. munter karaktär m.m.

scherzo}sats s.
schibbolet [sibb•- äv. -bå•-]

s. oböjl. igenkännings-
tecken, prövosten, lösen;
ett s.

schiller}krage s. öppen,
över rockkragen nedvikt
skjortkrage

schiller}skjorta s.
schiller}stöv{are s.; hund
schill{ing s. -en; pl. = öster-

rikisk myntenhet
schimp{ans [-an•s] s. -en -er

människoapa
schimp{ans}unge s.
schism s. -en -er brytning,
söndring

schism{at{ik{er [-a•-] s. -n;
pl. = sekterist; avfälling

schism{at{isk adj. -t -a
schizo{fren [skitsåfre•n] adj.

-t -a
schizo{freni [-ni•] s. -n psyk-

isk sjukdom med splittring av
själsfunktionerna

schizo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., schizoida
personlighet som har anlag
för schizofreni

schizo{tym [-y•-] adj. -t -a
med drag av schizofreni,
grubblande o. inåtvänd
m.m.

schizz{ig [skitsig] adj. -t -a
ªvard.º schizofren

schlager s. -n; pl. schlagrar,
schlager el. enl. eng. böjn.
populär dansmelodi el.
visa; ªbildl.º populär mode-
nyhet

schlager}fest{iv{al s.
schlager}för{fatt{are s.
schlager}mel{odi s.
schlager}mus{ik s.
schlager}text s.
schlager}tävl{ing s.
schlaraffen{land [-aff•-] s.

oböjl. sagoland där allt

fås till skänks utan
arbete; ett s.

schles{isk adj. -t -a som
avser Schlesien

schnauzer [-au•tser] s. -n
schnauzrar hund

schnauzer}tik s.
schnitzel s. -n schnitzlar

panerad o. stekt skiva
kalvkött 

schott{is s. -en -ar (melodi
till) gammaldans

schott{is}mel{odi s.
schrammel}kvintett s.; med

fioler, gitarr och dragspel
schwarz{wald}tårta s.
gräddtårta med maräng,
nötter och choklad

schveifa [-ej•-] v. -de hamra
ut el. vika in kant på plåt-
föremål

schveif}hammare s.
schveif{ning s.
schweiz{are [-ej•ts-] s. -n;

pl. =, best. pl. schweizarna
inv. i Schweiz

schweiz{er}franc s.
schweiz{er}ost s., till 1ost
schweiz{er}tysk adj. -t -a
schweiz{isk adj. -t -a
schweiz{iska s. -n schweiz-

iskor
schvung s. -en kläm, fart

o.d.
schvung}full adj. -t -a
schvung}full{het s.
schvung{ig adj. -t -a
schvung{ig{het s.
schyst el. sjyst adj.; n. =, -a

ªvard.º korrekt, rättvis;
bra, hygglig; jfr 2just

schäfer s. -n schäfrar hund
schäfer}hatt s. bredbrättad
damhatt med hakband
m.m.

schäfer}hund s.
schäfer}tik s.
schäs s. -en -ar två- el. fyr-

hjulig anspänd vagn; be-
gripa schäsen ªvard.º fatta
sammanhanget o.d.

schäs{long [-ån•] s. -en -er
vilsoffa e.d.
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schäs{long}ben s.
science fict{ion [sajens
fik•sen] s. oböjl. framtids-
berättelser med tänkt
tekniskt el. naturveten-
skapligt underlag; en s.

science{fict{ion}bok el.
science fict{ion-bok s., till
1bok

scient{ist [sajentis•t] s. -en 
-er anhängare av
Christian Science

scient{ist}kyrka s.
sciento{log [sient- el. si- el.
sajent-, -å•g] s. -en -er

sciento{logi [-gi•] s. -n
psykologisk frälsningslära
utgående från amerikan-
en L. R. Hubbard

scilla [sk-] s. -n scillor lilje-
växt

scintigrafi se skintigrafi
scintill{at{ion [si- el. si-] s.

-en -er stjärnornas tindr-
ande; ljusglimtsfenomen
vid bestrålning m.m.

scintill{at{ions}de{tekt{or s.
scirocco [siråkk•- el. si-] el.

sirocco [siråkk•-] s. -n
varm syd(ost)vind i medel-
havsområdet

scirocco}vind s.
scones [skån•s äv. skå•ns] s.

-et; pl. = litet tebröd
scoop [sko•p] s. -et; pl. =
uppseendeväckande
nyhet som en tidning är
före andra med; vinst,
kap

scopolamin se skopolamin
scout [skaut] s. -en -er
scouta v. -de
scout}anda s.
scout}dräkt s.
scout}för{bund s.
scout{ing s. -en scoutverk-
samhet o.d.

scout}jamboree s.
scout}kår s.
scout}led{are s.
scout}läger s.
scout{mäss{ig adj. -t -a
scout}patrull s.

scout}rör{els{en s. best.
scout}uni{form s.
scratch [skrätts el. -a-] s.

oböjl.; äv. bildl., t.ex. starta
från s. från början el.
utan hjälp; stå (på) s.,
starta (från) s. utan
handikapp el. försprång
i tävling

scratch}spel{are s.; i golf
screen{ing [skri•n-] s. -en

ªmed.º undersökning med
en speciell metod av en
grupp människor för att
upptäcka en sjukdom

screen}tryck [skri•n-] s.
serigrafi

screen}tryck{are s.
screen}tryck{eri s.
scripta [sk-] s. -n scriptor el.

skripta -n skriptor kvinnlig
assistent till filmregissör
m.m.

scrutini{um [-ti•-] s. scrutini-
et scrutinier prövning av
prästkandidater före vig-
ning i katolska kyrkan; ªåld.º
betygssammanträde vid
studentexamen

sculler [skull•- el. skall•-] s.
-n; pl. = el. enl. eng. böjn.
tävlingsroddbåt för en
el. två personer

se v. såg, sett, sedd n. sett,
pres. ser; se sig för ta sig i
akt m.m.; det ser ut att bli
regn förefaller att

se{ans [-an•s el. -an•s] s. -en
-er spiritistisk samman-
komst; sittning för målare
o.d.

se{bar adj. -t -a möjlig att
se

seb{orré s. -n -er hudsjuk-
dom med mjällbildning
m.m.

sebra se zebra
sebu s. -n -er puckeloxe
sebu}ko s.
seckla el. 2sickla v. -de

ªprov.º dregla
seckl{ing el. 2sickl{ing s.; till

seckla

second hand [sek•end
hän•d] äv. second{hand
adv.; mest om kläder be-
gagnad; köpa ngt s.

second hand-af{fär s.
sed s. -en -er

1sed{an äv. 2sen [senn] adv.
efteråt

2sed{an äv. 3sen [senn] prep.
efter

3sed{an äv. 4sen [senn] konj.
efter det att

4sedan [-an• el. -a•n] s. -en 
-er täckt personbil utan
inre skiljevägg

sedan}mod{ell s.
1sed{at{iv [-i•v] adj. -t -a

lugnande, rogivande
2sed{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =

lugnande medel
sede}be{tyg s.; i skolan i ä. tid
sede}för{därv s.
sede}för{fall s.
sedel s. -n sedlar
sede}lag s. -en -ar
sedel}auto{mat s.
sedel}bunt s.
sedel}fack s.
sedel}för{falsk{ning s.
sedel}klämma s.
sedel}press s. -en -ar
sedel}räkn{are s.
sedel}stock s.
sedel}tank s.; på bensinstation
sedel}tanka v.
sedel}tryck{eri s.
sedel}ut{giv{ning s.
sedel}ut{mat{are s. -n; pl. =,

best. pl. sedelutmatarna
sedel}val{ör s.
sedel}växl{are s.
sede}lära s.
sede}lär{ande adj. oböjl.
sede}regel s. -n sederegler
seder}mera adv.
se{des [-e•s] s. -en -er bok i
format med höjd under
15 cm

sede{sam adj. -t -ma
sede{sam{het s.
se{des}form{at s.
sede}skildr{ing s.
sed{es}lös adj. -t -a

schäslongben 760

21202 Ordlista S  12-11-27  10.16  Sida 760



sed{es}lös{het s.
se{des}upp{laga s.
sed{ig adj. -t -a foglig, lydig

m.m.
sed{ig{het s.
sedi{ment [-en•t] s. -et; pl. =
avlagring, bottensats

sedi{ment{at{ion s. -en
sedi{ment{era v. -de avsätt-
as som sediment, avsätta
sediment m.m.

sedi{ment{er{ing s.
sedi{ment{er{ings}damm s.

-en -ar
sedi{ment}lager s., till 1lager
sedi{ment}skikt s.
sedi{ment{är [-ä•r] adj.

-t -a bildad gm sedi-
mentering

sed{lig adj. -t -a
sed{lig{het s.
sed{lig{hets}brott s.
sed{lig{hets}ivr{are s.
sed{lig{hets}rotel s.; inom

polisen
sed{lig{hets}sår{ande adj.

oböjl.
sed{um s. -en växt
sed{um}art s.
sed}vana s.
sed}vane{mäss{ig adj. -t -a
sed{vane}rätt s.
sed}van{lig adj. -t -a
sed}vänja s. -n sedvänjor
seeda [si•da] v. -de välja ut
tävlande efter skicklighet
el. som elit o. placera i lämp-
lig(a) grupp(er) o.d.

seed{ning s.
se{ende s. -t
sefard [-ard•] s. -en -er jude
som urspr. kom från
Spanien el. Portugal

sefard{isk adj. -t -a
sefir [-i•r] s. -en lätt bomulls-

tyg
sefir}garn s.
sefir}väv s.
sefyr [-y•r äv. se•-] s. -en -er
västanvind

sefyr}fläkt s.
seg adj. -t -a
sega v. -de; s. sig upp lång-

samt o. mödosamt dra sig
upp

seg}dra äv. seg}draga v.
seg}dragen adj. segdragna

förhandlingar
segel s. seglet; pl. =, best. pl.

seglen
segel{bar adj. -t -a; s. flod
segel{bar{het s.
segel}bräda s.
segel}båt s.
segel}dug{lig adj. -t -a
segel}duk s.
segel}fart s. -en
segel}far{tyg s.
segel}fisk s.
segel}flyg s.
segel}flyga v.
segel}flyg{are s.
segel}flyg{ning s.
segel}flyg{plan s.
segel}flykt s. en örns s.
segel}fri adj.
segel}färd{ig adj. -t -a
segel}för{ing s.
segel}garn s.
segel}jakt s.
segel}jolle s.
segel}kan{ot s.
segel}klar adj. -t -a
segel}kunn{ig adj. -t -a
segel}led s. -en -er
segel}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. segelmakarna
segel}mak{eri [-i• el. se•-] s.

-et -er
segel}massa s.
segel}plan s. -et; pl. =
segel}ränna s.
segel}skepp s.
segel}skuta s.
segel}sport s.
segel}ställ s.
segel}säll{skap s.
segel}sätt{ning s.
segel}sömm{are s.
segel}söm{nad s.
segel}tur s. -en -er
segel}yta s.
seger s. -n segrar
seger}aspir{ant s.
seger}bud s.
seger}bud{skap s.

seger}chans s.
seger}dans s.
seger}drucken adj.
seger}fan{far s.
seger}fest s.
seger}gest s.
seger}glad adj.
seger}glädje s.
seger}grepp s. ªsport.º
seger}gud{inna s.
seger}herre s.
seger}huva s. född med s. av

fosterhinnor
seger}jubel s.
seger}kand{id{at s.
seger}krans s.
seger}krönt adj.
seger}marg{in{al s.
seger}match s.
seger}monu{ment s.
seger}mål s.; i fotboll m.m.
seger}pall s. -en -ar
seger}palm s.
seger}par{ad s.
seger}premie s. ªsport.º
seger}re{sult{at s.
seger}rik adj. -t -a
seger}rop s.
seger}rus s.
seger}rus{ig adj. -t -a
seger}siffra s.
seger}stolt adj.
seger}strid s.
seger}sång s.
seger}säll adj. -t -a
seger}tecken s.
seger}tid s.
seger}tipp{ad adj.
seger}tåg s. -et; pl. =
seger}val s. -et; pl. =
seger}van adj. -t -a
seger}vapen s. ªsport.º
seger}vilja s.
seger}vinn{are s.
seger}viss adj. -t -a
seger}viss{het s.
seger}vittr{ing s.
seger}yra s.
seg}flyt{ande adj. oböjl.
seg{het s.
seg{hets}grad s.
seg}härda v.
seg}härd{ning s.
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segla v. -de
segl{are s. -n; pl. =, best. pl.

seglarna
segl{ar}för{bund s.
segl{ar}läger s.
segl{ar}mössa s.
segl{ar}skola s.
segl{at{ion s. -en -er segling;

handelssjöfart m.m.
segl{at{ions}säs{ong s.
segl{ats [-at•s] s. -en -er
segling; segeltur

segl{ing s. -en -ar
segl{ings}klar adj. -t -a
segl{ings}sport s.
segl{ings}tid s.
seg}liv{ad adj.
seg{ment [-en•t] s. -et; pl. =
avskuret stycke, del;
cirkeldel begränsad av
båge o. korda; ring-
formig del av masks el.
leddjurs kropp m.m.

seg{ment}båge s.
seg{ment{ell [-ell•] adj. -t -a
seg{ment{era v. -de uppdela

i segment
seg{ment{er{ing s.
seg{ment}form{ig adj. -t -a

1segna [sen•na äv. segg•na el.
se•gna] v. -de; s. ner
sjunka till marken

2segna [se•g-] v. -de bli seg
segra v. -de 1 vinna seger

2 utskiljas el. utskilja be-
ståndsdelar ur legering vid
stelning m.m.

segr{are s. -n; pl. =, best. pl.
segrarna

segr{ar{inna s. -n segrar-
innor

segr{ar}makt s. -en -er
se{greg{at [-a•t] s. -et; pl. =
utskild ansamling ur leg-
ering vid stelning m.m.

se{greg{at{ion s. -en -er
se{greg{era v. -de avskilja el.
särhålla raser el. folkgrupper
m.m.

se{greg{er{ad adj.
se{greg{er{ing s. -en
segr{ing s.
segr{ings}pro{cess s.

seg}sliten adj.
seg}sliten{het s.
seism{isk [sej•-] adj. -t -a
jordbävnings-

seismo{graf [-a•f] s. -en -er
jordskalvsmätare

seismo{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

seismo{gram [-amm•] s.
-met; pl. =, best. pl. -men
kurva e.d. framställd av
seismograf

seismo{log [-å•g] s. -en -er
seismo{logi [-gi•] s. -n jord-
skalvslära

seismo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

seismo{meter [-me•-] s. -n
seismometrar pendel el.
elektromagnetisk enhet i
seismograf

1sej s. -en -ar fisk
2sej se sig
sejd s. -en fornnordisk magi
sejda v. -de utöva sejd;
med sejd framkalla el.
göra el. förtrolla m.m.

sejd{are s. -n; pl. =, best. pl.
sejdarna

sejdel s. -n sejdlar dryckes-
kärl för öl med handtag o.
lock

sejdel}lock s. -et; pl. =
sejd}kvinna s.
sejd}man s., till 1man
sejd}sång s.
sejn}fall s. flagglina på far-
tyg

sejn{falls}block s.
sejour [-so•r] s. -en -er
vistelsetid, uppehåll

sejsa v. -de med sejsingar
hopfästa tåg o.d. på fartyg,
surra m.m.

sejs{ing s. -en -ar smäcker
lina för sejsning

sejs{ning s. -en -ar
sej}stim s.
sejte s. -n sejtar sten el.

träföremål som dyrkats
i ä. samisk religion

sejt}sten s.
sek{ant [-an•t] s. -en -er rät

linje som skär en kurva;
inverterat värde av ko-
sinus

sek{at{ör [-ö•r] s. -en -er
trädgårdssax

sekel s. seklet; pl. = el.
sekler, best. pl. seklen el.
seklerna århundrade

sekel}gammal adj. -t sekel-
gamla månghundraårig

sekel}lång adj. -t -a
sekel}skifte s.
sekel{skift{es}hus s.
sekel{skift{es}rom{ant{ik s.
sekel{skift{es}stil s.
sekel}slut s. -et; pl. =
sek{in [-ki•n] s. -en -er ä.

(venetianskt) mynt; ªvard.º
slant el. krona el. (i pl.)
pengar

sekond [-ån•d el. -ån•d] s.
-en -er chefs närmaste
man på örlogsfartyg;
medhjälpare åt boxare
mellan ronderna i match;
andra omgång i kontra-
dans

1se{kret [-e•t] s. -et; pl. = av-
söndringsvätska från körtel
m.m.

2se{kret [-e•t] adj.; n. =, -a
ªåld.º hemlig

se{kret{ari{at [-a•t] s. -et;
pl. =

se{kret{ari{ats}av{del{ning s.
se{kret}bild{ning s.
se{kret{er{ar}be{fatt{ning s.
se{kret{er{are s. -n; pl. =,

best. pl. sekreterarna
se{kret{er{ar}fågel s.
se{kret{er{ar{skap s. -et
se{kret{er{ar}ut{bild{ning s.
se{kret{ess [-ess•] s. -en
hemlig karaktär; hemlig-
hållande; tystnadsplikt

se{kret{ess}be{lägga v.
se{kret{ess}be{stämm{else s.
se{kret{ess}fråga s.
se{kret{ess}hän{syn s. av s.
se{kret{ess}knapp s.; på tele-

fon
sekretesskydd avstavas

se{kret{ess}skydd s.
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sekretesskäl avstavas
se{kret{ess}skäl s.; av s.

se{kret{ess}lag s. -en -ar
se{kret{ess}regel s., till 1regel
se{kret{ion s. -en -er av-
söndring; inre s. av-
söndring med avgivande
av produkterna till blod
o. lymfa, insöndring

se{kret{ions}org{an s.
se{kret{ions}rubb{ning s.
se{kret{or{isk [-o•-] adj. -t -a
sekretions-

se{kret{är [-ä•r] s. -en -er
skrivmöbel med snedklaff
o. höga ben

se{kret{är}klaff s.
1sekt s. -en -er trossamfund

som avskilt sig från ett
annat; avvikande religiös
grupp m.m.

2sekt s. -en tyskt mousser-
ande vin

sekt}anda s.
sekt{er{isk [-te•-] adj. -t -a
sekt{er{ism [-is•m] s. -en
sektväsen m.m.

sekt{er{ist s. -en -er
sekt{er{ist{isk adj. -t -a
sekt{ion [-kso•n] s. -en -er
genomskärning; avsnitt;
underavdelning; obdukt-
ion m.m.

sekt{ion{era v. -de lägga
tvärsnitt genom; uppdela
i delar el. avsnitt m.m.

sekt{ions}chef s.
sekt{ions}före{stånd{are s.
sekt{ions}ingenj{ör s.
sekt{ions}samm{an{träde s.
sekt{ions{vis adv.
sekt}led{are s.
sekt}med{lem s.
sekt{or [sek•t-] s. -n -er
[-o•r-]; cirkeldel be-
gränsad av båge o. 
två radier; del, område
m.m.

sekt{or}form{ig adj. -t -a
sekt{or}fyr s. -en -ar
sekt{ori{ell [-iell•] adj. -t -a
som avser olika sektorer

sekt{or{is{era v. -de uppdela

på sektorer, hänföra till
en sektor o.d.

sekt{ors}forsk{ning s.; inom
särskilda samhällssektorer

sekt{ors}org{an s.
sekt}väsen el. sekt}väsende s.
sekul{ar}fest [-a•r-] s.
hundraårsfest

sekul{ar{is{at{ion s. -en -er
sekul{ar{is{era v. -de göra
världslig; förvärldsliga,
avkristna; överflytta från
kyrklig till världslig
myndighet m.m.

sekul{ar{is{er{ing s. -en -ar
sekul{ar}minne s.
sekul{ar}snille s.; enastående

i sitt sekel o.d.
sekul{är [-ä•r] adj. -t -a
hundraårig, hundraårs-;
världslig; långsamt ske-
ende m.m.

sekund [-un•d] s. -en -er
sekunda [-un•da] adj. oböjl.
icke förstklassig, andra
klassens; s. vara

sekund{ant [-an•t] s. -en -er
medhjälpare, t.ex. åt duell-
ant el. schackspelare

sekunda}vara s. -n sekunda-
varor

sekunda}växel s.; andra ex-
emplaret

sekund}chef [-un•d-] s.; tid-
igare beteckning för rege-
mentschef i konungens
ställe

sekund{era v. -de hjälpa,
bistå, understödja

sekund{er{ing s.
sekund}jakt s.
sekund}meter s., till 1meter

ªej som facktermº meter per
sekund

sekund}snabb adj. -t -a
sekund}strid s.; vid tävling
sekund}vis{are s.
sekund{är [-ä•r] adj. -t -a
andrahands, i andra
hand; underordnad;
senare

sekund{är}be{lys{ning s.
sekund{är}ef{fekt s.

sekund{är}in{fekt{ion s.
sekund{är}in{vandr{ing s. an-
höriginvandring

sekund{är}kom{mun s.
sekund{är}strål{ning s.
sekund{är}verk{an s.
sekv{ens [-en•s] s. -en -er

ordningsföljd, svit; ton-
följd upprepad i annat
läge; bildföljd i film; rom-
ersk-katolsk kyrkosång m.m.

sekv{ens}dikt{ning s.
sekv{enti{ell adj. -t -a

ªdatabeh.º
sekv{ester [-es•t-] s. -n

sekvestrar kvarstad;
sekvestrerad vävnadsdel

sekv{estr{era v. -de belägga
med kvarstad; utstöta
död vävnad från dess org-
aniska sammanhang

sekv{estr{er{ing s.
sel s. -et; pl. = lugnvatten

mellan forsar i älv
sela v. -de lägga sele på

häst
sel}brott s.
sel}bruten adj.
sel}don s.
sele s. -n selar dragtyg för

häst m.m.
se{lekt{era [-e•r-] v. -de ut-
välja, särskilja

se{lekt{er{ing s.
se{lekt{ion [-kso•n] s. -en
urval, utväljande

se{lekt{ions}lära s.
se{lekt{iv [-i•v äv. sell•-] adj.

-t -a utväljande; särskilj-
ande m.m.

se{lekt{iv{itet [-e•t] s. -en
sel{en [-e•n] s. -en el. -et

grundämne
sel{en}cell s.; fotocell
sel{en}syra s.
self}made [sel•fmejd] adj.

oböjl. som gm duglighet har
arbetat sig upp till en
ställning; en s. man

sell{eri [-i• äv. sell•-] s. -n
(köks)växt; rotknöl el. stjälk-
knippe

sell{eri}rot s.
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sell{eri}stjälk s.
sel{ning s.
selot [-o•t el. -å•t] el. zelot s.

-en -er trosivrare
selot{isk el. zelot{isk adj.

-t -a
selot{ism [-is•m] el.

zelot{ism s. -en
sel}pinne s.
selters}glas s.; mindre dricks-

glas
selters}vatten s.; mineral-

vatten
sel}tyg s. -et; pl. =
sema{for [-å•r] s. -en -er
signalmast med rörliga
armar m.m.

sema{for}arm s.
sema{for{era v. -de signalera
med semafor el. med
handflaggor o.d.

sema{for{er{ing s.
sema{for{ist [-is•t] s. -en -er
sem{ant{ik [-i•k] s. -en be-
tydelselära; teckenlära
o.d.

sem{ant{ik{er [-an•t-] s. -n;
pl. =

sem{ant{isk [-an•t-] adj. -t -a
sem{asio{logi [-gi•] s. -n be-
tydelselära

sem{asio{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

sem{em [-e•m] s. -et; pl. =
betydelseinnehåll i god-
tycklig språklig form; be-
tydelse av ett morfem

sem{ester [-es•t-] s. -n
semestrar

sem{ester}an{lägg{ning s.
sem{ester}by s.
sem{ester}dag s.
sem{ester}er{sätt{ning s.
sem{ester}fir{are s. -n; pl. =,

best. pl. semesterfirarna
sem{ester}för{mån s.
sem{ester}hem s.
sem{ester{hems}nämnd s.
sem{ester}häls{ning s.
sem{ester}lag s. -en -ar
sem{ester}led{ig adj. -t -a
sem{ester}lön s.
sem{ester}minne s.

sem{ester}mål s.; till mål 1
sem{ester}mån{ad s.
sem{ester}ort s. -en -er
sem{ester}para{dis s.
sem{ester}penn{ing s. ªfinl.º

statligt bidrag till småföretag-
are

sem{ester}peri{od s.
sem{ester}premie s. ªfinl.º
extra lönepåslag i sam-
band med semestern

sem{ester}resa s.
sem{ester}ställe s.
sem{ester}stängd adj.; mest i

n. semesterstängt
sem{ester}stäng{ning s.
sem{ester}tid s.
semestertillägg avstavas

sem{ester}till{lägg s.
sem{ester}vecka s.
sem{ester}vik{ari{at s.
sem{ester}vik{arie s.
sem{ester}vist{else s.
sem{estra v. -de ha sem-
ester, tillbringa sin sem-
ester o.d.

semi- [se•mi-] i sms halv-
semi}fin{al [-a•l el. se•-] s.
semi}fin{al{ist [-is•t el. se•-] s.

-en -er
semi{fin{al}match s.
semi{fort{is [-fårt•-] s.; best.

= stark bibetoning; en s.
semi}kol{on [-ko•- el. se•-] s.

-et; pl. = skiljetecknet ;
sem{in{arie}biblio{tek s.
sem{in{arie}led{are s.
sem{in{arie}serie s.
sem{in{arie}upp{sats s.
sem{in{arie}öv{ning s.
sem{in{ar{ist [-is•t] s. -en -er
seminarieelev i ä. tid

sem{in{ari{um [-a•-] s. semin-
ariet seminarier undervis-
ningsform vid högskola; tidig-
are utbildningsanstalt för
lärare

sem{in{at{ion s. -en insemin-
ation

sem{in}avel [-i•-] s. avel gm
insemination

sem{in}be{frukta v.
sem{in{era v. -de utföra in-

semination på, insemin-
era

sem{in{er{ing s.
sem{in}stat{ion s.; med insem-

inationsverksamhet
sem{in}tjur s. -en -ar
sem{in{ör [-ö•r] s. -en -er
person som sysslar med
insemination

semio{logi [-gi•] s. -n läran
om tecknens betydelse
för språklig kommunik-
ation

semio{log{isk [-lå•g-] adj.
-t -a

semi{ot{ik [-i•k] s. -en
teckenlära; symtomlära

semi{ot{ik{er [-å•t-] s. -n;
pl. =

semi{ot{isk [-å•t- el. -o•t-]
adj. -t -a

semi{perme{abel [-a•-] adj.
-t semipermeabla halv-
genomtränglig

semi{perme{abil{itet [-e•t] s.
-en

sem{it [-i•t] s. -en -er person
med semitiskt språk som
modersmål

sem{it{is{era v. -de ge semit-
isk prägel m.m.

sem{it{is{er{ing s.
sem{it{isk [-i•t-] adj. -t -a;

semitiska språk omfattande
arabiska, hebreiska, etiopiska
m.fl.

sem{it{ist [-is•t] s. -en -er
kännare av semitiska
språk el. semitisk kultur

semi}trailer [se•mi-] s. på-
hängsvagn

semla s. -n semlor fettisdags-
bulle; ªfinl.º småfranska,
kuvertbröd

semmel}bag{are s.
semmel}dags adv.
semmel}tid s.
semo{logi [-gi•] s. -n betyd-
elselära

semo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
1sen adj. -t -a; tack för senast
2sen se 1sedan
3sen se 2sedan
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4sen se 3sedan
sena s. -n senor
sen}antik adj. -t -a
sen}antik{en s. best.
senap s. -en krydda; växt
senaps}burk s.
senaps}frö s.
senaps}gas s.
senaps}glas s.
senaps}gul adj. -t -a
senaps}korn s.
senaps}olja s.
senaps}sked s.
senaps}sås s.
sen{ar [-a•r] s. -en -er
orimmad jambisk tri-
meter

sen{are}lägga v.
sen{are}lägg{ning s.
sen{ast se 1sen
sen{at [-a•t] s. -en -er forn-
romersk rådsförsamling;
överhus m.m.

sen{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; senatsmedlem

sen{at{ors}tid s.
sen{ats}be{slut s.
sen{ats}för{hör s.
sen{ats}led{are s.
sen{ats}ut{skott s.
sen}barock s. -en
sen}drag s.
senegal{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Senegal

senegal{es{isk adj. -t -a
senegal{es{iska s. -n

senegalesiskor kvinna
sen}full adj. -t -a
sen}full{het s.
sen}färd{ig adj. -t -a
sen}färd{ig{het s.
sen}född adj.
sen}got{ik s.
sen}grek{isk adj. -t -a
sen}grek{iska s. -n
sen}gustavi{ansk adj. -t -a
sen}gång{are s.; djur
sen}hinna s.
sen}höst s. på senhösten
sen{höst}dag s.
sen{ig adj. -t -a
sen{ig{het s.
sen{il [-i•l] adj. -t -a mentalt

nedsatt av ålder; ªmed.º
som rör äldre

sen{il}de{mens s. ålders-
demens, särskilt Alz-
heimers sjukdom

sen{il}de{ment adj.
sen{il{itet [-e•t] s. -en

1seni{or [-å•r] s. -en -er
idrottsman som tävlar
i huvudklassen

2seni{or [se•-] adj. oböjl.; den
äldre, N.N. senior

seni{or{at [-a•t] s. -et
seni{or}lag s. -et; pl. =
seni{or}mäst{are s.
seni{ors}kol{legi{um s.; i

studentnation
seni{or}tävl{ing s.
sen}kap{it{al{ist{isk adj. -t -a
sen}klass{isk adj. -t -a
sen}knarr s. -et
sen}knut s.
sen}kom{ling s. -en -ar
sen}kommen adj.
sen}lat{in s.
sen}lat{insk adj. -t -a
sen}medel{tid s. -en
sen}medel{tida adj. oböjl.
senna s. -n växt; laxermedel
senna}blad s.
senna}buske s.
sen}re{näss{ans s.
sen}rom{ant{ik s.
sen}rom{ant{isk adj. -t -a
sen}rom{ersk adj. -t -a
sens{at{ion s. -en -er sinnes-
intryck; uppseende (t.ex.
väcka s.); uppseende-
väckande händelse el.
företeelse m.m.

sens{at{ion{al{ism [-is•m] s.
-en överbetoning av det
sensationella m.m.

sens{at{ion{ell [-ell•] adj. -t 
-a uppseendeväckande

sens{at{ions}art{ikel s.
sens{at{ions}fri adj.
sens{at{ions}hungr{ig adj.

-t -a
sens{at{ions}journ{al{ist{ik s.
sens{at{ions}lysten adj.
sens{at{ions}lyst{nad s.
sens{at{ions}mak{eri s. -et

sens{at{ions}press s. -en
sens{ibel [sensi•-] adj. -t

sensibla känslig
sens{ibil{is{era [sens-] v. -de
höja känslighet hos
organism m.m., göra över-
känslig; göra film o.d.
ljuskänsligare m.m.

sens{ibil{is{er{ing s.
sens{ibil{itet [sens-, -e•t] s.

-en
sens{it{iv [sensiti•v] adj. -t -a

överkänslig, som hänför
sig till sinnesintryck el.
känslighet; sensorisk
m.m.

sens{it{iva [-ti•-] s. -n sens-
itivor växt; nervöst känslig
person

sens{it{iv{itet [sens-, -e•t] s.
-en

sens{it{iv{itets}trän{ing s.
sensi}trän{ing [sen•s-] s.
sensitivitetsträning

sen}skida s.
sen{skide}in{flamm{at{ion el.

sen{skid}in{flamm{at{ion s.
sens{mor{al [sensmora•l el.
san(s)-] s. -en andemen-
ing, lärdom av ngt

sen}sommar s. på sen-
sommar(e)n

sen{sommar}dag s.
senso{mot{or{isk [-to•-] adj.

-t -a som avser samverk-
an mellan sinnes- o. rör-
elsenerver m.m.

sens{or s. -n -er [-o•r-]; ap-
parat inrättad att reag-
era på fysisk stimulering,
t.ex. av elektromagnetiska el.
akustiska vågor, avkännare

sens{or{isk [-o•-] adj. -t -a
sinnes-; sensoriska nerver
från sinnesorgan

sens{ori{um [-o•-] s. sensori-
et organ för psykisk reakt-
ionsförmåga; sinne el.
känsla för ngt m.m.

sen}stark adj. -t -a
sen}sträck{ning s.
sen}sträng s.
sensu{al{ism [-is•m] s. -en
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sensualitet; uppfattning som
bygger på betonande av
det sinnligt givna o.d.

sensu{al{ist s. -en -er
sensu{al{ist{isk adj. -t -a
sensu{al{itet [-e•t] s. -en
sensu{ell [-ell•] adj. -t -a
som hänför sig till sinn-
liga behov el. upplevels-
er; vällustig m.m.

sent{ens [-en•s] s. -en -er
tänkespråk, levnadsregel
m.m.

sent{ens{art{ad adj.
sent{era [sante•- el. sente•-]

v. -de uppskatta, ha för-
ståelse el. sinne för, gilla;
förnimma

sen}tida adj. oböjl.
sen}tima adj. oböjl. ªåld.º sen-
tida

senti{ment [sentimen•t] s.
-et; pl. = känsla; känslo-
inställning m.m.

senti{ment{al [sentimenta•l]
adj. -t -a känslosam, gråt-
mild m.m.

senti{ment{al{is{era v. -de
göra el. vara sentimental
m.m.

senti{ment{al{is{er{ing s.
senti{ment{al{ism [-is•m] s.

-en -er
senti{ment{al{ist s. -en -er
senti{ment{al{itet [-e•t] s. -en

-er
sen}vinter s. på senvintern
sen{vinter}dag s.
sen}vår s. på senvåren
sen{vårs}dag s.
sen}väg s. genvägar är sen-

vägar
se{par{abel [-ra•-] adj. -t

separabla avskiljbar
1se{par{at [-a•t] adj.; n. =, -a

avskild, särskild, för 
sig, enskild, fristående,
sär-

2se{par{at [-a•t] s. -et; pl. =
särtryck

se{par{at}fjädr{ing s.; för bil-
hjul m.m.

se{par{at}fred s.

se{par{at{im [-a•t-] adv. var
el. vart för sig, särskilt

se{par{at{ion s. -en -er
se{par{at{ions}pro{cess s.
se{par{at{ions}ång{est s.
se{par{at{ism [-is•m] s. -en

strävan efter avsöndring
från gemenskap; själv-
ständighetssträvan;
söndring m.m.

se{par{at{ist s. -en -er
se{par{at{ist}grupp s.
se{par{at{ist{isk adj. -t -a
se{par{at{ist}parti s.
se{par{at{ist}rör{else s.
se{par{at{ist}styrka s.
se{par{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning för av-
skiljande el. uppdelning
o.d.; centrifug för uppdel-
ning av mjölk i grädde o.
skummjölk

se{par{at{or}kula s.
se{par{at}tryck s.
se{par{at}ut{ställ{ning s.
se{par{era v. -de avskilja;
uppdela; med separator
behandla mjölk el. avskilja
grädde el. skummjölk; av-
lägsna sig; skiljas m.m.

se{par{er{ad adj. s. mjölk
skummjölk

se{par{er{ing s. -en -ar
se{par{er}tratt s.
sepia s. -n sepior bläckfisk;

färg m.m.
sepia}brun adj. -t -a
sepia}färg{ad adj.
sepia}lav{er{ing s.
seps{is [sep•s-] s. -en blod-
förgiftning

sept{ember [-tem•b-] s.
oböjl. en klar s.

sept{ember}dag s.
sept{enni{um [-enn•-] s.

septenniet septennier sju-
årsperiod

sept{ett [-ett•] s. -en -er
musikstycke för sju in-
strument; grupp om sju
musiker

sept{ik}tank [sep•t-] s. sept-
isk tank

sept{im [-i•m] s. -en -er
vapenläge el. parad i fäktning;
ss förled i sms äv. septima-

sept{ima [sep•t-] s. -n sept-
imor intervall mellan första o.
sjunde tonen i en skala
m.m.

sept{ima}ac{kord [sep•t-] el.
sept{im}ac{kord [-ti•m-] s.

sept{isk [sep•t-] adj. -t -a
som åstadkommer för-
ruttnelse (t.ex. s. tank för
avloppsvatten); blodförgift-
nings-

septua{ges{ima [-ge•-] s.
oböjl. nionde söndagen
före påsk; en s.

seraf [-a•f] s. -en -er (lov-
sjungande) ängel m.m.

seraf}huvud s.
Seraf{im{er}band [-i•-] s.
Seraf{im{er}kedja s.
Seraf{im{er}orden s. best.;

med kedja med serafhuvuden
Seraf{im{er}ridd{are s.
seraf{isk [-a•-] adj. -t -a
änglalik, änglaren

ser{alj [-al•j] s. -en -er öster-
ländskt furstligt palats;
sultanpalats; harem

ser{alj}liv s.
serb s. -en -er inv. i Serbien
serb{isk adj. -t -a
serb{iska s. -n serbiskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
serbo}kroat{isk [-a•- el.
sär•b-] adj. -t -a

serbo}kroat{iska s. -n språk
ser{en [-e•n] adj. -t -a

himmelskt klar el. ren el.
fridfull el. upphöjd

ser{en{ad [-a•d] s. -en -er
nattlig sångarhyllning;
instrumentalkomposition

ser{en{ad}sång{are s.
ser{en{itet [-e•t] s. -en
serge [särs] s. -n [-en] el. -t
[-et]; pl. -r [-er] tyg

serge{ant [-san•t] s. -en -er
värnpliktigt gruppbefäl

serie s. -n -r rad, oavbruten
följd m.m.; s. i fotboll;
aritmetisk s.; tecknad s.
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serie}alb{um s.
serie}fig{ur s.
serie}fin{al s.
serie}form s. -en -er
serie}fot{boll s. -en
serie}koppla v.
serie}koppl{ing s.
serie}krock s.
serie}led{ande adj. oböjl.
serie}led{are s.
serie}led{ning s.
seri{ell [-ell•] adj. -t -a
grundad på el. ordnad i
serie, serie-

serie}magas{in s.
serie}match s.
serie}mörd{are s.
serie}pro{dukt{ion s.
serie}ruta s.
serie}seger s.
serie}segr{are s.
serie}spel s. -et; pl. =
serie}syst{em s.
serie}tab{ell s.
serie}teckn{ing s.
serie}tid{ning s.
serie}till{verka v.
serie}till{verk{ning s.
serie}vinst s.
seri{grafi [-i•] s. -n schablon-
tryck med hjälp av duk
av silke el. syntetiskt
material

seri{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
seri{os{itet s. -en det att
vara seriös

seri{ös [-ö•s] adj. -t -a all-
varlig; på allvar intress-
erad; allvarligt menad
m.m.; s. musik motsatt:
underhållningsmusik

sero{log [-å•g] s. -en -er
sero{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om serum

sero{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
sero{ton{in [-i•n] s. -et signal-

substans i de flesta viktiga
nervbanor

serp{ent [-en•t] s. -en -er
äldre ormlikande träblåsin-
strument

serp{ent{in [-i•n] s. -en -er
slingrande väg el. flod;

rullad pappersremsa som
kastas o. rullar upp sig;
fjälligt el. trådigt mineral m.m.

serp{ent{in{era v. -de gå i
slingor m.m.; ån serpentin-
erar

serp{ent{in{er{ing s.
serp{ent{in{is{era v. -de serp-
entinera; omvandla el.
omvandlas till mineralet
serpentin

serp{ent{in{is{er{ing s.
serp{ent{in}kurva s.
serp{ent{in}slinga s.
serp{ent{in}väg s.
ser{um s. -et; pl. = klar
vätska med antikroppar i el.
från blod m.m.

ser{um}be{handl{ing s.
ser{um}dia{gnost{ik s.
ser{um}in{jekt{ion s.
serva [sör•va] v. -de 1 sätta
bollen i spel i tennis m.m.
2 ge service, betjäna; låta
bil undergå service, till-
syn m.m.

serv{are [sör•v-] s. -n; pl. =,
best. pl. servarna

serve [sörv] s. -n servar
slag varmed bollen sättes
i spel i tennis m.m.

serve}boll s.
serve}ess el. serve}äss s., till

1ess
serve}game s.
serve}gen{om{brott s.
serve}mot{tag{are s.
server [sör•ver] s. -n servrar

ªdatabeh.º dedikerad dator
i ett datornät

serv{era v. -de
serve}re{tur s.
serv{er{ing s. -en -ar
serv{er{ings}av{gift s.
serv{er{ings}bord s.
serv{er{ings}disk s.; till

disk 1
serv{er{ings}fat s.
serv{er{ings}gång s. -en -ar
serv{er{ings}kork s.
serv{er{ings}kupé s.
serv{er{ings}lok{al s.
serv{er{ings}pers{on{al s.

serv{er{ings}rum s.
serv{er{ings}vagn s.
serve}ruta s.
serv{ett [-ett•] s. -en -er;

motta fienden med varma
servetter med intensiv eld
o.d.

serv{ett}bryt{ning s.
serv{ett}ring s.
serveäss se serveess
serv{ice [sö•rvis el. sör•v-] s.

-n [-sen]; kundtjänst; be-
tjäning; tillsyn el. över-
syn av bil m.m.

serv{ice}anda s.
serv{ice}an{lägg{ning s.
serv{ice}arbet{are s.
serv{ice}arbete s.
serv{ice}be{hov s.
serv{ice}bo{stad s.; för handi-

kappad
serv{ice}box s., till 1box vid

bank m.m.
serv{ice}but{ik s. kvarters-
butik med förlängda
öppettider

serv{ice}center s., till 3center
serv{ice}centr{al s.
serv{ice}centr{um s.
serv{ice}far{tyg s.
serv{ice}funkt{ion s.
serv{ice}före{tag s.
serv{ice}gata s.
serv{ice}hus s.; med gemen-

samma serviceanläggningar
m.m.

serv{ice}in{rikt{ad adj.
serv{ice}jobb s.
serv{ice}kost{nad s.
serv{ice}lägen{het s.
serv{ice}man s., till 1man
serv{ice}när{ing s.
serv{ice}om{råde s.
serv{ice}org{an s.
serv{ice}pers{on{al s.
serv{ice}sam{hälle s.
serv{ice}sekt{or s.
serv{ice}ut{bud s.
serv{ice}varv s.
serv{ice}verk{sam{het s.
serv{ice}verk{stad s.
serv{ice}yrke s.
serv{il [-i•l] adj. -t -a kryp-

767 servil

21202 Ordlista S  12-11-27  10.16  Sida 767



ande, fjäskande; över-
drivet tjänstaktig

serv{il{ism [-is•m] s. -en
kryperi o.d.

serv{il{itet [-e•t] s. -en
serv{is [-i•s] s. -en -er hel
uppsättning av porslin
o.d.; serveringsavgift

serv{is}av{gift s. betjänings-
avgift

serv{is}kärl s.
serv{is}led{ning s.; till el. från

abonnent m.m.
serv{is}pers{on{al s.
serv{it{ris [-i•s] s. -en -er
kvinna som serverar på
restaurang m.m.

serv{it{ut [-u•t] s. -et; pl. =
besvär el. last som vilar
på en fastighet, t.ex.
annans rätt till väg

serv{it{uts}av{tal s.
serv{it{uts}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. servituts-
havarna

serv{it{uts}regel s., till 1regel
serv{it{uts}rätt s.
serv{it{ör [-ö•r] s. -en -er
man som serverar på
restaurang m.m.

serv{it{örs}jacka s.
serv{ning [sör•v-] s.
servo s. -n servomotor el.
servomekanism

servo}broms s.
servo}mot{or s.
servo}roder s.
servo}styr{ning s.
servo}syst{em s.
ser{ös [-ö•s] adj. -t -a; s.

vätska som består av el.
liknar blodserum o.d.; s.
hinna fuktad med serös
vätska

ses v. sågs, setts, pres. ses
träffas

1sesam s. -en växt; frön
2sesam s. oböjl. ord el.

formel som bereder till-
träde m.m.; sesam, öppna
dig! anv. som magisk formel
m.m.; ett s.

sesam}formel s.

sesam}frö s.
sesam}olja s.
sessa s. -n sessor ªvard.º
prinsessa

sess{ion [seso•n] s. -en -er
sammanträdesperiod

sess{ions}dag s.
sess{ions}sal s.
se}så [-å•] interj.
set [sett] s. -et; pl. =

1 underavdelning av
match i tennis m.m. 2 upp-
sättning kläder el. verktyg
o.d., sätt

set}boll s.
set}jumper s.
set}kofta s.
setter s. -n settrar hund
setter}tik s.
settle{ment [sett•el-] s. -et;

pl. = koloni; nybygge
m.m.

se}värd adj.
se}värd{het s. -en -er

1sex räkn.
2sex s. -et det sexuella,

sexualliv; sexuell drag-
ningskraft el. utstrålning;
äv. om samlag; som förled i
sms äv. köns-, sexual-; ha
sex med ngn

sexa s. -n sexor 1 siffran 6
2 lättare måltid efter fest
el. sammanträde m.m.

sexa{ges{ima [-ge•-] s. oböjl.
åttonde söndagen före
påsk; en s.

sex{barns}fam{ilj s.
sex}bomb s. ªvard.º mycket
sexig kvinna

sex}brott s.
sex}cylindr{ig adj. -t -a
sex{dag{ars}lopp s.
sex}de{but s.
sex}drott{ning s.
sex}dubbel adj.
sex}fil{ig adj. -t -a; s. motor-

väg
sex}film s.
sex}fix{er{ad adj.
sex}fot{ad adj.
sex}fot{ing s. -en -ar
sex}galn{ing s.

sex}handel s.
sex}hundra räkn.; särskr. äv.
sex}hundra{de räkn.
sex}hörn{ing s. -en -ar
sex{ig adj. -t -a sexuellt be-
tonad el. tilldragande el.
eggande

sex{ig{het s.
sex{ism [-is•m] s. -en be-

traktelse- el. handlingssätt som
innebär könsdiskriminer-
ing

sex{ist{isk adj. -t -a
sex}kant s.
sex}kant{ig adj. -t -a
sex{kants}mutter s. -n sex-

kantsmuttrar
sex}klubb s.
sex{ling s. -en -ar; föda sex-

lingar sex barn vid
samma tillfälle

sex{lings}födsel s.
sex}liv s.
sex}mord s.
sex}mån{ad{ers adj. oböjl. ett

s. vikariat
sex{mån{ad{ers}peri{od s.
sex{mån{ad{ers}re{sult{at s.
sex{mån{ad{ers}växel s.
sex}mäst{are s.
sex}mäst{ar{inna s.
sex}ob{jekt s.
sexo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om könslivet

sexo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
sex}orgie s.
sex}pack s. -en -ar förpack-
ning med sex stycken av
ngt

sex}partner s.
sex}pip{ig adj. -t -a
sex}rad{ig adj. -t -a
sex{rads}korn s.
sex}rumm{are s. -n; pl. =,

best. pl. sexrummarna sex-
rumslägenhet

sex{rums}lägen{het s.
sex}sam{tal s.; per telefon
sex}scen s.
sex}sid{ig adj. -t -a
sex}sid{ing s. -en -ar
sex}siffr{ig adj. -t -a
sex}slav s. -en -ar
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sex}sträng{ad adj.
sex}stäng{ning s.
sex}sym{bol s.
sext s. -en -er intervall mellan

första o. sjätte tonen i en
skala m.m.

sext}ac{kord s.
sex}tagg{are s. -n; pl. =, best.

pl. sextaggarna
sext{ant [-an•t] s. -en -er
vinkelmätningsinstru-
ment med en cirkelbåge
om 60 grader

sext{ett [-ett•] s. -en -er
musikstycke för sex in-
strument; grupp om sex
musiker

sexti se sextio
sex{timm{ars}dag s.
sex}tio äv. vard. sex}ti räkn.

s. tusen
sex{tio}en räkn.; vid uppräkn-

ing äv. sextioett
sex{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

sex{tio}ett räkn.
sex{tio}första räkn.; mask.

sextioförste
sex}ti{on{de räkn.; ordningstal
sex{ti{on}del äv.

sex{ti{on{de}del s.
sex{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
sex{tio}tal s. ett sextiotal
omkring sextio; sextio-
talets författare

sex{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
sex{tio{tals}stil s.
sex{tio}år{ig adj. -t -a
sex{tio}år{ing s.
sex{tio{års}åldern s. best.
sex}tjänst{er s. pl.
sex{ton räkn. s. tusen
sex{ton{de räkn.; ordningstal
sex{ton}del äv.

sex{ton{de}del s.
sex{ton{dels}not s. -en -er
sex{ton{hundra}tal{et s. best.
sex{ton}år{ig adj. -t -a
sex{ton}år{ing s.
sex{ton{års}åldern s. best.
sex}trak{ass{eri{er s. pl.
sex}tur{ism s.
sex}tur{ist s.

sex}tusen räkn.; särskr. äv.
sex}tusen{de räkn.
sexu{al- [-a•l-] i sms köns-,
sexuell

sexu{al}akt s.
sexu{al}brott s.
sexu{al}drift s.
sexu{al}dåre s.
sexu{al}för{bryt{are s.
sexu{al}horm{on s.
sexu{al}hygi{en s.
sexu{al{ia [-a•l-] s. pl. köns-
livets företeelser o. för-
hållanden

sexu{al{is{era v. -de göra
sexuell, ge sexuell prägel

sexu{al{is{er{ing s.
sexu{al{itet [-e•t] s. -en
sexu{al}kun{skap s.
sexu{al}liv s.
sexu{al}mor{al s.
sexu{al}mord s.
sexu{al}orgie s.
sexu{al}partner s.
sexu{al}psyko{logi s.
sexu{al}rom{ant{ik s.
sexu{al}råd{giv{ning s.
sexu{al}skräck s.
sexu{al}syst{em s.; för indel-

ning av växter
sexu{al}tabu s.
sexu{al}under{vis{ning s.
sexu{al}upp{lys{ning s.
sexu{ell [-ell•] adj. -t -a som
rör kön el. könsliv o.d.

sex{vån{ings}hus s.
sex}år{ig adj. -t -a
sex}år{ing s.
sex{års}verk{sam{het s. skol-
förberedande verksam-
het för sexåringar

sex{års}åldern s. best.
sex}över{grepp s.
seychelli{er [sejsell•-] s. -n;

pl. = inv. på Seychellerna
seychell{isk adj. -t -a
seychell{iska s. -n seychell-

iskor kvinna
sfinx [-nks] s. -en -er fabel-
väsen med människo-
huvud o. lejonkropp;
ªbildl.º gåtfull person

sfinx}an{sikte s.

sfinx{art{ad adj.
sfinx}lik adj. -t -a

1s-form [ess•-] s. -en -er
språkform på s, t.ex.
grävas

2s-form el. S-form s. -en -er;
t.ex. hos kaka

s-form{ad el. S-form{ad adj.
sfär s. -en -er klot; klot-
formigt hölje; omgiv-
ning; skikt, krets; verk-
samhetsområde m.m.

sfär{isk adj. -t -a
sfäro{id [-i•d] s. -en -er geo-
metrisk kropp som upp-
står när en ellips roterar
kring en av sina axlar

sfäro{meter [-me•-] s. -n
sfärometrar instrument
för mätning av krök-
ningsradie hos linser
m.m.

sfär}yta s.
shagg [sägg] s. -en fin-
skuren piptobak

shagg}tobak s.
shah [sa] el. schah s. -en -er
persisk el. iransk konung
i ä. tid

shaka [sej•ka] v. -de dansa
shake

shake [sejk] s. -n [-en] dans
med skakande rörelser

shaker [sej•ker] s. -n; pl. =
el. enl. eng. böjn. drink-
blandare

shaman se schaman
shamanism se schamanism
shantung [san•t-] s. -en

sidentyg
shantung}blus s.
shantung}jacka s.
shantung}siden s.
shejk se schejk
shellack se schellack
shelter}däck [sel•t-] s.
skyddsdäck ovanför fartygs
huvuddäck

shelter}däck{are s. -n; pl. =,
best. pl. shelterdäckarna

shelter{däcks}far{tyg s.
sheriff [-iff•] s. -en -er

ämbetsman i Storbritannien,
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Irland o. (med polisiära upp-
gifter m.m.) USA

sheriff}stjärna s.
sherry [-i el. -y] s. -n spanskt

starkvin
sherry}glas s.
sherry}kobbel s.
sherry}vin s., till 1vin
shet{lands}ponny [sett•-] s.;

från Shetlandsöarna
shet{lands}tröja s.
shet{lands}ull s.
shet}ländsk adj. -t -a
shet}ländska s. -n shet-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

shia [si•a] s. oböjl. huvud-
riktning inom islam

shia}musl{im s.
shiit [si•t] s. -en -er shia-
muslim

shiit{isk adj. -t -a
shill{ing s. -en; pl. = numera

avskaffat engelskt mynt
shingel s. -n damfrisyr
med kortklippt, mot
nacken allt kortare hår

shingla v. -de klippa i
shingel

shingl{ing s.
shinto{ism [-is•m] s. -en

japansk religion
shipp{ing s. -en sjöfart,
rederiverksamhet o.d.

shirt{ing [sö•r-] s. -en bom-
ullstyg

shoddy [sådd•i el. -y] s. -n
konstull av ovalkad hel-
yllelump m.m.

shoddy}garn s.
shop [såpp] s. -en el.

shoppen; pl. -ar el.
shoppar butik

shoppa v. -de handla i
butiker

shopp{ing s. -en inköpsrond
m.m.

shopp{ing}center s., till
3center köpcentrum

shopp{ing}centr{um s.
shopp{ing}lista s.
shopp{ing}rond s.
shopp{ing}runda s.

shopp{ing}tur s. -en -er
shopp{ing}vagn s.
shopp{ing}väska s.
shorts [så•-] s. pl. -en kort-
byxor för sport m.m.

shorts}klädd adj.
show [såu el. såvv] s. -en 

-er underhållningsprogram
m.m.

showa [såu•a el. såvv•a] v.
-de uppträda i shower
o.d.; skoja

show}art{ist s.
show}busi{ness s.
show}film s.
show}nummer s.
shunt [sunt] s. -en -ar för-
bindelseledning; sidoför-
bindelse mellan blodkärl;
parallellkopplad elektr-
isk grenledning m.m.

shunta [sun•ta] v. -de låta
gå genom shunt; parall-
ellkoppla m.m.

shunt}koppl{ing s.
shunt}led{ning s.
shunt{ning s.
shunt}vent{il s.; i värmeledning

1si adv. ngt går si och så inte
särskilt bra

2si interj. ªåld., prov.º se
sia v. -de förutsäga, spå;
förkunna

siam{es [-e•s] s. -en -er katt;
ªåld.º thailändare

siam{es{isk [-e•s-] adj. -t -a;
siamesiska tvillingar hop-
vuxna tvillingar

siam{es}katt s.
si{are s. -n; pl. =, best. pl.

siarna profet; spåman;
förkunnare med fram-
tidsblick m.m.

si{ar}för{måga s.
si{ar}ord s.
sibet [si•- el. -be•t] s. -en -er
sibetolja; äv. sibetkatt

sibet}katt s.; rovdjur
sibet}olja s.; som luktmedel

använt sekret från sibet-
katt

sibiri{er [-bi•-] s. -n; pl. =
inv. i Sibirien

sibir{isk adj. -t -a
sibylla [-yll•-] s. -n sibyllor

forntida grekisk sierska el.
spåkvinna

sibylle}spå{dom s.
sibyll{insk [-i•n-] adj. -t -a
sicili{an{are [-a•n-] s. -n;

pl. =, best. pl. sicilianarna
inv. på Sicilien

sicili{ansk [-a•n-] adj. -t -a
sicili{anska s. -n sicilianskor

1 ej pl.; dialekt 2 kvinna
sick s. -en -ar rand el.
ränna i plåt

sicka v. -de förse med
sickar

sick{at{iv [-i•v] s. -et; pl. =
torkmedel för oljefärg m.m.

sick{at{iv}pre{par{at s.
sickel s. -n sicklar stålskiva
med skarp kant för skrap-
ning

sickel}skiva s.
sicken pron. sicket sickna

ªvard.º sådan; s. en
sick}hammare s.

1sickla v. -de skrapa el. fin-
putsa med sickel e.d.

2sickla se seckla
1sickl{ing s. -en -ar 1 sickel

2 knappast pl.; till 1sickla
2sickling se seckling
sickl{ings}stål s.
sick{ning s.

1sick}sack s. oböjl. linje el.
bana o.d. som går i
skarpa vinklar fram o.
tillbaka; i s.

2sick}sack adv. i sicksack
sick}sacka v. -de röra sig
i sicksack o.d.

sick{sack}blixt s.
sick{sack}form{ig adj. -t -a
sick{sack}linje s.
sick{sack}mönster s.
sick{sack{ning s.
sick{sack}väg s.
sid adj. sitt sida 1 ªåld.º
långt nedhängande;
fotsid 2 ªåld.º mest som 
förled i sms låglänt

sida s. -n sidor; lämna åt
sidan; ha sina sidor; å ena
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(andra) sidan – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

sid}an{tal s.
sid}bena s.
sid}byte s. -t -n t.ex. i fotbolls-

match
side}board [saj•dbård] s.

-et; pl. = lågt matrums-
skåp för bordsservis o.d.

siden s. -et
siden{akt{ig adj. -t -a
siden}apa s.
siden}band s.
siden}blank adj. -t -a
siden}blus s.
siden}brok{ad s.
siden}damast s.
siden}drap{eri s.
siden}duk s.
siden}foder s.
siden}glans s.
siden}gläns{ande adj. oböjl.
siden}hals{duk s.
siden}klädd adj.
siden}klänn{ing s.
siden}kudde s.
siden}mask s. -en -ar
siden}mjuk adj. -t -a
siden}pyjam{as s.
siden}ros{ett s.
siden}scarf s.
siden}skjorta s.
siden}sko s.
siden}skärm s. -en -ar
siden}slips s.
siden}svans s.; fågel
siden}trä s.
siden}tyg s.
siden}täcke s.
siden}väv{are s.
siden}väv{eri s.
sider{isk [-e•-] adj. -t -a som
hänför sig till stjärnor
o.d.; sideriskt år stjärnår

sider{it [-i•t] s. -en -er ferro-
karbonat; järnmeteorit

sider{os [-å•s] s. -en -er av-
lagring av järn i lungorna
m.m.

sid}ficka s.
sid}fläsk s.
sid}fot s., till 1fot; utrymme
längst ner på sida

sid}hän{vis{ning s.
sid}led s. oböjl. i s.
sid}led{es adv.
sid}linje s.; mest i fråga om

fotbollsplan o.d.
sid}läng{es adv.
sid}länt adj.; n. =, -a sank
och låglänt; till sid 2

sid}länt{het s.
sid}nummer s.
sid}numr{er{ing s.
sido}ac{kred{it{er{ad adj.; om

diplomat ackrediterad att
företräda sitt land på
mer än ett ställe

sido}altare s.
sido}an{märk{ning s.
sido}ap{par{at s. extra tele-
fon ansluten till huvud-
apparat

sido}arm s.
sido}be{lysa v.
sido}be{lys{ning s.
sido}blick s.
sido}bord s.
sido}bygg{nad s.
sido}dörr s.
sido}ef{fekt s.
sido}fack s.
sido}form s. -en -er
sido}fråga s.
sido}fönster s.
sido}gata s.
sido}gren s.
sido}gång s. -en -ar
sido}hän{syn s.
sido}in{flyt{ande s.
sido}in{gång s.
sido}in{komst s.
sido}kamr{at s.
sido}kap{ell s.
sido}kast s. -et; pl. =
sido}kol{lis{ion s.
sido}krock s.
sido{krock}skydd s.
sido}linje s.; mest som genea-

logisk term
sido}ljus s.
sido}läkt{are s.
sido}ordna v.
sido}ordn{ad adj.
sido}org{an{is{at{ion s.
sido}re{plik s.

sido}roder el. sid}roder s.
sido}rum s.
sido}ruta el. sid}ruta s.
sido}rör{else s.
sido}skepp s.; i kyrka
sido}skott s.
sido}slits s.
sido}spår s.
sido}steg s.
sido}stycke el. sid}stycke s.
sido}ställa v.
sido}ställd adj.
sido}stöd el. sid}stöd s.
sido}tema s.
sidovagn se sidvagn
sido}vapen s.
sido}vind el. sid}vind s.
sido}väg s.
sid}rikta v.
sid}rikt{ning s.
sidroder se sidoroder
sidruta se sidoruta
sid}siffra s.
sid}steppa v. snabbt för-
flytta sig åt sidan vid box-
ning; ªvard.º förbigå ngn,
ställa ngn utanför

sid}stepp{ning s.
sidstycke se sidostycke
sidstöd se sidostöd
sid}söm s.
sid}vagn äv. sido}vagn s.
sid}vall s.; till sid 2
sid{valls}hö s.
sid}vart adv. i sidled
sidvind se sidovind
sid}vinst s.
sid}värts adv. i sidled o.d.
sid{värts}rör{else s.; vid rid-

ning
sid}vörd{nad s. ringaktning,
brist på hänsyn el. re-
spekt m.m.

sierra{leoni{er [-å•n-] s. -n;
pl. = inv. i Sierra Leone

sierra{leonsk adj. -t -a
sierra{leonska s. -n sierra-

leonskor kvinna
si{erska s. -n sierskor
kvinnlig siare

siesta [-es•ta] s. -n siestor
middagsvila, middags-
slummer
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siesta}timme äv. siesta}-
timma s.

siffer}be{tyg s.
siffer}bit{are s. -n; pl. =, best.

pl. sifferbitarna ªvard.º
sifferintresserad person

siffer}ex{erc{is s.
siffer}fönster s.; i räknemaskin
siffer}granska v.
siffer}gransk{ning s.
siffer}karl s.
siffer}kod s.
siffer}kolumn s.
siffer}kom{bin{at{ion s.
siffer}materi{el s.
siffer{mäss{ig adj. -t -a
siffer}räkn{ing s.
siffer}serie s.
siffer}sinne s.
siffer{skydds}mask{in s.
siffer}tab{ell s.
siffer}tips s.
siffer}under{lag s.
siffer}upp{gift s.
siffer}värde s.
siffra s. -n siffror
sif{on [-å•n] s. -en -er häv-
ert, sugrör; flaska med
hävert för servering av
kolsyrad dryck m.m.

sif{on}flaska s.
sig [sej äv. si•g] äv. vard.

2sej pron.; refl.
sigel s. -n sigler förkort-
ningstecken

sight}see{ing [saj•tsiin] s.
-en -ar rundtur för bese-
ende av sevärdheter

sight{see{ing}buss s.
sight{see{ing}färd s.
sight{see{ing}tur s. -en -er
sig{ill [-jill•] s. -et; pl. =

stämpel med avtryck för
försegling m.m.

sigillack avstavas sig{ill}-
lack s.

sig{ill}be{var{are s. -n; pl. =,
best. pl. sigillbevararna

sig{ill{era v. -de förse med
sigill

sig{ill{er{ing s.
sig{ill}för{sedd adj.
sig{ill}kapsel s.

sig{ill}ring s.
sig{ill}stamp s. -en -ar
sig{ill}stämpel s.
sigma [sigg•-] s. -t; pl. -n

el. = grekisk bokstav
signa [-nn-] v. -de ªåld.º väl-
signa; helga, inviga; ut-
föra besvärjelser, uttala
kraftord m.m.

sign{al [-nna•l] s. -en -er
sign{al}alfa{bet s.
sign{al}bok s., till 1bok
sign{al}eld s.
sign{ale{ment [-nn-, -en•t] s.

-et; pl. = beskrivning av
samling kännetecken på
en person o.d.

sign{ale{ments}lära s.
sign{al{era v. -de ge signal;
meddela med signaler;
tillkännage el. förebåda
m.m.

sign{al{er{ing s.
sign{al{er{ings}syst{em s.
sign{al}flagga s.
sign{al}färg s.
sign{al}horn s.
sign{al{ist [-is•t] s. -en -er vid

signaltrupperna m.m.
sign{al{ist}ut{bild{ning s.
sign{al}klocka s.
sign{al}knapp s.
sign{al}kod s.
sign{al}kräfta s.
sign{al}lampa s.
sign{al}lykta s.
sign{al}mast s.
sign{al}pipa s.
sign{al}pist{ol s.
sign{al}rak{et s.
sign{al}rege{mente s.
sign{al}regl{er{ad adj.
sign{al}regl{er{ing s.
sign{al}skott s.
sign{al}span{ing s.
sign{al}sub{stans s. ämne
som förmedlar överför-
ing av nervimpulser

sign{al}syst{em s.
sign{al}tjänst s.
sign{al}trupp s.
sign{al}ämne s. signalsub-
stans

sign{at{ur [sinnatu•r] s. -en 
-er namnförkortning; för-
fattarnamn; påskrift med
bruksanvisning på läke-
medelsförpackning; sär-
märke m.m.

sign{at{ur}för{falsk{ning s.
sign{at{ur}för{fatt{are s.
sign{at{ur}mel{odi s.
sign{at{är}makt [sinnatä•r-]

s. -en -er som undertecknat
mellanfolkligt fördrag

sign{else s. -n -r ªåld.º sign-
eri; välsignelse

sign{era [sinne•- el. sinje•-]
v. -de underteckna; sätta
sitt namn el. märke på;
märka m.m.

sign{eri [sinneri•] s. -et -er
ªåld.º besvärjelse o.d.

sign{er{ing [sinne•- el.
sinje•-] s.

sign{er{ings}met{od s.
sign{et [sinne•t] s. -et; pl. =
sigill; boktryckarmärke

sign{et}ring s.
signi{fik{ans [sinnifikan•s el.
-an•s] s. -en -er

signi{fik{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a betecknande;
betydelsefull; statistiskt
säkerställd, icke slump-
mässig

signi{fik{at{iv [-i•v äv. sin•n-]
adj. -t -a betecknande;
signifikant

sign{um [sin•n-] s. -et; pl. =
äv. signa, best. pl. -en äv.
signa tecken el. be-
teckning för boks kata-
logiserade plats o.d.; namn-
förkortning; särmärke
m.m.

sik s. -en -ar fisk
sikel s. -n siklar vikt el. mynt

(i Bibeln)
sikh [sik] s. -en -er medlem
av indiskt religiöst sam-
fund

sikh{isk adj. -t -a
sik}löja s.
sik{löje}fiske s.
sik}rom s. -men
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1sikt s. -en möjlighet att se;
synvidd, tidsfrist; på kort,
lång s.; på s. på lång sikt,
i längden o.d.

2sikt s. -en -ar redskap för
sortering el. rensning av
finkornigt material;
siktat mjöl m.m.

sikta v. -de 1 rikta blick o.
vapen mot ett mål; få
inom synhåll, skönja; s.
på ªbildl.º inrikta sig på
m.m. 2 låta ngt passera
genom sikt

sikt{are s. -n; pl. =, best. pl.
siktarna

sikt{bar adj. -t -a som ger god
sikt, klar o.d. (t.ex. s. luft);
möjlig att se el. skönja

sikt{bar{het s.
sikt}djup s.
sikt}duk s.
sikte s. -t -n siktanordning

på gevär; synhåll o.d.; sikt-
ande m.m.; ta s. på sikta
på äv. bildl.

sikt}för{bättr{ing s.
sikt}för{håll{and{en s. pl.
sikt}för{sämr{ing s.
sikt{ig adj. -t -a siktbar
sikt{ig{het s.
sikt}in{rätt{ning s.
sikt}in{ställ{ning s.
sikt}kon{strukt{ion s.
sikt}linje s.
sikt}lös adj. -t -a
sikt}mask{in s.
sikt}medel s.
sikt}mjöl s.
sikt}märke s.
sikt{ning s.
sikt}punkt s.
sikt}skåra s.
sikt}sträcka s.
sikt}växel s. avistaväxel

1sil s. -en -ar redskap med
duk e.d. för rening av
vätska; ªvard.º dos injicerad
narkotika

2sil s. -et silande
sila v. -de rena el. avskilja
med sil o.d.; låta rinna el.
sippra m.m.

sil{are s. -n; pl. =, best. pl.
silarna

sil}ben s.; i kranium
sil}duk s.
silen [-e•n] s. -en -er gammal
satyr m.m.

siles}hår s.; växt
silhu{ett [siluett•] äv.

silu{ett s. -en -er skugg-
bild, konturbild o.d.

silhu{ett}bild s.
silhuetteckning avstavas

silhu{ett}teckn{ing s.
silhu{ett{era [silu-] äv.

silu{ett{era v. -de avbilda
el. avteckna i silhuett

silhu{ett{er{ing äv. silu{ett{-
er{ing s.

silhu{ett}klipp s.
silhu{ett}klipp{are s.
silhu{ett}klipp{ning s.
silhu{ett}konst s.
silhu{ett}por{trätt s.
silhu{ett}skarp adj. -t -a
silhu{ett}skytte s.
silici{um [-li•-] s. -et el.

siliciet el. = kisel
silici{um}för{en{ing s.
silik{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er salt av kiselsyra;
silikatcement

silik{at}cem{ent s.; för tand-
fyllning

silik{at}färg s.
silik{on [-å•n] s. -en el. -et;

pl. -er äv. = polymer innehåll-
ande kisel

silik{on}gummi s.
silik{os [-å•s] s. -en sten-
dammslunga

silke s. -t – Sms-fog: silkes-
äv. silke-.

silk{es}apa s.
silk{es}band s.
silk{es}fjäril s.
silk{es}garn s.
silk{es}glans s.
silk{es}gläns{ande adj. oböjl.
silk{es}kok{ong s.
silk{es}len adj. -t -a
silk{es}mask s. -en -ar
silk{es}mjuk adj. -t -a
silk{es}papper s.

silk{es}sammet s.
silk{es}snodd s.
silk{es}snöre s. få silkes-

snöret uppmanas att
avgå o.d.

silk{es}spinn{are s.; fjäril
silk{es}strumpa s.
silk{es}tass s. -en -ar
silk{es}tråd s.
silk{es}tunn adj.
silk{es}vante s. ªofta bildl.º

använda silkesvantar gå
varsamt fram

silk{ig adj. -t -a silkesartad
silk screen [sil•k skri•n] s.

oböjl.; metod för tryckning
sill s. -en -ar fisk
sillake avstavas sill}lake s.
sill}ben s.
sill}bit s.
sill}blänk s.
sill}bord s.
sill}bricka s.
sill}bulle s.
sill}burk s.
sill}filé s.
sill}fiske s.
sill}fru{kost s.
sill}grat{äng s.
sill}grissla s.; fågel
sill}in{lägg{ning s.
sill}kung s.; fisk
sill}mjölke s. ªnedsättandeº
feg person, morsgris

sill}not s. -en -ar
sill}olja s.
sill}rök{eri [-ri• el. sill•-] s.
sill}sall{ad s.
sill}sexa s.
sill}stim s.
sill}stryp{are s. ªnedsättandeº
specerihandlare

sill}trut s.; fågel
sill}tunna s.
sill}val s. -en -ar
sillåda avstavas sill}låda s.
sil{ning s.
silo s. -n; pl. -r el. -er lager-
behållare, t.ex. för spann-
mål el. ensilage; lagertorn

silo}bygg{nad s.
silo}torn s. -et; pl. =
sil}regn s.
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siluett se silhuett
siluettera se silhuettera
siluettering se silhuettering
silur [-u•r] s. -en ªgeol.º
period o. system mellan
ordovicium o. devon

silur}av{lagr{ing s.
silur}foss{il s.
silur{isk adj. -t -a
silur}lager s., till 1lager
silver s. silvret; pl. =, best. pl.

silvren metall; silvermedalj
silver}arm{band s.
silver}be{slag s.
silver}be{stick s.
silver}blank adj. -t -a
silver}blänk{ande adj. oböjl.
silver}bricka s.
silver}brod{eri s.
silver}brok{ad s.
silver}brons s., till 1brons
silver}brud{par s.
silver}bröllop s.
silver}bäg{are s.
silver}fas{an s.
silver}fat s.
silver}fisk s.; äv. insekt
silver}flöjt s.
silver}färg s.
silver}före{mål s.
silver}glans s.
silver}glittr{ande adj. oböjl.
silver}gläns{ande adj. oböjl.
silver}gran s. -en -ar
silver}grogg s. ªvard.º
silver}gruva s.
silver}grå adj.
silver}halt s.
silver}hår s.
silver}hår{ig adj. -t -a
silver}kandelaber s.
silver}kanna s.
silver}kedja s.
silver}klang s.
silver}klar adj. -t -a
silver}kling{ande adj. oböjl.
silver}klocka s.
silver}kors s.
silver}krona s.
silver}krycka s.
silver}lamé s.
silver}ljus s.
silver}ljus{stake s.

silver}lock s. -en -ar
silver}lock{ig adj. -t -a
silver}malm s.
silver}med{alj s.
silver}med{alj{ör s.
silver}mink s.
silver}moln s.
silver}mynt s.
silver}märke s.
silver{ne adj. oböjl. silver-,
silvervit el. silverklar m.m.

silver}nitr{at s.
silver}peng s.; medalj
silver}penn{ing s. ªåld.º
silver}pjäs s.
silver}plak{ett s.
silver}pok{al s.
silver}poppel s.
silver}puts s. -en
silver}ram s.
silver}ring s.
silver}rova s.
silver}räv s.
silver{rävs}cape s.
silver}serv{is s.
silver}skatt s.
silver}sked s.
silver}skimr{ande adj. oböjl.
silver}sko s.
silver}skål s.
silver}slant s.
silver}smed s.
silver}smide s.
silver}smycke s.
silver}stake s.
silver}strimma s.
silver}stämpel s.
silver}stänk s.
silver}tallr{ik s.
silver}te s.
silver}tråd s.
silver}tärna s.
silver}verk s.
silver}vit adj. silvervitt

silvervita
silver}ålder s.
silver}ört s.
silvra v. -de belägga med
silver, försilvra; ge silver-
glans m.m.

silvr{ad adj. påminnande
om silver

silvr{ig adj. -t -a

sim [simm] s. -met
sim}bass{äng s.
sim}blåsa s.
sim}borg{are s.
sim{borg{ar}märke s.
sim}byx{or s. pl.
sim}dräkt s.
sim}dyna s.
sim}fena s.
sim}fot s., till 1fot
sim}fågel s.
sim}för{måga s.
sim}fött{er s. pl.
sim}glas{ög{on s. pl.
sim}gymn{asi{um s.
sim}hall s.
sim}hopp s.
sim}hopp{are s.
sim}hopp{ning s.
sim}hud s.
sim{ili [si•-] s. -n el. -t efter-
apning av ädelsten; oäkta
material m.m.

sim{ili}brilj{ant s.
sim{ili}smycke s.
sim}kand{id{at s.
sim}kunn{ig adj. -t -a
sim}kunn{ig{het s.
sim}lekt{ion s.
sim}lär{are s.
simma v. simmade äv. sam,

simmat äv. summit, simm-
ad n. simmat äv. summen
summet sumna, pres.
simmar, imper. simma
1 s. över floden 2 ªfinl.º
bada i simhall el. utomhus

sim}mag{ister s.
simm{are s. -n; pl. =, best. pl.

simmarna
simm{ar}flicka s.
simm{ar}lag s. -et; pl. =
simm{ar}stjärna s.
simm{erska s. -n simmerskor
simm{ig adj. -t -a trögflyt-
ande; oklar; fuktgläns-
ande; s. blick

simm{ig{het s.
sim{ning s. -en -ar
simoni [-ni•] s. -n handel
med andliga ämbeten

simpa s. -n simpor fisk
simpel adj. -t simpla
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simpel{het s. -en -er
simpel}kort s. -et hårt tvinnat

snöre
simpl{ex s. -et; pl. =
osammansatt ord m.m.;
som förled i sms äv. enkel

simpl{ex}form s. -en -er
simpl{ex}för{bind{else s.; per

radio i endast en riktning åt
gången

simpl{ex}tele{grafi s.
simpl{ex}traf{ik s.
simpli{fi{era v. -de förenkla
simpli{fi{er{ing s.
sim}pro{mot{ion s.
sim}prov s. -et; pl. =
simp}stim s.
sim}regeln s. best.; för

elektrisk ströms påverkan på
magnetnål

simris{hamn{are [-ham•n-] s.
-n; pl. =, best. pl. simris-
hamnarna inv. i Simris-
hamn

Simris{hamns}bo [-ham•ns-]
el. simris{hamns}bo s.
-n -r

sim}rör{else s.
1sims s. -en -er gesims; list

av metall
2sims s. -en -ar simshyvel
simsa v. -de hyvla med
simshyvel

simsalabim [-bimm•] interj.;
anv. av trollkonstnär då troll-
eriet sker m.m.

sims}hyvel s.; ofta med järn
som skjuter utanför hyvel-
kroppen

sim}skola s.
sims{ning s.
sim}sport s.
sim}stadi{on s., till 1stadion
sim}strand s. ªfinl.º bad-
strand

sim}sätt s.
sim}tag s.
sim}tur s. -en -er
sim}tävl{ing s.
simul{ant [-an•t] s. -en -er
simul{at{ion s. -en -er
simul{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för efter-

likning av förlopp el.
situation m.m.

simul{at{or}an{lägg{ning s.
simul{era v. -de låtsa sjuk-

dom o.d., föregiva; efter-
likna förlopp el. situation
m.m.

simul{er{ing s. -en -ar
1simult{an [-a•n] adj. -t -a

samtidig
2simult{an [-a•n] s. oböjl.

simultanspel el. -match
o.d.; en el. ett s.

simult{an{itet [-e•t] s. -en
samtidighet o.d.

simult{an}match s.
simult{an}parti s.; i schack
simult{an}schack s., till

2schack; mot flera motspel-
are vid olika bräden samtidigt

simult{an}spel s.
simult{an}tolk s.
simult{an}tolka v.
simult{an}tolk{ning s.

1sin [sinn] pron. sitt sina
[si•-] de sina, de sinas

2sin s. oböjl. kon står el. är i
s. har upphört att mjölka
före kalvning

sina v. -de avta, minska,
tryta; så småningom upp-
höra att ge mjölk; kon
sinar

sine}kur [-u•r äv. si•-] s. -en 
-er lindrig syssla, lat-
mansgöra o.d.

sine{kur}plats s.
singal{es [-ngale•s] s. -en -er
person som tillhör be-
folkning med indo-
iranskt språk på Sri
Lanka (tidigare Ceylon)

singal{es{isk adj. -t -a
singal{es{iska s. -n singales-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

singapori{an [sing-, -a•n] s.
-en -er inv. i Singapore

singapori{ansk adj. -t -a
singapori{anska s. -n

singaporianskor kvinna
1singel adj. oböjl. ensam;

enmans m.m.

2singel s. -n singlar match el.
spel en mot en i tennis o.d.;
singelkort; singelskiva;
person som inte lever
i fast samboförhållande

3singel s. -n grovt grus
singel}bet{ong s.
singel}bädd s.
singel}kort s.; ensamt i sin färg
singel}match s.
singel}o{lycka s.; i trafiken
singel}sculler s. tävlings-
roddbåt för en person

singel}skiva s. grammofon-
skiva med endast en titel på
varje sida

singel}spel s.; i tennis m.m.
singel}spel{are s.
singla v. -de kasta; falla el.
sväva el. virvla m.m.

singl{ing s.
1singul{ar [sin•gu-] adj. -t -a

i entalsform
2singul{ar [sin•gu-] s. -en -er

ental som språklig kategori;
entalsform

singul{ar}böj{ning s.
singul{ar}form s. -en -er
singul{ar{is s. oböjl. singular
singul{ar{ism [singularis•m]

s. -en monism
singul{ar{itet [-e•t] s. -en
singul{är [-ä•r] adj. -t -a
ensam i sitt slag; sär-
egen, egendomlig

sin{isk adj. -t -a kinesisk;
siniska språk kinesiska o.
närbesläktade språk

sinister [-is•t-] adj. -t
sinistra olycksbådande;
dyster; kuslig

sink s. -et dröjsmål, söl
1sinka v. -de 1 hopfoga

brädor med tappar m.m.
2 fördröja; vara lång-
sam, söla

2sinka s. -n sinkor
1 krampa; klackjärn;
tapp för hopfogning av
trästycke m.m. 2 gammalt
blåsinstrument 3 femma i
tärningsspel

sinkabir{um [-bi•-] s. oböjl.
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ªvard.º arrest, finka,
kurra; ett s.

sinka{dus [-u•s] s. -en -er
femma o. tvåa i tärnings-
spel; örfil; slump

sink}fog s. -en -ar
sin}ko s.
sink{sam adj. -t -ma som
vållar försening; tids-
ödande o.d.

sin}lägga v.
sin}lägg{ning s.
sinn s. oböjl.; i vissa uttr.

ªpoet.º sinne; glad i sitt s.
sinn{ad adj. allvarligt s.
sinne s. -t -n; glad till sinnes
till mods

sinne}bild s. symbol
sinne{bilds}konst s.
sinne}lag s. -et
sinn{es}ana{logi s.
sinn{es}art s.
sinn{es}be{skaff{en{het s.
sinn{es}cell s.
sinn{es}frid s.
sinn{es}från{varo s.
sinn{es}för{fatt{ning s.
sinn{es}för{mögen{het s.
sinn{es}för{nimm{else s.
sinn{es}för{virr{ad adj.
sinn{es}för{virr{ing s.
sinn{es}för{ändr{ing s.
sinn{es}in{tryck s.
sinn{es}jäm{vikt s.
sinn{es}lugn s.
sinn{es}läge s.
sinn{es}när{varo s.
sinn{es}org{an s.
sinn{es}ro s.
sinn{es}rubb{ad adj.
sinn{es}rör{else s.
sinn{es}sjuk adj. -t -a psyk-
iskt sjuk – Ej som psykol.
term.

sinn{es}sjuk{dom s. psykisk
sjukdom – Ej som psykol.
term.

sinn{es}sjuk{hus s. – Ej som
psykol. term.

sinn{es}slö adj. psykiskt ut-
vecklingsstörd – Ej som
psykol. term.

sinn{es}slö{het s.

sinn{es}stäm{ning s.
sinn{es}svag adj. -t -a ªmest

vard.º
sinn{es}till{stånd s.
sinn{es}under{söka v.
sinn{es}under{sök{ning s.
sinn{es}villa s.
sinn{es}ändr{ing s.
sinne}värld s.
sinn{lig adj. -t -a som kan
uppfattas med el. för-
medlas av sinnena;
erotisk, sexuell

sinn{lig{het s.
sinn}rik adj. -t -a skarp-
sinnig, fyndig; konstrik

sinn}rik{het s.
sino{log [-å•g] s. -en -er
forskare i kinesiska
språket o. kulturen

sino{logi [-gi•] s. -n
sino{log{isk [-å•g-] adj.

-t -a
1sin{om [sinn•- el. si•n-] pron.

i s. tid så småningom,
vad det lider

2sin{om adv.; i uttr. tusen
sinom tusen tusen gånger
tusen

sins}e{mell{an adv. med var-
andra, inbördes

sint adj.; n. =, -a ªprov.º vred,
ilsken

sinter s. -n droppsten,
skorp- el. terrassformig
bildning avsatt ur käll-
vatten o.d.; sintrat pulver;
sintrad slig

sinter}glas s.
sinter}met{all s.
sin}tid s.
sintra v. -de bringa (pulver) att
smälta ihop till en massa
o.d., förvandlas till sinter

sintr{ing s.
sintr{ings}ugn s.
sinu{it [-i•t] s. -en -er bi-
håleinflammation

sin{us s. oböjl.; trigonometrisk
funktion; hålrum i kropp-
en el. utvidgning av blod-
kärl m.m.; en s.

sin{us}kurva s.

sin{us}ton s. -en -er utan
övertoner

sion{ism [-is•m] s. -en
judisk nationell rörelse
med syfte att stärka Israel
m.m.

sion{ist s. -en -er
sion{ist{isk adj. -t -a

1sioux [so] s. -en [son] -er
person tillhörande indiansk
folkgrupp i USA

2sioux [so] s. oböjl.; indiansk
folkgrupp i USA; språk talat
av siouxer

sioux}indi{an s.
sipp adj. -t -a tillgjort fin el.
sedesam

sippa s. -n sippor växt
sipp}blå adj.
sipper}vatten s.
sipp{het s.
sippra v. -de rinna el.
tränga fram långsamt el.
droppvis

sir s. -et äv. -en; pl. = ut-
smyckning på bokstav,
sirat

sira v. -de pryda
sirap s. -en
siraps}brun adj. -t -a
siraps}bröd s.
siraps}len adj. -t -a
siraps}limpa s.
siraps}sång s.
siraps}söt adj. sirapssött

sirapssöta
sir{at [-a•t] s. -en -er utsir-
ning, ornament o.d.

sir{at{lig adj. -t -a utsirad;
sirlig

sir{at{lig{het s.
sir{en [-e•n] s. -en -er mytol.
kvinnligt havsväsen;
apparat för ljudsignaler
m.m.

sir{en}djur s.
sir{en}sign{al s.
sir{en}sång s.
sir{en}tjut s.
sir{en}ton s. -en -er lockton
sir}järn s.; för sirning av trä-

föremål
sir{lig adj. -t -a konstfull,
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snirklad; om människor
graciös, förfinad

sir{lig{het s.
sir{ning s. -en -ar
sirocco se scirocco
sirp s. -et
sirpa v. -de; gräshoppan,

sädesärlan sirpar i fråga om
ljud

sirp{ning s. -en -ar
sirra v. -de; gräshoppan

sirrar
sirr{ning s. -en -ar
sis s. -et
sisa v. -de; tjädertuppen

sisar vid spel; staren sisar
sis{al [si•- el. -a•l] s. -en el.

-et sisalhampa
sis{al}agave s.
sis{al}hampa s.; bastfibrer
sis{al}tåg{virke s.
siska s. -n siskor fågel
sisk}grön adj. -t -a
sisk{on}korv s. ªfinl.º fläskkorv
sis{ning s. -en -ar
sist adv. komma s.; s. men

inte minst
1sista adj.; mask. siste; s.

gången
2sista s. -n (slag i) lek; sista

stick i kortspel m.m.
sist{en s. best. den som blir
sist; leken sista m.m.

sist}född adj.
sist}kommen adj.
sist}liden adj.
sist}nämnd adj.
sist{one s. oböjl.; i uttr. på s.
på senaste tiden

sisu s. -n seg kraft o. ut-
hållighet, kampvilja

sisu}ladd{ad adj.
sisyfos}arbete [si•-] s. frukt-
löst evighetsarbete

si}så{där [-dä•r] adv. ªvard.º
ungefär, så där

sita s. -n sitor grupp av
samefamiljer som följs åt
vid flyttningarna

sitar [-a•r] s. -en -er indiskt
stränginstrument

sits s. -en -ar säte; sätt att
sitta; korts fördelning i

kortspel; läge, situation
m.m.; ªfinl. äv.º enklare fest,
sexa

sits}dyna s.
sits}möbel s.
sitta v. satt, suttit, sutten

suttet suttna, pres. sitter
sitt}arbete s.
sitt}bad s.
sitt}bad{kar s.
sitt}ben s.; i bäckenet
sitt{bens}knöl s.
sitt}brunn s.; i kanot m.m.
sitt}bräda s.
sitt}bräde s.
sitt}de{monstr{at{ion s.
sitt}dyna s.
sitt}fläsk s. ªvard.º
sitt}grupp s.
sitt}höjd s.
sitt}kudde s.
sitt}lek s.
sitt}möbel s.
sitt{ning s. -en -ar tid el.

omgång då man sitter;
sammanträde

sitt}opp [-åpp•] s. -en -ar
ªvard.º örfil, smocka

sitt}plats s.
sitt{plats}bilj{ett s.
sitt}rikt{ig adj. -t -a
sitt}rum s. -met
sitt}strejk s.
sitt}strejka v.
sitt}ställ{ning s.
sitt}vagn s.
sitt}vän{lig adj. -t -a
situ{at{ion s. -en -er
situ{at{ion{ism [-is•m] s. -en

ªkonst.º
situ{at{ion{ist s. -en -er
situ{at{ion{ist{isk adj. -t -a
situ{at{ions}bild s.
situ{at{ions}kom{ik s.
situ{at{ions}plan s. -en -er
situ{er{ad adj. vara väl s. ha
det bra ställt

sit-up [sitapp•] s.; pl. sit-ups
mest i pl.; i gymnastik resning
av överkroppen uppåt
från liggande ställning

siva v. sippra fram blod; en
sivande blödning

sjabbel s. sjabblet ªvard.º
fubbel, fumlighet, slarv

sjabbel}mål s.; i fotboll m.m.
sjabb{ig adj. -t -a ªvard.º
ovårdad, sjaskig

sjabb{ig{het s.
sjabbla v. -de ªvard.º fumla,
slarva

sjaber se schaber
sjafs{ig adj. -t -a ªvard.º
ovårdad, slarvig, hafsig

sjafs{ig{het s.
sjagg se schagg
sjajas se schajas
sjakal se schakal
sjal el. schal s. -en -ar
sjal{ett [-ett•] el. schal{ett s.

-en -er huvudkläde för
kvinnor

sjal{ett}knut s.
sjal}krage s.; utan snibbar
sjana s. -n sjanor ªåld.º
slamsa, slyna o.d.

sjanghaja [-haj•a] v. -de i ä.
tid med våld el. list föra
ombord o. tvångsmönstra

sjanghaj{ning s.
sjangtil se schangtil
sjapp el. schapp s. -et; pl. =

ªvard.º enkel krog o.d.
sjappa el. schappa v. -de

ªvard.º skynda undan,
rymma m.m.

sjapp{en el. schapp{en s.
best. ªvard.º ta till s.

1sjas se 1schas
2sjas se 2schas
sjasa se schasa
sjaska v. -de smutsa (t.ex.

s. ner); klafsa m.m.
sjasker s. -n ªvard.º sjaskig
man

sjask{ig adj. -t -a smutsig,
nedsliten

sjask{ig{het s.
sjasning se schasning
sjatte s. -n sjattar ªprov.º
odugling, stackare m.m.

sjava v. -de ªvard.º röra sig
tungt el. klumpigt el.
flaxa o.d.

sjav{ig adj. -t -a hafsig el.
sjaskig m.m.
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sj-ljud [se•-] el. sje-ljud s.
sjok s. -et; pl. = stort stycke

tyg m.m.
sju räkn.
sjua s. -n sjuor; skriva en s.
siffran 7

sju}arm{ad adj.
sjubb s. -en -ar tvättbjörn
sjubb}skinn s.
sjubb{skinns}päls s.
sjud s. -et
sjuda v. sjöd, sjudit, sjuden

sjudet sjudna, pres. sjuder
småkoka

sjud}het adj. sjudhett sjud-
heta

sjud{ning s.
sju}dundr{ande [-dun•d-]

adj. oböjl. ªvard.º över-
dådig; storslagen o.d.

sju}falt adv. s. värre
sju}före{ställ{ning s.; på bio-

graf
sju{glas}vagn s.
sju}grad{ig adj. -t -a
sju}hej{are [-hej•-] s. ªvard.º
baddare o.d.

sju}hel{sik{es adj. oböjl.
ªvard.º s. humör

sju}hundra räkn.; särskr. äv.
sju}hundra{de räkn.
sjuk adj. -t -a
sjuka s. -n sjukor
sjuk}an{mäla v. s. sig
sjuk}an{mäl{an s.
sjuk}av{del{ning s.
sjuk}av{drag s.
sjuk}be{sök s.
sjuk}bi{drag s.
sjuk}bår s.
sjuk}bädd s.
sjuk}bär{are s.
sjuk}dag s.
sjuk{dom s. -en -ar
sjuk{doms}alstr{ande adj.

oböjl.
sjuk{doms}alstr{are s.
sjuk{doms}bild s.
sjuk{doms}fall s.
sjuk{doms}fram{kall{ande adj.

oböjl.
sjuk{doms}för{lopp s.
sjuk{doms}hist{oria s.

sjuk{doms}härd s.
sjuk{doms}or{sak s.
sjuk{doms}pan{orama s.
sjuk{doms}peri{od s.
sjuk{doms}pro{cess s.
sjuk{doms}sym{tom el. sjuk{-

doms}symp{tom s.
sjuk{doms}tecken s.
sjuk{doms}tid s.
sjuk{doms}till{stånd s.
sjuk}er{sätt{ning s.
sjuk}frekv{ens s.
sjuk}från{varo s.
sjuk}för{säkra v.
sjuk}för{säkr{ing s.
sjuk{för{säkr{ings}av{gift s.
sjuk{för{säkr{ings}byrå s. -n 

-er ªfinl.º försäkringskassa
sjuk{för{säkr{ings}för{mån s.
sjuk{för{säkr{ings}kort s.

ªfinl.º
sjuk{för{säkr{ings}syst{em s.
sjuk}gymn{ast s.
sjuk}gymn{ast{ik s.
sjuk}hem s.
sjuk}hus s. -et; pl. =
sjuk{hus}an{ställd adj.
sjuk{hus}apo{tek s.
sjuk{hus}av{del{ning s.
sjuk{hus}be{sök s.
sjuk{hus}di{rekt{ion s.
sjuk{hus}di{rekt{ör s.
sjuk{hus}in{fekt{ion s.
sjuk{hus}journ{al s.
sjuk{hus}klin{ik s.
sjuk{hus}kont{or s.
sjuk{hus}korri{dor s.
sjuk{hus}led{ning s.
sjuk{hus}lukt s.
sjuk{hus}miljö s.
sjuk{hus}mot{tag{ning s.
sjuk{hus}om{råde s.
sjuk{hus}pers{on{al s.
sjuk{hus}präst s.
sjuk{hus}rock s. -en -ar
sjuk{hus}rut{in s.
sjuk{hus}sal s.
sjuk{hus}sjuka s.
sjuk{hus}säng s.
sjuk{hus}vist{else s.
sjuk{hus}vård s. -en
sjuk{hus}värd{inna s.
sjuk}journ{al s.

sjuk}kassa s.; äldre beteckning
för försäkringskassa

sjuk{kasse}be{sked s.
sjuk}kont{roll s.
sjuk}kont{roll{ant s.
sjuk}led{ig adj. -t -a
sjuk}led{ig{het s.
sjuk{lig adj. -t -a
sjuk{lig{het s.
sjuk{ling s. -en -ar sjuk
person

sjuk}läger s.
sjuk}lön s.
sjukna v. -de bli sjuk
sjuk}penn{ing s.
sjuk{penn{ing}för{säkr{ing s.
sjuk{penn{ing}grund{-

ande adj. oböjl.
sjuk{penn{ing}klass s.
sjuk}pens{ion s.
sjuk}pens{ion{era v.
sjuk}pens{ion{är s.
sjuk}peri{od s.
sjuk}per{miss{ion s.
sjuk}rap{port s.
sjuk}resa s.
sjuk{rese}för{ordn{ing s.
sjuk}rum s.
sjuk}sal s.
sjuk}skriva v.
sjuk}skriv{ning s. -en -ar
sjuk{skriv{nings}peri{od s.
sjuk{skriv{nings}tid s.
sjuk}sköt{are s.
sjuk}sköt{erska s.
sjuk{sköt{erske}elev s.
sjuk{sköt{erske}skola s.
sjuk{sköt{erske}uni{form s.
sjuk{sköt{erske}ut{bild{-

ning s.
sjuk}stall s. -et; pl. = el. ibl.

-ar
sjuk}stuga s.
sjuk}syster s.
sjuk}säng s.
sjuk}till{fälle s.
sjuk}trans{port s.
sjuk}vik{ari{at s.
sjuk}vik{arie s.
sjuk}vård s. -en
sjuk}vård{ande adj. oböjl.
sjuk}vård{are s.
sjuk{vårds}af{fär s.
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sjuk{vårds}an{ställd adj.
sjuk{vårds}ap{par{at s. ªmest

bildl.º
sjuk{vårds}arbete s.
sjuk{vårds}art{ikel s.
sjuk{vårds}be{hov s.
sjuk{vårds}bi{träde s.
sjuk{vårds}di{rekt{ör s.
sjuk{vårds}di{strikt s.
sjuk{vårds}för{säkr{ing s.
sjuk{vårds}för{valt{ning s.
sjuk{vårds}huvud{man s.
sjuk{vårds}in{rätt{ning s.
sjuk{vårds}kost{nad s.
sjuk{vårds}kunn{ig adj. -t -a
sjuk{vårds}kurs s.
sjuk{vårds}led{ning s.
sjuk{vårds}materi{el s.
sjuk{vårds}min{ister s.
sjuk{vårds}nämnd s.; hälso-

och s.
sjuk{vårds}om{råde s.
sjuk{vårds}org{an{is{at{ion s.
sjuk{vårds}pers{on{al s.
sjuk{vårds}pol{it{ik s.
sjuk{vårds}reg{ion s.
sjuk{vårds}sekt{or s.
sjuk{vårds}skola s.
sjuk{vårds}styr{else s.
sjuk{vårds}tekn{ik s.
sjuk{vårds}tolk s.
sjuk{vårds}trupp s.
sjuk{vårds}tält s.
sjuk{vårds}ut{bild{ning s.
sjuk{vårds}ut{rust{ning s.
sjuk{vårds}väska s.
sju{manna}lag s. -et; pl. =
sju}mila adj. oböjl.
sju{mila}steg s.
sju{mila}stövel s.; mest i pl.
sjun{de räkn. vara i sjunde

himmeln vara lycklig 
o.d.

sjun{de{dags}ad{vent{ist s.
sjun{de}del s.
sjunga v. sjöng, sjungit,

sjungen sjunget sjungna,
pres. sjunger; s. ut ofta bildl.
tala rent ut, säga ifrån
m.m.

sjung{ande adj. oböjl. s. dia-
lekt

sjunka v. sjönk, sjunkit,

sjunken sjunket sjunkna,
pres. sjunker

sjunk}bomb s.
sjunk{bombs}kast{are s.
sjunk}färd{ig adj. -t -a
sjunk}timmer s.
sjunk}virke s.
sju}rumm{are s. -n; pl. =,

best. pl. sjurummarna sju-
rumslägenhet

sju{rums}lägen{het s.
sju}rygg s.; fisk
sju}siffr{ig adj. -t -a
sju}sjung{ande [-sun•-] adj.

oböjl. ªvard.º sjudundrande
o.d.

sju{sov{ar}dag{en s. best. ªåld.º
27 juli

sju}sov{are s.
sju}stjärna s.; växt
Sju}stjärn{or{na namn
Plejaderna

sju}sär{del{es [-sä•r-] adv.
ªvard.º ytterst märklig; hög-
gradigt o.d.

sju}till{håll{ar{lås s.
sjut}tio äv. vard. sjut}ti räkn.

s. tusen
sjut{tio}en räkn.; vid upp-

räkning äv. sjuttioett
sjut{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

sjut{tio}ett räkn.
sjut{tio}femma s. ªvard.º

spritflaska som rymmer
75 cl

sjut{tio}första räkn.; mask.
sjuttioförste

sjut}ti{on{de räkn.
sjut{ti{on}del äv. sjut{ti{on{-

de}del s.
sjut{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
sjut{tio}tal s. ett sjuttiotal
omkring sjuttio; sjuttio-
talets författare

sjut{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
sjut{tio{tals}stil s.
sjut{tio}år{ig adj. -t -a
sjut{tio}år{ing s.
sjut{tio{års}dag s.
sjut{tio{års}åldern s. best.
sjut{ton räkn. s. tusen; för s.

ªvard.º, anv. som (milt) kraft-

uttryck; full i s. ªvard.º ill-
marig o.d.

sjut}ton{de räkn.
sjut{ton}del äv.

sjut{ton{de}del s.
sjut{ton{hundra}tal{et s. best.
sjut{ton}tumm{are s. ªvard.º
sjut{ton}år{ig adj. -t -a
sjut{ton}år{ing s.
sjut{ton{års}åldern s. best.
sjutts{ing{en s. best. ªvard.º

milt kraftuttryck; fy s.!
sju{tums}spik s.
sju}tusan s. oböjl. ªvard.º en

s. till karl
sju}tusen räkn.; särskr. äv.
sju}tusen{de räkn.
sju{vån{ings}hus s.
sju}år{ig adj. -t -a
sju}år{ing s.
sju{års}åldern s. best.
sjyst se schyst
sjå s. -et knog, slit
sjåa v. -de ªvard.º arbeta som

sjåare, knoga
sjå{are s. -n; pl. =, best. pl.

sjåarna ªvard.º hamn-
arbetare m.m.

sjå{ar}lag s. -et; pl. =
sjåp s. -et; pl. = ªvard.º sjåp-
ig person särsk. kvinna

1sjåpa s. -n sjåpor ªvard.º
sjåpig kvinna

2sjåpa v. -de ªvard.º s. sig
bete sig sjåpigt

sjåp{eri [-i•] s. -et ªvard.º
sjåp{ig adj. -t -a tillgjort blyg

el. blödig el. pryd o.d.
sjåp{ig{het s.
själ s. -en -ar; inte en s.

ªvard.º inte en människa
själa}glad adj.
själa}mässa s.
själa}nöd s.
själa}ring{ning s.
själa}sörj{are s. -n; pl. =,

best. pl. själasörjarna
själa}tåg{et s. best. ligga i s.
för döden

själa}vandr{ing s.
själa}vånda s. -n
själa}vård s. -en
själa}vård{ande adj. oböjl.
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själa}vård{are s.
själ}full adj. -t -a
själ}full{het s.
själ{isk adj. -t -a själslig,
andlig; själfull m.m.

själ{isk{het s.
själ{ländsk adj. -t -a från
Själland

själ}lös adj. -t -a
själ}lös{het s.
själs}adel s.
själs}an{spänn{ing s.
själs}aristo{krat{isk adj. -t -a
själs}art s.
själs}be{frynd{ad adj.
själs}djup s.
själs}död{ande adj. oböjl.
själs}egen{skap s.
själs}fin adj. -t -a
själs}frid s.
själs}från{var{ande adj. oböjl.
själs}från{varo s.
själs}frände s.
själs}fränd{skap s.
själs}för{mögen{het s.; mest

i pl.
själs}hälsa s.
själs}jäm{vikt s.
själs}kamp s. -en -er
själs}kon{flikt s.
själs}kraft s.; mest i pl.
själs}kval s.
själs}lid{ande s. -t
själs{lig adj. -t -a motsatt:
kroppslig

själs{lig{en adv.
själs{lig{het s.
själs}liv s.
själs}lugn s.
själs}läk{are s.
själs}mörd{ande adj. oböjl.
själs}när{varo s.
själs}nöd s.
själs}odl{ing s.
själs}rör{else s.
själs}sjuk adj. -t -a
själs}sjuk{dom s.
själs}skak{ande adj. oböjl.
själs}stark adj. -t -a
själs}stor adj. -t -a
själs}stor{het s.
själs}strid s.
själs}styrka s.

själs}till{stånd s.
själs}tom adj.
själs}vånda s.
själs}ång{est s.

1själv pron. -t superl. vard.
-aste, n. äv. =; av sig s.
utan hjälp el. påverkan
m.m.; för sig s. utan ge-
menskap el. förbindelse
med andra el. annat;
själve el. vard. självaste
kungen ingen mindre än
kungen

2själv s. -et den egna
personligheten

själv}akt{ning s.
själv}alstr{ande adj. oböjl.
själv}ana{lys s.
själv}an{giv{else s.
själv}an{klag{else s.
själv}an{tända v.
själv}an{tänd{lig adj. -t -a
själv}an{tänd{ning s.
själv}be{drag{are s.
själv}be{dräg{eri s.
själv}be{fläck{else s.
själv}be{frukt{ning s.
själv}be{hag s. -et
själv}be{hag{lig adj. -t -a
själv}be{härsk{ning s.
själv}be{känn{else s.
själv}be{låten adj.
själv}be{låten{het s.
själv}be{röm s.
själv}be{sinn{ing s.
själv}be{skatt{ning s.
själv}be{spegl{ande adj.

oböjl.
själv}be{spegl{ing s.
själv}be{stånd s.
själv}be{stämm{ande s. -t
själv{be{stämm{ande}rätt s.
själv}be{stämm{else s.
själv}be{tjän{ing s.
själv{be{tjän{ings}but{ik s.
själv}be{trakt{else s.
själv}be{var{else s. -n
själv{be{var{else}drift s.
själv{be{var{else}in{stinkt s.
själv}bild s.
själv}bind{are s.; skörde-

maskin m.m.
själv}bio{grafi s.

själv}bio{graf{isk adj. -t -a
själv}bygg{are s.
själv}bygge s.
själv}bygg{eri [-i• el. säl•v-] s.
själv}bär{ande adj. oböjl.
själv}cens{ur s.
själv}centr{er{ad adj.
själv}centr{er{ing s.
själv}de{klar{at{ion s.
själv{de{klar{at{ions}-

blank{ett s.
själv}de{klar{era v.
själv}de{strukt{iv adj. -t -a
själv}discipl{in s. -en
själv}dö v.
själv}död adj.
själv}fallen adj.
själv}fallen{het s.
själv}fin{ansi{er{ad adj.
själv}fin{ansi{er{ing s.
själv}för{akt s.
själv}för{bränn{ing s.
själv}före{brå{else s.
själv}för{glömm{ande adj.

oböjl.
själv}för{glömm{else s. -n
själv}för{gud{ande adj. oböjl.
själv}för{gud{ning s.
själv}för{gäten adj.
själv}för{gäten{het s.

1själv}för{här{lig{ande adj.
oböjl.

2själv}för{här{lig{ande s. -t
själv}för{häv{else s.
själv}för{int{ande adj. oböjl.
själv}för{int{else s.
själv}för{nedr{ande adj. oböjl.
själv}för{nedr{ing s.
själv}för{nek{ande adj. oböjl.
själv}för{nek{else s. -n
själv}för{ny{else s.
själv}för{sak{ande adj. oböjl.
själv}för{sak{else s.
själv}för{sjunken adj.
själv}för{stå{else s.
själv}för{stör{ande adj. oböjl.
själv}för{svar s.
själv{för{svars}attit{yd s.
själv}för{sörj{ande adj. oböjl.
själv}för{sörj{ning s.
själv{för{sörj{nings}grad s.
själv}för{tjänt adj.
själv}för{tro{ende s. -t

själavårdare 780

21202 Ordlista S  12-11-27  10.16  Sida 780



själv}för{tröst{an s.
själv}för{tär{ande adj. oböjl.
själv}för{valt{ning s.
själv}för{verk{lig{ande s. -t
själv}för{våll{ad adj.
själv}för{värv{ad adj.
själv}för{älsk{else s.
själv}gjord adj.
själv}god adj.
själv}god{het s.
själv}gå{ende adj. oböjl.
själv}hjälp s.
själv}hus{håll s.
själv}hus{håll{ning s.
själv}häft{ande adj. oböjl.
själv}hämnd s.
själv}här{lig adj. -t -a
själv}här{lig{het s.
själv}härsk{are s.
själv}hävd{else s. -n
själv{hävd{else}be{hov s.
själv}i{akt{tag{else s.
själv}in{dukt{ion s.
själv}in{stru{er{ande adj. oböjl.
själv}ir{oni s. -n
själv}ir{on{isk adj. -t -a
själv{isk adj. -t -a
själv{isk{het s.
själv}jäsa v.
själv}jäs{ning s.
själv}karakt{er{ist{ik el.

själv}karakt{är{ist{ik s.
själv}klar adj. -t -a
själv}klar{het s. -en -er
själv}klok adj. -t -a
själv}klok{het s.
själv}kont{roll s.
själv}kopi{er{ande adj. oböjl.
själv}kost{nad s.
själv{kost{nads}pris s., till

1pris
själv}krit{ik s.
själv}krit{isk adj. -t -a
själv}känne{dom s.
själv}känsla s.
själv}ljud s. vokal
själv}lock{ig adj. -t -a
själv}lys{ande adj. oböjl.
själv}läka v.
själv}läk{ning s.
själv}läns s. -en -ar an-
ordning för självlänsning
av segelbåt

själv}läns{ning s.
själv}lärd adj.
själv}mant adv. av egen fri
vilja

själv}mat{ande adj. oböjl.
själv}mat{are s.
själv}mat{ning s.
själv}med{lid{ande s.
själv}med{vet{ande s.
själv}med{veten adj.
själv}med{veten{het s.
själv}mord s.
själv{mords}at{tack s.
själv{mords}at{tent{at s.
själv{mords}frekv{ens s.
själv{mords}för{sök s.
själv{mords}handl{ing s.
själv{mords}kand{id{at s.
själv{mords}plan s. -en -er
själv{mords}risk s.
själv{mords}tank{ar s. pl.
själv}mot{säg{ande adj. oböjl.
själv}mot{säg{else s.
själv}mål s.; t.ex. i fotboll
själv}mörd{are s.
själv}pant{ning s.
själv}plock s.
själv}plock{ning s.; vid köp av

bär, frukt o.d.
själv}plåg{ande adj. oböjl.
själv}plåg{are s.
själv}plåg{eri s. -et
själv}pollin{at{ion s.
själv}pollin{er{ing s.
själv}por{trätt s.
själv}pre{sent{at{ion s.
själv}pröv{ning s.
själv}på{tagen adj.
själv}rann{sak{an s.
själv}reg{istr{er{ande adj.

oböjl.
själv}reg{istr{er{ing s.
själv}regl{er{ande adj. oböjl.
själv}regl{er{ing s.
själv}ren{ande adj. oböjl.
själv}ren{ing s.
själv}re{spekt s.
själv}rinna v.
själv}risk s.; vid försäkring
själv{risk}för{säkr{ing s.
själv}råd{ig adj. -t -a egen-
mäktig o.d.

själv}råd{ig{het s.

själv}rätt{else s.
själv}rätt{färd{ig adj. -t -a
själv}rätt{färd{ig{het s.
själv}sagd adj. det är själv-

sagt självfallet
själv}san{er{ing s.
själv}serv{er{ing s.
själv}skriven adj.
själv}skriven{het s.
själv}slut{ande adj. oböjl.

ªtekn.º
själv}smörj{ande adj. oböjl.
själv}spel{ande adj. oböjl. s.

piano
själv}spill{ing s. -en -ar ªåld.º
självmördare

1själv}spricka s.
2själv}spricka v.
själv}start s.
själv}studi{um s.
själv}stymp{are s.
själv}stymp{ning s.
själv}styr{ande adj. oböjl.
själv}styrd adj.
själv}styre s.
själv}styr{else s.
själv}styr{ning s.
själv}ständ{ig adj. -t -a
själv{ständ{ig}göra v.
själv}ständ{ig{het s.
själv{ständ{ig{hets}dag s.
själv{ständ{ig{hets}de{klar{-

at{ion s.
själv{ständ{ig{hets}för{-

klar{ing s.
själv{ständ{ig{hets}krav s.
själv{ständ{ig{hets}rör{else s.
själv{ständ{ig{hets}sträv{an s.
själv}stäng{ande adj. oböjl.

s. dörr
själv}sug{gest{ion s.
självs}våld s. brist på

självdisciplin o. ordning,
okynne m.m.

självs}våld{ig adj. -t -a
självs}våld{ig{het s. -en -er
själv}svält s.
själv}syn s.
själv}så v. s. sig

1själv}sådd s.
2själv}sådd adj.
själv}säker adj.
själv}säker{het s.
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själv}tagen adj.
själv}till{freds{ställ{else s.
självtillit avstavas

själv}till{lit s.
själv}till{räck{lig adj. -t -a
själv}till{räck{lig{het s.
själv}torka v.
själv}tryck s.; i vattenledning

m.m.
själv}tukt s.
själv}tvivel s.
själv}täkt s.; t.ex. av stulen sak
själv}tända v.
själv}tänd{ning s.
själv}tänk{ande adj. oböjl.
själv}under{skatt{ning s.
själv}under{sök{ning s.
själv}upp{drag{ande adj.

oböjl.; om klocka
själv}upp{fatt{ning s.
själv}upp{fostr{an s.
själv}upp{funnen adj.
själv}upp{fyll{ande adj. oböjl.

s. profetia
själv}upp{giv{ande adj. oböjl.
själv}upp{giv{else s.
själv}upp{given adj.
själv}upp{gör{else s.
själv}upp{lev{ad adj.
själv}upp{levd adj.
själv}upp{offr{ande adj. oböjl.
själv}upp{offr{ing s.
själv}upp{tagen adj.
själv}upp{tagen{het s.
själv}ut{giv{else s.
själv}ut{lämn{ande adj. oböjl.
själv}ut{lös{are s.; i el. till

kamera
själv}ut{lös{ning s.
själv}ut{nämnd adj.
själv}ut{plån{ande adj. oböjl.
själv}ut{plån{else s. -n
själv}ut{plån{ing s.
själv}ut{rop{ad adj.
själv}vald adj.
själv}vattn{ande adj. oböjl.

s. kruka
själv}verk{ande adj. oböjl.
själv}verk{sam adj.
själv}verk{sam{het s.
själv}äckel s. själväcklet
själv}äg{ande adj. oböjl.
själv{äg{ande}rätt s.

själv}äg{are s.
själv}ända{mål s.
själv}ömk{an s.
själv}ömk{ande adj. oböjl.
själv}över{skatt{ande adj.

oböjl.
själv}över{skatt{ning s.
själv}över{vinn{else s.
sjät{te räkn.
sjät{te}del s.
sjö s. -n [sönn] -ar; till sjöss

motsatt: till lands
sjö}anem{on s.
sjö}arbets{tid s.
sjö{arbets{tids}lag s. -en -ar
sjö}artill{eri s.
sjö}be{fäl s.
sjö{be{fäls}skola s.
sjö{be{fäls}ut{bild{ning s.
sjö}be{vak{are s. ªfinl.º
tjänsteman vid sjöbevak-
ningen

sjö}be{vak{ning s.
sjö}björn s.
sjö}blå adj.
sjö}blöt adj. sjöblött sjö-

blöta
sjö}bod s.
sjö}borre s. -n sjöborrar
sjö{borrs}ägg s.
sjö}botten s.
sjö}bris s.
sjö}buss s. 1 sjöman

2 motorbåt
sjö}di{strikt s.
sjö}dränkt adj.
sjö}dug{lig adj. -t -a
sjö}dug{lig{het s.
sjö}ele{fant s.
sjö}far{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
sjö}far{are s. -n; pl. =, best.

pl. sjöfararna
sjö}fart s. -en
sjö{farts}bok s., till 1bok
sjö{farts}in{spekt{ion s. Stat-

ens s.
sjö{farts}muse{um s.
sjö{farts}nat{ion s.
sjö{farts}när{ing s.
sjö{farts}verk{et s. best.
sjö}flyg{plan s.
sjö}folk s.

sjö{folks}för{bund s. Svenska
sjöfolksförbundet

sjö}fyll{eri s.
sjö}fynd s.
sjö}fågel s.
sjö{fågel(s)}jakt s.
sjö}för{hör s.
sjö}för{klar{ing s.
sjö}för{svar s.
sjö}för{säkra v.
sjö}för{säkr{ing s.
sjö}gräns s.
sjö}gräs s.
sjö}grön adj. -t -a
sjö}gurka s.; djur
sjö}gång s. -en
sjö}hist{or{isk adj. -t -a
sjö}häst s.; fisk m.m.
sjö}häv{ning s.
sjö}ingenj{ör s.
sjö}jung{fru s.
sjö}kad{ett s.
sjö}kant s.
sjö}kapt{en s.
sjö{kapt{ens}ex{am{en s.
sjö}karta s.
sjö{karte}av{del{ning s.
sjö}klar adj. -t -a
sjö}ko s.
sjö}kock s. -en -ar fisk
sjö}kom{mend{era v.
sjö}kom{mend{er{ing s.
sjö}kort s.
sjö}krig s.
sjö}krig{för{ing s.
sjö{krigs}skola s.
sjö}kunn{ig adj. -t -a
sjö}lag s. -en -ar
sjö}led{es adv.
sjö}lej{on s.
sjö}luft s.
sjö}lägen{het s.
sjö}malm s.
sjö}man s., till 1man
sjö}man{ing s. ªsjö.º tillverk-
ning och underhåll av
tackling

sjö{mans}biff s.
sjö{mans}blus s.
sjö{mans}bok s., till 1bok
sjö{mans}byx{or s. pl.
sjö{mans}hus s.
sjö}man{skap s. -et
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sjö{mans}kista s.
sjö{mans}knop s. -en -ar
sjö{mans}kost{ym s.
sjö{mans}krage s.
sjö{mans}krog s.
sjö{mans}kyrka s.
sjö{mans}lag s. -en -ar
sjö{mans}liv s.
sjö}mans{mäss{ig adj. -t -a
sjö{mans}präst s.
sjö{mans}rulla s.; till 2rulla 1
sjö{mans}skatt s.
sjö{mans}ställ s.
sjö{mans}sång s.
sjö{mans}säck s.
sjö{mans}tröja s.
sjö{mans}vals s. -en -er
sjö{mans}visa s.
sjö{mans}vård s. -en
sjö}mil s. nautisk mil ut-

görande 1852 meter
1sjö}mil{it{är adj. -t -a
2sjö}mil{it{är s.
sjö{måls}rob{ot s.
sjö}märke s.
sjö}mäta v.
sjö}mät{ning s.
sjö{mät{nings}far{tyg s.
sjö}nöd s.
sjö}nöt s., till 1nöt (frukt 

av) växt; numera utdöd i
Sverige

sjö}o{djur s.
sjö}of{fic{er s.
sjö}o{lycka s.
sjö}om{råde s.
sjö}orm s.
sjö}o{värd{ig adj. -t -a
sjö}o{värd{ig{het s.
sjö}pant{rätt s.
sjö}penna s.; koralldjur
sjö}pol{is s.
sjö}ragg{are s. ªvard.º
sjö}rap{port s.
sjö}red{ning s.
sjö}regl{er{ing s.
sjö}resa s.
sjö}rob{ot s.
sjö}rädd{ning s.
sjö{rädd{nings}båt s.
sjö{rädd{nings}stat{ion s.
sjö}rätt s.
sjö}rätts{lig adj. -t -a

sjö}rök s.
sjö}röv{are s.
sjö{röv{ar}far{tyg s.
sjö{röv{ar}flagga s.
sjö}röv{eri s. -et
sjö}seger s.
sjö}sida s.
sjö}sjuk adj. -t -a
sjö}sjuka s.
sjö{sjuke}medel s.
sjö}skoter s.
sjö}skum s.; mineral
sjö{skums}pipa s.
sjö}slag s.
sjöss se sjö
sjö}stad s., till 1stad
sjö}stjärna s.
sjö}strand s.
sjö}strid s.
sjö}strids{kraft{er s. pl.
sjö}styrka s.
sjö}stövel s.
sjö}säck s.
sjö}säker adj.
sjö}säker{het s.
sjö}sänk{ning s.
sjö}sätta v.
sjö}sätt{ning s.
sjö}taxi s.
sjö}term s.
sjö}terr{it{ori{um s.
sjö}tjänst s.
sjö}tjänst{gör{ing s.
sjö}tomt s.
sjö}traf{ik s.
sjö}trans{port s.
sjö}tull s.
sjö}tunga s., till 1tunga fisk
sjö{tungs}filé s.
sjö}ut{sikt s. -en
sjö}van adj. -t -a
sjö}vatten s.
sjö}vett s.
sjö}vild adj. ªvard.º våldsamt
vild o. galen m.m.

sjö}väg s. resa sjövägen
sjö{vägs}regel s. -n -regler

mest i pl.
sjö}värd{ig adj. -t -a
sjö}värd{ig{het s.
sjö}värn s.
sjö{värns}för{en{ing s.
ska se 3skola

skabb s. -en hudsjukdom
orsakad av skabbdjur

skabb}djur s.; kvalster
skabb{ig adj. -t -a
skabb{ig{het s.
skabb}medel s.
skabr{os{itet [-e•t] s. -en -er
skabr{ös [-ö•s] adj. -t -a
oanständig, slipprig

skack adj. -t -a ªåld. el. prov.º
sned, skev

skackel se skakel
1skada s. -n skador –

Sammansättningsfog, se resp.
ord.

2skada v. -de
skade}an{mäl{an s.
skade}be{sikt{ning s.
skade}djur s.
skade{djurs}an{grepp s.
skade}ef{fekt s.
skade}er{sätt{ning s.
skade}fri adj.
skade}för{säkra v.
skade}för{säkr{ing s.
skade}glad adj.
skade}glädje s.
skade}gör{ande adj. oböjl.
skade}gör{are s.
skade}gör{else s. -n -r
skade}in{sekt s.
skade}lysten adj.
skade}lyst{nad s.
skade}rap{port s.
skade}regl{er{ing s.
skade}risk s.
skad{es}lös adj. -t -a; hålla

ngn s. ge ngn ersättning
el. gottgörelse m.m.

skad{es}lös{het s.
skade}stånd s. -et; pl. =
skadeersättning

skade{stånds}an{språk s.
skade{stånds}be{lopp s.
skade{stånds}krav s.
skade{stånds}skyld{ig adj.

-t -a
skade{stånds}skyld{ig{het s.
skade{stånds}yrk{ande s.
skade}verk{an s.
skade}verk{ning s.; mest i pl.
skad}frusen adj.
skad}hugga v.
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skad}hugg{ning s.
skad{lig adj. -t -a
skad{lig{het s. -en -er
skad}skjuta v.
skad}skjut{ning s.
skaffa v. -de; ha ngt att s.
att göra

skaff{are s. -n; pl. =, best. pl.
skaffarna ªmest åld.º

skaff{eri [-i•] s. -et -er
skaff{eri}hylla s.
skaff{ning s. -en -ar utspis-
ning; proviantering

skaf{fött{es [skaff•-] el.
ska{fött{es [ska•-] adv.
ligga s. (med ngn) ligga
vid någons sida med
fötterna intill den andres
huvud

skaft s. -et; pl. =; ha huvud-
et på s. ªvard.º vara klipsk
o.d.

skafta v. -de förse med
skaft

skaft}hylsa s.
skaft}käpp s.; i väv
skaft{ning s.
skaft}öga s.
skaföttes se skafföttes
skajsel s. -n skajslar råsegel
ovanför röjel

skajsel}rå s. -n -r
skak s. -et
skaka v. -de
skak{ad adj. upprörd o.d.
skak{are s. -n; pl. =, best. pl.

skakarna
skak}bord s.
skakel s. -n skaklar äv.

skackel -n skacklar;
hoppa över skaklarna
släppa sig lös på otill-
börligt sätt el. göra sned-
språng m.m.

skakel}trä s.
skakel}vagn s.
skak}fri adj.
skak}hänt adj.
skak{ig adj. -t -a
skak{is adj. oböjl.; predikativt

ªvard.º rädd
skak{ning s. -en -ar
skak{nings}fri adj.

skak{nings}säker adj.
skak}säker adj.
skal s. -et; pl. =

1skala s. -n skalor grader-
ing; storleksförhållande;
serie av enheter o.d.; ton-
stege i oktav; omfattning,
grad m.m.

2skala v. -de avlägsna skal
skal{are s. -n; pl. =, best. pl.

skalarna
skal}bagge s.
skal{baggs}larv s. -en -er
skal}bank s. -en -ar
skal}barka v.
skal}bark{ning s.
skal}bo{lag s. aktiebolag
som inte driver rörelse
utan enbart har likvida
tillgångar

skal{bo{lags}af{fär{er s. pl.
skald s. -en -er
skalda v. -de dikta
skalde}be{gåv{ning s.
skalde}dikt{ning s. den forn-

västnordiska skaldedikt-
ningen

skalde}gåva s.
skalde}konst s.
skalde}stycke s.
skalde}ådra s.
skald{inna s. -n skaldinnor
skald{isk adj. -t -a
skal}djur s.
skal{djurs}cock{tail s.
skal{djurs}sås s.
skald{skap s. -et
skal}en{lig adj. -t -a
skal{eri [-i•] s. -et -er an-
läggning för skalning,
t.ex. av potatis

skal}fakt{or s.
skal}fri adj.
skal}grus s.
skal}hus s.
skalk s. -en -ar 1 bröd- el.

ostkant m.m. 2 spjuver,
skojare, skälm; ªåld.º bov

skalka v. -de tillsluta lucka
på fartyg gm tillskruvning el.
gm fastspänning av presenning

skalk{akt{ig adj. -t -a
skalk{akt{ig{het s.

skalk{as v. skalkades ªåld.º
vara skalkaktig, skämta,
skoja

skalke}skjul s. ªåld.º täck-
mantel

skalk}järn s.
skalk{ning s. -en -ar
skalk{nings}järn s.
skal}kniv s.
skal}kon{strukt{ion s.
skall s. -et; pl. =; ge s. börja
skälla; gå s. efter ngn med
stort uppbåd söka efter

skalla v. -de 1 ljuda starkt;
genljuda  2 stöta till ngn
med huvudet; spela boll
med huvudet, nicka

skall}bas s. -en -er
skall}brott s.
skall}driv{are s.; jakthund
skalle s. -n skallar ben 
som omsluter hjärnan;
huvudet på en spik; stöt
med huvudet

skaller s. skallret; till
2skallra

skaller}orm s.
skaller}ört s.
skall}folk s.
skall}form s. -en -er
skall}frakt{ur s.
skall}giv{ning s.
skall}grop s.
skall}gång s. -en -ar
skall{gångs}kedja s.
skall{ig adj. -t -a
skall{ig{het s.
skall}mått s.
skall{ning s. -en -ar till

skalla 2
1skallra s. -n skallror
2skallra v. -de
skallr{ig adj. -t -a
skallr{ing s.
skall}skada s.
skall}skad{ad adj.
skall}tak s.
skal}lös adj. -t -a
skalm s. -en -ar skakel;
skänkel m.m.; skalmar på
glasögon

skalm}bygel s.
skalmeja [-ej•a] s. -n
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skalmejor blåsinstrument
m.m.

skal}mod{ell s.
skal{ning s. -en 1 räkning

med omvandling enligt
skala m.m. 2 till 2skala

skal{nings}mask{in s.
skalp s. -en -er huvudsvål
skalp{ell [-ell•] s. -en -er
liten rak operationskniv

skalp{era v. -de ta skalpen
av ngn

skalp{er{ing s.
skalp}jakt s.
skalp}jäg{are s.
skal}potat{is s.
skal}streck s.
skalv s. -et; pl. =
skalv}centr{um s.

1skal{är adj. -t -a ªmat.º
skalära storheter

2skal{är s. -en -er ªmat.º
vektor

skal}öms{ning s.
skal}öv{ning s.
skam s. -men; komma på s.

bringa att gäckas el. slå
slint m.m.

skam}bud s.
skam}fila v. -de nöta el.
skava trä- el. tågvirke på
fartyg; skada, illa tilltyga
m.m.

skam}fil{ning s. -en -ar
skam{fil{nings}klädsel s.;

t.ex. på mast
skam}fläck s.
skam}full adj. -t -a
skam}grepp s.
skam}känsla s.
skam{lig adj. -t -a
skam{lig{en adv.
skam{lig{het s. -en -er
skam}lös adj. -t -a
skam}lös{het s.
skam}påle s.
skamsen adj. skamset

skamsna
skamsen{het s.
skam}straff s. -et; pl. =
skam}vrå s.
skand{al [-a•l] s. -en -er ngt
som väcker allmän för-

argelse el. obehagligt
uppseende; skamfläck 
o.d.

skand{al{art{ad adj.
skand{al}art{ikel s.; i tidning
skand{al}be{ton{ad adj.
skand{al}hist{oria s.
skand{al}hungr{ig adj. -t -a
skand{al}hus s.
skand{al{is{era v. -de
skämma ut

skand{al{is{er{ing s.
skand{al}krön{ika s.
skand{al}lysten adj.
skand{al}lyst{nad s.
skand{al}om{sus{ad adj.
skand{al}press s. -en
skand{al}skrift s.
skand{al}skriv{are s.
skand{al}skriv{eri [-a•l-] s.
skand{al}unge s. mindre
skandal

skand{al{ös [-ö•s] adj. -t -a
som vållar skandal; upp-
rörande, skamlig

skand{era v. -de läsa upp
vers e.d. taktmässigt

skand{er{ing s.
skand{in{av [-a•v] s. -en -er
skand{in{av{is{era v. -de
skand{in{av{is{er{ing s.
skand{in{av{isk [-a•v-] adj.

-t -a
skand{in{av{iska s. -n skand-

inaviskor 1 ej pl.; (bland)-
språk 2 kvinna

skand{in{av{ism [-is•m] s.
-en skandinavisk enhets-
rörelse under 1800-talet

skand{in{av{ist s. -en -er
skand{in{av{ist{ik [-i•k] s. -en
studium av språk och
litteratur i Skandinavien

skand{in{av{ist{isk adj. -t -a
skand{isk adj. -t -a skandin-
avisk; det skandiska ur-
bergsmassivet

skandi{um s. -et el. skandiet
el. = metall

skan{ism [-is•m] s. -en -er
skånsk språkegenhet

skank s. -en; pl. -ar el. -or
smalare del av bakben hos

fyrfota djur; ªvard.º ben hos
människa

skanna el. scanna v. -de
avläsa med hjälp av
skanner

skanner s. -n skannrar el.
scanner -n scannrar bild-
läsare 

skann{ing el. scann{ing s. -en
skans s. -en -ar stödje-
punkt med skyddsrum
för kompani o.d.; rum för
besättningen på ä. handels-
fartyg

skans}lucka s.
skans}vakt s.; på fartyg
skans}verk s.
skap s. -et; pl. = förhud hos

häst m.m.
skapa v. skapade, skapat,

skapad el. skapt n. skapat
el. skapt, pres. skapar; de
är som skapta för var-
andra

skap{ande adj. oböjl. inte ett
s. grand ªvard.º inte ett
dugg

skap{ar}anda s.
skap{ar}drift s.
skap{are s. -n; pl. =, best. pl.

skaparna upphovsman;
Skaparen Gud

skap{ar}för{måga s.
skap{ar}glädje s.
skap{ar{inna s. -n skapar-

innor
skap{ar}kraft s.
skap{ar}lust s.
skap{ar}lusta s.
skap{ar}pro{cess s.
skap{ar}vilja s.
skap{else s. -n -r
skap{else}akt s.
skap{else}be{rätt{else s.
skap{else}dag s.
skap{else}morgon s.
skap{else}myt s.
skap{else}ordn{ing s.
skap{else}pro{cess s.
skap{else}verk s.
skap{lig adj. -t -a rätt bra,
godtagbar; ªvard.º snygg

skap}lynne s. -t läggning
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skap{nad s. -en -er gestalt,
utseende m.m.

skara s. -n skaror
skarabé s. -n -er skalbagge
skar}bild{ning s.

1skare s. -n hård skorpa på
snö

2skare s. -n skarar för-
kolnad ljusveke

skar}före s.
skarn s. -et; pl. = ªåld.º av-
skräde; usling; slinka;
bergv. silikatmineral kring
el. i malmkropp m.m.

skarn}däck s.; på båt plank-
gång på spantens över-
del

skarn}malm s.
1skarp adj. -t -a
2skarp s. -et; pl. = kilformigt

utrymme vid stäv el. köl
i fartyg

skarp}blick s.
skarp}blå adj.
skarp}egg{ad adj.
skarp{en s. best. på s. av alla
krafter, för fullt o.d.

skarp}fila v.
skarp}fil{ning s.
skarp{het s.
skarp}kant{ad adj.
skarp}kant{ig adj. -t -a
skarp}ladda v.
skarp}ladd{ning s.
skarp}näst adj.; till näsa
skarp}rätt{are s. bödel
skarp{rätt{ar}yxa s.
skarp}sill s.
skarp}sinne s. genom-
trängande förstånd,
snillrikhet

skarp}sinn{ig adj. -t -a
skarp}sinn{ig{het s.
skarp}skjut{ning s.
skarp}skuren adj.
skarp}skytt s.
skarp}slipa v.
skarp}slip{ning s.
skarp}sprungen adj. s. hund
skarp}syn s.
skarp}synt adj.
skarp}synt{het s.
skarp}sås s.

skarp}teckn{ad adj.
skarp}tung{ad adj.
skarp}tänkt adj.
skarp}tänkt{het s.
skarp}ögd adj.
skarp}ögd{het s.
skar}snö s.
skarv s. -en -ar 1 fog, för-
bindelse  2 fågel

skarva v. -de hopfoga;
utöka; överdriva, ljuga

skarv}ap{par{at s.
skarv}del s.
skarv}fri adj.
skarv}muff s.
skarv{ning s. -en -ar
skarv}rör s.
skarv}sladd s.
skarv}stycke s.
skarv}ställe s.
skarv}ympa v.
skarv}ymp{ning s.
skarv}yxa s. däxel
skarv}ägg s.
skat s. -en (talong i) kortspel
skata s. -n skator fågel
skat}bo s.
skate s. -n skatar torr träd-
topp

skate}board [skej•tbård] s.
-et; pl. = rullbräda

skat}näva s.
skat}skratt s.
skat}spel{are s.
skatt s. -en -er 1 Sms-fog:

skatte-, skatt- obligator-
isk avgift till stat och
kommun  2 Sms-fog: skatt-
samling dyrbarheter

skatta v. -de betala skatt;
efter subjektiv bedömning
beräkna; värdera; s. åt
ngt bildl. offra åt ngt,
vara underkastad ngt,
falla offer för ngt

skat}tall s.
skatte s. -t jord som det i
ä. tid betalats grundskatt
för m.m.

skatte}af{fär s.
skatte}av{del{ning s.
skatte}av{drag s.
skatte}be{dräg{eri s.

skatte}be{fri{else s.
skatte}be{lagd adj.
skatte}be{last{ning s.
skatte}be{lopp s.
skatte}be{stämm{else s.
skatte}be{tal{are s.
skatte}be{tal{ning s.
skatte}bi{drag s.
skatte}björn s. ªfinl. o. vard.º
skattmas

skatte}bort{fall s.
skatte}brott s.
skatte{brotts}lag s. -en -ar
skatte}brotts{lig{het s.
skatte}byrå s. -n -er ªfinl.º
skattekontor

skatte}börda s.
skatte}chock s.
skatte}de{batt s.
skatte}di{rekt{ör s. ªfinl.º chef
för skattebyrå

skatte}dom{stol s.
skatte}drag{ande adj. oböjl.
skatte}ef{fekt s.
skatte}ex{pert s.
skatte}fiffel s. ªvard.º
skatte}fin{ansi{er{ad adj.
skatte}fin{ansi{er{ing s.
skatte}flykt s.
skatte}flykt{ing s.
skatte{flykts}lag s. -en -ar
skatte{flykts}trans{akt{ion s.
skatte{fonds}konto s.
skatte}form s. -en -er
skatte}fri adj.
skatte}fri{het s.
skatte}fråga s.
skatte}frälse s. ªhist.º
skatte}fusk s.
skatte}för{måga s.
skatte}för{mån s.
skatte}för{se{else s.
skatte}för{slag s.
skatte}grad s. ªfinl.º skatte-
nivå

skatte}höj{ning s.
skatte{höj{nings}pol{it{ik s.
skatte}in{be{tal{ning s.
skatte}in{driv{ning s.
skatte}in{komst s.
skatte}in{täkt s.
skatte}jord s.
skatte}jur{ist s.
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skatte}jämk{ning s.
skatte}klass s.
skatte}kont{or s.
skatte}kont{roll s.
skatte}kort s.
skatte}kraft s.
skatte}krona s.
skatte}kvitto s.
skatte}köp s.
skatte}köpa v.
skatte}lag s. -en -ar
skatte}lag{stift{ning s.
skatte}lindr{ing s.
skatte}lätt{nad s.
skatte}medel s. pl.
skatte}minsk{ning s.
skatte}mynd{ig{het s.
skatte{mäss{ig adj. -t -a
skatte}ned{sätt{ning s.
skatte}nivå s.
skatte}ob{jekt s.
skatte}om{lägg{ning s.
skatte}paket s.
skatte}para{dis s.
skatte}plan{er{are s.
skatte}plan{er{ing s.
skatte}plikt s.
skatte}plikt{ig adj. -t -a
skatte}pol{it{ik s.
skatte}pol{it{isk adj. -t -a
skatte}pro{blem s.
skatte}pro{cess s.
skatte}pro{gress{ion s.
skatte}rabatt s.
skatte}razzia s.
skatte}re{dukt{ion s.
skatte}re{form s.
skatte}reg{ister s.
skatte}regl{er s. pl.
skatte}re{vis{ion s.
skatte}re{vis{or s.
skatte}råd{giv{ning s.
skatte}rätt s.
skatte}rätts{lig adj. -t -a
skatte}sats s.
skatte}skala s.
skatte}skolk s.
skatte}skolk{are s.
skatte}skuld s.
skatte}skärp{ning s.
skatte}smit{are s.
skatte}spar{ande s. -t
skatte}spar{konto s.

skatte}sub{vent{ion s.
skatte}syst{em s.
skatte}sänk{ning s.
skatte}tab{ell s.
skatte}tak s.
skatte}tekn{isk adj. -t -a
skattetillägg avstavas

skatte}till{lägg s.
skatte}tryck s.
skatte}trött{het s.
skatte}tyngd adj.
skatte}tänk{ande s. -t
skatte}under{lag s.
skatte}upp{börd s.
skatte}upp{lägg s.
skatte}ut{fall s.
skatte}ut{jämn{ing s.
skatte{ut{jämn{ings}bi{drag s.
skatte{ut{jämn{ings}syst{em s.
skatte}ut{red{ning s.
skatte}ut{skott s.
skatte}ut{tag s.
skatte}verk{et s. best.
skatte}väsen el. skatte}-

väsende s.
skatte}år s.
skatte}åter{bär{ing s.
skatte}ärende s.
skatte}ök{ning s.
skatte}öre s. ªfinl.º
skatt}fynd s.
skatt}gömma s.
skatt}jakt s.
skatt}kammare s.
skatt{kammar}växel s.; med

stat(en) som låntagare
skatt}karta s.
skatt}kista s.
skatt}lägga v.
skatt}lägg{ning s.
skatt}mas s. -en -ar ªvard.º;

jfr mas 2
skatt}mäst{are s. kassa-
förvaltare m.m.

skatt{ning s. -en -ar be-
räkning

skatt}sedel s. -n skattsedlar
skatt}skriva v. ªåld.º
skatt}skriv{ning s. ªåld.º
skatt}skyld{ig adj. -t -a
skatt}skyld{ig{het s.
skatt}sök{are s.
skatt}sök{ning s.

skav s. -et skavning; av-
skavt material m.m.

skava v. skavde skrapa,
gnida; nöta m.m.

skavank [-an•k] s. -en -er
mindre skada el. fel o.d.

skavank}fri adj.
skavank{ig adj. -t -a
skavank}lös adj. -t -a
skav{are s. -n; pl. =, best. pl.

skavarna
skave s. -n skavar verktyg
för skavning m.m.

skav}fräken s.; växt
skav{fött{ers adv. skafföttes
skav{ning s.
skav}stål s.
skav}sår s.
ske v. skedde, skett, skedd

n. skett, pres. sker
sked s. -en -ar
skeda v. -de 1 skilja guld

från silver m.m. 2 träda
varptrådar genom väv-
sked; ösa upp med sked
m.m.

sked}and s., till 1and
sked}blad s.
sked}blads{vis adv.
sked}drag s.; för fiske
skede s. -t -n tidsavsnitt,
period

sked}form{ig adj. -t -a
sked}full s. oböjl. en s. sås
sked{ning s.
sked}skaft s.
sked}stork s.
sked}tals adv.
sked}vatten s. ªåld.º sal-
petersyra

sked{vis adv.
ske{ende s. -t -n händelseför-
lopp o.d.

skeet [ski•t] s. -en lerduve-
skytte med åtta skjut-
platser o. två kastappar-
ater

skeet}skjut{ning s.
skeet}skytte s.
skeka v. -de ªprov.º skreva

o.d.
skela v. -de vinda med
ögonen; ªbildl.º snegla
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skel{ett [skelett•] s. -et; pl. =
skel{ett{art{ad adj.
skel{ett}bygg{nad s.
skel{ett}del s.
skel{ett{era v. -de frilägga

benstommen i
skel{ett{er{ing s.
skel{ett}likn{ande adj. oböjl.
skel{ett}skada s.
skellefte}bo [-ef•t-] s. -n -r
inv. i Skellefteå

Skellefteå}bo [-ef•t-] el.
skellefteå}bo s. -n -r

skel{ning s.
skel}ögd adj. vindögd
skel}ögd{het s.
skel}ört s.
skel{örts}stånd s. -et; pl. =

1sken s. -et; pl. = ljus,
skimmer; utseende som
ger illusion av ngt; före-
vändning; som förled i sms
ofta låtsad el. skenbar el.
oäkta o.d.

2sken s. oböjl. hästen föll i
(fullt) s.

1skena s. -n skenor lång-
smalt stycke av metall el.
trä m.m., t.ex. i järn- el. spår-
väg; skenben hos djur

2skena v. -de rusa i väg vilt
el. obehärskat el. okont-
rollerat o.d.

sken}akt{ion s.
sken}an{fall s.
sken}argu{ment s.
sken}av{rätt{ning s.
sken}av{tal s.
sken{bar adj. -t -a endast
till synes verklig el. riktig

sken{bar{lig{en adv. ªåld.º
tydligen, uppenbarligen

sken}ben s.; främre benpipa
i underben m.m.

sken{bens}skydd s.
sken}bild s.
sken}de{batt s.
sken}demo{krati s.
sken}dö v.

1sken}död adj.
2sken}död s.
sken}fager adj.
sken}fig{ur s.

sken}fri adj. s. (väg)kors-
ning

sken}frukt s.
sken}fäkta v.
sken}fäkt{ning s.
sken}färd s.
sken}färd{ig adj. -t -a
sken}för{klar{ing s.
sken}galen adj.
sken}hel{ig adj. -t -a hycklat
from el. oförvitlig o.d.

sken}hel{ig{het s.
sken}händ{else s.
sken}kon{trakt s.
sken}kristen adj.
sken}köp s.
sken}liv s.
sken}lös{ning s.
sken}man{över s.
sken}pro{blem s.
sken}skarv s.; till 1skena
sken}till{varo s.
sken}trans{akt{ion s.
sken}veten{skap s.
sken}värld s.
sken}äkt{en{skap s.
skepa v. -de; s. sig ªvard.º
göra sig till

skep{else s. -n -r ªåld.º skep-
nad

skep{nad s. -en -er gestalt
m.m.

skepp s. -et; pl. =
skeppa v. -de
skepp{ar}brev s.; behörighets-

bevis
skepp{are s. -n; pl. =, best. pl.

skepparna
skepp{ar}ex{am{en s.
skepp{ar}hist{oria s.
skepp{ar}kavaj s.
skepp{ar}krans s.; skäggkrans
skepp{ning s. -en -ar
skepp{nings{bar adj. -t -a
skepp{nings}doku{ment s.
skepp{nings}ort s. -en -er
skepps}bord s. om s.
skepps}brott s.
skepps}bruten adj.
skepps}bygg{are s.
skepps}bygge s.
skepps}bygg{eri [-i• el.

sepp•s-] s.

skepps}bygg{nad s.
skepps{bygg{nads}ingenj{ör s.
skepps{bygg{nads}tekn{ik s.
skepps}båt s.
skepps}fart s. -en
skepps}furn{er{are s. -n;

pl. =, best. pl. skeppsfurner-
arna

skepps}furn{er{ing s.
skepps}gosse s.
skepps}grav s.
skepps}handel s.
skepps}handl{ing s.
skepps}jolle s.
skepps}kamr{at s.
skepps}katt s.
skepps}klar{er{are s.
skepps}klar{er{ing s.
skepps}klocka s.
skepps}kyrko{gård s.
skepps}lag s. -et; pl. = i Ros-

lagen m.m.
skepps}last s.
skepps}lista s.
skepps}lucka s.
skepps}lägen{het s.
skepps}läk{are s.
skepps}mask s. -en -ar
skepps}mäkl{are s.
skepps}mät{are s.
skepps}mät{ning s.
skepps}papper s.
skepps}pojke s.
skepps}red{are s.
skepps}red{eri [-i• el.

sepp•s-] s.
skepps}reg{ister s.
skepps}råtta s.
skepps}skorpa s.
skepps}skrov s.
skepps}sätt{ning s. forntida
stensättning i skepps-
form

skepps}tekn{isk adj. -t -a
skepps}trailer s.
skepps}varv s.
skeppund avstavas

skepp}pund s. ä. vikt om
c. 170 kg

skeppundsvikt avstavas
skepp{punds}vikt s.

skeps{is [skep•s-] s. -en
tvivel, misstro o.d.
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skept{ic{ism [-is•m] s. -en
tvivel, misstro; uppfatt-
ning som betvivlar el.
förnekar möjligheten av
objektiv kunskap

skept{ik{er [-ep•t-] s. -n;
pl. = tvivlare o.d.

skept{isk adj. -t -a tvivl-
ande, misstrogen o.d.

sketch [sk-] s. -en -er kort
fristående komisk scen,
t.ex. i revy

sketcha v. -de medverka
i sketcher o.d.

sketch}för{fatt{are s.
sketen adj. sketet sketna

ªvard.º usel, ynklig m.m.
skev adj. -t -a sned, vind

o.d.; ªbildl.º snedvriden,
förvänd o.d.

skeva v. -de göra skev,
ställa skevt; vara el. bli
skev

skev}bent adj.
skev}bent{het s.
skev{het s. -en -er
skevna v. -de bli skev
skev{ning s.
skev{nings}roder s.
skevra v. -de vrida åra så
att bladet ligger
horisontellt el. segel så att
vinden blåser längs dess
plan m.m.

skevr{ing s.
skev}roder s.; på flygplan

m.m.
skev{roder}lina s.
skev}ögd adj.
skev}ögd{het s.
ski}bord [si•-] s. skvättbord

el. sarg på fartyg; flödbord
i övre kant av dammbyggnad;
kant kring ugn m.m.

ski{bords}damm s. -en -ar
skick s. -et; pl. =
skicka v. -de; s. sig uppföra
sig väl

skick{ad adj. s. för ngt
lämpad

skicke}bud s.
skick{else s. -n -r bestämm-
else; öde m.m.

skick{else}diger adj.
skick{else}rik adj. -t -a
skick{lig adj. -t -a
skick{lig{het s.
skick{ning s. -en -ar

1skida s. -n skidor 1 vanl. i pl.
åka skidor 2 fodral till
svärd o.d.; tvårummig
kapselfrukt; slida hos
hondjur m.m.

2skida v. -de åka skidor
skid}akro{bat{ik s.
skid{are s. -n; pl. =, best. pl.

skidarna skidåkare
skid}backe s.
skid}bind{ning s.
skid}box s., till 1box för
frakt av skidor på biltak

skid}byx{or s. pl.
skid}dräkt s.
skid}frukt s.
skid}färd s.
skid}före s.
skid}gymn{asi{um s.
skid}hopp s.
skid}hopp{ning s.
skid}jacka s.
skid}klubb s.
skid}klädd adj.
skid}känga s. ªfinl.º skid-
pjäxa

skid}lift s.
skid}lopp s.
skid}längd s.
skid}lär{are s.
skid}löp{are s.
skid}löp{ning s.
skid}märke s.
skid}mössa s.
skid}orient{er{ing s.
skid}ort s. -en -er
skid}pjäxa s.
skid}sem{ester s.
skid}skola s.
skid}skytte s.
skid}spets s.
skid}sport s.
skid}spår s.
skid}staf{ett s.
skid}stav s. -en -ar
skid{stavs}kringla s.
skid}säs{ong s.
skid}terr{äng s.

skid}trupp s.
skid}trän{ing s.
skid}tur s. -en -er
skid}tävl{ing s.
skid}ut{rust{ning s.
skid}ut{styrsel s.
skid}valla s.
skid}åk{ande adj. oböjl.
skid}åk{are s.
skid}åk{erska s. -n skid-

åkerskor
skid}åk{ning s.
skiffer s. -n skiffrar bergart
av tunna skivor o.d.

skiffer}bas{er{ad adj.
skiffer}be{lägga v.
skiffer}be{lägg{ning s.
skiffer}berg s.
skiffer}brott s.
skiffer}bryt{ning s.
skiffer}grå adj.
skiffer}grön adj. -t -a
skiffer}lager s., till 1lager
skiffer}olja s.
skiffer}platta s.
skiffer}sten s.
skiffer}tak s.
skiffer}täcka v.
skiffer}täck{ning s.
skiffla v. -de spela skiffle
skiffle [skiffel äv. si-] s. -n

amerikansk (folk)musik utförd
av orkester med bl.a. tvätt-
bräde

skiffle}band s.
skiffra v. -de; s. sig låta
klyva sig i skivor

skiffr{ig adj. -t -a; s. bergart
skiffr{ig{het s.
skift s. -et; pl. = arbetspass;
arbetslag; rad av stenar i
mur

skifta v. -de fördela; byta
om; växla; vara olika
m.m.

skift}arbeta v.
skift}arbet{are s.
skift}arbete s.
skift{are s. -n; pl. =, best. pl.

skiftarna
skift{bar adj. -t -a
skifte s. -t -n delning;
omfördelning av ägor;

789 skifte

21202 Ordlista S  12-11-27  10.16  Sida 789



växling; stycke skogs-
mark m.m.

skift{es}bruk s.; vid jordbruk
skift{es}för{rätt{are s.
skift{es}för{rätt{ning s.
skift{es}karta s.
skift{es}lägg{ning s.
skift{es}man s., till 1man
skift{es}rik adj. -t -a
skift{es}verk s.
skift{es{vis adv. om-
växlande

skift}gång s., till 1gång
skift}in{del{ning s.
skift}jobb s.
skift}lag s. -et; pl. =
skift{ning s. -en -ar
skift{nings}rik adj. -t -a
skift}nyckel s.
skifttillägg avstavas skift}-

till{lägg s.
skikt s. -et; pl. = lager, varv
skikta v. -de lägga el. indela
i skikt

skikt}bild{ning s.
skikt{ning s.
skikt}röntg{en s.
skikt{vis adv.
skild adj. olika; vilkens
äktenskap upplösts m.m.

skild}kön{ad adj. s. blomma
skildra v. -de
skildr{are s. -n; pl. =, best. pl.

skildrarna
skildr{ar}för{måga s.
skildr{ing s. -en -ar
skildr{ings}för{måga s.
skilja v. skilde äv. skiljde,

skilt äv. skiljt, skild n.
skilt, pres. skiljer lösgöra;
avlägsna; föra el. hålla
isär; dela upp m.m.; s. sig
lösgöra sig osv., äv. upp-
lösa sitt äktenskap, äv.
vara olika

skilj{akt{ig adj. -t -a olika,
avvikande o.d.

skilj{akt{ig{het s. -en -er
skilj{are s. -n; pl. =, best. pl.

skiljarna
skilj{as v. skildes äv. skiljdes,

skilts äv. skiljts, pres. skilj-
(e)s el. skils lämna var-

andra; upplösa sitt
äktenskap m.m.; s. från
lämna; s. hädan ªåld.º dö

skilj{bar adj. -t -a
skilj{bar{het s.
skilje s. -t -n skiljeställe
skilje}av{tal s.
skilje}dom s. -en -ar
skilje}dom{are s.
skilje{doms}för{far{ande s.
skilje}dom{stol s.
skilje}gräns s.
skilje}linje s.
skilje}man s., till 1man
skilje{manna}för{far{ande s.
skilje}match s.
skilje}mur s.
skilje}mynt s.
skilje}märke s.
skilje}nämnd s.
skilje}remsa s.
skilje}set s.; i tennis
skilje}ställe s.; för flottnings-

virke
skilje}tecken s.
skilje}väg s.
skilje}vägg s.
skilj{ning s. -en -ar
skiller s. skillret metalliskt
skimmer

skiller}spat s.
skill{ing s. -en; pl. -ar el. i

summor = äldre mynt
skill{ing}tryck s.
skill{nad s. -en -er
skill{nads}be{lopp s.
skill{nads}dom s. -en -ar
skill{nads}stängsel s.
skillra v. -de skimra metall-

iskt
skils}mässa s. -n skils-

mässor upplösning av
äktenskap; det att lämna
ngn tillfälligt eller varaktigt

skils{mässo}barn s.
skils{mässo}dom s. -en -ar
skils{mässo}frekv{ens s.
skils{mässo}för{handl{ing s.
skils{mässo}or{sak s.
skils{mässo}pro{blem s.
skils{mässo}pro{cess s.
skilt}vakt s. ªåld.º vaktpost
skilt{vakts}kur s., till 2kur

skiml{ig adj. -t -a skimmel-
färgad o.d.

skimmel s. -n skimlar häst
med vit o. inblandad
mörk färg m.m.

skimmel}färg s.
skimmel}hår{ig adj. -t -a
skimmer s. skimret
skimmer}prakt s.
skimmer}vit adj. skimmer-

vitt skimmervita
skimra v. -de
skimr{ig adj. -t -a
skimr{ing s. -en -ar
skina v. sken, skinit, pres.

skiner
skin{ande adj. oböjl.
skingra v. -de få att sprida
sig åt olika håll

skingr{are s. -n; pl. =, best.
pl. skingrarna

skingr{as v. skingrades
sprida sig åt olika håll
och försvinna

skingr{ing s. -en -ar
skingr{ings}för{bud s.
skin}head [skinn•hedd] s.;

pl. = el. enl. eng. böjn. skinn-
huvud, skinnskalle; ett s.

skinka s. -n skinkor
skink}bit s.
skink}låda s. ªkok.º
skink}macka s. ªvard.º
skink}märr s. ªvard.º mager

o. oduglig märr el. häst-
krake

skink}omel{ett s.
skink}skiva s.
skink}smör{gås s.
skink}spad s.
skink}stek s. -en -ar
skink}tärn{ing s.
skinn s. -et; pl. =; hålla sig

i skinnet i styr
skinna v. -de skörta upp, ta
för mycket betalt av
m.m.; s. sig bli skinnig

skinn{are s. -n; pl. =, best. pl.
skinnarna äv. skinn-
skräddare o.d.

skinn}bagge s.; insekt
skinn}band s.
skinn}be{sätt{ning s.

skiftesbruk 790

21202 Ordlista S  12-11-27  10.16  Sida 790



skinn}bit s.
skinn}bräm s.
skinn}bräm{ad adj.
skinn}byx{or s. pl.
skinn{eri [-i•] s. -et -er
skinn}flådd adj.
skinn}foder s.
skinn}fodr{ad adj.
skinn}fodr{al s.
skinn}fri adj.
skinn}fåtölj s.
skinn}fäll s.
skinn}för{kläde äv. skinn}-

för{klä s.
skinn}handske s.
skinn}huvud s. ªvard.º med-
lem av ungdomsgrupp
med rakade huvuden
och hårdför framtoning

skinn{ig adj. -t -a; s. mjölk
skinn}jacka s.
skinn}klädd adj.
skinn}kläd{er s. pl.
skinn}knutte s. ªvard.º
skinn}krage s.
skinn}kälke s. åka s. ªvard.º
åka utför på bara byx-
baken

skinn}möbel s.
skinn}mössa s.
skinn}paj s. -en -ar ªvard.º
skinnjacka el. -rock

skinn}påse s.
skinn}rock s. -en -ar
skinn}skalle s. ªvard.º skinn-
huvud

skinn{skalle}gäng s.
skinn{skalle}lok{al s.
skinn{skalle}våld s.

1skinn}sko s.
2skinn}sko v.
skinn}sko{ning s.
skinn}slamsa s.
skinn}soffa s.
skinn}ställ s.; för motorcyklist

m.m.
skinn}torr adj. -t -a
skinn}väska s.
skinn}väst s., till 1väst
skinti{grafi [-i•] el.

scinti{grafi s. -n ªmed.º
undersökningsmetod
med isotoper

ski{opt{ik{on [skiåp•t- äv.
si-] s. -et; pl. = diaskop

ski{opt{ik{on}bild s.
skipa v. -de; s. rätt åstad-
komma rättvisa, döma
m.m.

skip{ning s.
skippa [ski-] v. -de ªvard.º
slopa, strunta i; överge

1skir adj. -t -a genomskinlig,
tunn; spröd, ömtålig m.m.

2skir s. -et florstunn vävnad
el. slöja; dis; glans

skira v. -de rena gm smält-
ning; smälta; skirat smör

skir}blå adj.
skir}grön adj. -t -a
skir{het s.
skir{ning s.
skiss [sk-] s. -en -er flyktigt
utkast o.d.

skissa [sk-] v. -de skissera
skiss{art{ad adj.
skiss}block s.
skiss}bok s., till 1bok
skiss{era [sk-] v. -de göra
utkast till; utföra som
skiss; ange huvudpunkt-
erna el. huvuddragen i
m.m.

skiss{er{ing s.
skiss{ning s.
skit s. -en -ar ªkan väcka

anstötº avföring, stycke av
exkrementer; äv. allm.,
ªvard.º smuts; strunt m.m.;
som förled i sms äv. mycket,
särdeles

1skita v. sket, skitit, pres.
skiter ªkan väcka anstötº
tömma tarmen; s. i ngt
ªvard.º strunta i

2skita v. -de ªvard.º i förb.
s. ner smutsa ner

skit}bra adj. oböjl. ªvard.º
skit}gubbe s.; äv. kortspel
skit}göra s. ªvard.º
skit}hus s. ªkan väcka anstötº
skit}hög s. ªkan väcka anstötº

äv. som invektiv; ªvard.º
oordnad hög

skit{ig adj. -t -a ªvard.º ned-
smutsad, smutsig

skit}jobb s. ªvard.º
skit}kul adj. oböjl. ªvard.º
skit}lukt s. ªkan väcka anstötº
skit}nöd{ig adj. -t -a ªkan

väcka anstötº
skit}prat s. ªvard.º
skit}rädd adj. ªvard.º
skit}snack s. ªvard.º
skit}stövel s. ªvard.º som

invektiv
skit}sur adj. -t -a ªvard.º
skit}unge s. ªvard.º
skit}vikt{ig adj. -t -a ªvard.º
struntförnäm

1skiva s. -n skivor platta;
grammofonskiva; ªvard.º
fest; klara skivan ªvard.º
klara sig m.m.

2skiva v. -de klyva el. skära
i skivor m.m.; s. sig

skiv}af{fär s.
skiv}alb{um s.
skiv}art{ist s.

1skiv{bar adj. -t -a; s. lever-
pastej

2skiv}bar s. -en -er ªngt åld.º
försäljningsställe för
grammofonskivor

skiv}bo{lag s.
skiv}broms s.
skiv}de{but s.
skiv}disk s.
skiv}form{ig adj. -t -a
skiv}gatt s.; för blockskiva m.m.
skiv}hylla s.
skiv{ig adj. -t -a; s. sten som

skivar sig
skiv{ig{het s.
skiv}industri s.
skiv}in{spel{ning s.
skiv}kon{trakt s.
skiv}köp s.
skiv}köp{are s.
skiv{ling s. -en -ar svamp
med skivor på hattens
undersida

skiv}mark{nad s.
skiv}minne s. ªdatabeh.º
skiv}märke s.
skiv}om{slag s.
skiv}prat{are s. -n; pl. =, best.

pl. skivpratarna
skiv}pro{dukt{ion s.
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skiv}saml{ing s.
skiv}spel{are s. -n; pl. =, best.

pl. skivspelarna
skiv}spår s.
skiv}studio s.
skiv}stång s.
skiv}ställ s.
skiv}svamp s.
skiv}tallr{ik s.
skiv}växl{are s.
skjorta s. -n skjortor
skjort}blus s.
skjort{blus}klänn{ing s.
skjort}bröst s.
skjort}klänn{ing s.
skjort}knapp s.
skjort}krage s.
skjort}linn{ing s.
skjort}nummer s.
skjort}snibb s.
skjort}söm{nad s.
skjort}ärm s.
skjul s. -et; pl. =
skjul}tak s.
skjut s. -et; pl. = ªkan väcka

anstötº mannens utlösning vid
samlag

skjuta v. sköt, skjutit,
skjuten skjutet skjutna,
pres. skjuter avlossa skott
m.m.; s. i höjden växa
m.m.; s. fart sätta fart m.m.

skjut{are s. -n; pl. =, best. pl.
skjutarna

skjut}av{stånd s.
skjut}bana s.
skjut{bar adj. -t -a
skjut}dörr s.
skjut}fält s. -et; pl. =
skjut}färd{ig adj. -t -a
skjut}för{måga s.
skjut}galen adj.
skjut}glad adj.
skjut}in{strukt{ion s.
skjut}järn s. ªvard.º skjut-
vapen; frän intervjuare

skjut{järns}inter{vju s.
skjut{järns}journ{al{ist s.
skjut}klar adj. -t -a
skjut}kunn{ig adj. -t -a
skjut}lave s.
skjut}led{are s.
skjut}lock s. -et; pl. =

skjut}låda s.
skjut}mot{stånd s.; reglerbart

elektriskt motstånd
skjut}mått s.
skjut{ning s. -en -ar
skjut}om{gång s.
skjut}plats s.
skjut}prov s. -et; pl. =

1skjut}regel s. -n skjutregler
2skjut}regel s. -n skjutreglar

äv. skjut}rigel -n skjutriglar
skjut}rikt{ning s.
skjuts s. -en -ar
skjutsa v. -de
skjut}sekt{or s.
skjuts}er{sätt{ning s.
skjuts}håll s. ªhist.º station
för skjutsning i ä. tid;
sträcka mellan sådana
stationer m.m.

skjuts}häst s. ªåld.º
skjut}skick{lig adj. -t -a
skjut}skick{lig{het s.
skjut}skola s.
skjuts{ning s. -en -ar
skjuts}stat{ion s. ªåld.º
skjut}stat{ion s.
skjut}ställ{ning s.
skjut}säker adj.
skjut}vapen s.
skjut}varn{ing s.
skjut}vägg s.
skjut}öv{ning s.
skjuva v. -de åstadkomma
påkänning vid vridning
el. klippning m.m. av ngt;
ªprov.º skjuta, jämka,
maka m.m.

skjuv{ning s. -en -ar
skjuv{nings}prov s. -et; pl. =
skjuv}prov s. -et; pl. =
skjuv}spänn{ing s.
skler{os [-å•s] s. -en -er för-
hårdning av kroppsvävnad;
åderförkalkning m.m.;
multipel s. se multipel

skler{os{era v. -de åstad-
komma skleros hos

skler{os{er{ing s.
skler{ot{isk [-å•t-] adj. -t -a

1sko s. -n -r
2sko v. skodde, skott, skodd

n. skott, pres. skor; s. en

häst; skodda kanter; s. sig
ªbildl. º skaffa sig orättmät-
ig vinst el. fördel m.m.

sko}af{fär s.
sko}block s.
sko}borste s.
sko}borst{ning s.
skock s. -en -ar flock,
klunga

1skocka s. -n skockor ärt-
skocka

2skocka v. -de; s. sig
skock{as v. skockades
samlas i skock, skocka
sig

skock{ning s.
skock}tals adv.
sko}don s.
sko}fabr{ik s.

1skoffa s. -n skoffor ªprov.º
skovel, skyffel, skopa

2skoffa v. -de ªprov.º skovla,
skyffla o.d.

skoffla v. -de ªprov.º skovla
sko}flick{are s. -n; pl. =, best.

pl. skoflickarna ªåld.º lapp-
skomakare

skoft s. -et ªprov.º arbeta på
s. på övertid el. fritid

skofta v. -de ªprov.º arbeta
på övertid el. fritid

skog s. -en -ar; till skogs till
skogen; gå åt skogen
ªvard.º gå på tok o.d.

skoga v. -de ªprov.º avverka
skog m.m.

skog}be{klädd adj.
skog}be{vuxen adj.
skog}be{växt adj.
skog}fatt{ig adj. -t -a
skog}fatt{ig{dom s.
skog}fri adj.
skog{ig adj. -t -a
skog{ig{het s.
skog}kant{ad adj.
skog}klädd adj.
skog{lig adj. -t -a som rör
skogsbruk el. skogsveten-
skap m.m.

skog}lös adj. -t -a
skog}lös{het s.
skog{ning s. ªprov.º
skog}rik adj. -t -a
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skogs}af{fär s.
skogs}all{männ{ing s.
skogs}arbet{are s.
skogs}arbete s.
skogs}are{al s.
skogs}av{fall s. -et
skogs}av{verk{ning s.
skogs}backe s.
skogs}be{stånd s.
skogs}blomma s.
skogs}bo s. -n -r
skogs}bo{lag s.
skogs}bonde s.
skogs}bot{an{ik s.
skogs}brand s.
skogs}bruk s.
skogs}bruk{are s.
skogs{bruks}mask{in s.
skogs}bryn s.
skogs}bygd s.
skogs}bälte s.
skogs}bär s.
skogs}bässe s. ªfinl., vard.º
fästing

skogs}champ{inj{on s.
skogs}dunge s.
skogs}duva s.
skogs}död s.
skogs}eld s.
skogs}fast{ig{het s.
skogs}forsk{ning s.
skogs}fru s.
skogs}fågel s.
skogs}före{tag s.
skogs}för{valt{ning s.
skogs}för{yngr{ing s.
skogs}glänta s.
skogs}gräns s.
skogs}gödsl{ing s.
skogs}hall{on s.
skogs}hare s.
skogs}hugg{are s.
skogs}hygge s.
skogs}hög{skola s.
skogs}industri s.
skogs}in{stit{ut s.
skogs}kant s.
skogs}katt s. norsk s.
skogs}kon{cern s.
skogs}konto s.
skogs}kub{ik{meter s.
skogs}kör{are s.
skogs}kör{ning s.

skogs}land s., till 3land
skogs}land{skap s.
skogs}luft s.
skogs}län s.
skogs}man s., till 1man
skogs}mark s.
skogs}mask{in s.
skogs}mus s.
skogs}myra s.
skogs}männ{iska s.
skogs}mäst{are s.
skogs}narv s.; växt
skogs}när{ing s.
skogs}näva s.; växt
skogs}odl{ing s.
skogs}om{råde s.
skogs}parti s.
skogs}plant{er{ing s.
skogs}pol{it{ik s.
skogs}pro{dukt s.
skogs}pro{men{ad s.
skogs}rå s., till 3rå myto-

logiskt kvinnligt väsen
skogs}rå{vara s.
skogs}same s.
skogs}sjö s.
skogs}skad{or s. pl.
skogs}skifte s.
skogs}skötsel s.
skogs}skövl{ing s.
skogs}smultr{on s.
skogs}snuva s. -n skogs-

snuvor ªprov.º skogsrå
skogs}stig s.
skogs}stjärna s.; växt
skogs}styr{els{en s. best.
skogs}tax{er{ing s.
skogs}tekn{ik s.
skogs}tekn{ik{er s.
skogs}terr{äng s.
skogs}tjärn s.
skogs}torp s.
skogs}trakt s.
skogs}troll s.
skogs}träd s.
skogs}upp{skatt{ning s.
skogs}ut{bild{ning s.
skogs}vandr{ing s.
skogs}veten{skap s.
skogs}veten{skap{lig adj.

-t -a
skogs}viol s.
skogs}vård s. -en

skogs{vårds}av{gift s.
skogs{vårds}lag s. -en -ar
skogs{vårds}styr{else s.
skogs}väg s.
skogs}väsen s., till 2väsen
skogs}ås s.
skogs}äg{are s.
skogs{äg{ar}före{tag s.
skogs}ödla s.
skog}vakt{are s.
sko}handel s.
sko}handl{are s.
sko}horn s.
sko}industri s.

1skoj s. -et; pl. = skämt;
bedrägeri

2skoj adj. oböjl. ªvard.º det var
skoj att träffas

skoja v. -de
skoj{ar}af{fär{er s. pl.
skoj{are s. -n; pl. =, best. pl.

skojarna
skoj{eri [-i•] s. -et -er
skoj}frisk adj. -t -a
skoj}frisk{het s.
skoj}hum{ör s.
skoj{ig adj. -t -a rolig, lustig
skoj{ig{het s. -en -er
sko}kart{ong s.
sko}klack s.
sko}kräm s.
sko{kräms}tub s.
skol s. -en el. -et mest koll.
småsten för kilning o.d.

1skola s. -n skolor; den
högre skolan avancerad
nivå

2skola v. -de 1 utbilda;
uppöva, dressera; om-
plantera växt  2 ªbygg.º
kila med skol

3skola i vissa fraser äv. ska v.
skulle, skolat, pres. skall el.
ska komma att; ämna;
böra; påstås m.m.

skol{ad adj. utbildad,
uppövad o.d.

sko}lag{ning s.
skol}arbete s.
skol{ast{ik [-i•k] s. -en medel-

tida vetenskap om rom-
ersk-katolska kyrkans
dogmer m.m.
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skol{ast{ik{er [-as•t-] s. -n;
pl. =

skol{ast{isk adj. -t -a
skol}atlas s. -en -er
skol}av{slut{ning s.
skol}barn s.
skol{barns}be{spis{ning s.
skol{barns}om{sorg s.
skol}be{spis{ning s.
skol}be{tyg s.
skol}biblio{tek s.
skol}biblio{tek{arie s.
skol}bild{ande adj. 

oböjl. som utgör ett
mönster

skol}bio s. -n
skol}bok s., till 1bok
skol}borg{ar{råd s.
skol}buss s.
skol}bygg{nad s.
skol}bänk s.
skol}chef s.
skol}dag s.
skol}dags adv.
skol}dans s.
skol}dat{or s.
skol}di{rekt{ion s.
skol}di{rekt{ör s.
skol}di{strikt s.
skol}drama s.
skol}elev s.
skol}en{het s.
skol}ex{empel s.
skol}far{tyg s.
skol}flicka s.
skol}flicks{akt{ig adj. -t -a
skol}flyg{ning s.
skol}flyg{plan s.
skol}folk s.
skol}form s. -en -er
skol}fröken s.
skol}fux s.; pedantisk lärare
skol}fux{eri [-i• äv. sko•l-] s.

-et
skol}för{valt{ning s.
skol}gosse s.
skol}gramm{at{ik s.
skol}gång s., till 1gång
skol}gård s.
skol}hem s.
skol}hus s.
skol}hälso{vård s.
skol}idrott s.

skol}in{spekt{ör s. -en -er
skoli{os [-å•s] s. -en rygg-
radskrökning i sidled,
snedrygg

skolk s. -et
skolka v. -de utan giltigt
skäl vara borta från ngt,
t.ex. från skolan; smita
undan o.d.

skol}kamr{at s.
skol}kant{or s. ªåld.º
skolk{are s. -n; pl. =, best. pl.

skolkarna
skol}kata{log s.
skol}klass s.
skol}klocka s.
skolk{ning s.
skol}komp{is s. ªvard.º
skol}kont{or s.
skol}kort s.
skol}kun{skap s.
skol}kur{at{or s.
skol}kök s.
skolla se 2skålla
skol}lag s. -en -ar
skol}leda s.
skol}led{are s.
skol{led{ar}tjänst s.
skol}led{ning s.
skol}lex{ik{on s.
skol}ljus s.
skol}lok{al s.
skol}lov s. -et; pl. =
skol}lunch s.
skol}läk{are s.
skol}lär{are s.
skol}mag{ister s.
skol}man s., till 1man
skol}mat s.
skol}mat{sal s.
skol}miljö s.
skol}min{ister s.
skol}mogen adj.
skol}mogn{ad s.
skol{mogn{ads}prov s. -et;

pl. =
skol}mynd{ig{het s.
skol}mål{tid s.
skol{mäss{ig adj. -t -a
skol{mäss{ig{het s.
skol}mäst{ar{akt{ig adj. -t -a
mästrande

skol}mäst{are s. vinnare av

tävling inom skola; ªåld.º
pedantisk lärare

skol}mäst{er{skap s.
skol}mössa s.
skol{ning s.
skol}peng s. -en
skol}pers{on{al s.
skol}plikt s.
skol}plikt{ig adj. -t -a
skol}pojke s.
skol{pojks{akt{ig adj. -t -a
skol}pol{is s.
skol}pol{it{ik s.
skol}pol{it{isk adj. -t -a
skol}pro{blem s.
skol}psyko{log s.
skol}radio s. -n
skol}re{form s.
skol}resa s.
skol}re{sult{at s.
skol}rid{ning s.
skol}råd s. -et; pl. =
skol}sal s.
skol}sjuk adj. -t -a
skol}sjuka s.
skol}skepp s.
skol}skjut{ning s.
skol}skjuts s.
skol}sköt{erska s.
skol}slips s.
skol}stadga s., till 2stadga
skol}start s.
skol}strejk s.
skol}strejka v.
skol}styr{else s.
skol}syst{em s.
skolt s. -en -er same med
hemvist på västra Kola-
halvön o. i angränsande
trakter

skol}tand{läk{are s.
skol}tand{vård s.
skol}teater s.
skol}term{in s.
skolt}fam{ilj s.
skol}tid s.
skol}tid{ning s.
skol}trött adj.
skol}trött{het s.
skol-TV el. skol-tv s.
skol}under{bygg{nad s.
skol}under{vis{ning s.
skol}ung{dom s.
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skol}uni{form s.
skol}upp{sats s.
skol}ut{bild{ning s.
skol}vakt{mäst{are s.
skol}vecka s.
skol}verk s. 1 skolverket
den centrala svenska
skolmyndigheten  2 ªfinl.º
skolförvaltningen i en
kommun

skol}verk{sam{het s.
skol}väg s.
skol}värd{inna s.
skol}värld{en s. best.
skol}väsen el. skol}-

väsende s.
skol}väska s.
skol}ålder s.
skol}år s.
skol}ämne s.
sko}läst s.
skol}över{styr{els{en s. best.
den centrala skolmynd-
igheten till 1991

sko}mak{are s. -n; pl. =, best.
pl. skomakarna

sko{mak{ar}kniv s.
sko{mak{ar}lampa s.
sko{mak{ar}lax s. ªfinl.º

strömmingsrätt
sko{mak{ar}låda s.; maträtt

m.m.
sko{mak{ar}lära s.
sko{mak{ar}mäst{are s.
sko{mak{ar}re{al{ism s.
detaljriktig men själlös
realism

sko{mak{ar}tumme s.
sko{mak{ar}verk{stad s.
sko}mak{eri [-i•] s. -et -er

1skona v. -de ge nåd; visa
mildhet el. hänsyn; vara
aktsam om m.m.

2skona s. -n skonor ªprov.º å-
el. bäckränna, sänka,
ravin o.d.

skon{are s. -n; pl. =, best. pl.
skonarna två- el. fler-
mastat segelfartyg med
mest gaffelsegel

skon{ert [-ärt•] s. -en -er
skonare

skon{ert}rigg s.

skon{ert}rigg{ad adj.
skon{ert}skepp s.
skon}gång s., till 1gång pro-

gram på tvättmaskin
sko{ning s. -en -ar förstärk-
ning, beslag, fåll m.m.; till
2sko

sko{nings}band s.
skon{ings}lös adj. -t -a
skon{ings}lös{het s.
skon}kost s.
skon}salt s.
skon{sam adj. -t -ma
skon{sam{het s.
sko}nummer s.

1skopa s. -n skopor kupigt
öskärl m.m.

2skopa v. -de ösa med
skopa m.m.

skop}form{ig adj. -t -a
skop}last{are s.
sko}plös s.
skop{ning s.
skopol{am{in [skå-, -i•n] el.

scopol{am{in s. -et alkaloid
i potatisväxter m.m.

skop}tals adv.
sko}puts{are s.
sko}puts{ning s.
skop}verk s.
skop{vis adv.
skorb{ut [-u•t] s. -en skör-
bjugg

skorb{ut{isk adj. -t -a
sko}rem s. -men -mar

1skorpa s. -n skorpor
2skorpa v. -de; s. sig bilda

skorpa
skorp{ig adj. -t -a; s. jord
skorp{ig{het s.
skorpi{on [-o•n] s. -en -er

spindeldjur
skorpi{on}gadd s.
skorpi{on}gift s. -et
skorp}lav s.
skorp}mjöl s.
skorp}smula s.
skorr s. -et
skorra v. -de ge ifrån sig
oskönt surrande ljud;
ljuda med el. använda
tungrots-r; klinga falskt,
låta illa

skorr}ljud s.
skorr{ning s. -en -ar
skor}sten [skårs•-] s. -en -ar
skor{stens}eld s.
skor{stens}fej{are s. -n; pl. =,

best. pl. skorstensfejarna
skor{stens{fej{ar}mäst{are s.
skor{stens}fej{eri [skår•s- el.
-i•] s. -et

skor{stens{fej{eri}arbet{are s.
skor{stens}hatt s.
skor{stens}huv s.
skor{stens}krage s.
skor{stens}krans s.
skor{stens}mur s.
skor{stens}märke s.; på fartyg
skor{stens}pipa s.
skor{stens}rök s.
skor{stens}rör s.
skor{stens}stock s.

1skorv s. -en hudsjukdom;
växtsjukdom

2skorv s. -en -ar ªvard.º dåligt
fartyg el. åkdon m.m.

skorv}fläck s.
skorv}fri adj.
skorv{ig adj. -t -a
skorv{ig{het s.
sko}skav s.
sko}snöre s.
sko}spets s.
sko}spänne s.
sko}sula s.
sko}sul{ning s.
skot s. -et; pl. = lina för
reglering av segel på segel-
båt

1skota v. -de 1 med skot
sträcka el. ställa in segel
2 köra fram virke för
uppläggning

2skota s. -n skotor trave av
virke

skot{are s. -n; pl. =, best. pl.
skotarna

skoter s. -n skotrar motor-
cykel med små hjul o.
öppet mellanrum mellan
styre o. sadel; liknande
banddrivet fordon för färd
på snö, snöskoter

skoter}för{are s.
skoter}kälke s.
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skoter}led s. -en -er
skoter}spår s.
skoter}traf{ik s.
skoter}åk{are s.
skot}horn s.; på segel
sko}till{verk{are s.
sko}till{verk{ning s.
skot{ning s.
skotsk adj. -t -a som tillhör

el. är från el. rör Skott-
land

skotska s. -n skotskor 1 ej
pl.; språk 2 kvinna

skotsk}rut{ig adj. -t -a
skot}stek s. -et; pl. =
skott s. -et; pl. =; klä(da) s.
bli utsatt för angrepp,
bära skulden m.m.

skotta v. -de; s. snö
skott{are s. -n; pl. =, best. pl.

skottarna
skottavla avstavas skott}-

tavla s.
skott}dag s.; i skottår
skott}drama s.
skotte s. -n skottar inv. i
Skottland; skotsk terrier
m.m.

skotte}hist{oria s.
skott}fri adj.
skott}fält s.
skott}glugg s.
skott}hål s.
skott}håll s. oböjl. inom,

utom s.
skott}kärra s. handkärra
med ett hjul

skott}linje s.
skott}loss{ning s.
skott}läge s.
skott{ning s.
skott}peng{ar s. pl.
skott}rikt{ning s.
skott}rädd adj.
skott}rädsla s.
skott}salva s.
skott}sekund s. extra
sekund inskjuten vid halv-
årsskifte för korrigering
av atomurs tid

skott}serie s.
skott}skada s.
skott}skad{ad adj.

skott}skälva s.
skott}spole s. fara som en s.
fara snabbt fram och till-
baka

skott}ställa v.
skott}ställ{ning s.
skott}sår s.
skott}säker adj.
skott}vidd s.
skott{vis adv.
skott}växl{ing s.
skott}år s.; med en extra dag
skot}vinsch s.
sko}tå s.
skov [-o- el. -å-] s. -et; pl. =
period, skede; ryck, an-
fall

skova [-o•-] s. -n skovor
mest i pl.; sjok el. flak av
beläggning, t.ex. i matkärl,
skorpa o.d.

skovel [-å•v- el. -åvv•-] s. -n
skovlar

skovel}form{ad adj.
skovel}form{ig adj. -t -a
skovel}hjul s.
skovel}horn s.; t.ex. hos älg
skov{ig adj. -t -a
skovla [-å•v- el. -åvv•-] v.

-de skotta el. ösa med
skovel m.m.

skovl{ing s.
skov}tals adv.
skrabba s. -n skrabbor

ªvard.º skrabbig kvinna el.
sak m.m.; ªprov. (sydsv.)º
kärnhus

skrabb{ig adj. -t -a ªvard.º
skral, dålig; krasslig o.d.

skrabb{ig{het s.
skraff{era v. -de förse hårt

material med dekor av
streck; skugga el. täcka
gm streckning m.m.

skraff{er{ing s. -en -ar
skragg s. -en kakformig
spröd sjömalm

skragg}malm s.
skraj adj. -t -a ªvard.º rädd,
förskräckt

skrajsen adj. skrajset
skrajsna ªvard.º skraj

skrajsen{het s.

skrake s. -n skrakar el.
skrak -en -ar fågel

skrak}ägg s.
skral adj. -t -a
skralna v. -de; vinden skral-

nar blir skralare
skralt s. -et
skralta [-al•ta] v. -de
skramla fram; vara skral
el. krasslig

skralt{ig adj. -t -a
skralt{ig{het s.

1skramla v. -de; s. med
nycklarna, med tallrikar
och glas rassla o.d.; s. till
ngt ªvard.º skjuta ihop,
sala

2skramla s. -n skramlor
skraml{ig adj. -t -a
skrammel s. skramlet
skrammel}ork{ester s.
skrammel}verk s.
skrangla v. -de röra sig
ostadigt m.m.

skrangl{ig adj. -t -a gänglig;
ostadig; vinglig o.d.

skrangl{ig{het s.
skrank s. -et; pl. = avbalk-
ning, räcke

1skranka s. -n skrankor mest i
pl. gräns, skiljemur; spärr
o.d.

2skranka v. -de; s. av av-
skilja el. avdela med skrank

skrank}lös adj. -t -a
skrank}verk s.
skrap s. -et skrapning;
skräp, avfall

1skrapa s. -n skrapor
2skrapa v. -de
skrap}bulle s.
skrap}kniv s.
skrap}lott s.; där lottnummer

skrapas fram
skrap}märke s.
skrap{ning s. -en -ar
skrap}nos s. oböjl.; spel med

pinnar m.m.
skrap{nos}spel s.
skrap}sår s.
skrap}torr adj. -t -a
skratt s. -et; pl. =
skratta v. -de
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skratt}an{fall s.
skratt{are s. -n; pl. =, best. pl.

skrattarna; få skrattarna
på sin sida

skratt}at{tack s.
skratt}grop s.
skratt{ig adj. -t -a
skratt}lust s.
skratt}lysten adj.
skratt}lyst{nad s.
skratt}muskel s.
skratt}mås s.
skratt}par{oxysm s.
skratt}ret{ande adj. oböjl.
skratt}rynka s.
skratt}salva s.
skratt}spegel s.
skratt}succé s.
skratt}ögd adj.
skravel [-a•v- el. -avv•-] s.

skravlet hopad småsten;
rasmassa från berg,
skräp m.m.

skravel}berg s.
skravel}mäss{ing s.
skravel}sjuka s.; hos nöt-

kreatur
skravla v. -de ªprov.º
knastra, skrapa m.m.

skred s. -et; pl. = ras av
jord el. snö o.d.

skred}risk s.
skred}varn{ing s.
skrev s. -et; pl. = benvinkel,
gren

1skreva s. -n skrevor
bergsklyfta; spricka

2skreva v. -de spärra ut
benen, spreta med benen

skrev}bent adj.
skrev{ig adj. -t -a
skrev{ning s.
skri s. -et -n
skria v. -de
skri{ande adj. oböjl. s. orätt-

visa upprörande o.d.
skrib{ent [-en•t] s. -en -er
författare i fackämnen el. av
tidningsartiklar m.m.

skrida v. skred, skridit,
skriden skridet skridna,
pres. skrider; s. till handl-
ing övergå till

skrid}jord s.
skrid{ning s. -en -ar
skrid}sko [skriss•-] s. -n -r;

åka s. el. skridskor
skrid{sko}bana s.
skrid{sko}färd s.
skrid{sko}före s.
skrid{sko}is s.
skrid{sko}löp{are s.
skrid{sko}prins{essa s.
skrid{sko}segl{are s.
skrid{sko}segl{ing s.
skrid{sko}skena s.
skrid{sko}sport s.
skrid{sko}tävl{ing s.
skrid{sko}åk{ande adj. oböjl.
skrid{sko}åk{are s.
skrid{sko}åk{erska s. -n

skridskoåkerskor
skrid{sko}åk{ning s.
skrift s. -en -er 1 skriven
text; den heliga s. Bibeln
2 knappast pl. ªåld.º skrift-
ermål; nattvard m.m. gå
till s.

skrifta v. -de ªåld.º s. sig
bikta sig

skrift}alster s.
skrift}ana{lys s.
skrift}bild s.
skrifte}barn s. ªåld.º
skrift}en{lig adj. -t -a
skrift{er}mål s. nattvards-
beredelse med syndabe-
kännelse; bikt

skrifte}tal s. ªåld.º
skrift}ex{pert s.
skrift}form s. -en -er
skrift{lig adj. -t -a motsatt:

muntlig; s. bekräftelse
skrift{lig{en adv.
skrift}lärd adj.
skrift}lös adj. -t -a
skrift{ning s. ªåld.º
skrift}pro{jekt{or s.
skrift}prov s. -et; pl. =
skrift}serie s.
skrift}skola s. ªprov. o. finl.º
konfirmationsundervis-
ning

skrift{skol}läger s. ªfinl.º
skrift}språk s.
skrift}språk{lig adj. -t -a

skrift{språks}form s. -en -er
skrift}ställ{are s.
skrift}ställ{ar{skap s. -et
skrift}ställe s.; mest i Bibeln
skrift}ställ{eri [-i• el.
skrif•t-] s. -et

skrift}tecken s.
skrift}växla v.
skrift}växl{ing s.
skrik s. -et; pl. =; sista

skriket senaste modet
1skrika s. -n skrikor fågel m.m.
2skrika v. skrek, skrikit,

skriken skriket skrikna,
pres. skriker

skrik{are s. -n; pl. =, best. pl.
skrikarna

skrik}hals s. ªvard.º
skrik{ig adj. -t -a; s. röst; s.

färg gräll
skrik{ig{het s.
skrik}ägg s.

1skrilla s. -n skrillor ªvard.º
skridsko

2skrilla v. -de ªvard.º åka
skridsko m.m.

skrin s. -et; pl. =
skrinda s. -n skrindor arbets-

vagn el. släde med vagnskorg
av spjälor m.m.

skrind}botten s.
skrin}lås s.
skrin}lägga v. ªbildl.º upp-
skjuta på obestämd tid,
avstå från m.m.

skrin}lägg{ning s.
skrinna v. -de 1 åka skrid-
sko  2 ªfinl. äv.º glida, hasa

skrinn{ar}bana s.
skrinn{are s. -n; pl. =, best.

pl. skrinnarna
skrinn{ing s.
skript s. -et; pl. = ªdatabeh.º
text som innehåller in-
struktioner eller kom-
mandon till program

skripta se scripta
skript{ori{um [-o•-] s. skript-

oriet skriptorier skrivsal,
skrivrum

skript{um s. -et; pl. = ªåld.º
utfört skriftligt prov,
skrivning, kria
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skritt s. -en; rida i s. gång-
art hos häst

skritta v. -de rida el. låta gå
i skritt m.m.

skritt{ning s.
skritt}rid{ning s.
skriva v. skrev, skrivit,

skriven skrivet skrivna,
pres. skriver

skriv}arbete s.
skriv{are s. -n; pl. =, best. pl.

skrivarna
skriv{ar}huvud s.; på dator-

skrivare
skriv}ark s. -et; pl. =
skriv{ar}kurs s.
skriv{ar}linje s.
skriv{ar}lya s.
skriv{ar}stuga s.
skriv{ar}verk{stad s.
skriv{ar}välde s.
skriv}auto{mat s.
skriv}bi{träde s.
skriv}block s.
skriv}bok s., till 1bok
skriv}bord s. -et; pl. =
skriv{bords}almanacka äv.

skriv{bords}almanack s.
skriv{bords}arbete s.
skriv{bords}hurts s.
skriv{bords}jobb s.
skriv{bords}kon{strukt{ion s.
skriv{bords}lampa s.
skriv{bords}låda s.
skriv{bords}pro{dukt s.
skriv{bords}stol s.
skriv{bords}under{lägg s.

1skriv}byrå s. -n -er
2skriv}byrå s. -n -ar
skriv}don s.
skriv{else s. -n -r
skriv{else}bi{laga s.
skriv{eri [-eri•] s. -et -er
skriv}fel s.
skriv}film s.; för skriftpro-

jektor
skriv}flicka s.
skriv}göra s.
skriv}göro{mål s.
skriv}hjul s.; på skrivmaskin
skriv}hjälp s.
skriv}häfte s.
skriv}karl s.

skriv}klåda s.
skriv}konst s.
skriv}kramp s.
skriv}krita s.
skriv}kula s.; på skrivmaskin
skriv}kunn{ig adj. -t -a
skriv}kunn{ig{het s.
skriv}lag s. -et; pl. =
skriv}lampa s.
skriv}lust s.
skriv}mask{in s. -en -er
skriv{mask{ins}bord s.
skriv{mask{ins}byrå s. -n 

-er
skriv{mask{ins}knatter s.
skriv{mask{ins}papper s.
skriv{mask{ins}tang{ent s.
skriv}materi{al s.
skriv}materi{el s.
skriv{ning s. -en -ar
skriv}papper s.
skriv}plats s.
skriv}pro{cess s.
skriv}pulp{et s.
skriv}regel s., till 1regel
skriv}rikt{ig adj. -t -a
skriv}rum s.
skriv}sal s.
skriv}stil s.
skriv}ställ s.
skriv}svår{ig{het{er s. pl.
skriv}sätt s.
skriv}tavla s.
skriv}tecken s.
skriv}trän{ing s.
skriv}under{lägg s.
skriv}van{or s. pl.
skriv}öv{ning s.
skrock s. -et; pl. = vidskep-
else

skrocka v. -de; s. av be-
låtenhet småskratta dovt
o.d.

skrock{ande s. -t -n
skrock}full adj. -t -a
skrock}full{het s.
skrock}höna s.
skrock{ning s.
skrod{era v. -de skryta,
skrävla

skrod{ör [-ö•r] s. -en -er
skrofel{art{ad [-åff•- äv.
-off•-] adj.

skrofel}svulst s.
skrofl{er [-åff•- äv. -off•-] s.

pl. skrofulos
skroful{os [-å•s] s. -en
tuberkulos i halslymf-
körtlarna

skroful{ös [-ö•s] adj. -t -a
S-krok [ess•-] s. S-formad
krok

1skrot s. -et; (av) samma s.
och korn

2skrot s. -en -ar skrotupplag
skrota v. -de 1 förvandla
till skrot  2 gå o. s. ªvard.º
gå omkring sysslolös o. i
vägen, gå o. driva o.d.
3 vinden skrotar (sig)
ändrar småningom rikt-
ning

skrot{are s. -n; pl. =, best. pl.
skrotarna

skrot}bil s.
skrot}firma s.
skrot}färd{ig adj. -t -a
skrot}före{tag s.
skrot}handel s.
skrot}handl{are s.
skrot}hög s.
skrot}mejsel s.
skrot{ning s.
skrot{nings}in{tyg s.
skrot{nings}premie s.
skrot}premie s.; vid skrotning

av bilar
skrot}saml{are s.
skrot}skulpt{ur s.
skrot}sten s.
skrott s. -en -ar ªvard.º kärn-
hus

skrot}upp{lag s.
skrot}värde s.
skrov [-å-] s. -et; pl. = far-

tygskropp; benstomme
skrov{lig [-å•v- el. -åvv•-]

adj. -t -a; s. bark; s. röst
skrov{lig{het s. -en -er
skrov}mål [-å•v-] s. bastant
måltid

skrov}mätt adj. proppmätt
1skrubb s. -en -ar 1 litet för-

varingsrum, garderob;
kyffe m.m. 2 borste för
skrubbning, t.ex. av golv;
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kardmaskin för grov-
kardning m.m.

2skrubb s. -et bannor,
skrubbor

1skrubba s. -n skrubbor
flundrefisk

2skrubba v. -de gnida;
skrapa; skura; grovfila el.
grovhyvla o.d.

skrubb{are s. -n; pl. =, best.
pl. skrubbarna

skrubber s. -n skrubbrar
anordning för tvättning
av gaser m.m.

skrubber}an{lägg{ning s.
skrubb}fil s. -en -ar
skrubb}fila v.
skrubb}flundra s.
skrubb}hyvel s.
skrubb}hyvla v.
skrubb{ning s. -en -ar
skrubb{or s. pl. bannor
skrubb}skädda s.
skrubb}sår s.
skrud s. -en -ar
skruda v. -de; s. sig
skrud}kammare s.
skrumpen adj. skrumpet

skrumpna hoptorkad;
hopsjunken; rynkig 
m.m.

skrumpen{het s.
skrump}lever s.; sjukdom med
skrumpen lever

skrumpna v. -de bli
skrumpen

skrumpn{ing s. -en -ar
skrump}njure s.; sjukdom med
skrumpen njure

skrupel}fri adj.
skrupel}fri{het s.
skrupl{er [skru•p- äv.
skrupp•-] s. pl.; samvets-
betänkligheter

skrupul{ös [-ö•s] adj. -t -a
ytterst noggrann el. nog-
räknad

1skrutt s. oböjl. ªvard.º skräp;
ett s.; det är bara s. med
ngn

2skrutt s. -en -ar 1 ªvard.º
skröplig gubbe; odugling
m.m. 2 ªvard.º kärnhus

skrutta v. -de ªfinl.º s. ihop
skrynkla

skrutt{ig adj. -t -a ªvard.º
skral, dålig, skröplig;
ªfinl.º skrynklig

skruv s. -en -ar; ta s. ha av-
sedd effekt

skruva v. -de; s. sig vrida
sig oroligt

skruv{ad adj. krystad,
onaturlig; en s. förklaring

skruv{bar adj. -t -a
skruv}boll s.
skruv}bult s.
skruv}fjäder s.
skruv}form{ig adj. -t -a
skruv}gänga s.
skruv}hopp s.; simhopp
skruv}huvud s.
skruv}hål s.
skruv}is s.
skruv}kaps{yl s.
skruv}koppel s.
skruv}kork s.
skruv}ligg{are s.
skruv}linje s.
skruv}lock s. -et; pl. =
skruv}mejsel s. -n skruv-

mejslar
skruv{ning s. -en -ar
skruv}nyckel s.
skruv}penna s.
skruv}rör{else s.
skruv}stol s.
skruv}stycke s.
skruv}städ s.
skruv}tving s.
skrym}dens{itet s.
skrym}gods s.
skrymma v. skrymde,

skrymt, pres. skrymmer ta
upp stort utrymme

skrymme s. -t -n ªprov.º
volym, utrymme

skrymsla s. -n skrymslor
skrymsle

skrymsle s. -t -n undangömd
vrå

1skrymt el. skrömt s. -et el.
-en ªprov.º trolltyg; spök-
eri; övertro m.m.

2skrymt s. -et hyckleri,
skenhelighet

skrymta v. -de
skrymt{akt{ig adj. -t -a
skrymt{akt{ig{het s.
skrymt{an s.; best. = ªåld.º

en s.
skrymt{are s. -n; pl. =, best.

pl. skrymtarna
skrymt{eri [-i•] s. -et -er
skrymt}rädsla s.
skrynka s. -n skrynkor ªåld.

el. prov.º skrynkla
skrynkel}fri adj.
skrynkel}härd{ig adj. -t -a
skrynkel}härd{ig{het s.

1skrynkla s. -n skrynklor
missprydande veck m.m.

2skrynkla v. -de göra
skrynklor på, knyckla
till m.m.; s. sig

skrynkl{as v. skrynklades
bli skrynklig

skrynkl{ig adj. -t -a
skrynkl{ig{het s.
skrynkl{ing s.
skryp adj. -t -a ªprov.º
odryg, som tar slut fort;
som inte hushållar, slös-
aktig m.m.

skryt s. -et
skryta v. skröt, skrutit, pres.

skryter
skryt{akt{ig adj. -t -a
skryt{akt{ig{het s.
skryt{are s. -n; pl. =, best. pl.

skrytarna
skryt}bygge s.
skryt}fri adj.
skryt}hals s. ªvard.º
skryt{ig adj. -t -a
skryt{ig{het s.
skryt}måns s. -en -ar ªvard.º
skryt{sam adj. -t -ma
skryt{sam{het s.
skryt}tag{en s. pl. best. vara

i s.
1skrå s. -et -n privilegierad

förening av yrkesutövare
i ä. tid; yrkeskår, grupp,
klick m.m.

2skrå adj. skrått ofta
substantiverat sned, lut-
ande; på s.

3skrå s. -et tuggtobak
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skrå}anda s.
skrådd s. -en; på skrådden

äv. på s. prov. på snedden
skrådda v. -de ªprov.º klippa

el. sy el. snagga hår m.m.
på snedden

skrå}intr{esse s.
skrå}kant s.
skrål s. -et; pl. =
skråla v. -de
skrål{are s. -n; pl. =, best. pl.

skrålarna
skrål{ig adj. -t -a
skrål{ig{het s.
skrålla s. -n skrållor ªvard.º
löjlig damhatt

skrål}visa s.
1skråma s. -n skråmor rispa

i huden, reva, repa
2skråma v. -de tillfoga

skråma el. skråmor
skrå}med{lem s.
skråm{ig adj. -t -a
skrå{mäss{ig adj. -t -a
skrå{mäss{ig{het s.
skråna v. -de ªprov.º vara
sned, luta, slutta m.m.

skrån{ing s. -en -ar ªprov.º
skråp s. -en el. -et; pl. -ar el.

= växt
skråp}an{sikte s. skråpuks-
ansikte

skråp}art s.
skrå}puk s. -en -ar anskrämlig

ansiktsmask; ful o. vanskap-
lig person m.m.

skrå{puks}an{sikte s.
skrå}remsa s.
skrå}skuren adj.
skrå}tobak s.
skrå}välde s.
skrå}väsen el. skrå}-

väsende s.
skräck s. -en

1skräcka s. -n skräckor fågel
2skräcka v. skräckte släppa

efter på spänt tåg m.m.
skräck}bild s.
skräck}bland{ad adj.
skräck}dröm s.
skräck}ef{fekt s.
skräck}ex{empel s.
skräck}fig{ur s.

skräck}film s.
skräck}full adj. -t -a
skräck}fylld adj.
skräck}ge{stalt s.
skräck}hist{oria s.
skräck}in{jag{ande adj. oböjl.
skräck}kab{in{ett s.
skräck}känsla s.
skräck}mål{ning s.
skräck{ning s.
skräck}pro{pag{anda s.
skräck}rege{mente s.
skräck}rom{an s.
skräck}rom{ant{ik s.
skräck}rys{ning s.
skräck}scen s.
skräck}scen{ario s.
skräck}skildr{ing s.
skräck}slagen adj.
skräck}stäm{ning s.
skräck}syn s.
skräck}upp{lev{else s.
skräck}vis{ion s.
skräck}välde s.
skräck}ägg s.
skräck}ödla s.
skräda v. skrädde, skrätt,

skrädd n. skrätt, pres.
skräder släthugga; grov-
mala; sikta; rensa; inte s.
orden tala rent ut o.d.

skräd{are s. -n; pl. =, best. pl.
skrädarna

skrädda v. -de skära till o.
sy kläder m.m.

skrädd{are s. -n; pl. =, best.
pl. skräddarna äv. vatten-
löpare m.m.

skrädd{ar}fågel s.
skrädd{ar}ge{säll s.
skrädd{ar}muskel s. ªanat.º
skrädd{ar}mäst{are s.
skrädd{ar}sax s.
skrädd{ar}ställ{ning s.
skrädd{ar}sy v.
skrädd{ar}sydd adj.
skrädd{ar}verk{stad s.
skrädd{eri [-i•] s. -et -er
skrädd{eri}af{fär s.
skräd}kaka s.
skräd{ning s.
skräd}yxa s.
skräl{ing s. -en -ar vik-

ingarnas namn på eskimå el.
indian; liten skivling

skräll s. -en -ar
skrälla v. skrällde; högtal-

aren skrällde ; hästen
skrällde ªvard.º vann sens-
ationellt i travtävling o.d.

skräll}dus [-du•s] s. -en -er
ªvard.º stor mängd, hop

skrälle s. -t -n skamfilat el.
söndrigt föremål; skröp-
lig människa m.m.

skräll}hosta s.
skräll{ig adj. -t -a 1 s. musik

2 söndrig, dålig; skröplig
skräll{ig{het s.; till

skrällig 1–2
skräll}seger s.
skräll}vinst s.
skrä}låt s.; (låt till) folkdans
skrämma v. skrämde,

skrämt, skrämd n. skrämt;
s. slag på

skrämm{ande adj. oböjl.
skrämm{as v. skrämdes,

skrämts skrämma ngn
skrämsel s. -n
skrämsel}hicka s.
skrämsel}kamp{anj s.
skrämsel}met{od s.
skrämsel}pro{pag{anda s.
skrämsel}takt{ik s.
skräm}skott s.
skrän s. -et; pl. =
skräna v. -de
skrän{are s. -n; pl. =, best. pl.

skränarna
skrän}fock s. gaphals o.d.
skrän}fri adj.
skrän}hals s. ªvard.º
skrän{ig adj. -t -a
skrän{ig{het s.
skränka v. skränkte; s. en

såg böja ut tänderna åt
ömse håll på såg

skränk{ning s.
skränk}tång s. -en skränk-

tänger
skränt s. -en -er slänt
skrän}tärna s.; fågel
skräp s. -et
skräpa v. -de
skräp}bod s.
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skräp}fisk s.
skräp}hög s.
skräp{ig adj. -t -a
skräp{ig{het s.
skräp}kammare s.
skräp}kult{ur s.
skräp}låda s.
skräp}lår s. -en -ar
skräp}mat s.
skräpp s. -et; s. och skryt

1skräppa s. -n skräppor växt
2skräppa v. skräppte skryta
skräp}rom{an s.
skräp}sak s.
skräp}vrå s.
skrävel [-ä•v- el. -ävv•-] s.

skrävlet
skrävel}måns s. -en -ar

ªvard.º
skrävla [-ä•v- el. -ävv•-] v.

-de storskryta
skrävl{are s. -n; pl. =, best. pl.

skrävlarna
skrävl{eri [-i•] s. -et
skrävl{ig adj. -t -a
skrävl{ig{het s.
skrömt se 1skrymt
skröna s. -n skrönor lögn-
aktig historia

skröp{lig [-ö•p- el. -öpp•-]
adj. -t -a svag, klen, dålig
o.d.

skröp{lig{het s. -en -er
skröp{ling s. -en -ar ªåld.º
skrövla [-ö•v- el. -övv•-] v.

-de ªprov.º skrynkla
skrövl{ig adj. -t -a

1skubb s. -et; pl. = ªngt åld.º
springpojksärenden m.m.

2skubb s. -en ªvard.º ta till
skubben ta till benen

skubba v. -de gnida, gno;
ªvard.º springa, ge sig av,
äv. skolka m.m.

skubb{ning s.
skudda v. -de; s. av skaka
av m.m.; s. stoftet av sina
fötter ge sig av

skuff s. -en -ar 1 knuff,
stöt  2 låsbart utrymme
i för el. akter av båt;
bagageutrymme i bil;
koffert m.m.

skuffa v. -de knuffa
skuff{ning s. -en -ar

1skugga s. -n skuggor
2skugga v. -de
skugg}bild s.
skugg}box{as v.
skugg}box{ning s.
skugg}budget s.
skuggestalt avstavas skugg}-

ge{stalt s.
skugg}fig{ur s.
skugg}fri adj.
skugg}höljd adj.
skugg{ig adj. -t -a
skugg{ig{het s.
skugg}kab{in{ett s.
skugg}lik adj. -t -a
skugg}linje s.
skugg}liv s.
skugg}lägga v.
skugg}lägg{ning s.
skugg}lös adj. -t -a
skugg}mor{ell s.
skugg{ning s. -en -ar
skugg}reg{er{ing s.
skugg}rik adj. -t -a
skugg}rädd adj.
skugg}rädsla s.
skugg}sida s.
skugg}spel s.
skugg}streck s.
skugg}till{varo s.
skugg}värld s.
skugg}växt s.
skula v. -de ªprov. (sydsv.)º ta
skydd för regn; vara el.
gå kutryggig, kuta

skuld s. -en -er
skuld}be{lagd adj.
skuld}be{last{ad adj.
skuld}be{lopp s.
skuld}be{lägga v.
skuld}be{lägg{ning s.
skuld}brev s.
skuld}börda s.
skulde}brev s.
skulder}blad s.
skulder}bred adj.
skulder}höjd s.
skulder}parti s.
skuld}fri adj.
skuld}fri{het s.
skuld}fråga s.

skuld}fälla s.
skuld}för{bind{else s.
skuld}kom{plex s.
skuld}kvot s.
skuld}känsla s.
skuld}lös adj. -t -a
skuld}lös{het s.
skuld}med{vet{ande s.
skuld}med{veten adj.
skuld}med{veten{het s.
skuld}post s.
skuld}pro{blem s.
skuldra s. -n skuldror
skuld}reg{ister s.
skuld}ränta s.
skuld}san{er{ing s.
skuld{san{er{ings}lag s. -en 

-ar
skuld}satt adj.
skuld}sedel s.
skuld}sätta v. s. sig
skuld}sätt{ning s.
skuld}tyngd adj.
skull s. oböjl. för ngns el.

ngts s. på grund av el. av
hänsyn till ngn el. ngt
m.m.

skull}bro s.
skulle s. -n skullar foder-
vind, höloft; hylla av
halvsmält malm i mas-
ugn m.m.

skull{ning s. -en -ar bildning
av skulle el. skullar i mas-
ugn

skull}tork{ning s.
skul{or s. pl. matavfall i

slaskvatten
skulpt{era v. -de uthugga,
utmejsla, utforma i fast el.
hårdnande material m.m.

skulpt{er{ing s.
skulpt{ris [-i•s] s. -en -er
kvinnlig skulptör

skulpt{ur [-u•r] s. -en -er
bildhuggarkonst; bild-
huggarverk m.m.

skulpt{ur{al [-a•l] adj. -t -a
skulpt{ur}block s.
skulpt{ur}gall{eri s.
skulpt{ur}konst s.
skulpt{ur}stil s.
skulpt{ur}verk s.
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skulpt{ur}verk{stad s.
skulpt{ör [-ö•r] s. -en -er
bildhuggare

skulpt{ör}ateljé s.
skulpt{ör}skola s.
skul}rygg{ig adj. -t -a
skult s. -en -ar ªvard.º
hjässa, skalle o.d.

skul}vatten s.
skul}ämbar s.

1skum adj. -t -ma dunkel;
tvetydig; skumma ögon
som ser oklart

2skum s. -met samling små
bubblor på vätskas yta o.d.

skum}bad s.
skum}boren adj. den skum-

borna Afrodite
skum}flaga s.
skum}gummi s.
skum{gummi}madrass s.
skum{het s.
skum}kam s.
skum}läsa v.
skumma v. -de bilda skum;
avskilja skum el. ytlager el.
grädde från; flyktigt ögna
igenom m.m.; s. av vrede

skumm{ande adj. oböjl. s.
raseri

skumm{ig adj. -t -a
skumm{is s. -en -ar ªvard.º
tvivelaktig el. ljusskygg
person, skumraskfigur

skum}mjölk s.
skum{mjölks}ost s., till 1ost
skum{ning s. -en -ar

1skumpa v. -de
2skumpa s. -n ªvard.º champ-

agne
skump{ig adj. -t -a
skum}pisk{ad adj.
skump}kärra s.
skum}plast s.
skum}plog s.
skum}plöja v.
skum}plöj{ning s.
skump{ning s. -en -ar
skump}trav s. -et
skum}rask s. halvmörker,
skymning; ªbildl.º dunkel,
äv. tvetydiga el. ljus-
skygga förehavanden e.d.

skum{rask}af{fär{er s. pl.
skum{rask}fig{ur s.
skum{rask}man{över s.
skum{rask}met{od s.
skum}rist s.
skum}slev s.
skum}släck{are s.
skum}släck{ning s.
skum}spruta s.
skum}synt adj.
skum}synt{het s.
skumt}blick{ande adj. oböjl.
skum}tvätta v.
skum}tvätt{ning s.
skum}vin s., till 1vin ªfinl.º
mousserande vin

skum}ögd adj.
skum}ögd{het s.
skunk s. -en -ar djur; skinn
skunk}djur s.
skunk}krage s.
skur s. -en -ar; i ur och s.
i alla väder

1skura v. -de rengöra gm
skrubbning, polera m.m.

2skura s. -n skuror gränslinje
mellan fält i vapensköld;
erosionsklyfta m.m.

skur}balja s.
skur}borste s.
skur}duk s.
skur}golv s.
skur}gumma s. ªåld.º
skur{gums}knä s.; mest i pl.
skur}hink s.
skurk s. -en -ar
skurk{akt{ig adj. -t -a
skurk{akt{ig{het s. -en -er
skur}knä s.; mest i pl.
skurk}roll s. -en -er
skurk}streck s.
skur}lov s. -et; pl. = ªhist.º
skollov på grund av städning

skur{ning s. -en -ar
skur}om{råde s.
skur}pulver s.
skurr{il [-i•l] adj. -t -a grovt
gycklande, plump, vulgär

skurr{il{itet [-e•t] s. -en -er
skur}spann s., till 1spann
skur}trasa s.
S-kurva [ess•-] s. S-formad
kurva

skur}vatten s.
skut s. -et; pl. = mest koll.
stort löst stenblock,
skuta; jfr skuta 2

skuta s. -n skutor 1 mindre
lastfartyg  2 stort löst
stenblock som måste
sprängas

skut}last s.
skut}skepp{are s.
skut}spräng{ning s.
skutt s. -et; pl. =
skutta v. -de hoppa; ªvard.º
utföra svartjobb inom
hantverk

skutte s. -n skuttar el.
skutt{are -n, pl. =, best. pl.
skuttarna ªvard.º svart-
jobbare inom hantverk

skvader s. -n skvadrar för-
falskad korsningspro-
dukt av hare o. tjäder;
uppdiktad företeelse

skvadr{on [-o•n] s. -en -er
kavalleriförband

skvadr{on}chef s.
skval s. -et
skvala v. -de oupphörligt
strömma, hällregna

skvaller s. skvallret
skvaller{akt{ig adj. -t -a
skvaller{akt{ig{het s.
skvaller}bytta s. ªvard.º
skvaller}hist{oria s.
skvaller}håla s. ªvard.º
skvaller}krön{ika s.
skvaller}kås{ös s.
skvaller}kär{ing el. skvaller}-

kärr{ing s.
skvaller}press s. -en
skvaller}sjuk adj. -t -a
skvaller}spalt s.
skvaller}spegel s.
skvaller}tacka s. ªvard.º
skvaller}tant s.
skvaller}väg s. få veta ngt
(på) skvallervägen

skvallra v. -de; skvallra om
vittna om

skvallr{are s. -n; pl. =, best.
pl. skvallrarna

skvallr{ig adj. -t -a
skvallr{ig{het s.
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skval}mus{ik s.
skvalp s. -et
skvalpa v. -de
skvalp{ig adj. -t -a; s. sjö
gropig o.d.

skvalp}mån s.
skvalp{ning s.
skvalp}rum s. -met
skvalp}skott s.; i fartygstank

m.m.
skval}radio s. -n
skval}regn s.
skval}regna v.

1skvalta s. -n skvaltor ªåld.º
skvaltkvarn

2skvalta v. -de rinna plask-
ande el. sorlande e.d.

skvalt}bäck s.
skvalt}kvarn s. ªåld.º liten
vattenkvarn med vågrätt
skovelhjul

skvalt}orre s. orre som
spelar ensam

1skvatt adv. ªvard.º s. galen
fullständigt galen

2skvatt s. oböjl. ªvard.º inte ett
s. inte ett dugg

skvatt se 3skvätta
skvatter s. skvattret
skvattra v. -de snattra o.d.
skvatt{ram s. -en växt
skvatt{ram(s)}doft s.

1skvimp s. -en -ar utspilld
skvätt

2skvimp s. -et skvimpande
skvimpa v. -de skvätta,
skvalpa o.d.

skvimp{ig adj. -t -a; skvimp-
igt kärl

skvär s. -en -er ªfinl.º öppen
plats, plantering i stad

skvätt s. -en -ar liten
mängd utspilld vätska
m.m.

1skvätta v. skvätte äv. skvatt,
skvätt, pres. skvätter mest
opers. stänka; det skvätte
om stövlarna

2skvätta v. skvätte; han
skvätte vatten på mig

3skvätta s. -n skvättor fågel
skvätt}bord s.; på båt
skvätte}släkt{et s. best.

skvätt}skydd s.
skvätt{vis adv.

1sky s. -n -ar moln; himmel,
luft

2sky s. -n saft ur kött som
steks o.d.

3sky v. skydde, skytt, skydd
n. skytt, pres. skyr und-
vika, ogilla, ha motvilja
mot

skya v. -de täckas av skyar,
bli skyig m.m.

skydd s. -et; pl. =
skydda v. -de; skyddad

verkstad för partiellt arbets-
föra

skydd{are s. -n; pl. =, best. pl.
skyddarna

skydds}ande s.
skydds}an{ordn{ing s.
skydds}arbete s.
skydds}as{sist{ent s.
skydds}be{hov s.
skydds}be{stämm{else s.
skydds}dräkt s.
skydds}däck s.
skydds}fråga s.
skydds}färg s.
skydds}före{skrift s.
skydds}glas s.
skydds}glas{ög{on s. pl.
skydds}gud s.
skydds}handske s.
skydds}helg{on s.
skydds}hem s. ªfinl.º motsv.
jourlägenhet, kvinno-
hus

skydds}hjälm s.
skydds}hund s.
skydds}ingenj{ör s.
skydds}in{tern{er{ing s.
skydds}jakt s.
skydds}kläd{er s. pl.
skydds}kom{mitté s.
skydds}kåpa s.
skydds}lag s. -en -ar
skydds{ling s. -en -ar
person el. djur som be-
skyddas

skydds{lings}för{håll{ande s.
skydds{ling{skap s. -et
skydds}lös adj. -t -a
skydds}lös{het s.

skydds}makt s. -en -er
skydds}mask s. -en -er
skydds}medel s.
skydds}mek{an{ism s.
skydds}mur s.
skydds}nät s.
skydds}om{bud s.
skydds}om{råde s.
skydds}om{slag s.
skydds}patr{on s.
skydds}plåt s.
skydds}pol{is s. ªfinl.º säker-
hetspolis

skydds}rock s. -en -ar
skydds}rond s.
skydds}rum s.
skydds{rums}ort s. -en -er
skydds}räcke s.
skydds}skog s.
skydds}stak{et s.
skydds}styrka s.
skydds}ställ{ning s.
skydds}stängsel s.
skydds}syn{punkt s.
skydds}sök{ande adj. oböjl.
skydds}tid s.
skydds}till{syn s.
skydds}tjänst s.
skydds}trupp s.
skydds}tull s.
skydds{tull(s)}syst{em s.
skydds}ut{rust{ning s.
skydds}vall s.
skydds}väg s. ªfinl.º över-
gångsställe

skydds}värd adj.
skydds}värn s.
skydds}väst s., till 1väst
skydds}ympa v.
skydds}ymp{ning s.
skydds}zon s.
skydds}åt{gärd s.
skydds}ängel s.
skydds}över{drag s.
sky}drag s.; virvelvind
sky}fall s.
skyffel s. -n skyfflar
skyffel}järn s.
skyffel}skaft s.
skyffla v. -de
skyffl{are s. -n; pl. =, best. pl.

skyfflarna
skyffl{ing s.
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skygd s. -et skydd, hägn
m.m.

skygd}lös adj. -t -a
skygg adj. -t -a
skygga v. -de 1 bli skrämd;

ängsligt dra sig undan el.
rygga för ngt o.d. 2 ge
skugga el. skydd o.d.; s.
för ögonen mot solen

skygge s. -t -n hattbrätte
o.d.

skygg{het s.
skygg}lapp s.; för hästöga
sky}hög adj.
sky{ig adj. -t -a
sky{ig{het s.

1skyl s. -en -ar samling
kärvar sammanställda
för torkning på åkern
o.d.

2skyl s. -et skydd mot regn el.
upptäckt o.d.

1skyla v. skylde hölja; dölja
m.m.

2skyla v. -de sätta i skyl
skyl{are s. -n; pl. =, best. pl.

skylarna
skyld [syl•d] adj. skylt

skylda ªåld.º besläktad
skyld{ig adj. -t -a
skyld{ig}för{klara v.
skyld{ig}för{klar{ing s.
skyld{ig{het s. -en -er
skyld{ig{hets}dans s.
skyldra v. -de hälsa med
gevär e.d.; s. gevär hålla
gevär e.d. lodrätt framför
sig som hälsning m.m.

skyldr{ing s.
skyld{skap s. -en äv. -et
släktskap

skyld{skaps}grad s.
skyle s. -t ªprov.º skydd mot

regn el. upptäckt o.d.
sky}light [skaj•lajt] s. -et;

pl. = öppning med glas-
fönster i däck över
salong m.m.

sky{lights}galler s.
skylla v. skyllde; skyll dig

själv!; s. på lägga skulden
på, förklara ngt el. ur-
skulda sig med m.m.

skyller}kur s., till 2kur vakt-
kur

skyl{ning s.
skyl}satt adj.
skyl}sätt{ning s.
skylt s. -en -ar
skylta v. -de förse med
skyltar; ställa ut till be-
skådande; visa upp sig,
figurera i pressen m.m.

skylt{are s. -n; pl. =, best. pl.
skyltarna

skylt}docka s.
skylt}fönster s.
skylt}konst s.
skylt}låda s.
skylt}monter s.
skylt}mål{are s.
skylt{ning s. -en -ar
skylt{nings}konst s.
skylt}skåp s.
skylt}ställ s.
skylt}sön{dag s.
sky}lös adj. -t -a
skymf s. -en -er
skymfa v. -de kränka, för-
olämpa o.d.

skymf{are s. -n; pl. =, best. pl.
skymfarna

skymf{lig adj. -t -a
skymf{lig{het s. -en -er
skymf}namn s.
skymf{ning s.
skymf}ord s.
skym}glas s. svärtat glas
skymla v. -de synas otyd-
ligt el. dimmigt; flimra

skymma v. skymde, skymt,
skymd n. skymt, pres.
skymmer, imper. skym
hindra fri sikt mot; bli
skummare, mörkna

skymmel s. skymlet; s. för
ögonen

skym{ning s. -en -ar
skym{nings}blå adj.
skym{nings}dager s.
skym{nings}djur s.

1skym{nings}dunkel adj.
2skym{nings}dunkel s. skym-

ningsdunklet
skym{nings}ljus s.
skym{nings}mörker s.

skym{nings}timme äv.
skym{nings}timma s.

skym{nings}värld s.
skymt s. -en -ar
skymta v. -de flyktigt el.
svagt skönja el. skönjas

skymt{vis adv.
skym}und{an [-un•d-] s.

oböjl. i s. i obemärkthet
skynda v. -de; s. sig
skynd{sam adj. -t -ma
skynd{sam{het s.
skynke s. -t -n; vara ett rött

s. för ngn framkalla ag-
gression

sky}skrapa s.
sky{skrape}fas{ad el.

sky{skraps}fas{ad s.
skyt [sk-] s. -en -er person
tillhörande forntida
iranskt folk

skyt{isk adj. -t -a
skytt s. -en -ar
skytte s. -t skjutning som

sport el. vid jakt m.m.
skytte}bat{alj{on s.
skytte}för{en{ing s.
skytte}gille s.
skytte}grav s.
skytte{gravs}krig s.
skytte}kung s.; i fotboll m.m.
skyttel s. -n skyttlar skott-
spole m.m.

skyttel}dipl{om{ati s.
skytte}liga s.; i fotboll etc.
skytte}linje s.
skyttel}rör{else s.
skyttel}traf{ik s.
skytte}märke s.
skytte}pavilj{ong s.
skytte}rör{els{en s. best.
skytte}skälva s.
skytte}tävl{ing s.
skytte}värn s.
skyttla s. -de slunga skyttel
genom varp i väv; ªvard.º
fara fram o. tillbaka m.m.

sky}täckt adj.
skåda v. -de se, betrakta
skåde}bana s.
skåde}bröd s.
skåde}lysten adj.
skåde}plats s. -en -er
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skåde}pro{cess s.
skåde}spel s.
skåde}spela v. spela teater
skåde{spel{ar}be{gåv{ning s.
skåde}spel{are s. -n; pl. =,

best. pl. skådespelarna
skåde{spel{ar}karri{är s.
skåde{spel{ar}konst s.
skåde{spel{ar}loge s., till

2loge
skåde{spel{ar}prest{at{ion s.
skåde{spel{ar}tal{ang s.
skåde{spel{ar}yrk{et s. best.
skåde}spel{eri [-i•] s. -et
skåde}spel{erska s. -n

skådespelerskor
skåde{spels}för{fatt{are s.
skåd{is s. -en -ar ªvard.º
skådespelare

1skål s. -en -ar; mellan s. och
vägg i förtrolig samvaro

2skål interj.
skåla v. -de 1 dricka en
skål m.m. 2 förse valv-
stomme med brädbekläd-
nad m.m.

skål{ad adj. skålformig
skåle s. -n skålar ålderdom-

lig typ av hus med kon-
form

skål}form{ad adj.
skål}form{ig adj. -t -a
skål}grop s.; i sten el. berg
skål{ig adj. -t -a skålformig

o.d.
skål{ig{het s.

1skålla v. -de skada hud el.
skala mandel m.m. med
hett vatten

2skålla s. -n skållor el. skolla
-n skollor tunn metall-
platta; beslag; skoning
m.m.

skåll}het adj. skållhett skåll-
heta

skåll{ning s.
skåll}vatten s.
skål{ning s. -en -ar
skål}pund s. ä. vikt om ca

425 gram
skål}snäcka s.
skål}svamp s.
skål}tal s.

skål}virke s. avfallsvirke
från bygge

Skåne namn
skåne}gård s.
skåne}länga s.
skångra v. -de ªprov.º skaka;
dåna, skallra m.m.

skån{ing s. -en -ar inv. i
Skåne

skånk s. -en; pl. -ar el. -or
ªprov.º skank

skånsk adj. -t -a
skånska s. -n skånskor 1 ej

pl.; folkmål 2 kvinna
skånsk}född adj.
skånsk}tal{ande adj. oböjl.
skåp s. -et; pl. =
skåpa v. -de ªvard.º s. ut be-
segra överlägset, ut-
klassa

skåp}bil s.
skåp}dörr s.
skåp}lucka s.
skåp}mat s. ªmest bildl.º
skåp}nyckel s.
skåp}råtta s.
skåp}supa v.
skåp}sup{are s.
skåp}säng s.
skåp}vagn s.
skåp}äta v.
skår s. -et; pl. = 1 ªprov.º
skär med såg, snitt; skåra
m.m. 2 lieslag, sträng
efter lie m.m.

1skåra s. -n skåror
2skåra v. -de göra skåror i

o.d.
skåre s. -n skårar skärm el.
koja för sjöfågeljakt

skåta v. -de ro stående vänd
mot fören

skåt{ning s.
skäck s. -en -ar vitbrokig
häst

skäck{ig adj. -t -a; s. häst
skäck{ig{het s.
skädda s. -n skäddor skena
under propeller; tvär-
bräde på roder; träskiva
på handlogg; plattfisk

skädd}fiske s.
skädd}logg s.

skäfta v. -de sammanfoga
med snedskuren fog;
ªåld.º skafta, sätta skaft i
el. på

skäfte s. -t skavfräken
skäft}fog s. -en -ar
skäft{ig adj. -t -a; s. vävnad
fyrskaftad i kypert

skägg s. -et; pl. =; jämnt s.
ªvard.º jämnt spel, jämn
kamp m.m.

skägga v. -de avlägsna
skägg från arbetsstycke
m.m.; linan skäggar (sig)
hakar upp sig, fastnar e.d.

skägg}be{vuxen adj.
skägg}botten s.
skägg}dopp{ing s.
skägg}fjun s.
skägg{ig adj. -t -a
skägg{ig{het s.
skägg}lav s.
skägg}lös adj. -t -a
skägg{ning s.
skägg}prydd adj.
skägg}riska s.; svamp
skägg}strå s.
skägg}stubb s., till 1stubb
skägg}svamp s.
skägg}töm s.; på fisk
skägg}verk{tyg s.
skägg}vårta s.
skägg}växt s.
skäkt s. -en judisk rituell
slakt

1skäkta s. -n skäktor 1 ªåld.º
armborstpil m.m. 2 vägg-
lus  3 skäktkniv el. skäkt-
maskin

2skäkta v. -de 1 slakta en-
ligt judisk ritual  2 av-
lägsna skävor ur lin el.
hampa

skäkt}blån{or s. pl.
skäkt}kniv s.
skäkt}mask{in s.
skäkt{ning s.
skäkt}pil s.
skäkt}stol s.
skäl s. -et; pl. = 1 grund,
orsak; göra s. för ngt;
göra s. för sig 2 ställe där
vägar möts; öppning i
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varp för inslag i väv; vid
varpning lagd korsning
av varptrådarna, läss

skäl{ig adj. -t -a rimlig, be-
fogad m.m.

skäl{ig{en adv. rimligen;
tämligen o.d.

skäl{ig{het s.
skäl{ig{hets}be{döm{ning s.
skäl{ig{hets}pröv{ning s.
skäl}käpp s. lässkäpp

1skäll adj. -t -a ªprov.º vattnig,
fadd; kraftlös; blåsur

2skäll s. -et skall; gräl
1skälla s. -n skällor

plåtklocka med kläppar
för husdjur m.m.

2skälla v. skällde ge skall;
gräla

skäll{are s. -n; pl. =, best. pl.
skällarna hund

skälle}brev s. ªvard.º
skäll}klang s.; till 1skälla
skäll}ko s.; till 1skälla
skäll{ning s. -en -ar 1 ªvard.º
ovett o.d. 2 ªmest prov.
(sydsv.)º tätning av fogar
mellan tegelpannor med
vitkalkat murbruk

skälls}ord s.
skälm s. -en -ar skojare,
spjuver o.d.

skälm{akt{ig adj. -t -a
skälm{akt{ig{het s.
skälm{eri [-i•] s. -et -er skoj,
gäckeri o.d.

skälm}rom{an s.
skälmsk adj. -t -a
skälmsk{het s.
skälm}stycke s.

1skälva v. skälvde äv. skalv,
skälvt, pres. skälver

2skälva s. -n; gripas av stora
skälvan bli mycket rädd

skälv{an s. skälvning
skälv{ande adj. oböjl.
skälv{ning s. -en -ar
skämd adj. på väg att ruttna
skämma v. skämde, skämt,

skämd n. skämt, pres.
skämmer, imper. skäm
skada, fördärva; van-
pryda m.m.; s. bort; s. ut

skämm{as v. skämdes,
skämts, pres. skäms, imper.
skäms känna skam

skämt s. -et; pl. =
skämta v. -de
skämt{an s.; best. = ªåld.º en s.
skämt{are s. -n; pl. =, best. pl.

skämtarna
skämt}art{ikel s.
skämt}bild s.
skämt}bit s.
skämt}hist{oria s.
skämt}hum{ör s.
skämt}lynne s. -t
skämt}lysten adj.
skämt}lyst{nad s.
skämt{sam adj. -t -ma
skämt{sam{het s. -en -er
skämt}sida s.; i en tidning
skämt}teckn{are s.
skämt}teckn{ing s.
skämt}tid{ning s.
skända v. -de vanära,
kränka; våldta; gyckla
med m.m.

skänd{are s. -n; pl. =, best. pl.
skändarna

skänd{lig adj. -t -a skamlig,
vanärande

skänd{lig{en adv.; äv. full-
ständigt; satsningen miss-
lyckades s.

skänd{lig{het s. -en -er
skänd{ning s. -en -ar

1skänk s. -en -ar skåpmöbel
2skänk s. -en -er gåva m.m.;

få till skänks
skänka v. skänkte; s. i slå i,
servera

skänk}disk s.
skänkel s. -n skänklar ryttar-

es ben; rörlig arm på sax
el. tång m.m.

skänkel}hjälp s.; mest i pl.;
vid ridning

skänk}hylla s.
skänkla v. -de påverka häst
med skänklarna

skänkl{ing s.
skänk}låda s.
skänk}rum s.
skänk}skåp s.
skänk}stuga s.

skäppa s. -n skäppor ä.
rymdmått mest om 1/6 el.
1/4 tunna; liten korg m.m.

skäpp}mått s.
skäpp}tals adv.

1skär adj. -t -a 1 rosa  2 ej
komparation ren; klar o.d.

2skär s. -et; pl. = 1 liten
klippö i havet; under-
vattensklippa  2 tag med
skärverktyg; skåra; egg,
vass kant; bågformigt
glidtag vid skridsko-
åkning m.m.

1skära s. -n skäror 1 i halv-
cirkelform böjt eggverk-
tyg för skörd o.d. i ä. tid;
måne i första el. sista
kvarteret m.m. 2 växt;
mest som efterled i sms, t.ex.
brunskära

2skära v. skar, skurit, skuren
skuret skurna, pres. skär;
s. sig få skärsår; det har
skurit sig mellan dem
uppstått motsättningar

3skära v. -de ªåld.º rena
skär{ande adj. oböjl. s.

smärta, oljud
skär}ap{par{at s.
skär{are s. -n; pl. =, best. pl.

skärarna
skär{bar adj. -t -a
skär{bar{het s.
skär}bo s. -n -r
skär}bräda s.
skär}bräde s.
skär}bränn{are s.
skär}böna s.
skär}djup s.
skär}egg s.
skärfla v. -de tunna ut läder

el. kant på läder o.d.
skärfl{are s. -n; pl. =, best. pl.

skärflarna
skärfl{ing s.
skär}fläcka s. -n skärfläckor

fågel
skär}form{ad adj.
skär}form{ig adj. -t -a
skär}gård s. -en -ar samling
av öar o. skär vid kust

skär{gårds}be{folk{ning s.
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skär{gårds}bo s. -n -r
skär{gårds}bo{ende adj.

oböjl.; ofta substantiverat
skär{gårds}båt s.
skär{gårds}flotta s.
skär{gårds}kom{mun s.
skär{gårds}kryss{are s.
skär{gårds}land{skap s.
skär{gårds}miljö s.
skär{gårds}om{råde s.
skär{gårds}stöd s.
skär{gårds}ting s.
skär{gårds}traf{ik s.
skär{gårds}tur s. -en -er
skär{gårds}ö s. -n -ar
skär{het s.
skär}hy{ad adj.
skär}hyllt adj.
skär}karl s.
skär{karls}liv s.
skär}kind{ad adj.
skär}kniv s.

1skärm s. -en -ar föremål
som ger skydd

2skärm s. -et; pl. = högblad
vid basen av blomma el.
blomställning; ªåld.º be-
skydd

skärma v. -de; s. av omge el.
avskilja el. utestänga o.d.
med skärmar

skär}mask{in s.
skärm}bild s.
skärm}bilda v.
skärm{bilds}under{sök{ning s.
skärm}blad s.; hos växt
skärm}fjäll s. -et; pl. = i

småax
skärm}form{ig adj. -t -a
skärm}lampa s.
skärm}lös adj. -t -a
skärm}mössa s.
skärm{ning s. -en -ar
skärm}släck{are s.
skärm}tak s.
skärm}ut{ställ{ning s.
skärm}vägg s.
skärm{ytsl{ing s. -en -ar ªäv.

bildl.º mindre strid
skär{ning s. -en -ar
skär{nings}punkt s.
skärp s. -et; pl. = bälte o.d.

1skärpa s. -n

2skärpa v. skärpte 1 göra
skarpare; s. sig ªvard.º
rycka upp sig, ta sig
samman  2 göra prov-
brytning av malm o.d.

skärpe}djup s.; vid fotograf-
ering

skärp}grop s.
skär}pip{lärka s.
skärp{ning s. -en -ar
skärp}spänne s.
skärp}stål s.
skärpt adj.; n. =, -a ªvard.º
intelligent e.d.; s. upp-
märksamhet

1skärra s. -n skärror fågel
2skärra v. -de 1 skrämma,

oroa; s. (upp) ngn
2 knarra, knorra e.d.

skärr{ad adj. uppskärrad
skärr}fågel s.
skär}röd adj.
skärs}eld s. reningseld el.
reningsstadium för själar
efter döden enl. romersk-
katolsk lära; ªäv. bildl.º

skär}skåda v. noga be-
trakta, granska

skär}skåd{an s.; best. =; en s.
skär}skåd{ning s.
skär}slip{are s. kringvandr-
ande slipare av eggverk-
tyg

skär}sten s.; mellanprodukt
vid kopparframställning m.m.

skär}stock s. balk över last-
lucka på fartyg m.m.

skär}stål s.
skär}sår s.
skär}tors{dag{en s. best.; i

påskveckan
1skärv s. -en -ar 1 liten slant;

ringa bidrag  2 knappast pl.
stycken av sprängd el. kross-
ad sten el. krossat glas o.d.

2skärv s. -et; pl. = ªprov.º om-
råde täckt av stenstycken
o.d.

1skärva s. -n skärvor
2skärva v. -de slå i skärvor

m.m.; s. sig flisa sig o.d.
skär}verk{tyg s.
skärv}frö s. penninggräs

skärv}hög s.
skärv{ig adj. -t -a
skär}vinkel s.
skärv}mark s.
skärv}sten s.
skär}vätska s.
skäva s. -n skävor mest i pl.
vedflisa från stjälk av lin
el. hampa

skäv{ig adj. -t -a
sköka s. -n skökor ªåld.º
prostituerad kvinna

sköko}hus s.
sköl s. -en -ar fylld spricka
som begränsar malm-
gång m.m.

sköld s. -en -ar
sköld}borg s.
sköld}brosk s.
sköld}buckla s.
skölde}brev s.
skölde}märke s.
sköld}körtel s.
sköld{körtel}horm{on s.
sköld}lus s. -en sköldlöss
sköld}märke s.
sköld}mö s.
sköld}padd s. -en ämne
sköld}padda s. -n sköld-

paddor djur
sköld{padds}kam s.
sköld{padds}soppa s.
sköl}gång s. -en -ar
skölja v. sköljde
skölj{are s. -n; pl. =, best. pl.

sköljarna
skölj}kanna s.
skölj{kanne}slang s. -en -ar
skölj}kopp s.
skölj}medel s.
skölj}måla v.
skölj}mål{ning s.
skölj{ning s. -en -ar
skölj}rum s.
skölj}skål s.
skölj}vatten s.
skölp s. -en -ar stämjärn
med kupigt blad

skölpa v. -de urholka med
skölp

skölp}klinga s.
skölp{ning s.

1skön adj. -t -a vacker
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2skön s. oböjl. gottfinnande,
omdöme; efter eget s.

skön}ande s.
skön{het s. -en -er
skön{hets}be{handl{ing s.
skön{hets}drift s.
skön{hets}dyrk{an s.
skön{hets}dyrk{are s.
skön{hets}fel s.
skön{hets}fläck s.
skön{hets}ide{al s.
skön{hets}in{stit{ut s.
skön{hets}in{tryck s.
skön{hets}längt{an s.
skön{hets}medel s.
skön{hets}råd s. -et; pl. =
skön{hets}sal{ong s.
skön{hets}sinne s.
skön{hets}syn s.
skön{hets}syn{punkt s.
skön{hets}sömn s.
skön{hets}typ s.
skön{hets}tävl{ing s.
skön{hets}törst s.
skön{hets}upp{lev{else s.
skön{hets}vård s. -en
skön{hets}värde s.
skönja v. skönjde urskilja;
märka m.m.

skönj{bar adj. -t -a
skön}kling{ande adj. oböjl.
skön}litter{at{ur s.
skön}litter{är adj. -t -a
skön}lock{ig adj. -t -a
skön}måla v.
skön}mål{ning s.
skön}sjung{ande adj. oböjl.
skön}skrift s.
skön}skriv{are s.; för data-

utskrift
sköns{mäss{ig adj. -t -a
sköns}tax{era v.
sköns}tax{er{ing s.
skön}sång s.
skön}tryck s.
skör adj. -t -a spröd, bräck-
lig

1sköra v. -de 1 komma segel
att rämna, få reva i; gå
sönder (om segel) 2 göra
skörare

2sköra s. -n sköror spricka i
trävirke; reva i segel

skör}bjugg s. -en sjukdom
orsakad av brist på 
C-vitamin

skör{bjuggs}medel s.
skör{bjuggs}ört s.
skör}bränna v.
skörd s. -en -ar
skörda v. -de
skörd{are s. -n; pl. =, best. pl.

skördarna
skörde}and s., till 2and ªåld.º
skörde}arbete s.
skörde}en{het s.
skörde}fest s.
skörde}folk s.
skörde}för{lust s.
skörde}gille s.
skörde}kata{strof s.
skörde}mask{in s.
skörde}mogen adj.
skörde}mån{ad s. ªåld.º
augusti

skörde}per{miss{ion s.
skörde}re{sult{at s.
skörde}skada s.
skörde{skade}er{sätt{ning s.
skörde{skade}skydd s.
skörde}tid s.
skörde}tröska s.
skörde}ut{fall s.
skörde}väder s.
skörde}över{skott s.
sköre s. -t ªprov.º skare på
ljus; ªåld.º förkolnat linne
att uppfånga gnistor från eld-
don i

skör{het s.
skörl s. -en svart turmalin
skörl}art s.
skör}lev{nad s. ªåld.º osedligt
liv

skör{ning s. -en -ar till
1sköra 1

skört s. -et; pl. = flik baktill
på rock; ländkläde m.m.

skörta v. -de ta oskäligt be-
talt av; mest i förb. s. upp
lyfta el. fästa upp kjol o.d.

skör}torr adj. -t -a
skört}rock s. -en -ar
sköt s. -en -ar nät för
fångst av strömming
m.m.

sköta v. skötte; s. sig ta
vård om sig, uppföra sig
väl m.m.

sköt{are s. -n; pl. =, best. pl.
skötarna

sköt{ar}pers{on{al s.
sköt}bord s.
sköt}båt s.
sköte s. -t -n famn; under-
liv, könsorgan; ªåld.º
moderliv

sköte}barn s.
sköt}eka s.
sköt{erska s. -n sköterskor
sköt{erske}dräkt s.
sköt{erske}elev s.
sköt{erske}ut{bild{ning s.
sköte}synd s.
sköte}vän s.
sköt}fiske s.
sköt}lag s. -et; pl. =
sköt{ning s. -en -ar
sköt}rum s.
sköt{sam adj. -t -ma
sköt{sam{het s.
skötsel s. -n vård o.d.
skötsel}före{skrift s.
skötsel}plan s. -en -er
skötsel}råd s. -et; pl. =
sköt}vak{are s.
skövla [-ö•v- el. -övv•-] v.

-de härja, ödelägga m.m.
skövl{are s. -n; pl. =, best. pl.

skövlarna
skövl{ing s.
skövl{ings}tåg s. -et; pl. =

1slabb adj. -t -a slak; s. lina
2slabb s. -et slabbande;

sörja, smutsigt vatten
m.m.

slabba v. -de 1 slaska o.d.
2 bekläda tåg med segel-
duk e.d. till skydd

slabb}göra s.
slabb{ig adj. -t -a sörjig, våt
o. smutsig m.m.; slafsig

slabb{ig{het s.
slabb{ning s. -en -ar material

för beklädning av tåg m.m.
slack adj. -t -a slak m.m.; s.

lina
slacka v. -de bli el. göra
slack
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slacks [slakks el. släkks] s.
pl.; vida långbyxor för fri-
tidsbruk

sladd s. -en -ar 1 tågända,
tamp; isolerad ledning
för anslutning av lampa
o.d. till nätet m.m.; ªvard.º
slut i en rad; återstod på
sladden på slutet  2 glid-
ning i sidled o.d.; redskap
med plankor el. pinnar
e.d. att släpas över jord
för luckring m.m.

sladda v. -de 1 glida i sid-
led el. på sned, slira; köra
el. behandla jord e.d. med
sladd  2 ªvard.º komma på
sladden, komma efter
m.m.

sladd}barn s. ªvard.º
sladder s. sladdret
sladder{akt{ig adj. -t -a
sladder{akt{ig{het s.
sladder}kär{ing el.

sladder}kärr{ing s.
sladder}maja s. -n sladder-

major ªvard.º
sladder}tacka s. ªvard.º
sladd}harv s.
sladd}håll{are s.
sladd{ig adj. -t -a ªmest

prov.º slapp, slankig,
sladdrig

sladd}krock s.
sladd}lampa s.
sladd}lös adj. -t -a
sladd{ning s. -en -ar
sladd}o{lycka s.
sladdra v. -de prata;
skvallra

sladdr{are s. -n; pl. =, best.
pl. sladdrarna

sladdr{ig adj. -t -a
1 sladderaktig  2 slapp,
slankig, utan styrsel

sladdr{ig{het s.; till
sladdrig 1–2

sladd}vinda s.
slaf s. -en -ar ªvard.º
sängplats

slafa v. -de ªvard.º sova
1slafs s. -en -ar ªngt åld.º

slafsig person

2slafs s. -et ªvard.º slafsande
m.m.

1slafsa s. -n slafsor ªvard.º
slafsig kvinna

2slafsa v. -de ªvard.º s. i sig
slafs{ig adj. -t -a slafsande;
hafsig; hållningslös m.m.

slafs{ig{het s.
slag s. -et; pl. = 1 göra s. i

saken; ett s. i ansiktet; ett
s. i luften; vara ur s. 2 art,
sort; ett (något, allt) äv. en
(någon, all) slags frukt,
alla slags frukter

slaga s. -n slagor ªhist.º
handredskap för trösk-
ning

slag}an{fall s.
slag{bar adj. -t -a som kan
slås

slag}björn s.
slag}boll s.
slag}bom s.
slag}bord s.
slag}dänga s. -n slagdängor
populär visa m.m.

slagen adj. slaget slagna; s.
medtävlare besegrad o.d.

slag}fast adj.
slag}fjäder s.
slag}fält s.
slag}färd{ig adj. -t -a
slag}färd{ig{het s.
slagg s. -en äv. -et avskild

glasig biprodukt vid
malmsmältning e.d.;
brännbar porös rest av
stenkol m.m.

slagga v. -de 1 rensa från
el. avlägsna slagg; bilda
slagg m.m.; s. sig slaggas
2 ªvard.º sova

slagg}bild{ning s.
slagg}fri adj.
slagg}halt s.
slagg}hög s.
slagg{ig adj. -t -a
slagg{ning s. -en -ar ªvard.º
slagg}pro{dukt s.
slagg}sten s.
slagg}ull s.
slagg}varp s. -et; pl. = slagg-
hög vid hytta

slag}hack s. -en -ar
slag}håll{fast adj.
slag}hök s.
slag}in{stru{ment s.
slag}kraft s.
slag}kraft{ig adj. -t -a
slag}längd s.
slag{ning s.
slag}nummer s.
slag}ord s.
slag}ordn{ing s.
slag}ords{mäss{ig adj. -t -a
slag}prov s. -et; pl. =
slag}påse s. boxare som
får ta emot många slag
och inte kan försvara
sig; även bildl. om kritiserad
person

slag}regn s.
slag}remsa s.
slag}ruta s. -n slagrutor
klyka för uppsökning av
vatten m.m.

slag{rute}man s., till 1man
slag}rörd adj.
slags}bult s. ªfinl.º slags-
kämpe

slag}sida s. fartyget har s.
lutar åt ena sidan

slag}skaft s.
slag}skepp s.
slag}skott s.; i ishockey m.m.
slag}skugga s.
slags}kämpe s.
slags}mål s. -et; pl. = strid
med knytnävar o.d.

slag}styrka s.
slag}svärd s.
slag}trä s.
slag}ur s. -et; pl. =
slag}vatten s.; i fartyg
slag}verk s.
slag}verk{are s. -n; pl. =,

best. pl. slagverkarna i
orkester o.d.

slag}vol{ym s. cylinder-
volym

slag}växl{ing s.
slajda v. -de ªvard.º glida åt

sidan o. täcka målburen
(om ishockeymålvakt) m.m.

slajd{ning s. -en -ar
slak adj. -t -a ospänd,
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slapp; ªvard.º matt, ut-
tröttad

slaka v. -de hänga slakt;
göra slakt m.m.

slak{het s.
slakna v. -de bli slapp el.

ªvard.º matt o.d.
1slak{ning s.; till slaka
2slakn{ing s.; till slakna
slak}sida s.; på slaktat nöt-

kreatur m.m.
slakt s. -en -er slaktande;
avlivning m.m.

slakta v. -de
slakt{ar}bod s.
slakt{ar}but{ik s.
slakt{are s. -n; pl. =, best. pl.

slaktarna
slakt{ar}kniv s.
slakt{ar}krok s.; att hänga

djurkroppar på
slakt{ar}mäst{are s.
slakt}av{fall s. -et
slakt}bil s.
slakt}bo{skap s.
slakt}bänk s.
slakt}djur s.
slakt{djurs}av{gift s.
slakt{eri [-i•] s. -et -er
slakt{eri}arbet{are s.
slakt{eri}av{fall s. -et
slakt{eri}but{ik s.
slakt{eri}tvång s.
slakt}fet adj. slaktfett slakt-

feta
slakt}färd{ig adj. -t -a
slakt}hus s.
slakt}kniv s.
slakt}kropp s.
slakt}mask s. -en -er för av-

livning av slaktdjur
slakt}mat s.
slakt}mån{ad s. ªåld.º okto-
ber

slakt{ning s. -en -ar
slakt}offer s.
slakt}plats s.
slakt}sup s.
slakt}vikt s.
slakt}värde s.
slalom s. -en utförsåkning
på skidor längs slingr-
ande bana med portar

slalom}backe s.
slalom}bana s.
slalom}känga s. ªfinl.º
slalompjäxa

slalom}lopp s.
slalom}pjäxa s.
slalom}skida s.
slalom}stjärna s.
slalom}tävl{ing s.
slalom}åk{are s.
slalom}åk{erska s. -n

slalomåkerskor
slalom}åk{ning s.

1slam s. -met finkornig
massa svävande i el.
avsatt ur vatten o.d.

2slam s. -men -mar ªkortsp.º
göra s. ta hem alla spel
utom ett, t.ex. i bridge

slam}av{skilj{ning s.
slam}bass{äng s.
slam}brunn s.
slam}fluga s.
slam}färg s.
slam}för{ing s.
slam}gul adj. -t -a
slam}kalk s. -en
slam}korn s.
slam}krypa s. -n slamkrypor

växt
slam}kryp{are s.; fisk; ªvard.º
domarmisstag el. diskut-
abelt formulerad fråga i
frågetävling m.m.

slamma v. -de blanda med
vatten e.d. till slam; av-
el. särskilja el. rena gm
fällning; fylla el. täcka
med slam; kalkstryka; s.
igen fyllas igen med slam
m.m.

slammer s. slamret
slamm{ig adj. -t -a
slamm{ig{het s.
slam{ning s.

1slampa s. -n slampor ªvard.,
nedsättandeº lättfärdig
kvinna

2slampa v. -de ªvard.º slarva,
flamsa o.d.

slamp{ig adj. -t -a
slamp{ig{het s.
slamra v. -de skramla,

dunka o.d.; ªvard.º väsnas,
pladdra högljutt

slamr{ig adj. -t -a
slams s. -et

1slamsa s. -n slamsor lössliten
strimla av kött m.m.; ªvard.º
slamsig kvinna el. flicka

2slamsa v. -de slarva,
flamsa o.d.

slams{ig adj. -t -a
slams{ig{het s.
slam}sug{are s. -n; pl. =,

best. pl. slamsugarna
slam}sug{ning s.
slam}vulk{an s.
slana s. -n slanor lång o.
smal trädstam, klen
spira, stång m.m.

1slang s. -en -ar böjligt rör;
innerring i cykeldäck

2slang s. -en vardagligt
gruppspråk bland ung-
domar el. yrkeskamrater
m.m.

3slang s. oböjl. slå sig i s.
med ngn

slang}bella s. -n slangbellor
ªvard.º slangbåge

slang}båge s.
slang}bössa s.
slang}gurka s.
slang}klämma s.
slang}led{ning s.
slang}lös adj. -t -a; slang-

lösa däck
slang}mata v.
slang}mat{ning s.
slang}ord s.
slang}ord{bok s.
slang}rulle s.
slang}språk s.
slang}språk{lig adj. -t -a
slang}ut{tryck s.

1slank adj. -t -a lång o. smärt
m.m.

2slank s. -en -ar rest, åter-
stod; skvätt

slanka v. -de vara slankig;
dingla m.m.; göra slank

slank{het s.
slank{ig adj. -t -a slak, utan
stadga el. styrsel o.d.

slank{ig{het s.
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slank}lemm{ad adj.
slan}stängsel s.
slant s. -en -ar 1 mynt m.m.

2 redskap för slantning;
slantfiske

slanta v. -de fiska med
slantkrok o. slantspö;
skära morötter i skivor

slant}fiske s.
slant}krok s. grov met-
krok infattad i sänke
m.m.

slant{ning s.
slant}singl{ing s.
slant}spö s.
slapp adj. -t -a
slappa v. -de göra slappare,
försvaga o.d.; ªvard.º slöa,
ta det lugnt m.m.

slapp{as v. slappades bli
slappare

slapp{het s.
slapp}hänt adj. släpphänt
slappna v. -de bli slappare
slap}stick [slapp•- el.
släpp•-] s. -en filmfars
med situationskomik o.
högt tempo

slap{sticks}fars s.
slarv s. -et

1slarva v. -de
2slarva s. -n slarvor
slarv{akt{ig adj. -t -a
slarv{er s. -n slarvar
slarv}fel s.
slarv{ig adj. -t -a
slarv{ig{het s. -en -er
slarv}läsa v.
slarv}läs{ning s.
slarv}maja s. -n slarvmajor

ªvard.º
slarv}sylta s.
slas s. -en -ar el. slase -n

slasar ªvard.º slashas
slasa v. -de ªvard.º gå lång-
samt, hasa o.d.

slase se slas
slas}has s. -en -ar ªvard.º
ovårdad el. hållningslös
person

slas{ig adj. -t -a ªvard.º
ovårdad, sjaskig o.d.

1slask s. -et slaskande;

sörja, modd; vatten med
vått matavfall m.m.

2slask s. -en -ar slasktratt;
slaskhink; slaskledning
m.m.

slaska v. -de blöta ned sig
o. omgivningen; skvätta
el. plaska vatten; vara
moddigt

slask}arbete s.
slask}av{lopp s.
slask}brunn s.
slask}hink s.
slask{ig adj. -t -a
slask{ig{het s.
slask}led{ning s.
slask}spalt s. ªvard.º
slask}spann s., till 1spann
slask}tratt s.
slask}vatten s.
slask}väder s.; med regn el.

blötsnö el. tö o.d.
slatt s. -en -ar ªvard.º skvätt;
rest, återstod

slattr{ig adj. -t -a ªprov.º lös,
slapp o.d.; ªfinl.º sladdrig,
mjuk; oföretagsam

1slav s. -en -ar träl
2slav s. -en -er person som

tillhör folk med slaviskt
språk

slava v. -de slita, träla o.d.
slav}arbete s.
slav}binda v.
slav}driv{are s.
slav{eri [-i•] s. -et
slav}göra s.
slav}handel s.
slav}handl{are s.
slav{inna s. -n slavinnor
slav{is{era v. -de göra slav-
isk m.m.

slav{is{er{ing s.
slav{isk adj. -t -a 1 till 1slav,

2 till 2slav
slav{isk{het s.
slav{ism [-is•m] s. -en -er
slavisk kultur; strävan
att närma slaviska folk
till varandra; slavisk
språkegendomlighet 
m.m.

slav{ist [-is•t] s. -en -er

forskare i slaviska språk
el. slavisk kultur

slav{ist{ik [-i•k] s. -en slav-
isk språkvetenskap o.d.

slav{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
slav}kon{trakt s.
slav}läger s.
slav}lön s.
slav}mark{nad s.
slav}nat{ur s.
slavo{balt{isk [-bal•t-] adj.

-t -a
1slavo{fil [-i•l] adj. -t -a
2slavo{fil [-i•l] s. -en -er vän

av slaverna; anhängare
av en kulturnationalist-
isk rysk idéströmning

slav}ok s.
slav{on [-o•n el. -å•n] s. -en 

-er inv. i Slavonien
slav{onsk äv. slav{on{isk adj.

-t -a
slav}piska s.
slav}skepp s.
slav}stat{ion s. slavsändare
slav}sänd{are s.; för radio o.

teve
slav}äg{are s.
slav}ätt{ling s.
slejd s. -en -ar rörligt säte i
kapproddbåt m.m., glid-
säte

slejf s. -en; pl. -er el. -ar
band el. rem som tjänar
att hålla samman ngt el.
till prydnad, t.ex. i ryggen
i midjan på klädesplagg; ögla
för stropp m.m.

slejf}sko s.
slejs s. -en -ar järnspett för
uppbrytning av slagg i
ugn

slejsa v. -de
sleke s. -t -n slicksten o.d.

för djur
slek}sot s. -en sjuklig drift
hos husdjur att slicka

slek}sten s.
1slem s. -met seg vätska

från körtel el. från växts
cellväggar m.m.

2slem adj. -t -ma ªåld.º ond;
obehaglig
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slem}av{söndr{ing s.
slem}fisk s.
slem}hal adj. -t -a
slem{het s.
slem}hinna s.
slem{hinne}katarr s.
slem}klump s.
slem}lös{ande adj. oböjl.
slemm{ig adj. -t -a
slemm{ig{het s.
slem}skiv{ling s.
slem}sug{are s. -n; pl. =,

best. pl. slemsugarna
slem}svamp s.
slem}säck s.; i bindväv m.m.
slentri{an [-a•n] s. -en stel-
nad vana, själlös rutin
o.d.

slentri{an{mäss{ig adj. -t -a
slentri{an{mäss{ig{het s.
slentri{an}tänk{ande s. -t
sleta s. -n sletor ªprov.º

köttslamsa o.d.
slev s. -en -ar; röra om i

grytan el. ösa upp med s.
sleva v. -de ösa med slev

m.m.; s. i sig ösa el. glupa
i sig

slev}skaft s.
slibb{ig adj. -t -a ªvard.º äckl-
igt sötaktig; sliskig o.d.

slice [slajs] s. -n [-sen] slag
som ger boll underskruv i
tennis m.m.

slick s. -en -ar slickning;
skvätt, klick m.m.

slicka v. -de
slick{are s. -n; pl. =, best. pl.

slickarna
slicke}pinne s.
slicke}pott s. -en -ar pek-
finger; köksredskap

slick{ning s. -en -ar
slick}sten s.
slid s. -en -er glidande

reglerinrättning m.m.
slida s. -n slidor fodral för
kniv o.d.; del av köns-
organ hos kvinna el.
däggdjur, vagina

slidder s. sliddret; s. (och)
sladder ªvard.º struntprat
o.d.

slidder}sladder s. ªvard.º
sliddr{ig adj. -t -a sladdrig,
geléartad

sliddr{ig{het s.
slid}horn s.
slid{horns}djur s.
slid}katarr s.
slid}kniv s.
slid}rör{else s.
slid}skåp s.
slid}vent{il s.
slig s. -en -er finkornig
anrikad malm

slig}upp{lag s.
slik adj. -t -a ªåld.º sådan
slimm{ad adj. insvängd,
figursydd o.d.; s. skjorta

slimsa s. -n slimsor strimla,
slamsa

slinder s. slindret; pl. =, best.
pl. slindren ªprov.º hö-
skulle; skullgolv; i pl. äv.
stänger i skullgolv m.m.

sling s. -et; pl. = lina för
hissning el. firning av gods
o.d.

1slinga s. -n slingor ögla,
bukt m.m.

2slinga v. -de slingra, sno
m.m.; s. sig

sling{back}sko [slin•-] s.
damsko med rem om
hälen

slinger}bord s. ram för
kvarhållande av servis
på bord till sjöss

slinger}bukt s. -en -er
slinger}bult s. slingring,
kringelkrok m.m.

slinger}koj s.
slinger}krok s.; mest i pl.
slinger}köl s.
slinger}ranka s.
slinger}tank s.
slinger}väg s.
slinger}växt s.
sling{ning s. -en -ar
sling}orna{ment s.
slingra v. -de; s. sig vid för-

hör göra undanflykter
o.d.

slingr{ig adj. -t -a slingr-
ande o.d.

slingr{ig{het s.
slingr{ing s. -en -ar

1slinka v. slank, slunkit, pres.
slinker kila, smita

2slinka s. -n slinkor
ªnedsättandeº lättfärdig 
el. prostituerad kvinna

slink{ig adj. -t -a slappt
hängande, sladdrig m.m.

slink}led s. -en -er slapp led
slint s. oböjl. slå s. slå fel,
misslyckas

slinta v. slant, sluntit, pres.
slinter

slint{ig adj. -t -a hal
slint{ning s.

1slip s. -en -ar 1 upphal-
ningsbädd o.d. 2 slip-
verk, slipmaskin o.d.

2slip s. -et slipmassa m.m.
slipa v. -de
slip{ad adj. listig, knipslug
slip{are s. -n; pl. =, best. pl.

sliparna
slip}bänk s.
slip}damm s. -et
slip}duk s.
sliper s. -n sliprar järnvägs-
syll

slip{eri [-ri•] s. -et -er slip-
verk m.m.

sliper}upp{lag s.
slip}gorr s.
slip}ho s.
slip}mask{in s.
slip}massa s.
slip{masse}fabr{ik s.
slip}medel s.
slip{ning s. -en -ar
slip{over [-å•v-] s. -n slip-

ovrar stickad ärmlös
tröja utan knäppning

slip{over}mod{ell s.
slippa v. slapp, sluppit, pres.

slipper; s. lös; s. fram,
igenom

slip}papper s.
slippers s. pl. -en tofflor

utan häl
slippr{ig adj. -t -a hal; oan-
ständig

slippr{ig{het s. -en -er
slip}pulver s.
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slip}rond{ell s.
slips s. -en -ar
slip}skiva s.
slips}klädd adj.
slips}knut s.
slips}nål s.
slip}spindel s. ªtekn.º
slip}sten s.
slip}stryka v.
slip}stryk{ning s.
slips}tvång s.; för tillträde till

restaurang
slip}trissa s.
slip}vagn s.; till 1slip 1
slip}verk s.

1slira v. -de glida, halka o.d.
2slira s. -n sliror strimma

e.d. (t.ex. i glas) med av-
vikande struktur

slir{ig adj. -t -a 1 hal
2 som har sliror 

slir{ig{het s.
slir}koppl{ing s.
slir{ning s. -en -ar
slir}skydd s.
slir}säker adj.
slisk s. -et ªvard.º ngt sött
och kladdigt; ªbildl.º ngt
sentimentalt

slisk{ig adj. -t -a 1 ªvard.º
äckligt söt, jolmig o.d.
2 ªvard.º fjäskig, inställ-
sam m.m.

slisk{ig{het s. -en -er ªvard.º
slit s. -et
slita v. slet, slitit, sliten slitet

slitna, pres. sliter; s. en
tvist; s. ont; s. sig

slit{age [-a•s] s. -t [-et]
förslitning, nötning

slit}bana s.
slit{bar adj. -t -a
slit{bar{het s.
sliten adj. slitet slitna; en s.

fras nött, utan friskhet
sliten{het s.
slit{ig adj. -t -a arbetsam

m.m.
slit{ning s. -en -ar; slitningar

i äktenskapet
slit-och-släng-ment{al{itet s.
slit-och-släng-sam{hälle s.
slit-och-släng-syst{em s.

slits s. -en -ar urtag, skåra
o.d.

slitsa v. -de förse el. hop-
foga med slitsar m.m.

slits{ad adj. s. kjol
slit{sam adj. -t -ma
slits{ning s. -en -ar
slits}såg s.
slit}stark adj. -t -a
slit}styrka s.
slit}sula s.
slit}tål{ig adj. -t -a
slit}varg s. ªvard.º
slit}yta s.
slivovitz [sli•-] s. -en öst-

europeiskt plommon-
brännvin

s-ljud [ess•-] s.
slocken adj. slocket slockna

ªprov.º slocknad
slockna v. -de upphöra att
brinna; ªbildl.º upphöra,
bli livlös m.m.

slog s. -en -ar ªprov.º slåtter-
äng; slåttertid o.d.

slogan [slo•- el. slå•-] s. -en
el. =; pl. -er el. = slagord,
reklamfras o.d.

slogan}stil s.
slog}äng s.
slok s. -en -ar mest som

efterled i sms ªvard.º odåga
sloka v. -de låta hänga
slapp el. nedböjd o.d.

slok}gran s. -en -ar
slok}hatt s.
slok{ig adj. -t -a slokande

m.m.
slok}mustasch s.
slok}svans{ad adj.
slok}öra s.
slok}ör{ad adj. ªmest bildl.º
snopen o.d.

slom [slomm] s. -men -mar
ªprov.º större nors

slom}fiske s.
slopa v. -de avskaffa, ut-
mönstra, kassera o.d.

slop{ning s. -en -ar
slott s. -et; pl. =
slotts}arki{tekt s.
slotts}ark{iv s.
slotts}ark{iv{arie s.

slotts}bygg{nad s.
slotts}flygel s.
slotts}fogde s.
slotts}fru s.
slotts}ge{mak s.
slotts}herre s.
slotts}kap{ell s.
slotts}kyrka s.
slotts}lik adj. -t -a
slotts}likn{ande adj. oböjl.
slotts}mur s.
slotts}park s.
slotts}port s.
slotts}pre{dik{ant s.
slotts}ru{in s.
slotts}stek s. -en -ar
slotts}tapp{ad adj.
slotts}tapp{ning s.
slotts}träd{gård s.
slotts}vin s., till 1vin
slotts}väbel s.
slov{ak [-a•k] s. -en -er inv.
i Slovakien

slov{ak{isk adj. -t -a
slov{ak{iska s. -n slovak-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

slov{en [-e•n] s. -en -er inv.
i Slovenien

slov{ensk [-e•n-] adj. -t -a
slov{enska s. -n slovenskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
slow}fox [slou•fåks] s. -en
långsam variant av fox-
trot

slubb s. -en -ar slubb-
maskin m.m.

slubba v. -de i maskin för-
behandla garn för spinn-
ing

slubb{are s. -n; pl. =, best. pl.
slubbarna

slubb}garn s.
slubb}mask{in s.
slubb{ning s.
sludder s. sluddret
sluddra v. -de tala otydligt
o. oredigt m.m.

sluddr{ig adj. -t -a
sluddr{ig{het s.
slug adj. -t -a listig, för-
slagen; ªvard.º klok

slugga v. -de boxas el. slå
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el. gå på våldsamt utan
teknisk finess

slugger s. -n sluggrar
slugger}stil s.
slugg{ning s.
slug{het s.
slug}huvud s.

1sluka v. slukade äv. slök
2sluka s. -n slukor hål där

vatten rinner ned under
jordytan m.m.

sluk{are s. -n; pl. =, best. pl.
slukarna

sluk}hål s.; i marken
slum s. -men
slum}bo{stad s.
slum}di{strikt s.
slum}kvart{er s. -et; pl. =
slummer s. -n lätt sömn
slummer}kudde s.
slum}om{råde s.
slump s. -en -ar
slumpa v. -de sälja billigt

m.m.; s. sig falla sig av en
slump o.d.

slump{art{ad adj.
slump}be{ton{ad adj.
slump}fakt{or s.
slump{mäss{ig adj. -t -a
slump{mäss{ig{het s.
slump}pris s., till 1pris
slump}skott s.
slump}tal s.
slump{vis adv.
slumra v. -de
slumr{ande adj. oböjl.

s. anlag
slumr{are s. -n; pl. =, best. pl.

slumrarna
slum}syster s.
slum}verk{sam{het s.

1slunga s. -n slungor
2slunga v. -de
slung{are s. -n; pl. =, best. pl.

slungarna
slung}boll s.
slung}honung s.
slung{ning s.
slung}rem s. -men -mar
slung}sten s.
slunk s. -en -ar ªngt åld.º
skvätt; klunk m.m.

slup s. -en -ar ªsjö.º skepps-

båt; maskindriven
mindre passagerarbåt m.m.

slup}rigg s.; med storsegel o.
(ett) försegel

slup}rodd{are s.
slur{ing s. -en ªåld.º soppa
av köttspad o. korngryn
m.m.

slurk s. -en -ar ªvard.º
skvätt; klunk m.m.

slurpa v. -de ªvard.º sörpla 
s. i sig

slurv{en s. best. ªfinl.º hela s.
allihop; hela surven

slusk s. -en -ar ovårdad el.
tölpig karl o.d.

slusk{akt{ig adj. -t -a
slusk{akt{ig{het s.
slusk{ig adj. -t -a
slusk{ig{het s.
sluss s. -en -ar bassäng för
förflyttning av fartyg;
passage med två dörrar
o. mellanrum

slussa v. -de låta gå genom
sluss; ªäv. bildl.º släppa in

sluss}av{gift s.
sluss}in{spekt{or s., till

2inspektor
sluss}kammare s.
sluss}mäst{are s.
sluss{ning s. -en -ar
sluss}port s.
sluss}trappa s.
sluss}vakt s.
sluss}vent{il s.

1slut s. -et; pl. =; till s. till
sist m.m.

2slut adj. oböjl.; predikativt till
ända, förbi; utmattad
m.m.

3slut s. -en -ar tvärjärn i
murankare m.m.

1sluta v. -de komma till ett
slut; föreställningen slut-
ade kl. 21; s. upp med ngt
upphöra

2sluta v. slutade el. slöt,
slutat, pres. slutar result-
era i; mötet slöt i total
oenighet

3sluta v. slöt, slutit, sluten
slutet slutna, pres. sluter

stänga, fästa el. föra igen,
hopföra; ingå avtal om;
dra slutsats m.m.; s. dörr-
en, ögonen; s. ngn i sin
famn; s. leden; s. förbund,
fred; locket sluter dåligt; s.
sig till sällskapet

slut}ac{kord s.
slut}akt s.
slut}an{för{ande s.
slut{are s. -n; pl. =, best. pl.

slutarna t.ex. i kamera
slut}art{ikel s.
slut}av{verk{ning s.
slut{bar adj. -t -a
slut}be{döm{ning s.
slut}be{fatt{ning s.
slut}be{handla v.
slut}be{handl{ing s.
slut}be{sikt{ning s.
slut}be{tala v.
slut}be{tal{ning s.
slut}be{tyg s.
slut}be{tänk{ande s.
slut}bild s.
slut}bud s.
slut}dat{um s.
slut}de{batt s.
slut}de{batt{era v.
slut}de{klar{at{ion s.
slut}doku{ment s.
sluten adj. slutet slutna; s.

vård på sjukhus m.m.; han
är en s. natur inbunden,
fåordig

sluten{het s.
sluten}vård s. -en
slut}ex{am{en s.
slut}fall s.
slut}fas s.
slut}fåra s.
slut}föra v.
slut}för{handl{ing s.
slut}för{hör s.
slut}för{klar{ing s.
slut}för{sälja v.
slut}för{sälj{ning s.
slut}för{var{ing s.
slut}gilt{ig adj. -t -a
slut}gilt{ig{het s.
slut}gransk{ning s.
slut}hult äv. slut}holt s., till

1hult på stång el. klyvarbom
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slut}in{tryck s.
slut}just{era v.
slut}just{er{ing s.
slut}kamp s. -en -er
slut}kap{itel s.
slut}kläm s.
slut}kom{ment{ar s.
slut}kost{nad s.
slut}kurs s.; i börshandel
slut}kurva s. ªsport.º
slut}körd adj.
slut}led{ning s.
slut{led{nings}för{måga s.
slut{lig adj. -t -a som före-
ligger till sist, slutgiltig
m.m.

slut{lig{en adv.
slut}likv{id s.
slut}ljud s.
slut}ljud{ande adj. oböjl.
slut}lön s.
slut}men{ing s.
slut}min{ut s. -en -er
slut}mont{er{ing s.
slut}muskel s.; för tillslutning

av öppning
slut}mål s.
slut{ning s.
slut}not{er{ing s.
slut}om{döme s.
slut}om{gång s.
slut}ord s.
slut}peri{od s.; i ishockey
slut}pläd{er{ing s.
slut}poäng s., till 1poäng
slut}prakt{ik s.; i lärarutbild-

ning
slut}pris s., till 1pris vid

auktion
slut}pro{dukt s.
slut}proto{koll s.
slut}prov s. -et; pl. =
slut}punkt s.
slut}rad s. -en -er
slut}raka s. vara på slut-

rakan finl. vara på upp-
loppet äv. bildl.

slut}rap{port s.
slut}re{dig{era v.
slut}re{dig{er{ing s.
slut}redo{vis{ning s.
slut}re{plik s.
slut}re{sult{at s.

slut}rim s. -met; pl. =, best.
pl. -men

slut}rimm{ad adj.
slut}räkn{ing s.
slut}sats s.
slut}scen s.
slut}seger s.
slut}segr{are s.
slut}sekund s.
slut}siffra s.
slut}sign{al s.
slut{skatt}sedel s.
slut}skede s.
slut}spel s. -et; pl. =
slut}spela v.
slut{spels}match s.
slut}spurt s.
slut}spurta v.
slut}stadi{um s.
slut}stat{ion s.
slut}sten s.; t.ex. i valv
slut}streck s. sätta s. i de-

batten
slut}strid s.
slut}strof s.
slut}sträcka s.
slut}ställ{ning s.; i tävling
slut}summa s.
slut}summ{er{ing s.
slut}såld adj.
slut}sälja v.
slutta v. -de luta nedåt;

sluttande planet äv. bildl.
slut}tamp{en s. best. ªvard.º

på s. på slutet
slut}tent{am{en s.
slutt{ning s. -en -ar
slutt{nings}hus s.
slut}tävl{ing s.
slut}upp{gör{else s.
slut}varv s.
slut}vinj{ett s.
slut}vot{er{ing s.
slut}änd{an el. slut}änd{en s.

best. i s. såsom ett slut
efter en serie händelser

sly s. -et -n bestånd av tät
växtlighet av buskar el.
unga lövträd

slya s. -n slyor ªprov.º vidja,
spö m.m.

sly}be{kämp{ning s.
sly}be{stånd s.

slyna s. -n slynor oupp-
fostrad flicka

slyn{akt{ig adj. -t -a
1slynga s. -n slyngor slinga,

ögla
2slynga v. -de fläta snodd

el. band med hjälp av
gaffel

slyngel s. -n slynglar
slyngel{akt{ig adj. -t -a
slyngel{akt{ig{het s.
slyngel}ålder s.
slyng}gaffel s.
slyng}orna{ment s.
sly}röj{ning s.
sly}veget{at{ion s.

1slå s. -n -ar smalt trästycke
till förstärkning el. till
förbindning av delar m.m.

2slå s. -n -r ormslå
3slå v. slog, slagit, slagen

slaget slagna, pres. slår; s.
gräs med lie; s. papper om
ngt; s. vatten i ett glas; s.
ngn i tennis; brädan slår
sig

1slå{ende adj. oböjl. s. argu-
ment träffande; s. likhet
påfallande

2slå{ende s. -t
slån s. -en el. -et; pl. = ofta

koll.; buske; stenfrukt
slån}buske s.
slån}bär s.
slån{bärs}buske s.
slån{bärs}lik{ör s.
slån{bärs}saft s.
slån}snår s.
slåss v. slogs, slagits, pres.

slåss
slått s. -en; pl. -ar el. -er

ªprov.º slåtter
1slåtta s. -n slåttor ªprov.º

slåtter
2slåtta v. -de ªprov.º slå gräs,

utföra slåtterarbete; slå
äng el. gräs m.m.

slått{are s. -n; pl. =, best. pl.
slåttarna ªprov.º person
som utför slåtterarbete

slåtter s. -n slåttrar mej-
ande av gräs, höskörd;
mark el. tid för höskörd
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slåtter}blomma s.
slåtter}folk s.
slåtter}gille s.
slåtter}gubbe s.; växt
slåtter}hack s. -en -ar
slåtter}karl s.
slåtter}mask{in s.
slåtter}tid s.
slåtter}vall s.
slåtter}äng s.
släcka v. släckte 1 bringa
att slockna el. att upp-
höra m.m.; s. elden, tör-
sten 2 göra slakare,
släppa efter; s. (på)
skoten

släck{are s. -n; pl. =, best. pl.
släckarna

släck{bar adj. -t -a
släck}medel s.
släck{ning s.
släck{nings}arbete s.
släck{nings}man{skap s.
släck{nings}medel s.
släde s. -n slädar
släd}fora s.
släd}färd s.
släd}före s.
släd}hund s.
släd}korg s.
släd}med äv. släd}mede s.
släd}parti s.; lusttur med
slädar

släd}spår s.
släd}tur s. -en -er

1slägga s. -n släggor
2slägga v. -de slå el. be-

arbeta med slägga
slägg}huvud s.
slägg}kast s. -et; pl. =
slägg}kast{are s.
slägg}kast{ning s.
slägg}skaft s.
slägg}slag s.

1släkt s. -en -er
2släkt adj. oböjl. besläktad;

han är s. med henne
släkt}arv s. -et; pl. =
släkt{as v. släktades; s. på
brås på, visa släktskap
med

släkt}band s.
släkt}be{stäm{ning s.

släkt}bjud{ning s.
släkt}drag s.
släkte s. -t -n släktled, gen-
eration; grupp av nära
besläktade djur- el. växt-
arter o.d.; sort, slag, art
m.m.

släkt}fejd s.
släkt}forska v.
släkt}forsk{are s.
släkt}forsk{ning s.
släkt}foto{grafi s. -et -er
släkt}för{bind{else s.
släkt}för{håll{ande s.
släkt}gods s.
släkt}gren s.
släkt}gård s.
släkt{ing s. -en -ar
släkt}kal{as s.
släkt}klen{od s.
släkt}krets s.
släkt}krön{ika s.
släkt}känsla s.
släkt}kär adj. -t -a
släkt}kär{lek s.
släkt}led s. -et; pl. =
släkt}lik{het s.
släkt}linje s.
släkt}möte s.
släkt}namn s.
släkt}por{trätt s.
släkt}reg{ister s.
släkt{skap s. -en äv. -et
släkt{skaps}band s.
släkt{skaps}för{håll{ande s.
släkt}stolt adj.
släkt}stolt{het s.
släkt}tavla s.
släkt}trad{it{ion s.
släkt}träd s.
släkt}träff s.
släkt}tycke s. -t
släkt}vapen s.
slända s. -n sländor 1 insekt

2 ålderdomligt spinnredskap
sländ}larv s. -en -er
sländ}liv s.
sländ}ten s.
sländ}trissa s.
släng s. -en -ar slängande
rörelse; slag; krumelur,
snirkel; lindrigt anfall av
sjukdom, känning m.m.; få

sin (el. en) s. av sleven få
sin beskärda del o.d.; i
runda slängar ªvard.º
ungefär

slänga v. slängde vårdslöst
kasta; svänga m.m.

släng}bil s.
slängd adj. s. i ngt ªvard.º
skicklig i ngt o.d.

slängd{het s.
släng}fråga s.
släng}gunga s.
släng{ig adj. -t -a släng-
ande, ryckig, med släng-
ar m.m.

släng{ig{het s.
släng}kappa s.
släng}kyss s.
släng}kälke s.
släng{ning s.
släng}polska s., till 1polska

dans
slänt s. -en -er sluttning
släntra v. -de gå långsamt,
flanera o.d.

slänt}ras s. -et; pl. =
släp s. -et; pl. = släpande;
slitsamt arbete; fordon
el. fartyg e.d. som släpas;
släpande del av klänning
m.m.

1släpa s. -n släpor transport-
redskap

2släpa v. -de
släp{are s. -n; pl. =, best. pl.

släparna
släp}bygel s.; på lok m.m.
släp}for{don s.
släp}hydro{fon s.; för ubåts-

jakt
släp{ig adj. -t -a
släp{ig{het s.
släp}kon{takt s.
släp}kärra s.
släp}lift s.
släp}logg s.
släp{ning s. -en -ar
släp}not s. -en -ar
släpp s. -et; pl. = släppning,

t.ex. av djur; koppel jakt-
hundar m.m.

1släppa s. -n släppor spricka
i berg m.m.
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2släppa v. släppte
släpp}hänt adj.
släpp}hänt{het s.
släpp{ning s.
släpp{nings}vinkel s. ªtekn.º
släp}räfsa s.
släp{sam adj. -t -ma mödo-
sam o.d.

släp}sko s.; strömavtagare
m.m.

släp}tåg s. -et; ha, följa i s.
släp}vagn s.
släp}väg s.
släp}ärt{er s. pl.
slät adj. slätt släta jämn;
enkel; skral, dålig m.m.;
en s. kopp kaffe utan bröd

släta v. -de göra slät,
jämna m.m.; s. över bildl.
överskyla o.d.

slät}borsta v.
slät}borst{ning s.
slät}fil s. -en -ar
slät}fila v.
slät}fil{ning s.
slät}harv s.
slät}harv{ning s.
slät{het s.
slät}hugga v.
slät}hugg{ning s.
slät}hyvel s.
slät}hyvla v.
slät}hyvl{ing s.
slät}hår{ig adj. -t -a
slät}kamma v.
slät}kam{ning s.
slät}lopp s.
slät}löp{ning s.
slät}mark s.
slätna v. -de bli slätare o.d.
slät{ning s.
slät}prick s.; med stång utan

topptecken
slät}puts s. -en
slät}putsa v.
slät}puts{ning s.
slät}raka v.
slät}rak{ning s.
slät}rigg{ad adj. utan rår
slät}rigg{are s. -n; pl. =, best.

pl. slätriggarna
slät}slipa v.
slät}slip{ning s.

slät}spont el. slät}spånt s.
slät}stick{ad adj.
slät}stick{ning s.
slät}struken adj. ªofta bildl.º
skral o.d.

slät}struken{het s.
slät}stryka v.
slät}stryk{ning s.

1slätt s. -en -er markområde
med jämn yta

2slätt adv. stå sig s. skralt
o.d.; rätt och s. helt enkelt

slätt}bo s. -n -r
slätt}bygd s.
slätt}land s., till 3land
slätt}land{skap s.
slätt}mark s.
slät}topp{ad adj. utan rår
slät}topp{are s.
slät}trumla v. -de
slät}var s. -en -ar fisk
slät}väll{ing s.
slö adj. slött slöa 1 oskarp,
trubbig; loj, trög o.d. 2 ej
komparation icke el. föga
grobar, outvecklad o.d.

slöa v. -de
slö}ax s. -et; pl. =
slödder s. slöddret pack,
byke

slödder{akt{ig adj. -t -a
slö}fock s. slö person
slö{het s.
slö{hets}till{stånd s.

1slöja s. -n slöjor
2slöja v. -de hölja med slöja
slöjd s. -en
slöjda v. -de
slöjd}alster s.
slöj}dans s.
slöjd}arbete s.
slöjd{are s. -n; pl. =, best. pl.

slöjdarna
slöjd}bänk s.
slöjd}för{en{ing s.
slöjd}kniv s.
slöjd}lekt{ion s.
slöjd}lok{al s.
slöjd}lär{are s.
slöjd{lär{ar}sem{in{ari{um s.
slöjd}påse s.
slöjd}sal s.
slöjd}under{vis{ning s.

slöj}fisk s.
slöj}fri adj. s. bild
slöj{ig adj. -t -a
slöj{ig{het s.
slöj}lätt adj.
slöj}moln s.
slöj{ning s.
slöj}skiv{ling s.
slöj}tunn adj.
slöj}tvång s.
slö}lyssna v.
slö}läsa v.
slö}läs{ning s.

1slör s. -en -ar segling för
låringsvind

2slör s. -et; pl. = haklappar
på höns el. hudflik över
näbben på kalkon

slöra v. -de segla för en
slör

slör}flik s.
slör}segl{ing s.
slösa v. -de
slös{akt{ig adj. -t -a
slös{akt{ig{het s.
slös{ande adj. oböjl.
slös{are s. -n; pl. =, best. pl.

slösarna
slös{eri [-i•] s. -et
slös{ig adj. -t -a
slös{ig{het s.
slö}stirra v.
slö}säd s.
slö}titta v.
SM s. svenskt mästerskap;

ett SM
1smack s. -en -ar 1 tvåmastat

segelfartyg för fiske m.m.
2 smackning

2smack s. -et smackning;
kladdigt arbete; kladd,
smuts o.d.; inte ett s.
ªvard.º inte ett dugg

3smack interj.
smacka v. -de
smack{ig adj. -t -a moddig;
kladdig o.d.

smack}ljud s.
smack{ning s. -en -ar
smack}skepp{are s.
smak s. -en -er; ha s. för
tycke, förkärlek o.d.; ha
s. ªäv. vard.º ha tur
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smaka v. -de
smak}bit s.
smak}dom{are s.
smak}fri adj.
smak}fråga s.
smak}full adj. -t -a
smak}full{het s.
smak}för{nimm{else s.
smak}för{ändr{ing s.
smak}in{tryck s.
smak}känsla s.
smak{lig adj. -t -a väl-
smakande; tilltalande
o.d.

smak{lig{het s.
smak}lök s.; på tungan
smak}lös adj. -t -a
smak}lös{het s. -en -er
smak}nerv s.
smak}org{an s.
smak}prov s. -et; pl. = el. -er
smak}ren adj. -t -a
smak}rik adj. -t -a
smak}rikt{ning s.
smak}råd s. -et; pl. =
smak}sak s. oböjl.
smak}sens{at{ion s.
smak}sinne s.
smak}start s. ªvard.º gynn-
sam start

smak}säker adj.
smak}sätta v.
smak}sätt{ning s.
smak}till{sats s.
smak}upp{lev{else s.
smak}ämne s.
smal adj. -t -a; det är en s.

sak ªvard.º det är enkelt el.
lätt; prisa sin smala lycka
ªvard.º prisa sin goda
lycka

smal}axl{ad adj.
smal}ben s.
smal}brätt{ad adj.
smal}brätt{ig adj. -t -a
smal}film s.
smal}filma v.
smal{films}kamera s.
smal{het s.
smal}hus s.
smal}höft{ad adj.
smal}mat s.
smalna v. -de bli smalare

smal}näst [-nä•st] adj.; till
näsa

smal}rand{ig adj. -t -a
smal}sida s.
smal}spår{ig adj. -t -a
smal}spår{ig{het s.
smalt [smal•t] s. -en blå
glasmassa som innehåll-
er koboltoxid

smal}ända el. smal}ände s.
smal}ögd adj.
smaragd [-ag•d] s. -en -er

grön ädelsten
smaragd}grön adj. -t -a
smarr{ig adj. -t -a ªvard.º
läcker, smaskig

smart [sma•rt] adj.; n. =, -a
skicklig i affärer, slipad,
slug

smart}card s. -et; pl. = el. enl.
eng. böjn. smartkort

smart{het s.
smart}kort s. plastkort med
mikrochips som används
som ”elektronisk plån-
bok”

smash [-äs• el. -as•] s. -en 
-ar slag uppifrån på boll
i tennis m.m.

smasha v. -de
1smask s. -et smaskande o.d.
2smask s. -en -ar slag, dask
3smask interj.
smaska v. -de avge plask-
ande el. smackande ljud
o.d.; slafsa el. daska m.m.

smask{ens adj. oböjl. ªvard.º
välsmakande; utmärkt
o.d.

smask{ig adj. -t -a ªvard.º
välsmakande; utmärkt
o.d.; äv. kladdig, sölig
m.m.

smask{ning s.
smatt s. -en -ar ªprov.º
prång, skrymsle

smatter s. smattret
smattra v. -de
smed s. -en -er
smedja s. -n smedjor
smedje}bälg s.
smedje}härd s.
smed}mäst{are s.

smed}yrk{et s. best.
smegma [-egg•-] s. -n äv. -t
körtelsekret under för-
hud

smegma}bac{ill s.
smek s. -et

1smeka v. smekte stryka el.
beröra mjukt el. ömt o.d.

2smeka s. -n smekor ªvard.º
smörgås

smek{as v. smektes, pres.
smeks smeka varandra

smek}full adj. -t -a
smek}lysten adj.
smek}mån{ad s.
smek}namn s.
smek{ning s. -en -ar
smek}ord s.
smek{sam adj. -t -ma
smek{sam{het s.

1smet s. -en -er röra för
framställning av maträtt
el. bakverk; klibbig
massa, klister, sörja m.m.

2smet s. -et smetande,
kladdande o.d.

smeta v. -de smörja,
stryka; kladda; färga av
sig m.m.

smetana [-ta•-] s. -n rysk
sur, tjock grädde

smet}fri adj.
smet}göra s.
smet{ig adj. -t -a
smet{ig{het s.
smet{ning s.
smicker s. smickret
smicker}fri adj.
smicker{sam adj. -t -ma som

gärna smickrar o.d.
smicker}söt adj. smickersött

smickersöta
smickra v. -de
smickr{ande adj. oböjl. ett s.

anbud hedrande e.d.
smickr{are s. -n; pl. =, best.

pl. smickrarna
smickr{erska s. -n smickr-

erskor
smida v. smidde, smitt,

smidd n. smitt, pres.
smider

smid{bar adj. -t -a
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smid{bar{het s.
smide s. -t -n produkt av
smidning

smid{eri [-ri•] s. -et -er
smid{es}arbete s.
smid{es}bälg s.
smid{es}hammare s.
smid{es}härd s.
smid{es}järn s.
smid{es}konst s.
smid{es}ugn s.
smid{es}verk{tyg s.
smid{ig adj. -t -a böjlig,
spänstig; lätthanterlig;
som anpassar sig,
diplomatisk m.m.

smid{ig}göra v.
smid{ig{het s.
smidje}bälte s. livtag bak-
ifrån i brottning

smid{ning s.
smil s. -et; pl. =
smila v. -de le inställsamt
smil{are s. -n; pl. =, best. pl.

smilarna
smil}band s. dra på smil-

bandet
smil}fink s. smilande
person

smil}grop s.
smil{ig adj. -t -a lismande

o.d.
smil{ig{het s.
smilsk adj. -t -a ªprov.º
smilig

smink s. -et -er
sminka v. -de
smink{are s. -n; pl. =, best. pl.

sminkarna
smink}bord s.
smink}burk s.
smink}grej{er el. smink}-

grej{or s. pl.
smink}loge s., till 2loge
smink{ning s.
smink}rock s. -en -ar
smink}röd adj.
smink}spegel s.
smink}stång s.
smink}väska s.
smink{ör [-kö•r] s. -en -er
smink{ös [-kö•s] s. -en -er
smisk s. -et

smiska v. -de slå lätt i ag-
ande syfte, daska o.d.

1smita v. smet, smitit, pres.
smiter smyga, olovligt av-
lägsna sig; sitta tätt åt

2smita s. -n ªvard.º hop,
mängd; en hel s.

smit{are s. -n; pl. =, best. pl.
smitarna; s. från olycks-
plats

smit{ning s. -en -ar; s. från
olycksplats

1smitta s. -n smittor – Samm-
ansättningsfog, se resp. ord.

2smitta v. -de; ett smittande
skratt

smitt}bär{are äv. smitto}-
bär{are s.

smitt}fara s.
smitt}far{lig adj. -t -a
smitt}fri adj.
smitt}för{klara v.
smitt}för{klar{ing s.
smitt}härd s. äv. smitto}härd
smitt}kopp{or s. pl. ªmed.º
smitt{kopps}epi{demi s.
smitt{kopps}vacc{in s.
smitt}källa äv. smitto}-

källa s.
smittobärare se smittbärare
smittohärd se smitthärd
smittokälla se smittkälla
smitto}risk el. smitt}risk s.
smittosam se smittsam
smittosamhet se smittsam-

het
smittoämne se smittämne
smittrisk se smittorisk
smitt{sam adj. -t -ma äv.

smitto{sam s. sjukdom
smitt{sam{het äv. smitto{-

sam{het s.
smitt}skydd s.
smitt{skydds}läk{are s.
smitt}sprid{are s.
smitt}sprid{ning s.
smitt}ämne äv. smitto}-

ämne s.
smit}väg s. genväg
smock s. -en rynkning
i rutmönster

1smocka s. -n smockor ªvard.º
knytnävsslag m.m.

2smocka v. -de ªvard.º s. till
slå till

smock}full adj. -t -a propp-
full

smock}klänn{ing s.
smog [smågg] s. -en tät
dimma med luftföroren-
ing, rökdimma

smog}larm s.
smok{ing [-å•-] s. -en -ar
smok{ing}kavaj s.
smok{ing}klädd adj.
smok{ing}klänn{ing s.
smok{ing}mid{dag s.
smok{ing}skjorta s.
smolk s. -et oren smula,
skräp, dammkorn m.m.

smolk{ig adj. -t -a
smolt s. -en el. -et; pl. -ar el.

= utvandringsfärdigt lax-
yngel

smolt}ut{sätt{ning s.
smord adj. gå som smort
lätt o. bra o.d.

smor}läder s. ªåld.º med 
fett insmort grövre
läder

smor{läders}stövel s.
smor{ning s. smörjmedel,
smörja; smörjning

SM-seger s.
SM-tävl{ing s.
smuggel s. smugglet
smuggel}för{sök s.
smuggel}gods s.
smuggel}liga s.
smuggel}sprit s.
smuggel}traf{ik s.
smuggla v. -de
smuggl{ar}band s.
smuggl{are s. -n; pl. =, best.

pl. smugglarna
smuggl{ar}kung s.
smuggl{eri [-i•] s. -et -er
smuggl{ing s. -en -ar
smuggl{ings}för{sök s.

1smul adj. -t -a; s. sjö, smult
vatten med obetydliga
vågor

2smul s. oböjl. smula; inte en
el. ett s. inte ett dugg

1smula s. -n smulor; en s.
rädd lite grann rädd
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2smula v. -de sönderdela i
smulor m.m.

smul}gråt s. -en -ar gnidare,
snåljåp

smul}gubbe s. korsning av
smultron o. jordgubbe

smul{ig adj. -t -a; smuligt
bröd

smul}paj s.
smulten adj. smultet

smultna; s. färgton mjuk,
mild o.d.

smultr{on s. -et; pl. = bär;
växt

smultr{on}blomma s.
smultr{on}färg{ad adj.
smultr{on}röd adj.
smultr{on}strå s.
smultr{on}ställe s.
smultr{on}tunga s., till

1tunga vid scharlakansfeber
smul}vatten s.
smul{vis adv.
smussel s. smusslet
smussla v. -de göra ngt

oärligt i smyg; i smyg
placera el. lämna

smuts s. -en
smutsa v. -de
smuts}av{vis{ande adj. oböjl.
smuts}brun adj. -t -a
smuts}fläck s.
smuts}fläck{ad adj.
smuts}färg{ad adj.
smuts}gris s. ªvard.º
smuts}grå adj.
smuts}gul adj. -t -a
smuts}göra s.
smuts{ig adj. -t -a
smuts{ig{het s.
smuts}kasta v. ªmest bildl.º
smuts}kast{ning s.
smuts}kläd{er s. pl.
smuts}lager s., till 1lager
smuts}litter{at{ur s.
smuts}rand s.
smuts}stänk s.
smuts}titel s.; i bok
smuts}tvätt s.
smuts}vatten s.
smuts}vit adj. smutsvitt

smutsvita
smutt s. -en -ar 1 liten

klunk el. skvätt  2 ªprov.º
prång, skrymsle

smutta v. -de ta en liten
klunk, läppja el. smaka
m.m.

smutt{ning s. -en -ar
smycka v. -de förhöja
skönheten hos, pryda o.d.

smycke s. -t -n
smycke}konst s.
smycke}skrin s.
smyck{ning s. -en -ar

1smyg s. -en -ar skrymsle,
vrå; fördjupning i vägg
för fönster o.d.; smyg-
vinkel; fågel m.m.

2smyg s. -et smygande; i s.
i hemlighet

smyga v. smög, smugit,
smugen smuget smugna,
pres. smyger; s. ngt i hand-
en på ngn oförmärkt
lämna

smyg{are s. -n; pl. =, best. pl.
smygarna

smyg}handel s.
smyg}handla v.
smyg}hål s.
smyg}jakt s.
smyg}knäpp{ning s.
smyg}kont{or{is{er{ing s.
smyg}körd adj.; vid travtävling
smyg}lopp s.
smyg}lyssna v.
smyg}läsa v.
smyg{ning s.
smyg}premi{är s.
smyg}pro{pag{anda s.
smyg}re{klam s.
smyg}röka v.
smyg}rök{are s.
smyg}rök{ning s.
smyg}soci{al{is{era v.
smyg}soci{al{is{er{ing s.
smyg}supa v.
smyg}sup{are s.
smyg}sup{ning s.
smyg}titt s.
smyg}titta v.
smyg}vinkel s. vinkelhake
med ledbara skänklar

smyg}väg s.
smyg}åka v.

smyg}åk{ning s.
små adj. pl. smått jfr smärre;
– I sing. ersätts ordet av liten;
sms med substantiv som efter-
led förekommer mest i pl.

små{akt{ig adj. -t -a som
fäster överdriven vikt vid
småsaker, futtig, lumpen
o.d.

små{akt{ig{het s. -en -er
små}an{märk{ning s.
små}an{nons s.
små}barn s.
små}barns{akt{ig adj. -t -a
små{barns}fam{ilj s.
små{barns}för{älder s.
små{barns}hjälm s.
små}barns{lig adj. -t -a
små{barns}mamma s.
små{barns}pappa s.
små{barns}stadi{um s.
små{barns}ålder s.
små}be{lopp s.
små}berg{ig adj. -t -a
små}bil s.
små}bild s.
små{bilds}kamera s.
små}bit s.
små}blomm{ig adj. -t -a
små}blomstr{ig adj. -t -a
små}bonde s.
små}bord s.
små}borg{are s.
små}borg{er{lig adj. -t -a
små}borg{er{lig{het s.
små}bo{skap s.
små}brott s.
små}bruk s.
små}bruk{are s.
små{bruk{ar}hem s.
små}bröd s.
små}bröder s. pl.
små}buss s.
små}but{ik s.
små}by s.
små}båt s.
små{båts}brygga s.
små{båts}hamn s.
små}del s.
små}de{talj s.
små}djur s.
små}drag s.
små}dugga v.
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små}elak adj. -t -a
små}fabr{ik s.
små}far{tyg s.
små}fel s.
små}fin{ur{lig adj. -t -a
små}fisk s.
små}fjoll{ig adj. -t -a
små}flicka s.
små}flicks{akt{ig adj. -t -a
små}flik{ig adj. -t -a
små}flina v.
små}flirta el. små}flörta v.
små}fläck{ig adj. -t -a
småflörta se småflirta
små}fnittra v.
små}fnosk{ig adj. -t -a ªvard.º
små}folk s.
små}franska s. -n el. -t; pl. =
små}frukt s.
små}frukt{ig adj. -t -a
små}frusen adj.
små}frysa v., till 1frysa
små}fräck adj. -t -a
små}full adj. -t -a
små}furste s.
små}futt{ig adj. -t -a
små}fågel s.
små{fågel(s)}unge s.
små}för{arg{ad adj.
små}för{bann{ad adj.
små}för{bryt{are s.
små}före{tag s.
små}före{tag{are s.
små}före{tag{sam{het s.
små}för{numst{ig adj. -t -a
små}för{näm adj. -t -a
små}för{se{else s.
små}för{tret{lig{het s.
små}gangster s.
små}gata s.
små}gli s. ªäv. vard.º barn
små}gnabb s.
små}gnabb{as v.
små}gnag{are s.
små}gnat s.
små}gnata v.
små}gnat{ig adj. -t -a
små}gnola v.
små}gnälla v.
små}god{is s.
små}grabb s.
små}gris s.
små}grupp s.

små}gryn{ig adj. -t -a
små}gräl s.
små}gräla v.
små}handl{are s.
små}hant{verk{are s.
små}hosta v.
små}hot{ell s.
små}hus s.
små{hus}be{bygg{else s.
små{hus}bygg{ande s. -t
små{hus}om{råde s.
små{hus}äg{are s.
små}huttra v.
små}ilsken adj.
små}industri s.
små}jobb s.
små}jord{bruk s.
små}jäkl{as v. ªvard.º
små}jäkl{ig adj. -t -a ªvard.º
små}jänta s. ªvard.º
små}kaka s.
små}kille s., till 1kille ªvard.º
små}kits{lig adj. -t -a
små}kits{lig{het s.
små}klass s.
små}kluven adj.
små}klyva v.
små}knatte s. ªvard.º
små}knep s.
små}knottr{ig adj. -t -a
små}koka v., till 3koka
små}konst s.
små}kon{ung s. ªmest hist.º
små}korn{ig adj. -t -a
små}kort s.
små}krafs s.
små}krassl{ig adj. -t -a
små}krig s.
små}krull{ig adj. -t -a
små}krus{ig adj. -t -a
små}kryp s.
små}kräk s.
små}krämpa s.
små}kung s. småkungar

i trävarubranschen
små}kus{in s. ªfinl.º syssling
små}kvick adj. -t -a
små}kvick{het s.
små}kyrka s.
små}kär adj. -t -a
Små}land namn
små{lands}pung s.
små{lands}stöv{are s.

små}le v.
1små}le{ende adj. oböjl.
2små}le{ende s.
små}ljuga v.
små}lock{ig adj. -t -a
små}lom s.; fågel
små}lust{ig adj. -t -a
små}lust{ig{het s.
små}lägen{het s.
små}ländsk adj. -t -a
små}ländska s. -n små-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

små}länn{ing s. -en -ar
små}lögn s.
små}mask{ig adj. -t -a
små}mumla v.
små}muttra v.
små}mynt s.
små}mysa v.
små}mönstr{ad adj.
små}mönstr{ig adj. -t -a
små{ning{om adv. efter
hand, med tiden; så s.
småningom

små}näpen adj.
små}nätt adj.
små}ord s.
små}ort s.
små}paket s.
små}parti s.
små}peng{ar s. pl.
små}pet{ig adj. -t -a
små}pet{ig{het s.
små}pip{ig adj. -t -a
små}pjollr{ig adj. -t -a
små}plan{et s.
små}plock s.
små}plottr{ig adj. -t -a
små}pojke s.
små}post s. i småposter
små}potat{is s.
små}prat s.
små}prata v.
små}prick{ig adj. -t -a
små}pro{blem s.
små}puttra v.
små}pyssla v.
små}pyssl{ig adj. -t -a
små}påve s.
små}regna v.
små}regn{ig adj. -t -a
små}re{par{at{ion s.
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små}ret{as v.
små}rike s.
små}ro{lig adj. -t -a
små}ro{lig{het s.
små}roll s. -en -er
små}rum s.
små}rut{ig adj. -t -a
små}rynk{ig adj. -t -a
små}rätt s.; jfr 3rätt 2
små}sak s.
små}segel s.
små}sinn{ad adj.
små}sinne s.
små}sint adj.
små}sint{het s.
små}sjuda v.
små}sjunga v.
små}sjö s.
små}skal{ig adj. -t -a i liten
skala o.d.

små}skal{ig{het s.
små}skog s.
små}skola s.; ä. motsvarighet

till grundskolans låg-
stadium

små{skole}barn s.
småskolelärare se småskol-

lärare
småskolelärarinna se små-

skollärarinna
små{skol}lär{are el. små{-

skole}lär{are s. lågstadie-
lärare

små{skol}lär{ar{inna el. små{-
skole}lär{ar{inna s.

små}skrake el. små}skrak s.
små{skraks}ägg s.
små}skratta v.
små}skrift s.
små}skryt s.
små}skryta v.
små}skuld s.
små}skuren adj.
små}skuren{het s.
små}skvaller s.
små}skvätt s.
små}skälla v.
små}slant s.
små}slug adj. -t -a
små}smula s.
små}snål adj. -t -a
små}snåla v.
små}snål{het s.

små}sova v.
små}spar{are s.
små}spigg s.
små}spik s.
små}spov s.; fågel
små}springa v.
små}spyd{ig adj. -t -a
små}stad s., till 1stad
små}stads{akt{ig adj. -t -a
små{stads}bo s. -n -r
små{stads}gata s.
små{stads}håla s.
små{stads}idyll s.
små{stads}skvaller s.
små}stat s.
små}sten s.
små}stilt adj. s. skrift
små}stjäla v.
små}stuga s.
små{stuge}be{bygg{else s.
små}stund s.
små}stycke s.
små}stöld s.
små}summa s.
små}supa v.
små}sur adj. -t -a
små}sura v.
små}svära äv. små}svärja v.,

till svära
små}sysk{on s.

1små}syssla v.
2små}syssla s.
små}systr{ar s. pl.
små}timm{ar{na s. pl. best.
(fram) på s. timmarna
efter midnatt

små}ting s.
små}tjafs s. ªvard.º
små}tjej s. ªvard.º
små}tjuv äv. vard. små}tjyv s.
små}tjänst s.
små}tok{ig adj. -t -a
små}torp{are s.
små}trasa s.
små}trev{lig adj. -t -a
små}troll s.
små}tryck s.
små}träd s.
små}träta v.

1smått adj. oböjl.; substantiver-
at; jfr små; i stort och s.

2smått adv. ganska; s. för-
tjust

smått{eri [-i•] s. -et -er obe-
tydligheter; futtigheter
m.m.

smått}för{näm adj. -t -a
smått{ig adj. -t -a små-
skuren; obetydlig o.d.

smått{ig{het s. -en -er
smått{ing s. -en -ar mest i pl.
småbarn m.m.

små}tvätt s.
små}tyrann s.
små}tärna s.
små}unge s.
små}ut{gift{er s. pl.
små}varmt adj. oböjl.;

substantiverat små varm-
rätter till smörgåsbord

små}ved s.
små}vessla s.
små}vikt{ig adj. -t -a
små}vikt{ig{het s.
små}vilt s.
små{vilt(s)}jakt s.
små}vissla v.
små}vuxen adj.
små}vuxen{het s.
små}väg s.
små}värka v.
små}växt adj.
små}växt{het s.
små}ärende s.
små}äta v.
små}ö s. -n -ar

1smäck s. -en -ar slag med
handflata; ªprov.º bröst-
lapp på förkläde; ªvard.º
skärmmössa

2smäck s. -et ªvard.º smäll-
ande ljud; fuskverk,
skräp

smäcka v. smäckte ªvard.º
slå, dänga; ljuga; s. ihop
hastigt o. vårdslöst sätta
ihop el. tillverka, hitta
på

smäcker adj. -t smäckra
smal o. fint formad,
slank m.m.

smäcker{het s.
smäck}fet adj. smäckfett

smäckfeta mycket fet
smäck}full adj. -t -a propp-
full o.d.
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smäck}lås s. ªprov. (sydsv.)º
patentlås

smäda v. -de skymfa; håna
smäd{are s. -n; pl. =, best. pl.

smädarna
smäde}bild s.
smäde}dikt s.
smäde}full adj. -t -a
smäde}kamp{anj s.
smäd{else s. -n -r
smäd{else}kamp{anj s.
smäde}namn s.
smäde}ord s.
smäde}skrift s.
smäde}skriv{are s.
smäde}visa s.
smäd{lig adj. -t -a; ett smäd-

ligt påstående
smäkta v. -de tråna m.m.
smäkt{an s.; best. =; en s.
smäkt{ande adj. oböjl. s. röst
smä{lek s. -en skam, skymf
smä{leks}full adj. -t -a
smä{leks}fylld adj.

1smäll s. -en -ar smällande
ljud; slag

2smäll s. -et bestraffning
med slag, stryk o.d.

1smälla s. -n smällor red-
skap att smälla med m.m.

2smälla v. smällde slå med en
smäll; s. till ngn; s. (av) en
raket

3smälla v. small el. smällde,
smällt, pres. smäller ge
ifrån sig knallande ljud;
skottet small av

smäll{are s. -n; pl. =, best. pl.
smällarna fyrverkeripjäs

smäll}fet adj. smällfett
smällfeta ªvard.º mycket
fet

smäll}glim s. -men; pl. =,
best. pl. -men växt

smäll}kall adj. -t -a
smäll}karam{ell s.
smäll}knut s. ªfinl.º hårt
knuten knut

smäll}kyss s.
1smälta s. -n smältor smält

massa av järn m.m.
2smälta v. smälte äv. smalt,

smält äv. smultit, smält

n. = äv. smulten smultet
smultna, pres. smälter bli
flytande; isen smälte i
solen

3smälta v. smälte göra flyt-
ande; s. smör

smält{are s. -n; pl. =, best. pl.
smältarna

smält{bar adj. -t -a
smält{bar{het s.
smält}degel s.
smält{eri [-i•] s. -et -er
smält}gryta s.
smält}hytta s.
smält}massa s.
smält{ning s. -en -ar
smält}ost s., till 1ost
smält}pro{cess s.
smält}punkt s.
smält}säkr{ing s.; i elektrisk

ledning
smält}temp{er{at{ur s.
smält}ugn s.
smält}vatten s.
smält{vatten(s)}sjö s.
smält}verk s. -et; pl. =
smält}värme s.
smärgel [-j- äv. -g-] s. -n

slipmedel
smärgel}duk s.
smärgel}papper s.
smärgel}skiva s.
smärgla v. -de slipa med
smärgel

smärgl{are s. -n; pl. =, best.
pl. smärglarna

smärgl{ing s.
S-märke [ess•-] s.; svenskt

kontrollmärke på elektrisk
materiel

S-märk{ning s.
S-märkt adj.
smärre se små
smärt adj.; n. =, -a lång o.
smal om livet, slank o.d.

1smärta s. -n smärtor plåga;
kval, sorg o.d.

2smärta v. -de 1 göra ont;
vålla smärta  2 vira tåg-
virke med oljad säckväv
o.d.

smärt}fri adj.
smärt}fri{het s.

smärt}fylld adj.
smärt}för{nimm{else s.
smärt}gräns s.
smärt{het s.
smärt{ing s. -en kraftigt

bomullstyg; ªåld.º gammal
segelduk

smärt{ing}sko s.
smärt{ing}säck s.
smärt{ing}väska s.
smärt{ing}väv s.
smärt}känsla s.
smärt}lemm{ad adj.
smärt}lindr{ande adj. oböjl.
smärt}lindr{ing s.
smärt{lindr{ings}met{od s.
smärt}lös adj. -t -a
smärt{ning s.; till 2smärta 2
smärt}punkt s.
smärt{sam adj. -t -ma
smärtande, plågsam o.d.

smärt{sam{het s.
smärt}stamm{ig adj. -t -a
smärt}still{ande adj. oböjl.
smärt}tröskel s.
smör s. -et; komma (sig)

upp i smöret ªvard.º få det
bra ekonomiskt m.m.

smöra v. -de bestryka med
smör m.m.

smör}assi{ett s.
smör}bak{else s.
smör}blomma s.
smör}boll s.; äv. (mest i pl.)

växt
smör}bult s.; fisk
smör}bytta s.
smör}deg s.
smör}fräst adj.
smör}gul adj. -t -a
smör}gås [smörr•-] s. -en 

-ar; kasta s. kasta flat sten
så att den studsar på
vattenytan

smör{gås}bord s.
smör{gås}bricka s.
smör{gås}gaffel s.
smör{gås}krasse s.
smör{gås}mat s.
smör{gås}nisse s.
smör{gås}paket s.
smör{gås}papper s.
smör{gås}på{lägg s.
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smör{gås}tårta s.
smör{ig adj. -t -a
smörj s. -et ªvard.º stryk

1smörja s. -n smörjor smörj-
medel; sörja; skräp m.m.

2smörja v. smorde äv.
smörjde, smort äv. smörjt,
smord n. smort äv. smörjd
n. smörjt, pres. smörjer

smörj{are s. -n; pl. =, best. pl.
smörjarna

smörj{else s. -n -r smörjning
med vigd olja m.m.

smörj{else}kar s.
smörj}fett s. -et
smörj}grop s.
smörj}hall s.
smörj}horn s.
smörj}hål s.
smörj{ig adj. -t -a
smörj{ig{het s.
smörj}kanna s.
smörj}kopp s.
smörj}kran s.
smörj}medel s.
smörj{ning s. -en -ar
smörj}olja s.
smörj}punkt s.
smörj}ställe s.
smör}klick s. -en -ar
smör}klimp s.
smör}kniv s.
smör}kräm s.
smör}kula s.
smör}kärna s.
smör}kärn{ing s.
smör{ning s.
smör}paket s.
smör}papper s.
smör}sopp s.
smör}spade s.
smör}stekt adj.
smör}svamp s.
smör}syra s.
smör}sång{are s.
smör}ten{or s. ªnedsättandeº
smör}öga s. ªfinl.º smörklick
i gröt

snabb adj. -t -a
snabba v. -de; s. sig; s. upp
snabb}at{tack s.
snabbehandla avstavas

snabb}be{handla v.

snabbehandling avstavas
snabb}be{handl{ing s.

snabb}eld s. ªmil.º
snabbesök avstavas snabb}-

be{sök s.
snabb}flyg{ande adj. oböjl.
snabb}flyt{ande adj. oböjl.
snabb}fot{ad adj.
snabb}frysa v., till 2frysa
snabb}frys{ning s.
snabb}fryst adj.
snabb}för{band s.
snabb}gen{om{gång s.
snabb}gå{ende adj. oböjl.
snabb{het s. -en
snabb}in{kalla v.
snabb}in{vent{era v.
snabb}in{vent{er{ing s.
snabb{is s. -en -ar ªvard.º
snabb}kaffe s.
snabb}kalk{yl s.
snabb}kassa s.
snabb}klack{ning s.
snabb}kont{roll s.
snabb}kurs s.
snabb}köp s.; med självbe-

tjäning
snabb{köps}but{ik s.
snabb{köps}kass{örska s.
snabb}lekt{ion s.
snabblick avstavas snabb}-

blick s.
snabb}lunch s.
snabb}läsa v.
snabb}läs{are s.
snabb}läs{ning s.
snabb}lös{lig adj. -t -a
snabb}mat s.
snabb{mats}kedja s.
snabb}med{del{ande s.
snabb}mål s.
snabb}platta s.
snabb}por{trätt s.
snabb}pro{men{ad s.
snabb}proto{koll s.
snabb}re{pris s. -en -er
snabb}rusch äv.

snabb}rush s.
snabb}räkn{ing s.
snabb}segl{ande adj. oböjl.
snabb}serv{ice s.
snabb}skiss s.
snabb}skrift s.

snabb}skytte s.
snabb}spola v.; i bandspelare
snabb}sprungen adj.
snabb}spår{väg s.
snabb}start s.
snabb}starta v.
snabb}stoppa v.; t.ex. ett

kärnkraftsaggregat
snabb}stål s.
snabb}tank s.
snabb}tanka v.
snabb}tank{ning s.
snabb}teckna v.
snabb}teckn{ing s.
snabb}tele{fon s.
snabb}titt s.
snabb}torka v.
snabb}tork{ande adj. oböjl.
snabb}tork{ning s.
snabb}trans{port s.
snabb}tur s. -en -er ªfinl.º
direktbuss

snabb}tvätt s.
snabb}tåg s. -et; pl. =
snabb}tänkt adj.
snabb}tänkt{het s.
snabb}under{sök{ning s.
snabbuss avstavas snabb}-

buss s.
snabb}ut{bilda v.
snabb}ut{bild{ning s.
snabb}ut{red{ning s.
snabb}ut{ryck{ning s.
snabb}val s. -et; pl. =
snabb}verk{ande adj. oböjl.
snabb}vin s., till 1vin
snabb}vis{it s.
snabb}vuxen adj.
snabb}välj{are s.
snabb}väx{ande adj. oböjl.
snabb}växt adj.
snabel s. -n snablar
snabel-a s. tecknet @ som
förekommer i e-post-
adresser

snabel}mus s.
snabel}sko s.
snack s. -et ªvard.º
snacka v. -de ªvard.º prata
snack}bar s. -en -er

lunchrestaurang med
självbetjäning

snackesalig se snacksalig
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snackesalighet se snack-
salighet

snacks [snakks el. snäkks]
s. pl. chips el. kakor el.
jordnötter o.d. som till-
tugg till drinkar m.m.

snack}sal{ig äv.
snacke}sal{ig adj. -t -a över-
drivet pratsam

snack}sal{ig{het äv.
snacke}sal{ig{het s.

snafs s. -et ªprov.º smolk;
skräp m.m.

snafsa v. -de ªprov.º nafsa;
slafsa i sig

snafs{ig adj. -t -a smutsig;
dålig

snagga v. -de klippa
mycket kort

snagg}hår{ig adj. -t -a
mycket korthårig

snagg}hår{ig{het s.
snagg{ig adj. -t -a mycket
kortklippt el. kortväxt,
stubbig o.d.

snagg}klippa v. snagga
snagg}klipp{ning s.
snapp interj. snipp s.

snorum i barnramsa m.m.
snappa v. -de nappa åt sig;

s. upp nyheter råka få
höra el. få reda på

snapp}hane s. skånsk
partisan på 1600-talet

snapp{hane}fejd{en s. best.
ªhist.º

snapp}lås s. lås med fjäder;
ä. typ av avfyringsanordning
på gevär m.m.

snapp{lås}ge{vär s.
snapp{ning s.
snaps s. -en -ar
snapsa v. -de dricka
snapsar m.m.

snaps}flaska s.
snaps}glas s.
snap}shot [snapp•sått el.
snäpp•-] s. -et; pl. = foto-
grafisk ögonblicksbild

snaps}visa s.
snar adj. -t -a hastig;
skyndsam; nära förestå-
ende

1snara s. -n snaror
2snara v. -de fånga med

snara m.m.
snar{are adv. komp. hellre,
mer, förr, med mera
sannolikhet m.m.

snar{ast adv. superl. så snart
som möjligt; närmast
m.m.; s. möjligt inom så
kort tid som möjligt; det
skulle s. förvåna, om …

snar}bedd adj.
snar}fager adj.
snar}fynd{ig adj. -t -a
snar}fynd{ig{het s.
snar}fångst s.
snar}giller s.
snar{het s.
snark s. -et snarkande
snarka v. -de
snark{are s. -n; pl. =, best. pl.

snarkarna
snark{ning s. -en -ar
snar{lig adj. -t -a ªåld.º
skyndsam; nära före-
stående

snar{liga adv. ªåld.º snar-
ligen

snar{lig{en adv. ªåld.º snart
snar}lik adj. -t -a
snar}lik{het s.
snar{ning s.
snarpa v. -de snattra
snarp{ning s. -en -ar
snarra v. -de skorra m.m.
snarr{ning s. -en -ar
snar}råd{ig adj. -t -a
snar}råd{ig{het s.
snar}stucken adj.
snar}stucken{het s.
snart adv. inom kort o.d.;

s. sagt nästan; så s. (som)
han hade gått

snar}tänkt adj.
snar}vacker adj.
snarvel s. snarvlet ªfinl. o.

vard.º sladder, pladder
snarvla v. -de ªfinl.º sladdra,
pladdra

snar}vänd{ning s. i en s.
snask s. -et
snaska v. -de; s. ner smutsa
ner

snask{eri [-i•] s. -et -er
snask{ig adj. -t -a smutsig,
snuskig

snask{ig{het s. -en -er
snask}kon{sumt{ion s.
snatta v. -de småstjäla
snatt{are s. -n; pl. =, best. pl.

snattarna
snatter s. snattret
snatter}and s., till 1and
snatt{eri [-i•] s. -et -er
snatt{eri}brott s.
snattra v. -de om människor
pladdra; änderna snattrar

snattr{an s. best. ªvard.º mest i
uttr. hålla s., låta s. gå o.d.

snattr{are s. -n; pl. =, best. pl.
snattrarna

snava v. -de snubbla
snav{ning s. -en -ar

1sned adj. snett sneda; se
snett på ngn se med ovilja
el. avund på ngn; gå snett
skevt, fel o.d.

2sned s. oböjl. på s. snett
sned}be{last{ning s.
sned}bent adj.
sned}blick s.
snedda v. -de gå snett över;
skära på snedden; ge
sned form m.m.

snedd{en s. best. på s. i sned
riktning o.d.

snedd{ning s. -en -ar
sned}fas{ad adj.
sned}fas{ning s.
sned}fönster s.
sned}för{del{ning s.
sned}gå{ende adj. oböjl.
sned}gången adj.
sned{het s. -en -er
sned}hiss s. -en -ar
sned}hugga v.
sned}hugg{ning s.
sned{ig adj. -t -a ªprov.º
klipsk, finurlig, slug

sned{ig{het s.
sned}klaff s.
sned{klaffs}byrå s. -n -ar
sned}linje s.
sned}mynt adj.; till mun
sned}park{er{ing s.
sned}rekryt{er{ing s.
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sned}remsa s.
sned}segel s.
sned}segl{are s.
sned}sits s.
sned}skuren adj.
sned}skära v., till 2skära
sned}skär{ning s.
sned}sliten adj.
sned}språng s.
sned}steg s.
sned}streck s. tecknet /
sned}ställa v.
sned}ställ{ning s.
sned}tak s.
sned}tramp{ad adj.
sned}tända v.
sned}tänd{ning s. ªvard.º
irriterad reaktion

sned}vinkl{ig adj. -t -a
sned}vrida v.
sned}vriden adj.
sned}vrid{ning s.
sned}vuxen adj.
sned}växt adj.
sned}ögd adj.
sned}ögd{het s.
snegla [-e•g- el. -egg•-] v.

-de titta i smyg ur ögon-
vrån

snegl{ing s. -en -ar
snes s. -en -ar samling kärvar

på krake m.m.
snesa v. -de kraka
snes{ning s.
snes}stör s.
snibb s. -en -ar flik el. tre-
kant av tyg m.m.

snibb}form{ig adj. -t -a
snibb{ig adj. -t -a
snibb}krage s.
snick{ar}bod s.
snick{ar}byx{or s. pl.
snick{ar}bänk s.
snick{are s. -n; pl. =, best. pl.

snickarna
snick{ar}glädje s. ªbildl.º rik-
liga träutsirningar på hus
o.d.

snick{ar}lär{ling s.
snick{ar}mäst{are s.
snick{ar}såg s.
snick{ar}verk{stad s.
snick{ar}verk{tyg s.

snick{eri [-ri•] s. -et -er
snick{eri}arbete s.
snick{eri}fabr{ik s.
snick{eri}verk{stad s.
snickra v. -de; s. ett bord
snickr{ing s.
snick}snack s. ªvard.º strunt-
prat

snida v. -de skära i trä
m.m., skulptera

snid{are s. -n; pl. =, best. pl.
snidarna

snid{eri [-ri•] s. -et -er
snid}verk s.
snid}verk{tyg s.

1sniff s. -en -ar ªvard.º s.
sniffning

2sniff s. -et ªvard.º sniffande;
medel som sniffas i be-
rusningssyfte

sniffa v. -de ªvard.º vädra,
lukta; inandas; inandas
ångor från thinner o.d.;
flyga på låg höjd

sniff{are s. -n; pl. =, best. pl.
sniffarna

sniff{ning s. -en -ar
snigel s. -n sniglar snäckdjur
snigel{akt{ig adj. -t -a
snigel}fart s. -en
snigel}gång s., till 1gång
snigel}post s. skämtsam
beteckning på vanlig
post i motsats till
elektronisk

snigel}takt s. i s.
snigla v. -de; s. (sig) fram
gå med snigelfart o.d.

snika v. snek el. snikte,
snikit el. snikt, pres. sniker
1 gärna vilja ha; s. till sig
2 ªprov.º smyga; passera
på litet avstånd

sniken adj. sniket snikna
girig; lysten, fiken

sniken{het s.
snilj s. -en -er snilja
snilja s. -n sniljor flossat
band av skuren väv

snilje}flossa s.
snilje}garn s.
snilla v. -de; s. undan för-
skingra o.d.

snille s. -t -n lysande be-
gåvning

snille}blixt s.
snille}drag s.
snille}foster s. ªmest iron.º
snille}prov s. -et; pl. =
snill}rik adj. -t -a
snill}rik{het s. -en -er
snip s. -en -ar utdragen
rännformig del av
kanten på kärl m.m.

snipa s. -n snipor smal o.
spetsig båt; kärl med
snip m.m.

snip}form{ig adj. -t -a
snip{ig adj. -t -a; s. näsa
smal o. spetsig; s. min
hopknipt o. ogillande, sur
m.m.

snip{ig{het s.
snipp interj. s. snapp

snorum i barnramsa m.m.
snirkel s. -n snirklar

snäckvindling; utsirning,
slinga m.m.

snirkel}linje s.
snirkla v. -de
snirkl{ad adj. s. handstil; s.

artighet överdrivet sirlig
o.d.

snirkl{eri [-ri•] s. -et -er
snirkl{ig adj. -t -a
snisk{an s. best. ªvard.º

hamna på s. på sned; vara
på s. vara berusad

snits s. -en ªvard.º stil,
elegans

snitsa v. -de ªvard.º utföra
ngt el. uppträda på snits-
igt sätt; s. till sätta snits
på

snits{are s. -n; pl. =, best. pl.
snitsarna snitsig person,
överdängare m.m.

snitsel s. -n snitslar
1 strimla av papper för
märkning av bana o.d.; koll.
strimlor av sockerbetor
efter urlakning 2 schnitzel

snitsel}jakt s.
snitsel}press s. -en -ar för

betmassa
snits{ig adj. -t -a ªvard.º
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flott, stilfull; skicklig
m.m.

snits{ig{het s.
snitsla v. -de utmärka bana
med snitslar

1snitt s. -et; pl. = skärning;
skåra; genomskärning;
medeltal; prägel, utform-
ning; utskuren skiva;
boksnitt m.m.

2snitt s. -en -ar liten, finare
smörgås; snittar och
sherry

snitta v. -de göra snitt i el.
utsnitt ur m.m.

snitt}be{tyg s.
snitt}blomma s.
snitt}grönt s. oböjl.
snitt}hast{ig{het s.
snitt}in{komst s.
snitt}lön s.
snitt}mängd s.
snitt{ning s.
snitt}pris s., till 1pris
snitt}ränta s.
snitt}siffra s.
snitt}yta s.
snitt}ålder s.
sno v. snodde, snott, snodd

n. snott, pres. snor snurra;
vrida ihop; ªvard.º stjäla
m.m.; s. på ªvard.º skynda
på; s. sig ªäv. vard.º skynda
sig

snoa s. -n snabb dans i 2/4-takt
snobb s. -en -ar
snobba v. -de
snobb{akt{ig adj. -t -a
snobb{akt{ig{het s.
snobb{eri [-i•] s. -et -er
snobb{ig adj. -t -a
snobb{ig{het s.
snobb{ism [-is•m] s. -en
snobb{ist{isk adj. -t -a
snobb}ränna s. ªvard.º
snobb}sport s.
snodd [-o-] s. -en -ar

prydnadssnöre o.d.;
trådars vridning i garn
m.m.

snodd}garn{er{ing s.
snodd}rikt{ning s.
sno{ende s. -t

snofsa v. -de ªvard.º s. upp
(sig), s. till (sig)

snofs{ig adj. -t -a ªvard.º
stilig, flott, elegant

snofs{ig{het s.
snok s. -en -ar 1 orm

2 ªvard.º person som
snokar

snoka v. -de söka; rota;
spionera o.d.

snok{are s. -n; pl. =, best. pl.
snokarna

snok}art s.
sno{ning s. hård, lös s. hos

garn o.d.
snooker [-o-] s. -n biljardspel
snopen adj. snopet snopna
snopen{het s.
snopp s. -en -ar 1 utstick-
ande del, spets; bärstjälk
m.m.; ªvard.º penis  2 häst
med ljus fläck på nosen

snoppa v. -de nypa el. skära
av spets på el. utskjut-
ande delar av o.d.; s. av
bildl. snäsa av m.m.

snopp{are s. -n; pl. =, best. pl.
snopparna för ljus el.
cigarrer m.m.

snopp{ning s.
snor s. -en el. -et
snora v. -de vara snorig,
dra upp snor i näsan
m.m.

snor}gärs el. snor}gers s.;
fisk; ªäv. vard.º snorunge
o.d.

snor}hyvel s.
snor{ig adj. -t -a
snor{ig{het s.
snork s. -en -ar ªvard.º
snorkig person; lurk o.d.

snorkel s. -n snorklar and-
ningsrör på dykarmask;
luftmast med ventil-
system på ubåt m.m.

snorkel}an{lägg{ning s.
snork{ig adj. -t -a dumdryg

o.d.
snork{ig{het s. -en -er
snorkla v. -de simma el.
förflytta sig med snorkel
i funktion m.m.

snorkl{ing s.
snor}kråka s. ªvard.º
snorum interj. snipp snapp s.

i barnramsa m.m.
snor}unge s.
snor}valp s. ªvard.º
snottra v. -de leka en säll-
skapslek där ngn gissar
på betydelsen av ordet
”snottra” som de andra
deltagarna kommit överens
om

snow}board [snåo•bård] s.
-et; pl. = bräda för utförs-
åkning på snö, snöbräda

1snubba s. -n snubbor mest i
pl. skarp tillrättavisning

2snubba v. -de ge snubbor,
tillrättavisa

snubbe s. -n snubbar ªvard.º
mansperson; figur, typ

snubbel}fot{ad adj.
snubbel}lång adj. -t -a; 

s. kjol
snubbel}tråd s.
snubbla v. -de
snubbl{ande adv. s. nära
snubbl{ig adj. -t -a; på

snubbliga fötter
snubbl{ig{het s.
snubbl{ing s. -en -ar
snudd s. -en -ar snuddning;

s. på skandal ªvard.º
snudda v. -de lätt beröra,
komma nära vid m.m.

snudd}bryt{are s.
snudd{ning s.
snudd}ström{bryt{are s.
snud{ig adj. -t -a ªprov.º
flink, nätt m.m.

1snugga s. -n snuggor liten
rökpipa

2snugga v. -de tigga mat,
snylta m.m.

snugg}skaft s.
snultra s. -n snultror fisk
snultre}fisk s.
snurken adj. snurket

snurkna ªprov.º skrumpen;
purken m.m.

1snurr s. -en snurrning;
hopvriden hårknut m.m.;
sätta s. (på ngt) ªvard.º
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sätta fart o.d.; rena snurr-
en ªvard.º galenskap

2snurr s. -et snurrande
1snurra v. -de
2snurra s. -n snurror
snurre}båt s. ªvard.º
snurre}vad s. -en -ar
snurr}fåtölj s.
snurr{ig adj. -t -a ªvard.º
virrig, yr m.m.

snurr{ig{het s. -en -er
snurr{ning s. -en -ar
snurr}stol s.
snus s. -et -er
snusa v. -de
snus{are s. -n; pl. =, best. pl.

snusarna
snus}brun adj. -t -a
snus}dosa s.
snus{en s. best. ªvard.º på s.
berusad

snus}färg{ad adj.
snus}för{nuft s.
snus}för{nuft{ig adj. -t -a
självklokt förnuftig, lill-
gammal m.m.

snus}för{nuft{ig{het s.
snus}gubbe s. ªvard.º
snus{ig adj. -t -a
snus{ig{het s.
snusk s. -et smuts; oan-
ständighet, svineri o.d.

snuska v. -de; s. ner smutsa
ner

snusk}burk s. ªmil., vard.º
kok- och ätkärl

snuskepelle se snuskpelle
snusk}gubbe s.
snusk}hummer s. ªvard.º
oanständig person

snusk{ig adj. -t -a smutsig,
osnygg; oanständig

snusk{ig{het s. -en -er
snusk}litter{at{ur s.
snusk}pelle s. -n snuskpellar

äv. snuske}pelle -n snuske-
pellar ªvard.º lortgris

snus}malen adj. extra fin-
malen

snus}mumr{ik s. ªvard.º
snus{ning s. -en -ar
snus}näs{duk s.
snus}prilla s. ªvard.º

snus}torr adj. -t -a
snut s. -en -ar 1 ªvard.º nos,
trut  2 ªvard.º polisman

snut}fager adj. ªvard.º
snarvacker

snutt s. -en -ar ªvard.º kort
bit (t.ex. av film); stump
m.m.

1snuva s. -n näskatarr m.m.
2snuva s. -n snuvor skogsrå
3snuva v. -de ªvard.º lura,

bedra m.m.
snuv{ig adj. -t -a
snuv{ig{het s.
snuv}medel s.
snuv{ning s. -en -ar ªvard.º
snyft s. -et; pl. =
snyfta v. -de
snyft}film s. ªvard.º
snyft}hist{oria s.
snyft{ig adj. -t -a ªvard.º

banalt känslosam o.d.
snyft}kran s. pyskran
snyft{ning s. -en -ar
snyft}pjäs s.
snygg adj. -t -a prydlig;

ªvard.º vacker
snygga v. -de; s. sig
snygg{het s.
snygg{ing s. -en -ar ªvard.º
snylta v. -de leva på andra
snylt{are s. -n; pl. =, best. pl.

snyltarna
snylt}djur s.
snylt}gäst s.
snylt}gästa v.
snylt{ning s.
snylt}rot s.
snyta v. snöt, snutit, snuten

snutet snutna, pres. snyter;
s. sig; s. ngn på ngt ªvard.º
lura; s. ngt från ngn ªvard.º
stjäla

snyt}bagge s.; insekt
snyt{bagge}an{grepp s.
snyte s. -t -n nos; ªvard.º
näsa, ansikte o.d.

snyt{ing s. -en -ar ªvard.º
slag i ansiktet

snyt{ning s. -en -ar
snål adj. -t -a
snåla v. -de
snål}blåst s.

snål{het s.
snål}jåp s. -en -ar ªvard.º
snål person

snål}jåpa s. -n snåljåpor
ªvard.º

snål}kör{ning s.
snål}måns s. -en -ar ªvard.º
snål}skjuts s. åka s.
snål}soppa s. ªfinl.º redd grön-

sakssoppa
snål}spol{are s.
snål}varg s.
snål}vatten s. snålvattnet

rinner det vattnas i
munnen

snår s. -et; pl. = tät samling
buskar o.d.; vid tresnåret
ªvard.º omkring kl. tre

snår}be{vuxen adj.
snår{ig adj. -t -a ªofta bildl.º
krånglig o.d.

snår{ig{het s.
snår}skog s.
snås s. -en -ar snip
snäcka s. -n snäckor 1 blöt-

djur; föremål o.d. med
form som liknar spiral-
vridet snäckskal; grädd-
kanna m.m. 2 smal o.
spetsig båt, snipa

snäck}djur s.
snäck}form{ad adj.
snäck}form{ig adj. -t -a
snäck}gång s. -en -ar t.ex.

i öra
snäck}hjul s.
snäck}orna{ment s.
snäck}skal s.
snäck}växel s.; för kraftöver-

föring
snäll adj. -t -a som förled

i sms oftast snabb- o.d.
snäll{het s.
snäll}press s. -en -ar med

tryckpapper på cylinder
snäll}tåg s. -et; pl. =
snäll{tågs}fart s. -en
snäll}ögd adj. med snälla
ögon

snäpp s. -et; pl. = knäpp-
ande ljud o.d.; hack, steg

1snäppa s. -n snäppor fågel
2snäppa v. snäppte 1 fastna
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el. lossna el. fästa ngt med
ett knäppande ljud o.d.
2 ªåld.º åderlåta; slå åder

snäpp{are s. -n; pl. =, best. pl.
snäpparna 1 snäpplås
m.m. 2 ªåld.º åderlåt-
ningsinstrument

snäpp}art s.
snäppe s. -t -n snäpplås
snäpp}lås s.
snäpp{ning s. -en -ar
snärj s. -et snår o.d.; ªvard.º
jäkt, sjå

1snärja v. snärjde
2snärja s. -n snärjor växt

m.m.
snärj{are s. -n; pl. =, best. pl.

snärjarna
snärje s. -t -n snår m.m.
snärj}gräs s.
snärj{ig adj. -t -a hopsnärjd,
snårig o.d.; ªvard.º jäktig,
slitsam o.d.

snärj}måra s.; växt
snärj{ning s.
snärj}väv s.
snärp s. -et; pl. = kraglik
hinna e.d. mellan slida o.
bladskivor hos gräs

snärpa v. snärpte; korn-
knarren snärper

snärp}lös adj. -t -a
snärt s. -en -ar piskrem;

piskrapp; ªbildl.º kläm o.d.
1snärta v. -de klatscha el. slå

med pisksnärt; pika m.m.
2snärta s. -n snärtor ªvard.º

flickunge, flicka
snärt{ig adj. -t -a
snärt}slag s.

1snäsa v. snäste
2snäsa s. -n snäsor åthut-

ning o.d.
snäs{ig adj. -t -a
snäs{ig{het s. -en -er
snäs{ning s. -en -ar
snäv adj. -t -a
snäva v. -de vara el. bli el.
göra snäv m.m.; s. sig
sitta snävt

snäv{het s.
snäv}synt adj.
snö s. -n [snönn]

snöa v. -de
snö}be{täckt adj.
snö}bland{ad adj.
snö}blask s.
snö}blask{ig adj. -t -a
snö}blind adj.
snö}blind{het s.
snö}block s.
snö}boll s.
snö{bolls}champ{inj{on s.
snö{bolls}ef{fekt s.
snö{bolls}kast{ning s.
snö{bolls}krig s.
snö}brott s.; i skog o.d.
snö}by s.
snö}bär s.
snöd adj.; n. sing. obest. und-

viks, snöda tarvlig,
lumpen; utan inre värde
o.d.; s. vinning; den snöda
mammon

snö}djup s.
snö}drev s.
snö}driva s.
snö}droppe s.; växt
snö}fall s.
snö}fatt{ig adj. -t -a
snö}flinga s.
snö}fläck s.
snö}fri adj.
snö}fåk s. ªprov. (sydsv.)º
snö}fält s.
snö}fäst{ning s.
snö}glas{ög{on s. pl.
snö}glopp s.
snö}gloppig adj. -t -a
snö}grotta s.
snö}gräns s.
snö}gubbe s.
snö}hinder s.
snö}hydda s.
snö}höljd adj.
snö{ig adj. -t -a
snö}kan{on s., till 2kanon
snö}kaos s.
snö}kedja s.
snö}klocka s.; växt
snö}klump s.
snö}klädd adj.
snö}korn s.
snö}krist{all s.
snö}land{skap s.
snö}lega s. -n snölegor

ställe med länge kvarligg-
ande snö o.d.

snö}lykta s.
snö}lös adj. -t -a
snö}massa s.
snö}modd s.
snö}mos s. ªmest bildl.º
svammel o.d.

snö}mögel s.
snö}o{väder s.
snöpa v. snöpte kastrera;

andligen stympa o.d.
snöp{are s. -n; pl. =, best. pl.

snöparna
snöp{ing s. -en -ar snöpt
man el. handjur

snöp{lig adj. -t -a försmäd-
lig, ynklig o.d.

snöp{lig{het s.
snö}plog s.
snö}ploga v.
snö}plog{ning s.
snöp{ning s.
snö}pudr{ad adj.
snöra v. snörde äv. snörade,

snört äv. snörat, snörd n.
snört äv. snörad n. snörat,
pres. snör äv. snörar; s.
(till) skorna med skosnören;
s. fast fästa med snören

snör}band s.
snöre s. -t -n
snör}hål s.
snö}rik adj. -t -a
snö}ripa s.
snör}känga s.
snör}liv s.; till liv 2
snör}mak{eri [-i• äv. snö•r-] s.

-et -er
snör{mak{eri}arbete s.
snör{ning s. -en -ar
snör}nyst{an s.
snörp s. -et äv. -en snörp-
ning

snörpa v. snörpte dra ihop
o. rynka; sy ihop slarvigt
m.m.

snörp{ig adj. -t -a hög-
dragen, snorkig

snörp{ning s. -en -ar
snörp}vad s. -en -ar
snör}rak adj. -t -a
snör}rem s. -men -mar
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snör}ring s.
snör}rät adj. -t -a
snör}sko s.
snör}slag{ning s.
snör}slå v.
snör}stump s.
snörvel s. snörvlet
snörvla v. -de tala el. andas
med delvis täppt näsa m.m.

snörvl{ig adj. -t -a
snörvl{ing s. -en -ar
snö}röj{ning s.
snö}sjok s.
snö}skata s.
snö}sko s.
snö}skoter s.
snö}skott{are s.
snö}skott{ning s.
snö}skovel s.
snö}skred s.
snö}skyffel s.
snö}skärm s. -en -ar
snö}slask s. -et
snö}slaska v.
snö}slunga s.
snö}smält{ning s.
snö}sparv s.
snö}stak{et s.
snö}storm s.
snö}sväng{en s. best. ªvard.º
snö}sörja s. -n
snö}tjocka s.
snö}tung adj. -t -a
snö}tyngd adj.
snö}täcke s.
snö}täckt adj.
snö}vall s.
snö}vessla s.; bandfordon
snö}vidd s.
snö}vinter s.
snö}vit adj. snövitt snövita
snövla [-ö•v- el. -övv•-] v.

-de snörvla
snövl{ing s. -en -ar
snö}väder s.
snö}yra s.
so s. -n; i pl. anv. suggor
sugga

soaré s. -n -er aftonunder-
hållning

soaré}pro{gram s.
sobel [så•-] s. -n soblar djur;

skinn

sobel}päls s.
sobel}skinn s.
sober [så•-] adj. -t sobra
måttfull, nykter; vårdad

sober{het s.
soci{al [-a•l] adj. -t -a sam-
hällelig, samhälls-; välan-
passad till samhällets
krav; sällskaplig m.m.

soci{al}an{tropo{log s.
soci{al}an{tropo{logi s.
soci{al}an{tropo{log{isk adj.

-t -a
soci{al}arbet{are s.
soci{al}arbete s.
soci{al}as{sist{ent s.
soci{al}av{gift s.
soci{al}bi{drag s.
soci{al{bi{drags}norm s.
soci{al{bi{drags}tag{are s.
soci{al}borg{ar{råd s.
soci{al}byrå s. -n -er
soci{al}chef s.
soci{al}demo{krat s.
soci{al}demo{krati s.
soci{al}demo{krat{isk adj.

-t -a
soci{al}de{parte{ment s.
soci{al}di{rekt{ör s.
soci{al}di{strikt s.
soci{al{en s. best. ªvard.º den
del av socialtjänsten som
utbetalar socialbidrag

soci{al}et{ik s.
soci{al}fall s.
soci{al}för{säkr{ing s.
soci{al{för{säkr{ings}av{gift s.
soci{al{för{säkr{ings}-

syst{em s.
soci{al{för{säkr{ings}ut{skott s.
soci{al}för{valt{ning s.
soci{al}grupp s.
soci{al}hjälp s.; tidigare be-

teckning för socialbidrag
soci{al{hjälps}tag{are s.
soci{al}hög{skola s.
soci{al}in{spekt{ör s.
soci{al{is{at{ion s. -en an-
passning av värderingar
o.d. hos barn till gällande
mönster

soci{al{is{era v. -de förstat-
liga

soci{al{is{er{ing s.; äv. social-
isation

soci{al{is{er{ings}pol{it{ik s.
soci{al{is{er{ings}pro{gram s.
soci{al{ism [-is•m] s. -en
soci{al{ist s. -en -er
soci{al{ist{isk adj. -t -a
soci{al{ist}land s., till 1land
soci{al{ist}led{are s.
soci{al{ist}parti s.
soci{al{ist}stat s.
soci{al{itet [-e•t] s. -en säll-
skaplighet; samhällelig-
het o.d.

soci{al}jour s.
soci{al}kansli s. ªfinl.º social-
byrå

soci{al}klass s.
soci{al}kont{or s.
soci{al}krit{isk adj. -t -a
soci{al}kun{skap s.
soci{al}lag{stift{ning s.

1soci{al}liber{al adj. -t -a
2soci{al}liber{al s.
soci{al}liber{al{ism s.
soci{al}läk{are s.
soci{al}lön s.
soci{al}med{ic{in s.
soci{al}med{ic{insk adj. -t -a
soci{al}min{ister s.
soci{al}nämnd s.; har numera

uppgått i Sociala central-
nämnden

soci{al}peda{gog s.
soci{al}peda{gog{ik s.
soci{al}pol{it{ik s.
soci{al}pol{it{isk adj. -t -a
soci{al}psyki{atri s.
soci{al}psyko{logi s.

1soci{al}radik{al adj. -t -a
2soci{al}radik{al s.
soci{al}re{al{ism s.; t.ex.

i Sovjet
soci{al}re{form{at{or s.
soci{al}re{form{at{or{isk adj.

-t -a
soci{al}reg{ister s.
soci{al}rotel s.
soci{al}se{kret{er{are s.
soci{al{skydds}av{gift s. ªfinl.º

motsv. till arbetsgivar-
avgift

soci{al}styr{els{en s. best.
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soci{al}tjänst s.
soci{al{tjänst}lag s. -en -ar
soci{al}ut{skott s.
soci{al}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. socialvetarna
soci{al}veten{skap s.
soci{al}veten{skap{lig adj.

-t -a
soci{al}vård s. -en
soci{al}vård{ande adj. oböjl.
soci{al}vård{are s.
soci{al{vårds}arbete s.
soci{et{et [-te•t] s. -en -er
finare umgängeskretsar
i en stad; lärt el. vittert sam-
fund

soci{et{ets}bröllop s.
soci{et{ets}dam s.
soci{et{ets}flicka s.
soci{et{ets}lej{on s.
soci{et{ets}liv s.
socio- i sms social, sam-
hällelig o.d.

socio{grafi [-i•] s. -n be-
skrivande sociologi

socio{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

socio{gram [-amm•] s. -met;
pl. =, best. pl. -men dia-
gram över sociala re-
lationer i grupper

socio{lekt [-ek•t] s. -en -er
ªspråkv.º

socio}lingv{ist{ik [soss•- el.
-i•k] s. språksociologi

socio{log [-å•g] s. -en -er
socio{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om sociala bete-
enden m.m.

socio{log{isk [-å•-] adj. -t -a
socio{nom [-å•m] s. -en -er
person med examen från
socialhögskola

socio{nom}ut{bild{ning s.
socio{pat [-a•t] s. -en -er
socialt missanpassad
person

socio{terapi [-pi•] s. -n inrikt-
ad på social (åter)anpassning

sock s. -en -ar socka
socka s. -n sockor strumpa
med kort skaft

sockel s. -n socklar under-

lag för staty o.d.; utskjutande
nedersta del av byggnad;
fotlist; fattning för glöd-
lampa m.m.

sockel}in{skrift s.
sockel}mur s.
socken [-o-] s. socknen

socknar kyrklig primär-
kommun, församling
m.m.

socken}bo s. -n -r
socken}bud s.
socken{buds}tyg -et; pl. =

nattvardskärl
socken}dräkt s.
socken}gräns s.
socken}hjon s. ªhist.º
socken}kyrka s.
socken}stuga s. ªhist.º
socken}stämma s. kom-
munalt beslutande organ
i socken i ä. tid

socken{vis adv.
socker s. sockret
socker}art s.
socker}bag{are s. ªåld.º
socker}beta s.
socker{bets}odl{ing s.
socker}bit s.
socker}bruk s.
socker}dricka s.
socker{dricks}flaska s.
socker}fabr{ik s.
socker}fri adj.
socker}gris s. ªvard.º
socker}gryn s.
socker}halt s.
socker}industri s.
socker}kaka s.
socker{kaks}bit s.
socker{kaks}form s. -en -ar
socker}kist s. -en västind-
iskt cederträ m.m.

socker{kist}trä s.
socker}korn s.
socker}kul{ör s.
socker}lag s. -en
socker}låda s.
socker}lönn s.
socker}lös{ning s.
socker}palm s.
socker}piller s.
socker}pulla s.

socker}raff{in{ad{eri s.
socker}raff{in{er{ing s.
socker}ring s.; kaka
socker}rot s.
socker}rör s.
socker{rörs}fält s.
socker}saft s.
socker}salta v.
socker}salt{ning s.
socker}sjuk adj. -t -a
socker}sjuka s.
socker}skorpa s.
socker}skrin s. ªåld.º
socker}skål s.
socker}skörd s.
socker}strö v.
socker}strö{are s.
socker}söt adj. sockersött

sockersöta
socker}till{verk{ning s.
socker}topp s.
socker}tång s. -en socker-

tänger
socker}vadd s. spunnet
socker på pinne

socker}vatten s.
socker}ärt s. -en -er mest pl.
sockra v. -de; s. sig avsätta
socker o.d.

sockr{ig adj. -t -a
sockr{ing s.
sock}skaft s.
soda s. -n natriumkarbon-
at anv. som tvättmedel m.m.;
flaska sodavatten

soda}lut s. -en -ar
soda}vatten s.
soda{vatten(s)}flaska s.
soda}ört s.
sodomi [-i•] s. -n könsum-
gänge mellan personer
av samma kön el. mellan
människa och djur

sodom{it [-i•t] s. -en -er
sodom{it{isk adj. -t -a
soffa s. -n soffor
soff}bord s.
soff}grupp s.
soff}hörn s.
soff}hörna s.
soffit [-i•t] s. -en -er ªbygg.º
hängande takdekoration
på scen m.m.
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soff}kudde s.
soff}ligg{are s.
soff}lock s. -et; pl. =
soff{locks}ment{al{itet s.
soff}pro{gram s.; i TV
soff}tyg s.
sof{ism [-is•m] s. -en -er
spetsfundighet; avsiktligt
felslut m.m.

sof{ist [-is•t] s. -en -er forn-
grekisk lärare i spetsfundig
talekonst m.m.; person
som begagnar sofismer
o.d.

sof{ist{eri [-ri•] s. -et -er
spetsfundigt resonemang
o.d.

sof{ist{ik [-i•k] s. -en
sofisters verksamhet el.
sätt att resonera o.d.

sof{ist{ik{er{ad [-ke•-] adj.
högt utvecklad, kom-
plicerad, förfinad;
världserfaren o. elegant;
förkonstlad; spetsfundig

sof{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
soft adj.; n. =, -a mild,
mjuk, behaglig

soft{ad adj. som gjorts
mjuk el. dämpad; s. jazz

soft{fok{us}bild s. fotograf-
isk bild med mjuk över-
strålning kring skarp
kärna

so}gris s.
soign{er{ad [-anje•-] adj.;

välvårdad
soja s. -n växt; krydda (till sås)

m.m.
soja}biff s.
soja}böna s.
soja}olja s.
soja}sås s.
sokrat{isk [-a•t-] adj. -t -a
som avser den grekiske filo-
sofen Sokrates

sol s. -en -ar
sola v. -de solbada; ªäv.

bildl.º lysa upp o.d.; s. sig;
s. upp bli soligt

solan{in [-i•n] s. -et el. -en
giftig glykosid i potatisväxter

solan{in}för{gift{ning s.

sol{ar [-a•r] adj. -t -a sol-
sol{ar}forsk{ning s.
sol{arie}bänk s.
sol{ar{isk [-a•-] adj. -t -a sol-
sol{ari{um [-a•r-] s. solariet

solarier rum el. apparat
för ljusbestrålning m.m.

sol{ar}plex{us [-eks•- äv.
-a•r-] s. oböjl. nervknippe
framför aorta i mag-
gropen; en s.; få ett slag
i s.

sol{ar{plex{us}slag s.
sola}växel [så•-] s. växel
utställd i endast ett ex-
emplar

sol}bad s.
sol}bada v.
sol}bad{are s.
sol}badd s.
sol}bana s.
sol}batt{eri s.
sol}be{lyst adj.
sol}be{strål{ning s.
sol}blank adj. -t -a
sol}blekt adj.
sol}blind adj.
sol}blind{het s.
sol}bländ{ad adj.
sol}blänk s.
sol}brynt adj.
sol}bränd adj.
sol}bränd{het s.

1sol}bränna s. -n
2sol}bränna v. s. sig
sol}cell s. fotocell för sol-
ljus

sol}cykel s., till 2cykel
sold [kort å] s. -en lön för

krigstjänst; vara i ngns sold
tjänst e.d.

sol}dag s.
sold{at [-a•t] s. -en -er
sold{at{esk [-es•k] s. -en

tygellöst krigsfolk
sold{at}hem s.
sold{at}kyrko{gård s.
sold{at{mäss{ig adj. -t -a
sold{at}namn s.
sold{at}rock s. -en -ar
sold{at}släkt s.
sold{at}torp s.; från ä. tid
sold{at}tropp s.

sold{at}ut{bild{ning s.
sold{at}visa s.
sold{at}änka s.
sold}be{lopp s.
sold{en{är [-ä•r] s. -en -er

ªåld.º legosoldat; lejd
vapendragare o.d.

sol}dis s. -et
sol}driven adj.
sol}drucken adj.
sol}dränkt adj.
sol}dyrk{an s.
sol}dyrk{are s.
sol}däck s.
sol}eksem s.
sol}en{ergi s.
sol{enn [-enn•] adj. solent

solenna högtidlig, festlig
sol{enn{itet [-e•t] s. -en -er
sol{enn{itets}sal s. högtids-
sal, festsal

solf{at{ar [sållfata•r] s. -en 
-er krateröppning i vulkan
som ger ifrån sig svavel-
haltiga gaser

sol}fatt{ig adj. -t -a
sol}fjäder s.
sol{fjäder(s)}form s.; i s.
sol{fjäder(s)}form{ig adj.

-t -a
sol}flimmer s.
sol}fläck s.
sol}flöde s.
sol}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. solfångarna för solenergi
sol}för{mörk{else s.
sol}gass s.
sol}gass{ig adj. -t -a
sol}gata s.
sol}glas{ög{on s. pl.
sol}glimt s.
sol}glitter s.
sol}gläns{ande adj. oböjl.
sol}gud s.
sol}gul adj. -t -a
sol}gård s.
sol}hatt s.
sol}het adj. solhett solheta
sol}hetta s.
sol}hjul s.
sol}hjälm s.
sol}höjd s.
sol{id [-i•d] adj. solitt solida
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tät o. fast, massiv; stadig;
pålitlig, grundlig; ekonom-
iskt vederhäftig m.m.

sol{id{ar{is{era v. -de; s. sig
göra sig solidarisk med

sol{id{ar{isk [-a•-] adj. -t -a
gemensamt ansvarig;
som obrottsligt håller ihop
el. gör gemensam sak med
ngn m.m.

sol{id{ar{itet [-e•t] s. -en
sol{id{ar{itets}akt{ion s.
sol{id{ar{itets}be{vis s.
sol{id{ar{itets}för{klar{ing s.
sol{id{ar{itets}känsla s.
sol{id{ar{itets}rör{else s.
sol{id{ar{itets}yttr{ing s.
sol{id{itet [-e•t] s. -en
sol{id{itets}upp{lys{ning s.
sol{ig adj. -t -a; soligt väder
sol{ig{het s.
sol{ing s. -en -ar segelbåt
sol{ing}segl{are s.
sol}in{strål{ning s.
sol{ips{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att endast det egna jaget
o. dess föreställningar
existerar; stegrad själv-
upptagenhet

sol{ips{ist s. -en -er
sol{ist [-is•t] s. -en -er
person som utför ett solo

sol{ist}fram{träd{ande s.
sol{ist{isk adj. -t -a; s. prest-

ation
sol{ist}klass s.
sol{ist}kon{sert s.
sol{ist}parti s.

1sol{it{är [-ä•r] adj. -t -a som
lever el. som förekommer
ensam 

2sol{it{är [-ä•r] s. -en -er en-
samt infattad el. ovanligt
stor ädelsten; ensamlev-
ande djur el. växt

sol{it{är}bi s.
sol{it{är}växt s.
solk s. -et
solka v. -de smutsa ner
sol}katt s.
solk{ig adj. -t -a
solk{ig{het s.

sol}klar adj. -t -a
sol}klänn{ing s.
sol}kraft s.
sol}kräm s.
sol}kult s., till 1kult
sol}kurva s.; på järnvägsspår
sollefte}bo [-ef•t-] s. -n -r
inv. i Sollefteå

Sollefteå}bo [-ef•t-] el.
sollefteå}bo s.

sol}liv s.; till liv 2
1sol}ljus s.
2sol}ljus adj. -t -a
sol}lös adj. -t -a
sol}lös{het s.
sol}mogen adj.
sol}mätt{ad adj.
sol}ned{gång s.

1solo adj. oböjl. ensam
2solo s. -t -n musikstycke

för en röst el. ett instru-
ment; dans dansad av en
person el. ett par m.m.

solo}art{ist s.
solo}cell{ist s.
sol{och{våra [-vå•-] äv. sol-

och-våra v. -de ªvard.º
avlocka ngn pengar i
samband med äkten-
skapslöfte o.d.

sol{och{vår{are äv. sol-och-
vår{are s. -n; pl. =, best. pl.
solochvårarna

sol{och{vår}hist{oria äv. sol-
och-vår-hist{oria s.

sol{och{vår}man äv. sol-och-
vår-man s., till 1man

solo}dans s.
solo}dans{ör s.
solo}gitarr{ist s.
solo}kon{sert s.
solo}kvist adj. oböjl. ªvard.º
ensam

sol}olja s.
solo}nummer s.
solo}parti s.
solo}prest{at{ion s.
solo}stämma s.
solo}sång s.
solo}sång{are s.
solo}viol{in s.
solo}åk{ning s.; i ishockey

m.m.

sol}pan{el s.; för solenergi
sol}para{soll s.
sol}re{flex s.
sol}regn s.
sol}ros s. -en -or
sol{ros}frö s.
sol{ros}olja s.
sol}rök s.
sol}sem{ester s.
sol}sida s.
sol}sken s.
sol{skens}be{rätt{else s.
sol{skens}dag s.
sol{skens}hist{oria s.; med

lyckligt slut
sol{skens}hum{ör s.
sol{skens}väder s.
sol}skiva s.
sol}skott s. sitta i solskottet
sol}skydd s.
sol{skydds}fakt{or s.
sol{skydds}kräm s.
sol}snibb s.
sol}stek s. -et
sol}stekt adj.
sol}sticka s.; tändsticka
sol{sticks}ask s.
sol}sting s. -et
sol}stol s.
sol}strimma s.
sol}stråle s.
sol}strål{ning s.
sol}stånd s.
sol}syst{em s.
sol}tak s.
sol}terr{ass s.
sol}timme äv. sol}timma s.
sol}torka v.
sol}tork{ning s.
sol}tält s.
sol}upp{gång s.
sol}ur s. -et; pl. =
sol{ut{ion s. -en -er gummi-
lösning m.m.

solv s. -et; pl. = tråd med
ögla för varptrådar i väv-
stol o.d.

solva v. -de träda varptrådar
gm solvögon; på detta
sätt iordningställa väv
m.m.

solv{are s. -n; pl. =, best. pl.
solvarna
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sol}varg s.
sol{vargs}grin s.
sol{vargs}le{ende s.
sol}varm adj. -t -a
sol}varv s.
solv{ens [-en•s] s. -en betal-
ningsförmåga

solv{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
i stånd att betala, eko-
nomiskt vederhäftig

sol}vent{il s.
solv{ent}nafta [-en•t-] s.; lös-

ningsmedel ur stenkolstjära
solv{ent}raff{in{er{ad adj.
raffinerad med hjälp av
lösningsmedel; s. olja

solv{era v. -de beräkna
okända sidor o. vinklar i
triangel m.m.

solv{er{ing s.
sol}vind s.
sol}vis{are s.
solv}käpp s.
solv{ning s.
sol}vända s.; växt m.m.
sol}värmd adj.
sol}värme s.
sol{värme}an{lägg{ning s.
solv}öga s.
solv}ögla s.
sol{är [-ä•r] adj. -t -a sol-
sol}öga s.; maträtt m.m.

1som konj. Per är lika lång s.
Erik; just s. han kom; det
gick s. han hade tänkt sig

2som pron. vilken el. vilket
el. vilka; bilen som åkte
förbi var utländsk

3som adv. när solen står som
högst allra högst

somali [-a•-] s. oböjl.; språk
somali{er [-a•-] s. -n; pl. =
inv. i Somalia

somal{isk adj. -t -a
som{at{ik{er [-a•t-] s. -n; pl. =
läkare för kroppsligt
sjuka (motsatt: psykiater)

som{at{isk adj. -t -a; s. sjuk-
vård

sombr{ero [-re•-] s. -n; pl. -r
el. -er latinamerikansk
bredbrättad hatt med
hög kulle

som{lig pron. -t -a mest i pl.
somliga människor några,
en del, somligt (i boken)
är svårsmält en del

sommar s. -en äv. -n, pl.
somrar årstid; i somras
sistlidna sommar, förra
sommaren

sommar}adress s.
sommar{akt{ig adj. -t -a
sommar}arbete s.
sommar}barn s.
sommar}be{folk{ning s.
sommar}bete s. -t för kor

m.m.
sommar}blomma s.
sommar}blå adj.
sommar}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
sommar}bo{stad s.
sommar}bruk s. oböjl. för s.
sommar}dag s.
sommar}dräkt s.
sommar}däck s.
sommar}fager adj.
sommar}ferie s.
sommar}frukt s.
sommar}fägr{ing s.
sommar}glad adj.
sommar}grön adj. -t -a
sommar}grönska s.
sommar}gyllen s. -et; pl. =

växt m.m.
sommar}gyll{ing s.; fågel
sommar}gård s.
sommar}gäst s.
sommar}hage s.
sommar}halv{år s.
sommar}hatt s.
sommar}hem s.
sommar}hetta s.
sommar}himmel s.
sommar}hus s.
sommar}idyll s.
sommar}jobb s.
sommar}kappa s.
sommar}klynne s.; växt
sommar}klädd adj.
sommar}kläd{er s. pl.
sommar}klänn{ing s.
sommar}kol{oni s.
sommar}kost{ym s.
sommar}kurs s.

sommar}kväll s.
sommar}land s., till 2land typ

av nöjesfält
sommar}led{ig adj. -t -a
sommar}led{ig{het s.
sommar{lig adj. -t -a;

sommarligt väder
sommar}liv s.
sommar}ljum adj.

1sommar}ljus s.
2sommar}ljus adj. -t -a
sommar}lov [-låv] s. -et;

pl. =
sommar}läger s.
sommar}lätt adj.
sommar}moln s.
sommar}morgon s.
sommar}mån{ad s. ªäv. åld.º
juni

sommar}natt s.
sommar}nöje s.
sommar}olympi{ad s.
sommar}para{dis s.
sommar}psalm s.
sommar}regn s.
sommar}re{sid{ens s.
sommar}restaur{ang s.
sommar}rock s. -en -ar
sommar}sem{ester s.
sommar}sjuka s.
sommar}skym{ning s.
sommar}sol s.
sommar}sol{stånd s.
sommar}sport s.
sommar}stuga s.
sommar{stuge}be{bygg{-

else s.
sommar{stuge}tomt s.
sommar}ställe s.
sommar}stängd adj.
sommar}säs{ong s.
sommar}tid s.
sommar}tom adj.
sommar}torp s.
sommar}torp{are s.
sommar}torr adj. -t -a
sommar}tur{ist s.
sommar}uni{vers{itet s.
sommar}uppe{håll s.
sommar}varm adj. -t -a
sommar}vik{arie s.
sommar}villa s. ªfinl.º
sommarstuga
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sommar}vind s.
sommar}viste s.
sommar}vist{else s.
sommar}väder s.
sommar}värme s.
sommar}äng s.
sommar}äpple s.
somna v. -de falla i sömn;

m.m. domna
1somn{ambul [-u•l] adj. -t -a

sömngångaraktig
2somn{ambul [-u•l] s. -en -er

sömngångare
somn{ambul{isk adj. -t -a
somn{ambul{ism [-is•m] s.

-en sömngång
somnol{ens [-en•s] s. -en
sömnighet, medvetande-
sänkning

somnol{ent [-en•t] adj.; n. =,
-a

somr{ig adj. -t -a sommar-
aktig

somt pron.; n. sing. ªngt åld.º
somligt

son [så•n] s. -en söner
sona [so•-] v. -de gottgöra;
göra bot för m.m.; s. ett
brott

son{ant [-an•t] s. -en -er
stavelsebildande ljud

son{ant{isk adj. -t -a
son{ar [-å•-] s. -n apparat för
avståndsmätning m.m.
med ljudvågor

son{ar}an{lägg{ning s.
son{are [so•-] s. -n; pl. =,

best. pl. sonarna
son{at [-a•t] s. -en -er kom-

position för ett el. två instru-
ment i flera satser

son{ata s. -n sonator sonat-
liknande komposition
från barocktiden

son{at}form s. -en -er
son{at{in [-i•n] s. -en -er
liten sonat

sond [sånd el. sånd] s. -en 
-er stav- el. rörformigt in-
strument för undersök-
ning el. mätning o.d.;
slang för matning o.d.;
instrument för undersök-

ning av atmosfären på
hög höjd m.m.

sond{era [sånde•- el.
sånde•-] v. -de undersöka
med sond; utforska, söka
utröna, höra el. känna
sig för hos; s. terrängen
mest bildl.

sond{er{ing s. -en -ar
sond}mat{ning s.
son}dotter s.
sond}rak{et s.
sond}spets s.
son{ett [-ett•] s. -en -er fjor-
tonradig dikt mest med
två fyrradiga o. två tre-
radiga strofer

son{ett}cykel s., till 2cykel
son}hustru s.
sonika [so•-] adv. helt s. helt
enkelt, utan vidare

son{ing s.
son{ings}gärd s.
son{isk [-å•-] adj. -t -a som
har samband med ljud,
ljud-

son{lig adj. -t -a; s. tillgiven-
het

son}namn [sånn•-] s.; efter-
namn på -son

son{or [-å•r] adj. -t -a
klangfull, klingande;
hörbar

son{or{itet [-e•t] s. -en
son}son s.
son{sons}son s.
sop s. -en -ar ªprov.º sop-
kvast, sopborste o.d.

1sopa v. -de
2sopa s. -n sopor mest i pl.

avfall särskilt från hushåll
sop{are s. -n; pl. =, best. pl.

soparna
sop}backe s.
sop}berg s.
sop}bil s.
sop}bod s.; i båthamn m.m.
sop}borste s.
sop}bränn{ing s.
sop}con{tainer s.
sop}för{bränn{ing s.
sop}hant{er{ing s.
sophia}syster [-fi•-] s. sjuk-

sköterska utbildad på
Sophiahemmet

sop}hink s.
sop}hämt{are s.
sop}hämt{ning s.
sop}hög s.
sop}kvast s.
sop}maja s. -n sopmajor
sopbod

sop}mask{in s.
sop}mjöl s.
sop}ned{kast s.
sop{ning s.
sopp s. -en -ar svamp
soppa s. -n soppor
sopp}ben s.
sopp}burk s.
sopp}gryta s.
sopp{ig adj. -t -a ªvard.º
grumlig; rörig, oredig

sopp}kittel s.
sopp}kök s.
sopp}rot s. ªäv. vard.º dum-
skalle o.d.

sopp}sked s.
sopp}skål s.
sopp}slev s.
sopp}tallr{ik s.
sopp}teater s.
sopp}terr{in s.
sop}påse s.
sopr{an [-a•n] s. -en -er
högsta kvinno- el. goss-
röst i kör; person med
sådan röst el. instrument-
variant med högt tonom-
fång m.m.

sopr{an}röst s.
sopr{an}sax s. ªvard.º
sopr{an}saxo{fon s.
sopr{an}solo s.
sopr{an}stämma s.
sop}rum s.
sop}skyffel s.
sop}stat{ion s.
sop}säck s.
sop}tipp s.
sop}tunna s.
sop}ut{rymme s.
sop}åk{are s.
sorb s. -en -er person som
tillhör en västslavisk
folkstam
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sorbet [-be•] s. -en [-be•n];
bär- el. fruktglass smak-
satt med vin el. likör m.m.

sorb{iska s. -n slaviskt språk
sord{in [sårdi•n] s. -en -er

tondämpare, dämmare;
lägga s. på glädjen dämpa

sord{in}dämp{ad adj.
sord{in{era v. -de dämpa

med sordin
sord{in{er{ing s.
sorg s. -en -er – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
sorg}band s.
sorg}bunden adj.
sorg}bunden{het s.
sorg}dräkt s.
sorge}akt s.
sorge}arbete s.
sorge}barn s. barn som för-
orsakar sina föräldrar
bekymmer; ªäv. bildl.º
sorgeämne

sorge}brev s. ªåld.º
sorge}bud s.
sorge}dag s.
sorgefull se sorgfull
sorgefylld se sorgfylld
sorge}guds{tjänst s.
sorge}hus s.
sorge}hög{tid s.
sorge}mus{ik s.
sorge{sam adj. -t -ma sorg-
sen; sorglig

sorge}spel s.
sorge}sång s.
sorge}tid s.
sorgetung se sorgtung
sorgetyngd se sorgtyngd
sorge}tåg s. -et; pl. =
sorge}tår s.
sorge}år s.
sorge}ämne s.
sorg}flor s. -et; pl. =
sorg}fri adj.
sorg}fri{het s.
sorg}full äv. sorge}full adj.

-t -a
sorg}fylld äv. sorge}fylld adj.
sorg}fäll{ig adj. -t -a om-
sorgsfull, noggrann o.d.

sorg}fäll{ig{het s.
sorg}kant s.

sorg}kant{ad adj.
sorg}klädd adj.
sorg}kläd{er s. pl.
sorg}klänn{ing s.
sorg{lig adj. -t -a bedrövlig

o.d.
sorg{lig{het s. -en -er
sorg}lust{ig adj. -t -a
sorg}lust{ig{het s.
sorg}lös adj. -t -a be-
kymmerslös

sorg}lös{het s.
sorg}mantel s.; fjäril
sorg}marsch s.
sorg}mod s. -et sorgsen
sinnesstämning

sorg}mod{ig adj. -t -a
sorg}mod{ig{het s.
sorg}pil s.; träd
sorg}rand s.
sorgsen adj. sorgset sorgsna
bedrövad, sorgfylld,
dyster o.d.

sorgsen{het s.
sorg}slöja s.
sorg}tung äv. sorge}tung adj.

-t -a
sorg}tyngd äv.

sorge}tyngd adj.
sork s. -en -ar gnagare; ªprov.

(Gotl.)º pojke
sork}feber s. virussjukdom
överförd från sorkar

sork}gång s. -en -ar
sorl [så•rl] s. -et
sorla v. -de; bäcken sorlar;

folkmassan sorlar
sort s. -en -er slag, art; en

el. någon äv. ett el. något
sorts smycke, alla sorters
smycken

sort{era v. -de ordna efter
olika sorter; lyda under m.m.

sort{er{ad adj. ordnad efter
sorter; väl försedd med
sortiment

sort{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. sorterarna

sort{er}bord s.
sort{er{ing s. -en -ar
sort{er{ings}arbete s.
sort{er{ings}bord s.
sort{er{ings}fack s.

sort{er{ings}verk s.
sort{er}verk s.
sorti [-i•] s. -n -er utträde

från scenen; bortgång, för-
svinnande m.m.

sorti{ment [-en•t] s. -et; pl. =
urval av sorter, välförsett
varulager; sort

sorti{ments}bok{handel s.
sorti{ments}ut{bud s.
sorti{ments}ut{byte s.; av träd
sorti}re{plik s.
sort}namn s.
sort}ren adj. -t -a; sortrent

frö
SOS [essoess•] s. SOS:et;

pl. = nödsignal
SOS-rak{et s.
sosse [-o- äv. -å-] s. -n

sossar ªvard.º socialdemo-
krat

sosse}tid{ning s.
SOS-sign{al s.

1sot s. -et finfördelat kol
bildat vid ofullständig
förbränning; växtsjukdom

2sot s. -en ªåld.º sjukdom
sota v. -de 1 rensa från el.
svärta med sot m.m. 2 s.
för ngt umgälla ngt

sot{are s. -n; pl. =, best. pl.
sotarna

sot{ar}kula s.
sot{ar}murre s. ªvard.º
sot{ar}mäst{are s. ªfinl.º
skorstensfejarmästare

sot{ar}språk s.
sot{ar}viska s.
sot}död s. dö sotdöden
sot}eld s.
sot}flaga s.
sot}fri adj.
sot}höna s.
sot}höns s.
sot{ig adj. -t -a
sot{is adj. oböjl. ªvard.º svart-
sjuk

sot}lucka s.
sot{ning s. -en -ar
sot}svamp s.
sot}svart adj.
sot}svärt{ad adj.
sot}säng s. dödsbädd
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sott{is [-i•s] s. -en -er dum-
het, dumt yttrande,
’groda’

soul [såul] s. -en rytmisk
(jazz)musikform framförd med
stark känsla m.m.

soulage{mang [solaseman•]
s. -et ersättning, tröst

soulag{era [solase•-] v. -de
ge ngn ekonomisk ersätt-
ning osv.

soulag{er{ing s.
soul}mus{ik s.
soul}sång{are s.
sound [saund] s. -et klang-
färg el. ljudtyp i musik-
framförande

sousa{fon [sosafå•n] s. -en 
-er bastuba med rörligt
klockstycke

sous}chef [so•sef] s. biträd-
ande chef; avdelnings-
chef

sous{chefs}be{fatt{ning s.
souterräng se suterräng
sou{ven{ir [soveni•r] s. -en 

-er minnesgåva
sou{ven{ir}but{ik s.
sou{ven{ir}för{sälj{are s.
sou{ven{ir}saml{are s.
sova [-å•-] v. sov, sovit, pres.

sover; s. på saken
sov}alkov s.
sov{are s. -n; pl. =, best. pl.

sovarna
sov}brits s.
sov{chos [-så•s] s. -en -er
jordbruk ägt o. drivet av
staten i det tidigare
Sovjetunionen

sov}dags adv.
sovel [-å•-] s. sovlet tilltugg
till bröd el. potatis; smör-
gåspålägg o.d.

sov}ge{mak s.
sov}hytt s.
sov{jet [-e•t el. -ett•] s. -en 

-er 1 ªhist.º sovjetmed-
borgare  2 ªhist.º arbet-
arråd; högsta s.

sov{jet{isk [-e•t- el. -ett•-]
adj. -t -a

sov{jet}med{borg{are s.

sov{jet}reg{im s.
sov{jet}re{publ{ik s.
sov{jet}rysk adj. -t -a
sov{jet}ryss s.
sov}kupé s.
sov}morgon s.
sov}plats s.
sov{plats}bilj{ett s.
sovra [-å•-] v. -de dela upp i
bättre o. sämre, gallra
m.m.

sov}rikt{ig adj. -t -a
sovr{ing s. -en -ar
sovr{ings}verk s.
sov}rum s.
sov{rums}fönster s.
sov}sal s.
sov}stad s., till 1stad
sov}ställ{ning s.
sov}säck s.
sov}vagn s.
sov{vagns}kon{dukt{ör s.
sov{vagns}korri{dor s.
sov{vagns}kupé s.

1spackel s. spacklet
2spackel s. -n spacklar verk-

tyg att spackla med
spackel}färg s.
spackel}massa s. massa att
spackla med

spackla v. -de fylla ut
ojämnheter i yta som skall
målas; ªvard.º sminka o.d.

spackl{ing s.
spad s. -et äv. vard. spat
avkok, lag o.d.; falla i
spat ªvard.º i vattnet

spada v. -de gräva med
spade o.d.

spade s. -n spadar
1spader s. -n; pl. = färg i kort-

spel
2spader s. oböjl. få s. ªvard.º

bli tokig e.d.
spader}bud s.
spader}dam s.
spader}ess el. spader}äss s.,

till 1ess
spader}femma s.
spader}fyra s.
spader}hacka s.
spader}knekt s.
spader}kung s.

spader}nia s.
spader}sexa s.
spader}sjua s.
spader}svit s.
spader}tia s.
spader}trea s.
spader}tvåa s.
spader}åtta s.
spaderäss se spaderess
spad}form{ig adj. -t -a
spad}harv s.
spad}tag s.
spad}vända v.
spad}vänd{ning s.
spag{at [-a•t] s. -en; gå ner i

s. i ställning med ena
benet rakt framåt och
det andra rakt bakåt

spag{etti [-gett•i] el.
spagh{etti s. -n

spag{etti}sås s.
spaghetti se spagetti

1spak s. -en -ar stör el. stång
för baxning; metallstång
för manövrering el. regl-
ering m.m.

2spak adj. -t -a foglig, med-
görlig; lugn

spaka v. -de baxa med
spak; ªvard.º flyga flygplan
o.d.

spak{het s.
spak}man{övr{er{ad adj.
spakna v. -de bli spakare
spak}vatten s.
spaljé s. -n -er spjälverk till
stöd för växter o.d.

spalj{era v. -de dra upp växt
i spaljé m.m.

spalj{er{ing s.
spaljé}träd s.
spaljé}vägg s.
spaljé}växt s.
spalt s. -en -er lodrätt
smalt textparti som del
av sida i tidning el. bok
o.d.; långsmal öppning

spalta v. -de klyva, spjälka;
uppdela boksida o.d. i
spalter

spalt{bar adj. -t -a klyvbar
spalt{bar{het s.
spalt}bredd s.
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spalt}fyll{nad s.
spalt}kor{rekt{ur s.
spalt}läder s.
spalt}meter s., till 1meter
spalt{ning s.
spalt}ut{rymme s.
spalt{vis adv.
spana v. -de; s. efter; s. in

ªvard.º se på, få syn på
span{are s. -n; pl. =, best. pl.

spanarna
span{ar}öga s.
spaniel [span•jel el.
spann•iel] s. -n -ar hund

spaniel}valp s.
span{ing s. -en -ar
span{ings}arbete s.
span{ings}flyg s.
span{ings}flyg{plan s.
span{ings}färd s.
span{ings}led{are s.
span{ings}led{ning s.
span{ings}plan s. -et; pl. =
span{ings}på{drag s.
span{ings}satell{it s.
span{ings}styrka s.
span{ings}tjänst s.
span{ings}upp{båd s.
span{ings}upp{drag s.
spanj{ol{ett [-ett•] s. -en -er

fönstervred med stång o.
gripklor

spanj{ol{ett}stång s.
spanj{or [-o•r] s. -en -er

manlig inv. i Spanien
spanj{orska s. -n spanj-

orskor kvinna
spankul{era v. -de gå om-

kring utan brådska,
spatsera

1spann s. -en; pl. spänner äv.
-ar hink

2spann s. -en; pl. = ä. rymd-
mått om en halv tunna
m.m.

3spann s. -et; pl. = valvformig
del av bro; fjädrande välv-
ning hos skida; spänn-
vidd; dragare förspända
för fordon m.m.

spann}fäste s.; för brospann
spann}häst s.
spann}kör{ning s.

spann}mål s. -en tröskad säd
o.d.

spann{måls}handel s.
spann{måls}handl{are s.
spann{måls}magas{in s.
spann{måls}odl{are s.
spann{måls}skörd s.
spann{måls}över{skott s.
spann}rem s. -men -mar för

fastsättning av arbetsstycken
över knäet vid skomakar-
arbete

spann{vis adv.
spansk adj. -t -a
spanska s. -n språk
spansk}gröna s. -n koppar-
acetat

spansk{het s.
spansk}rör s.; käpp av rott-
ing

spansk{rörs}käpp s.
spansk}ätt{ling s.
spant s. -et; pl. = förband
mellan köl o. reling m.m.

spanta v. -de förse med
spant

spant}byggd adj.
spant}fri adj.
spant}lös adj. -t -a
spant{ning s.
spara v. sparade, pres.

sparar el. spar bevara el.
lägga undan el. samla för
kommande behov; medföra
minskad åtgång av;
skona; förskona från;
vänta med m.m.; s. på ngt
äv. hushålla strängt med
m.m.

spar{agm{it [-i•t] s. -en -er
fältspatrik sandsten

spar{agm{it}skiffer s.
spar{are s. -n; pl. =, best. pl.

spararna
spar}bank s. -en -er
spar{banks}bok s., till 1bok
spar{banks}konto s.
spar}be{ting s.
spar}bössa s.
spar}form s. -en -er
spar}främj{ande adj. oböjl.
spar}gris s.
spar}in{sats s.

spar}iver s.
spark s. -en -ar 1 stöt med
foten m.m.; få sparken
ªvard.º bli avskedad
2 sparkstötting

sparka v. -de; s. på dörren;
s. bollen i mål; s. med
benen sprattla o.d.; s. ngn
från jobbet ªvard.º avskeda

spar}kamp{anj s.
spar}kap{it{al s.
spark{as v. sparkades;

hästen s. har för vana att
sparka

spar}kassa s.
spar{kasse}räkn{ing s.
spark}byx{or s. pl.
spark}cykel s., till 1cykel
spark}dräkt s.
spark{ning s. -en -ar
spar}konto s. -t -n
spark}stött{ing s. kälk-
liknande fordon där 
den åkande står på ena
stålmeden o. skjuter ifrån
med foten

spar}kvot s.
spark}åk{ning s.; på spark-

stötting
spar}lak{an [spa•r- el.
sparr•- el. -la•-] s. ªåld.º
sängförhänge o.d.

spar{lak{ans}läxa s.
spar{lak{ans}säng s.
spar}låga s. ªmest bildl.º
spar}lån s.
spar}låna v.
spar}medel s. pl.
spar}mål s.
spar{ning s. strykning med
sparpensel m.m.

spar}ob{lig{at{ion s.
spar}paket s.; som regerings-

förslag
spar}peng{ar s. pl.
spar}pensel s.; för målning av

små ytor
spar}plan s. -en -er
spar}pol{it{ik s.
spar}premie s.
spar}pro{gram s.
sparra v. -de vara mot-
ståndare i träning o.d.
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sparre s. -n sparrar stycke
fyrkantigt trävirke som
ben i takstol m.m.

sparr}hugg{ning s.
sparr{ing s. -en -ar det att
sparra; ªvard.º sparring-
partner

sparr{ing}partner s. mot-
ståndare i träning, t.ex.
i boxning

sparr{is s. -en -ar (skott av)
växt; maträtt

sparr{is}knopp s.
sparr{is}odl{ing s.
sparr{is}omel{ett s.
sparr{is}soppa s.
sparr{is}stjälk s.
sparr}tak s.
sparr}verk s.
spar}ränta s.
spar{sam adj. -t -ma; s. med

statens medel, med beröm
återhållsam o.d.

spar{sam{het s.
spar{sam{hets}nit s. -et
spar{sam{hets}skäl s. av s.
spar{skatte}re{dukt{ion s.
spar}slant s.
spar}smak{ad adj. kräsen,
granntyckt

spar}stimul{er{ande adj.
oböjl.

spart{an [-a•n] s. -en -er
inv. i det forntida Sparta
i Grekland; ªbildl.º pers-
on med enkla levnads-
vanor

spart{ansk adj. -t -a ªäv.
bildl.º asketisk

spart{anska s. -n spart-
anskor

spart{ansk{het s.
spar}tips s.
sparv s. -en -ar fågel
sparv}bo s.
sparv}flock s. -en -ar
sparv}hök s.
spar}vilja s.
sparv}uggla s.
spar}åt{gärd s.
spasm s. -en -er mest i pl.
krampryckning

spasm{isk adj. -t -a

spasm{od{isk [-o•d-] adj. -t 
-a krampaktig

spasmo{lyt{isk adj. -t -a
ªmed.º kramplösande

spast{ic{itet [-e•t] s. -en
spast{ik{er [-as•t-] s. -n; pl. =
spast{ik{er}vård s. -en
spast{isk adj. -t -a kramp-
artad m.m.

spat s. -en -er mineral; mest
som efterled i sms, t.ex. fält-
spat

spat se spad
spatel s. -n spatlar plant

spadliknande litet redskap
för hantering av kemikalier
m.m.

spatel}form{ad adj.
spati{al [-tsia•l] adj. -t -a
rumslig, rums- o.d.

spatie [-a•tsie] s. -n -r
ªboktr.º

spati{um [-a•tsi-] s. spatiet
spatier mellanrum

spati{ös [-tsiö•s] adj. -t -a
med stora mellanrum;
rymlig

spats{era v. -de vara ute o. gå
spats{er}käpp s.
spats{er}tur s. -en -er
spatt s. -en kronisk in-
flammation i hästs has-
led; få s. ªvard.º bli tokig

spatt}bent adj.
spatt}bruten adj.
spatt}halt adj.
spatt{ig adj. -t -a ªäv. bildl.º

om människa o.d. stelbent,
ledbruten; ªvard.º tokig,
virrig o.d.

spe s. oböjl. hån, gyckel;
driva (grovt) s. med ngn;
på s.

speaker [spi•-] s. -n; pl.
speakrar el. enl. eng. böjn.
utropare av tävlingsresultat
o.d.; uppläsare av text till
film el. teveprogram m.m.

spec{eri}af{fär s.
spec{eri}but{ik s.
spec{eri{er [-i•-] s. pl. torra
livsmedel av typen
kryddor, gryn, socker o.d.

spec{eri}handl{are s.
spec{er{ist [-is•t] s. -en -er
handlare som säljer spec-
erier o.d.

spec{eri}vara s. -n speceri-
varor

speci{al [-a•l] s. -en -er av-
snitt i större skala av
parti av huvudkarta m.m.

speci{al- i sms särskild, av-
sedd för särskilt ända-
mål, fack- m.m.

speci{al}af{fär s.
speci{al}an{vänd{ning s.
speci{al}arbet{are s.
speci{al}arbete s.
speci{al{are [-a•l-] s. -n;

pl. =, best. pl. specialarna
ªvard.º specialitet, speciell
sak el. metod m.m.

speci{al}av{del{ning s.
speci{al}av{tal s.
speci{al}be{gåv{ning s.
speci{al}be{handl{ing s.
speci{al}be{ställd adj.
speci{al}be{tyd{else s.
speci{al}byggd adj.
speci{al}de{sign{ad adj.
speci{al}de{stin{er{ad adj.
speci{al}di{stans s. ªsport.º
speci{al}dom{stol s.
speci{al}ef{fekt s.
speci{al}en{het s.
speci{al}er{bjud{ande s.
speci{al}fall s.
speci{al}för{band s.
speci{al}gjord adj.
speci{al}granska v.
speci{al}gransk{ning s.
speci{al}im{port{er{ad adj.
speci{al}in{bjuden adj.
speci{al}in{rikt{ad adj.
speci{al}intr{esse s.
speci{al{is{era v. -de; s. sig

på ngt
speci{al{is{er{ing s.
speci{al{ist [-is•t] s. -en -er
fackman på visst område,
expert

speci{al{ist}be{handl{ing s.
speci{al{ist}kom{pet{ens s.
speci{al{ist}läk{are s.
speci{al{ist}mot{tag{ning s.
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speci{al{ist}ut{bild{ning s.
speci{al{ist}vård s. -en
speci{al{itet [-e•t] s. -en -er
särskilt yrkesområde el.
fack; särskild produkt el.
vara el. kunskap

speci{al}karta s.
speci{al}klass s.
speci{al}kom{mando s.
speci{al}kom{pet{ens s.
speci{al}kom{pon{er{ad adj.
speci{al}kon{stru{er{ad adj.
speci{al}kun{skap s.
speci{al}kurs s.
speci{al}lag s. -en -ar
speci{al}lag{stift{ning s.
speci{al}läk{are s. ªfinl.º
speci{al}lär{are s.
speci{al}nummer s.
speci{al}om{råde s.
speci{al}pris s., till 1pris
speci{al}regel s. -n special-

regler
speci{al}rit{ad adj.
speci{al}sjuk{hus s.
speci{al}skola s.
speci{al}skriven adj.
speci{al}sträcka s.; i bilrally

etc.
speci{al}studie s.
speci{al}styrka s.
speci{al}stål s.
speci{al}sydd adj.
speci{al}till{stånd s.
speci{al}till{verk{ad adj.
speci{al}trän{ad adj.
speci{al}trän{ing s.
speci{al}under{sök{ning s.
speci{al}under{vis{ning s.
speci{al}upp{drag s.
speci{al}ut{bild{ad adj.
speci{al}ut{bild{ning s.
speci{al}ut{rust{ad adj.
speci{al}ut{rust{ning s.
speci{al}verk{tyg s.
specie s. -n -r specieriks-
daler m.m.; riksdaler s.
specieriksdaler

speci{ell [-ell•] adj. -t -a sär-
skild; säregen

specie}riks{dal{er s. ä.
silvermynt om 4 riksdal-
er i gällande mynt m.m.

speci{es [spe•-] s.; pl. = art,
slag, sort; exemplar m.m.;
ett s.

speci{fic{era v. -de noggrant
uppräkna el. förteckna,
noga ange

speci{fic{er{ing s.
speci{fik [-i•k] adj. -t -a ut-
märkande, egendomlig;
s. vikt ªåld.º densitet

speci{fik{at{ion s. -en -er
spec{im{en [spe•-] s.; best. =;

pl. = el. specimina [-si•- el.
-simm•-]; vetenskaplig
skrift att åberopa för
kompetens o.d.; ex-
emplar; ett s.

spec{im{ens}skrift s.
spec{im{in{at{ion s. -en spec-
iminering

spec{im{in{era v. -de författa
skrifter som lärdoms-
prov; s. för professur

spec{im{in{er{ing s.
spedi{era v. -de förmedla
godstransporter o.d.

spedi{er{ing s.
sped{it{ion s. -en -er
sped{it{ions}firma s.
sped{it{ions}före{tag s.
sped{it{ör [-ö•r] s. -en -er
speed [spid] s. -en fart
speeda [spi•-] v. -de ªvard.º
röra sig snabbt, sätta
fart o.d.

speed{ig adj. -t -a ªsport.º
snabb; s. häst

speed}way [spi•doej] s. -en
motorcykeltävling på
jordbana

speed{way}bana s.
speed{way}för{are s.
spe}full adj. -t -a
spe}full{het s.
spe}fågel s.
spegel s. -n speglar
spegel}bild s.
spegel}blank adj. -t -a
spegel}bord s.
spegel}bricka s.
spegel}damm s. -en -ar
spegel}dörr s.
spegel}fäkt{eri [spe•- el. -i•]

s. -et -er skenfäktning,
bluff o.d.

spegel}gall{eri s.
spegel}glas s.
spegel}hylla s.
spegel}klar adj. -t -a
spegel}lamp{ett s.
spegel}mono{gram s.
spegel}ram s.
spegel{re{flex}kamera s.
spegel}sal s.
spegel}skrift s.
spegel}tele{skop s.
spegel}vägg s.
spegel}vänd adj.
spegel}yta s.
spegla v. -de; s. sig
spegl{ing s. -en -ar
spe}glosa s.
speja v. -de spana
spej{are s. -n; pl. =, best. pl.

spejarna
spekt{akel [-a•-] s.

spektaklet; pl. =, best. pl.
spektaklen ªvard.º upptåg;
bråk, oväsen; åbäke,
skrälle m.m.; ªåld.º teater-
föreställning

spekt{akel}mak{are s. -n;
pl. =, best. pl. spektakel-
makarna ªvard.º

spekt{akla [-ta•-] v. -de
ªvard.º driva gyckel

spekt{akul{är [-ä•r] adj. -t -a
uppseendeväckande,
sensationell

spektr{al [-a•l] adj. -t -a som
har samband med el.
gäller spektrum

spektr{al}ana{lys s.
spektr{al}färg s.
spektr{al}linje s.
spektro{graf [-a•f] s. -en -er
instrument för registrer-
ing av spektrum

spektro{grafi [-i•] s. -n
spektro{graf{isk [-a•-] adj.

-t -a
spektro{skop [-å•p] s. -et;

pl. = instrument för
observation av spektr-
um

spektro{skopi [-i•] s. -n
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spektro{skop{isk [-å•p-] adj.
-t -a

spektr{um s. -et el. spektret;
pl. = el. spektra, best. pl. 
-en el. spektra bild i form
av färgband el. uppdelning
av ljus o.d. i olika kom-
ponenter efter färg; äv.
allm. fördelning efter
frekvens m.m.

spekul{ant [-an•t] s. -en -er
person som är intresser-
ad av att köpa ngt; pers-
on som köper t.ex. aktier
för att sälja med vinst
m.m.

spekul{at{ion s. -en -er
spekul{at{ions}af{fär s.
spekul{at{ions}köp s.
spekul{at{ions}ob{jekt s.
spekul{at{ions}pris s., till

1pris
spekul{at{ions}syfte s. i s.
spekul{at{ions}vinst s.
spekul{at{iv [-i•v äv. spekk•-]

adj. -t -a spekulerande 
o.d.

spekul{at{ör [-ö•r] s. -en -er
person som spekulerar i
aktier m.m.

spekul{era v. -de fundera;
tänka utan verklighets-
anknytning; göra affärer
(t.ex. i aktier) i syfte att
skaffa sig vinst; s. på ngt
äv. vara intresserad av att
köpa ngt

spekul{er{ing s. -en -ar
spekul{um [spe•- el.
spekk•-] s. -et; pl. = in-
strument för insyn i
kroppshålighet

spel s. -et; pl. = 1 till spela 1
2 vinda, vinsch; jfr spela 2

spela v. -de 1 s. fiol; s.
schack; s. tennis etc.
2 vinda, vinscha; s. in el.
hem ankaret

spel{ar}byte s. -t -n
spel{are s. -n; pl. =, best. pl.

spelarna
spel{ar}köp s.
spel{ar}trupp s.

spel}auto{mat s.
spel}axel s.
spel}bank s. -en -er
spel{bar adj. -t -a
spel{bar{het s.
spel}bord s.
spel}bricka s.
spel}dag s.
spel}dat{or s.
spel}djävul s.
spel}doku{ment{är s.
spel}dosa s.
speleman se spelman
speleo{log [-å•g] s. -en -er
speleo{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om grottor

speleo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

spele}vink [-in•k] s. -en -ar
el. spele}vink{er -n spele-
vinkar ªvard.º filur, skoj-
are, slarver o.d.

spel}film s.
spel}för{are s.; i kortspel
spel}för{del{are s.; i t.ex. fot-

boll
spel}för{ing s.
spel}galen adj.
spel}glad adj.
spel}glädje s.
spel}hall s.
spel}hel{vete s.
spel}hum{ör s.
spel}håla s.
spel}klar adj. -t -a
spel}klubb s.
spel}kort s.
spel}led{ig adj. -t -a
spel}lekt{ion s.
spel}lär{are s.
spel}lär{ar{inna s.
spel}läxa s.
spel}man äv. spele}man s.

-nen; pl. spelmän, best. pl.
spelmännen

spel{mans}mus{ik s.
spel{mans}stämma s.
spel}mark s., till 2mark
spel}mot{or s.; i bollsport
spel{mäss{ig adj. -t -a
spel{ning s. -en -ar
spel}orre s.
spel}parti s.

spel}plan s. -en -er
spel}plats s.
spel}regel s. -n spelregler
spel}rum s. -met; fritt s.
rörelsefrihet o.d.

spel}skick{lig adj. -t -a
spel}skuld s.
spel}stil s.
spel}sugen adj. ªvard.º
spel}säs{ong s.
spel}sätt s.
spel}teori s.
spel}tid s.
spel}upp{lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. speluppläggarna
i t.ex. fotboll

spel}verk s.
spel}vinst s.
spel}år s.
spel}öppn{ing s.
spel}över{tag s.
spel}öv{ning s.
spena}barn s. ªåld.º
spe}namn s.
spen{at [-a•t] s. -en växt;

maträtt
spen{at}grön adj. -t -a
spen{at}soppa s.
spen{at}stuv{ning s.
spend{era v. -de bestå,
bjuda på; frikostigt ge ut,
vara frikostig

spend{er}byx{or{na s. pl. best.
ha, ta på (sig) s. ªvard.º
vara frikostig

spend{er{ing s.
spend{er{sam [-e•r-] adj. -t 

-ma frikostig
spend{er{sam{het s.
spene s. -n spenar bröst-
vårta hos djur

spen}form{ig adj. -t -a
spen}kopp s.
spens se späns
spens{lig [-enn•- äv. -e•n-]

adj. -t -a smärt, fin-
lemmad

spens{lig{het s.
spen}varm adj. -t -a; s.

mjölk
sperma [-är•ma] s. -n el. -t
sädesvätska

sperma}bank s. -en -er
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sperm{ac{eti}olja s.; värdefull
olja från kaskelotens
huvud

sperm{ac{eti}val s. -en -ar
kaskelot

sperma}don{at{ion s.
sperma}don{at{or s.
sperma}fläck s.
sperma}giv{are s.
sperm{ato{zo [-tåså•] s. -n 

-er spermie
spermie s. -n -r sädescell

1speta s. -n spetor ªvard.º
mager person; ªprov.º
flisa; sticka

2speta v. -de spreta, sticka
upp el. ut

spet{ig adj. -t -a spretig;
tunn o. mager m.m.

spets s. -en -ar 1 topp; udd
m.m.; sätta s. på piff o.d.
2 trådarbete; virkad,
knypplad s. 3 hund

spets- i sms; som förled i sms
spetsig m.m.

spetsa v. -de göra spetsig;
genomborra m.m.; s.
öronen ofta bildl. lyssna
noga

spets{are s. -n; pl. =, best. pl.
spetsarna

spets}art{ikel s.; i tidning
spets}be{last{ning s.
spets}blus s.
spets}borg{are s. kälkborg-
are

spets}borg{er{lig adj. -t -a
spets}bov s.; åld. skurk
spets}byx{or s. pl.
spets}båge s.
spetsbågestil se

spetsbågsstil
spets{båg{ig adj. -t -a
spets{bågs}stil äv.

spets{båge}stil s.
spets}duk s.
spets}forsk{ning s.
spets}fund{ig adj. -t -a ut-
spekulerad, hårdragen
o.d.

spets}fund{ig{het s. -en -er
spets}gard{in s.
spets}gavel s.

spets}gavl{ad adj.
spets}glans s.; mineral
spets}glas s.
spets}gård s.
spets}hund s.
spets{ig adj. -t -a
spets{ig{het s. -en -er
spets}kant{ad adj.
spets}klänn{ing s.
spets}knyppl{ing s.
spets}krage s.
spets}krås s. -et; pl. =
spets}lak{an s.
spets}mönster s.
spets}mössa s.
spets}nos{ig adj. -t -a
spets}näs{duk s.
spets}näs{ig adj. -t -a
spets}näst adj.; till näsa
spets}par{ent{es s.
klammerparentes

spets}prydd adj.
spets}sjal el. spets}schal s.
spets}tekno{logi s. -n
spets}under{kjol s.
spets}valv s.
spets}vinkel s.
spets}vinkl{ig adj. -t -a

1spett s. -et; pl. = järnstång
att bryta med; ten m.m.

2spett s. -en -ar som efterled i
fågelnamn, t.ex. hackspett

spetta v. -de bearbeta med
spett m.m.

spette}kaka el. spett}kaka s.
spett{ning s.
spett}plant{er{ing s.; av skog
spetälsk [spe•-] adj. -t -a

ofta substantiverat
spetälska s. -n av lepra-
bacillen orsakad sjuk-
dom

spetälske}sjuk adj. -t -a
spetälske}smitta s.
spex s. -et; pl. = parodiskt
lustspel; dråpligt upp-
träde el. skämt o.d.

spexa v. -de spela i el. upp-
föra spex; skämta upp-
sluppet o.d.

spex{are s. -n; pl. =, best. pl.
spexarna

spex{art{ad adj.

spex}för{fatt{are s.
spex}hum{ör s.
spex{ig adj. -t -a
spex{ig{het s.
spex}visa s.
spicke- i sms spicken
spicke}korv s.
spicken adj. spicket spickna
saltad o. torkad el. rökt

spicke}sill s.
spigg s. -en -ar fisk
spigg}stim s.

1spik s. -en -ar; en rostig s.;
hammare och s.; slå el.
träffa huvudet på spiken
ªbildl.º träffa rätt i ett an-
tagande e.d.

2spik adv. fullständigt, all-
deles; s. nykter

spika v. -de slå i spik;
ªvard.º bestämma, fast-
ställa

spik{ad adj. ªvard.º fullsatt
spik}blad s.; växt
spik}bräda s.
spik}huvud s.
spik}hål s.
spik{ig adj. -t -a; s. bräda
spik}klubba s.
spik}matta s.
spik{ning s.
spik{nings}tid s.; för akadem-

isk avhandling
spik}nykter adj.; särskr. äv.
spik}piano s.
spik}pist{ol s.
spik}rak adj. -t -a
spik}rätt adv.
spik}sko s.
spik}soppa s.
spik}säker adj.

1spila v. -de spjäla fisk för
torkning

2spila s. -n spilor spjäla för
spilning av fisk

spil{kum [spil•k-] s. -en -ar
liten djup skål

spill s. -et
spilla v. spillde råka hälla
ut; gagnlöst offra, kasta
bort m.m.

spill}halm s.
spill}kråka s.; fågel
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spill{kråks}bo s.
spill{ning s. -en exkre-
menter, dynga, gödsel
m.m.

spill{nings}glugg s.
spill{nings}hög s.
spillo se till spillo
spill}olja s.

1spillra s. -n spillror skärva,
flisa; lämning, rest m.m.

2spillra v. -de splittra;
spjälka o.d.

spillr{ing s.
spill}säd s.
spill}säker adj.
spill}tid s.
spill}tål{ig adj. -t -a
spill}vatten s.
spill}ved s.
spill}virke s.
spill}värme s.
spil}långa [-i•- äv. -ill•-] s.
spilad långa

spil{ning s.
spilta s. -n spiltor avbalk-
ning för häst i stall

spilt}vägg s.
spilå}pipa [spill•å-] s.; dalsk
spelpipa, låtpipa

spin{al [-a•l] adj. -t -a rygg-
märgs-, ryggrads-

spin{al}an{est{esi s.
spin{al}nerv s.
spindel s. -n spindlar 1 djur

2 smal axel i maskin o.d.;
mittpelare i spiraltrappa
m.m.

spindel}apa s.
spindel}ben s.
spindel}bult s.
spindel}docka s.; på svarv
spindel}gift s. -et
spindel}nät s.
spindel}olja s.; typ av smörj-

olja
spindel}skiv{ling s.
spindel}tråd s.
spindel}väv s.
spindel{vävs}tunn adj.
spin{ell [-ell•] s. -en -er

mineral
spin{ett [-ett•] s. -en -er
pianoliknande instru-

ment med tvärställda
vågräta strängar

spin{ett}spröd adj. spinett-
spröda toner

spinga v. -de ªprov.º spänta
sping}sticka s.

1spink s. -en -ar ªvard.º
spinkig person; ªprov.º
sparv, fink m.m.

2spink s. -et avfall el. rester,
t.ex. vid klippning

spinka v. -de ªprov.º klippa
bort bitar o.d., spänta

spink}bit s.
spink{ig adj. -t -a mager,
tunn

spink{ig{het s.
spinn [spinn] s. -et; pl. =

1 roterande rörelse; flyg-
plans skruvrörelse nedåt;
gå i s. 2 fiske med spinn-
spö; väv av spinnkvalster
m.m.

spinna v. spann, spunnit,
spunnen spunnet spunna,
pres. spinner

spinn{aker [spinn•-] s. -n; pl.
spinnakrar el. enl. eng. böjn.
ballongliknande försegel

spinn{aker}bom s.
spinn{are s. -n; pl. =, best. pl.

spinnarna äv. fjäril; äv.
spinnbete

spinn{ar}fjäril s.
spinn{bar adj. -t -a
spinn{bar{het s.
spinn}bete s. -t -n
spinn{eri [-i•] s. -et -er
spinn{eri}arbet{are s.
spinn{erska s. -n spinn-

erskor
spinn}fiske s.
spinn}hus s.; för kvinnliga lös-

drivare i ä. tid
spinn{ing s.
spinn}kvalster s.
spinn}körtel s.
spinn}mal s.
spinn}mask{in s.
spinn}mäst{are s.
spinn}rock s. -en -ar
spinn{rocks}hjul s.
spinn}rulle s.; på spinnspö

spinn}rör{else s.
spinn}sid{an s. best. kvinno-
sidan

spinn}spö s.; med rulle
spinn}tekn{ik s.
spinn}tråd s.
spinn}vårta s.
spin-off [-åff•] s. oböjl. en s.

gynnsam sidoeffekt av en
verksamhet

spin-off-ef{fekt s.
spion [-o•n] s. -en -er
spion}af{fär s.
spion{age [-a•s] s. -t [-et];
spioneri

spion{age}verk{sam{het s.
spion{era v. -de skaffa sig
upplysningar i hemlig-
het, t.ex. för främmande
makts räkning; s. på ngn

spion{eri [-ri•] s. -et -er fall
av spionerande

spion{eri}brott s.
spion{er{ing s.
spion{eri}verk{sam{het s.
spion}film s.
spion}flyg{ning s.
spion}hist{oria s.
spion}kamera s.
spion}org{an{is{at{ion s.
spion}satell{it s.
spion}tjänst s.
spion}öga s.

1spira s. -n spiror smal torn-
spets; stång av trädstam;
mindre bom el. rå på far-
tyg; härskarstav; lång
blomklase m.m.; ªvard.º
ben

2spira v. -de växa upp ur
jorden; begynna, växa
fram

spir{al [-a•l] s. -en -er före-
mål med form av skruv- el.
snäcklinje; preventivmedel

spir{al}block s.
spir{al}borr s.
spir{al}fjäder s.
spir{al}form{ad adj.
spir{al}form{ig adj. -t -a
spir{al}galax s.
spir{al}häft{ad adj.
spir{al}madrass s.
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spir{al}rör{else s.
spir{al}strukt{ur s.
spir{al}ställd adj. spiral-

ställda blad
spir{al}trappa s.
spir{al}vriden adj.
spir{ant [-an•t] s. -en -er

ªspråkv.º frikativa
spir{ant{isk adj. -t -a
spirea [-e•a] s. -n spireor

växt
spirea}buske s.
spirea}häck s.
spir{ill [-ill•] s. -en -er
spiralvriden bakterie

spir{it{ism [-is•m] s. -en tro
på förbindelse med av-
lidnas andar gm medier

spir{it{ist s. -en -er
spir{it{ist{isk adj. -t -a
spir{itu{al{is{era v. -de för-
andliga; göra anderik

spir{itu{al{is{er{ing s.
spir{itu{al{ism [-is•m] s. -en
åskådning som hävdar
att den sanna verklighet-
en är andlig; spiritism

spir{itu{al{ist s. -en -er
spir{itu{al{ist{isk adj. -t -a
spir{itu{al{itet [-e•t] s. -en -er
spir{itu{ell [-ell•] adj. -t -a
kvick, fyndig

spir{itu{osa [-o•-] s. -n rus-
drycker, spritvaror

spir{itu{osa}för{sälj{ning s.
spir{it{us [spi•-] s. oböjl.
sprit; ren s.

spir{itu{ös [-ö•s] adj. -t -a
sprithaltig, sprit-; spiritu-
ösa drycker

spir}krönt adj. s. torn
spir{ning s.
spir{nings}tid s.
spiro{ket [-ke•t] s. -en -er
spiralvriden mikroorg-
anism

1spis s. -en -ar 1 murad eld-
stad; anordning för mat-
lagning o.d. 2 ªboktr.º
oönskat avtryck av ut-
slutning o.d.

2spis s. -en ªåld.º föda, när-
ing

spisa v. -de ªåld.º äta; ªvard.º
lyssnande avnjuta (jazz)-
musik o.d.

spis{are s. -n; pl. =, best. pl.
spisarna ªvard.º person
som spisar jazzmusik o.d.

spis}bröd s. grovt hårt bröd
spis{bröds}fabr{ik s.
spisel s. -n spislar ªåld.º
spis; jfr 1spis 1

spisel}eld s.
spisel}hylla s.
spisel}häll s.
spisel}krans s.
spisel}vrå s.
spis}häll s.
spis}krok s.
spis}kupa s.
spis}kåpa s.
spis}lucka s.
spis}mur s.
spis{ning s. ªvard.º utan vid-

are s. helt enkelt, utan
vidare

spis}offer s. ªbibl.º veget-
abiliskt offer

spis}platta s.
spis}ring s.
spis}ros{or s. pl. röda kinder
av spisvärmen

spis}värme s.
spjut s. -et; pl. =
spjut}fisk s.
spjut}form{ad adj.
spjut}form{ig adj. -t -a
spjut}kast s. -et; pl. =
spjut}kast{are s.
spjut}kast{ning s.
spjut}skaft s.
spjut}spets s.
spjut}stång s.
spjut}stöt s.
spjut}udd s.
spjut}yxa s. ªhist.º
spjuver s. -n spjuvrar
spjuver{akt{ig adj. -t -a
spjuver{akt{ig{het s.

1spjäla s. -n spjälor ribba,
smal bräda o.d.

2spjäla v. -de spänna ut
med spjälor; förbinda
arm e.d. med spjäla som
stöd

spjäl}bänk s.
spjäl}för{band s.
spjäl}gard{in s. ªfinl.º persi-
enn

spjäl}grind s.
spjäl}jalu{si s.
spjälka v. -de; finl. äv.

spjälkte klyva, sönder-
dela, splittra; spjäla
bruten arm o.d.

spjälk{ning s.
spjäll s. -et; pl. = skiva för
reglering av gasgenom-
strömning i rör från eld-
stad el. förgasare m.m.

spjäll}band s.
spjäll}snöre s.
spjäl}låda s.
spjäl}stak{et s.
spjäl}säng s.
spjäl}verk s.
spjärn s. oböjl. stöd, fäste;

ta s. mot ngt
spjärna v. -de ta spjärn o.d.;

s. emot
spjärn}tag s.
spleen [-i•n] s. -en blaserad
olust, svårmod, livsleda

spleen}fylld adj.
splint s. -en ytved; träflis

m.m.
splinta v. -de klyva,
splittra; spänta

splint}borre s. -n splint-
borrar insekt

splint{ning s.
splint}ved s.

1split [-i•t] s. -et oenighet,
tvedräkt

2split [-itt] s. -en delning av
aktie(r) på flera på mindre be-
lopp m.m.

splits s. -en -ar
splitsa v. -de hopfoga tåg-

ändar gm flätning
splits}horn s.
splits{ning s.
splitt adv. fullständigt, all-
deles; s. galen, naken, ny

1splitter adv. splitt; s. ny
2splitter s. splittret; pl. =,

best. pl. splittren flisor,
skärvor
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splitter}bomb s.
splitter}fri adj. splitterfritt

glas
splitter}ny adj. helt ny
splitter}skada s.
splitter}skydd s.
splitter}säker adj.

1splittra v. -de
2splittra s. -n splittror flisa,

skärva
split}trans{akt{ion s.; till

2split
splittr{are s. -n; pl. =, best. pl.

splittrarna
splittr{ig adj. -t -a
splittr{ing s.
splittr{ings}för{sök s.
splittr{ings}pol{it{ik s.
spoiler [spåj•l-] s. -n; pl.

spoilrar el. enl. eng. böjn.;
plåtskiva e.d. på bil el. flyg-
plan med uppgift att på-
verka luftströmningen

spola v. -de 1 skölja m.m.;
ªvard.º förkasta, slopa
2 vinda upp garn på spolar

spol{are s. -n; pl. =, best. pl.
spolarna

spol{ar}vätska s.
spole s. -n spolar
spol}form{ad adj.
spol}form{ig adj. -t -a
spoli{era v. -de förstöra,
ödelägga

spoli{er{ing s.
spol{ing s. -en -ar ªvard.º
oerfaren ung man, pojk-
vasker

spol}mask s. -en -ar
spol}mask{in s.
spol{ning s. -en -ar
spol}pipa s.; i spole
spol}vatten s.
spondé s. -n -er versfot av
två betonade el. långa
stavelser

sponde{isk [-e•-] adj. -t -a
sponk{en [spån•k-] s. best.

ªvard.º sprit
spons{or [-ån•s-] s. -n -er
[-o•r-]; person el. företag
som ger ekonomiskt stöd
i utbyte mot reklaminsatser

o.d., stödjare, finansiär –
Sms-fog: sponsor- äv.
sponsors-.

spons{or}av{tal s.
spons{or}fin{ansi{er{ing s.
spons{or}firma s.
spons{or}före{tag s.
spons{or}kon{trakt s.
spons{or}peng{ar s. pl.
spons{or{skap s. -et
sponsra v. -de
sponsr{ing s.
spont el. spånt s. -en -er
kantlist och fals på
bräda e.d.; fog mellan så-
dana bräder m.m.

sponta el. spånta v. -de
förse el. hopfoga med
spont

spont{ad adj. el. spånt{ad
spåntat; spontade bräder

spont{an [-a•n] adj. -t -a
plötslig o. oöverlagd; utan
yttre påverkan

spont{an}abort s.
spont{an{ism [-is•m] s. -en
konstriktning som vill 
nå spontana effekter i
abstrakt måleri; spont-
anitet

spont{an{ist s. -en -er
spont{an{ist{isk adj. -t -a
spont{an{itet [-e•t] s. -en
spont{an}läk{ning s.
spont}fog{ning s.
spont}hyvel s.
spont{ning el. spånt{ning s.
spor [-o-] s. -en -er encellig
fortplantningskropp hos
vissa växter t.ex. ormbunk-
ar, svampar o. vissa urdjur
m.m.

spor{ad{isk [-a•-] adj. -t -a
enstaka, förekommande
här o. där el. då o. då,
spridd

spor{ad{isk{het s.
spor}gömme s.
spor}kapsel s.
sporra v. -de
sporre s. -n sporrar
sporr}hugg s.
sporr}hugga v.

sporr}sträck s. oböjl. rida i s.
rida mycket snabbt

sporr}trissa s.
spor}säck s.
sport s. -en -er – Sms-fog:

sport- (utom i sportsman).
sporta v. -de bedriva sport
sport}af{fär s.
sport}an{lägg{ning s.
sport}art{ikel s.
sport}be{ton{ad adj.
sport}bil s.
sport}bragd s.
sport}but{ik s.
sport}chef s.
sport}dryck s.
sport}dyk{are s.
sport}dyk{ning s.
sportel s. -n sportler mest i

pl. avgift från enskild till
tjänsteman för förrätt-
ning o.d. i ä. tid

sportel}syst{em s.
sport}evene{mang s.
sport}fisk{are s.
sport}fiske s.
sport{fiske}klubb s.
sport}flyg s.
sport}flyg{plan s.
sport}fåne s. ªvard.º
sport}gren s.
sport}hall s.
sport}handl{are s.
sport}hjärta s.
sport{ig adj. -t -a
sport{ig{het s.
sport}intr{esse s.
sport}intr{ess{er{ad adj.
sport}jacka s.
sport}journ{al{ist s.
sport}klubb s.
sport}kläd{er s. pl.
sport}kom{ment{at{or s.
sport}lov s. -et; pl. =
sport{lovs}vecka s.
sport}mod{ell s.; t.ex. av bil
sport}mössa s.
sport}ny{het s.
sport}plan s. -et; pl. =
sport}prest{at{ion s.
sport}re{dakt{ion s.
sport}re{dakt{ör s.
sport}red{skap s.
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sport}re{fer{at s.
sport}rodd s.
sport}sida s.; i tidning
sport}skjorta s.
sport}skytte s.
sports{lig adj. -t -a korrekt,
just; sport-; ett sportsligt
uppträdande; sportsliga
prestationer

sports}man s., till 1man
sports{manna}anda s.
sports{mäss{ig adj. -t -a
sport}stuga s.
sport{stuge}om{råde s.
sport}sänd{ning s.
sport}term s.
sport}ut{rust{ning s.
sport}ut{öv{ning s.
sport}vagn s.
sport{vagns}mod{ell s.
spor}växt s.
spot}light [spått•lajt] s. -en

-er strålkastare som ger kon-
centrerat ljus på litet
område

spot}mark{nad s.; för olja
m.m. med omedelbar leverans
för kontant betalning

spotsk adj. -t -a stursk,
övermodig, föraktfull

spotsk{het s.
spott s. -et 1 saliv  2 hån;
(allt) s. och spe

1spotta v. -de; s. i nävarna
(och ta nya tag)

2spotta s. -n spottor spätta
spott}filé s.
spott}kladd s. -en -ar ªvard.º

jfr 1kladd 2
spott}kluns s.
spott}kopp s.
spott}körtel s.
spott}loska s. ªvard.º
spott{ning s.
spott}strit s.; insekt
spott}styver s. strunt-
summa

spov s. -en -ar fågel
spov}ägg s.
sprak s. -et
spraka v. -de
sprak}fåle s. yster häst;
vildbasare, yrhätta

sprak{ning s.
sprak}sticka s. ªfinl.º tomte-
bloss

sprak}ved s.
sprall s. -en el. -et ªvard.º
spralla v. -de ªvard.º vara
sprallig; s. upp sig

sprall}hum{ör s.
sprall{ig adj. -t -a upp-
sluppen, uppspelt

sprall{ig{het s.
spratt s. -et; pl. = streck,
upptåg

sprattel s. sprattlet
sprattel}gubbe s.
sprattla v. -de
sprattl{ig adj. -t -a
sprattl{ing s. -en -ar
spray se sprej
spraya se spreja
sprayning se sprejning
sprej el. spray [sprej] s. -en

-er tryckbehållare för besprut-
ning med finfördelad
vätska el. finfördelat
pulver

spreja el. spraya v. -de be-
spruta med sprej

sprej}burk s.
sprej}flaska s.
sprej}för{pack{ning s.
sprej{ning el. spray{ning s.

-en -ar
sprej}torka v.
sprej}tork{ning s.
sprej}vätska s.
spreta v. -de; s. med fingrar-

na
spret{ig adj. -t -a
spret{ig{het s.
spri s. -et -n snedställt
rundhult som håller
segel sträckt

1spricka s. -n sprickor
2spricka v. sprack, spruckit,

sprucken sprucket
spruckna, pres. spricker

sprick}bild{ning s.
sprick}dal s.
sprick}fri adj.
sprick}full adj. -t -a
sprick}fylld adj.
sprick}färd{ig adj. -t -a

sprick{ig adj. -t -a; s. is med
sprickor

sprick{ig{het s.
sprick}mätt adj.
sprick{ning s.
sprick}säker adj.
sprida v. spred äv. spridde,

spritt el. spridit, spridd n.
spritt, pres. sprider

sprid{are s. -n; pl. =, best. pl.
spridarna

spridd adj. s. bebyggelse; en
vida s. växt

sprid{ning s.
sprid{nings}centr{um s.
sprid{nings}ef{fekt s.
sprid{nings}för{måga s.
sprid{nings}om{råde s.
sprid{nings}risk s.
sprid{nings}väg s.
sprill{ans adv. ªvard.º sprill-

ans ny splitter ny
1spring s. -et springande
2spring s. -et; pl. = tross för

förtöjning från fören
akteröver el. från aktern
föröver m.m.

1springa s. -n springor
2springa v. sprang, sprungit,

sprungen sprunget
sprungna, pres. springer

spring{are s. -n; pl. =, best.
pl. springarna häst i schack;
delfin m.m.

spring}bock s.
spring}brunn s.
spring}flicka s.
spring}flod s.
spring}form{ig adj. -t -a
spring}kniv s. stilett
spring}korn s.; växt
spring}källa s.
spring}lek s.
spring}mask s. -en -ar
spring{ning s.
spring}pojke s.
spring{pojks}plats s.
spring}schas el.

spring}sjas s. -en -ar ªngt
åld.º springpojke

spring}spår s.; vid hästkapp-
löpning

spring}tid s.
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spring}vatten s.
spring}vik{arie s.; på skola
spring}öppn{ing s.
sprinkler s. -n; pl. = el. enl.

eng. böjn. vattenspridare
i el. som automatisk eldsläck-
ningsanordning m.m.

sprinkler}an{lägg{ning s.
sprinkler}syst{em s.
sprint s. -en -ar reglande
nagel el. bult

sprinta v. -de ªvard.º springa
snabbt; spurta

sprinter s. -n; pl. sprintrar
el. enl. eng. böjn. kortdi-
stanslöpare

sprinter}di{stans s.
sprinter}fart s. -en
sprinter}lopp s.
sprinter}löp{ning s.
sprinter}stjärna s.
sprinter}sträcka s.
sprint}hål s.
spri}segel s.
spri}stång s.
sprit s. -en
sprita v. -de 1 ªvard.º supa

2 lossa frö från fäste; s.
ärter; s. bönor

sprit}be{gär s.
sprit}be{slag s.
sprit}böna s.
sprit}doft s.
sprit}dryck s.
sprit}dunk s. -en -ar
sprit}fabr{ik s.
sprit}flaska s.
sprit}fri adj.
sprit}för{sälj{ning s.
sprit}för{tär{ing s.
sprit}halt s.
sprit}halt{ig adj. -t -a
sprit}kon{sumt{ion s.
sprit}kont{roll{ant s.
sprit}kök s.
sprit}lack s.
sprit}lang{are s.
sprit}lang{ning s.
sprit}låga s.
sprit}lägga v.
sprit}lös{lig adj. -t -a
sprit}miss{bruk s.
sprit}miss{bruk{are s.

sprit{ning s.
sprit}orgie s.
sprit}penna s.
sprit}pro{blem s.
sprit}puts s. -en
sprit}putsa v.
sprit}på{verk{ad adj.
sprit}resa s.
sprit}rätt{ig{het s.; mest i pl.
sprits s. -en -ar liten spruta

e.d. som formar kakdeg,
smet etc.; äv. om kaka form-
ad med sprits

spritsa v. -de; s. kakor
sprit}serv{er{ing s.
sprits{ig adj. -t -a om vin
som innehåller kolsyra

sprit}skatt s.
sprits}krans s.; bakverk
sprit}smuggl{are s.
sprit}smuggl{ing s.
sprits{ning s.
sprit}spion s.
spritt adv. fullständigt, all-
deles; s. (språngande)
galen, s. naken

spritta v. spratt, sup. saknas,
pres. spritter rycka till el.
hoppa till m.m.

spritt{ande adj. oböjl. s.
melodi livlig o.d.

sprit}termo{meter s.
sprit}till{stånd s.
sprit}till{verk{ning s.
spritt{ning s. -en -ar
sprit}ut{skänk{ning s.
sprit}ånga s.
sprit}ärt{er s. pl.; mest i pl.
sprudel s. sprudlet
sprudla v. -de välla fram;
porla; s. glädje

sprudl{ande adj. oböjl. s.
skratt

sprund s. -et; pl. = tapphål
el. tapp i laggkärl; smal
öppning i kläder

sprunda v. -de sätta tapp i
laggkärl

sprund}hål s.
sprund{ning s.
sprund}tapp s. -en -ar
sprut s. -et; pl. =

1spruta s. -n sprutor

2spruta v. -de
sprut}box s., till 1box
sprut}fisk s.
sprut}flaska s.
sprut}hål s.
sprut}kanna s. ªfinl.º strilför-

sedd vattenkanna
sprut}lack{era v.
sprut}lack{er{ing s.
sprut}måla v.
sprut}mål{ning s.
sprut}narko{man s.
sprut{ning s. -en -ar
sprut}pist{ol s.
sprut}spets s.
sprutt s. -en ªvard.º fart;

sätta s. på ngt
sprygel s. -n spryglar pro-
filgivande byggnadsdel
på tvären i flygplans-
vinge m.m.

språk s. -et; pl. =; slå sig i s.
med börja samtala med

språka v. -de ªprov.º små-
prata

språk{as v. språkades; s. vid
språk}barri{är s.
språk}be{gåv{ad adj.
språk}be{gåv{ning s.
språk}be{handl{ing s.
språk}be{härsk{ning s.
språk}bland{ning s.
språk}bruk s.
språk}bruk{are s.
språk}centr{um s.
språk}dräkt s.
språk}ex{pert s.
språk}fam{ilj s.
språk}fel s.
språk}filo{sofi s.
språk}filo{sof{isk adj. -t -a
språk}form s. -en -er
språk}forsk{are s.
språk}forsk{ning s.
språk}fråga s.
språk}fränd{skap s.
språk}färd{ig{het s.
språk}för{bistr{ing s.
språk}för{därv s.
språk}för{ny{else s.
språk}för{stå{else s.
språk}ge{men{skap s.
språk}geo{grafi s.
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språk}geo{graf{isk adj. -t -a
språk}gransk{ning s.
språk}grupp s.
språk}gräns s.
språk}hist{oria s.
språk}hist{or{isk adj. -t -a
språk}in{lär{ning s.
språk}klyfta s.
språk}kon{flikt s.
språk}konst{när s.
språk}kon{sult s.
språk}kunn{ig adj. -t -a
språk}kunn{ig{het s.
språk}kun{skap s.
språk}kurs s.
språk}känsla s.
språk}labor{at{ori{um s.
språk}lekt{ion s.
språk{lig adj. -t -a; språkliga

egenheter
språk}ljud s.
språk}låda s. ªvard.º slå upp

el. sätta igång språklådan
börja prata

språk}lära s.
språk}lär{are s.
språk}man s., till 1man
språk}mel{odi s.
språk}miljö s.
språk}norm s.
språk}nämnd s. Svenska

språknämnden
språk}om{råde s.
språk}pol{it{ik s.
språk}pro{blem s.
språk}prov s. -et; pl. =
språk}psyko{logi s.
språk}re{form s.
språk}regel s. -n språkregler
språk}rens{ning s.
språk}resa s.
språk}rikt{ig adj. -t -a
språk}rikt{ig{het s.
språk}rubb{ning s.
språk}rykt s. ªåld.º språk-
vård

språk}rör s.
språk{sam adj. -t -ma
språk{sam{het s.
språk}sinne s.
språk}socio{logi s.
språk}strid s.
språk}strukt{ur s.

språk}stud{er{ande adj.
oböjl.; ofta substantiverat

språk}studi{er s. pl.
språk}stund s.
språk}svår{ig{het{er s. pl.
språk}teori s.
språktillägg avstavas

språk}till{lägg s. ªfinl.º
lönetillägg för språk-
färdighet

språk}trän{ing s.
språk}under{vis{ning s.
språk}ut{bild{ning s.
språk}ut{veckl{ing s.
språk}vet{are s. -n; pl. =,

best. pl. språkvetarna
språk}veten{skap s.
språk}veten{skap{lig adj.

-t -a
språk{veten{skaps}man s., till

1man
språk}vidr{ig adj. -t -a
språk}vidr{ig{het s.
språk}vård s. -en
språk}vård{ande adj. oböjl.
språk}vård{are s.
språk}öra s.
språk}öv{ning s.
språng s. -et; pl. =
språng{ande adv. spritt s.

galen spritt galen
språng{art{ad adj.
språng}av{gift s.; för betäck-

ning
språng}bräda s.
språng}bräde s.
språng}fika s. ªvard.º
språng}kudde s.
språng}marsch s.
språng{ning s. flätning av
parallellt spända trådar
medelst pinnar till band
el. spets m.m.

språng}sedel s. intyg om
betäckning

språng}segel s.
språng}skikt s.; vattenskikt

i sjö
språng{vis adv.
språte s. -n språtar ªprov.º
spröt

spräcka v. spräckte bringa
att spricka o.d.

spräck{lig adj. -t -a brokig,
fläckig

spräck{lig{het s.
spräck{ning s.
spräck}pan{el s.; under puts
spräng- i sms till brist-
ningsgränsen fylld med
ngt

spränga v. sprängde
spräng{ar}bas s. -en -ar
spräng{are s. -n; pl. =, best.

pl. sprängarna
spräng}at{tent{at s.
spräng{bar adj. -t -a
spräng{bar{het s.
spräng}bomb s.
sprängd adj. s. anka lätt
saltad; sprängt boksnitt
med färgprickar

spräng}deg s.
spräng}dåd s.
spräng}elda v.
spräng}full adj. -t -a full till
bristningsgränsen

spräng}fylld adj. fylld till
bristningsgränsen

spräng}färd{ig adj. -t -a
spräng}gel{at{in s.
spräng}gran{at s.
spräng}hål s.
spräng}jan s.; i brädspel
spräng}kil s.
spräng}kraft s.
spräng}ladd{ad adj.
spräng}ladd{ning s.
spräng}lista s. vallista med
andra kandidater än
partiets officiella

spräng}lärd adj. mycket
lärd

spräng}läsa v. läsa in-
tensivt

spräng}medel s.
spräng{ning s. -en -ar
spräng}patr{on s.
spräng}rida v.
spräng}sats s.
spräng}skiss s.
spräng}skott s.
spräng}sten s.
spräng}stoff s.
spräng}säker adj.
spräng}verk{an s.
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spräng}värk s. -en
spräng}värka v.
spräng}ämne s.
spräng{ämn{es}ex{pert s.
spräng{ämn{es}in{spekt{ör s.
spräng}ört s.

1sprätt s. -en -ar 1 snobb
2 mest oböjl. ªvard.º fart;
kläm m.m.; sätta s. på sina
pengar

2sprätt s. -et sprättande
1sprätta v. sprätte, sprätt,

pres. sprätter 1 krafsa,
riva; skvätta  2 vara
sprättig o.d.

2sprätta v. -de ta upp i
sömmen; skära upp el.
öppna m.m.

sprätt{akt{ig adj. -t -a
sprätt{akt{ig{het s.
sprätt}båge s. stå som en s.
stå kraftigt böjd

sprätt}höna s. frigående
höna

sprätt{ig adj. -t -a
sprätt{ig{het s.
sprätt}kniv s.
sprätt{ning s.
sprätt}ägg s.; från sprätthönor
spröd adj. sprött spröda
spröd{het s.
spröd}värma v.
spröd}värm{ning s.
spröjs s. -en -ar list som
delar ett fönster

spröjs{ad adj. spröjsade
fönster

spröjs}fri adj.
spröjs}verk s.
spröt s. -et; pl. =
spröta v. -de stödja el. förse
med spröt

spröt}korg s.
spröt{ning s.
spurt s. -en -er ökad slutfart
i tävling; sista kraftan-
strängning o.d.

spurta v. -de; s. i mål
spurt{are s. -n; pl. =, best. pl.

spurtarna
spurt}seger s.
spurt}slå v.
spurt}stark adj. -t -a

spurt}strid s.
spurt}sträcka s.
sput{nik [sputt•-] s. -en -ar

rysk rymdsatellit
spy v. spydde, spytt, spydd

n. spytt, pres. spyr
spya s. -n spyor uppkast-
ning

spy}boll s.; uppstött av t.ex.
rovfågel

spyd{ig adj. -t -a
spyd{ig{het s. -en -er
spy}fluga s.
spy}färd{ig adj. -t -a ªvard.º
spy{gatt [spy•- el. -gatt•] s.

-et; pl. = hål för vatten-
avledning i fartygs sida
el. i däck m.m.

spy{gatt}rör s.
spy}påse s. ªvard.º för ressjuka
spå v. spådde, spått, spådd

n. spått, pres. spår
spå{dom s. -en -ar spående;
förutsägelse

spå{doms}konst s.
spå{ende s. -t
spå}gumma s.
spå}kunn{ig adj. -t -a
spå}kvinna s.
spå}kär{ing el. spå}kärr{ing s.
spå}man s. -nen, pl. -män,

best. pl. -männen
spån s. -et; pl. = träflisa

1spåna s. -n spånor mest. pl.
ªbildl.º spån

2spåna v. -de klyva till
spån; spåntäcka; impro-
visera repliker på scenen
m.m.

spån{ad s. -en spinning av
garn; spunnet garn

spån{ads}arbete s.
spån{ads}materi{al s.
spån{ads}växt s.
spån}av{fall s. -et
spån}flät{ning s.
spång s. -en; pl. spänger el.

-ar stock el. smal gång-
bro av stockar över bäck
m.m.

spånga v. -de lägga spång
över

spång{ning s.

spån}gul adj. -t -a
spång}väg s.
spån}hyvel s.
spån{ing s.
spån}korg s.
spån}platta s.; av träflis
spån{platte}fabr{ik s.
spån}skiva s.; av träflis
spån{skive}fabr{ik s.
spån}slå v. gå och s. flanera
spånt se spont
spånta se sponta
spåntad se spontad
spån}tak s.
spåntning se spontning
spån}täcka v.
spån}täck{ning s.
spår s. -et; pl. =; inte ett s.
inte ett dugg

spåra v. -de
spår{are s. -n; pl. =, best. pl.

spårarna
spår{bar adj. -t -a
spår{bar{het s.
spår}bunden adj.
spår}drag{ning s.
spår}ele{ment s.
spår}finn{are s.
spår}hund s.
spår{ig adj. -t -a
spår}ljus s.
spår{ljus}pro{jekt{il s.
spår}lös adj. -t -a
spår{ning s.
spår}om{råde s.
spår}sinne s.
spår}snö s.
spår}stämpel s.
spår}tecken s.; av djur
spår}vagn s.
spår{vagns}för{are s.
spår{vagns}håll{plats s.
spår{vagns}linje s.
spår{vagns}resa s.
spår{vagns}traf{ik s.
spår}vidd s.
spår}väg s. -en -ar
spår}väg{are s. -n; pl. =, best.

pl. spårvägarna person
anställd vid spårvägen

spår{vägs}kors{ning s.
spår{vägs}spår s.
spår{vägs}traf{ik s.
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spår}ämne s.
spå}tistel s.
spä se späda
späck s. -et fettlager under
huden hos svin, val, säl
m.m.

späcka v. -de stoppa in
späck el. frukt o.d. i stek
m.m.; ªbildl.º fylla, proppa

späck{ad adj. s. plånbok
späck}hugg{are s.; valdjur
späck{ig adj. -t -a; späckigt

fläsk
späck}lager s., till 1lager
späck{ning s.
späck}nål s.
späck}strimla s.
späd adj. spätt späda
späda el. spä v. spädde,

spätt, spädd n. spätt, pres.
späder el. spär tunna ut,
blanda ut o.d.; spä på
ªvard.º lägga till, över-
driva m.m.

späd}barn s.
späd{barns}gråt s.
späd{barns}skrik s.
späd{barns}stol s.
späd{barns}vård s. -en
späd{barns}ålder s.
späd}gris s.
späd{het s.
späd}kalv s.
späd{kalvs}stek äv.

späd{kalv}stek s. -en -ar
späd}lemm{ad adj.
späd{ning s.
späd}vuxen adj.
späka v. späkte kuva begär
hos kroppen o.d.; s. sig

späk{else s. -n -r späkning
späk{ning s. -en -ar
spänd adj. s. uppmärksam-

het
spänd{het s.

1spänn s.; pl. = ªvard.º krona;
en s.

2spänn s. oböjl. sätta i s. så
att det sitter spänt; sitta
på s. med spänd uppmärk-
samhet o.d.

3spänn s. -et; pl. = avstånd
mellan ledningsstolpar

spänna v. spände
spänn{ande adj. oböjl. s. läs-

ning fängslande o. nerv-
kittlande

spänn{are s. -n; pl. =, best. pl.
spännarna metallbåge el.
-ring med nål för rem m.m.

spänn}band s.
spänn{bar adj. -t -a
spänn{bar{het s.
spänn}bet{ong s.
spänn}buckla s. ªarkeol.º till

spänne
spänn}bälte s.
spänne s. -t -n
spänn}fjäder s.
spänn}hål s.
spänn{ing s. -en -ar
spänn{ings}fall s.; i elektrisk

krets
spänn{ings}fylld adj.
spänn{ings}fält s.
spänn{ings}för{ande adj.

oböjl.
spänn{ings}för{håll{ande s.
spänn{ings}ladd{ad adj.
spänn{ings}lysten adj.
spänn{ings}lös adj. -t -a
spänn{ings}till{stånd s.
spänn}kraft s.
spänn}likn{ande adj. oböjl.;

till spänne
spänn}papp s.
spänn}ram s.
spänn}skruv s.
spänn}tag s.
spänn}tamp s.
spänn}vidd s. ªäv. bildl.º av-
stånd mellan åsikter, intress-
en o.d.

späns el. spens s. -en -er
ªhist.º kort uniformsrock
för kadett; styvt midje-
band i kjol

späns}band s. ªhist.º
spänst s. -en spänstighet
spänsta v. -de visa sig
spänstig, uppträda
spänstigt o.d.

spänst{ig adj. -t -a smidig o.
stark

spänst{ig{het s.
spänst}öv{ning s.

spänta v. -de; s. stickor
spänt}kniv s.
spänt{ning s.
spänt}sticka s.
spärgel [-rj- el. -rg-] s. -n

växt
spärr s. -en -ar 1 anordn-
ing som avstänger el.
stoppar o.d. 2 i uttr. rida
s. mot ngt anfalla el. mot-
sätta sig ngt  3 sätta med
s. spärrad stil; ha tårna el.
ögonen på s. ut- resp. upp-
spärrade

spärra v. -de 1 avstänga,
stoppa m.m. 2 s. med
klorna hålla klorna isär;
s. ett ord sätta med ökat
avstånd mellan bokstäv-
erna

spärr}ball{ong s.
spärr}bom s.
spärregel avstavas

spärr}regel s. -n spärreglar
äv. spärrigel avstavas
spärr}rigel; -n spärriglar

spärr}eld s.
spärr}gren{ig adj. -t -a med
spretande grenar

spärr}grind s.
spärr}hake s.
spärr{ig adj. -t -a spretig
spärrigel se spärregel
spärritt avstavas spärr}ritt s.
spärr}konto s.
spärr}linje s.
spärr}lista s.
spärr}mek{an{ism s.
spärr{ning s. -en -ar
spärr}om{råde s.
spärr}ton s. -en -er i telefon
spärr}vakt s.
spätta s. -n spättor 1 fisk

2 ªvard.º kvinnlig följe-
slagare el. motsvarighet till
skinnknutte

spätt}filé s.
spö s. -et -n; ge ngn el. få s.

vard. stryk; slita s. lida
spöstraff i ä. tid

spöa v. -de ªvard.º ge stryk
o.d.

spö}fiske s.
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spöka v. -de
spök{akt{ig adj. -t -a
spök{akt{ig{het s.
spök}bild s.
spök}blek adj. -t -a
spök}djur s.
spöke s. -t -n
spök{else s. -t -n ªåld.º spöke
spök{eri [-i•] s. -et -er upp-
trädande av spöken

spök}fig{ur s.
spök}ge{stalt s.
spök}grå adj.
spök}hist{oria s.
spök}hus s.
spök}lik adj. -t -a
spök}likn{ande adj. oböjl.
spö}knippa s.
spö}knippe s.
spök}rom{ant{ik s.
spök}rädd adj.
spök}rädsla s.
spök}röst s.
spök}skepp s.
spök}skriv{are s.
spök}slott s.
spök}stad s., till 1stad
spök}stäm{ning s.
spök}syn s.
spök}timme äv. spök}-

timma s.
spök}vit adj. spökvitt spök-

vita
spö}påle s.; för spöstraff
spö}rapp s. -et; pl. =
spö}regn s. störtregn
spö}regna v.
spörja v. sporde, sport,

spord n. sport, pres.
spörjer, pres. pass. spörj(e)s
el. vard. spörs ªåld.º fråga;
erfara, röna

spörs}mål s. -et; pl. = fråga;
ªfinl. äv.º enskild fråga i
riksdagen

spö}slit{ning s.
spö}straff s. -et; pl. =
square}dans [skwär-] el.

square}dance s.; amerikansk
folkdans i 2/4-takt

1squash [skvås• el. skoås•] s.
-en bollspel där gummiboll
slås mot lokalens väggar

2squash [skvås• el. skoås•] s.
-en -er pumpa

squash}bana s.
squash}hall s.
squash}spel{are s.
squaw [skvå• el. skoå•] s. -n

-er indiankvinna
sri{lank{es [-e•s] s. -en -er
lankes

sri{lank{es{isk adj. -t -a
S-slagen [ess•-] adj. S. tross
S-spunnen adj. S. tråd
sta adv. ªprov.º åstad, i väg

o.d.; rusa s. och göra ngt
stab s. -en -er personal
som biträder militär
chef; samling med-
arbetare o.d.

stabba v. -de gå stelbent,
stappla m.m.

stabbe s. -n stabbar
brädspel; huggkubb m.m.;
ªvard.º far

stabb{ig adj. -t -a kort o.
tjock, stelbent, stappl-
ande m.m.; s. mat bastant,
kraftig

stabb{ig{het s.
stabb}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. stabbläggarna ªåld.º
på brädgård

stabbur s. ªåld.º stolpbod
stabburs}loft s.
stab{il [-i•l] adj. -t -a stadig;
säker, trygg o.d.

stab{il{is{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning som
minskar krängning på
båt och flygplan

stab{il{is{era v. -de göra
stadig, stadga

stab{il{is{er{ing s.
stab{il{is{er{ings}medel s.
stab{il{is{er{ings}pol{it{ik s.
stab{il{is{er{ings}pro{gram s.
stab{il{is{er{ings}åt{gärd s.
stab{il{itet [-e•t] s. -en
stab{il{itets}fakt{or s.
stabs}bil s.
stabs}chef s.
stabs}fur{ir s.
stabs}kom{pani s. -et -er
stabs}kvart{er s. -et; pl. =

stabs}of{fic{er s.
stabs}tjänst s.
stack s. -en -ar
stacka v. -de; s. halm
stack{are s. -n; pl. =, best. pl.

stackarna
stack{ars adj. oböjl.; uttryck

för medömkan; s. liten; s.
dej el. du

stack{at{era v. -de framföra
ngt stackato o.d.

stack{at{er{ing s. ªmus.º
1stack{ato [-ka•- äv. -katt•-]

adv. med åtskilda toner;
stötvis, hackigt

2stack{ato [-ka•- äv. -katt•-]
s. -t -n

stack{ato{art{ad adj.
stack{ig adj. -t -a kort;
hackig

stack{ig{het s.
stack}moln s.
stack}myra s.
stack{ning s.

1stad s. -en el. vard. stan; 
pl. städer 1 stor tätort  
2 i obest. sing. ªåld.º ställe,
plats; tillflyktsort; ingen
varaktig s.; var och en
i sin s.

2stad s. -en -er kant på väv
stad}band s.
stadd adj. statt stadda endast

predikativt vara s. på resa
befinna sig på resa; vara
s. i utveckling vara under
utveckling

stad}fästa v. stadfäste fast-
ställa; styrka

stad}fäst{else s. -n -r
stad{fäst{else}brev s.
stad}fäst{ning s.

1stadga s. -n stadighet
2stadga s. -n stadgor saml-

ing föreskrifter; förordn-
ing

3stadga v. -de föreskriva;
göra stadig; s. sig bli
stadig

stadg{ad adj. föreskriven;
stadig, säker m.m.

stadg{ande s. -t -n
stadg{ar s. pl.; samling före-
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skrifter el. bestämmelser
o.d.

stadge}en{lig adj. -t -a
stadge}för{slag s.
stadge}vidr{ig adj. -t -a
stadge}ändr{ing s.
stadie}över{gång s.
stad{ig adj. -t -a
stad{ig{het s.
stad{ig}var{ande adj. oböjl.

s. anställning
1stadi{on s.; best. =; pl. =; 

ett s. idrottsplats med
åskådarplatser runt om

2stadi{on s.; best. =; pl. stadier;
ett s. forngrekiskt längdmått

stadi{on}publ{ik s.
stadi{um s. stadiet stadier
skede el. punkt i utveckling
m.m.

stad}kant s.
stads{akt{ig adj. -t -a
stads}antikv{arie s.
stads}arki{tekt s.
stads}ark{iv s.
stads}ark{iv{arie s.
stads}aukt{ion s.
stads}barn s.
stads}be{bygg{else s.
stads}be{folk{ning s.
stads}biblio{tek s.
stads}biblio{tek{arie s.
stads}bild s.
stads}bo s. -n -r
stads}bud s.
stads{buds}bricka s.
stads}buss s.
stads}bygd s.
stads{bygg{nads}konst s.
stads{bygg{nads}kont{or s.
stads{bygg{nads}nämnd s.
stads}del s. -en -ar
stads{dels}chef s.
stads{dels}full{mäkt{ig adj.;

pl. -e substantiverat
stads{dels}för{valt{ning s.
stads{dels}nämnd s.
stads}di{rekt{ör s. ªfinl.º
stads}full{mäkt{ig adj.; pl. -e

substantiverat; äldre motsvar-
ighet till kommunfull-
mäktig

stads}gas s.

stads}gata s.
stads}gräns s.
stads}hot{ell s.
stads}hus s.
stads}ingenj{ör s.
stads}jur{ist s.
stads}kamr{er s.
stads}kansli s.
stads}kont{or s.
stads}kult{ur s.
stads}kärna s.
stads}kör{ning s.
stads}lag s. -en -ar ªhist.º
stads}land{skap s.
stads}liv s.
stads}läk{are s.
stads}miljö s.
stads}miss{ion s.
stads}mur s.
stads}muse{um s.
stads}männ{iska s.
stads{mäss{ig adj. -t -a
stads}not{arie s.
stads}om{buds{man s.
stads}park s.
stads}plan s. -en -er
stads{plane}arki{tekt s.
stads{plane}för{slag s.
stads}plan{er{ad adj.
stads}plan{er{are s.
stads}plan{er{ing s.
stads{plane}ändr{ing s.
stads}port s.
stads}privi{legi{er s. pl.
stads}reg{ister s. ªlantmät.º
stads}resa s.
stads}re{vis{or s.
stads}rum s.
stads}se{kret{er{are s.
stads}styr{else s. ªfinl.º
kommunstyrelse i stad

stads}teater s.
stads}traf{ik s.
stads}träd{gårds{mäst{are s.
stads}tull s. ªhist.º
stads}vapen s.
stads}vet{er{in{är s.
stads}vimmel s.
stads}vy s.
stads}äga s.
stad}vända v.; till 2stad; s.

lakan
stad}vänd{ning s.

staf{ett [-ett•] s. -en -er
staf{ett}lag s. -et; pl. =
staf{ett}lopp s.
staf{ett}löp{ning s.
staf{ett}pinne s.
staf{ett}växl{ing s.
staff{age [-a•s] s. -t [-et];
djur- el. människofigurer
på landskapsmålning e.d.;
bifigurer, utfyllnad o.d.

staff{age}fig{ur s. person
som spelar en helt
underordnad roll

staff{era v. -de måla staff-
age på m.m.

staffli [-i•] s. -et; pl. -er äv. -n
tavelställ

staffli}mål{are s.
staffli}mål{ning s.
stafylo{kock [-kåkk•] s. -en 

-er kulbakterie som mest
växer i druvklasliknande
hopar

stafylo{kock}stam s.
stag s. -et; pl. = stöttande

stållina; sträva av metall;
gå över s. vända mot
vinden

staga v. -de stötta med
stag e.d.

stag{ad adj. ªvard.º berusad
stag{flat{ion s. -en ekonom-
isk stagnation med in-
flation

stagg s. -en -ar 1 sällan pl.;
gräs 2 storspigg

stagn{at{ion [stann-] s. -en 
-er

stagn{era [-nne•-] v. -de
avstanna t.ex. i utveckling;
stocka sig o.d.

stagn{er{ing s.
stag{ning [-a•gn-] s.
stag}segel s.
stag}vända v.; med fören mot

vinden
stag}vänd{ning s.

1stajla v. -de ªvard.º visa hur
stilig man är

2stajla se styla
stajling se styling
stajlist se stylist
staka v. -de 1 driva fram
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med stake; utmärka väg
e.d. med stakar; s. sig
fram t.ex. i båt 2 svara fel;
s. sig ªvard.º komma av
sig, fastna på ngt

stak{are s. -n; pl. =, best. pl.
stakarna

stake s. -n stakar
stak{et [-ke•t] s. -et; pl. =
stak{et}ribba s.
stak{et}spjäla s.
stak{et}stolpe s.
stak{ig adj. -t -a; s. läsning
hackig, stapplande

stak}käpp s.
stak}ljus s.
stak{ning s.
stak}tag s.
stak}åra s.
stal{agm{it [-i•t] s. -en -er
uppstigande droppsten

stal{akt{it [-i•t] s. -en -er
nedhängande droppsten

stal{akt{it}grotta s.
stalin{ism [-is•m] s. -en
politiskt system i Sovjet-
unionen under J. Stalins
ledning

stalin{ist s. -en -er
stalin{ist{isk adj. -t -a
stalin}orgel s.; artilleripjäs

1stall s. -et; pl. = el. ibl. -ar
byggnad för hästar el. för
lok m.m.; jfr. 2stall

2stall s. -et; pl. = kantställd
skiva som håller sträng-
arna upplyfta över lock-
et på stråkinstrument;
professionell grupp av
medarbetare; fiolstall;
proffsstall

3stall [stå•l] s. -en -ar över-
stegring av flygplan

stalla v. -de 1 sätta in häst-
ar i stall  2 hästen stallar
kastar vatten, urinerar

stall}backe s.
stall}broder s. kamrat,
kumpan

stall}bygg{nad s.
stall}dräng s.
stall}dörr s.
stall}fodra v.

stall}fodr{ing s.
stall}fot s.
stall}gödsel s.
stall}kamr{at s.; om hästar;

även om idrottsmän i samma
professionella lag

stall}knekt s.
stall}komp{is s. ªvard.º
stall{ning s.
stall}pojke s.
stall}tips s.
stallykta avstavas stall}lykta s.
stallänga avstavas stall}-

länga s.
stall}ört s.; örtväxt
stalp s. -et; pl. = äv. -er
brant, stup

stalp{ig adj. -t -a
stam s. -men -mar 1 träd-
stam, folkstam, ordstam
m.m. 2 ªåld.º stäv på fartyg

stam}aktie s.; motsatt: prefer-
ensaktie

stam}an{ställd adj. ªmil.º
stam}bana s.
stam}be{släkt{ad adj.
stam}bok s. -en stamböcker

över husdjursras m.m.
stam{bok(s)}för{ing s.
stam}bord s.; för stamgäst(er)
stam}djur s.
stam}far äv. stam}fader s.
stam}fast{ig{het s.
stam}frände s.
stam}fränd{skap s.
stam}för{vant s. -en -er
stam}för{vant{skap s.
stam}gods s.
stam}gäst s. fast restaurang-
gäst

stam}hövd{ing s.
stam}knöl s.; hos växt
stam}krog s.
stam}kund s. fast kund
stam}linje s.; för elektricitet
stam}lok{us s. stamtillhåll

o.d.
stamma v. -de 1 s. från
vara avkomling av, här-
leda sig från  2 tala
hackigt o.d.

stamm{are s. -n; pl. =, best.
pl. stammarna

stam}moder s.
stam{ning s.
stam{nings}be{svär s.
stam}of{fic{er s.
stam}ort s. -en -er

1stamp s. -en -ar verksam del i
krossverk; stämpel- el.
pressverktyg m.m.

2stamp s. -et stampande
stampa v. -de 1 stöta foten
i marken; gunga lång-
skepps om fartyg 2 s. (på)
ngt ªvard.º belåna ngt på
pantlånekontor

stamp{en s. best. ªvard.º
pantlånekontoret

stam}pers{on{al s. fast an-
ställd personal vid för-
svaret

stamp}kvarn s.
stamp{ning s. -en -ar
stam}publ{ik s.
stamp}verk s.
stam}stav{else s.
stam}ställe s.
stam}tavla s.
stam}till{håll s. fast tillhåll
stam}trupp s.
stam}träd s.
stam{vört}styrka s.; mått på

fyllighet hos öl
stand{ar [-a•r] s. -et; pl. =
fana på stång

stand{ar}bär{are s.
stand{ard [stan•d-] s. -en -er
normaltyp; normalmått;
högt el. lågt plan; levnads-
nivå; ekonomisk ställning;
rymdmått för sågat virke
om 4,672 m3 m.m.

stand{ard}argu{ment s.
stand{ard}av{vik{else s.; i

statistik
stand{ard}ex{empel s.
stand{ard}form{at s.
stand{ard}fras s. -en -er
stand{ard}för{bättr{ing s.
stand{ard}för{pack{ning s.
stand{ard}för{sämr{ing s.
stand{ard}hus s.
stand{ard}höj{ning s.
stand{ard{is{era v. -de be-
stämma el. genomföra
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normaltyp för ngt; likrikta
m.m.

stand{ard{is{er{ing s.
stand{ard{is{er{ings}kom{-

miss{ion s.
stand{ard}krav s.
stand{ard}lös{ning s.
stand{ard}mod{ell s.
stand{ard}mått s.
stand{ard}möbel s.
stand{ard}nivå s.
stand{ard}pro{dukt s.
stand{ard}prov s. -et; pl. =
stand{ard}skåp s.
stand{ard}stegr{ing s.
stand{ard}stor{lek s.
stand{ard}sänk{ning s.
stand{ard}typ s.
stand{ard}ut{för{ande s.
stand{ard}ut{jämn{ing s.
stand{ard}ut{rust{ning s.
stand{ard}ut{veckl{ing s.
stand{ard}vagn s.
stand{ard}verk s.; klassiskt
verk av bestående 
värde

stand{ard}ök{ning s.
stand{ar}stång s.
stand-by [ständbaj•] adv.;

mest som förled som hålls
i beredskap för att tjäna
som reserv

stand-by}bilj{ett s.
stand{ert [stan•d-] s. -en -ar
trekantig el. tvåtungad
flagg på fartyg

stand{ert}fall s.; för hissning
o.d.

stand-in [ständinn•] s. oböjl.
ersättare för skådespelare
m.m.; en s.

stand}olja s. tjockflytande
värmebehandlad linolja
i färger m.m.

stank s. -en -er
stank}fri adj.
stanna v. -de
stann}fågel s.
stann{ing s. -en -ar inhugg-
ning där ändar av däcks-
plankor vilar i för o.
akter m.m.

stanni{ol [-o•l el. -å•l] s. -en

tenn i form av blad,
tennfolie

stanni{ol}blad s.
stanni{ol}papper s.
stann}plan s. -et; pl. = vid

hiss
1stans s. oböjl.; hopskr. vanl.

annanstans, någonstans
möjlig plats; någon s.,
ingen särskild s.

2stans s. -en -ar redskap för
hålslagning m.m.

3stans s. -en -er strofform av
åtta femfotade jambiska
versrader m.m.

stansa v. -de slå hål i,
skära ut med stans m.m.

stans{are s. -n; pl. =, best. pl.
stansarna

stans{eri [-i•] s. -et -er
stans{ning s.
stans}op{er{at{ris s.
stans}op{er{at{ör s.
stans}verk{tyg s.
stapel s. -n staplar
stapel}av{löp{ning s.
stapel{bar adj. -t -a som
kan staplas

stapel}bädd s.
stapel}dia{gram s.
stapel}lägga v.
stapel}lägg{ning s.
stapel}plats s. hamnplats
med lager av varor

stapel}sätta v.
stapel}sätt{ning s.
stapel}vara s.
stapla v. -de lägga i stapel,
trava

stapl{ing s.
stapl{ings{bar adj. -t -a
stapl{ings}truck s.
stappla v. -de
stappl{ande adj. oböjl. s. steg
star}båt s.; segelbåt
stare s. -n starar fågel
star}flock s. -en -ar
star}holk s.
stark adj. -t -a
stark}doft{ande adj. oböjl.
stark}dryck s.
stark{het s.
stark}sprit s.

stark}sprungen adj.
stark}ström s.
stark{ströms}led{ning s.
stark}ton s., till 1ton
stark}ton{ig adj. -t -a
stark}tryck s.
stark}tryck{ig adj. -t -a
stark}vara s.; mest i pl. sprit
stark}vin s., till 1vin
stark}öl s.
starr s. -en 1 ögonsjukdom
med grumling av linsen
(grå s.) el. med ökning av
trycket i ögat (grön s.)
2 halvgräs

starr}art s.
starr}bliga v. stirra el. glo

stelt
starr}grå adj.
starr}gräs s.
starr}kärr s.
starr}op{er{at{ion s.
starr}op{er{er{ad adj.
start [start• el. sta•rt] s. -en

-er igångsättning; början
starta [-art•a el. -a•rta] v.

-de
starta-eget-bi{drag s. bi-
drag till att starta egen
rörelse

start}an{ordn{ing s.
start{are s. -n; pl. =, best. pl.

startarna
start}av{gift s.
start}bana s.
start}batt{eri s.
start}bi{drag s.
start}bil s.; i hästkapplöpning
start}block s.
start}elva s.; i fotboll
starter [-a•r-] s. -n; pl.

startrar el. enl. eng. böjn.
startledare

start}flagga s.
start}fålla s.
start}fält s.
start}galopp s.
start}grop s.
start}grupp s.
start}hjälp s.
start}kap{it{al s.
start}klar adj. -t -a
start}knapp s.
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start}led{are s.
start}linje s.
start}lista s.
start}läge s.
start}man s., till 1man i lag-

tävling, t.ex. stafett
start}mot{or s.
start{ning [-art•- äv. -a•rt-] s.

-en -ar
start}nummer s.
start}nyckel s.
start}pall s. -en -ar
start}pist{ol s.
start}plats s.
start}platta s.
start}punkt s.
start}rak{et s.
start}sida s. webbsida som
webbläsaren är inställd
att visa vid start

start}sign{al s.
start}skott s.
start}snabb adj. -t -a
start}snabb{het s.
start}spår s.
start}sträcka s.
start}ur s. -et; pl. =
start}växel s.
start}ög{on{blick s.
stas s. -en -er blodstockning
stas}binda s.
stass s. -en -er ªvard.º ståt,
grannlåt; festdräkt o.d.

stassa v. -de ªvard.º ståta,
svassa m.m.

stass{ig adj. -t -a
1stat s. -en -er 1 rike, land

o.d. 2 plan för inkomster
o. utgifter, budget; för-
teckning över tjänste-
mannakår m.m.; officer
på (aktiv) stat yrkesoffic-
er i aktiv tjänst  3 avlön-
ing för lantarbetare i
naturaförmåner i ä. tid

2stat s. oböjl. ªåld.º föra (stor)
s. föra stort hus, ha dyr-
bar representation

stat{ar}bo{stad s.
stat{are s. -n; pl. =, best. pl.

statarna lantarbetare
med avlöning efter stat-
system i ä. tid

stat{ar}hustru s.
stat{ar}pojke s.
stat}be{handl{ing s.
stat{era v. -de medverka
som statist

stat{er{ing s. -en -ar
stat}folk s.
stat}för{slag s.
stat{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om fasta kroppars
jämvikt

stat{ion [-(t)so•n] s. -en -er
stat{ion{era [-tsone•-] v. -de
förlägga

stat{ion{er{ing s.
stat{ion{er{ings}ort s. -en -er
stat{ions}bygg{nad s.
stat{ions}före{stånd{are s.
stat{ions}hus s.
stat{ions}in{spekt{or s., till

2inspektor
stat{ions}karl s.
stat{ions}mäst{are s.
stat{ions}om{råde s.
stat{ions}sam{hälle s.
stat{ions}vagn s.
stat{ion{är [-tsonä•r] adj. -t 

-a bofast
stat{isk adj. -t -a stillastå-
ende; som har el. rör
jämvikt m.m.

stat{ist [-is•t] s. -en -er stum
bifigur i teaterpjäs o.d.

stat{ist{ik [-i•k] s. -en -er
siffermässig samman-
ställning; vetenskapen
om (samhälls)företeelser be-
lysta av sådana samman-
ställningar

stat{ist{ik{er [-is•t-] s. -n;
pl. = person som ägnar
sig åt statistik

stat{ist{ik}för{are s.
stat{ist{ik}för{ing s.
stat{ist{ik}materi{al s.
stat{ist{ik}under{lag s.
stat{ist{ik}upp{gift s.
stat{ist{isk adj. -t -a
stat{ist}roll s. -en -er
stat{iv [-i•v] s. -et; pl. = ställ

el. ställning för apparat
m.m.

stat{iv}kamera s.

stat{lig adj. -t -a
stat{or s. -n -er [-o•r-];
stillastående del i el-
maskin (motsatt: rotor)

stat{or}lind{ning s.
stats}agro{nom s.
stats}an{ge{lägen{het s.
stats}an{slag s.
stats}an{ställa v.
stats}an{ställd adj.
stats}an{ställ{ning s.
stats}ap{par{at s.
stats}be{grav{ning s.
stats}be{sök s.
stats}bi{drag s.
stats{bi{drags}be{rätt{-

ig{ad adj.
stats}bild{ning s.
stats}budget s.
stats}bär{ande adj. oböjl.

s. parti
stats}chef s.
stats}de{parte{ment s.
stats}drift s.
stats}driven adj.
stats}egen{dom s.
stats}fiende s.
stats}fient{lig adj. -t -a
stats}fin{ans{er s. pl.
stats}fin{ansi{ell adj. -t -a
stats}form s. -en -er
stats}fru s.; vid hovet
stats}fäng{else s.
stats}för{bund s.
stats}för{drag s.
stats}före{tag s.
stats}för{fatt{ning s.
stats}för{valt{ning s.
stats}gar{anti s.
stats}geo{log s.
stats}gräns s.
stats}handel s.
stats}handl{ing s.
stats}hem{lig{het s.
stats}herald{ik{er s.
stats}horto{nom s.
stats}hydro{log s.
stats}in{grip{ande s.
stats}in{komst s.
stats}in{stit{ut{ion s.
stats}is{bryt{are s.
stats}kal{ender s.
stats}kap{it{al{ism s.
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stats}kassa s.
stats}klok adj. -t -a
stats}klok{het s.
stats}kom{mun{al adj. -t -a
stats}konst s.
stats}kont{or s.
stats}kont{roll s.
stats}kont{roll{er{ad adj.
stats}kun{skap s.
stats}kupp s.
stats}kyrka s.
stats}kyrk{lig adj. -t -a
stats}led{ning s.
stats}ligg{are s.
stats}lån s.
stats}lös adj. -t -a
stats}lös{het s.
stats}makt s. -en -er; stats-

makterna regering och
riksdag; tredje statsmakt-
en tidningspressen

stats}man s., till 1man
stats{manna}gärn{ing s.
stats{manna}konst s.
stats}manna{mäss{ig adj.

-t -a
stats}mask{in{eri s.
stats}medel s. pl.
stats}meteoro{log s.
stats}min{ister s.
stats{min{ister}post s.
stats}mono{pol s.
stats}mynd{ig{het s.
stats}nytta s.
stats}ob{lig{at{ion s.
stats}papper s. ªekon.º
stats}pens{ion s.
stats}plomb{er{ing s.; av ut-

säde
stats}pol{is s.
stats}re{lig{ion s.
stats}re{vis{ion s.
stats}re{vis{or s.
stats}råd s. -et; pl. = titel för
medlem av regeringen;
ªfinl.º regeringen och min-
isterierna; äv. hederstitel

stats{råds}be{red{ning s.
stats{råds}bänk s.
stats{råds}proto{koll s.
stats{råds}tid s.
stats}rätt s.
stats}rätts{lig adj. -t -a

stats}se{kret{er{are s.
stats}skatt s.
stats}skepp s. ªbildl.º
stats}skick s.
stats}skuld s.
stats{skuld}växel s.
stats}soci{al{ism s.
stats}soci{al{ist{isk adj. -t -a
stats}styrd adj.
stats}stöd s.
stats}sub{vent{ion s.
stats}tjän{are s.
stats}tjänst s.
stats}tjänste{man s.
stats}tjänste{nämnd s.
stats}under{stöd s.
stats}under{stödd adj.
stats}ut{gift{er s. pl.
stats}ut{skott s.
stats}verk{et s. best.
stats{verks}pro{pos{it{ion s.
stats}vet{are s. -n; pl. =, best.

pl. statsvetarna
stats}veten{skap s.
stats}veten{skap{lig adj. -t -a
stats}veten{skaps{man s., till

1man
stats}välv{ning s.
stat}syst{em s.; till 1stat 3
stats}å{klag{are s.
stats}ägd adj.
stats}över{huvud s.
statu{ar{isk [-a•r-] adj. -t -a
statylik, skulptural

statu{era v. -de; s. (ett) ex-
empel uppställa ett varn-
ande exempel, straffa till
varning för andra

statu{er{ing s.
stat{ur [-u•r] s. -en -er ge-
stalt, växt, kroppsbygg-
nad

1stat{us [-a•-] s. -en ställ-
ning; socialt anseende; s.
quo bibehållande av nu-
varande läge

2stat{us [-a•-] s. -en äv. -et
medicinskt tillstånd

stat{us}fylld adj.
stat{us}jakt s.
stat{us}med{veten adj.
stat{us{mäss{ig adj. -t -a
stat{us}pryl s.

stat{us}sym{bol s.
stat{us}tänk{ande s. -t
stat{ut [-u•t] s. -en -er be-
stämmelse o.d.; mest i pl.
stadgar

stat{ut}en{lig adj. -t -a
stat{ut}ändr{ing s.
staty [-y•] s. -n -er
staty{ett [-ett•] s. -en -er
staty{ett}grupp s.
staty}sockel s.

1stav s. -en -ar lång käpp o.d.
2stav s. -en stäver trästycke

i laggkärls sida
stava v. -de
stav}bakt{erie s.
stav{else s. -n -r
stav{else}bild{ande adj. oböjl.
stav{else}gräns s.
stav{else}räkn{ande adj.

oböjl. s. vers
stav{else}räkn{ing s.
stav{else}skrift s.
stav}fel s.
stav}form{ig adj. -t -a
stav}för{ing s.; vid skidåkning
stav}hopp s.
stav}hopp{are s.
stav}kyrka s.
stav}lampa s.
stav{ning s. -en -ar
stav{nings}princip s.
stav{nings}re{form s.
stav{nings}regel s., till 1regel
stav}park{ett s.
stav}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men allitteration
stav}rimm{ad adj.
stav}sätt s.
stav}tag s.
stear{in [-i•n] s. -et el. -en

blandning av fettsyror för ljus-
tillverkning m.m.

stear{in}fabr{ik s.
stear{in}ljus s.
stear{in}syra s.
steeple}chase [sti•peltçejs]

s. -n [-en] -r [-er]; hinder-
löpning till häst m.m.

steeple{chase}rytt{are s.
steg s. -et; pl. =
stega v. -de mäta med steg
steg}bil s.; till stege
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stege s. -n stegar
stegel s. steglet; pl. =, best.

pl. steglen påle med hjul
varpå avrättads kropp
fästes i ä. tid

steg}hjul s.; i ur
stegla v. -de fästa på stegel

o. hjul
stegl{ing s.
steglits [-it•s] s. -en -er fågel
steglitsa [-it•sa] s. -n

steglitsor steglits
steglits}ägg s.
steg}längd s.
steg}lös adj. -t -a
steg{ning s.
steg}pinne s.; till stege
stegra v. -de 1 öka  2 göra
motstånd, sätta sig på
tvären m.m.; s. sig resa sig
på bakbenen (om häst)

stegr{ing s. 1 till stegra
2 ªfinl.º lätt feber

stegr{ings}takt s.
steg}vagn s.
steg{vis adv.

1stek s. -en -ar lårstycke för
stekning; maträtt av
stekt sådant kött m.m.

2stek s. -et; pl. = lätt upplös-
bar knut av tågändar på far-
tyg

3stek s. -et stekande hett sol-
gass

steka v. stekte
stek}biff s.
stek}bulle s.
stek}burg{are s.
stekel s. -n steklar insekt
stekel}larv s. -en -er
stek}fat s.
stek}fett s. -et
stek}flott s.
stek}fläsk s.
stek}färd{ig adj. -t -a
stek}gryta s.
stek}het adj. stekhett stek-

heta
stek}hetta s.
stek}hus s.
stek{ning s.
stek}os s. -et
stek}panna s. -n stekpannor

stek}sky s. -n
stek}spade s.
stek}spett s. -et; pl. =
stek}sås s.
stek}termo{meter s.
stek}ugn s.
stek}yta s.
stel adj. -t -a
stel}bent adj.
stel}bent{het s.
stele s. -n stelar forntida
platta el. pelare med ut-
smyckning o. inskrift m.m.

stel}frusen adj.
stel{het s.
stel}kramp s.
stel{kramps}ser{um s.
stell{ar [-a•r] adj. -t -a
stjärn-

stell{ar}astro{nomi s.
stell{ar}astro{nom{isk adj.

-t -a
stell{ar{isk [-a•r-] adj. -t -a
stellar

stell{är [-ä•r] adj. -t -a
stellar

stelna v. -de bli stel
steln{ing s.
steln{ings}punkt s.
stel}op{er{at{ion s.
stel}op{er{era v.
sten s. -en -ar som förled i

sms äv. alldeles, ytterst
stena v. -de döda gm sten-
kastning

sten}an{sikte s.
sten}arbet{are s.
sten}art s.
sten}be{lägga v.
sten}be{lägg{ning s.
sten}be{strödd adj.
sten}bit s. 1 bit av sten

2 hanne av sjurygg m.m.
sten}block s.
sten}bock s.
sten}bord s.
sten}botten s.
sten}bro s.
sten}brott s.
sten}bryt{ning s.
sten}bräcka s.; växt
sten}bum{ling s.
sten}bunden adj.

sten}bygg{nad s.
sten}bänk s.
stenc{il [-si•l] s. -en -er ex-
emplar av maskinskriven
text som mångfaldigats

stenc{il}ap{par{at s.
stenc{il{era v. -de göra
stenciler

stenc{il{er{ing s.
stenc{il{er{ings}ap{par{at s.
stenc{il}papper s.
stenc{il}upp{laga s.
sten}damm s. -et
sten{damm}lunga s.
sten}död adj.
sten}dös s.
sten}döv adj. -t -a
sten}ek s.
sten}falk s.
sten}flis s.
sten}fot s. -en; pl. stenfötter

äv. -ar
sten}fri adj.
sten}frukt s.
sten}get s.
sten}gods s.
sten}golv s.

1sten}grund s. -en -er
2sten}grund s. -et; pl. =
sten}gärde s.
sten}gärds{gård el.

sten}gärs{gård,
sten}gärd{es{gård s.

sten}hjärta s.
sten}hugg{are s.
sten}hugg{eri [ste•n- el. -i•] s.
sten}hus s.
sten}hård adj.
sten}häll s.
sten}hög s.
sten{ig adj. -t -a
sten{ig{het s.
sten}industri s.
sten{ing s.
sten{isk adj. -t -a kraftfull;

s. kroppsbyggnad
sten}kaka s. ä. typ av
grammofonskiva som
går 78 varv per minut

sten}kant s.
sten}kast s. -et; pl. =
sten}kast{ande adj. oböjl.
sten}kast{ning s.
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sten}kista s.
sten}knut s. ªfinl.º hårt
knuten knut

sten}knäck s. -en -ar fågel
sten}kol s.
sten{kols}damm s. -et
sten{kols}fynd{ig{het s.
sten{kols}peri{od{en s. best.
sten{kols}rök s.
sten{kols}tjära s.
sten}kross s.
sten}kruka s.
sten}krus s. -et; pl. =
sten}kul adj. oböjl. ªvard.º
sten}kummel s., till 1kummel
sten}kyrka s.
sten}kärl s.
sten}lagd adj.
sten}lunga s.
sten}lägga v.
sten}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. stenläggarna
sten}lägg{ning s.
sten}mass{or s. pl.
sten}mjöl s.
sten}mur s.
sten}murkla s.
steno{graf [-a•f] s. -en -er
steno{graf}block s.
steno{graf{era [-e•ra] v. -de
steno{graf{er{ing s.
steno{grafi [-i•] s. -n snabb-
skrift

steno{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
steno{grafi}syst{em s.
steno{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men steno-
grafisk uppteckning

steno{gram}block s.
sten{os [-å•s] s. -en -er

ªmed.º förträngning i
passage inne i organ

sten{os}ljud s.
sten}parti s.
sten}pel{are s.
sten}platta s.
sten}rammel s. stenramlet;

pl. =, best. pl. stenramlen
hop nedrasad sten

sten}rik adj. -t -a
sten}röj{ning s.
sten}röse äv. sten}rös s.
sten}satt adj.

sten}skott s.
sten}skravel s.
sten}skvätta s.; fågel
sten}skärv s., till 1skärv
sten}skärva s.
sten}soffa s.
sten}sopp s.
sten}stil s. ªofta bildl.º ord-
knapp stil

sten}stod s.
sten}sätta v.
sten}sätt{are s.
sten}sätt{ning s.
sten}söta s. -n stensötor

växt
sten{söts}blad el. sten{söte}-

blad s.
sten}tavla s.
stentors}röst [sten•tårs-] s.
dånande el. dundrande
röst

sten}trappa s.
sten}tryck s.
sten}tuff adj. -t -a ªvard.º
sten}tugg{are s. -n; pl. =,

best. pl. stentuggarna
sten}tvätt{ad adj.
sten}ull s.
sten}ur s. -en el. -et
sten}valv s.
sten}vägg s.
sten}yxa s.
sten}åldern s. best.
sten{ålders}folk s.
sten{ålders}fynd s.
sten{ålders}männ{iska s.
sten{ålders}red{skap s.
sten}öken s.
stepp el. step [-epp] s.

steppen dans med snabba
o. ljudliga slag med tå o.
häl mot golvet o.d.

steppa v. -de dansa stepp;
ªvard.º gå

stepp{are s. -n; pl. =, best. pl.
stepparna

stepp}dans s.
stepp{ning s.
stepp}sko s.
sterb}hus äv. stärb}hus s.
dödsbo

sterb{hus}del{äg{are s.
stereo s. -n -r anläggning för

stereofonisk ljudåtergiv-
ning

stereo- i sms som har
rumslig el. plastisk verk-
an; rymd-; djup-

stereo}an{lägg{ning s.; för
stereofonisk ljudåtergivning

stereo}band s.
stereo}band{spel{are s.
stereo}bild s.
stereo}ef{fekt s.
stereo{foni [-i•] s. -n ljud-
återgivning med rymd-
verkan

stereo{fon{isk [-å•n-] adj.
-t -a

stereo}foto{graf{er{ing s.
stereo{grafi [-i•] s. -n per-
spektivisk teckning av
solid figur

stereo{graf{isk [-a•-] adj. -t 
-a; s. (kart)projektion med
riktiga vinklar

stereo}grammo{fon s.
stereo}in{spel{ning s.
stereo{metri [-i•] s. -n rymd-
geometri

stereo{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

stereo}skiva s.
stereo{skop [-å•p] s. -et;

pl. = instrument som ger
bilder djupverkan

stereo{skopi [-i•] s. -n
rymdseende o.d.

stereo{skop{isk [-å•p-] adj.
-t -a

stereo}tekn{ik s.
1stereo{typ [-y•p] adj. -t -a

oföränderlig, alltid lika-
dan; enformig

2stereo{typ [-y•p] s. -en -er
platta med mekanisk av-
gjutning av tryckform;
stående figur el. fras m.m.

stereo{typ{era [-e•ra] v. -de
trycka med stereotyper;
avgjuta i form av stereo-
typer; göra enahanda o.d.

stereo{typ{er{ing s.
stereo{typi [-i•] s. -n -er
stereotypering o.d.

stereo{typ}upp{laga s.
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stereo{typ{ör [-ö•r] s. -en -er
ster{il [-i•l] adj. -t -a ofrukt-
sam; ofruktbar; bakterie-
fri; andefattig, idétom
m.m.

ster{il{is{at{ion s. -en -er
ster{il{is{at{ions}ap{par{at s.
ster{il{is{era v. -de göra
steril

ster{il{is{er{ing s.
ster{il{is{er{ings}ap{par{at s.
ster{il{is{er{ings}lag s. -en -ar
ster{il{itet [-e•t] s. -en
ster{il}kon{serv s.
sterl{ett [-ett•] s. -en -er stör-

fisk
sterl{ett}fångst s.
ster{ling [stö•rl- el. stä•rl-] s.

oböjl. pund s. brittisk
huvudmyntenhet

ster{ling}kurs s.
stero{id{er [-i•-] s. pl. grupp
av organiska föreningar

ster{ol [-å•l] s. -en -er alkohol
steto{skop [-å•p] s. -et; pl. =
instrument för avlyssn-
ing av hjärta o. lungor

steto{skop{era v. -de
steto{skop{er{ing s.
steward [stjo•ard] s. -en; pl.

-ar el. -er uppassare på
fartyg el. flygplan

stia s. -n stior kätte för
svin

1stick adv. s. i stäv rakt emot
o.d.

2stick s. -et; pl. = sting,
styng; gravyr från
koppar- el. stålplåt;
hemtaget spel i kortspel

1sticka s. -n stickor
2sticka v. stack, stuckit,

stucken stucket stuckna,
pres. sticker; s. en nål
genom tyget; s. sig; s. av
mot tydligt avvika mot;
s. i väg ªvard.º

3sticka v. -de; s. strumpor
stick{ande adj. oböjl. s.

smak, lukt, kyla, blick
stick{are s. -n; pl. =, best. pl.

stickarna passning i bandy
m.m.

stick{as v. stacks, stuckits,
pres. sticks ge stick; mygg-
en sticks

stick}be{skriv{ning s.
stick}bäck{en s. platt kärl
för liggande patienter

stickel s. -n sticklar verktyg
med skarp spets för
gravering m.m.

stickel}bär s. ªprov. o. finl.º
krusbär

stickel{bärs}buske s.
stickel}grav{yr s.
stickel}hår s. styvt o. långt

mörkt hår el. hår med av-
vikande färg i hårrem

stickel}hår{ig adj. -t -a
stickel}hår{ig{het s.
sticken adj. sticket stickna

ªprov.º lättretlig, snar-
stucken m.m.

sticken{het s.
stick{eri [-i•] s. -et -er
stick{erska s. -n stickerskor
stick{ert s. -en -ar dolklikn-
ande värja

stick}fluga s.
stick}garn s.
stick}häv{ert s.
stick{ig adj. -t -a
stick{ig{het s.
stick}kon{takt s.
stick{ling s. -en -ar sätt-
kvist, skott

stick{lings}planta s.
stick}mask{in s.
stick}mygga s.
stick}mått s.
stick{ning s. -en -ar
stick}ord s.
stick{ords}reg{ister s.
stick}propp s.; till lampa 

m.m.
stick}prov s. -et; pl. =
stick{provs}kont{roll s.
stick{provs}under{sök{ning s.
stick}re{plik s.
stick}spår s.
stick}strumpa s.
stick}såg s.
stick}sår s.
stick}söm s.
stick}tröja s.

stick}vapen s.
stick}ylle s.
stift s. -et; pl. = 1 i sms stift-;
spetsigt metallföremål;
ªbot.º del av pistill  2 i sms
stifts-; kyrkligt förvalt-
ningsområde som före-
stås av biskop o. dom-
kapitel

stifta v. -de 1 skapa,
grunda, inrätta o.d.; s. lag
2 fästa med stift

stift{are s. -n; pl. =, best. pl.
stiftarna

stift{else s. -n -r inrättning
el. institution med egen
förmögenhet

stift{else}handl{ing s.
stift{else}ur{kund s.
stift{else}år s.
stift}form{ig adj. -t -a
stift{ning s.
stift}penna s.
stifts}ad{junkt s.
stifts}band s.
stifts}biblio{tek s.
stifts}gård s.
stifts}jung{fru s. adelsmans
ogifta dotter som in-
skrivits i ett jungfrustift

stifts}jäg{mäst{are s.
stifts}matr{ikel s.
stifts}möte s.
stifts}not{arie s.
stifts}nämnd s.
stifts}råd s. -et; pl. =
stifts}se{kret{er{are s.
stifts}stad s., till 1stad
stifts}styr{else s.
stifts{vis adv.
stift}tand s.
stig s. -en -ar
stiga v. steg, stigit, stigen

stiget stigna, pres. stiger
stig{are s. -n; pl. =, best. pl.

stigarna huvudledning
för el el. vatten till fastig-
het

stig{ar}led{ning s.
stig}bygel s.; för ryttarens fot
stig}finn{are s.
stig}för{måga s.
stig}hast{ig{het s.
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stig}lucka s. ªhist.º kyrko-
gårdsport

stig}läder s.; för stigbygel
stig}lös adj. -t -a
stigma [-igg•-] s. -t -n sår-
märke liknande Jesu sår;
vanärande kännetecken
m.m.

stig}man s., till 1man ªåld.º
stråtrövare

stigm{at{is{at{ion s. -en -er
stigm{at{is{era v. -de fram-
kalla stigman hos; soci-
alt brännmärka o.d.

stigm{at{is{er{ing s. -en -ar
stig{ning s. -en -ar
stig{nings}för{måga s.
stig}ort s. -en -er i gruva
stig}röj{are s.
stik{isk adj. -t -a ostrofisk;

s. vers
stil s. -en -ar
stila v. -de ªvard.º söka ta
sig bra ut, svassa m.m.

stil}ana{lys s.
stil}art s.
stil}bild{ande adj. oböjl.
stil}bild{are s. -n; pl. =, best.

pl. stilbildarna
stil}bland{ning s.
stil}blomma s.
stil}brott s.
stil}bryt{ning s.
stil}drag s.
stil}en{lig adj. -t -a
stil}epok s.
stil{ett [-ett•] s. -en -er dolk
med smal sylformig klinga

stil{ett}klack s.
stil{ett}käpp s.
stil}fig{ur s.
stil}forsk{ning s.
stil}full adj. -t -a
stil}full{het s.
stil}gjut{ning s.
stil}grad s.; av boktrycksstil
stil}grepp s.
stil}groda s.
stil}hist{oria s.
stil}hist{or{isk adj. -t -a
stil}ide{al s.
stil{ig adj. -t -a
stil{ig{het s.

stil{is{era v. -de förenkla vid
avbildning o.d.

stil{is{er{ing s.
stil{ist [-is•t] s. -en -er
språkkonstnär m.m.

stil{ist{ik [-i•k] s. -en stil-
forskning, stillära

stil{ist{ik{er [-is•t-] s. -n; 
pl. =

stil{ist{isk adj. -t -a
stil}klänn{ing s.; figursydd

med vid kjol
stil}konst s.
stil}konst{när s.
stil}känsla s.
still adv. stilla; stå s.

1stilla adv. o. adj. oböjl. orör-
lig(t); lugn(t) och tyst;
sitta s.; en s. önskan

2stilla v. -de lugna, dämpa
m.m.; s. sig

Stilla{havs}kust{en [-haf•s-
el. -ha•vs-] s. best.

stilla}ligg{ande adj. oböjl.
stilla}sitt{ande adj. oböjl.
stilla}sitt{are s. -n; pl. =,

best. pl. stillasittarna
stilla}stå{ende adj. oböjl.
stilla}tig{ande adj. oböjl.
still}bild s.
still{bilds}kamera s.
still}drink s. läskedryck
utan kolsyra

stilleben avstavas still}leben
[-ill•- äv. -e•b-] s. -et; pl. =
målning som framställer
uppställda livlösa föremål

stillebenmålare avstavas
still{leben}mål{are s.

stille}stånd s. -et; pl. =
överenskommet avbrott
i krig; stillastående i
industri, stopp

stille{stånds}dag s.
stille{stånds}vill{kor s.
still}film s.
still}färd{ig adj. -t -a still-
sam o.d.

still}färd{ig{het s.
still{het s.
stillna v. -de bli mera stilla
still{sam adj. -t -ma
still{sam{het s.

stillt adj. oböjl. stilla; vädret
är s.

still}vatten s.
stil}lös adj. -t -a
stil}lös{het s.
stil}medel s.
stil}med{veten adj.
stil{mäss{ig adj. -t -a
stil}möbel s.
stil}par{odi s.
stil}peri{od s.
stil}poäng s., till 1poäng i

vissa idrottsgrenar
stil}prov s. -et; pl. =
stil}prägel s.
stil}ren adj. -t -a
stil}ren{het s.
stil}rikt{ig adj. -t -a
stil}rikt{ning s.
stil}sinne s.
stil}skede s.
stil}skill{nad s.
stil}sort s.
stil}studi{um s.
stil}säker adj.
stil}säker{het s.
stiltje s. -n vindstilla, bleke
stiltje}bälte s.
stiltje}peri{od s.
stilton [stil•t-] s. oböjl.;

(engelsk) grönmögelost; 
en s.

stilton}ost s., till 1ost
stil}trogen adj.
stil}tro{het s.
stil}vidr{ig adj. -t -a
stil}vilja s.
stil}värde s.
stim s. -met; pl. =, best. pl.

-men
stim}fisk s.
stimma v. -de gå i stim;
stoja, väsnas

stimm{ig adj. -t -a buller-
sam

stimul{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er uppiggning, egg-
else, sporrande

stimul{ans}bi{drag s.
stimul{ans}medel s.
stimul{ans}paket s.
stimul{ans}pol{it{ik s.
stimul{ans}åt{gärd s.
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stimul{ant{ia [-an•tsi-] s. pl.
stimulerande medel

stimul{at{ion s. -en
stimul{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] person el. apparat

stimul{era v. -de pigga upp,
egga, sporra

stimul{er{ande adj. oböjl.
stimul{er{ing s.
stimul{us [sti•-] s.; pl. = el.

stimuli ªpsykol.º ngt som
framkallar kroppslig re-
aktion; en el. ett s.

sting s. -et; pl. = stick av nål
el. insekt m.m.; slagkraft,
spänst o.d.

stinga v.; imperf. saknas;
stungit, stungen stunget
stungna, pres. stinger
sticka

sting}pinne s.; på cykel
sting}rocka s.
stings{lig adj. -t -a snar-
stucken, retlig

stings{lig{het s.
stinka v. stank, sup. saknas,

pres. stinker
stink}bomb s.
stink}djur s.
stink}fly s.
stink}näva s.; växt
stink}slända s.
stink}svamp s.
stinn adj. stint stinna väl-
fylld, utspänd; se stint på
ngn

stinn{het s.
stins s. -en -ar stationsin-
spektor

stins}mössa s.
stinta s. -n stintor ªprov.º
flicka

stipel s. -n stipler småblad
i par vid foten av det
egentliga bladet

stipel}slida s.
stip{endi{at [-a•t] s. -en -er
stipendieinnehavare

stip{endie}an{sök{an s.
stip{endie}be{lopp s.
stip{endie}fond s.
stip{endi{era v. -de tilldela
stipendium

stip{endi{er{ad adj.
stip{endi{er{ing s.
stip{endie}ut{del{ning s.
stip{endi{um [-en•d-] s. stip-

endiet stipendier penning-
understöd för studier m.m.

stipul{at{ion s. -en -er be-
stämmelse

stipul{era v. -de bestämma
stipul{er{ing s.
stirling}mot{or [-ö•r-] s.
värme- el. förbrännings-
motor med yttre för-
bränning

stirr s. -en -ar laxyngel före
smoltstadiet

stirra v. -de
stirr{ig adj. -t -a nervös,
virrig; stirrande

stirr{ig{het s.
stirr}stadi{um s.
stirr}ögd adj.
sti}vägg s.; till stia
stjäla v. stal, stulit, stulen

stulet stulna, pres. stjäl; s.
sig bort smyga sig bort

stjälk s. -en -ar
stjälk}blad s.
stjälk}stygn s.; i sömnad
stjälk}söm s.
stjälp s. -et; pl. =
stjälpa v. stjälpte välta
stjälp{bar adj. -t -a
stjälp{ning s. -en -ar
stjälp}ugn s.
stjärn s. -en vit fläck i
pannan på häst el. ko

stjärna s. -n stjärnor – Sms-
fog: stjärn- (i poetisk bet. äv.
stjärne-).

stjärn}art{ist s.
stjärn}ban{er{et s. best.
USA:s flagga

stjärn}be{lyst adj.
stjärn}be{strödd adj.
stjärn}bild s.
stjärn}blomma s.
stjärn}bloss s.
stjärn}dygn s.
stjärn}ex{plos{ion s.
stjärn}fall s.
stjärn}form{ig adj. -t -a
stjärn}glans s.

stjärn}gosse s.
stjärn}himmel s.
stjärn}hop s.
stjärn}hus s.
stjärn{ig adj. -t -a; s.

himmel
stjärn}karta s.
stjärn}kik{are s.
stjärn}klar adj. -t -a
stjärn}krog s.
stjärn}kult s., till 1kult
stjärn}kött s.

1stjärn}ljus s.
2stjärn}ljus adj. -t -a
stjärn}lös adj. -t -a
stjärn}mannek{äng s.
stjärn}natt s.
stjärn}prydd adj.
stjärn}roll s. -en -er
stjärn}skott s.
stjärn}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. stjärnskådarna
stjärn}smäll s. -en -ar ªvard.º
stjärn}spel{are s.; i tennis

m.m.
stjärn}späck{ad adj.
stjärn}stoft s.
stjärn}strödd adj.
stjärn}syst{em s.
stjärn}tecken s.
stjärn}tid s.
stjärn}tyd{ning s.
stjärn}valv s.
stjärn}vittne s.
stjärn}år s.
stjärn}ögd adj.
stjärt s. -en -ar
stjärt}and s., till 1and
stjärt}bit s.
stjärt}block s. ªsjö.º
stjärte}rum s. -met ªvard.º

finns det hjärterum så
finns det s.

stjärt}fena s.
stjärt}fjäder s.
stjärt}gosse s. ªkan väcka

anstötº homosexuell pro-
stituerad ung man

stjärt}lös adj. -t -a
stjärt}mes s.; fågel
stjärt}parti s.
stjärt}penna s.; på fågel
stjärt}täck{are s. -n; pl. =,
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best. pl. stjärttäckarna hos
fåglar

sto s. -et -n hona hos häst-
djur

1stock s. -en -ar avsågad o.
kvistad del av trädstam;
mängd, uppsättning, för-
råd; redskap för skamstraff
i ä. tid m.m.

2stock adv. alldeles; ytterst;
s. blind, döv, lat, mätt

stocka v. -de 1 s. en bössa
förse med stock; s. en bi-
svärm föra i kupa  2 s. sig
hopa sig, skocka sig,
stanna upp, stoppa o.d.

stock{ad adj. stockat blod
stock}ankare s., till 1ankare
stock}blind adj.
stock}blind{het s.
stock}brasa s.
stock-car s. -en till tävling
använd gammal standard-
bil; tävling med sådana
bilar

stock}döv adj. -t -a
stock}eld s.
stock}fisk s. torrfisk
stock}flott{are s. ªfinl. o. åld.º
stock}holm{are [ståkk•-] s.

-n; pl. =, best. pl. stock-
holmarna inv. i Stock-
holm

Stock{holms}firma s.
stock}holmsk adj. -t -a
stock}holmska s. -n stock-

holmskor 1 ej pl.; stadsmål
2 kvinna

stock{holms}rim s. -met;
pl. =, best. pl. -men rim av
typen väl:fel

Stock{holms}tid{ning s.
stock}hus s.
stock}kon{serv{at{iv adj. -t -a
stock}lat adj.
stock}löp{ning s. utveckling
av blomställning första
året hos normalt tvåårig
växt

stock}mätt adj.
stock{ning s. -en -ar
stock}rik adj. -t -a
stock}ros s. -en -or

stock}straff s. -et; pl. =
ªhist.º

stock}stuga s. ªfinl.º
stock}såg s.
stock}ved s.
stock{veds}brasa s.
stock}vägg s.
stod s. -en -er staty o.d.
stoff s. -et; pl. = el. om tyger

m.m. -er ämne; tyg
stoff}be{handl{ing s.
stoff{era v. -de fålla med små

stygn; färdigmontera
stoff{er{ing s.
stoff{lig adj. -t -a
stoff{lig{het s.
stoff}verk{an s.
stof{il [-i•l] s. -en -er
gammalt original med för-
legade idéer o.d.

stoft s. -et; pl. = el. om
färgämnen o.d. -er fint
pulver, damm; jord,
mull; död persons kropp

stoft}av{skilj{are s. -n; pl. =,
best. pl. stoftavskiljarna

stoft}fin adj. -t -a
stoft}grand s. -et; pl. =
stoft}hydda s.
stoft{ig adj. -t -a; s. sand
stoft}korn s.
stoft}moln s.
stoft}part{ikel s.
sto}föl s.
sto{ic{ism [-is•m] s. -en forn-

grekisk filosofisk riktning
som hävdar att den vise
måste visa total självbe-
härskning m.m.; orubb-
ligt lugn o.d.

sto{ik{er [stå•-] s. -n; pl. =
sto{isk adj. -t -a orubblig,
lugn, behärskad o.d.; sto-
iska skolan stoicismens
filosofiska skola

sto{isk{het s.
stoj s. -et
stoja v. -de
stoj{ig adj. -t -a
stoj{ig{het s.
stok{ast{isk [-as•t-] adj. -t -a;

s. variabel slumpmässig
enligt sannolikhetslagar

stol s. -en -ar – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

stola [-å•- äv. -o•-] s. -n
stolor långt o. brett band
buret över axlarna el.
axeln i kyrklig skrud;
lång o. bred axelsjal av
pälsverk

stol}gång s. -en -ar änd-
tarmsmynning; avföring

1stoll s. -en -ar nästan våg-
rät gång i en gruva, dag-
ort

2stoll s. oböjl. bort i s. prov.
alldeles tokigt

stolla s. -n stollor toka,
fjolla

stolle s. -n stollar tok
stoll{eri [-i•] s. -et -er
stoll}gång s. -en -ar
stol}lift s.
stoll{ig adj. -t -a
stoll{ig{het s. -en -er
stolpa v. -de ªvard.º stega,
klampa; s. iväg

stolp}bod s.
stolpe s. -n stolpar
stolp}ficka s.; med lodrät in-

skärning
stol}piller s.; att införas gm

stolgången
stolp}maska s. ªhandarb.º
stolp}rad s. -en -er
stolp}sko s.
stolp}skott s. ªsport.º
stolp}stag s.
stolp}säng s.
stols}ben s.
stols}dyna s.
stolsits se stol(s)sits
stols}karm s.
stols}rad s. -en -er
stols}rygg s.
stol(s)}sits s.
stolt adj.; n. =, -a
stolt{het s.
stolts adj. oböjl. ªåld.º stolt s.

jungfru(n)
stolts{era v. -de vara stolt,
yvas, kråma sig

stom{at{it [-i•t] s. -en -er in-
flammation i munnens slem-
hinna

sto 862

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 862



stom{ato{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om mun-
hålans sjukdomar

stom}ele{ment s.
stomi [-i•] s. -n -er konst-
gjord öppning på kropp-
ens utsida, t.ex. från tarmen

stom{ik{er [-o•m-] s. -n; pl. =
person med stomi

stomi}pati{ent s.
sto}mjölk s.
stom}karta s.
stomme [-o-] s. -n stommar
stomp [-å-] s. -en -ar ªkonst.º
rulle av skinn e.d. för
dämpning el. förtoning
av linjer el. färger o.d.

stomp{era v. -de behandla
med stomp o.d.

stomp{er{ing s.
stop s. -et; pl. = ä. typ av

större dryckeskärl med lock;
ä. rymdmått om c. 1,3
liter

stop}mått s.
1stopp s. -et; pl. = tvärt av-

stannande; uppehåll;
stockning; sätta s. för

2stopp s. -en -ar stoppat
ställe på strumpa o.d.

3stopp s. -en el. -et; pl. -ar el.
= fyllning tobak till rök-
pipa m.m.

4stopp adv. alldeles; s. full,
mätt

5stopp interj. stanna!, halt!
stoppa v. -de 1 bringa att
stanna; hejda; hålla
stånd; förslå, räcka till
2 laga med garn el. tråd;
fylla, packa; sticka in
m.m.

stopp}an{ordn{ing s.
stopp{are s. -n; pl. =, best. pl.

stopparna
stopp}boll s.; i tennis m.m.
stopp}duk s.
stopper s. -n; pl. stopprar el.

enl. eng. böjn. försvarsspel-
are i fotboll m.m.

stopp}full adj. -t -a
stopp}för{bud s.
stopp}garn s.

stopp}gräns s.
stopplikt avstavas stopp}-

plikt s.
stopp}ljus s.
stopp}lykta s.
stopp}materi{al s.
stopp}märke s.
stopp}mätt adj.
stopp}möbel s.
stopp{ning s. -en -ar
stopp}nål s.
stoppris avstavas stopp}-

pris s., till 1pris
stopp}sign{al s.
stopp}skylt s.
stopp}spade s.
stopp}sträcka s.
stopp}svamp s.
stopp}tecken s.
stopp}ur s. -et; pl. =

1stor adj. -t -a, större störst;
slå på stort vara frikostig,
spendera

2stor s. -en storsegel; med
revad s.

stor{art{ad adj. ypperlig,
lysande o.d.

stora}syster s.
stor}av{del{ning s.; inom fack-

föreningsrörelsen
stor}bak s. -et; pl. =
stor}band s.
stor{bands}jazz s.
stor}be{håll{are s.
stor}be{låten adj.
stor{bilds}skärm s. -en -ar
stor{bilds-TV el. stor{bilds-

tv s.
stor}blad{ig adj. -t -a
stor}bliga v.
stor}blomm{ig adj. -t -a
stor}bo{lag s.
stor}bom s.
stor}bonde s.
stor}bo{skap s.
stor}bruk s.
stor}buk{ig adj. -t -a
stor}bygge s.
stor}bygg{mäst{are s.
stor}byk s.
stor}båt s.
stor}cirkel s.
stor}dat{or s.

stor{dat{or}syst{em s.
stor}dia s.
stor{dia}pro{jekt{or s.
stor}drift s.
stor{drifts}för{del{ar s. pl.
stor}dåd s.
store [står] s. -n [-en] -r
[-er]; tunn gardin som
täcker hela fönstret

store}bror s.
stor}fam{ilj s.
stor}fav{or{it s.
stor}film s.
stor}fin{ans{en s. best.
stor}fisk{are s.
stor}fiske s.
stor}flyg{plats s.
stor}form s. -en -er; vara i s.
stor}form{at s.
stor}form{at{ig adj. -t -a
stor}främm{ande s.
stor}fräs{are s. ªvard.º
idrottsstjärna; storpamp
m.m.

stor}furste s.
stor{furst{en}döme s. -t -n
stor}furst{inna s.
stor}furst{lig adj. -t -a
stor}för{bruk{are s.
stor}före{tag s.
stor}före{tag{are s.
stor}för{lust s.
stor}för{pack{ning s.
stor}för{tjust adj.
stor}gods s.
stor{gods}äg{are s.
stor}gråta v.
stor}gräla v.
stor}gubbe s. ªvard.º
stor}handl{are s.
stor}helg s.
stor}hertig s.
stor{hertig}döme s. -t -n
stor}hertig{inna s.
stor}hertig{lig adj. -t -a
stor{het s. -en -er
stor{hets}dröm s.
stor{hets}peri{od s.
stor{hets}tid s.
stor{hets}van{sinne s.
stor{hets}van{sinn{ig adj.

-t -a
stor}hjärn{an s. best. ªanat.º
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stor}hus{håll s.
stor}industri s.
stor}industri{ell adj. -t -a
stor}jord{bruk s.
stork s. -en -ar
stor}kal{as s.
stor}kap s.
stor}kap{it{al s.
stor}karl s.
stor}kaxe s.
stor}kax{ig adj. -t -a
stork}bo s.
stor}klocka s.
stor}klubb s.
storkna v. -de mista andan,

hålla på att kvävas
storkn{ing s.
stork}näbb s.
stor}kom{mun s.
stor}kon{flikt s.
stor}kon{sum{ent s.
stor}kon{ung s.
stor}korn{ig adj. -t -a
stor}kors s.
stor}kova s. ªvard.º
stor}krig s.
stor}kund s.
stor}kung s.
stor}kök s.
stor}köp s.
stor}lag s. -et; pl. =
stor}lands{ting s.
stor{lek s. -en -ar
stor{leks}för{håll{ande s.
stor{leks}klass s.
stor{leks}nummer s.
stor{leks}ordn{ing s.
stor{liga adv. ªåld.º storligen
stor{lig{en adv. i hög grad
stor}linj{ig adj. -t -a
stor}linj{ig{het s.
stor}ljuga v.
stor}ljug{are s.
stor}loge s., till 2loge
stor}lom s.
stor}lopp s.
stor}län s.
storm s. -en -ar 1 mycket
kraftig vind  2 ªngt åld.º
cylinderhatt

storm- i sms; i sms våldsamt,
kraftigt, i el. av högsta
grad o.d.

storma v. -de
stor}makt s. -en -er
stor{makts}block s.
stor{makts}intr{esse s.
stor{makts}kon{flikt s.
stor{makts}pol{it{ik s.
stor{makts}tid s.
stor{makts}välde s.
stor}man s., till 1man
storm{ande adj. oböjl. s. bi-

fall
storm}an{fall s.
storm}an{grepp s.
storm}an{lopp s.
stor{mans}släkt äv.

stor{manna}släkt s.
stor}mark{nad s.
stor}mask{ig adj. -t -a
stor}mast s.
stor}match s.
storm}be{låten adj.
storm}by s.
storm}centr{um s.
storm}driven adj.
storm}eld s.; före stormning
storm}fast adj.
storm}flod s.
storm}fri adj.
storm}fågel s.
storm}fälld adj.
storm}fäll{ning s.
storm}för{tjus{ning s.
storm}för{tjust adj.
storm}galen adj.
storm}ge{vär s. ªfinl.º auto-
matkarbin

storm}gräl s.
storm}gräla v.
storm}hake s.
storm}hatt s.; ä. typ av hjälm;

växt; ªvard.º cylinderhatt
storm}hinder s.
storm}härj{ad adj.
storm{ig adj. -t -a
storm{ig{het s. -en -er
storm}il s.
storm}klocka s.
storm}lykta s.
storm}läsa v.
storm}läs{ning s.
storm}löp{ning s.
storm}moln s.
storm}natt s.

storm{ning s. -en -ar
storm}njuta v.
stor}mod{ig adj. -t -a
stor}mod{ig{het s.
stor}mogul s.
storm}pin{ad adj.
storm}pisk{ad adj.
storm}plugga v.
storm}rik adj. -t -a
storm}riven adj.
storm}segel s.
storm}sign{al s.
storm}skada s.
storm}skad{ad adj.
storm{skade}för{säkra v.
storm{skade}för{säkr{ing s.
storm}skrika v.
storm}skälla v.
storm}sliten adj.
storm}steg s. med s.
storm}styrka s.
storm}supa v.
storm}svala s.
storm}triv{as v.
storm}trupp s.

1storm}träta s.
2storm}träta v.
storm}tänd{sticka s.
storm}varn{ing s.
storm}vind s.
storm}våg s. -en -or
storm}väder s.
stor}mynt adj.; till mun
stor}mäkt{ig adj. -t -a
stor}märs s.
stor}mäst{are s.
stor}mönstr{ad adj.
stor}mönstr{ig adj. -t -a
stor}möte s.
stor}näst adj.
stor}order s.
stor}ord{ig adj. -t -a
stor}ord{ig{het s.
stor}pack s. -en -ar
stor}pamp s. ªvard.º
stor}part{en s. best. ªvard.º
stor}pip{ig adj. -t -a
stor}pol{it{ik s.
stor}pol{it{isk adj. -t -a
stor}pratare s. -n; pl. =, best.

pl. storpratarna
stor}prick{ig adj. -t -a
stor}pro{duc{ent s.
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stor}pro{jekt s.
stor}publ{ik s.
stor}ren{gör{ing s.
stor}rut{ig adj. -t -a
stor}rysk adj. -t -a
stor}rök{are s.
stor}sam{hälle s.
stor}sats{ning s.
stor}segel s.
stor}seger s.
stor}sinn{ad adj.
stor}sinne s.
stor}sint adj.
stor}sint{het s.
stor}sir s. -en -er överhuvud

i en storloge
stor{sjö}fiske s.
stor}skal{ig adj. -t -a i stor
skala o.d.

stor}skal{ig{het s.
stor}skarv s.; fågel
stor}skifte s.; jordskifte i ä. 

tid
stor}skog s.
stor}skoj{are s.
stor}skot s.; till 2stor
stor}skrake el. stor}skrak s.
stor}skratta v.
stor}skrika v.
stor}skryta v.
stor}skryt{are s.
stor}skrävl{are s.
stor}skälla v.
stor}slagen adj. ståtlig;
storartad o.d.

stor}slagen{het s.
stor}slalom s.
stor}slam s. -men -mar

ªkortsp.º
stor}slägga s.
stor}smocka s. ªvard.º
stor}spel s.
stor}spela v.
stor}spel{are s.
stor}spion s.
stor}spov s.
stor}stad s., till 1stad
stor{stads}bo s. -n -r
stor{stads}djungel s.
stor{stads}gata s.
stor{stads}larm s.
stor{stads}liv s.
stor{stads}om{råde s.

stor{stads}reg{ion s.
stor{stads}tid{ning s.
stor{stads}traf{ik s.
stor{stads}tävl{ing s.
stor{stads}varv s.
stor}stil{ad adj. s. frikostig-

het
stor}stilt adj. s. rubrik
stor}stjärna s.
stor}strejk s.
stor}strejka v.
stor}stuga s.
stor}ståt{lig adj. -t -a
stor}ståt{lig{het s.
stor}städa v.
stor}städ{ning s.
stor}stövel s.; mest i pl.

1stor}svensk adj. -t -a
2stor}svensk s.
stor}svensk{het s.
stor}svindl{are s.
stor}säl s.
stor}sälj{are s. stor försälj-
ningsartikel m.m.

stor}tal{ig adj. -t -a stor-
ordig

stor}tal{ig{het s.
stor}ting s.
stor}tjuta v.
stor}torg s.
stor}triv{as v.

1stor}träta s.
2stor}träta v.
stor}tröja s.
stor}tvätt s.
stor}tå s.
stor}tänkt adj.
stor}verk s.
stor}vilt s.
stor{vilt(s)}jakt s.
stor}vinst s.
stor}vulen adj. storvulet

storvulna storstilad, stor-
slagen m.m.

stor}vulen{het s.
stor}vuxen adj.
stor}vuxen{het s.
stor}väst s., till 1väst
stor}växt adj.
stor}växt{het s.
story [stå•ri el. -y] s. -n -er
historia, berättelse;
handling i film o.d.

stor}äg{are s.
stor}ät{are s. -n; pl. =, best.

pl. storätarna
stor}ögd adj.
stor}ögd{het s.

1straff s. -et; pl. = bestraff-
ning

2straff s. -en -ar bestraffning
för fel i vissa lagspel,
straffslag

3straff s. -en; pl. -ar el. =
bjudet men inte hem-
taget stick t.ex. i bridge

straffa v. -de ge straff el.
(i kortspel) straffar m.m.

straff}an{svar s.
straff}arbete s.
straff{are s. -n; pl. =, best. pl.

straffarna
straff}av{gift s.
straff{bar adj. -t -a
straff{bar{het s.
straff}be{lägga v.
straff}be{lägg{ning s.
straff}be{stämm{else s.
straff{dom s. -en -ar be-
straffning, straff

straff}efter{gift s.
straff}ex{erc{is s.
straff}ex{ped{it{ion s.
straff}kast s. -et; pl. =
straff}kol{oni s.
straff}kom{mend{er{ing s.
straff}lag s. -en -ar
straff}lat{itud s.
straff}lindr{ing s.
straff}linje s.; i fotboll
straff}met{od s.
straff}minsk{ning s.
straff}mynd{ig adj. -t -a
straff}mynd{ig{het s.
straff{mynd{ig{hets}ålder s.
straff}om{råde s.; t.ex. i fot-

boll
strafform avstavas straff}-

form s. -en -er
straff}pre{dik{an s.
straff}pro{cess s.
straff}på{följd s.
straff}red{skap s.
straff}reg{ister s.
straffri avstavas straff}fri

adj.
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straffriförklara avstavas
straff{fri}för{klara v.

straffriförklaring avstavas
straff{fri}för{klar{ing s.

straffrihet avstavas straff}-
fri{het s.

straff}ränta s.
straff}rätt s.
straff}rätts{lig adj. -t -a
straff}sankt{ion s.
straff}sats s.
straff}skala s.
straff}skatt s.
straff}skytt s.
straff}skärp{ning s.
straff}slag s.; t.ex. i bandy
straff}spark s.
straff}tal s.
straff}tid s.
straff}tull s.
straff}värd adj.
straff}värde s. ªjur.º
straffånge avstavas

straff}fånge s.
straff}åt{gärd s.
strafföreläggande avstavas

straff}före{lägg{ande s.
strafförvandling avstavas

straff}för{vandl{ing s.
straight [strejt] adj. oböjl.;

om (jazz)melodi enkel, utan
utsmyckningar; term i
kortspel

strajk se strike
strak adj. -t -a ªprov.º stel,
styv

strak}bent adj. styvbent
strala v. -de ªåld.º stjäla
stram adj. -t -a spänd; styv;
knapphändig o. sträng
i stilen; avmätt

strama v. -de göra el. bli
stram, spänna el. spänn-
as

stram{alj [-al•j] s. -en -er
styvt glest tyg till under-
lag för broderi m.m.

stram{alj}brod{eri s.
stram{are s. -n; pl. =, best. pl.

stramarna
stram{het s.
strand s. -en stränder
stranda v. -de bringa att

grundstöta vid strand; gå
om intet, misslyckas; för-
handlingarna strandar kör
fast, avbryts; s. för-
handlingarna förklara
avbrutna

strand}aster s.
strand}bad s.
strand}bank s. -en -ar
strand}be{bygg{else s.
strand}brant s. -en -er
strand}brink s.
strand}bryn s.
strand}brädd s.
strand}dräkt s.
strand}fynd s.
strand}grus s.
strand}havre s.
strand}hot{ell s.
strand}hugg s.
strand}kant s.
strand}klippa s.
strand}krabba s.
strand}krypa s. -n strand-

krypor växt
strand}kål s.
strand}lag s. -en -ar
strand}linje s.
strand{ning s. -en -ar
strand}om{råde s.
strand}parti s.
strand}pip{are s.
strand}pro{men{ad s.
strand}ragg{are s.
strand}remsa s.
strand}rev s. -et; pl. =
strand}råg s.
strand}rätt s.
strand}satt adj.
strand}sjö s.
strand}skata s.
strand}skog s.
strand}skydd s.
strand{skydds}om{råde s.
strand}slutt{ning s.
strand}snäcka s.
strand}svall s.
strand}sätta v. sätta i knipa

o.d.
strand}sätt{ning s.
strand}tomt s.
strand}vakt s.
strand}vall s.

strand}vrak s.
strand}väg s.
strand}växt s.
strand}zon s.
strand}äg{are s.
strand}äng s.
strangul{at{ion [-ng-] s. -en 

-er
strangul{era [-ng-] v. -de
strypa; åtsnäva, insnöra
m.m.

strangul{er{ing s.
strang{uri [-nguri•] s. -n
droppvis smärtsam urin-
ering

strapats [-at•s] s. -en -er
kroppsansträngning

strapats{era v. -de uthärda
strapatser; utsätta för
strapatser

strapats{er{ing s.
strapats}fylld adj.
strapats}rik adj. -t -a
strass s. -en ljusbrytande
blyglas till el. i form av
smycken o.d.

strassmycke avstavas strass}-
smycke s.

strat{eg [-e•g] s. -en -er
strat{egi [-gi• el. -si•] s. -n 

-er konsten el. metoden att
föra krig; välplanerat
tillvägagångssätt m.m.

strat{eg{isk [-e•-] adj. -t -a
strat{egi}upp{lägg{ning s.
strati{fi{era v. -de ordna el.
indela i skikt el. grupper
el. klasser; uppmjuka frön
i fuktig sand o.d.

strati{fi{er{ing s.
strati{fik{at{ion s. -en -er
strati{grafi [-i•] s. -n veten-
skapen om skiktföljder,
t.ex. geologiska avlagringar

strati{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

strato{sfär [-ä•r] s. -en skikt
närmast ovanför tropo-
sfären

strato{sfär}ball{ong s.
strato{sfär}flyg{ning s.
strato{sfär{isk [-ä•r-] adj.

-t -a
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strat{um s. -et; pl. = el.
strata, best. pl. -en el. strata
skikt

strat{us}moln s. dimmoln
strax adv. snart; genast; all-
deles, tätt

straxt adv. ªvard.º strax
streamer [stri•m-] s. -n; pl.

streamrar el. enl. eng. böjn.
band med reklam el.
slagord, t.ex. på bilruta;
fiskyngelliknande våt-
fluga m.m.

streber s. -n strebrar uppåt-
strävare, karriärist

streber{akt{ig adj. -t -a
streber{akt{ig{het s.
streber}anda s.
streberi [-i•] s. -et
streber}typ s.
streck s. -et; pl. =; s. i räkn-

ingen oförutsett svårt
hinder för planer o.d.

strecka v. -de rita streck
på; rita el. markera med
streck

streck{are s. -n; pl. =, best. pl.
streckarna understreck-
are

streck}gubbe s.
streck{ig adj. -t -a
streck}kod s.; för automatisk

avläsning
streck{kods}märk{ning s.
streck{ning s. -en -ar
streck}pensel s.
streck}rak adj. -t -a
streck}teckn{ad adj. streck-

tecknade kindtänder
streck}teckn{ing s.
street}basket [stri•t-] s.

ªsport.º
strejk s. -en -er arbetsin-
ställelse, arbetsnedlägg-
else

strejka v. -de lägga ned
arbetet; sluta fungera

strejk}akt{ion s.
strejk{are s. -n; pl. =, best. pl.

strejkarna
strejk}bryt{are s.
strejk}bryt{eri [strej•k- el.
-i•] s. -et

strejk}fond s.
strejk}för{bud s.
strejk}hot s. -et; pl. =
strejk}kassa s.
strejk}kom{mitté s.
strejk}led{are s.
strejk}led{ning s.
strejk}möte s.
strejk}risk s.
strejk}rätt s.
strejk}under{stöd s.
strejk}vakt s.
strejk}varsel s.
strejk}våg s. -en -or
strepto{kock [-kåkk•] s. -en

-er kulbakterie som
växer i kedjor

strepto{kock}in{fekt{ion s.
strepto{myc{in [-i•n] s. -et

antibiotikum
stress s. -en kroppens re-

aktion på psykisk o. fysisk
påfrestning, överan-
strängning; jäkt o.d.

stressa v. -de fresta på
psykiskt o. fysiskt, över-
anstränga; jäkta o.d.

stress{ad adj. utsatt för
stress

stress}be{svär s.
stress}fakt{or s.
stress}forsk{ning s.
stress}fri adj.
stress}horm{on s.
stress{ig adj. -t -a; stressigt

arbete
stressituation avstavas

stress}situ{at{ion s.
stress{ning s.
stress}re{akt{ion s.
stress}tål{ig adj. -t -a
stret s. -et
streta v. -de arbeta hårt,
knoga; spjärna emot;
spreta

stretch [stret•ç] s. -en elast-
iskt tyg

stretcha v. -de tänja
musklerna i samband
med fysisk träning

stretch}frotté s.
stretch{ing s. -en gymnastik
med sträckningsrörelser

stretch}nyl{on s.
stret{ig adj. -t -a knogig;
spretig

stret{sam adj. -t -ma knogig
stretta s. -n strettor avslut-
ande del av aria m.m. med
snabbare tempo

1strid adj. stritt strida starkt
strömmande; storkornig;
rak o. sträv (om hår o.d.)

2strid s. -en -er
strida v. stred, stridit, pres.

strider
strid{bar adj. -t -a strids-
duglig; som gärna tar
upp strid

strid{bar{het s.
strid{ig adj. -t -a; stridigt

humör; stridiga känslor;
stridiga punkter

strid{ig{het s. -en -er
strid{is s. -en -ar ªvard.,

nedsättandeº alltför hän-
given militär som tycker
om att strida

strids}be{redd adj.
strids}be{red{skap s.
strids}dom{are s.
strids}dug{lig adj. -t -a
strids}dug{lig{het s.
strids}en{het s.
strids}far{tyg s.
strids}flyg s.
strids}flyg{are s.
strids}flyg{plan s.
strids}form{er{ing s.
strids}fråga s.
strids}gas s.
strids}grupp{era v.
strids}grupp{er{ing s.
strids}handl{ing s.
strids}handske s. ªmest bildl.º
utmaning

strids}hingst s.
strids}hum{ör s.
strids}häst s.
strids}iver s.
strids}kamr{at s.
strids}klubba s.
strids}kraft{er s. pl.
strids}larm s.
strids}led{ning s.
strids}linje s.
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strids}lust s.
strids}lysten adj.
strids}lyst{nad s.
strids}man s., till 1man ªåld.º
strids}medel s. stridsmedlet;

pl. =; best. pl. stridsmedlen
strids}mor{al s.
strids}mund{er{ing s.
strids}mål{ning s.
strids}o{dug{lig adj. -t -a
strids}om{råde s.

1strids}plan s. -et; pl. =
2strids}plan s. -en -er
strids}rop s.
strids}rust{ad adj.
strids}rust{ning s.
strids}scen s.
strids}sign{al s.
strids}skjut{ning s.
strids}skrift s.
strids}spets s. -en -ar på pro-

jektil o.d.
strids}ställ{ning s.
strids}tum{ult s.
strids}tupp s.
strids}upp{drag s.
strids}ut{rust{ning s.
strids}vagn s. -en -ar
strids{vagns}för{band s.
strids{vagns}mina s.
strids}vilja s.
strids}vimmel s.
strids}värn s.
strids}yra s.
strids}yxa s.
strids{yxe}kult{ur el. strids{-

yx}kult{ur s.; i förhistorisk tid
strids}zon s.
strids}åt{gärd s.
strids}ämne s.
strids}äpple s. tvistefråga
strids}öva v.
strids}öv{ning s.
stridul{at{ion s. -en
stridul{era v. -de; gräs-

hoppan stridulerar åstad-
kommer ljud gm gnid-
ning

stridul{er{ing s. -en -ar
strigel s. -n striglar läder-
rem el. apparat för väss-
ning av rakkniv el. -blad

strigel}ap{par{at s.

strigel}rem s. -men -mar
strigla v. -de vässa rakkniv

el. -blad med strigel
strigl{ing s. -en -ar
strike [strajk] s. -n [-en]

strikar el. strajk -en -ar
slag som fäller alla
käglor i bowling

strikt adj.; n. =, -a sträng;
noggrann; korrekt

strikt{het s.
strikt{ur [-u•r] s. -en -er för-
trängning, t.ex. av urinrör

1stril s. -en -ar sil på vatten-
kanna o.d.; stråle av mjölk
från spene m.m.

2stril s. -et strilande; skur,
kaskad o.d.

strila v. -de låta rinna el.
fördelas i fina strålar

stril}kanna s.
stril}mun{stycke s.
stril{ning s.
stril}regn s.

1strimla s. -n strimlor remsa
o.d.

2strimla v. -de skära el. dela
i strimlor

striml{ad adj. strimlade lån
striml{ig adj. -t -a

1strimma s. -n strimmor
2strimma v. -de göra randig

o.d.
strimmel s. -n strimlar
remsa, t.ex. nedom kullen på
skärmmössa; papper klippt
i strimlor

strimm{ig adj. -t -a
strimm{ig{het s.
strim}mönster s.
strim{ning s.
strim}sjuka s.; på korn
strim{vis adv.
string{ens [-ngen•s] s. -en
string{ent [-en•t] adj.; n. =, 

-a strängt följdriktig, bind-
ande

strip se stripp
1stripa s. -n stripor rak hår-

test o.d.
2stripa v. -de riva el. repa av;

ta bort huvudnerv i
tobaksblad m.m.

strip}hår{ig adj. -t -a
strip{ig adj. -t -a
strip{ig{het s.
strip{ning s.
stripp s. -en el. strip [stripp]

strippen 1 ªvard.º avkläd-
ningsscen på nattklubb o.d.
2 sammanhängande rad
av frimärken; bildrad i
tecknad serie

1strippa s. -n strippor ªvard.º
stripteasedansös; kvinna
som klär av sig naken

2strippa v. -de ªvard.º utföra
striptease; klä av sig;
plocka bort dött täckhår
på hund; skala; ta bort
delar av m.m.

stripp{ning s.
strip}skägg{ig adj. -t -a
strip}tease [stripp•tis lång

sista vokal] s. -n [-en]; av-
klädningsscen på nattklubb
o.d.

strip{tease}dans{ös s.
strit s. -en -ar insekt
strit}larv s. -en -er
stritta v. -de ªprov. o. finl.º
skvätta, stänka m.m.

strobo{skop [-å•p] s. -et;
pl. = instrument för
studium av snabba
periodiska förlopp 
m.m.

strobo{skop{isk adj. -t -a; s.
effekt t.ex. då hjulen på ett
rullande fordon på filmbild
tycks vrida sig bakåt

strof [-å-] s. -en -er rytmisk
enhet av grupp av vers-
rader, vers m.m.

strof}form s. -en -er
strof}in{del{ning s.
strof{isk [strå•-] adj. -t -a; 

s. dikt
strof{vis adv.
stroke [stråok] s. oböjl.
plötslig medvetslöshet
till följd av hjärnblöd-
ning, hjärninfarkt en s.

strong adj. -t -a duktig,
skicklig; kavat, karsk

strong{het s.
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stronti{um [-t(s)i-] s. -et el.
strontiet el. = metall

stronti{um}för{en{ing s.
stropp s. -en -ar hank, ögla

m.m.; ªvard.º dumdryg
person o.d.

stroppa v. -de slå stropp el.
rep o.d. om ngt

stropp}band s.
stropp{ig adj. -t -a ªvard.º
dumdryg, viktig

stropp{ig{het s.
stropp{ning s.
strosa v. -de ströva omkring,
spankulera

stross s. -en -ar arbetsställe
för brytning el. spräng-
ning i gruva m.m.

strossa v. -de bryta el.
spränga i gruva m.m.

stross}bryt{ning s.
stross{ning s.
strukt{ur [-u•r] s. -en -er
inre beskaffenhet, samm-
ansättning, uppbyggnad

strukt{ur{al [-a•l] adj. -t -a
strukt{ur{al{ism [-is•m] s. -en
vetenskaplig inriktning
t.ex. inom språkvetenskapen

strukt{ur{al{ist s. -en -er
strukt{ur{al{ist{isk adj. -t -a
strukt{ur}an{pass{ning s.
strukt{ur{ell [-ell•] adj. -t -a
strukt{ur{era v. -de ge
struktur o.d.

strukt{ur{er{ing s.
strukt{ur}fond s.
strukt{ur}form s. -en -er
strukt{ur}formel s. angiv-
ande kemisk uppbygg-
nad

strukt{ur}för{vandl{ing s.
strukt{ur}för{ändr{ing s.
strukt{ur}kris s. -en -er
strukt{ur}lik{het s.
strukt{ur}lös adj. -t -a
strukt{ur}om{dan{ing s.
strukt{ur}om{ställ{ning s.
strukt{ur}om{vandl{ing s.
strukt{ur}plan s. -en -er
strukt{ur}plan{er{ing s.
strukt{ur}pro{blem s.
strukt{ur}rat{ion{al{is{era v.

strukt{ur}rat{ion{al{is{er{ing s.
strukt{ur}ut{veckl{ing s.
strul s. -et ªprov.º
strula v. -de ªprov.º krångla,
trassla till; fumla

strul{ig adj. -t -a
struma s. -n förstoring av
sköldkörteln

struma}op{er{at{ion s.
strumpa s. -n strumpor
strump}byx{or s. pl.
strumpe}band s.
strumpe{bands}orden s. best.
strump}fot s., till 1fot
strump}håll{are s.
strump}korg s.
strump}läst s. i strumplästen
i bara strumporna

strump}lös adj. -t -a
strump}skaft s.
strump}sock s.
strump}socka s.
strump}sticka s.
strump}stick{ning s.
strump}stopp{ning s.
strum{ös [-ö•s] adj. -t -a be-
häftad med struma

1strunt s. -en -ar 1 obetydlig
person  2 årsskott av tall
el. gran

2strunt s. -et el. -en skräp,
småsaker m.m.; som förled i
sms äv. löjeväckande gm
inbilskhet o.d.

strunta v. -de; s. i ngn el. ngt
ªvard.º inte bry sig ett dugg
om

strunt}fin adj. -t -a
strunt}fråga s.
strunt}för{näm adj. -t -a
strunt}för{näm{het s.
strunt}prat s.
strunt}sak s.
strunt}summa s.
strunt}vikt{ig adj. -t -a
strunt}vikt{ig{het s.
strup}cancer s.
strupe s. -n strupar
strup}grepp s.
strup}huvud s.
strup}katarr s.
strup}ljud s.
strup}lock s. -et; pl. =

strup}mikro{fon s.
strup}tag s.
strut s. -en -ar
strut}bräken s.; växt
strut}form{ad adj.
strut}form{ig adj. -t -a
struts s. -en -ar fågel
struts{eri s. -et -er för uppföd-

ning av strutsar
struts}farm s.
struts}fjäder s.
struts}mage s. ªofta bildl.º
tålig mage

struts}ment{al{itet s.
struts}plym s.
struts}pol{it{ik s.; som inte vill

se problemen o.d.
struts}ägg s.
strutta v. -de röra sig
knyckigt, stulta o.d.

strutt{ig adj. -t -a
struva s. -n struvor flottyr-

kokt bakverk
struv}järn s.
stryk s. -et; få s.
stryka v. strök, strukit,

struken struket strukna,
pres. stryker; struket mått;
stryka med vard,; stryka på
foten

stryk{ande adj. oböjl. s. åt-
gång

stryk{are s. -n; pl. =, best. pl.
strykarna kringstrykande
person el. djur m.m.

stryk{ar}katt s.
stryk}bräda s.
stryk}bräde s.
stryk}duk s.
stryk{erska s. -n strykerskor
stryk}fri adj.
stryk}fågel s.
stryk}järn s. -et; pl. =
stryk}klass s.
stryk}mangel s.
stryk}mask{in s.
stryk}mått s.
strykn{in [-i•n] s. -et el. -en

växtgift
strykn{in}för{gift{ning s.
stryk{ning s. -en -ar
stryk}pojke s.
stryk}rum s.

869 strykrum

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 869



stryk}rädd adj.
stryk}sula s.; på strykjärn
stryk}tips s.; där seger, oav-

gjort el. förlust tippas
stryk{tips}kup{ong s.
stryk}torr adj. -t -a
stryk}tvätt s.
stryk}tål{ig adj. -t -a
stryk}täck adj. -t -a
strypa v. ströp äv. strypte,

strypt, pres. stryper
stryp{are s. -n; pl. =, best. pl.

stryparna
stryp}grepp s.
stryp}koppel s. hundkoppel
med stryphalsband

stryp{ning s.
stryp}sjuka s.
stryp}snara s.
stryp}tag s.
stryp}vent{il s.
strå s. -et -n; ett s. vassare
en smula bättre o.d.

strå}död s. ªåld.º dö strå-
döden dö i sin säng

strå}flät{ning s.
strå}foder s.
strå}gul adj. -t -a
strå}hatt s.
stråk s. -et; pl. = färdled;
band; stråkdrag m.m.

stråk}drag s.
stråke s. -n stråkar
stråk}en{semble s.
stråk}för{ing s.
stråk}harts s.
stråk}in{stru{ment s.
stråk}kvart{ett s.
stråk}mus{ik s.
stråk}ork{ester s.
stråk}stämma s.
stråk}tag s.
stråk}trio s.
stråk}väg s.
stråla v. -de
strål{ande adj. oböjl. s. idé
strål}be{handl{ing s.
strål}ben s.; i underarm 

m.m.
strål}blomma s.
strål}dos s.
stråle s. -n strålar
strål}en{ergi s.

strål}fen{ig adj. -t -a; strål-
feniga fiskar

strål}form{ig adj. -t -a
strål}glans s.
strål{ig adj. -t -a strål-
formig; strålande o.d.

strål}kan{on s., till 2kanon
vid medicinsk strålbehandling

strål{kast{ar}be{lys{ning s.
strål}kast{are s.
strål{kast{ar}kägla s.
strål{kast{ar}ljus s.
strål{kast{ar}sken s.
strål{kast{ar}spol{are s.
strål}kir{urgi s.
strål}knippe s.
strål}kniv s.
strål}krans s.
strål}källa s.
strål}mot{or s.
strål{ning s.
strål{nings}be{handl{ing s.
strål{nings}bio{logi s.
strål{nings}dos s.
strål{nings}ef{fekt s.
strål{nings}kemi s.
strål{nings}mät{ning s.
strål{nings}risk s.
strål{nings}sjuka s.
strål{nings}värde s.
strål{nings}värme s.
strål}risk s.
strål}sjuka s.
strål}skada s.
strål}skydd s.
strål{skydds}in{stit{ut s.

Statens s.
strål{skydds}lag s. -en -ar
strål}styrka s.
strål}svamp s.
strål}säker adj.
strål}värme s.
strål}ögd adj.
strå}smal adj. -t -a
strå}styv adj. -t -a
strå}säd s.
stråt s. -en färdväg, led
strå}tak s.
stråt}röv{are s.
stråt}röv{eri [-i• el. strå•t-] s.

-et
sträck s. -et; pl. = sträck-
ningsanordning; sträck-

ning; fåglars regelbundna
flykt; läsa boken i (ett)
sträck

1sträcka s. -n sträckor
2sträcka v. sträckte
sträck{are s. -n; pl. =, best. pl.

sträckarna
sträck{bar adj. -t -a
sträck{bar{het s.
sträck}bänk s. hålla ngn på

sträckbänken låta ngn
vänta på besked

sträck}flykt s.
sträck}fågel s.
sträck}för{band s.
sträck}höjd s. i s.
sträck}köra v.
sträck}kör{ning s.
sträck}läsa v.
sträck}läs{ning s.
sträck}meter s.
sträck}muskel s.
sträck{ning s. -en -ar
sträck}sim s.
sträck}skytte s.
sträck}sten s.
sträck{stens}kant s.; t.ex. på

trottoar
sträck{vis adv.
sträck}väv s.

1sträng adj. -t -a barsk, hård
2sträng s. -en -ar
stränga v. -de förse med
strängar, lägga hö i
strängar; s. sin lyra dikta

stränga}lek s. ªåld.º
stränga}spel s. ªåld.º
sträng}be{handl{ing s.

ªdatabeh.º
sträng}bet{ong s.
stränge{lig{en adv. strängt
sträng}gjut{ning s.
sträng{het s.
sträng}håll{are s.
sträng}in{stru{ment s.
sträng}lägga v.
sträng}lägg{are s. -n; pl. =,

best. pl. strängläggarna
sträng}lägg{ning s.
sträng}mus{ik s.
sträng{mus{ik}kår s.
sträng{ning s.
sträng}press{ning s.
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sträng}sprut{ning s.
strätta s. -n strättor växt
sträv adj. -t -a grov, ojämn;
kärv

1sträva v. -de 1 arbeta träget;
s. efter ngt  2 stödja med
strävor

2sträva s. -n strävor snedstöd
sträv{an s.; best. =; i pl. an-

vänds strävanden; en s.
sträv{ande s. -t -n
sträv{are s. -n; pl. =, best. pl.

strävarna
sträv}blad{ig adj. -t -a
sträv}båge s.
sträv{het s.
sträv}hår{ig adj. -t -a
sträv{ig adj. -t -a ªprov.º
strävsam; uthållig, stark
m.m.

sträv{ning s. -en -ar
sträv}pel{are s.
sträv{sam adj. -t -ma arbet-
sam

sträv{sam{het s.
sträv}skal{ig adj. -t -a
sträv}sopp s.

1strö v. strödde, strött,
strödd n. strött, pres. strör
sprida ut; som förled i sms
äv. enstaka, sporadisk

2strö s. -et kort halm el.
riven torv o.d.

strö{are s. -n; pl. =, best. pl.
ströarna strödosa, strö-
burk

strö{bar adj. -t -a
strö}bröd s. rivet bröd,
skorpmjöl

strö}burk s.
strödd adj. strödda före-

komster spridda
strö}dosa s.
strö{ende s. -t
strö}fall s.
strö}fynd s.
strög s. -et; pl. = promen-
adstråk, flanörgata

strö}halm s.
strö}jobb s.
strö}kund s.
ström s. -men -mar
ström}av{brott s.

ström}av{tag{are s.
ström}bryt{are s.
ström}drag s.
ström}fri adj.
ström}fåra s.
ström}för{ande adj. oböjl.
ström}för{del{are s.; i för-

bränningsmotor
ström}för{håll{and{en s. pl.
ström}för{sörj{ning s.
ström}hopp s.
ström}kantr{ing s.
ström}karl s. näck
ström}krets s.
ström}källa s.
ström}led s. -en -er
ström}lever{ans s.
ström}linje s.
ström{linje}form s. -en -er
ström{linje}forma v.
ström}lös adj. -t -a
strömma v. -de
strömm{ing s. -en -ar sill
från Östersjön

strömm{ings}fiske s.
strömm{ings}flundra s.; mat-

rätt
strömm{ings}låda s.; maträtt
strömm{ings}sköt s.
ström}mät{are s.
ström{ning s. -en -ar
strömmande; ström;
åsiktsriktning, rörelse

ström{nings}lära s.
strö}moln s.
ström}rikt{ning s.
ström}snål adj. -t -a
ström}stare s.
ström{stare}bo s.
ström}styrka s.
ström}ställ{are s.
ström}sätt{ning s.
strömt adj. oböjl. s. vatten
med stark ström

ström}ut{tag s.
ström}virvel s.
ströppla v. -de stöppla
ströppl{are s. -n; pl. =, best.

pl. ströpplarna
ströppl{ing s.
strö}re{plik s.
strö}röst s.
strö}sked s.

strö}skrift s.
strö}socker s.
strössel s. -n el. strösslet

koll. sockerkorn till garn-
ering av bakverk m.m.

strö}torv s.
ströva v. -de
ströv{are s. -n; pl. =, best. pl.

strövarna
ströv{eri [-i•] s. -et -er
strö{vis adv.
ströv}om{råde s.
ströv}tåg s. -et; pl. =

1stubb s. -en -ar 1 (fält med)
mängd kvarstående nedre
delar av skuren säd o.d.;
mängd korta skäggstrån
2 ªåld.º underkjol

2stubb s. oböjl. rubb och s.
alltihop

stubba v. -de skära el.
klippa kort; snagga hår;
hårt beskära o.d.

stubbe s. -n stubbar
stubb{en s. best. ªvard.º på s.
genast, ögonblickligen

stubb}fris{yr s.
stubb}fält s.
stubb}hår{ig adj. -t -a
stubb{ig adj. -t -a avstubb-
ad; full av stubb el.
stubbar m.m.

stubb}klippt adj.
stubb}mustasch s.
stubb{ning s.
stubb}plöja v.
stubb}plöj{ning s.
stubbrytare avstavas stubb}-

bryt{are s.
stubbrytning avstavas

stubb}bryt{ning s.
stubb}skott s.
stubb}skägg s.
stubb}skägg{ig adj. -t -a
stubb}svans s.
stubb}svans{ad adj.
stubb}ved s.
stubb}åker s.
stub{in [-i•n] s. -en -er tänd-
tråd för sprängladdning; på
stubinen ªvard.º genast,
ögonblickligen

stub{in}tråd s.
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stuck s. -en -er arbete i gips-
murbruk

stuck}arbete s.
stuck{at{era v. -de pryda
med stuck

stuck{at{ur [-u•r] s. -en -er
stuckdekor

stuck{at{ör [-ö•r] s. -en -er
stuck}dek{or s.
stucken adj. stucket stuckna

ªäv. bildl.º förtörnad,
sårad

stucken{het s.
stuck}list s.
stuck}orna{ment s.
stuck}relief s.
stuck}tak s.
stud{ent [-en•t] s. -en -er
studerande vid univers-
itet el. högskola m.m.; ta
studenten avlägga stud-
entexamen i ä. tid; gå ut
gymnasieskolan

stud{ent}afton s.
stud{ent}be{tyg s.
stud{ent}bo{stad s.
stud{ent}de{monstr{at{ion s.
stud{ent}di{miss{ion s. ªfinl.º
stud{ent}ex{am{en s.
stud{ent}fest s.
stud{ent}för{en{ing s.
stud{ent}grupp s.
stud{ent}hem s.
stud{ent}hus s.
stud{ent{ik{os [-å•s äv. -o•s]

adj. -t -a uppsluppen på
studenters vis

stud{ent}kamr{at s.
stud{ent}kull s. -en -ar
stud{ent}kår s.
stud{ent}led{are s.
stud{ent}liv s.
stud{ent}lya s.
stud{ent}lägen{het s.
stud{ent}läk{are s.
stud{ent}matr{ikel s.
stud{ent}mössa s.
stud{ent}nat{ion s.
stud{ent}org{an{is{at{ion s.
stud{ent}pol{it{ik s.
stud{ent}präst s.
stud{ent}re{volt s.
stud{ent}rum s.

stud{entska [-en•t-] s. -n
studentskor

stud{ent}skiva s.
stud{ent}slang s. -en till

2slang
stud{ent}spex s.
stud{ent}stad s., till 1stad
stud{ent}sång s.
stud{ent}sång{are s.
stud{ent}teater s.
stud{ent}tid s.
stud{ent}ut{byte s.
stud{ent}år s.
stud{ent}äkt{en{skap s.
stud{era v. -de
stud{er{ad adj. som bedrivit
studier, beläst o.d.

1stud{er{ande adj. oböjl.; ofta
substantiverat

2stud{er{ande s. -n; pl. =, best.
pl. -na; de enskilda studer-
andena

stud{er{ande}bilj{ett s.
stud{er{ande}org{an{is{-

at{ion s.
stud{er{ande}rabatt s.
stud{er{ande}re{pre{sent{ant s.
stud{er{ande}samm{an{-

slut{ning s.
stud{er{ande}under{lag s.
stud{er}kammare s.
studie s. -n -r utkast, för-
arbete; avgränsad under-
sökning

studie}arbete s.
studie}av{brott s.
studie}be{gåv{ad adj.
studie}be{gåv{ning s.
studie}be{sök s.
studie}bi{drag s.
studie}cirkel s.
studie{cirkel}verk{sam{het s.
studie}dag s.
studie}fin{ansi{er{ing s.
studie}form s. -en -er
studie}för{bund s.
studie}grupp s.
studie}gång s. -en -ar
studie}hand{bok s.
studie}hand{led{are s. ªfinl.º
syokonsulent

studie}hand{led{ning s.
studie}hjälp s.

studie}in{rikt{ning s.
studie}intr{esse s.
studie}intr{ess{er{ad adj.
studie}kamr{at s.
studie}kurs s.
studie}led{are s.
studie}led{ig adj. -t -a
studie}led{ig{het s.
studie}lån s.
studie}materi{al s.
studie}medel s. pl.
studie{medels}syst{em s.
studie}mål s.
studie}möj{lig{het s.
studie}ob{jekt s.
studie}om{råde s.
studie}org{an{is{at{ion s.
studie}org{an{is{at{ör s.
studie}orient{er{ing s.
studie}paket s.
studie}penn{ing s.
studie}plan s. -en -er
studie}plats s.
studie}rekt{or s.
studie}resa s.
studie}re{sult{at s.
studie}skuld s.
studie}soci{al adj. -t -a
studie}stöd s.
studie{stöds}nämnd s.
studie}takt s.
studie}tekn{ik s.
studie}tid s.
studie}timme äv. studie}-

timma s.
studie}val s. -et; pl. =
studie}verk{sam{het s.
studie}vist{else s.
studie}väg s.
studie}väg{led{ning s.
studie}ämne s.
studio s. -n -r lokal för
framställning av film el.
radio- el. TV-program;
konstnärsateljé

studio}lok{al s.
studio}man s., till 1man
studio}publ{ik s.
studio}scen s.
studi{os{us [-o•- el. -å•-] s.

oböjl. studerande; en s.
studio}värd{inna s.
studi{um s. studiet studier
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inhämtande av kunskap-
er gm läsning; utforskning,
undersökning o.d.; be-
driva studier

studs s. -en -ar
studsa v. -de
studs{are s. -n; pl. =, best. pl.

studsarna kulgevär för
jakt m.m.

studs{ar}kula s.
studs}höjd s.
studs}matta s.
studs{ning s. -en -ar
stuff s. -en -er provstycke av
mineral el. bergart

stuff}saml{ing s.
stuga s. -n stugor
stug}by s.
stug}dörr s.
stug}golv s.
stug}knut s.
stug}sem{ester s.
stug}sitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. stugsittarna
stug}tomt s.
stug}värme s.
stuk s. -et; pl. = ªvard.º mode-

riktig form t.ex. på en hatt
1stuka v. -de skada (led i)

finger o.d. gm vrickning;
platta till; slå el. böja ned
el. om kant m.m.; kväsa,
snoppa av o.d.

2stuka s. -n stukor jordtäckt
hög av rotfrukter el.
potatis för vinterförvaring
utomhus; ªprov.º rad av
parvis resta kärvar m.m.

stuk{bar adj. -t -a
stuk}lägg{ning s.
stuk}mask{in s.
stuk{ning s. -en -ar

1stulta s. -n stultor ªvard.º
liten flicka

2stulta v. -de gå stapplande;
s. omkring

stum adj. -t -ma
stum}film s.
stum{films}stjärna s.
stum{het s.
stump s. -en -ar
stumpa s. -n stumpor ªvard.º
liten flicka

stum}spel s.
stund s. -en -er
stunda v. -de; julen stundar
nalkas, förestår

stund{ande adj. oböjl.
stund{lig adj. -t -a i var
stund, ständig, idelig o.d.

stund{lig{en adv. dagligen
och s.

stund{om adv. ibland, då o.
då

stund}tals adv.
stund{vis adv.
stuns s. -en ªvard.º fart,
kläm, sprätt

stuns{ig adj. -t -a
stunt}man s., till 1man er-
sättare för skådespelare
i farofyllda el. akrobat-
iska scener o.d.

1stup s. -et; pl. = brant berg-
vägg el. avsats o.d.

2stup adv. alldeles, fullkom-
ligt; s. full jfr stupfull; s. i
ett, s. i kvarten ideligen,
i ett kör

1stupa v. -de äv. stöp snava o.
falla omkull; falla i strid;
sänka sig brant m.m.

2stupa s. -n stupor brant
bergvägg o.d.

stup}brant adj.
stup}fall{ande adj. oböjl. s.

ställning
stup}full adj. -t -a kraftigt
berusad

stup{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., stupida dum,
inskränkt, enfaldig

stup{id{itet [-e•t] s. -en -er
stup{ning s. lutning hos berg-

artslager
stup{nings}rikt{ning s.
stup}ränna s. stuprör
stup}rör s.; som leder regn-

vatten från takränna
stup}stock s. ªåld.º för hals-

huggning med bila
stura v. -de ªprov.º vara sur-
mulen, tjura

stur{ig adj. -t -a
stur{ig{het s.
stursk adj. -t -a trotsig,

uppstudsig; högfärdig,
viktig

stursk{as v. sturskades
stursk{het s.
stuss s. -en -ar bakdel,
ända, säte; byxbak

stuss}vidd s.
1stut s. -en -ar ung oxe m.m.
2stut s. -en ªåld.º stryk
stut{eri [-i•] s. -et -er anstalt
för hästavel; avelsgård

stut{eri}hingst s.
stut{eri}sto s.
stut}kalv s.
stuts s. -en -ar från kärl el.
rör utskjutande kort rör-
stycke med fläns för
koppling m.m.

stuv s. -en -ar sista del av
tygrulle o.d., reststycke

stuva v. -de 1 lasta på fartyg;
packa  2 tillreda kött,
grönsaker etc. med tjock sås

stuv{are s. -n; pl. =, best. pl.
stuvarna

stuv}bit s.
stuv{eri [-i•] s. -et -er företag

som ombesörjer lastning o.
lossning av fartyg

stuv{eri}arbet{are s.
stuv{ning s. -en -ar; till

stuva 1–2
stybb s. -en el. -et; pl. -er
söndersmulat o. sand-
blandat kol el. tegel o.d.

stybba v. -de belägga med
stybb

stybbe s. -t stybb
stybb{ig adj. -t -a
stybb}lager s., till 1lager
stybb{ning s.
styck s. oböjl. få betalt per

s., en krona (per) s. för
var enhet för sig

stycka v. -de dela djurkropp
i stycken; uppdela

styck{are s. -n; pl. =, best. pl.
styckarna

stycke s. -t -n avskild del;
bit; ªåld.º kanon

stycke}bruk s. ªåld.º kanon-
gjuteri; i ortnamnet Åkers s.

stycke}gods s.; i skilda kollin
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stycke{gods}traf{ik s.
styck{en [stykk•- med akut

accent] s. pl.; vid mängdut-
tryck; två s. radioapparater

stycke}pris s., till 1pris
stycke}verk el. styck}verk s.
bitar som inte utgör en
helhet

stycke{vis el. styck{vis adv.
styck}fryst adj. s. fisk
styck}junk{are s. -n; pl. =,

best. pl. styckjunkarna äldre
underofficerstitel

styck}kost{nad s.
styck}lön s. ackordslön
styck}mord s.
styck}mäst{are s.
styck{ning s.
styck{nings}fast{ig{het s.

ªlantmät.º
styck{nings}lott s.; vid av-

styckning
styck{nings}schema s.; för

slaktat djur
styckverk se styckeverk
styckvis se styckevis
stygg adj. -t -a
stygg{else s. -n -r otäck-
het, skändlighet, vidrig-
het

stygg{het s.
stygg{ing s. -en -ar ªvard.º
stygg}väder s. ªprov.º
stygn s. -et; pl. = 1 maskin-

en syr 300 s. i minuten
2 stick

stygn}ställ{are s.; i symaskin
styla [staj•la] el. 2stajla v.

-de arbeta med styling
styl{ing [staj•lin] el. stajl{ing

s. -en yrkesmässigt arbete
med moderiktighet i re-
klamsammanhang

styl{ist [stajlis•t] el. stajl{ist
s. -en -er person som
arbetar med styling

styl{it [-i•t] s. -en -er pelar-
helgon

1stylta s. -n styltor stång
med fotsteg ett stycke
ovanför marken

2stylta v. -de gå på styltor;
gå stelbent

stylt}ben s.
stylt}gång{are s.
stylt}klack s.
stylt}löp{are s.; fågel
stylt}rot s. ªbot.º
stympa v. -de lemlästa;
vanställa gm avskärning
o.d.; förkorta m.m.

stymp{are s. -n; pl. =, best.
pl. stymparna klåpare

stymp{ning s. -en -ar
styng s. -et; pl. = 1 sting,
stick; känna ett s. i hjärtat
2 stygn  3 insekt

styng}fluga s.
styr s. oböjl. hålla i s. el.

hålla s. på; om styr, över
styr se omstyr osv.

styra v. styrde, pres. styr; s.
sig behärska sig o.d.

styr}an{ordn{ing s.
styr{are s. -n; pl. =, best. pl.

styrarna
styr{bar adj. -t -a
styr{bar{het s.

1styr}bord s. oböjl. högersida
på fartyg; styrbords ankare,
gir, lanterna

2styr}bord adv. gira s. hän
styr{bords}ankare s., till

1ankare
styr{bords}gir s.
styr{bords}lanterna s.
styr{bords}sida s.
styre s. -t -n
styr{else s. -n -r
styr{else}arvode s.
styr{else}be{slut s.
styr{else}form s. -en -er
styr{else}leda{mot s.
styr{else}med{lem s.
styr{else}möte s.
styr{else}ord{för{ande s.
styr{else}post s.
styr{else}proto{koll s.
styr{else}re{pre{sent{ant s.
styr{else}rum s.
styr{else}samm{an{träde s.
styr{else}skick s.
styr{else}supple{ant s.
styr{else}upp{drag s.
styr{else}val s. -et; pl. =
styr{else}ärende s.

styr{en [-e•n] s. -en el. -et
kolväte

styr{en{er{ad adj. s. olja för-
ändrad med derivat av
styren

styr{en}plast s.
styr{es}man s., till 1man
styr}fart s. -en
styr}för{måga s.
styr}grupp s.
styr}hytt s.
styr}in{rätt{ning s.
styr}in{stru{ment s.

1styrka s. -n styrkor
2styrka v. styrkte ge styrka;

bekräfta, intyga o.d.
styrk{are s. -n; pl. =, best. pl.

styrkarna ªofta (vard.)º
styrketår

styrke}bal{ans s.
styrke}be{sked s.
styrke}de{monstr{at{ion s.
styrke}dryck s.
styrke}för{håll{ande s.
styrke}källa s.
styrke}lyft s.
styrke}pos{it{ion s.
styrke}prov s. -et; pl. =
styrke}träna v.
styrke}trän{ing s.
styrke}tår s.
styr}kom{pass s.
styr}last{ig adj. -t -a; styr-

lastigt fartyg med aktern
djupare än fören

styr}last{ig{het s.
styr}linj{al s.
styr}man s. -nen; pl. styr-

män, best. pl. styrmännen
fartygsbefäl

styr{mans}ex{am{en s.
styr{mans}ut{bild{ning s.
styr}mask{in s.
styr}medel s.
styr}mek{an{ism s.
styr{ning s. -en -ar
styr{nings}mek{an{ism s.
styr{nings}syst{em s.
styr}pinne s.
styr}rak{et s.
styr}ränta s.
styrsel s. -n stadga; ªåld.º
ledning
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styrsel}lös adj. -t -a
styr}skena s.
styr}snäcka s.; i styrinrättning
styr}spak s.
styr}stång s.
styr}syst{em s.
styr}ut{rust{ning s.
styr}åra s.
styv adj. -t -a svår att böja;

ªvard.º skicklig
styv- i sms; om släktskap
styva v. -de göra styv
styv}barn s. makes el.
makas barn i tidigare
äktenskap m.m.

styv}bent adj.
styv}bror äv. styv}broder s.
styv}dotter s.
styver s. -n; pl. = el. individu-

aliserande styvrar äldre
mynt; slant av lågt värde,
öre o.d.

styv}far äv. styv}fader s.
styv}för{äldr{ar s. pl.
styv}hala v.
styv}hal{ning s.
styv{het s.
styv{hets}grad s.
styv{leks}grad s.
styvmoder se styvmor
styv}moder{lig adj. -t -a
styv}mor äv. styv}moder s.
styv{mors}viol s.
styv}mynt adj.
styvna v. -de bli styv
styv}nack{ad adj.
styv{nad s. -en material till
styvning; styvhet

styv{nads}materi{al s.
styv{ning s. -en -ar; till styva
styv}sinn{ad adj.
styv}sint adj.
styv}sint{het s.
styv}son s.
styv}strå{ig adj. -t -a
styv}stärkt adj.
styv}sysk{on s.
styv}syster s.
styvt adv. drygt; s. en timme

1stå s. oböjl. gå i s. stanna,
köra fast o.d.

2stå v. stod, stått, pres. står;
stå sig hålla sig, klara sig

1stå{ende adj. oböjl. s. inbjud-
an; s. skämt; på s. fot
genast; s. bord ªfinl.º
smörgåsbord

2stå{ende s. -t
stå}hej [-hej•] s. -et ªvard.º
oväsen, rabalder

stål s. -et; pl. =
ståla v. -de förse redskap
med egg av stål

stå}lampa s.
stål{ar s. pl. ªvard.º pengar
stål}bad s. ªbildl.º plågsam
process

stål}balk s.
stål}band s.
stål}blank adj. -t -a
stål}blå adj.
stål}bo{lag s.
stål}borste s.
stål}bransch{en s. best.
stål}båg{ad adj.
stål}båge s.
stål}dörr s.
stål}ex{port s.
stål}fjäder s.
stål}fram{ställ{ning s.
stål}före{tag s.
stål}gjut{eri s.
stål}gjut{gods s.
stål}grå adj.
stål}hjälm s.
stål}hård adj.
stål}industri s.
stål}kant s.
stål}kant{ad adj.
stål}klang s.
stål}kon{strukt{ion s.
stål}kula s.
stål}lina s.
stål}man s., till 1man
stål}möbel s.
stål{ning s.
stål}penna s.
stål}plåt s.
stål}pro{dukt{ion s.
stål}rand s. degrand i bröd

m.m.
stål}rör s.
stål{rörs}möbel s.
stål}skel{ett s.
stål}skodd adj. på s. fot på
skridskor

stål}stick s.
stål}stick{are s.
stål}stift s.
stål}sträng s.
stål}sätta v. härda o.d.
stål}sätt{ning s.
stål}till{verk{ning s.
stål}tryck s.
stål}tråd s.
stål{tråds}nät s.
stål{tråds}stängsel s.
stål}ull s.
stål}vajer el. stål}wire s.
stål}verk s.
stål{verks}arbet{are s.
stål}vilja s.
stålwire se stålvajer
stål}visp s.
stål}ört s.

1stånd s. -et; pl. = växtindi-
vid, planta; flyttbar salu-
bod o.d.; fast uppehålls-
ort för högvilt m.m.; ªvard.º
erektion; som förled i sms
äv. uppstående; sätta i s.
i gott skick; vara i s. att
kunna, vara ur s. att inte
kunna; hålla s. stå fast
utan att ge vika; inträda
i äkta ståndet gifta sig;
älgen gör s. stannar för
skällande hund

2stånd s. -et; pl. = äv. ständer
huvudavdelning av
ståndsriksdag o.d.

stånda v. -de ªåld.º äga rum
stånd{akt{ig adj. -t -a som
håller stånd, fast, orubb-
lig

stånd{akt{ig{het s.
stånd{are s. -n; pl. =, best. pl.

ståndarna upprättstående
långsmal del, t.ex. stolpe
i byggnad; hanligt köns-
organ hos blomväxt

stånd{ar}knapp s.
stånd{ar}mjöl s.
stånd{ar}sträng s.
stånd}krage s.
stånd}krok s.; med rev fastsatt

vid stake o.d.
stånd}man s. -en -ar man
med upprättstående tagel

875 ståndman

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 875



stånd}ort s. -en -er växt-
plats m.m.

stånd}plats s.; vid jakt
stånd}punkt s. punkt var-
ifrån ngt ses; sätt att se,
uppfattning o.d.

stånd{punkts}tag{ande s.
-t -n

stånd}rätt s. domstol för
summariska rättegångar
under krig o.d. i vissa
länder

stånds s. -en växt
stånds}cirkul{at{ion s.
stånds}hög{färd s.
stånd}skall s.; vid jakt
stånds}med{veten adj.
stånds{mäss{ig adj. -t -a
stånds}pers{on s.
stånds}re{pre{sent{at{ion s.
stånds}riks{dag s. ªhist.º
stånds}sam{hälle s.
stånd}ur s. -et; pl. =
stång s. -en stänger; hålla

ngn stången hålla stånd
mot ngn

stånga v. -de stöta med
horn el. huvud

stång{as v. stångades
stånga varandra

stång}betsel s.
stång}hammare s.
stång}järn s.
stång{järns}hammare s.
stång}korv s.; med korngryn
stång}krok s. ståndkrok
stång{lig adj. -t -a ªprov.º
benägen att stångas

stång{ning s.
stång}piska s. smal nack-
fläta i ä. frisyr el. peruk

stång{pisk}peruk s.
stång}rytt{are s.; korv
stång}stål s.
stång}stört{ning s.; idrott
stånk s. -et

1stånka s. -n stånkor
träkanna med lock o.
handtag

2stånka v. -de pusta, stöna
o.d.

stånk}lock s. -et; pl. =
stånk{ning s. -en -ar

stå}plats s.
stå{plats}bilj{ett s.
stå{plats}läkt{are s.
ståt s. -en
ståta v. -de
ståte s. -n ståtar ªprov.º
hanne av gråsäl

ståt}håll{are s. regents ställ-
företrädare, t.ex. i förvalt-
ning av de kungliga slotten

ståt}håll{ar{skap s. -et; pl. =
ståt{håll{ar}ämbete s.
ståt{lig adj. -t -a
ståt{lig{het s.
ståt}rum s.
stå}upp{are s. -n; pl. =, best.

pl. ståupparna ªvard.º stå-
uppkomiker

stå{upp}art{ist s.
stå{upp}kom{ik s.
stå{upp}kom{ik{er s.
stä interj.; anv. som lockrop på

hund som skall visas på spår
stäa v. -de; s. på hunden
stäcka v. stäckte ving-
klippa; hejda; gäcka m.m.

stäck{ning s.
städ s. -et; pl. = 1 underlag
för arbetsstycke vid
smide m.m. 2 ªngt åld.º
städare, städpersonal

städa v. -de ställa i ordning
rum o.d., snygga till i ngt

städ{ad adj. väluppfostrad,
vårdad

städ{are s. -n; pl. =, best. pl.
städarna

städ}bo{lag s.
städ}dille s. ªvard.º
städ{erska s. -n städerskor
städ}firma s.
städ}hjälp s.
städja v. stadde, statt, stadd

n. statt, pres. städjer el.
städer ªåld.º anställa gm
legoavtal m.m.

städ}jobb s.
städ}led{are s.
städ{ning s. -en -ar
städ}patrull s.
städ}pers{on{al s.
städ}rock s. -en -ar
städse adv. ªngt åld.º alltid

städ{se}grön adj. -t -a; städ-
segröna växter

städ}skrubb s. -en -ar
städ}skåp s.
städsla v. -de ªåld.º städja
städsl{ing s.
städ}stabbe s. underlag för
städ

städ}vagn s.
stäkra s. -n stäkror växt
ställ s. -et; pl. = anordning
att ställa el. placera ngt på
el. i; uppsättning t.ex. av
kläder

ställa v. ställde; s. sig avvis-
ande förhålla sig el. låtsas
vara; s. till med

ställ{are s. -n; pl. =, best. pl.
ställarna

ställ{bar adj. -t -a
ställ{bar{het s.
ställd adj. bli fullkomligt s.
ställ}don s.
ställe s. -t -n; i stället för
ställ}före{träd{ande adj.

oböjl.
ställ}före{träd{are s.
ställ}före{träd{ar{skap s. -et
ställ}hän{vis{ning s.
ställ{ning s. -en -ar; ta s. till

ngt
ställ{nings}krig s.; utan rörlig-

het
ställ{nings}steg s.; vid givakt
ställ{nings}tag{ande s. -t -n
ställ}skruv s.
ställ}verk s.
stäm s. -men -mar fisk
stäm}band s.
stäm{bands}för{lam{ning s.
stäm}för{ing s.
stäm}gaffel s.
stäm}järn s. verktyg med
mejselformat stål för
träarbete

stäm}led{are s.; i kör el.
orkester

stäm}läpp s. ªanat. o. fonet.º
1stämma s. -n stämmor 1 typ

av röst; tonföljd el. parti
som utförs av en typ av
röster el. instrument; ha
säte och s. ªåld.º plats o.
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rösträtt  2 samman-
komst; beslutande för-
samling m.m.

2stämma v. stämde, stämt,
stämd n. stämt, pres.
stämmer, imper. stäm
1 ge rätt tonhöjd m.m.;
s. ngn till eftertanke; väl-
villigt stämd; s. med ngt
passa ihop  2 kalla inför
domstol; avtala möte o.d.
3 dämma, hämma  4 till-
hugga med stämjärn o.d.

stämm{are s. -n; pl. =, best.
pl. stämmarna

stäm}mask{in s.
stämmo}be{slut s.
stäm{ning s. -en -ar 1 in-
ställning av tonhöjd;
känsloläge, atmosfär
2 till 2stämma 2 3 till
2stämma 3 4 till
2stämma 4

stäm{nings}an{sök{an s.
stäm{nings}bild s.
stäm{nings}full adj. -t -a
stäm{nings}ljus s.
stäm{nings}läge s.
stäm{nings}man s., till 1man
stäm{nings}mus{ik s.
stäm{nings}mål{eri s.
stäm{nings}männ{iska s.
stäm{nings}mätt{ad adj.
stäm{nings}rik adj. -t -a
stäm{nings}skap{ande adj.

oböjl.
stäm{nings}värde s.
stämpel s. -n stämplar
stämpel}av{gift s.
stämpel}be{lägga v.
stämpel}be{lägg{ning s.
stämpel}dyna s.
stämpel}fri adj.
stämpel}klocka s.
stämpel}kort s.
stämpel}medel s. pl.
stämpel}papper s.
stämpel}skatt s.
stämpel}ur s. -et; pl. =
stämpel}yxa s.
stäm}pipa s.
stämpla v. -de 1 förse med
stämpel; anmäla sig

regelbundet hos arbets-
förmedlingen såsom arbets-
lös 2 smida ränker o.d.

stämpl{are s. -n; pl. =, best.
pl. stämplarna

stämpl{ing s. -en -ar 1 till
stämpla 1 2 till stämpla 2;
s. till brott

stämpl{ings}yxa s.
stäm}skruv s.
stäm}sväng s.; vid skidåkning
stäm}sång s.
stäm}ton s. -en -er
stäm{vis adv.
ständer se 2stånd
ständ{ig adj. -t -a
stäng s. -et; pl. = mängd fisk
instängd med nät; nät för
sådan instängning m.m.

stänga v. stängde
stäng{are s. -n; pl. =, best. pl.

stängarna
stäng{bar adj. -t -a
stäng}dags adv.
stänge s. -t -n stängnings-
anordning; ªprov.º
stängsel m.m.

stängel s. -n stänglar blad-
lös stjälk m.m.

stängl{ig adj. -t -a; stängliga
kristaller stav- el. nål-
formiga

stängl{ig{het s.
stäng{ning s.
stäng{nings}dags adv.
stäng{nings}not{er{ing s.; på

börsen
stäng{nings}tid s.
stäng}nät s.; för fisk
stängsel s. stängslet; pl. =,

best. pl. stängslen
stängsel}nät s.
stängsel}skyld{ig{het s.
stängsel}stolpe s.
stängsla v. -de omgärda
med el. sätta upp stängsel

stängsl{ing s.
stänk s. -et; pl. =
stänka v. stänkte
stänk}bord s.; på båt
stänk{ning s.
stänk}röst s.
stänk}skydd s.

stänk}skärm s. -en -ar
stänk}smörj{ning s.
stänk}vatten s.
stänk{vis adv.
stäpp s. -en -er trädlös gräs-
slätt

stäpp}antilop s.
stäpp}veget{at{ion s.
stärbhus se sterbhus
stärka v. stärkte ge krafter,
styrka m.m.; göra styv
med stärkelse o.d.

stärk{else s. -n kolhydrat i
potatis, ris, vete m.m.

stärk{else}halt s.
stärk{else}rik adj. -t -a
stärk{else}socker s.
stärk}krage s.
stärk{ning s.
stärk}sak{er s. pl.
stärk}skjorta s.
stätta s. -n stättor trappa
över gärdsgård

1stäv s. -en -ar kölens för-
längning i för el. akter;
stick i s. rakt emot

2stäv s. -et; pl. = ordstäv
1stäva v. -de segla framåt
2stäva s. -n stävor ªåld.º lagg-

kärl med upprättstående
handtag

stävja v. -de hejda
stäv}skena s.
stöd s. -et; pl. =
stöda se stödja
stöd}akt{ion s.
stöd}an{nons{er{ing s.
stöd}band{age s.
stöd}be{lopp s.
stöd}ben s.
stöd}be{rätt{ig{ad adj.
stödd{ig adj. -t -a ªvard.º
grovt byggd; kraftig;
självsäker

stödd{ig{het s.
stöd}fam{ilj s.
stöd}fond s.
stöd}form s. -en -er
stöd}för{band s.; vid benbrott

o.d.
stöd}för{en{ing s.
stöd}grupp s.
stöd}hjul s.; på barncykel
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stöd}in{sats s.
stödja äv. stöda v. stödde,

stött, stödd n. stött, pres.
stöder äv. stödjer; s. sig på
ngt

stödj{are s. -n; pl. =, best. pl.
stödjarna

stödje}för{band s.; vid ben-
brott o.d.

stödje}mur s.
stödje}pel{are s.
stödje}punkt s.
stödje}väv{nad s.; t.ex. bindväv
stöd}jord{bruk s.
stöd}kom{mitté s.
stöd}kon{sert s.
stöd}kon{takt s.
stöd}kors{ett s.
stöd}krage s.; som håller upp

huvudet
stöd}kurs s.
stöd}köp s.
stöd}köpa v. ªekon.º
stöd}lån s.
stöd}mot{tag{are s.
stöd}mur s.
stöd}nivå s.
stöd}om{råde s.
stöd{om{råd{es}klass s.
stöd}org{an s.
stöd}paket s.
stöd}parti s.
stöd}pel{are s.
stöd}peng{ar s. pl.
stöd}pers{on s.
stöd}pro{gram s.
stöd}punkt s.
stöd}sam{tal s.
stöd}strumpa s.; även politik
person som tillhör det
kvinnliga nätverket
Stödstrumporna

stöd}syst{em s.
stöd}trupp s.
stöd}under{vis{ning s.
stöd}vill{kor s.
stöd}åt{gärd s.
stök s. -et
stöka v. -de syssla,
rumstera, städa o.d.

stök{ig adj. -t -a ostädad;
ªvard.º besvärlig, bråkig

stök{ig{het s.

stöld s. -en -er
stöld}an{mäl{an s.
stöld}be{gär{lig adj. -t -a
stöld}för{säkra v.
stöld}för{säkr{ing s.
stöld}gods s.
stöld}liga s.
stöldraid se stöldräd
stöld}rotel s.
stöld}räd el. stöld}raid s.
stöld}skydd s.
stöld{skydds}märkt adj.
stöld}säker adj.
stöld}turné s.
stöld}våg s. -en -or
stön s. -et; pl. =
stöna v. -de
stön{ande s. -t -n
stöp s. -et stöpning; snö-
sörja på is m.m.; gå i stöpet
misslyckas

stöpa v. stöpte; s. ljus
stöp{ig adj. -t -a; s. is med

snösörja
stöp}is s.; av snösörja
stöp{ning s.
stöppla v. -de gm stötning
med pensel göra målad yta
kornig o. matt o.d.

stöppl{are s. -n; pl. =, best.
pl. stöpplarna

stöppl{ing s.
stöpsel s. -n stöpslar ªfinl.º
stickpropp

stöp}slev s. ligga i stöpslev-
en vara under omform-
ning o.d.

stör s. -en -ar 1 tillspetsad
mindre trädstam o.d.
2 fisk

1störa v. störde, pres. stör be-
svära, oroa, vålla omak,
avbryta o.d.

2störa v. -de stödja med
störar; s. bönor

stör{are s. -n; pl. =, best. pl.
störarna

stör}böna s.
stör{ig adj. -t -a ªvard.º stör-
ande, bråkig o.d.

stör{ning s. -en -ar 1 stör-
ningar i radio el. TV 2 till
2störa

stör{nings}fri adj.
stör{nings}mom{ent s.
stör{nings}skydd s.
stör{nings}sänd{are s.
stör}par s.
stör}rom s. -men
stör}sänd{are s.
stört adv. alldeles; som 

förled i sms äv. ytterst o.d.;
s. omöjligt

störta v. -de
stört}bomb{ning s.
stört}bra adj. oböjl. ªvard.º
stört}båge s.
stört}dyka v.
stört}dyk{ning s.
stört}flod s.
stört}för{älsk{ad adj. ªvard.º
stört}hjälm s.
stört}kruka s. ªvard.º
stört}lopp s. -et; pl. =
stört{lopps}backe s.
stört{lopps}åk{are s.
stört{ning s. -en -ar
stört}regn s.
stört}regna v.
stört}sjö s.
stört}skur s.
stört}skön adj. -t -a ªvard.º
härlig, underbar

stört}säker adj.
stört}våg s. -en -or
stöt s. -en -ar; ta emot

första stöten angreppet
o.d.; tre i stöten ªvard.º åt
gången; vara i stöten
ªvard.º i form o.d.; ªvard.º
inbrott

stöta v. stötte; s. sig med
ngn

stöt{ande adj. oböjl. s. ut-
tryck anstötligt

stöt}dämp{ande adj. oböjl.
stöt}dämp{are s. -n; pl. =,

best. pl. stötdämparna
stöte}sten s.
stöt}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. stötfångarna
stöt{ig adj. -t -a skakig,
ryckig; ªvard.º aggressiv

stöt}känsl{ig adj. -t -a
stöt{ning s.
stöt}sida s.

stödinsats 878

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 878



stöt}säker adj.
stött adj.; n. =, -a; bli s. för-
närmad, sårad

1stötta s. -n stöttor stöd
2stötta v. -de stödja
stötte}pel{are s.
stött{ing s. -en -ar fram-
kälke på arbetsfordon;
sparkstötting

stött{ning s.
stöt}trupp s.
stöt}upp{tag{ande adj. oböjl.
stöt}vapen s.
stöt{vis adv.
stöt}våg s. -en -or
stöv s. -et avskrap vid
ryktning

stöva v. -de söka med lukt-
sinnet, snoka (om hund)

stöv{are s. -n; pl. =, best. pl.
stövarna hund

stöv{ar}ras s. -en -er
stöv}borste s.
stövel [stövv•- äv. stö•v-] s.

-n stövlar
stövel}klack s.
stövel}klamp s. -et
stövel}knekt s.; anordning för

stövelavdragning
stövel}krage s.
stövel}skaft s.
stövel}tramp s. -et
stövla v. -de
stövl{ett [-ett•] s. -en -er
stövel med lägre skaft,
ytterkänga o.d.

stöv{ning s.
sub{alp{in [-i•n] adj. -t -a
närmast nedanför hög-
fjället

sub{alt{ern [-ä•rn] s. -en -er
ªhist.º officer av någon 
av de båda lägsta grad-
erna

sub{alt{ern}of{fic{er s.
subba s. -n subbor

ªnedsättandeº slarvig
kvinna, slampa m.m.

subb{ig adj. -t -a
ªnedsättandeº slamsig o.d.

sub}dom{in{ant [subb•- el.
-an•t] s. treklang i ned-
stigande kvintföljd från

grundton, underdomin-
ant

sub{glaci{al [-a•l] adj. -t -a
bildad under inlandsisen

sub{jekt [-ek•t] s. -et; pl. =
satsdel el. begrepp
varom ngt utsägs; jag
som bärare av upplevelse;
person m.m.

sub{jekt{iv [subb•- el. -i•v]
adj. -t -a som hänför sig
till subjektet; personligt
färgad; osaklig

sub{jekt{iv{ism [-is•m] s. -en
personligt färgat synsätt;
äv. filosofisk riktning

sub{jekt{iv{ist s. -en -er
sub{jekt{iv{ist{isk adj. -t -a
sub{jekt{iv{itet [-e•t] s. -en
sub{jekts}form s. -en -er
sub{jekts}kas{us s.
sub{jekts}regeln s. best.
sub{junkt{ion [-kso•n] s. -en

-er underordnande kon-
junktion

sub}kom{mitté [subb•-] s.
underkommitté

sub}kult{ur s. delkultur hos
mindre grupper inom ett
folk o.d.

sub{kut{an [-a•n] adj. -t -a
befintlig under huden

sub{lim [-i•m] adj. -t -a upp-
höjd, högstämd, stor-
slagen

sub{lim{at [-a•t] s. -et ªkem.º
ämne som avsatt sig
efter sublimering; ªåld.º
kvicksilverklorid

sub{lim{at{ion s. -en
sub{lim{era v. -de överföra

drift till andlig verksam-
het; överföra ämne till
gasform

sub{lim{er{bar adj. -t -a
sub{lim{er{ing s.
sub{lim{in{al [-a•l] adj. -t -a

befintlig under medveten-
hetströskeln o.d.

sub{lim{itet [-e•t] s. -en
sub{mar{in [-i•n] adj. -t -a

befintlig under havsytan,
underhavs-

sub{norm{al [-a•l] adj. -t -a
under det normala

sub{opt{im{era v. -de söka
uppnå bästa möjliga re-
sultat inom en del av en
verksamhet

sub{opt{im{er{ing s.
sub{ord{in{at{ion [-so•n] s.

-en ªåld.º underordning,
lydnad

sub{ord{in{at{ions}brott s.
ªåld.º lydnadsbrott

subr{ett [-ett•] s. -en -er för-
slagen kammarjungfru
e.d. i operett m.m.

subr{ett}roll s. -en -er
sub{sidi{ar{itets}princip s.
närhetsprincip, dvs. att
ett beslut, t.ex. inom EU,
skall fattas på lägsta
möjliga effektiva nivå

sub{sidie}be{lopp s.
sub{sidi{er [-si•-] s. pl.; penn-

ingunderstöd
sub{sidi{era v. -de ge sub-
sidier

sub{sidi{er{ing s.
sub{sidi{är [-ä•r] adj. -t -a
understödjande, hjälp-;
i andra hand

sub{skrib{ent [-en•t] s. -en 
-er

sub{skrib{ent}för{teckn{ing s.
sub{skrib{era v. -de; s. på

ngt anteckna sig för ngt
som köpare

sub{skrib{er{ad adj. s. supé
för förhandsanmälda

sub{skript{ion [-pso•n] s. -en
-er

sub{skript{ions}in{bjud{an s.
sub{son{isk [-å•n-] adj. -t -a;

s. hastighet underljuds-
hastighet

sub{stans [-an•s] s. -en -er
ämne; kärna, väsen m.m.

sub{stans}lös adj. -t -a
sub{stans}värde s. ett före-

tags s. tillgångars dagsvärde
o.d.

sub{stanti{ell [-(t)siell•] adj.
-t -a väsentlig: påtaglig;
kraftig, bastant
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sub{stant{iv [sub•st-] s. -et;
pl. = tingord, t.ex. ’barn’,
’stol’, ’tanke’

sub{stant{iv}böj{ning s.
sub{stant{iv{era v. -de; sub-

stantiverat adjektiv, t.ex.
’den onde’

sub{stant{iv{er{ing s. -en -ar
sub{stant{iv{isk [sub•st-] adj.

-t -a; s. användning
sub{stant{iv}sjuka s.
sub{stitu{era v. -de insätta i
stället för; ersätta med

sub{stitu{er{ing s. -en -ar
sub{stit{ut [-u•t] s. -et; pl. =
ersättning

sub{stit{ut{ion s. -en -er
sub{stit{ut{ions}terapi s.
sub{stit{ut}vara s.
substr{at [-a•t] s. -et; pl. =
underlag, grund; tidigare
språk hos folk som över-
gått till ett nytt; näring
för odling av bakterier
m.m.

substr{at}färg s.
sub{sum{era v. -de inbe-
gripa el. sammanfatta
under ngt

sub{sum{er{ing s. -en -ar
sub{sumt{ion s. -en -er
subt{il [-i•l] adj. -t -a hårfin;

alltför klyftig; spetsfund-
ig; ömtålig, känslig m.m.

subt{il{itet [-e•t] s. -en -er
sub{trah{end [-en•d] s. -en 

-er tal som skall dras
från ett annat

sub{trah{era v. -de dra ifrån,
minska

sub{trah{er{ing s. -en -ar
sub{trakt{ion [-kso•n] s. -en

-er
sub{trakt{ions}tecken s.
sub{trakt{iv [-i•v] adj. -t -a; s.

färgblandning gm avlägsn-
ande av färger ur vitt ljus

sub{trop{isk [-trå•-] adj. -t -a
belägen nära tropikerna

sub{vent{ion s. -en -er eko-
nomiskt understöd

sub{vent{ion{era v. -de ge
subventioner

sub{vent{ion{er{ing s.
sub{vent{ions}pol{it{ik s.
sub{vent{ions}syst{em s.
sub{vers{iv [-i•v] adj. -t -a; s.

verksamhet omstörtande
succé [sukse• äv. sykse•] s.

-n -er publikframgång;
göra s.

succé{art{ad adj.
succé}bok s., till 1bok
succé}film s.
succé}för{fatt{are s.
succé}rom{an s.
suc{cess{ion [sukseso•n] s.

-en -er efterträdande,
följd; inträde i annans
rättsställning; tronföljd
m.m.

suc{cess{ions}ordn{ing s.
suc{cess{iv [-i•v el. sukk•s-]

adj. -t -a som sker stegvis el.
efter hand o.d.

suck s. -en -ar
sucka v. -de
suck{an s.; best. = ªåld.º en s.
suck{at [-a•t] s. -en el. -et

ªkok.º kanderade skal av
citrusfrukter

suck{at}citr{on s.
1suckul{ent [-en•t] adj.; n. =, 

-a; s. växt saftig, köttig
2suckul{ent [-en•t] s. -en -er

suckulent växt
sudan{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Sudan

sudan{es{isk adj. -t -a
sudan{es{iska s. -n sudanes-

iskor kvinna
1sudd s. -en -ar tuss, tork-

lapp m.m.
2sudd s. -et suddighet; natt-

sudd
3sudd s. -et; pl. = sudd-

gummi
sudda v. -de
sudd}gummi s. radergummi
sudd{ig adj. -t -a kluddig;
otydlig

sudd{ig{het s.
sudd{ning s.
sudla [su•d- äv. sudd•-] v.

-de ªåld.º nedsöla, orena,
besudla

suf{fig{era [-ge•-] v. -de till-
foga som suffix m.m.

suf{fig{er{ing s.
suf{fis{ans [su- el. sy-, -an•s

el. -an•s] s. -en självgod-
het, inbilskhet

suf{fis{ant [-an•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a

suf{fix [-ik•s] s. -et; pl. = av-
lednings- el. böjningsändelse

suf{fix}av{led{ning s.
sufflé s. -n -er porös o.
luftig ugnsgräddad mat-
rätt med vispad äggvita

suffl{era v. -de viska till ngn,
lägga orden i munnen på
ngn o.d.

suffl{er{ing s.
sufflé}smet s.
suffl{ett [-ett•] s. -en -er
nedfällbart tak på bil,
barnvagn m.m.

suffl{ett}vagn s.
suffl{ör [-ö•r] s. -en -er pers-
on som sufflerar på teater

suffl{ör}lucka s.
suffl{ös [-ö•s] s. -en -er
kvinnlig sufflör

suf{frag{ett [-gett• äv. -sett•]
s. -en -er kvinnlig för-
kämpe för kvinnans
rösträtt i England kring
sekelskiftet

suf{frag{ett}led{are s.
suf{isk adj. -t -a
suf{ism s. -en islamisk mystik

1sug s. -en -ar suganordn-
ing; sugning o.d.; tappa
sugen ªvard.º, tappa lusten o.
ge upp

2sug s. -et sugning, drag;
behov, efterfrågan; lock-
else m.m.

1suga v. sög, sugit, sugen
suget sugna, pres. suger; s.
i ta nya tag, anstränga
sig; sjön suger ger aptit

2suga s. -n sugor växt
sug{ande adj. oböjl. s. motlut
sug}arm s.; t.ex. på bläckfisk
sugen adj. suget sugna

ªvard.º hungrig; lysten
sugen{het s.
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sug}fisk s.
sug}fot s., till 1fot
sugga s. -n suggor
sug{ger{era v. -de intala, bi-
bringa; hypnotiskt påverka
m.m.

sug{ger{er{ande adj. oböjl.
sug{ger{er{ing s.
sug{gest{ibel [-i•-] adj. -t

suggestibla lätt påverkbar
sug{gest{ibil{itet [-e•t] s. -en
sug{gest{ion [-so•n] s. -en 

-er
sug{gest{ions}kraft s.
sug{gest{iv [-i•v äv. sugg•-]

adj. -t -a suggererande;
tankeväckande; förled-
ande

sug{gest{iv{itet [-e•t] s. -en
sugg}kätte s.
sug}häv{ert s.
sug}klocka s.; vid förlossning
sug}kopp s.
sug}mask s. -en -ar
sug}märke s.
sug{ning s. -en -ar
sug}pump s.
sug}rör s.
sug}rör{else s.
sug}skål s.
sug}vatten s.
sug}vårta s.
sui{cid{al [-a•l] adj. -t -a
självmords-

suj{ett [sysett• el. su-] s. -en
-er medlem av teater-
trupp

sukta v. -de ªvard.º fåfängt
åtrå el. längta; vara utan

1sula s. -n sulor 1 undersida
på fot el. sko; botten-
platta  2 fågel

2sula v. -de; s. skor
sulfa s. -n bakteriehämm-
ande preparat av sulfon-
amid

sulfa}be{handl{ing s.
sulfa}pre{par{at s.
sulf{at [-a•t] s. -et; pl. = el.

-er salt av svavelsyra
m.m.

sulf{at}cellul{osa s.
sulf{at}fabr{ik s.

sulf{at}lukt s.
sulf{at}massa s.
sulf{at}met{od s.
sulf{at}papper s.
sulf{id [-i•d] s. -en -er salt
av svavelväte m.m.

sulf{id}malm s.
sulf{it [-i•t] s. -et el. -en; pl. =

el. -er salt av svavelsyrlig-
het m.m.

sulf{it}cellul{osa s.
sulf{it}fabr{ik s.
sulf{it}massa s.
sulf{it}met{od s.
sulf{it}papper s.
sulf{it}sprit s.
sulf{it}till{verk{ning s.
sulf{on [-å•n] s. -en el. -et;

pl. -er el. = oxidationspro-
dukt av sulfid

sulf{on}am{id s.
sulf{on{am{id}pre{par{at s.
sulky [sull•ki el. -y] s. -n -er
travtävlingskärra; sitt-
vagn för barn

sulky}hjul s.
sul}läder s.
sul{ning s.
sult{an [-a•n] s. -en -er

islamisk härskare i ä. tid
sult{an{at [-a•t] s. -et; pl. =
sult{an}russin s.
sul}unge s.; till 1sula 2
sumak [-a•k] s. -en växt;

garvämne
sumak}buske s.
sumer [-e•r] s. -en -er
person tillhörande det
äldsta statsbildande
folket i Mesopotamien

sumer{isk adj. -t -a
1summa s. -n summor; s.

summarum (-a’r-) allt
som allt

2summa v. -de surra; bina
summar

summa}kolumn s.
summ{ar{isk [-a•-] adj. -t -a
sammandragen, kortfatt-
ad m.m.

summ{at{ion s. -en -er
summering o.d.

summer s. -n sumrar signal-

apparat med surrande
ljud

summ{era v. -de räkna
ihop, lägga ihop;
sammanfatta

summ{er{ing s. -en -ar
summer}ton s. -en -er
sumo}brott{ning s.; japansk

kampsport
1sump s. -en bottensats vid

kaffekokning
2sump s. -en -ar låda för

förvaring av levande
fisk; vattensjuk mark

sumpa v. -de lägga fisk i
fisksump; ªvard.º missa el.
förstöra m.m.

sump}bäver s.
sump}cypr{ess s.
sump}feber s.
sump}fräne s.
sump}gas s.
sump}höna s.
sump}höns s.
sump{ig adj. -t -a sank,
vattensjuk m.m.

sump{ig{het s.
sump}mark s.
sump{ning s.
sump}snäcka s.
sump}vatten s.

1sund adj. sunt sunda frisk;
hälsosam; klok, oförvill-
ad o.d.

2sund s. -et; pl. = smalt
farvatten

sund{het s.
sund{hets}certi{fik{at s.; för

växt
sund{hets}tecken s.
sunds}traf{ik s.

1sunn{an adv.; i söder; s. om
(ngt)

2sunn{an s.; best. = ªåld.º syd-
lig vind

sunn{an}fjälls adv. söder om
fjällen

sunn{an}vind s.
sunni}musl{im s. sunnit
sunn{it [-i•t] s. -en -er orto-

dox muslim
sun}tält [sunn•-] s. soltält

över fartygsdäck
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sup s. -en -ar
supa v. söp, supit, supen

supet supna, pres. super
sup{are s. -n; pl. =, best. pl.

suparna
sup{ar}lever s.
sup}broder s.
supé s. -n -er kvällsmåltid,
kvällsvard

supé}dags adv.
supé}gäst s.
super- i sms över-; alltför;
ytterst stor el. stark el. bra
m.m.

super-8 se superåtta
sup{era v. -de äta supé
superb [-är•b] adj. -t -a ut-
märkt, ypperlig, storart-
ad o.d.

super}bomb s.
super}dat{or s.
super}ellips s.
super{fosf{at [-a•t] s. -et

konstgödselmedel
super{fosf{at}fabr{ik s.
super}hem{lig adj. -t -a
sup{eri [-i•] s. -et
super{in{tend{ent [-den•t] s.;

biskop i vissa länder
super{in{tend{ent{ur [-u•r] s.

-en -er
super}känd{is s. ªvard.º

1super{lat{iv [su•-] adj. -t -a;
superlativa lovord över-
svallande o.d.

2super{lat{iv [su•-] s. -en -er;
’störst’ är s. av ’stor’

super{lat{iv}form s. -en -er
super}makt s. -en -er militärt
överlägsen stormakt

super}mark{nad s.
super}mod{ern adj. -t -a
super}nova s.; med enorm ljus-

styrka
super{ox{id [-i•d] s. -en -er

syrerik oxid
super}snabb adj. -t -a
super{son{isk [-så•-] adj. -t 

-a; s. hastighet överljuds-
hastighet

super}stark adj. -t -a
super}stjärna s.; i idrott m.m.
super}tanker s.

super}tung{vikt s. ªsport.º
super}vätska s. flytande
helium med låg temper-
atur

super}åtta el. super-8 s.;
filmformat

sup}fest s.
sup{ig adj. -t -a
sup{ig{het s.
sup{in}form s. -en -er
sup{in{um [-i•-] s. -et; pl. =;

’vunnit’ är s. av ’vinna’
sup}kal{as s.
sup}kamr{at s.
sup{ning s.
supple{ant [-an• el. -an•t] s.

-en -er ersättare, ställ-
företrädare

supple{ant{skap s. -et
supple{ant}val s. -et; pl. =
supple{ment [-en•t] s. -et;

pl. = utfyllnad, tillägg
supple{ment}band s.
supple{ment}vinkel s.
supple{ment{är [-ä•r] adj.

-t -a utfyllande, fyllnads-
suppl{era v. -de utfylla,
tillägga o.d.

suppl{er{ing s.
suppl{ik [-i•k] s. -en -er
böneskrift; respektfull
anhållan

suppl{ik{ant [-an•t] s. -en -er
sup{pon{era v. -de anta, för-
utsätta, förmoda

sup{pon{er{ing s.
sup{port [-å•rt] s. -en -er
stöd; släde för verktygs-
hållare i svarv o.d.

sup{porter [-å•rt-] s. -n sup-
portrar understödjare,
gynnare, beundrare o.d.

sup{port{era v. -de under-
stödja, gynna

sup{porter}bråk s.
sup{porter}klubb s.
sup{port}svarv s.
sup{pos{it{ion s. -en -er
sup{pos{it{ori{um [-to•-] s.

suppositoriet suppositori-
er stolpiller

sup{pur{at{ion s. -en -er var-
bildning

supra- i sms över- o.d.
1supra{dent{al [-al•] adj. -t -a
2supra{dent{al [-al•] s. -en -er

ljud som bildas med
tungan mot tandvallen

supra}led{ande adj. oböjl.;
(nästan) utan resistans (vid
mycket låg temperatur)

supra}led{ning s.
supra}norm{al [su•- el. -a•l]

adj. -t -a övernaturlig o.d.
suprem{ati [-i•] s. -n över-
höghet; ledande ställning

sup{ut [-u•t] s. -en; pl. -er el.
-ar fyllbult o.d.

sup}visa s.
sur adj. -t -a; göra livet surt

för ngn
1sura s. -n suror kapitel i

koranen
2sura v. -de ªvard.º vara på

dåligt humör
sur}apel s.
sur}bröd s.
sur}deg s.
sur}dråg s. -et el. -en; pl. = el.

-ar långsmalt vattensjukt
mindre område

surf [surf äv. sörf] s. -en
vågsvall vid strand,
bränning

surfa [sur•fa äv. sör•fa] v.
-de åka på bräda som
bärs fram av vågor el.
dras av motorbåt; även
bildligt s. på nätet

surf{are s. -n; pl. =, best. pl.
surfarna

surf}bräda s.
surf{ing s. -en surfande
surf{ing}bräda s.
sur}göra v.
sur}gör{ing s.
sur{het s.
sur{hets}grad s.
sur}höna s. liggsjuk höna
surinam{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Surinam

surinam{es{isk adj. -t -a
surinam{es{iska s. -n

surinamesiskor kvinna
sur}kart s.
sur}kulla s. -n surkullor växt
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sur}kål s.
sur}mjölk s.
sur}mulen adj. butter, sur
sur}mulen{het s.
sur}måns s. -en -ar ªvard.º
surna v. -de bli sur
surn{ing s.
sur{pris [surpri•s äv. syr-] s.

-en -er överraskning
sur}puppa s. ªvard.º
surr s. -et surrande ljud o.d.
surra v. -de 1 flugorna sur-

rar; motorn surrar 2 göra
fast med tåg o.d.; linda

sur{re{al{ism [sur- äv. syr-, 
-is•m] s. -en riktning inom
konst o. litteratur

sur{re{al{ist s. -en -er
sur{re{al{ist{isk adj. -t -a
surr}ljud s.
surr{ning s. -en -ar
sur{rog{at [-a•t] s. -et; pl. =

sämre ersättningsmedel
sur{rog{at}kaffe s.
sur{rog{at}mamma s. kvinna
som bär och föder ett
barn åt en annan kvinna

sur{rog{at}pappa s. ersättare
för ett barns biologiska
pappa

sur{rog{at}vara s.
surr}tåg s. -et; pl. =
sur}stek s. -en -ar
sur}strömm{ing s.
sur{strömm{ings}burk s.
sur}söt adj. sursött sursöta
surv{en s. best. hela s. ªvard.º
allihop; alltsammans

sur}äpple s.
sur}ögd adj.
sur}ögd{het s.
sus s. -et susning m.m.
susa v. -de; s. förbi
sus{en s. best. göra s. ªvard.º
ge resultat, göra slag i
saken o.d.

sus}ljud s.
sus{ning s. -en -ar
su{spekt [suspek•t äv. sys-]

adj.; n. =, -a misstänkt,
tvivelaktig

sus{pend{era [-ende•- el.
-ande•-] v. -de skilja ngn

från tjänsten för viss tid;
uppskjuta; tills vidare upp-
häva; uppslamma partikl-
ar m.m.

sus{pend{er{ing s.
sus{pens{ion [-pen- el.
-pan-] s. -en -er

sus{pens{ions}tid s.
sus{pens{iv [-pensi•v el.
-pansi•v] adj. -t -a upp-
skjutande; suspensivt veto

sus{penso{ar [-a•r] s. -en -er
stödjande el. skyddande påse
för pungen

sussa v. -de ªvard.º sova
suss{ig adj. -t -a sömnig
sut{an [-a•n] s. -en -er
katolsk prästrock

sut{are s. -n; pl. =, best. pl.
sutarna fisk

sut{ar}yngel s.
su{ten{ör [-ö•r] s. -en -er
person som som beskydd-
are ekonomiskt utnyttjar
prostituerade, hallick

su{terr{äng [suterrän•] el.
sou{terr{äng [soterrän•] s.
-en -er våning delvis under
marknivå

su{terr{äng}vån{ing s.
sutta v. -de ªprov.º kasta,
slunga m.m.

sut{ur [-u•r] s. -en -er fog
mellan ben i kranium;
kirurgisk söm

sut{ur{era v. -de; s. ett sår
sut{ur{er{ing s.
sut{ur}nål s.

1suver{än [-ä•n] adj. -t -a en-
väldig; oberoende, själv-
ständig; överlägsen

2suver{än [-ä•n] s. -en -er en-
våldshärskare; överlägsen
idrottsman

suver{än{itet [-e•t] s. -en
svabb s. -en -ar mopp med
kabelgarn e.d.

svabba v. -de; s. däcket
svabb{ig adj. -t -a ªprov.º lös
o. köttig; svabbiga händer

svabb{ning s.
svabel s. -n svablar svabb

för båtdäck

svabla v. -de
svabl{ing s.
svacka s. -n svackor för-
djupning, sänka; ned-
gång

svack{ig adj. -t -a
svack{ning s. -en -ar
svada s. -n ordflöde
svag adj. -t -a; vara s. för
tycka om o.d.; svaga verb
ªspråkv.º

svag}bent adj.
svag}dricka s.
svag{dricks}flaska s.
svag{het s. -en -er
svag{hets}sym{tom el. svag{-

hets}symp{tom s.
svag{hets}tecken s.
svag{hets}till{stånd s.
svag}mot{iv{er{ad adj.
svag}prest{er{ande adj. oböjl.
svag}sint adj. sinnessvag,
rubbad

svag}sint{het s.
svag}ström s.
svag{ströms}tekn{ik s.
svag}synt adj.
svag}synt{het s.
svag}ton s., till 1ton
svag}ton{ig adj. -t -a
svag}ton{ig{het s.
swahili [-hi•-] s. -n afrik-
anskt språk som är of-
ficiellt språk i flera stat-
er, t.ex. Kenya, Tanzania

svaj s. -et svajning m.m.;
ligga på svaj om båtar utan
akterförtöjning; ha möss-
an på s.

svaja v. -de
svaj{ig adj. -t -a svajande

m.m.
svaj{ig{het s.
svaj}mast s.
svaj{ning s. -en -ar
svaj}rum s. -met

1sval adj. -t -a friskt el. behag-
ligt kylig; kallsinnig, ljum

2sval s. -en -ar svalskåp
m.m.

svala s. -n svalor fågel m.m.
sval}bo s.
svale s. -n svalar täckt
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gång längs utsida i över-
våning på hus, förstuga
m.m.

svalg s. -et; pl. = parti
mellan munhåla o. luft-
o. matstrupe; ªbildl.º
klyfta, avgrund m.m.

svalg}katarr s.
svalg}mandel s.
svalg}vägg s.
sval}gång s. -en -ar
sval{het s.

1svalka s. -n svalhet o.d.
2svalka v. -de
svalk{ande adj. oböjl. s.

dryck
svalk{ig adj. -t -a
svalk{ning s.
svall s. -et; pl. =
svalla v. -de gå i vågor,
forsa, sjuda; känslorna
svallade

svall}grus s.
svall}is s.; av rinnande vatten

m.m.
svall}kött s.; i läkande sår

m.m.
svall{ning s.
svall}våg s. -en -or
svalna v. -de bli svalare
svaln{ing s.
sval}rock s.
sval}rum s.
sval}skåp s.
sval}stjärt s.
svalt{ing s. -en -ar växt
sval}vinge s.
sval}väder s.
sval}ört s.
svamla v. -de tala el. skriva
mångordigt o. innehålls-
löst

svaml{are s. -n; pl. =, best. pl.
svamlarna

svaml{ig adj. -t -a
svaml{ig{het s.
svammel s. svamlet
svamp s. -en -ar växt, djur;

ªmed.º hudinfektion
svampa v. -de måla med

tvätt svamp
svamp{akt{ig adj. -t -a
svamp}an{grepp s.

svamp}art s.
svamp{art{ad adj.
svamp}bok s., till 1bok
svamp}djur s.
svamp}för{gift{ning s.
svamp}gift s. -et
svamp}hatt s.
svamp{ig adj. -t -a
svamp{ig{het s.
svamp}korg s.
svamp}myc{el s.
svamp}omel{ett s.
svamp}plock{are s.
svamp}sjuk{dom s.
svamp}skog s.
svamp}soppa s.
svamp}stuv{ning s.
svamp}ställe s.
svamp}sås s.
svamp}ut{flykt s.
svan s. -en; pl. -ar äv. -or

fågel
svan}damm s. -en -ar
svan}dun s.
svane}sång s. avskedssång

m.m.
svang s. oböjl. vara, komma

i s. i omlopp, i ropet
svan}hals s.
svan}hals{ad adj.
svan}hamn s. yttre gestalt
av en svan

svan}hopp s.; simhopp
1svank s. -en äv. -et; pl. -ar äv.

= inåtbuktning i rygg
2svank adj. -t -a inåtbuktad

i ryggen
svanka v. -de ha svank-
rygg; bågna

svank{ig adj. -t -a
svank}rygg s.
svank}rygg{ad adj.
svank}rygg{ig adj. -t -a
svank}rygg{ig{het s.
svank}stöd s.
svan}par s.
svans s. -en -ar
svansa v. -de; s. för ngn

ªvard.º ställa sig in hos o.d.
svans}ben s.
svans}för{ing s.
svans}kota s.
svans}kup{er{ing s.

svans}lös adj. -t -a
svans}lös{het s.
svans}mot{or s.
svans}rem s. -men -mar
svans}rot s.
svans}spets s.
svans}stump s.
svans}tipp s.
svans}tofs s.
svans}vift{ande adj. oböjl.
svans}vift{are s. -n; pl. =,

best. pl. svansviftarna
svans}vift{ning s.
svan}ödla s.; utdöd reptil
svar s. -et; pl. =
svara v. -de ge svar m.m.; s.

för ngt ansvara; s. (e)mot
ngt passa ihop med, mot-
svara o.d.

svar{ande s. -n; pl. =, best. pl.
-na ªjur.º

svar{ande}om{bud s.
svar{ande}part s.
svar{ande}sid{an s. best.
svar{are s. -n; pl. =, best. pl.

svararna
svaro}mål s. svarandes gen-
mäle el. talan i rättegång;
ingå i s.

svars}brev s.
svars}frekv{ens s.; vid enkät-

undersökning
svars}in{laga s.
svars}kort s.
svars}kuv{ert s.
svars}lös adj. -t -a
svars}lös{het s.
svars}not s. -en -er
svars}porto s.
svars}sign{al s.
svars}skriv{else s.
svars}tal s.
svars}tele{gram s.
svars}ton s. -en -er
svars}vis{it s.

1svart adj.; n. =, -a; familjens
svarta får; svarta börsen;
stå på svarta listan över
personer man varnar för el.
vill bojkotta o.d.; få s. på
vitt på ngt

2svart s. oböjl. svart färg
svarta{börs}af{fär [-bör•s-] s.
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svarta{börs}haj s.
svarta{börs}handel s.
svarta{börs}pris s., till 1pris
svarta{börs}vara s.
svart{akt{ig adj. -t -a
svart}alf el. svart}alv s.
svart}betsa v.
svart}bets{ning s.
svart}björn s.
svart}blank adj. -t -a
svart}blå adj.
svart}broder s.
svart}brun adj. -t -a
svart}bränd adj.
svart}bröd s. ªfinl.º
svart{brödra}kloster s.
svart}bygge s.; utan byggnads-

lov
svarte}petter [svart•- el.
-pett•-] s. -n svartepettrar
särskr. äv.; kort(spel)

svart}fläck{ig adj. -t -a
svart}fläck{ig{het s.
svart}fot s., till 1fot indian;

öknamn på strejkbrytare
svart{fots}indi{an s.
svart}färg{ad adj.
svart}gläns{ande adj. oböjl.
svart}grå adj.
svart}grön adj. -t -a
svart}hy{ad adj.
svart}hår{ig adj. -t -a
svart}hätta s.; fågel
svart{ing s. -en -ar

ªnedsättande; kan väcka
anstötº neger

svart}jobb s.
svart}jobb{are s. ªvard.º
svart}kant{ad adj.
svart}klädd adj.
svart}konst s.
svart{konst}bok s., till 1bok
svart}krita s.
svart{krits}teckn{ing s.
svart}krull{ig adj. -t -a
svart}krut s.
svart}lack{era v.
svart}lack{er{ing s.
svart}lista v.
svart}list{ning s.
svart}lock{ig adj. -t -a
svart}lut s. -en
svart}mes s.; fågel

svart}musk{ig adj. -t -a
mörk i hy o. hårväxt
m.m.

svart}musk{ig{het s.
svart}mylla s.
svart{mylle}lager s., till

1lager
svart}myra s.
svart}måla v. ªmest bildl.º
svart}mål{ning s.
svart}mögel s.
svartna v. -de bli svartare
svart}peppar s.
svart{peppar}korn s.
svart}prick{ig adj. -t -a
svart}rand{ig adj. -t -a
svart}rock s. -en -ar ªvard.º
präst

svart}rost s. -en på säd
svart}rot s.; växt
svart}rut{ig adj. -t -a
svart}sjuk adj. -t -a
svart}sjuka s.
svart{sjuke}drama s.
svart{sjuke}dåd s.
svart}skalle s. ªvard.o. starkt

nedsättandeº mörkhårig in-
vandrare

svart}skjorta s.; italiensk
fascist

svart}skägg{ig adj. -t -a
svart}soppa s.
svart}strimm{ig adj. -t -a
svart}syn s. pessimism
svart}synt adj.
svart}taxi s.
svart}vit adj. svartvitt svart-

vita
svart{vit}rand{ig adj. -t -a
svart{vit}rut{ig adj. -t -a
svart}åk{are s.; utan trafiktill-

stånd
svart}åk{ning s.
svart}ögd adj.
svarv s. -en -ar maskin för
spånavskiljande form-
ning av roterande arbets-
stycken

svarva v. -de forma i svarv
svarv{are s. -n; pl. =, best. pl.

svarvarna
svarv}dubb s.
svarv{eri [-i•] s. -et -er

svarv}hjul s.
svarv}jobb s.
svarv}mall s.
svarv{ning s. -en -ar
svarv}spindel s.
svarv}spån s.
svarv}stol s.
svarv}stål s.
svass s. -et
svassa v. -de kråma sig,
ståta o.d.

svass{ande adj. oböjl. hålla
ett s. tal svulstigt

svass{ig adj. -t -a
svastika [-as•t-] s. -n

svastikor hakkors
svavel s. svavlet grundämne
svavel}bakt{erie s.
svavel}blomma s.; fint svavel-

pulver
svavel}di{ox{id s.
svavel}doft{ande adj. oböjl.
svavel}fri adj.
svavel}för{en{ing s.
svavel}gul adj. -t -a
svavel}halt s.
svavel}halt{ig adj. -t -a
svavel}järn s.
svavel}kis s. -en -er
svavel}lukt s.
svavel}ned{fall s.
svavel}os s. -et
svavel}os{ande adj. oböjl.
svavel}ox{id s.
svavel}pre{dik{ant s.; som

predikar om helvetets fasor
o.d.

svavel}ren{ing s.
svavel}rök s.
svavel}salva s.
svavel}sticka s.; ä. typ av

tändsticka
svavel}syra s.
svavel{syre}bild{ning el.

svavel{syra}bild{ning s.
svavel}syr{lig{het s.
svavel}ut{släpp s.
svavel}väte s.
svavel}ånga s.
svavla v. -de behandla med

rök av svavel
svavl{ing s.
swazi}länd{are s. -n; pl. =,

885 swaziländare

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 885



best. pl. swaziländarna
person från Swaziland

swazi}ländsk adj. -t -a
swazi}ländska s. -n swazi-

ländskor kvinna
svea}kon{ung s.
svea}kung s.
Svea}land namn
Svea{lands}mäst{er{skap s.
svea}mål s. ªspråkv.º
sve{ar s. pl. svenskar i el.
från Uppland o. an-
gränsande landskap i ä.
tid

Svea rike namn ªåld.º
Sverige; Svea rikes ärke-
biskop

sweater [svett•er] s. -n
sweatrar stickad sport-
tröja

sweat{shirt [soett•-, långt ö]
s. -en; pl. -ar el. enl. eng.
böjn. långärmad trikå-
tröja för bruk vid träning o.d.

svecia}ost s., till 1ost svensk
hårdost

svec{ism [-is•m] s. -en -er
svensk språkegenhet
i annat språk

sved s. -en -er svedjeland
1sveda s. -n svidande

smärta, plåga; s. och värk
2sveda v. svedde, svett,

svedd n. svett, pres. sveder
bränna på ytan el. i kant-
en o.d.

sweden}borg{are s. an-
hängare av den av E.
Swedenborg framställda
religiösa åskådningen

sweden}borgi{an [-a•n] s.
-en -er

sweden}borgi{an{ism [-is•m]
s. -en

sweden}borgi{ansk [-a•n-]
adj. -t -a

1svedja s. -n svedjor svedje-
land

2svedja v. -de gm trädfäll-
ning o. bränning röja
mark i ä. tid

svedj{are s. -n; pl. =, best. pl.
svedjarna

svedje}bruk s.
svedje}bränn{ing s.
svedje}land s., till 3land
svedje}mark s.
sved{ning s.
sweet [soi•t] s. -en mjuk
och harmonisk jazz-
musik, t.ex. för dansorkester

sweet}ork{ester s.
svejs interj.; i uttr. hej s. som
hälsning

svek s. -et; pl. = bedrägeri;
förräderi; trolöshet o.d.

svek}de{batt s.
svek}fri adj.
svek}full adj. -t -a
svek}full{het s.
svek{lig adj. -t -a svekfull
svek{lig{en adv.
svek}lös adj. -t -a
svek}lös{het s.
sveko{man [-a•n] s. -en -er
svenskhetsivrare i Finland
i ä. tid

sveko{mani [-i•] s. -n
sveko{mansk [-a•n-] adj.

-t -a
sven s. -nen -ner ªåld.º man
som inte haft sexuellt
umgänge; yngling i tjänst
vid hov el. hos storman m.m.

sven{dom s. -en manlig
sexuell oskuld

svengelska s. -n ªvard.º
engelskinspirerad
svenska

sven}sexa s.
1svensk adj. -t -a
2svensk s. -en -ar
svenska s. -n svenskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
svensk}amer{ik{an s.
svensk}amer{ik{ansk adj.

-t -a
svensk}bygd s.
svensk}byggd adj.
svensk-dansk adj. -t -a;

svensk-dansk ordbok,
svensk-danskt (äv. svenskt-
danskt) lexikon, svensk-
danska förhandlingar osv.

svensk-engelsk adj. -t -a
svensk}fient{lig adj. -t -a

svensk}finne s.
svensk-finsk adj. -t -a
svensk-fransk adj. -t -a
svensk}född adj.
svensk{het s.
svensk}lär{are s.
svensk{manna}anda s.
svensk{manna}heder s.
svensk-norsk adj. -t -a
svensk}pro{duc{er{ad adj.
svensk}reg{istr{er{ad adj.
svensk}sinn{ad adj.
svensk}skriv{ning s.
svensk}språk{ig adj. -t -a
svensk}tal{ande adj. oböjl.
svensk}till{verk{ad adj.
svensk}timme äv. svensk}-

timma s.
svensk-tysk adj. -t -a
svensk}under{vis{ning s.
svensk}ägd adj.
svensk}ätt{ad adj.
svensk}ätt{ling s.
svep s. -et; pl. =; i ett s. i ett
drag, utan uppehåll

svepa v. svepte veckla,
linda; inhölja; stryka el.
fara; ila; undanröja
minor i farled m.m.; ªvard.º
hastigt dricka ur

svep{ande adj. oböjl. s. orda-
lag allmänt hållna

svep}duk s.
svepe s. -t -n krans av hög-
blad under blomma o.d.;
hölje

svepe}blad s.
svep}elektr{on{mikro{skop s.
svep}far{tyg s.
svep}kärl s.; av spån
svep{ning s. -en -ar
svep}skäl s. förevändning
svep}tekn{ik s.
svep}vajer el. svep}wire s.
Sverige [svär•je] namn
Sverige}be{sök s.
Sverige}finsk adj. -t -a
Sverige}sam{tal s. telefon-
samtal inom Sverige som
ej är närsamtal

svets s. -en -ar svetsning;
svetsfog

svetsa v. -de hopfoga gm
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smältning el. hoppress-
ning av fogytorna o.d.

svets}ag{greg{at s.
svets{are s. -n; pl. =, best. pl.

svetsarna
svets{bar adj. -t -a
svets{bar{het s.
svets}fog s. -en -ar
svets}loppa s.; gnista
svets}låga s.
svets}löd{ning s.
svets{ning s. -en -ar
svets}rök s.
svets}tråd s.

1svett s. -en; arbeta i sitt
anletes s. arbeta mycket
hårt

2svett adj.; n. = ªvard.º svettig
svett{as v. svettades av-
söndra svett

svett}band s.
svett}blank adj. -t -a
svett}doft{ande adj. oböjl.
svett}driv{ande adj. oböjl.
svett}droppe s.
svett}dryp{ande adj. oböjl.
svette}duk s. ªåld.º duk som
lades över avlidens an-
sikte m.m.

svett}fläck s.
svett}fukt{ig adj. -t -a
svett}gläns{ande adj. oböjl.
svett{ig adj. -t -a
svett{ig{het s.
svett}körtel s.
svett}lukt s.
svett{ning s. -en -ar
svett}por s.
svett}pärla s.
svett}rand s.
svett}rem s. -men -mar
svett}våt adj. svettvått svett-

våta
svibel s. -n sviblar oordnad

el. hopblandad samling
av boktryckstyper

svibla v. -de göra svibel av
trycksats gm att tappa den
o.d.

svibl{ing s.
svicka s. -n svickor tapp till

tunna o.d., träplugg
svickel s. -n svicklar tre-

sidig valvkupa i hörn
under kupol m.m.; svickla

svickel}fält s.
svick}hål s.
svickla s. -n svicklor kil på

strumpa
svid s. -en -ar ªvard.º kost-
ym, klädsel

1svida v. sved, svidit, pres.
svider göra ont; ªbildl.º
vara kännbar

2svida v. -de ªvard.º klä
svid}knott s.
svika v. svek, svikit, sviken

sviket svikna, pres. sviker
svik{are s. -n; pl. =, best. pl.

svikarna
svik{lig adj. -t -a
svikt s. -en -ar fjädring,
spänst; satsbräda vid
hopp m.m.

svikta v. -de 1 bågna;
fjädra; ge vika; vackla,
börja tappa modet o.d.
2 hopsnörpa segel m.m.

svikt}hopp s. ªsport.º
svikt{ning s.
svim}färd{ig adj. -t -a
svimma v. -de
swimm{ing}pool [svimm•- el.
soimm•-] s. simbassäng

svim{ning s. -en -ar
svim{nings}an{fall s.
svim{nings}känsla s.
svin s. -et; pl. =
svina v. -de ªvard.º i förb. s.

ner
svina}herde s. ªåld.º
svin{akt{ig adj. -t -a ªvard.º
oanständig o.d.

svin{akt{ig{het s. -en -er
svin}avel s.
svin}borst s.
svindel s. -n yrsel; bedräg-
eri i affärer

svindel}af{fär{er s. pl.
svindel}före{tag s.
svindel}härva s.
svindel}känsla s.
svindla v. -de få yrsel;
svartna för ögonen; lura

svindl{ande adj. oböjl. s.
höjd

svindl{are s. -n; pl. =, best. pl.
svindlarna

svindl{eri [-ri•] s. -et -er
svin}dyr adj. -t -a ªvard.º
ytterst dyr

svin{eri [-ri•] s. -et -er
snuskigt beteende 
m.m.

svin}foder s.
svin}fylk{ing s. ªåld.º kil-
formig slagordning

svin}föda s.
1sving s. -en -ar svängande

slag i boxning; svingning
m.m.

2sving s. -et; pl. = sving-
ande, sväng m.m.

swing [svin el. soin] s. -en
rytm utmärkande för
jazz; spelstil på 1930-talet
inom jazzen

svinga v. -de svänga;
snurra, kasta m.m.

1svingel s. -n gräs
2svingel s. -n svinglar ªprov.º

svängel
svingel}art s.
swing}mus{ik s.
sving{ning s. -en -ar
swing}sång{erska s.
svin}gödsel s.
svin}hugg s. ªofta bildl.º s.

går igen
svin}hus s.
svin}kall adj. -t -a ªvard.º
ytterst kall

svin}kopp{or s. pl. ªmed.º
svin}kropp s.
svin}kätte s.
svin}läder s.
svin{läders}handske s.
svin}mat s.
svin}molke s. -n växt
svin}målla s.; växt
svinn s. -et; pl. = förlust gm
minskning i varumängd
gm torkning el. spill el.
stöld m.m.

svinna v. svann, svunnit,
svunnen svunnet svunna,
pres. svinner gå bort; för-
rinna; försvinna

svinn}be{kämp{ning s.
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svin}otta s. -n ªvard.º ytterst
tidig morgonstund

svin}pest s.
svin}päls s. ªvard.º som skälls-

ord
svin}rot s.; växt
svin}rygg s.
svin{ryggs}fris{yr s.
svin}slakt s.
svin}stall s. -et; pl. = el. ibl.

-ar
svin}stia s.
svin}tunga s., till 1tunga
svin}tur s. -en ªvard.º koloss-
al tur

svin}upp{föd{ning s.
svir s. -et
svira v. -de festa, rumla
svir{are s. -n; pl. =, best. pl.

svirarna
svirr s. -et
svirra v. -de; trollsländan

svirrar av och an; det
svirrar för ögonen flimrar

svirvel s. -n svirvlar vridbar
ringbult el. länk i kätting
m.m.; vridbar årtull

svirvel}drag s.
svirvel}fiske s.
svirvla v. -de rotera; fiska
med svirvel

1svisch s. -et
2svisch interj.
svischa v. -de susa, vina

o.d.; s. förbi
svisk{on s. -et; pl. = (torkat)

avlångt (blått) plommon
svisk{on}kärna s.
svit s. -en -er följe; följd;
räcka av rum m.m.; musik-
form; efterverkning av
sjukdom

svit}före{te{else s.
svivel s. -n svivlar svirvel
svivel}fiske s.
svor{dom s. -en -ar grovt
kraftuttryck

svullen adj. svullet svullna
uppsvälld

svullna v. -de bli svullen
svull{nad s. -en -er
svulst s. -en -er
svulst}cell s.

svulst{ig adj. -t -a; s. stil
högtravande, överlastad

svulst{ig{het s. -en -er
svulten adj. svultet svultna
uthungrad, hungrig

svulten{het s.
svuren adj. svuret svurna; s.

fiende avgjord, bestämd
svåger s. -n svågrar en
persons systers man el.
makes/makas bror

svåger}lag s. -et svågerskap
svåger}pol{it{ik s.
svåger{skap s. -et
svål s. -en -ar tjock hud på
huvudskål el. på fläsk
m.m.; översta jordlager
med gräsrötter o.d.

svål{ig adj. -t -a; s. förtjock-
ning av hud

svål{ig{het s.
svål}sida s.
svång adj. -t -a ªåld.º hungr-
ig, svulten

svång}rem s. -men -mar
livrem; dra åt svång-
remmen leva sparsamm-
are e.d.

svång{rems}pol{it{ik s.
svår adj. -t -a; vara s. på ngt

ªvard.º begiven
svår}ana{lys{er{ad adj.
svår}an{pass{ad adj.
svår}an{skaff{lig adj. -t -a
svår}an{träff{bar adj. -t -a
svår}an{tänd{lig adj. -t -a
svår}arbet{ad adj.
svår{art{ad adj.
svår}be{arbet{ad adj.
svår}bedd adj.
svår}be{döm{bar adj. -t -a
svår}be{dömd adj.
svår}be{grip{lig adj. -t -a
svår}be{mästr{ad adj.
svår}be{segr{ad adj.
svår}be{skriv{bar adj. -t -a
svår}be{stäm{bar adj. -t -a
svår}be{stämd adj.
svår}bot{ad adj.
svår}de{fini{er{bar adj. -t -a
svår}er{sätt{lig adj. -t -a
svår}fatt{lig adj. -t -a
svår}fjäll{ad adj.

svår}flirt{ad el. svår}-
flört{ad adj. ªvard.º

svår}forc{er{ad adj.
svår}fram{kom{lig adj. -t -a
svår}funnen adj.
svår}fång{ad adj.
svår}för{en{lig adj. -t -a
svår}för{klar{lig adj. -t -a
svår}för{ståe{lig adj. -t -a
svår}för{ut{se{bar adj. -t -a
svår}för{ut{säg{bar adj. -t -a
svår}gen{om{för{bar adj. -t -a
svår}gen{om{träng{lig adj.

-t -a
svår}grip{bar adj. -t -a
svår}hant{er{lig adj. -t -a
svår{het s.
svår{ig{het s. -en -er besvär-
lighet, vansklighet; be-
svär, olägenhet m.m.

svår{ig{hets}grad s.
svår}knäckt adj.
svår}kont{roll{er{ad adj.
svår}kont{roll{er{bar adj. -t -a
svår{lig{en adv. knappast

m.m.
svår}läkt adj.
svår}läs{lig adj. -t -a
svår}läst adj.
svår}lös{lig adj. -t -a
svår}löst adj.
svår}man{övr{er{ad adj.
svår}mod s. -et tungsinthet

o.d.
svår}mod{ig adj. -t -a
svår}mod{ig{het s.
svår}nav{ig{er{ad adj.
svår}plac{er{ad adj.
svår}prat{ad adj. ªvard.º
svår}skött adj.
svår}skött{het s.
svår}slagen adj.
svår}smält adj.
svår}smält{het s.
svår}spel{ad adj.
svår}spelt adj.
svår}start{ad adj.
svår}stopp{ad adj. ªidrottº
svår}styrd adj.
svår}såld adj.
svår}såld{het s.
svår}till{gäng{lig adj. -t -a
svår}tipp{ad adj.

svinotta 888

21202 Ordlista S2  12-11-27  10.21  Sida 888



svår}tolk{ad adj.
svår}tyd{bar adj. -t -a
svår}tydd adj.
svår}upp{nåe{lig adj. -t -a
svår}ut{härd{lig adj. -t -a
svår}ut{plån{lig adj. -t -a
svår}ut{rot{lig adj. -t -a
svår}åt{kom{lig adj. -t -a
svår}över{blick{ad adj.
svår}över{kom{lig adj. -t -a
svår}över{skåd{lig adj. -t -a
svår}över{sätt{lig adj. -t -a
svår}över{träff{ad adj.
svår}över{tyg{ad adj.
svägerska s. -n svägerskor
en persons brors hustru
el. makes/makas syster

svälj s. -et el. -en; pl. = el. -ar
sväljning, klunk

svälja v. svalde, svalt, svald
n. svalt, pres. sväljer

svälj{ning s. -en -ar
svälj{nings}rör{else s.
svälj}rör{else s.
sväll s. -en issörja i vatten

m.m.
svälla v. svällde
sväll{ande adj. oböjl. s. läpp-

ar
sväll{are s. -n; pl. =, best. pl.

svällarna i orgel
sväll}kropp s.
sväll{ning s.
sväll}verk s.; i orgel
sväll}väv{nad s.; i organ m.m.
svält s. -en

1svälta v. svalt, svultit, pres.
svälter hungra

2svälta v. svälte äv. svalt,
svält, svält n. svält, pres.
svälter låta hungra; s. ut
sina fiender

svält}drabb{ad adj.
svält}död s.
svält}fodra v.
svält}fodr{ing s.
svält}föda v.
svält}född adj.
svält}föd{ning s.
svält}gräns s.
svält}kata{strof s.
svält}kost s.
svält}kur s. -en -er

svält}lön s.
sväm}lera s.
svämma v. -de stiga över

bräddarna, flöda över o.d.
sväm}vatten s.
sväng s. -en -ar; vara med

i svängen
svänga v. svängde; s. sig vid

förhör göra undanflykt-
er; s. sig med fackuttryck
stoltsera o.d.

sväng}arm s.
sväng{bar adj. -t -a som kan
svängas

sväng}borr s.
sväng}bro s.
sväng}dörr s.
svängel s. -n svänglar
vippstång vid brunn;
tvärslå för draglinor på
fordon

sväng}hjul s.
sväng{ig adj. -t -a; s. melodi
med livlig rytm

sväng{ning s. -en -ar
sväng{nings}hast{ig{het s.
sväng{nings}rör{else s.
sväng{nings}tal s.
sväng}om [-åmm•] s. oböjl.

ta (sig) en s. dansa
sväng}radie s.
sväng}rum s. -met
sväng}stol s.
sväng}tapp s. -en -ar
svär- i sms; med släktskapsord
svära äv. svärja v. svor,

svurit, svuren svuret
svurna, pres. svär, imper.
svär; svära mot ngt sticka
av el. strida mot

svärd s. -et; pl. =
svärd}bär{are s.; fisk
svärd}fisk s.
svärd}form{ig adj. -t -a
svär}dotter s. sons maka
svärds}dans s.
svärds}egg s.
svärds}fäste s.
svärds}hugg s.
svärds}klinga s.
svärds}lilja s.
svärd}sluk{are s.
Svärds}orden s. best.

svärds}sid{an s. best. mans-
sidan

svärds}skida s.
svärds}slag s.
svär}far äv. svär}fader s.
makes el. makas far

svär}för{äldr{ar s. pl.
svärja se svära
svärm s. -en -ar myllrande
hop, flock, mängd o.d.

svärma v. -de flyga i
svärmar; vimla; hänge sig
åt svärmeri o.d.; s. för
vara förälskad i

svärm{are s. -n; pl. =, best. pl.
svärmarna äv. fjäril; fyrverk-
eripjäs

svärm{ar}fjäril s.
svärm{eri [-i•] s. -et -er över-

spänt drömmeri o.d.; före-
mål för förälskelse

svärm{isk adj. -t -a; s.
längtan drömmande o.d.

svärm{isk{het s.
svärm{ning s. -en -ar
svärm{nings}tid s.
svär}mor äv. svär}moder s.
makes/makas mor

svär{mors}dröm s.
svär{mors}hist{oria s.
svärm}spor s.
svärm}tid s.
svär}ord s. ªvard.º
svär}son s. dotters make

1svärta s. -n svärtor
1 knappast pl. svart färg
2 dykand

2svärta v. -de göra el. färga
svart; svartmåla

svärt{ning s.
svärt}ägg s.
sväva v. -de; s. i fara be-
finna sig i fara; s. på
målet vara osäker o.d.

sväv{ande adj. oböjl. s. svar
sväv{are s. -n; pl. =, best. pl.

svävarna svävfarkost
sväv{ar}traf{ik s.
sväv}far{kost s.
sväv}fluga s.
sväv{ning s. -en -ar; sväv-

ningar i ljudet periodiska
variationer
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sväv}tåg s. -et; pl. =
sy v. sydde, sytt, sydd n.

sytt, pres. syr
sy}afton s.
sy}ateljé s.
sybar{it [-i•t] s. -en -er njut-
ningsmänniska

sybar{it{isk adj. -t -a
sybar{it{ism [-is•m] s. -en
sy}be{hör s. -et; pl. =
sy{be{hörs}af{fär s.
sy}bord s.
sy}båge s.

1syd s. oböjl. väderstrecket
söder m.m.

2syd adv. i riktning mot
söder, söder; s. från el.
om ngt

syda v. sydde el. söd, sytt,
pres. syder ªfinl.º luta om
båt o.d.

syd}afr{ik{an [sy•d-] s.
syd}afr{ik{ansk adj. -t -a
syd}afr{ik{anska s.; kvinna
syd}amer{ik{an s.
syd}amer{ik{ansk adj. -t -a
syd}berg s.
syd}europé s.
syd}europe{isk adj. -t -a
syd}frukt s.
syd}gräns s.
syd}gå{ende adj. oböjl.

s. tåg
syd}kant s. på sydkanten
syd}kore{an [sy•d-] s.
syd}kore{ansk adj.
syd}kore{anska s.; kvinna
syd}kust s.
syd{lig adj. -t -a
syd}ländsk adj. -t -a
syd}ländska s. -n syd-

ländskor
syd}länn{ing s. -en -ar
syd}ost [-os•t] s., till 2ost
syd{ost}asi{at{isk adj. -t -a
syd}ost{lig [-os•t-] adj. -t -a
syd{ost}pass{ad s.
syd}pol s.
syd{pols}ex{ped{it{ion s.
syd}på adv.
syd}sam{iska s. -n språk
syd}sida s.
syd}sken s.

syd}slav{isk adj. -t -a
syd}spets s.
syd}stat s.
syd{stats}demo{krat s.
syd}svensk adj. -t -a
syd}syd{ost adv.
syd}syd{ost{lig adj. -t -a
syd}syd{väst adv.
syd}syd{väst{lig adj. -t -a
syd}syd{öst adv.
syd}syd{öst{lig adj. -t -a
syd}vart adv. åt söder;
söder om ngt

syd}vietnam{es s.
syd}vietnam{es{isk adj.

-t -a
syd}väst [-väs•t] s. -en -ar

1 knappast pl.; väderstreck
2 hatt av oljetyg med
långt bakbrätte

syd}väst{lig [-väs•t-] adj.
-t -a

syd}västra [-väs•t-] adj. 
best.

syd{väst}vind s.
syd}öst [-ös•t] s. oböjl.
syd}öst{lig [-ös•t-] adj. -t -a
syd}östra [-ös•t-] adj. best.
syd}över adv.
sy{ende s. -t
syen{it [-i•t] s. -en bergart
syen{it}gran{it s.
syfil{is [sy•-] s. -en könssjuk-

dom
syfil{is}ut{slag s.
syfil{it{ik{er [-li•-] s. -n; pl. =
person med syfilis

syfil{it{isk adj. -t -a
syfta v. -de måtta, sikta; s.

till; s. på
syfte s. -t -n avsikt, ända-
mål

syfte}mål s.
syft}linje s.
syft}mina s.
syft{ning s. -en -ar
syft}punkt s.
sy}för{en{ing s.
sy}junta s. ªvard.º
sykomor [-å•r] s. -en -er
afrikanskt träd med
fikonliknande frukter

sykomor}träd s.

sy}korg s.
syl s. -en -ar; inte få en s. i

vädret inte få ett ord med
i laget

sylf s. -en -er luftande i
medeltida folktro

sylf{id [-i•d] s. -en -er
kvinnlig sylf; smal o.
graciös kvinna

sylf{id{isk adj. -t -a
syl}klack s.
syll s. -en -ar bottenstock i

trävägg; stock under
järnvägsspår m.m.

syl{lab{isk [-a•-] adj. -t -a
stavelse- o.d.; s. konson-
ant stavelsebildande; s.
vers stavelseräknande

syl{log{ism [-gis•m] s. -en 
-er slutledning

syl{log{ist{isk adj. -t -a
syll}ram s.
syll}stock s.
syl}spets s.
sylt s. -en -er

1sylta s. -n syltor maträtt;
ªvard.º enklare krog

2sylta v. -de bereda genom
kokning med socker;
göra sylt

sylt}burk s.
sylt}gurka s.
sylt}kittel s.
sylt}kruka s.
sylt}lök s.
sylt{ning s.
sylt}skål s.
syl}vass adj. -t -a
sylvester- [-es•t-] i sms
nyårs-

sylvester}bal s. -en -er
sylvester}natt s.
syl}ört s.
sy}mask{in s.
sy{mask{ins}ag{ent s.
sy{mask{ins}nål s.
sy{mask{ins}olja s.
sy{mask{ins}ped{al s.
sym{bi{os [-å•s] s. -en sam-
levnad till inbördes nytta
mellan två artskilda
organismer m.m.; ªäv.
bildl.º
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sym{bi{os}forsk{ning s.
sym{bi{ot{isk [-å•t- äv. -o•t-]

adj. -t -a
sym{bol [-å•l] s. -en -er
sinnebild, tecken

sym{bol}dikt s.
sym{bol}fig{ur s.
sym{bol}fråga s.
sym{bol}funkt{ion s.
sym{bol}ge{stalt s.
sym{bol}handl{ing s.
sym{bol{ik [-i•k] s. -en fram-
ställning i symboler; sym-
bollära; läran om kyrk-
ornas bekännelseskrifter
o. egenart

sym{bol{is{era v. -de vara
sinnebild av, föreställa,
beteckna

sym{bol{is{er{ing s.
sym{bol{isk [-å•-] adj. -t -a
sym{bol{ism [-is•m] s. -en
användning av symboler;
estetisk riktning

sym{bol{ist s. -en -er
sym{bol{ist{isk adj. -t -a
sym{bol}ladd{ad adj.
sym{bol}mätt{ad adj.
sym{bol}språk s.
sym{bol}sträng s. ªdatabeh.º
sym{bol}värde s.
sym{bol}värld s.
sym{bol}åt{gärd s.
sym{foni [-i•] s. -n -er ork-
esterverk i flera satser

sym{fon{ik{er [-få•-] s. -n;
pl. =

sym{foni}ork{ester s.
sym{fon{isk adj. -t -a
sym{metri [-i•] s. -n -er
överensstämmelse i an-
ordning i förh. till ett mitt-
plan el. en mittlinje o.d.

sym{metri}plan s. -et; pl. =
sym{metr{isk [-e•-] adj. -t -a
sym{pat{et{isk [-e•-] adj. -t 

-a; sympatetiskt bläck
osynligt bläck

sym{pati [-i•] s. -n -er väl-
villig förståelse; känsla av
gillande el. tillgivenhet

sym{pati}akt{ion s.
sym{pati}be{vis s.

sym{pat{is{era v. -de; s. med
hysa sympati för

sym{pat{isk [-a•-] adj. -t -a
som väcker sympati m.m.

sym{pati}strejk s.
sym{pati}strejka v.
sym{pat{is{ör [-ö•r] s. -en -er
sym{pati}yttr{ing s.
sym{pati}åt{gärd s.
sym{posie}skrift s.
sym{posi{on [-på•-] s. sym-

posiet symposier dryckes-
lag el. gästabud under
antiken

sym{posi{um s. symposiet
symposier vetenskaplig
sammankomst, konfer-
ens

symptom se symtom
symptomatisk se symtom-

atisk
symptomatologi se symtom-

atologi
sym{tom [-å•m] el.

symp{tom s. -et; pl. = sjuk-
domsyttring, tecken på
sjukdom

sym{tom{at{isk [-a•-] el.
symp{tom{at{isk adj. -t -a
som avser el. utgör sym-
tom, betecknande

sym{tom{ato{logi [-gi•] el.
symp{tom{ato{logi s. -n
vetenskapen om sjuk-
domarnas symtom

sym{tom}fri adj.
sy}möte s.
syn s. -en -er 1 blick; åsyn;
uppsyn m.m.; få s. på; för
syns skull för skenets
skull; se i syne se fel m.m.;
till synes som det ser ut,
skenbart; lång, röd i
synen ªvard.º i ansiktet
2 Sms-fog: syne- besikt-
ning

syna v. -de besiktiga o.d.
syna{goga [sy•-] s. -n syna-

gogor judisk gudstjänst-
lokal

syna{gog{al [-a•l] adj. -t -a
syna{gog}före{stånd{are s.
syn{aps [-ap•s] s. -en -er

kontaktställe mellan
nervceller m.m.

syn{are s. -n; pl. =, best. pl.
synarna

syn{as v. syntes, synts, pres.
syn(e)s vara synlig, ses;
tyckas, förefalla – I bet.
”vara synlig” end. pres. 
syns

syn{bar adj. -t -a som kan
ses; uppenbar

syn{bar{het s.
syn{bar{lig adj. -t -a märk-
bar, uppenbar

syn{bar{lig{en adv.
syn}bild s.
syn}centr{al s.
syn}centr{um s.

1synd s. -en -er brott mot
Guds vilja; syndernas för-
låtelse

2synd adv. så s. så beklagligt
o.d.; tycka s. om ngn

synda v. -de
synda}be{känn{else s.
synda}bock s.
synda}börda s.
synda}fall s.
synda}flod s.
synda}för{låt{else s.
synda}med{vet{ande s.
synda}nöd s.
synda}peng{ar s. pl.
synd{are s. -n; pl. =, best. pl.

syndarna
synda}reg{ister s.
synda}skuld s.
synda}straff s. -et; pl. =
synda}träl s.
synd}be{fläck{ad adj.
synd{erska s. -n synderskor
synd}fri adj.
synd}full adj. -t -a
synd}full{het s.
synd{ig adj. -t -a
synd{ig{het s.
synd{ik{al{ism [-is•m] s. -en
socialistisk rörelse som
motsätter sig centraliser-
ing m.m.

synd{ik{al{ist s. -en -er
synd{ik{al{ist{isk adj. -t -a
synd{ik{at [-a•t] s. -et; pl. =
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sammanslutning av intr-
essenter, kartell m.m.

synd{ik{at(s)}bild{ning s.
synd}känsla s.
syn{drom [-å•m] s. -et; pl. =
kombination av symtom
m.m.

syne}för{rätt{ning s.
syne}in{stru{ment s.
syn{ekdoke [-ekk•-] s. -n
stilistisk figur av typen
’böljan’ för ’havet’ m.m.

syne}man s., till 1man
syne}proto{koll s.
syn{ergi}ef{fekt s.
syn{erg{ism [-gis•m] s. -en
samverkan t.ex. mellan
läkemedel

syn{erg{ist{isk adj. -t -a
syn{est{esi [-si•] s. -n -er
sinnesanalogi t.ex. upplev-
else av en ton som blå

syn{est{et{isk [-e•t-] adj. -t -a
syn}fel s.
syn}fält s.
syn}för{måga s.
syn}håll s. oböjl. inom,

utom s.
sy{ning s.
syn}in{tryck s.
synk s. -en -ar ªvard.º syn-
kronisering o.d.

synka v. -de ªvard.º syn-
kronisera

synk{ning s.
syn{kop [-å•p] s. -en -er

rytmförskjutning i musik gm
sammanbindning av
svagare betonad taktdel
med en följande starkare
betonad

syn{kope [syn•k-] s. -n
bortfall av trycksvag
vokal inuti ord

syn{kop{era v. -de; s. äldre
musik; vokalen har syn-
koperats

syn{kop{er{ing s. -en -ar
syn{kop{isk [-å•p-] adj. -t -a;

s. rytm
syn{kop}rytm s.
syn{kret{ism [-is•m] s. -en
sammansmältning t.ex. av

olika religiösa idéer; samm-
anjämkning o.d.

syn{kret{ist s. -en -er
syn{kret{ist{isk adj. -t -a
syn}krets s.
syn{kron [-å•n] adj. -t -a
samtidig o.d.

syn{kron}dat{or s.
syn{kron{is{era v. -de åstad-
komma samtidighet i;
samordna tidsmässigt o.d.

syn{kron{is{er{ing s.
syn{kron{is{er{ings}sign{al s.;

från tevesändare m.m.
syn{kron{isk [-å•n-] adj. -t -a
synkron

syn{kron{ism [-is•m] s. -en
samtidighet

syn{kron{ist{isk adj. -t -a
syn{kron}mot{or s.; för växel-

ström
syn{kron}ur s. -et; pl. =
syn{kron}ut{lös{are s.; på

kamera
syn{kro{tron [-å•n] s. -en -er

partikelaccelerator
synk}sign{al s.
syn{lig adj. -t -a som kan
ses, märkbar o.d.

syn{lig}göra v.
syn{lig{het s.
syn{lig{hets}gräns s.
syn}minne s.
synnerhet se i synnerhet
synner{lig adj. -t -a; av s. vikt
synner{lig{en adv. särskilt;
ytterst

syn}nerv s.
syn{od [-å•d el. -o•d] s. -en 

-er kyrkomöte; präst- el.
stiftsmöte: vald kyrko-
styrelse; kyrklig samm-
anslutning o.d.

syn{od{al [-a•l] adj. -t -a
syn{od{al}be{slut s.
syn{od{al}för{fatt{ning s.
syn{od{isk [-å•d- el. -o•d-]

adj. -t -a mellan två olika
månfaser

1syno{nym [-y•m] adj. -t -a
liktydig

2syno{nym [-y•m] s. -en -er
liktydigt ord o.d.

syno{nymi [-i•] s. -n liktyd-
ighet

syno{nym{ik [-i•k] s. -en
synonymlära o.d.

syno{nym}ord{bok s.
syn{ops [-åp•s] s. -en -er
översikt, överskådlig
sammanställning; utkast
till filmmanuskript

syn{ops{is [-åp•s-] s. oböjl.
synops; en äv. ett s.

syn{opt{ik [-i•k] s. -en
väderlekslära grundad
på synoptiska väder-
kartor

syn{opt{ik{er [-åp•t-] s. -n;
pl. = vart o. ett av de tre
första evangelierna

syn{opt{isk adj. -t -a över-
siktlig m.m.; de synoptiska
evangelierna synoptiker-
na

syn}punkt s. -en -er; från
demokratisk s.

syn{punkts}rik adj. -t -a
syn}rand s. -en
syn}rubb{ning s.
syn}sinne s.
synsk [-y•n-] adj. -t -a som
kan se det övernaturliga
el. in i framtiden o.d.

syn}skada s.
syn}skad{ad adj.
synsk{het s.
syn}skärpa s.
syn}svag adj. -t -a
syn}sätt s.
synt s. -en -ar ªvard.º syn-
thesizer

syn{tagm [-ag•m] s. -et el.
-en; pl. = el. -er följd av
ord som fungerar som en
enhet

syn{takt{isk [-ak•t-] adj. -t -a
synt{are s. -n; pl. =, best. pl.

syntarna person som
spelar el. tycker om synt-
musik

syn{tax [-ak•s] s. -en -er
satslära, ordfognings-
lära; sätt för ordfogning
m.m.

syn{tes [-e•s] s. -en -er
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sammanställning el.
sammanfattning till en
enhet el. till ngt nytt o.d.;
framställning på konst-
gjord väg av kemiska för-
eningar

syn{tes}met{od s.
syn{tet [-e•t] s. oböjl. syntet-
iskt material; mest som för-
led i sms; ett s.

syn{tet}bens{in s.
syn{tet}fiber s.
syn{tet{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
person som utför syn-
teser

syn{tet{is{era v. -de fram-
ställa gm syntes

syn{tet{is{er{ing s.
syn{tet{isk [-e•-] adj. -t -a
som utgör el. gäller syn-
tes; sammansatt på
konstgjord väg, konst-
gjord

syn{tet}materi{al s.
syn{tet}plagg s.
synt}grupp s.
syn{thes{iz{er s. -n; pl. = el.

enl. eng. böjn. elektroniskt
musikinstrument med
tangentbord

synt}mus{ik s.
syn}vidd s.
syn}villa s.
syn}vinkel s. ur svensk s.
sy}nål s.
sy{nåls}brev s.
syo s. -n -r studie- o. yrkes-
orientering i skolan; ªvard.º
syokonsulent

syo}kon{sul{ent s.
1syra s. -n syror växt; kemisk

förening som kan avge
vätejoner m.m.; surhet;
ªåld.º fuktighet i jorden m.m.

2syra v. -de göra sur el. syr-
lig m.m.

syra}an{hydr{id s.
syra}be{handla v.
syra}be{ständ{ig adj. -t -a
syra}fast adj.
syra}fälla v. fälla träd o.
låta det el. dem ligga i sitt
ris för att torka

syra}fäll{ning s.
syrak adj. oböjl. ªvard.º arg
syre s. -t grundämne
syre}be{hov s.
syre}brist s.
syre}fatt{ig adj. -t -a
syre}för{bruk{ning s.
syre}halt s.
syre}mätt{ad adj.
syr{en [-e•n] s. -en -er buske
syr{en}berså s.
syr{en}buske s.
syr{en}doft s.
syr{en}häck s.
syr{en}träd s.
syre}rik adj. -t -a
syre}sätta v.
syre}sätt{ning s.
syre}till{försel s.
syre}tält s.
syre}upp{tag{ning s.
syre{upp{tag{nings}för{-

måga s.
syr}gas s.
syr{gas}ap{par{at s.
syr{gas}be{handl{ing s.
syr{gas}mask s. -en -er
syr{gas}tub s.
syr{gas}tält s.
syri{an [-a•n] s. -en -er till

Sverige invandrad person
som tillhör den ortodoxa
kristna kyrkan i Syrien
o. angränsande länder

syri{er s. -n; pl. = inv. i
Syrien

sy}ring s.
syrinx s. -en -ar panflöjt

m.m.
syrinx}blås{are s.
syr{isk adj. -t -a
syr{iska s. -n syriskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
syr{lig adj. -t -a svagt sur o.d.
syr{lig{het s. -en -er
syr{ning s.
syrra s. -n syrror ªvard.º
syster

syrsa s. -n syrsor insekt
syr}sätta v. tillföra syre till
syr}sätt{ning s.
syr{tut [-u•t] s. -en -er lång
livrock från ä. tid m.m.

syr{tut}skört s.
sy}sak{er s. pl.
syska s. -n syskor växt
sysk{on s. -et; pl. =
sysk{on}barn s.
sysk{on}bädd s.
sysk{on}far{tyg s.
sysk{on}för{tur s.; inom barn-

omsorg
sysk{on}grupp s.; på daghem
sysk{on}krets s.
sysk{on}kär{lek s.
sysk{on{lig adj. -t -a
sysk{on}par s.
sysk{on}själ s.
sysk{on{skap s. -et
sysk{on}skara s.
sysk{on}tycke s. -t
sy}skrin s.
sysk}släkt{et s. best.
syssel}sätta v. s. sig med
syssel}sätt{ning s. -en -ar
syssel{sätt{nings}a{spekt s.
syssel{sätt{nings}fråga s.
syssel{sätt{nings}främj{ande

adj. oböjl. s. åtgärder
syssel{sätt{nings}grad s.
syssel{sätt{nings}läge s.
syssel{sätt{nings}minsk{-

ning s.
syssel{sätt{nings}plan s. -en

-er
syssel{sätt{nings}pol{it{ik s.
syssel{sätt{nings}pro{blem s.
syssel{sätt{nings}skap{ande

adj. oböjl. s. åtgärder
syssel{sätt{nings}terapi s.
syssel{sätt{nings}åt{gärd s.
syssel{sätt{nings}ök{ning s.

1syssla s. -n sysslor 1 göro-
mål m.m. 2 växt

2syssla v. -de; s. med
syss{ling s. -en -ar min mors

el. fars kusiners barn är mina
sysslingar

sysslo}lös adj. -t -a
sysslo}lös{het s.
sysslo}man s. person med
uppdrag att handha eko-
nomiska el. rättsliga an-
gelägenheter o.d.

sysslo{manna}be{fatt{ning el.
sysslo{mans}be{fatt{ning s.
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sysslo}manna{skap el.
sysslo}man{skap s. -et

sysslomansbefattning se
sysslomannabefattning

sysslomanskap se sysslo-
mannaskap

syst{em [-e•m] s. -et; pl. =
syst{em}ana{lys s.
syst{em{at{ik [-i•k] s. -en

vetenskap om indelning o.
klassificering m.m.

syst{em{at{ik{er [-a•-] s. -n;
pl. =

syst{em{at{is{era v. -de sätta
i system, ordna o.d.

syst{em{at{is{er{ing s.
syst{em{at{isk [-a•-] adj. -t -a
ordnad, planmässig

syst{em{at{isk{het s.
syst{em}bild{ande adj. oböjl.
syst{em}bild{ning s.
syst{em}bo{lag s.
syst{em}but{ik s.
syst{em}bygg{ande adj. oböjl.
syst{em}bygg{nad s.
syst{em{er{are s. -n; pl. =,

best. pl. systemerarna
person som arbetar med
utveckling av databehandl-
ingssystem

syst{em{er{ing [-e•r-] s. -en
syst{em}krit{ik{er s.
syst{em}lös adj. -t -a
syst{em}man s., till 1man
systemerare

syst{em}pro{gram s.
syst{em}pro{gramm{er{ing s.
syst{em}påse s.
syst{em}skifte s.
syst{em}tekn{ik s.
syst{em}tipp{ning s.
syst{em}tips s.
syst{em}ut{veckl{ing s.
syster s. -n systrar
syster}barn s.
syster}dotter s.
syster}far{tyg s.
syster}före{tag s.
syster}kaka s.
syster}kyrka s.
syster{lig adj. -t -a
syster}org{an{is{at{ion s.
syster{skap s. -et

syster}skara s.
syster}son s.
systol{isk [-tå•-] adj. -t -a;

systoliskt blodtryck vid
hjärtats sammandragning

sy}till{be{hör s.
sy}tråd s.
syv{en{de [sy•v-] s. oböjl.; i

uttrycket till s. och sist när
allt kommer omkring

1så adv. på det sättet; till
den grad; lika; sedan,
därefter m.m.; så här jfr
såhär; så där; så pass jfr
såpass o. 2pass; för så vitt
om, ifall

2så pron. sådan(t); i så fall,
på så sätt, i så måtto

3så konj. med följden att;
han frös så han skakade

4så interj.; angivande befallning
el. tröst el. ogillande el. tvivel
m.m.; så så

5så v. sådde, sått, sådd n.
sått, pres. sår

6så s. -n -ar större öppet
laggkärl

så{bar adj. -t -a
så}dan pron. -t -a äv. vard.

sån [sånn] sånt såna så
beskaffad m.m.

sådd s. -en -er
sådd}grop s.; för skogssådd
såd{ig adj. -t -a full av
sådor

såd{or s. pl. skal av spann-
mål o.d.

så}där [-dä•r] adv.; mest som
två ord

så{ende s. -t
så}framt [-fram•t] konj. ªåld.º
om, ifall

såg s. -en -ar
såga v. -de skära med såg;

ªvard.º kritisera hårt,
döma ut

såg{are s. -n; pl. =, best. pl.
sågarna

såg{bar adj. -t -a
såg}blad s.
såg}bock s.
såg}bänk s.
såg}drag s.

såg{eri [-i•] s. -et -er
såg}fil s. -en -ar
såg}fisk s.
såg}industri s.
såg}klinga s.
såg}mask{in s.
såg{ning s. -en -ar
såg}spån s.
såg{spåns}bädd s.
såg}spår s.
såg}tag s.
såg}tand{ad adj.
såg}timmer s.
såg}verk s.
såg{verks}arbet{are s.
såg{verks}industri s.
såg{verks}äg{are s.
så}här [-hä•r] adv.; mest som

två ord
så}ja interj.
såld adj. som sålts; ªvard.º
förlorad m.m.; s. på ªvard.º
intagen av, betagen i o.d.

så}led{es adv.
såll s. -et; pl. = grov sikt
sålla v. -de sikta; gallra;

överströ o.d.
såll}hål s.
såll{ning s. -en -ar
så}lunda adv.
så}mask{in s.
sån se sådan
sång s. -en -er
sång{ar}broder s.
sång{are s. -n; pl. =, best. pl.

sångarna
sång{ar}glädje s.
sång{ar}hyll{ning s.
sång}art{ist s.
sång{ar}trupp s.
sång{bar adj. -t -a lämpad
för sång o.d.

sång{bar{het s.
sång}be{gåv{ad adj.
sång}bok s., till 1bok
sång}cykel s., till 2cykel
sång{erska s. -n sångerskor
sång}fest{iv{al s.
sång}fågel s.
sång}för{en{ing s.
sång}grupp s.
sång}gud{inna s.
sång}konst s.
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sång}konst{när s.
sång}kör s. -en -er
sång}lek s.
sång}lekt{ion s.
sång{lig adj. -t -a
sång}lär{are s.
sång}lärka s.
sång}mö s.
sång}nummer s.
sång}röst s.
sång}sal s.
sång}scen s.
sång}sol{ist s.
sång}solo s.
sång}spel s.
sång}strit s.
sång}stämma s.
sång}svan s. -en -ar
sång}säll{skap s.
sång}text s.
sång}trast s.
sång}tävl{ing s.
så{ning s.
så{nings}grop s.; för skogs-

sådd
så{nings}man s., till 1man
så{nings}mask{in s.
så}när [-nä•r] adv.; särskr. äv.

1såpa s. -n såpor rengörings-
medel; ªvard.º såpopera

2såpa v. -de gnida in med
såpa m.m.

så}pass adv.; mest som två ord
såp}bubbla s.
såp}hal adj. -t -a
såp{ig adj. -t -a
såp}lödder s.
såp}nejl{ika s.
såp{ning s.
såp}op{era s. tvålopera
såp}sprit s.
såp}tvätta v.
såp}tvätt{ning s.
såp}vatten s.
såp}ört s.
sår s. -et; pl. =
såra v. -de
sår{ad adj. s. fåfänga
sår{ande adj. oböjl. s. ord
sår{bar adj. -t -a
sår{bar{het s.
sår}be{hand{ling s.
sår}chock s.

sår}feber s.
sår{ig adj. -t -a
sår{ig{het s.
sår}in{fekt{ion s.
sår}kan{al s.
sår}kant s.
sår}läka s. -n växt
sår}mark{ör s. fingerat
sårad person vid militär
sjukvårdsövning

sår{nad s. -en -er småsår o.d.
sår}salva s.
sår}skada s.
sår}skorpa s.
sår}vätska s.
sår}yta s.
sås s. -en -er
såsa v. -de fukta tobaksblad
med sås m.m.; ªvard.º söla,
dröja

sås{ig adj. -t -a; s. i färgen
grumlig; s. i rörelserna
sölig

sås{ig{het s.
sås}kopp s. ªäv. bildl., vard.º
sävlig person

så}skäppa s.
sås{ning s.
så}som konj.
sås}sked s.
sås}skål s.

1såt adj.; n. sing. obest. obrukl.,
såta mest i uttrycket såta
vänner nära, förtroliga

2såt s. -en; pl. -ar el. -er om-
råde för omgång av drev-
jakt

3såt s. -et el. -en; pl. = el. -ar
fog, springa

såta v. -de lägga hö i såtar
såte s. -n såtar liten stack
så}till{vida el. så till vida adv.
på det sättet

såt{ning s.
så}vida [-vi•-] konj. om, för-
utsatt att

så}vitt [-vitt•] konj. s. jag
vet; s. möjligt

så}väl [så•- el. -vä•l] konj. s.
du som jag

såå interj.
säck s. -en -ar
säcka v. -de förpacka i

säckar; hänga som en
säck m.m.; s. ihop ªvard.º
falla ihop

säck}form{ig adj. -t -a
säck}gata s.
säck}hand{duk s.
säck{ig adj. -t -a
säck{ig{het s.
säck}likn{ande adj. oböjl.
säck}löp{ning s.
säck{ning s.
säck}pipa s.
säck{pipe}blås{are s.
säck}stat{ion s.
säck}tals adv.
säck{vis adv.
säck}väv s.
säd s. -en växt; sperma
säde s. -t -n sådd; säd som

sås m.m.
säd{es}av{gång s. -en
säd{es}ax s. -et; pl. =
säd{es}bränn{vin s.
säd{es}cell s.
säd{es}fält s.
säd{es}korn s.
säd{es}kärve s.
säd{es}led{are s.; för sperma
säd{es}magas{in s.
säd{es}mått s.
säd{es}nek s.
säd{es}odl{ing s.
säd{es}rik adj. -t -a
säd{es}skörd s.
säd{es}slag s.
säd{es}tork s.
säd{es}upp{sätt{ning s.
säd{es}ut{töm{ning s.
säd{es}vätska s.
säd{es}växt s.
säd{es}åker s.
säd{es}ärla s.
säd{es{ärle}ägg s.
säd}gås s.
säffe}rot s.; växt
säga [säj•a äv. sä•ga] äv. vard.

säja v. sade äv. sa, sagt,
sagd n. sagt, pres. säger äv.
säjer; så att s. äv. så till säg-
andes om man får ut-
trycka sig så e.d.; det vill s.
det är el. betyder o.d.; det
sägs att det ryktas att
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säg{bar adj. -t -a
sägen s. sägnen [-gn- el.
sän•n-], sägner [-gn- el.
sän•n-]; muntlig berätt-
else med sagokaraktär som
gått i arv; jfr sagen; bära
syn för s. vara synligt
bevis för ngt

sägen{art{ad adj.
sägen}ge{stalt s.
sägen}krets s.
sägen}mot{iv s.
sägen}om{spunnen adj.
sägen}vari{ant s.
säja se säga
säker adj. -t säkra
säker{het s. -en -er; ställa s.
pant el. borgen

säker{hets}an{ordn{ing s.
säker{hets}av{del{ning s.
säker{hets}av{stånd s.
säker{hets}be{stämm{else s.
säker{hets}bälte s.
säker{hets}chef s.
säker{hets}ex{pert s.
säker{hets}fakt{or s.
säker{hets}fråga s.
säker{hets}före{skrift s.
säker{hets}intr{esse s.

nationellt s.
säker{hets}kedja s.
säker{hets}kon{fer{ens s.
säker{hets}kont{roll s.
säker{hets}kopia s. ªdatabeh.º
kopia av data lagrade i
ett datorsystem

säker{hets}krav s.
säker{hets}lina s.
säker{hets}lås s. ªfinl.º polis-
lås

säker{hets}man s., till 1man
säker{hets}marg{in{al s.
säker{hets{mäss{ig adj. -t -a
säker{hets}nivå s.
säker{hets}nål s.
säker{hets}org{an s.
säker{hets}org{an{is{at{ion s.
säker{hets}pol{is s.
säker{hets}pol{it{ik s.
säker{hets}pol{it{isk adj. -t -a
säker{hets}pro{blem s.
säker{hets}på{drag s.
säker{hets}regel s., till 1regel

säker{hets}risk s.
säker{hets}rut{in s.
säker{hets}råd s. -et; pl. =
säker{hets}skäl s. av s.
säker{hets}spärr s.
säker{hets}styrka s.
säker{hets}syn{punkt s. från

s.
säker{hets}syst{em s.
säker{hets}tjänst s.
säker{hets}tänd{sticka s.
säker{hets}ut{rust{ning s.
säker{hets}vakt s.
säker{hets}vent{il s.
säker{hets}zon s.
säker{hets}åt{gärd s.
säker{lig{en adv.
säker}ställa v. trygga m.m.
säkra v. -de göra säker,
trygga m.m.; s. geväret
med spärr som hindrar skott
att avlossas

säkr{ing s. -en -ar; elektriska
säkringar till skydd mot
överström

säkr{ings}an{ordn{ing s.
säkr{ings}åt{gärd s.
säl s. -en -ar djur
säl}art s.
säl}bisam s.
säl{bisam}päls s.
säl}djur s.
säl}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. sälfångarna
säl}fångst s.
sälg s. -en -ar buske (el. träd)
sälg}buske s.
sälg}hänge s.
sälg}pipa s.
säl}hane s.
säl}hanne s.
säl}hona s.
säl}hål s.; i isen
sälja v. sålde, sålt, såld n.

sålt, pres. säljer; boken
säljer bra köps mycket,
går bra

säl}jakt s.
sälj{ande adj. oböjl. s. ny-

heter
sälj{are s. -n; pl. =, best. pl.

säljarna
sälj}argu{ment s.

sälj{ar}re{vers s.
sälj{bar adj. -t -a
sälj{bar{het s.
sälj}brev s.
sälj}främj{ande adj. oböjl.
sälj}för{bud s.
sälj}för{måga s.
sälj}kurs s.
sälj}led{are s.
sälj}not{er{ing s.
sälj}resa s.
sälj}stöd s.
sälj}succé s.
sälj}tryck s.
säl}kut s. -en -ar
säl}kött s.
säll adj. -t -a lycklig, salig
sälla v. -de; s. sig till an-
sluta sig till

säll{an adv. vid få tillfällen;
ªvard.º absolut inte (som
svar)

säll{an{köps}vara s.
sälle s. -n sällar ohyfsad
karl; bängel o.d.

säll{het s.
säll{hets}dröm s.
säll{hets}rus s.
säll{sam adj. -t -ma be-
synnerlig, egendomlig

säll{sam{het s. -en -er
säll{skap s. -et; pl. =; göra s.
slå följe o.d.

säll{skapa v. -de; s. med ngn
ªäv. prov.º s. ngn vara till-
sammans med

säll{skap{lig adj. -t -a; en s.
människa

säll{skap{lig{het s.
säll{skaps}broder s.
säll{skaps}dam s.
säll{skaps}dans s.
säll{skaps}djur s.
säll{skaps}hund s.
säll{skaps}lek s.
säll{skaps}liv s.
säll{skaps}männ{iska s.
säll{skaps}resa s.
säll{skaps}rum s.
säll{skaps}sjuk adj. -t -a
säll{skaps}sjuka s.
säll{skaps}spel s.
säll{skaps}tal{ang s.
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säll}spord adj. sällsynt
säll}synt adj.; mycket ovan-
lig

säll}synt{het s. -en -er
säll}trä s. bollträ
säl}päls s.
säl}skinn s.
säl{skinns}handske s.
säl}skytt s.
säl}späck s.

1sälta s. -n sältor salthalt,
smak el. doft av salt; salt-
äng

2sälta v. -de ge sälta
sält{ing s. -en -ar växt
säl}unge s.
sämja s. -n enighet
sämj{as v.; ingen böjn. ªåld.º
komma överens, samsas

sämje}del{ning s.; av jord i ä.
tid

sämre adj. komp. o. adv.; jfr
dålig

sämsk s. -en äv. -et sämsk-
skinn

sämska v. -de garva med
tran e.d.

sämsk}garva v.
sämsk}garv{ning s.
sämsk}gul adj. -t -a
sämsk{ning s.
sämsk}skinn s.
sämsk{skinns}duk s.

1sämst adv. de s. ställda
2sämst adj. superl.; till dålig;

det sämsta alternativet
sända v. sände, sänt, sänd n.

sänt, pres. sänder
sänd{ar}an{tenn s.
sänd{are s. -n; pl. =, best. pl.

sändarna för radio el. TV
m.m.

sänd{ar}nät s.
sänd{ar}stat{ion s.
sände}brev s.
sände}bud s.
sänder se i sänder
sänd}lista s. lista över en
grupp av mottagare av
ett e-brev

sänd{ning s. -en -ar
sänd{nings}rätt s.
sänd{nings}tid s.

sänd{nings}till{stånd s.
sänd{nings}uppe{håll s.
säng s. -en -ar; gå till sängs;

ligga till sängs
säng}bord s.
säng}botten s.
säng}bädd{ning s.
säng}dags adv.
säng}filt s.
säng}fös{are s. -n; pl. =, best.

pl. sängfösarna ªvard.º
säng}gavel s.
säng}gå{ende s.
säng}halm s.
säng}himmel s.
säng}kammare s.
säng{kammar}möbel s.
säng}kamr{at s.
säng}kant s.
säng}kläd{er s. pl.
säng{kläds}hygi{en s.
säng}lampa s.
säng}ligg{ande adj. oböjl.
säng}linne s. -t
säng}läge s.
säng}matta s.
säng}om{hänge s.
säng}plats s.
säng}rök{are s.
säng}rök{ning s.
säng}stolpe s.
säng}täcke s.
säng}värm{are s.
säng}värme s.
säng}vät{are s. -n; pl. =, best.

pl. sängvätarna
säng}vät{ning s.
säng}över{kast s.

1sänka v. sänkte
2sänka s. -n sänkor fördjup-

ning, svacka; blodsänk-
ningsreaktion

sänk{bar adj. -t -a
sänk{bar{het s.
sänk}brunn s.
sänke s. -t -n tyngd att
sänka rev el. nät med

sänk}håv s.
sänk}lod s.
sänk{ning s. -en -ar
sänk{nings}re{akt{ion s.; hos

blod
sänk{ning}tecken s.; i noter

sänk}smide s.
säpo el. Säpo s. oböjl. säker-
hetspolisen

säpo}chef s.
sär adj. -t -a säregen;
underlig

sär- i sms för sig stående,
speciell, isär m.m.

sära v. -de föra isär, åtskilja
m.m.

sär}art s.
sär{art{ad adj.
sär}be{handla v.
sär}be{handl{ing s.
sär}be{skatta v.
sär}be{skatt{ning s.
sär}be{stämm{else s.
sär}bo s. -n -r om person i par-

förhållande där man inte bor
ihop

sär}bo{ende adj. oböjl.; ofta
substantiverat

1sär}del{es adv. synnerligen
2sär}del{es adj. oböjl. synner-

lig, ovanlig o.d.
sär}drag s.
sär}egen adj. egenartad
sär}egen{het s.
sär}fall s.
sär{het s.
sär}hålla v. hålla isär
sär}intr{esse s.
särk s. -en -ar damlinne i ä.

dräktskick m.m.; ªvard.º
nattlinne

sär}klass s. i s.
sär}klass{ig adj. -t -a
sär{kull}barn s. ªjur.º
särk}ärm s.
sär{la adv. ªåld.º sent
sär}lag{stift{ning s.
sär{la}regn s.
sär{ling s. -en -ar säregen
människa

sär{ling{skap s. -et
sär}lägga v. uppdela o.d.
sär}lägg{ning s.
sär}lös{ning s.
sär}men{ing s.
sär}märke s.
sär{ning s.
sär}nord{isk adj. -t -a
sär}prägel s.
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sär}prägla v.
sär}redo{visa v.
sär}regel s. -n särregler
sär}skild adj. särskilt stor
ovanligt stor

sär}skilja v.
sär}skilj{bar adj. -t -a
sär}skilj{ning s.
sär}skola s. -n särskolor
sär{skol}lär{are s.
sär}skriva v.; motsatt: hop-

skriva
sär}skriv{ning s.
sär}spel s.; mellan tävlande

med samma poäng
sär}ställa v.
sär}ställ{ning s.
sär}svensk adj. -t -a
sär}tag{bar adj. -t -a
sär}tag{ning s.
sär}tax{er{ing s.
sär}tryck s.
sär{trycks}saml{ing s.
sär}under{vis{ning s.
sär}ut{veckl{ing s.
sär}yrk{ande s.
säs{ong [-ån•] s. -en -er rätt

el. lämplig tid på året för
ngt m.m.

säs{ong(s)}an{ställning s.
säs{ong(s)}arbet{are s.
säs{ong(s)}arbete s.
säs{ong(s)}be{ton{ad adj.
säs{ong(s)}mäss{ig adj. -t -a
säs{ong(s)}premi{är s.
säs{ong(s)}start s.
säs{ong(s)}vara s.
säs{ong(s)}vari{at{ion s.
säs{ong(s)}vis adv.
säte s. -t -n
säter s. -n sätrar fäbodvall
sät{eri [-i•] s. -et -er sätes-
gård

sät{eri}tak s. valmtak med
lodrätt mellanparti

säter}jänta s.
säter}stuga s.
sät{es}bjud{ning s.; vid för-

lossning
sät{es}gård s. huvudgård
på f.d. frälsegods

sät{es}muskel s.
sät{es}muskul{at{ur s.

sätt s. -et; pl. = 1 förfar-
ande, metod; skick, upp-
trädande  2 omgång,
uppsättning; rad
sammankopplade järn-
vägsvagnar m.m.

sätta v. satte, satt, satt n.
satt, pres. sätter; huset har
satt sig sjunkit ihop;
komma sättande(s) ªvard.º
springande o.d.

sätt{are s. -n; pl. =, best. pl.
sättarna person som
sätter text

sätt{ar}lär{ling s.
sätt}bord s.
sätt{eri [-i•] s. -et -er
sätt{eri}fakt{or s.
sätt}garn s.; för fiske
sätt}hammare s.
sätt}härd{ning s.; metod att

härda stål
sätt}kvist s.
sätt}lök s.
sätt}mask{in s. ªboktr.º
sätt{ning s. -en -ar
sätt{nings}skada s.
sätt}port s. flyttbar port till

torrdocka m.m.
sätt}potat{is s.
sätts}ad{verb s.
sätt}spricka s.
säv s. -en växt
säven}bom s. -men enbuske
säv{lig adj. -t -a långsam,
maklig

säv{lig{het s.
säv}matta s.
säv}sång{are s.; fågel

1söcken s. oböjl. vardag,
arbetsvecka; i helg och s.

2söcken adj. -t söckna ªprov.º
tråkig

söcken}dag s.
söcken}helg s. ªfinl.º helg-
dag som infaller på var-
dag

söckn{ig adj. -t -a
1söder adv. s. om Stockholm
2söder s. -n väderstreck; om-

råde i detta väderstreck
söder}fönster s.
söder}gå{ende adj. oböjl.

söder}gök s.
Söder{havs}folk s.
Söder{havs}ö s. -n -ar
söder}i{från adv.
söder}kis s. -en -ar ªvard.º
pojke från Södermalm
i Stockholm

söder}läge s.
Söder{man}land namn
söder{man}ländsk adj. -t -a
söder{man}ländska s. -n

södermanländskor 1 ej pl.;
folkmål 2 kvinna

söder{man}länn{ing s. -en -ar
söder}på adv.
söder}sken s.
söder}slutt{ning s.
söder}sol s.
söder}ut adv.; särskr. äv.
söder}vägg s.
söder}över adv.
södra adj. best. s. halvklotet
sök s. -et sökande, t.ex.

djurs efter föda
söka v. sökte

1sök{ande s. -n; pl. =, best. pl.
-na; ende sökanden till
tjänsten

2sök{ande adj. oböjl. s. blick
sök{are s. -n; pl. =, best. pl.

sökarna
sök{ar}hund s.
sök{ar}ljus s.
sök{ar}lykta s.
sök{bar adj. -t -a
sök}funkt{ion s. ªdatabeh.º
sök}hund s.
sök}ljus s.
sök}mot{or s. program för
indexering av och sök-
ning i stora textmassor

sök}möj{lig{het s. ªdatabeh.º
sök{ning s.
sök}nyckel s. ªdatabeh.º
sök}ord s.
sök}reg{ister s.
sökt adj.; n. =, -a; sökta

kvickheter konstlade, till-
gjorda o.d.

sökt{het s.
sök}tjänst s. tjänst som er-
bjuds på en webbplats
och inriktas på att er-
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bjuda sökmöjligheter på
nätet

söl s. -et
söla v. -de dröja, vara
långsam; smutsa

söl{akt{ig adj. -t -a långsam
o.d.

söl{akt{ig{het s.
söl{are s. -n; pl. =, best. pl.

sölarna långsam person
söl{eri [-i•] s. -et sölande
söl}grop s.; där kronvilt vältrar

sig
söl{ig adj. -t -a långsam;
smutsig

söl{ig{het s.
sölja s. -n söljor spänne
med ram o. nål

söl}korv s. ªvard.º långsam
person

söl}måns s. -en -ar ªvard.º
sölkorv

sölves}borg{are [-bår•j-] s.
inv. i Sölvesborg

Sölves{borgs}bo [-bår•js-] el.
sölves{borgs}bo s. -n -r

1söm s. -men -mar samman-
fogning gm sömnad; sydd
fog

2söm s. -met äv. -men; pl. =,
best. pl. -men liten spik till
hästskor

söm}fri adj.
söm}hål s.
söm}lös adj. -t -a
sömma v. -de sy
sömm{are s. -n; pl. =, best. pl.

sömmarna
sömm{erska s. -n sömm-

erskor
sömm{erske}tips s. slump-
mässigt sammansatt, tur-
samt tips

sömn s. -en
söm{nad s. -en -er syende;
arbete som man syr på

söm{nads}arbete s.
söm{nads}be{skriv{ning s.
söm{nads}kurs s.
sömn{akt{ig adj. -t -a
sömn{akt{ig{het s.
sömn}be{hov s.
sömn}brist s.

sömn}drucken adj.
sömn}dryck s.
sömn}giv{ande adj. oböjl.
sömn}gång s., till 1gång
sömn}gång{ar{akt{ig adj. -t -a
sömn}gång{are s.
sömn}gång{erska s.
sömn{ig adj. -t -a
sömn{ig{het s.
sömn}lös adj. -t -a
sömn}lös{het s.
sömn}medel s.
sömn{medels}för{gift{-

ning s.
sömn}peri{od s.
sömn}piller s.
sömn}pro{blem s.
sömn}rubb{ning s.
sömn}sjuk adj. -t -a
sömn}sjuka s.
sömn}tabl{ett s.
sömn}tung adj. -t -a
sömn}tuta s.; växt; ªvard.º
sömnaktig person

sömn}tyngd adj.
söms}bredd s.
söms}mån s.
söm}stick s.
söm}stucken adj.
söm}svets{ning s.
sön}dag [sönn•-] s. -en äv.

vard. söndan; pl. -ar; i sön-
dags

sön{dag{lig adj. -t -a; s.
gudstjänst

sön{dag{lig{en adv.
sön{dags}barn s.
sön{dags}bi{laga s.
sön{dags}bil{ist s.
sön{dags}bok{stav s.
sön{dags}efter{mid{dag s.
sön{dags}fin adj. -t -a
sön{dags}frid s.
sön{dags}klädd adj.
sön{dags}kost{ym s.
sön{dags}kväll s.
sön{dags}led{ig adj. -t -a
sön{dags}mid{dag s.
sön{dags}morgon s.
sön{dags}pro{men{ad s.
sön{dags}skola s. – Samman-

sättningsfog, se resp. ord.
sön{dags{skole}barn s.

sön{dags{skole}be{rätt{else s.
sön{dags{skol}lär{are s.
sön{dags}tid{ning s.
sön{dags}ut{flykt s.
sön{dags}vila s.
sön{dags}öppen adj.; mest i n.

söndagsöppet
sönder adv. itu, i kras el. i
delar o.d.; gå s.

sönder}biten adj.
sönder}bomb{ad adj.
sönder}brist{ning s.
sönder}bruten adj.
sönder}bryt{ning s.
sönder}bränd adj.
sönder}dela v. _
sönder}del{bar adj. -t -a
sönder}del{ning s.
sönder}fall s. -et
sönder}falla v. _
sönder{falls}hast{ig{het s.
sönder{falls}pro{cess s.
sönder{falls}pro{dukt s.
sönder}frusen adj.
sönder}frys{ning s.
sönder}frät{ning s.
sönder}frätt adj.
sönder}gnagd adj.
sönder}gången adj.
sönder}hack{ad adj.
sönder}hack{ning s.
sönder}huggen adj.
sönder}hugg{ning s.
sönder}klipp{ning s.
sönder}klippt adj.
sönder}klyv{ning s.
sönder}kokt adj.
sönder}kross{ad adj.
sönder}kross{ning s.
sönder}körd adj.
sönder}läst adj.
sönder}mald adj.
sönder}mal{ning s.
sönder}mos{ad adj.
sönder}plock{ad adj.
sönder}riven adj.
sönder}riv{ning s.
sönder}rost{ad adj.
sönder}rost{ning s.
sönder}skak{ad adj.
sönder}skjuten adj.
sönder}skära v. _, till 2skära
sönder}skär{ning s.
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sönder}slagen adj.
sönder}slag{ning s.
sönder}slita v. _
sönder}slit{ning s.
sönder}slå v. _
sönder}smul{ad adj.
sönder}smul{ning s.
sönder}spark{ad adj.
sönder}splittr{ad adj.
sönder}sprucken adj.
sönder}sprängd adj.
sönder}spräng{ning s.
sönder}stress{ad adj.
sönder}stycka v. _
sönder}styck{ning s.
sönder}supen adj.
sönder}tag{bar adj. -t -a
sönder}tag{ning s.
sönder}tramp{ad adj.
sönder}tramp{ning s.
sönder}tras{ad adj.
sönder}tras{ning s.
sönder}tugg{ad adj.
sönder}vittr{ad adj.
sönder}vittr{ing s.
sönder}vård{ad adj.
sönder}värkt adj.
söndra v. -de göra oense,
splittra m.m.; ªfinl.º slå
sönder

söndr{ig adj. -t -a som är
sönder, trasig

söndr{ig{het s.

söndr{ing s. -en -ar
söndr{ings}tecken s.
sör{gårds}idyll s.

1sörja s. -n blöt massa, t.ex.
av is el. lera o. vatten

2sörja v. sörjde vara sorg-
sen; känna sorg efter; s.
för dra försorg om o.d.

sörj{ig adj. -t -a
sörj}is s.
sör}ländsk adj. -t -a motsatt:

norrländsk
sör}ländska s. -n sör-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

sör}länn{ing s. -en -ar
Sörm}land namn Söderman-
land

sörm}ländsk adj. -t -a söder-
manländsk

sörm}ländska s. -n sörm-
ländskor söderman-
ländska

sörm}länn{ing s. -en -ar
södermanlänning

sörp s. -et sörpa åt djur
1sörpa s. -n foderblandning

av vatten o. agnar med
gröpe m.m.; issörja i rinn-
ande vatten

2sörpa v. -de tillreda sörpa
åt djur; bilda issörja

sörp}foder s.

sörpla v. -de äta el. dricka
hörbart, slafsa i sig

sörpl{ing s.
sörp{ning s.
söt adj. sött söta
söta v. -de göra söt
söt{akt{ig adj. -t -a
söt{akt{ig{het s.
söte{bröds}dag{ar s. pl. goda

el. behagliga dagar m.m.
söt{het s.
sötma [sött•-] s. -n söt
smak el. doft m.m.

söt}mandel s.
söt}medel s.
söt}mjölk s. oskummad
mjölk m.m.

söt{ning s.
söt{nings}medel s.
söt}nos s. ªvard.º
söt}potat{is s.
söt}sak{er s. pl.
söt}slisk{ig adj. -t -a
söt}sur adj. -t -a
söt}vara s.; mest i pl.
söt}vatten s.
söt{vatten(s)}fisk s.
söt{vatten(s)}fiske s.
söt{vatten(s)}pärla s.
söt}vedel s. -n växt
söt}väpp{ling s.; växt
söva v. sövde
söv{ning s.
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t [te] s. t:et; pl. t:n el. t, best.
pl. t:na

ta äv. taga v. tog, tagit,
tagen taget tagna, pres. tar
äv. tager; t. död på; t. till
benen; laget har tagit sig
blivit bättre

tabasco [-as•k-] s. -n krydd-
sås med spansk peppar m.m.

tabasco}sås s.
tabb s. -en -ar flik på reg-

isterkort, tunga o.d.
tabba v. -de; t. sig ªvard.º
göra en blunder o.d.

tabbe s. -n tabbar 1 ªvard.º
blunder, misstag  2 hem-
tagande av alla kort på
bordet i kasino

tab{ell [-ell•] s. -en -er
tab{ell{ar{isk [-a•r-] adj. -t -a
i tabellform

tab{ell}bi{laga s.
tab{ell{era v. -de sätta upp
i tabell

tab{ell{er{ing s.
tab{ell}huvud s.
tab{ell}topp s. i tabelltoppen
tab{ell}upp{ställ{ning s.
tabel{ras [-ra•s] s. oböjl.

ªåld.º fullständig föröd-
else; ett t. rent bord, rent
hus

tabern{akel [-na•-] s.
tabernaklet; pl. = el.
tabernakler, best. pl.
tabernaklen el. tabern-
aklerna israeliternas tält-
helgedom under öken-
vandringen; frikyrklig
gudstjänstlokal

tabern{akel}lik adj. -t -a
table d’hôte [tabbledå•t] s.

-n [-en] -r [-er] matsedel för
måltid till fast pris med
begränsat val av rätter
på restaurang

table d’hôte}mat{sedel s.

table d’hôte}serv{er{ing s.
tabl{ett [-ett•] s. -en -er
tabl{ett}ask s.

1tabl{ett}be{ro{ende adj. 
oböjl.

2tabl{ett}be{ro{ende s. -t
tabl{ett}burk s.
tabl{ett}form s.; i t.
tabl{ett}för{gift{ad adj.
tabl{ett}för{gift{ning s.
tabl{ett}på{verk{ad adj.
tablo{id [-i•d] s. -en -er tid-
ning i mindre format

tablo{id}form{at s.
tablo{id}press s. -en
tablo{id}tid{ning s.

1tablå [-å•] s. -n -er översikt;
underavdelning av akt i
teaterpjäs; levande tavla
m.m.

2tablå interj.; för att ange fatalt
avslöjande o.d.

tablå{art{ad adj.
1tabu [-bu• äv. ta•-] s. -t -n

förbud mot att röra el.
nämna ngt; heligt ord el.
föremål som inte får
nämnas o.d.

2tabu [-bu• äv. ta•-] adj.
oböjl.; endast predikativt be-
lagd med tabu o.d.

tabu}be{lagd adj.
tabu}be{lägga v.
tabu{era v. -de belägga med
tabu

tabu{er{ing s.
tabu}före{skrift s.
tabu}före{ställ{ning s.
tabu}gräns s.
tabul{at{or [-la•-] s. -n -er
[-o•r-]; anordning på
skrivmaskin för auto-
matisk inställning i sid-
läge o.d.

tabul{at{or}tang{ent s.
tabul{at{ur [-u•r] s. -en -er
notskrift av bokstäver o.
siffror m.m.

tabul{era v. -de flytta skriv-
läge med tabulator

tabul{er{ing s. -en -ar
tabu}ord s.
tabur{ett [-ett•] s. -en -er

stol utan ryggstöd; stats-
rådsämbete

tach{ism [-is•m] s. -en konst-
riktning

tach{ist{isk [-is•t-] adj. -t -a
1tack s. -et el. -en; pl. =; stor,

mycken t.; tusen t.!; t.
vare på grund av ngt för-
delaktigt

2tack interj.; se tick-tack
1tacka s. -n tackor 1 får-

hona  2 i form gjutet
metallstycke avsett att om-
smältas

2tacka v. -de; t. för det
naturligtvis (som svar)

tack}brev s.
tackel s. tacklet; pl. =, best.

pl. tacklen grov talja; t.
och tåg rigg på fartyg;
fiskdrag med metalltråds-
ställning med krokar o.
blänken

tackel}block s.
tack}järn s. råjärn i tackor
tack{järns}till{verk{ning s.
tack}kort s.
tackla v. -de förse fartyg
med tackling; fästa bete
o.d. på tackel el. drag; an-
gripa motspelare i fotboll
m.m. med kroppen; ta itu
med problem m.m.; t. av
bildl. tyna av o.d.

tackl{age [-a•s] s. -t [-et];
rigg på fartyg

tack}lamm s.
tackl{ing s. -en -ar rigg på
fartyg; angrepp med
kroppen i fotboll m.m.

tack}lös adj. -t -a
tack}näm{lig adj. -t -a som
man bör vara tacksam
för

tack- och av{skeds}före{-
ställ{ning s.

tack}offer s.
tack{sam adj. -t -ma
tack{sam{het s.
tack{sam{hets}be{tyg{else s.
tack{sam{hets}gärd s.
tack{sam{hets}skuld s.
tack}säg{else s. -n -r
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tack{säg{else}bön s.
tack{säg{else}dag{en s. best.

ªhist.º en av de fyra böndagar-
na i svenska kyrkan

tack{säg{else}ring{ning s.;
i samband med dödsfall

tack{säg{else}ämne s.
tack}tal s.
tack}värd adj.
tadel [ta•-] s. tadlet klander
tadel}fri adj.
tadel}lös adj. -t -a
tadel}sjuk adj. -t -a
tadel}sjuka s.
tadel}värd adj.
tadla [ta•- el. tadd•-] v. -de
klandra

tadl{are s. -n; pl. =, best. pl.
tadlarna

tadzjik [-si•k] s. -en -er inv.
i Tadzjikistan

tadzjik{isk adj. -t -a
tadzjik{iska s. -n tadzjik-

iskor kvinna
tadzjik{ist{ani{er [-a•n-] s.

-n; pl. = tadzjik
tadzjik{ist{ansk adj. -t -a
tadzjikisk

tadzjik{ist{anska s. -n
tadzjikistanskor tadzjik-
iska

1ta}fatt [ta•-] adj.; n. =, -a
fumlig, klumpig

2ta}fatt [-fatt•] s. oböjl. leka t.
ta}fatt{het s.
taffel s. -n tafflar matbord;

festmåltid; ä. typ av
piano

taffel}berg s.; med plant krön
taffel}mus{ik s.
taffel}piano s.
taffel}täck{are s. -n; pl. =,

best. pl. taffeltäckarna
slottsfunktionär som
sköter dukning o.d.

taffla v. -de ªvard.º ställa till
problem genom klump-
ighet; fingra på ngt

taffl{ig adj. -t -a ªvard.º
klumpig, tafatt

taffl{ig{het s. -en -er
tafs s. -en -ar tråd som
fäster krok vid rev o.d.; få

på tafsen ªvard.º få upp-
sträckning el. stryk

tafsa v. -de sätta tafs på
krok o.d.; spetsa tågända
gm skrapning m.m.; t. på ngt
ªvard.º fingra på o.d.; t. på
ngn ªvard.º göra otillbör-
liga närmanden

tafs{ig adj. -t -a ªvard.º som
gärna tafsar; sliten, illa
medfaren

tafs{ig{het s.
tafs}knut s.
tafs{ning s.
taft s. -en el. -et tyg
taft}band s.
taft}bind{ning s. tvåskafts-
bindning

taft}klänn{ing s.
taft}siden s.
tag s. -et; pl. =; komma i

tagen i gång på allvar
o.d.; stanna ett t.

taga se ta
tag{are s. -n; pl. =, best. pl.

tagarna
tagas se tas
tag{bar adj. -t -a
tagel s. taglet; pl. =, best. pl.

taglen mest koll. hår i el.
från hästdjurs svans el.
man m.m.

tagel}borste s.
tagel}dyna s.
tagel}garn s.
tagel}madrass s.
tagel}mask s. -en -ar
tagel}orm s.
tagel}skjorta s.
tagel}strå s.
tagen adj. taget tagna be-
stört; gripen; utmattad,
medtagen m.m.

tagg s. -en -ar
tagga v. -de 1 göra taggig

m.m. 2 förse textmaterial
med språkliga marker-
ingar

tagg{ad adj. ªvard.º psykiskt
och fysiskt laddad inför
match

tagg}bräken s.
tagg}fen{ig adj. -t -a

tagg}fen{ing s. -en -ar fisk
tagg}hud{ing s. -en -ar djur
tagg{ig adj. -t -a
tagg{ig{het s.
tagg}makrill s.
tagg{ning s.; till tagga 2
tagg}svamp s.
tagg}tråd s.
tagg{tråds}hinder s.
tagg{tråds}stängsel s.
tagla v. -de binda om tåg-

ända med segelgarn o.d.
tagl{ing s.
tagl{ings}garn s.
tag{ning s. -en -ar; klart för

t. vid filmning o.d.
tahiti{er [-i•t-] s. -n; pl. =
inv. på Tahiti

taiga se tajga
taiwan{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Taiwan

taiwan{es{isk adj. -t -a
taiwan{es{iska s. -n taiwan-

esiskor kvinna
tajga el. taiga s. -n sibiriskt
barrskogsområde söder
om tundran

tajga}bälte s.
tajga}klim{at s.
tajma v. -de ªvard.º tidsmäss-
igt anpassa el. samordna,
välja tidpunkten för

tajming se timing
tajm{ning s. -en -ar timing
tajt el. tight [tajt] adj.; n. =, 

-a ªvard.º tätt åtsittande
m.m.

tajts el. tights [tajts] s. pl.
typ av tunna, åtsittande
dambyxor

tak s. -et; pl. =
1taka adj. pl. ªjur.º sätta i t.

händer i förvar hos
opartisk person

2taka v. -de förse med tak
tak}alt{an s.
tak}an{tenn s.
tak}arm{at{ur s.
tak}be{lys{ning s.
tak}bjälke s.
tak}bjälk{lag s.
tak}box s., till 1box på person-

bil
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tak}dropp s.
tak}fall s.
tak}filt s. ªfinl.º takpapp
tak}fot s. -en
tak}fönster s.
tak}halm s.
tak}huv s.
tak}höjd s.
takisto{skop [-å•p] s. -et;

pl. = apparat för visning
av föremål el. bild o.d.
under mycket kort tid

tak}kant s.
tak}kon{strukt{ion s.
tak}krok s.
tak}krona s.
tak}krön s.
tak}lag s. -et; pl. = stomme
i tak

tak{lags}fest s.
tak{lags}öl s. -et; pl. =
tak}lampa s.
tak}list s.
tak}ljus s.
tak}lucka s.
tak}lut{ning s.
tak}lägga v.
tak}lägg{ning s.
tak}lök s.; växt
tak}lös adj. -t -a
tak}mål{ning s.
tak{ning s.
tak}nock s.
tako{meter [-me•-] s. -n

takometrar mätare av
rotationshastighet; varv-
räknare

tak}org{an{is{at{ion s. ªfinl.º
topporganisation

tak}panna s.
tak}papp s.
tak}plåt s.
tak}res{ning s.
tak}rytt{are s.
tak}räcke el. tak}räck s.
tak}ränna s.
tak}skägg s.
tak}sparre s.
tak}språng s.
tak}spån s.
tak}stol s.
tak}ställ{ning s. ªfinl.º tak-
räcke på bil

takt s. -en -er
takta v. -de taktera m.m.;

hästen taktar röra sig
i orent trav

takt}art s.
takt}del s.
tak}tegel s.
takt{era v. -de slå el. mark-
era takten

takt{er{ing s.
tak}terr{ass s.
takt}fast adj.
takt}fast{het s.
takt}full adj. -t -a
takt}full{het s.
takt{ik [-i•k] s. -en tillväga-
gångssätt; konsten att ef-
fektivt använda strids-
krafter o.d.

takt{ik{er [tak•t-] s. -n; pl. =
takt{ik{era v. -de ªfinl.º be-
driva taktikspel, göra
ngt av taktiska skäl

takt{ik}rösta v.
takt{ik}seger s.
takt{ik}spel s.
takt{il [-i•l] adj. -t -a som
avser känsel el. beröring

takt{isk adj. -t -a
tak}tjära s.
takt}känsla s.
takt}lös adj. -t -a
takt}lös{het s.
takt}mark{er{ing s.
takt{mäss{ig adj. -t -a
takt{mäss{ig{het s.
takt}mät{are s.
takt}pinne s.
takt}slag s.
takt}slag{ning s.
takt}streck s.
takt}säker adj.
takt}vila s.
tak}täck{are s. -n; pl. =, best.

pl. taktäckarna
tak}täck{ning s.
tak}ut{språng s.
tak}valv s.
tak}vent{il s.
tak}vån{ing s.
taky{kardi [-i•] s. -n ªmed.º
onormalt hastig hjärt-
verksamhet

taky{meter [-me•-] s. -n
takymetrar instrument
för bestämning av terr-
ängpunkters avstånd o.
höjd

tak}ås s.
tal s. -et; pl. = 1 matematiskt

grundbegrepp; antal, siffra
2 talande; förmåga att
tala; samspråk, samtal;
anförande m.m.; komma
till tals med

tala v. talade äv. talte, talat
äv. talt, talad n. talat, pres.
talar; t. svenska; t. politik
samtala om, diskutera

tal{an s.; best. = käromål el.
svaromål; en t.; föra ngns
t. vara talesman för ngn
o.d.

tal{ande adj. oböjl. t. tystnad
uttrycksfull

tal{ang [-an•] s. -en -er
person med begåvning el.
fallenhet

tal{ang}full adj. -t -a
tal{ang}jakt s.
tal{ang}lös adj. -t -a
tal{ang}scout s.; som söker

uppspåra talanger
tal{ar [-a•r] s. -en -er fotsid
ämbetsdräkt för domare
el. präster i vissa länder m.m.

tal{are s. -n; pl. =, best. pl.
talarna

tal{ar}lista s.
tal{ar}stol s.
tal{as v. talades äv. taltes,

talats äv. talts, pres. talas;
t. vid samtala o.d.

tal}bok s., till 1bok
tal}centr{um s.
tale}gåva s.
tale}konst s.
tal{ent [-en•t] s. -en -er vikt

o. mynt i Grekland o. Orient-
en under antiken

tale}rätt s. rätt att föra
talan

tal{es}kvinna s.
tal{es}man s. -nen; pl. -män,

best. pl. -männen före-
språkare; representant

903 talesman

21202 Ordlista T  12-11-27  10.24  Sida 903



tale}sätt s.
tal}fel s.
tal}film s.
tal}följd s.
tal}för adj. -t -a
tal}för{het s.
tal}för{måga s.
tal}för{vräng{are s. -n; pl. =,

best. pl. talförvrängarna
talg s. -en fast fett från
djur m.m.

talga v. -de ingnida med
talg o.d.

talg{boll s.
talg}dank s. -en -ar
talg{ig adj. -t -a
talg{ig{het s.
talg}körtel s.
talg}ljus s.
talg}mes s.; fågel
talg{ning s.
talg}oxe s.; fågel
talg}ögd adj.
tal}hytt s.
talisman [-a•n] s. -en -er
föremål som anses ha
magisk kraft för ägaren
o.d.

1talja s. -n taljor hissan-
ordning av två block o.
tåg

2talja v. -de hala el. hissa
med talja

talje}löp{are s.
talje}rep s.
talj{ning s.
talk s. -en mineral (ofta i

pulverform)
talka v. -de beströ med talk

o.d.
talk{ig adj. -t -a
tal}klin{ik s.
talk{ning s.
talko [tal•kå] s. -t el. -n; pl.

-n el. -r ªfinl.º gemensamt
arbete som utförs frivilligt
utan betalning

talko}anda s. ªfinl.º
talko}arbete s. ªfinl.º
talk}puder s.
talk}skiffer s.
tal}kör s. -en -er
tall s. -en -ar barrträd

tall}barr s. -et; pl. =
tall{barrs}olja s.
tall}be{stånd s.
tall}bit s. -en -ar fågel
tall}bock s.; skalbagge
tall}dunge s.
tall}gren s.
tall}hed s.
tal}linje s.
talli{um s. -et el. talliet el. =

metall
talli{um}salt s.
tall}kotte s.
tall{kott(s)}körtel s.
tall}krona s.
tall}kåda s.
tall}mo s.
tall}mät{are s.; fjäril
tall}olja s.
tallr{ik s. -en -ar
tallr{iks}harv s.
tallr{iks}hjul s.
tallr{iks}is s.
tallr{iks}slick{are s. snylt-
gäst

tallr{iks}ställ s.
tall}ris s.
tall}rot s.
tall}skog s.
tall{skotts}veckl{are s.; fjäril
tall}stam s.
tall}strunt s. -en -ar
tall}svärm{are s.; fjäril
tall}tita s.; fågel
tall}trast s. taltrast
tall}vivel s.
tall}ört s.
tal}lös adj. -t -a
tal}lös{het s.
tal}magi s.
tal}man s., till 1man; riks-

dagens t. förhandlings-
ledare

tal}man{skap s. -et
tal{mans}kon{fer{ens s.
talmi [tal•mi] s. -t guldlikn-
ande kopparlegering
m.m.; oäkta vara o.d.

talmi}guld s.
talmud [tal•m-] el. Talmud s.

oböjl.; judisk skriftsamling
talmud{isk [-u•-] adj. -t -a
talmud{ist [-is•t] s. -en -er

författare i el. kännare av
talmud o.d.

tal}myst{ik s.
tal{mäss{ig adj. -t -a
tal{ong [-ån•] s. -en -er av-
skiljbar del av blankett
o.d.; återstod av kupong-
ark efter kupongens av-
skiljande; återstående
korthög efter giv m.m.

tal{ong}kort s.
tal}org{an s.
tal}peda{gog s.
tal}pjäs s.
tal{reg{istr{er{ings}ap{par{at s.
tal}rik adj. -t -a
tal}rik{het s.
tal}roll s. -en -er
tal}rör s.; för överföring av

meddelanden på fartyg
tal}scen s.
tal}skad{ad adj.
tal}språk s.
tal}språk{lig adj. -t -a
tal{språks}form s. -en -er
tal}streck s. tankstreck som
anföringstecken vid re-
pliker

tal}svår{ig{het{er s. pl.
tal}syn{tes s. tal framställt
på konstgjord väg

tal{syn{tes}mask{in s.
tal}syst{em s.
tal}tekn{ik s.
tal}teori s.
tal}terap{eut s.
tal}terapi s.
tal}tid{ning s.
tal}trast s.
tal}trängd adj.
tal}trängd{het s.
tal}trän{ing s.
tal}vård s. -en
tal}värde s.
tal}öv{ning s.
tam adj. -t -a
tamar{ind [-in•d] s. -en -er

träd; frukt
tamar{isk [-is•k] s. -en -er

buske (el. träd)
tam}bi s.
tam}bo{skap s.
tamb{ur [-u•r] s. -en -er för-
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stuga, kapprum; under-
byggnad till kupol m.m.

tamb{ur}dörr s.
tamb{ur}golv s.
tamb{ur}hylla s.
tamb{ur{in [-i•n] s. -en -er
rytminstrument bestå-
ende av en med skinn
överspänd rund ram med
infästa metallplattor

tamb{ur{in}slag s.
tamb{ur}maj{or [-u•r-] s.
person som går i spetsen
för en musikkår; ªskämt-
samtº tamburvaktmästare

tamb{ur}matta s.
tamb{ur}spegel s.
tamb{ur}stygn [-u•r-] s.;

i tambursöm
tamb{ur}söm s. broderi ut-
fört med virknål i sybåge

tamb{ur}vakt{mäst{are s.; på
restaurang o.d.

tam}djur s.
tam}duva s.
tam}gås s.
tam{het s.

1tamil [-i•l] s. -en -er person
tillhörande ett folk i
södra Indien o. norra Sri
Lanka

2tamil [ta•-] s. oböjl. tamiler-
nas språk

tamil{isk [-i•l-] adj. -t -a
tamp s. -en -ar tågända,
sladd; på (sista) tampen
på slutet

tamp{as v. tampades ªvard.º
slåss, kivas

tamp{on{ad [-a•d] s. -en -er
tamponering; tampong

tamp{on{era v. -de anbringa
el. lägga in tampong,
förse med tampong

tamp{on{er{ing s.
tamp{ong [-ån•] s. -en -er
propp av gastyg el.
bomull e.d. för uppsug-
ning av blod (vid menstru-
ation) m.m.

tamp{ong}sjuka s.
tam}råtta s.
tam}svin s.

1tam}tam [tamm•tamm] s.
-en -er gonggong o.d.

2tam}tam [tamm•tamm] s.
-et ljud från trumma m.m.

3tam}tam [tamm•tamm]
interj. återgivande ljud av
trumma o.d.

1tana s. -n tanor torkställ-
ning för skinn m.m.;
ªvard.º tanig flicka el.
kvinna

2tana v. -de spänna skinn på
tana

tand s. -en tänder
tanda v. -de; t. frimärken
tand{ad adj. försedd med
tänder

tanda}gnissl{an s. oböjl. ªåld.º
jämmer o.d.; en t.; gråt
och t.

tand}an{lag s.
tand}be{handl{ing s.
tand}ben s.
tand}borr s.
tand}borste s.
tand{borst}glas s.
tand{borst}hylla s.
tand}borst{ning s.
tand}brygga s.
tand}böld s.
tand}dokt{or s. ªbarnordº

1tandem [tan•d-] s. -et
spann av två dragare
efter varandra

2tandem [tan•d-] s. -en två-
manscykel

tand}emalj s.
tandem}cykel s., till 1cykel
tandem}cykl{ist s.
tandem}kan{ot s. tvåmans-
kanot

tandem}kör{ning s.
tandem}spann s. -et; pl. =
tand}fistel s.
tand}fyll{ning s.
tand}fäll{ning s.
tand}garn{it{yr s.
tand}glugg s.
tand}guld s.
tand}gård s.
tand}hals s.
tand}hjul s.
tand}hygi{en s.

tand}hygi{en{ist s.
tand}håla s.
tand}hälsa s.
tand}kir{urg s.
tand}klin{ik s.
tand}krona s.
tand}kräm s. -en -er
tand{kräms}tub s.
tand}kött s.
tand}ljud s.
tand}loss{ning s.
tand}lucka s.
tand{läk{ar}be{sök s.
tand}läk{are s. -n; pl. =, best.

pl. tandläkarna
tand{läk{ar}mot{tag{ning s.
tand{läk{ar}skräck s.
tand{läk{ar}stol s.
tand{läk{ar}ut{bild{ning s.
tand}lös adj. -t -a
tand}lös{het s.
tand{ning s.
tand{nings}syst{em s.
tand}pet{are s. -n; pl. =, best.

pl. tandpetarna
tand}pro{tes s.
tand}pulpa s.
tand}rad s. -en -er
tand}regl{er{are s.
tand}regl{er{ing s.
tand}rot s.
tand}röta s.
tand}sjuk{dom s.
tand}skydd s.
tand}sköt{erska s.
tand{sköt{erske}skola s.
tand}sprick{ning s.
tand}sten s. -en
tand}sticka s.
tand}ställ{ning s.
tand}sätt s.
tand}tekn{ik{er s.
tand}tekn{isk adj. -t -a
tand}tråd s.
tand}ut{drag{ning s.
tand}val s. -en -ar
tand}vall s.
tand{valls}ljud s.
tand}vård s. -en
tand{vårds}för{säkr{ing s.
tand{vårds}klin{ik s.
tand{vårds}taxa s.
tand}värk s. -en
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tand}öms{ning s.
tanga}trosa s.; slags minimal

trosa
tang{ent [tanjen•t el.
tangen•t] s. -en -er;
pianots tangenter; skriv-
maskinens tangenter; t. till
en cirkel tangerande
linje; tangenten för en
vinkel angivande förhållandet
mellan sinus o. kosinus för
vinkeln

tang{ent}bord s.
tang{enti{al [-ngen(t)sia•l]

adj. -t -a tangentiell
tang{enti{ell [-(t)siell•] adj.

-t -a; i t. riktning i tang-
entens riktning

tang{ent}in{stru{ment s.
tang{ent}plan s. -et
tang{era [tange•- el. tanje•-]

v. -de röra el. snudda vid;
t. en cirkel beröra utan
att skära

tang{er{ing s.
tang{er{ings}punkt s.
tango [tan•go] s. -n; pl. -r el.

-er (musik till) dans från
Argentina

tango}rabatt s. ªvard.º smal
mustasch

tango}steg s.
tan{ig adj. -t -a lång o. mager
tan{ig{het s.
tank s. -en -ar behållare

t.ex. för olja el. bensin
tanka v. -de förse motorfor-

don med bränsle
tank}an{fall s.
tank}auto{mat s.
tank}bar s. -en -er
tank}bil s.
tank}båt s.
tanke s. -n tankar
tanke}akt s.
tanke}an{sträng{ning s.
tanke}arbete s.
tanke}bana s.
tanke}bygg{nad s.
tanke}diger adj.
tanke}dikt s.
tanke}djup s.
tanke}ex{peri{ment s.

tanke}fel s.
tanke}fig{ur s.
tanke}flykt s.
tanke}form s. -en -er
tanke}foster s.
tanke}fri{het s.
tanke}för{måga s.
tanke}gods s.
tanke}gång s. -en -ar
tanke}inne{håll s.
tanke}kedja s.
tanke}korn s.
tanke}kraft s.
tanke}lag s. -en -ar
tanke}lek s.
tanke}liv s.
tanke}lyr{ik s.
tanke}läs{are s.
tanke}läs{ning s.
tanke}lättja s.
tanke}mod{ell s.
tanke{mäss{ig adj. -t -a
tanke}möda s.
tanke}mönster s.
tanke}nöt s., till 1nöt
tanke}pro{cess s.
tanker s. -n; pl. = el. enl. eng.

böjn. tankfartyg
tanker}flotta s.
tanke}rikt{ning s.
tanker}term{in{al s.
tanke}sfär s.
tanke}skärpa s.
tanke}språng s.
tanke}spår s.
tanke}ström{ning s.
tanke}ställ{are s.
tanke}syst{em s.
tanke}tom adj.
tanke}tom{het s.
tanke}ut{byte s.
tanke}verk{sam{het s.
tanke}väck{ande adj. oböjl.
tanke}värld s.
tanke}över{för{ing s.
tank}far{tyg s.
tank}full adj. -t -a
tank}full{het s.
tank}lös adj. -t -a
tank}lös{het s. -en -er
tank{ning s. -en -ar
tanko{mat [-a•t] s. -en -er
automat för tankning

tank}red{eri s.
tank}ren{gör{ing s.
tanks s. pl. -en stridsvagnar
tank}sjö{fart s.
tank}spridd adj.
tank}spridd{het s.
tank}streck s. skiljetecknet
tank}ställe s.
tank}tonn{age s.
tank}vagn s.
tann{in [-i•n] s. -et el. -en; pl.

-er garvsyra
tann{in}pre{par{at s.
tant s. -en -er tilltalsord 

(från barn) till obesläktad ä.
kvinna, ibl. äv. till besläktad;
ªvard., ibl. nedsättandeº äldre
kvinna

tant{akt{ig adj. -t -a
tant{akt{ig{het s.
tantal [-a•l] s. -en el. -et

metall
tantal}för{en{ing s.
Tantali kval se tantaluskval
tantal{isk [-a•l-] adj. -t -a;

tantaliska kval tantalus-
kval

tantal{it [-i•t] s. -en mineral
som innehåller tantal

tantal{us}kval [tan•t-] el.
Tantali kval s.; mest i pl.
kval inför ngt ouppnåe-
ligt men näraliggande
som i den mytologiska berätt-
elsen om Tantalos

T-an{tenn [te•-] s. T-formig
antenn

tanti{em [tant- el. tant-, 
-ie•m el. -iä•m] s. -et; pl. =
andel i vinst som tillägg
till lön o.d.

tanti{em}be{lopp s.
tant{ig adj. -t -a ªvard.º tant-
aktig, pjoskig o.d.

tant{ig{het s.
tant}mor{al s.
tant}snusk s. ªnedsättandeº
litteratur av kvinnliga för-
fattare som inriktas på
flärd och erotik

tanzani{er [-sa•n- el. -tsa•n-]
s. -n; pl. = inv. i Tanzania

tanzan{isk adj. -t -a
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tanzan{iska s. -n tanzanisk-
or kvinna

tao{ism [-is•m] s. -en kines-
isk religion med urkund-
en Tao-te-ching

tao{ist s. -en -er
tao{ist{isk adj. -t -a

1tape se tejp
2tape [tejp] s. -n [-en] -r

[-er]; bandspelarband
tap{et [-e•t] s. -en -er; vara

el. komma på tapeten på
tal o.d.

tap{et}bård s.
tap{et}dörr s.
tap{et}mönster s.
tap{et}rulle s.
tap{ets{era v. -de bekläda
med el. sätta upp tapeter

tap{ets{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. tapetserarna
yrkesman som stoppar
o. klär möbler, gör
gardinuppsättningar
m.m.

tap{ets{er{ar}stift s.; för
möbler

tap{ets{er{ar}verk{stad s.
tap{ets{er{ing s.
tap{et}skär{are s.
tap{et}tryck s.
tap{et}våd s.
tap{et}väv{nad s.
tapioka [-å•k-] s. -n mjöl el.
gryn av maniok

tapioka}mjöl s.
tapioka}rot s.
tap{ir [-i•r] s. -en -er djur
tap{ir}föl s.
tap{iss{eri [-ri•] s. -et -er ut-
fyllande broderi på stram-
alj; bildvävnad

tap{iss{eri}garn s.
tap{iss{eri}nål s.
tap{iss{eri}söm s.

1tapp s. -en -ar; stavar och
tappar i ögat synceller; en t.
hö ett litet fång

2tapp s. -et; pl. = ekonomisk
förlust

tappa v. -de 1 låta rinna ut;
tömma; hälla m.m.
2 släppa; förlora o.d.

tapp{are s. -n; pl. =, best. pl.
tapparna

tapp}axel s.
tapper adj. -t tappra; roa sig

tappert ªvard.º duktigt,
ordentligt

tapper{het s.
tapper{hets}med{alj s.
tapp}form{ig adj. -t -a
tapp}fot s.
tapp}hål s.
tapp}kran s.
tappla v. -de ªprov.º fingra;
klinka m.m.

tapp{ning s. -en -ar
tapp{nings{bar adj. -t -a; 

t. damm
tapp{nings}kran s.
tapp}stat{ion s.

1tappt adv. ge t. ge upp, ge
vika

2tappt s. -en -er plats för
uppehåll i drev då hund
tappat spåret

tappt}ställe s.
tapto s. -t -n tid för militär
kvällssignal för nattvila

tapto}sign{al s.
tara s. -n vikt av en varas
förpackning el. av be-
hållare för ett ämne; av-
drag för denna vikt

tara}av{drag s.
tarantel [-an•t-] s. -n

tarantlar spindel
tarantel}art s.
tarant{ella [-ell•-] s. -n

tarantellor livlig italiensk
dans

tarant{ella}mel{odi s.
tara}vikt s.
tar{era v. -de bestämma vikt
av tara; upphäva denna vikt
med motvikt m.m.

tar{er{ing s.
tariff [-iff•] s. -en -er lista
över satser för avgifter el.
varupriser m.m., taxa

tariff}en{lig adj. -t -a
tariff{era v. -de placera i
tariff o.d.

tariff{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. tarifferarna

tariff{er{ing s.
tariff}höj{ning s.
tariff}nivå s.
tarm s. -en -ar
tarm}bakt{erie s.
tarm}ben s.
tarm}flora s.
tarm}inne{håll s.
tarm}kan{al s.
tarm}katarr s.
tarm}käx s. -et; pl. =
tarm}ludd s.
tarm}para{sit s.
tarm}rör{else s.
tarm}saft s.
tarm}sjuk{dom s.
tarm}syst{em s.
tarm}vir{us s.
tarm}vred s. tarmtillsnör-
ning gm tarmens vridning

tarm}vägg s.
tarok [-å•k] s. oböjl.; kortspel
tarok}lek s.
tars s. -en -er nedre del av
ben på fågel; fot på in-
sekt m.m.

tars{al}ben [-a•l-] s.; i vrist
tars}fjäder s.
tart{an [tart•- äv. ta•rt- el.
-a•n] s. -en skotskt rutigt
el. randigt ylletyg i kilt m.m.

tart{an}mönstr{ad adj.
tartar}biff [tarta•r-] s. råbiff
tartar}smör{gås s.; med råbiff

m.m.
tartar}sås s. majonnäs med
hackad pickels e.d.

tart{el{ett [-ett•] s. -en -er
liten form av smör- el.
mördeg med fyllning

tarv s. -et ªåld.º naturbehov
tarva v. -de ofta i pass. be-
höva, fordra; omständig-
heten tarvar en förklaring;
här tarvas en förklaring

tarv{lig adj. -t -a lågsinnad,
lumpen; ªåld.º torftig,
enkel

tarv{lig{het s. -en -er
tas äv. tag{as v. togs, tagits,

pres. tas äv. tages ªvard.º
handskas med; inte vara
lätt att t. med
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task s. -en -ar kåpa med
blockskiva på reling el.
rundhult m.m.; ªkan väcka
anstötº manligt köns-
organ, särsk. om pungen

taska s. -n taskor ªåld.º
ficka el. väska

task{ig adj. -t -a ªvard.º ogin,
okamratlig; dålig; sjaskig
o.d.

task{ig{het s.
task}spel{are s. trolleri-
konstnär; bedragare

task{spel{ar}konst s.
task}spel{eri s. -et

1tass s. -en -ar djurfot m.m.;
ªvard.º hand

2tass s. -et tassande
tassa v. -de gå tyst o.d.
tass}av{tryck s.
tassel s. tasslet
tasse}mark s.; mest i pl.
oländig skogsmark, vild-
mark

tass}fot s., till 1fot på möbel
tass{ig adj. -t -a ªfinl. o. vard.º
fånig, tokig, löjlig

tassla v. -de
tassl{are s. -n; pl. =, best. pl.

tasslarna
tatar [-a•r] s. -en -er person
tillhörande ett turkiskt
folk i f.d. Sovjetunionen

tatar{is{era v. -de göra
tatarisk

tatar{is{er{ing s.
tatar{isk [-a•r-] adj. -t -a
tatar}stam s.
tatt{ar{akt{ig adj. -t -a
tatt{are s. -n; pl. =, best. pl.

tattarna ªåld., nedsättandeº
icke bofast person med lågt
socialt anseende

tatt{ar}följe s.
tatt{erska s. -n tatterskor
tatu{era v. -de åstadkomma
figurer i huden på ngn

tatu{er{are s. -n; pl. =, best.
pl. tatuerarna

tatu{er{ing s. -en -ar
tatu{er{ings}nål s.
tauto{logi [taft- -gi•] s. -n 

-er onödig upprepning av

samma sak med andra ord
m.m.

tauto{log{isk [taft- -åg•-]
adj. -t -a

tauto{meri [taft- -i•] s. -n
isomeri av spontant
växlande molekylformer
med olika placering av en
atom o.d.

tavast}ländsk [ta•-] adj. -t -a
tavast}länn{ing s. -en -ar
tavel}bom s.
tavel}duk s.
tavel}form{ig adj. -t -a
tavel}gall{eri s.
tavel}krok s.
tavel}ram s.
tavel}saml{ing s.
tavel}skytte s.
taverna [-ä•rna] s. -n

tavernor italiensk restaur-
ang, värdshus o.d. s.

tavern{are s. -n; pl. =, best.
pl. tavernarna krögare

tavla s. -n tavlor; göra en t.
ªvard.º blunder

tax s. -en -ar hund
1taxa s. -n taxor lista över

satser för avgifter el.
varupriser m.m.; fastställt
pris o.d.

2taxa v. -de 1 köra flygplan
på marken före start o.d.
2 ªprov.º avbarka friska träd
runt roten

taxa{meter [-me•-] s. -n
taxametrar avgiftsräkn-
are i taxi

taxa{meter}ap{par{at s.
tax}ben s.
taxe}en{lig adj. -t -a
taxe}för{ändr{ing s.
taxe}höj{ning s.
taxe}pol{it{ik s.
tax{era v. -de uppskatta;
värdera; fastställa inkomst
o.d. som grund för be-
skattning m.m.

tax{er{are s. -n; pl. =, best. pl.
taxerarna

tax{er{ing s. -en -ar
tax{er{ings}arbete s.
tax{er{ings}di{rekt{ör s.

tax{er{ings}di{strikt s.
tax{er{ings}en{het s.
tax{er{ings}in{tend{ent s.
tax{er{ings}kal{ender s.
tax{er{ings}kont{roll s.
tax{er{ings}längd s.
tax{er{ings}mynd{ig{het s.
tax{er{ings}nämnd s.
tax{er{ings}peri{od s.
tax{er{ings}re{vis{ion s.
tax{er{ings}upp{gift s.
tax{er{ings}värde s.
tax{er{ings}år s.
taxe}syst{em s.
taxe}sätt{ning s.
taxe}ändr{ing s.
tax{free}för{sälj{ning
[täk•sfri- el. tak•s-] s.
skattefri försäljning på
flygplatser, båtar etc.

tax{free}handel s.
tax{free}vara s.
taxi s. -n, i pl. vanl. taxibilar
taxibil; beställnings-
central för sådana bilar

taxi}bil s.
taxi}bo{lag s.
taxi}båt s.
taxi}centr{al s.
taxi}chauff{ör s.
taxi}firma s.
taxi}flyg s.
taxi}för{are s.
taxi}före{tag s.
taxi}kö s.
taxi}resa s.
taxi}rör{else s.
taxi}stat{ion s.
taxi}traf{ik s.
taxi}äg{are s.
tax}klack s.; låg klack på dam-

sko
taxo{nomi [-i•] s. -n system-
atik inom vissa vetenskaper

taxo{nom{isk [-å•m-] adj.
-t -a

taz{ett [-sett•] s. -en -er växt
taz{ett}lök s.
T-balk [te•-] s.; med T-formad

profil
T-bana [te•-] el. t-bana s.
tunnelbana

T-bane}stat{ion s.
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T-bane}tåg s. -et; pl. =
tbc [tebese•] s. tbc:n
tuberkulos

tbc-pati{ent s.
T-ben}stek [te•-] s. -en -ar
dubbel biff med T-
format ben

tchadi{er [tsa•-] s. -n; pl. =
inv. i Tchad

tchad{isk adj. -t -a
tchad{iska s. -n tchadiskor

kvinna
1te s. -et -er dryck på torkade

blad av tebuske el. andra
växter

2te v. tedde, tett, tedd n. tett,
pres. ter; t. sig visa sig,
förefalla o.d.

teak [tik] s. -en trä
teak}bord s.
teak}bänk s.
teak}trä s.
teak}träd s.
team [ti•m] s. -et; pl. =

arbetslag, grupp
team}arbete s.
team}work [ti•m-] s. oböjl.
lagarbete; ett t.

teater [-a•-] s. -n teatrar
teater{akt{ig adj. -t -a
teater}apa s. ªvard.º
teater}arbet{are s.
teater}bana s.
teater}be{sök s.
teater}bilj{ett s.
teater}bov s.
teater}bygg{nad s.
teater}chef s.
teater}dek{or{at{ion s.
teater}di{rekt{ör s.
teater}ef{fekt s.
teater}elev s.
teater}foajé s.
teater}folk s.
teater}för{en{ing s.
teater}före{ställ{ning s.
teater}grupp s.
teater}hab{itué s.
teater}hist{oria s.
teater}hist{or{isk adj. -t -a
teater}intr{esse s.
teater}kik{are s.
teater}kon{fekt s.

teater}konst s.
teater}kost{ym s.
teater}krit{ik s.
teater}krit{ik{er s.
teater}led{ning s.
teater}liv s.
teater}loge s., till 2loge
teater}lok{al s.
teater}man s., till 1man
teater}männ{iska s.
teater{mäss{ig adj. -t -a
teater}pjäs s.
teater}premi{är s.
teater}pro{duc{ent s.
teater}pro{dukt{ion s.
teater}pro{gram s.
teater}publ{ik s.
teater}re{cens{ent s.
teater}re{cens{ion s.
teater}reg{iss{ör s.
teater}sal{ong s.
teater}scen s.
teater}skola s.
teater}smink s.
teater}språk s.
teater}stycke s.
teater}säll{skap s.
teater}tekn{ik{er s.
teater}trupp s.
teater}turné s.
teater}upp{lev{else s.
teater}upp{sätt{ning s.
teater}ut{bild{ning s.
teater}ut{bud s.
teater}verk{sam{het s.
teater}verk{stad s.
teater}visk{ning s.
teater}värld{en s. best.
teatr{al [-a•l] adj. -t -a scen-
isk, teater- o.d.

teatr{al{isk [-tra•-] adj. -t -a
uppstyltad, högtravande,
konstlad; teateraktig

teb{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Tebe i Grekland

teb{ansk adj. -t -a
te}bjud{ning s.
te}blad s.
te}blask s.
te}bord s.
te}bricka s.
te}buske s.; buske (el. träd)

från (syd)östra Asien

te}cere{moni s.
techno [tek•no] s. -n syn-
tetisk musik med snabb
puls

techno}mus{ik s.
tecken s. tecknet; pl. =; best.

pl. tecknen
tecken}för{klar{ing s.
tecken}giv{ning s.
tecken}lära s.
tecken}ruta s.; på räknare o.d.,
display

tecken}skriv{are s. ªdatabeh.º
tecken}skåd{are s. -n; pl. =,

best. pl. teckenskådarna
tecken}språk s.
tecken}syst{em s.
tecken}tolk s.
tecken}tyd{are s. -n; pl. =,

best. pl. teckentydarna
tecken}tyd{ning s.
teckna v. -de
teckn{ad adj. ett vackert

tecknat djur med vacker
fördelning av färger o.d.

teckn{are s. -n; pl. =, best. pl.
tecknarna

teckn{erska s. -n teckn-
erskor

teckn{ing s. -en -ar
teckn{ings}be{vis s.
teckn{ings}block s.
teckn{ings}lekt{ion s.
teckn{ings}lista s.
teckn{ings}lär{are s.
teckn{ings}rätt s.; till aktier o.d.
teckn{ings{rätts}be{vis s.
teckn{ings}sal s.
teckn{ings}tid s.; för aktier
teckn{ings}tävl{ing s.
te}dags adv.
teddy s. -n plyschliknande
tyg med lång o. gles lugg
m.m.; äv. underplagg för
damer

teddy}björn s.; av teddy
teddy}foder s.
teddy}kappa s.
teddy}krage s.
teddy}tyg s.
te{deum [-de•-] el. Te Deum

s. -et; pl. = lovsång; tack-
sägelsegudstjänst
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te}fat s.
te{fats}åk{ning s.
tefl{on s. -et varunamn för
fluoretenplast

teg s. -en -ar långsmal del
av åker m.m.

teg}dike s.
teg}dik{ning s.
tegel s. teglet; pl. =; best. pl.

teglen ofta koll.
tegel}bruk s.
tegel{bruks}arbet{are s.
tegel}bränn{eri s.
tegel}bygg{nad s.
tegel}fas{ad s.
tegel}färg s.
tegel}färg{ad adj.
tegel}golv s.
tegel}hus s.
tegel}industri s.
tegel}kärra s.
tegel}lada s.
tegel}lagd adj. tegellagda

blad placerade som taktegel
tegel}lera s.
tegel}mjöl s.
tegel}mur s.
tegel}orna{ment s.
tegel}panna s.
tegel}röd adj.
tegel}rör s.
tegel}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. tegelslagarna
tegel}slag{ning s.
tegel}sten s.
tegel{stens}mur s.
tegel{stens}rom{an s. tjock
roman

tegel}tak s.
tegel}till{verk{ning s.
tegel}ugn s.
tegel}valv s.
tegel}villa s.
tegel}vägg s.
teg}fåra s.; som avgränsar teg
teg}plöjd adj.
teg}plöj{ning s.
teg}rygg s.
te}hus s.
te}huva s.
te{in [-i•n] s. -et koffein i te
teint [tä•n] s. -en ansikts-
färg, hy o.d.

te{ism [-is•m] s. -en upp-
fattning som hävdar till-
varon av en personlig
gud som skapat o. allt-
jämt ingriper i världen

te{ist s. -en -er
te{ist{isk adj. -t -a
tejp s. -en -er äv. 1tape
[tejp] -n [-en] -r [-er];
självhäftande klister-
remsa

tejpa v. -de fästa el. klistra
med tejp

tejp{ning s.
tejp}remsa s.
tejp}rulle s.
tejst s. -en -ar fågel
tejste}fisk s.
tejst}ägg s.
teka v. -de medverka vid
tekning

te}kaka s.
te}kanna s.
te}kittel s.
tekn{eti{um [-e•t(s)i-] s. -et

el. teknetiet el. = radioaktiv
metall

tekn{eti{um}för{en{ing s.
tekni{fi{era v. -de göra
teknisk; införa modern
teknik i

tekni{fi{er{ing s.
tekn{ik [-i•k] s. -en -er
tekn{ik{al{itet [-e•t] s. -en -er
teknisk detalj; formalitet
m.m.

tekn{ik{er [tekk•-] s. -n; pl. =
person som ägnar sig åt
teknik o.d.; ªfinl.º person
som avlagt examen vid
teknisk skola

tekn{ik{er}ut{bild{ning s.
tekn{ik{er}välde s.
tekn{ik}före{tag s.
tekn{ik}gren s. ªsport.º
tekn{ik}hist{oria s.
tekn{ik}lär{are s.
tekn{ik}skifte s.
tekn{ik}trän{ing s.
tekn{ik}ut{veckl{ing s.
tekn{ik}åk{ning s.; på skidor

m.m.
tek{ning [te•-] s. -en -ar ned-

släpp av puck mellan två
spelare i ishockey

tekn{is{era v. -de teknifiera
tekn{is{er{ing s.
tekn{isk [tekk•-] adj. -t -a; t.

term fackterm
tekn{ist [-is•t] s. -en -er elev
på teknisk linje på
gymnasieskola o.d.

tekno- [tekk•-] i sms teknik-,
tekniker-, teknisk o.d.

tekno{krat [-a•t] s. -en -er
tekno{krati [-i•] s. -n teknik-
ervälde

tekno{krat{isk [-a•t-] adj.
-t -a

tekno{krat}sam{hälle s.
tekno{log [-å•g] s. -en -er
studerande vid teknisk
högskola m.m.

tekno{logi [-gi•] s. -n -er
vetenskapen om teknik

tekno{logie [-i•e] adj. oböjl.
t. doktor

tekno{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

teko- i sms textil- o. kon-
fektions-

teko}an{ställd adj.
teko}arbet{are s.
teko}bransch{en s. best.
teko}ex{port s.
teko}före{tag s.
teko}im{port s.
teko}industri s.
teko}kon{cern s.
teko}kris s. -en -er
te}kopp s.
teko}syssel{sätt{ning s.
teko}tekn{ik s.
teko}till{verk{ning s.
tekt{on{ik [-i•k] s. -en veten-
skapen om jordskorpans
byggnad; formgiv-
ningslära med sikte på
materialens konstruktiva
egenskaper

tekt{on{isk [-to•-] adj. -t -a
te}kula s. kulformig tesil
te}kök s.
tele- i sms telegraf- el. tele-
fon-; som gäller överför-
ing av ljud el. bild o.d. på
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elektrisk väg; som verkar
på avstånd, fjärr- o.d.

tele}abonn{ent s.
tele}an{lägg{ning s.
tele}arbet{are s.
tele}av{gift s.
tele}bo{lag s.
tele}centr{al s.
tele}data s. pl. system för
framtagning av data ur
central dator via telenät
o. visning på tevemot-
tagare e.d.; data fram-
tagna på detta sätt m.m.

tele}di{rekt{ör s.
tele}fak{sim{il s. -et bildtele-
grafi utan användning av
fotografisk process

1tele{fax [-fak•s] s. -en -ar
apparat för överföring
av telefaksimil

2tele{fax [-fak•s] s. -et; pl. =
meddelande via telefak-
simil

tele{faxa v. -de
tele{fon [-å•n] s. -en -er
tele{fon}abonne{mang s.
tele{fon}an{del s. ªfinl.º andel
i telefoninrättning

tele{fon}an{lägg{ning s.
tele{fon}ap{par{at s.
tele{fon}auto{mat s.
tele{fon}av{lyssn{ing s.
tele{fon}bank s. -en -er
tele{fon}be{sked s.
tele{fon}be{ställ{ning s.
tele{fon}bok s., till 1bok
tele{fon}bo{lag s.
tele{fon}bud s.
tele{fon{era v. -de
tele{fon{er{ing s.
tele{fon}för{bind{else s.
tele{fon}för{en{ing s. ªfinl.º
tele{fon}för{fråg{an s.
tele{fon}för{sälj{ning s.
tele{fon}hot s. -et; pl. =
tele{fon}hytt s.
tele{foni [-i•] s. -n veten-

skap(en) om överföring av
tal o.d. på elektrisk väg
med telefon

tele{fon}in{rätt{ning s. ªfinl.º
tele{fon}inter{vju s.

tele{fon{isk [-å•-] adj. -t -a
telefon-

tele{fon{ist [-is•t] s. -en -er
tele{foni}tjänst s.
tele{fon}jack s. -et äv. -en;

pl. = äv. -ar
tele{fon}jour s.
tele{fon}kabel s.
tele{fon}kata{log s.
tele{fon}kedja s.
tele{fon}kiosk s.
tele{fon}kon{fer{ens s.
tele{fon}kon{takt s.
tele{fon}kort s.
tele{fon}kö s.
tele{fon}led{es adv.
tele{fon}led{ning s.
tele{fon}linje s.
tele{fon}lista s.
tele{fon}lur s. -en -ar
tele{fon}med{del{ande s.
tele{fon}möte s.
tele{fon}nummer s.
tele{fon}nät s.
tele{fon}pass{ning s.
tele{fon}porr s.
tele{fon}på{ring{ning s.
tele{fon}råd{giv{ning s.
tele{fon}räkn{ing s.
tele{fon}röst s.
tele{fon}samm{an{träde s.
tele{fon}sam{tal s.
tele{fon}sign{al s.
tele{fon}sladd s.
tele{fon}sluss s.
tele{fon}stat{ion s.
tele{fon}stolpe s.
tele{fon}svar{are s.
tele{fon}terr{or s.
tele{fon}tid s.
tele{fon}tjänst s.
tele{fon}tråd s.
tele{fon}vakt s.
tele{fon}vana s.
tele{fon}väck{ning s.
tele{fon}väkt{are s.; i radio
tele{fon}väkt{eri [-å•n- el. -i•]

s. -et -er
tele{fon}växel s.
tele}foto s.; bild överförd med
bildtelegrafi vari foto-
grafisk process ingår
m.m.

tele}för{bind{else s.
tele}före{tag s.
tele{graf [-a•f] s. -en -er
tele{graf}alfa{bet s.
tele{graf}ap{par{at s.
tele{graf{era v. -de
tele{graf{er{ing s.
tele{graf}för{bind{else s.
tele{grafi [-i•] s. -n veten-

skap(en) om överföring av
signaler el. tecken o.d. på
långa avstånd

tele{graf{isk [-a•-] adj. -t -a;
telegrafiskt meddelande

tele{graf{ist [-is•t] s. -en -er
tele{graf}led{es adv.
tele{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men
tele{gram}adress s.
tele{gram}av{gift s.
tele{gram}blank{ett s.
tele{gram}bud s.
tele{gram}byrå s. -n -er
tele{gram}led{es adv.
tele{gram}med{del{ande s.
tele{gram}post{an{vis{ning s.
tele{gram}stil s.
tele}industri s.
tele}ingenj{ör s.
tele}kabel s.
tele{kin{esi [-si•] s. -n rör-
else hos el. förflyttning
av föremål utan yttre på-
verkan som parapsykologiskt
fenomen

tele{kin{et{isk [-ne•-] adj.
-t -a

tele}kom{mun{ik{at{ion s.
tele}kon{fer{ens s.
tele}kont{or s.
tele}led{ning s.
tele{marks}sväng s.; stopp-
sväng på skidor

tele}materi{al s.
tele}med{del{ande s.
tele{meter [-me•-] s. -n tele-

metrar optisk avstånds-
mätare för militärt bruk

tele{metr{era v. -de sända
data med telemetri

tele{metr{er{ing s.
tele{metri [-i•] s. -n tele-
teknisk överföring av
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observationsdata på långa
avstånd, t.ex. från satellit

tele{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

tele}mont{ör s.
tele}nät s.
tele}ob{jekt{iv s.; för långa av-

stånd
teleo{logi [-gi•] s. -n upp-
fattning som hävdar
ändamålsenlighet som
förklaringsgrund för
naturföreteelser

teleo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
tele}om{råde s.
tele{pati [-i•] s. -n tanke-
överföring, tankeläsning

tele{pat{isk [-a•-] adj. -t -a
tele{printer [-in•t-] s. -n tele-

printrar apparat för av-
sändning o. mottagning
av meddelanden med
vanlig skrift över telenät
m.m., fjärrskrivare

tele{printer}skrift s.
tele}re{par{at{ör s.
tele}räkn{ing s.
tele}satell{it s.; för telekom-

munikation
tele}schack s., till 2schack
tele}sekt{ion s.
tele{skop [-å•p] s. -et; pl. =

stort instrument för
optiska el. radiotekniska 
o.d. astronomiska ob-
servationer; som förled
i sms äv. hopskjutbar som
en tubkikare

tele{skop}an{tenn s.
tele{skop}fjäder s.
tele{skop}fjädr{ing s.; på

motorcykel
tele{skop}fyr s. -en -ar
tele{skop{isk [-å•p-] adj. -t 

-a synlig endast i tele-
skop; hopskjutbar som en
tubkikare m.m.

tele{skop}stöt{dämp{are s.
tele{skop}öga s.; hos djup-

havsfisk m.m.
tele}slinga s.
tele}stuga s. lokalt center
som tillhandahåller data-

och kommunikationsut-
rustning

tele}syst{em s.
tele}tekn{ik s.
tele}tekn{ik{er s.
tele}tekn{isk adj. -t -a
tele{tex [-ek•s] s. -en med
datorminnen utrustat
snabbskrivande system
för kommunikation via
telenät

tele}traf{ik s.
tele}verk{et s. best.; tidigare

statligt verk
tele{vis{era v. -de sända via
television

tele{vis{er{ing s.
tele{vis{ion [-so•n] s. -en an-

läggning för överföring av
rörliga bilder på elektr-
isk väg till mottagar-
apparaters bildskärmar,
TV

tele{vis{ions}ap{par{at s. TV-
apparat

tele{vis{ions}pro{gram s.
tele}växel s.

1telex s. -en system för
kommunikation med
teleprinter

2telex s. -et; pl. = telexmed-
delande

telexa v. -de meddela el.
sända per telex

telex}abonn{ent s.
telex}an{lägg{ning s.
telex{era v. -de telexa
telex{er{ing s.
telex}med{del{ande s.
telex{ning s.
telex}nät s.
telex}skriv{ning s.
telex}över{för{ing s.
telfer s. -n telfrar med lyft-
block försedd vagn som
löper hängande på skena
i tak o.d.; lyftblock för
sådan vagn o.d.

telfer}bana s.
telfer}block s.
telfer}tralla s.
tell{ur [-u•r] s. -en el. -et

grundämne

tell{ur}för{en{ing s.
tell{ur{isk [-u•-] adj. -t -a
som härrör från el. gäller
planeten jorden

tell{uri{um [-u•r-] s. telluriet
tellurier apparat som
visar jordens rörelse

teln s. -en -ar kantrep på nät
el. not

teln{ing s. -en -ar barn, av-
komma; rotskott

tema s. -t -n ämne för tal el.
skrift el. studier m.m.;
grundtanke; melodi el.
tongrupp som åter-
kommer o. varieras
i musikverk m.m.; ett
verbs t. t.ex. ’springa, sprang,
sprungit’

tema}dag s.
tema}form s. -en -er i verbs

tema
tema}kväll s.
tema}nummer s.; av tidskrift
tema}resa s.
tema}studi{um s.; mest i pl.
tem{at{ik [-i•k] s. -en ge-
staltning el. bearbetning
av ett tema m.m.

tem{at{isk [-a•-] adj. -t -a; t.
karta t.ex. över befolkning

tema}vecka s.
temp s. -en ªvard.º

kroppstemperatur; ta
tempen

tempel s. templet; pl. =, best.
pl. templen

tempel}an{dakt s.
tempel}dans s.
tempel}gård s.
tempel}herre s.
tempel{herre}orden s. best.;

medeltida andlig orden
tempel}in{vig{ning s.
tempel}likn{ande adj. oböjl.
tempel}ridd{are s.
tempel}sal s.
tempel}tjän{are s.
tempel}tjänst s.

1temp{era [tem•p-] s. -n
konstnärsfärg med
bindemedel av vattenlös-
liga limämnen o. olja m.m.
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2temp{era [-pe•-] v. -de in-
ställa granat att brisera på
viss tid

temp{era}färg s.
temp{era{ment [-en•t] s. -et;

pl. = grundlynne, skap-
lynne; livlighet, hetsighet

temp{era{ments}full adj.
-t -a

temp{era{ments}lös adj. -t -a
temp{era{ments}männ{iska s.
temp{era{ments}typ s.
temp{era{ments}ut{brott s.
temp{era}mål{eri s.
temp{era}mål{ning s.
temp{er{are [-pe•-] s. -n;

pl. =, best. pl. temperarna
temp{er{at{ur [-u•r] s. -en -er
temp{er{at{ur}fall s.
temp{er{at{ur}för{höj{ning s.
temp{er{at{ur}för{ändr{ing s.
temp{er{at{ur}hän{se{ende s.

i t.
temp{er{at{ur}höj{ning s.
temp{er{at{ur}kurva s.
temp{er{at{ur}mät{are s.
temp{er{at{ur}mät{ning s.
temp{er{at{ur}ned{sätt{ande

adj. oböjl.
temp{er{at{ur}regl{er{ing s.
temp{er{at{ur}skill{nad s.
temp{er{at{ur}stegr{ing s.
temp{er{at{ur}sänk{ning s.
temp{er{at{ur}växl{ing s.
temp{er{at{ur}ändr{ing s.
temp{er{at{ur}ök{ning s.
temp{er{bar [-pe•-] adj. -t -a
möjlig att tempera

temp{er{era v. -de ge lämp-
lig värmegrad; kylslå;
mildra, dämpa; ge tang-
entinstrument utjämnad
stämning o.d.

temp{er{er{ad adj. t. zon mell-
an fyrtionde breddgraden o.
polcirkeln

temp{er{er{ing s.
temp{er{ing s.
temp{er{ings}in{rätt{ning s.
tempo s. -t; pl. -n äv. (mest

i fråga om musik) tempi
hastighetsgrad, fart, takt;
avgränsad del av en handl-

ing el. rörelse el. ett arbete
o.d.; moment m.m.

tempo}arbet{are s.
tempo}arbete s.
tempo}be{teckn{ing s.;

i musik
tempo}fatt{ig adj. -t -a
tempo}för{lust s.
tempo}lopp s. cykellopp
med individuella starter

temp{or{al [-a•l] adj. -t -a
tids-; temporala adverb
t.ex. ’då’, ’nu’

temp{or{al}sats s.
temp{or{är [-ä•r] adj. -t -a
avsedd för viss tid, över-
gående, tillfällig

tempo}stark adj. -t -a
tempo}växl{ing s.
tempo}ändr{ing s.
temp{us s. -et; pl. = tids-
form, t.ex. presens, imperfekt

temp{us}böj{ning s.
ten s. -en -ar liten stav av

metall, pinne av trä m.m.
ten{ac{itet [-e•t] s. -en
sträckhållfasthet; uthåll-
ighet

tend{ens [-en•s] s. -en -er
strävan i viss riktning;
tydlig avsikt; utvecklings-
riktning; benägenhet; an-
sats m.m.

tend{ens}dikt{ning s.
tend{ens}fri adj.
tendensiös se tendentiös
tend{ens}litter{at{ur s.
tend{ens}lotta v.
tend{ens}lott{ning s.
tend{ens}lös adj. -t -a
tend{ens}om{sväng{ning s.
tend{ens}rom{an s.
tend{enti{ös [-(t)siö•s] äv.

tend{ensi{ös adj. -t -a med
utpräglat syfte, färgad av
syftet

tender s. -n tendrar ªåld.º
mindre fartyg för trans-
port mellan kaj o. större
fartyg o.d.; till ånglok
kopplad vagn för kol o.
vatten

tend{era v. -de visa ansatser

el. tecken till, ha benägen-
het att

tender}lok s.
tenn s. -et
tenn}brod{eri s.
tenn}bäg{are s.
tenn}fat s.
tenn}folie s.
tenn}gjut{eri s.
tenn}glas{yr s.
tenn}grå adj.
tenn}halt s.
tenn{is s. -en
tenn{is}arm s.; inflammation

i armbågen
tenn{is}arm{båge s. ªmed.º
tenn{is}bana s.
tenn{is}boll s.
tenn{is}hall s.
tenn{is}klubb s.
tenn{is}lands{lag s. -et; pl. =
tenn{is}match s.
tenn{is}nät s.
tenn{is}plan s. -en -er
tenn{is}proffs s.
tenn{is}rack{et s.
tenn{is}sko s.
tenn{is}sock s. tennissocka
tenn{is}socka s.
tenn{is}spel{are s.
tenn{is}sport s.
tenn{is}stadi{on s., till

1stadion
tenn{is}stjärna s.
tenn{is}tröja s.
tenn{is}tävl{ing s.
tenn}kanna s.
tenn}malm s.
tenn}ox{id s.
tenn}pest s.
tenn}sold{at s.
tenn}stake s.
tenn}stop s.
tenn}tallr{ik s.
tenn{tråds}brod{eri s.
ten{or [-o•r] s. -en -er hög
mansröst, sångare med
el. sångstämma för sådan
röst el. instrument-
variant med motsvar-
ande tonomfång o.d.

ten{or}aria s.
ten{or}baryt{on s.
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ten{or{ist [-is•t] s. -en -er
tenorsaxofonist m.m.

ten{or}klav s. ªmus.º
ten{or}röst s.
ten{or}sax s. ªvard.º
ten{or}saxo{fon s.
ten{or}saxo{fon{ist s.
ten{or}solo s.
ten{or}stämma s.
tens{id [-i•d] s. -en -er org-
anisk förening som
minskar ytspänningen
i vätskor o. utgör aktiv sub-
stans i tvättmedel m.m.

tens{id}mole{kyl s.
tens{ion s. -en -er spänning

m.m.
tens{ions}spricka s.
tent s. -en -er ªfinl., vard.º
tentamen

1tenta s. -n tentor ªvard.º
tentamen

2tenta v. -de ªvard.º tentera
tent{akel [-akk•- äv. -a•k-] s.

-n tentakler känselspröt;
fångarm

tent{akel}krans s.
tent{am{en [-a•-] s.; best. =;

pl. tentamina prövning,
förhör i kunskaper; en t.

tent{am{ens}be{tyg s.
tent{am{ens}bok s., till 1bok
tent{am{ens}feber s.
tent{am{ens}läsa v.
tent{am{ens}läs{ning s.
tent{am{ens}peri{od s.
tent{am{ens}skräck s.
tent{and [-an•d] s. -en -er
person som undergår
tentamen

tent{at{iv [-i•v äv. ten•t-] adj.
-t -a som har karaktär av
försök, försöksmässig

tent{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; person som för-
rättar tentamen

tent{era v. -de förrätta el.
undergå tentamen; av-
lägga tentamen i ett 
ämne

teo{brom{in [-i•n] s. -et ämne
i kakao

teo{centr{isk [-en•t-] adj.

-t -a som har Gud till
centrum; t. åskådning

teo{dicé s. -n hävdande av
att Guds allmakt o. all-
godhet är förenlig med
ondskan i världen

teo{dicé}pro{blem{et s. best.
teo{dol{it [-i•t] s. -en -er
kikarinstrument för
vinkelmätning

teo{dol{it}mät{ning s.
teo{fyll{in [-i•n] s. -et ämne

i teblad
teo{goni [-i•] s. -n -er lära
om gudarnas uppkomst
o. historia

teo{krati [-i•] s. -n -er guds-
välde, statsskick med
maktutövning härledd
från Gud

teo{krat{isk [-a•-] adj. -t -a
teo{log [-å•g] s. -en -er
teo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om kristen relig-
ion

teo{logie [-i•e] adj. oböjl.
t. kandidat

teo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
teo{logi}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
teo{log}krets s. i teolog-

kretsar
teor{em [-e•m] s. -et; pl. =

geometrisk sats med påstå-
ende som skall bevisas

teor{et{ik{er [-e•t-] s. -n; pl. =
person som sysslar med
teorier o. teoretiskt
arbete; äv. verklighets-
främmande o. opraktisk
person

teor{et{is{era v. -de upp-
ställa el. dryfta teorier;
resonera verklighets-
främmande

teor{et{is{er{ing s.
teor{et{isk [-e•t-] adj. -t -a
som utgör el. bygger på
el. gäller teorier; som
saknar verklighetsför-
ankring o.d.

teori [-i•] s. -n -er vetenskap-
lig åsikt el. lära el. tanke-

byggnad; tankemässigt
förklaringsförsök m.m.

teori}bild{ning s.
teori}bygge s.
teori}prov s. -et; pl. =
teori}under{vis{ning s.
teo{sof [-å•f] s. -en -er
teo{sofi [-i•] s. -n panteistisk

religionslära, strävan att
smälta samman skilda
religiösa läror till en
enhet m.m.

teo{sof{isk [-å•f-] adj. -t -a
tep{ig adj. -t -a ªprov.º fjant-
ig, larvig

te}plant{age s.
te}påse s.
tequila [-ki•-] s. -n mexik-
anskt agavebrännvin

tera- i sms biljon
terap{eut [-ev•t finl. äv. -öj•t]

s. -en -er person som ger
sjukdomsbehandling el.
som yrkesmässigt sysslar
med arbetsterapi o.d.

terap{eut{isk adj. -t -a sjuk-
domsbehandlande, läk-
ande o.d.

terapi [-i•] s. -n sjukdoms-
behandling, äv. i form av
sysselsättning med praktiskt
arbete o.d.

terapi}arbete s.
terapi}av{del{ning s.
terapi}ef{fekt s.
terapi}grupp s.
terapi}lok{al s.
terapi}sam{tal s.
terapi}verk{stad s.
tera{watt [-vatt•] s.; förk.

TW en biljon watt
terawattimme avstavas

tera{watt}timme äv.
terawattimma avstavas
tera{watt}timma s.

terebint [-in•t] s. -en -er träd
el. buske

terebint}lund s.
term s. -en -er fackspråklig
beteckning; fackord;
storhet som ingår i add-
ition el. subtraktion m.m.;
i termer av uttryckt som
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term}an{lägg{ning s.
term{er s. pl. varmbadsin-
rättningar under antiken
i Italien; varma källor

term}för{klar{ing s.
term{ik [-i•k] s. -en av upp-

värmning beroende uppåt-
gående luftströmmar m.m.

term{ik}flyg{ning s.
term{in [-i•n] s. -en -er

1term{in{al [-a•l] s. -en -er av-
gångs- och ankomsthall
för gods el. passagerare med
buss, flyg o.d.; omlast-
ningsstation o.d.; utrust-
ning för in- o. utmatning
av data

2term{in{al [-a•l] adj. -t -a
änd-; slut-; spets-, topp-
o.d.

term{in{al}an{slut{ning s.
ªdatabeh.º

term{in{al}knopp s.; hos växt
term{in{al}om{råde s.; i luft-

rum vid flygplats(er)
term{in{al}op{er{at{ör s.; vid

dataterminal
term{in{al}vård s. -en vård
av döende

term{in{lig [-i•n-] adj. -t -a
term{in{lig{en adv.
term{ino{logi [-gi•] s. -n -er
system av termer inom ett
fack; beteckningssätt

term{ino{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

term{ins}af{fär s.; med leverans
vid bestämd senare tidpunkt

term{ins}av{gift s.
term{ins}av{slut{ning s.
term{ins}be{tyg s.
term{ins}handel s.
term{ins}mark{nad s.
term{ins}slut s. -et; pl. =
term{ins}start s.
term{ins}tid s.
term{ins{vis adv.
term{isk adj. -t -a som beror
av el. rör värme, värme-

1term{it [-i•t] s. -en -er insekt
2term{it [-i•t] s. -en bland-

ning av aluminium o.
järnoxid

term{it}bo s.
term{it}drott{ning s.
term{it}stack s.
term{it}svets{ning s.
termo- i sms värme-, temp-
eratur- o.d.

termo}byx{or s. pl.
termo}dyn{am{ik [tär•m- el.
-i•k] s.

termo}dyn{am{isk [tär•m- el.
-a•m-] adj. -t -a

termo}elektr{ic{itet [tär•m-
el. -e•t] s.

termo}elektr{isk [tär•m- el.
-ek•t-] adj. -t -a

termo}ele{ment [tär•m-] s.;
för temperaturmätning m.m.

termo{fil [-i•l] adj. -t -a
värmeälskande

termo{graf [-a•f] s. -en -er
självregistrerande termo-
meter

termo{grafi [-i•] s. -n värme-
fotografering

termo{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

termo}handske s.
termo}jacka [tär•m-] s.
termo}kemi [tär•m- el. -i•] s.
termo}kem{isk [tär•m- el.
-e•m-] adj. -t -a

termo{meter [-me•-] s. -n
termometrar temperatur-
mätare

termo{meter}skala s.
termo}nukle{är [tär•m- el.
-ä•r] adj. -t -a; t. reaktion
kärnreaktion gm hög
temperatur

termo}plast [tär•m-] s.; om-
formbar vid uppvärmning

termo}plast{isk adj. -t -a
term{os [tär•m-] s. -en -ar
termosflaska

term{os}flaska s.; med dubbla
försilvrade väggar kring luft-
tomt rum för värmeisolering

term{os}kaffe s.
term{os}kanna s.
termo}sock s.
termo}socka s.
termo}stapel [tär•m-] s.; av

termoelement

termo{stat [-a•t] s. -en -er
apparat för konstant-
hållning av temperatur
o.d.

termo{stat}regl{er{ad adj.
termo{stat}stryk{järn s.
te}ros s. -en -or
terp{en [-e•n] s. -en -er kol-

väte(derivat)
terp{ent{in [-i•n] s. -en el. -et
blandning av hartser
från barrträd el. härav
erhållen olja använd som
lösningsmedel för färger m.m.

terp{ent{in}lukt s.
terp{ent{in}olja s.
terra{kotta [-ått•-] s. -n
oglaserat gul- el. röd-
brunt lergods

terra{kotta}brun adj. -t -a
terra{kotta}färg{ad adj.
terra{kotta}kruka s.
terra{kotta}vas s.
terr{arie}djur s.
terr{ari{um [-a•-] s. terrariet

terrarier byggnad el. an-
läggning e.d. där man
hyser levande kräldjur,
groddjur o.d.

terr{ass [-ass•] s. -en -er
terr{ass{era v. -de anlägga

el. forma i avsatser,
bygga terrassformigt

terr{ass{er{ing s.
terrasservering avstavas

terr{ass}serv{er{ing s.
terr{ass}form{ig adj. -t -a
som bildar avsatser,
trappstegsformig

terr{ass}hus s.
terr{ass}land{skap s.
terr{ass}odl{ing s.
terr{ass}räcke s.
terr{ass{vis adv.
terr{ester [-es•t-] adj. -t

terrestra som hänför sig
till jorden el. land o.d.

terr{ester}kik{are s.
terr{estr{isk [-es•t-] adj. -t -a
terrester

terri{er [tärr•-] s. -n; pl. =
hund

terri{er}valp s.
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terr{in [-i•n] s. -en -er serv-
eringsskål; soppskål

terr{in}lock s. -et; pl. =
terr{it{ori{al [-a•l] adj. -t -a

mest som förled i sms som
tillhör el. avser ett territ-
orium, territoriell

terr{it{ori{al}gräns s.
terr{it{ori{al}hav s.
terr{it{ori{al}vatten s.
terr{it{orie}gräns s.
terr{it{ori{ell [-ell•] adj. -t -a
terr{it{ori{um [-to•-] s. territ-

oriet territorier stats om-
råde

terr{or [tärr•-] s. -n skräck-
välde; skräckinjagande
våldsmetoder använda
i politiskt syfte o.d.

terr{or}akt{ion s.
terr{or}at{tack s.
terr{or}bal{ans s.; mellan

makter som kan ödelägga
varandra

terr{or}bomb{ning s.
terr{or}dåd s.
terr{or}grupp s.
terr{or}handl{ing s.
terr{or{is{era v. -de kuva el.
behärska gm skräckåt-
gärder; injaga skräck 
hos

terr{or{is{er{ing s.
terr{or{ism [-is•m] s. -en

verksamhet som begagnar
terror

terr{or{ist s. -en -er
terr{or{ist}akt{ion s.
terr{or{ist}at{tack s.
terr{or{ist}at{tent{at s.
terr{or{ist}dåd s.
terr{or{ist}grupp s.
terr{or{ist{isk adj. -t -a
terr{or{ist}lag s. -en -ar
terr{or{ist}led{are s.
terr{or{ist}org{an{is{at{ion s.
terr{or}krig{för{ing s.; riktad

mot civilbefolkning o.d.
terr{or}met{od s.
terr{or}org{an{is{at{ion s.
terr{or}rege{mente s.
terr{or}reg{im s.
terr{or}vapen s.

terr{or}verk{sam{het s.
terr{or}våg s. -en -or
terr{or}välde s.
terr{äng [-än•] s. -en -er;

vinna t. bildl. vinna ut-
bredning, gå framåt

terr{äng}av{snitt s.
terr{äng}bana s.
terr{äng}bil s.
terr{äng}for{don s.
terr{äng}form s. -en -er
terr{äng}för{håll{and{en s. pl.
terr{äng}för{lust s.
terr{äng}gå{ende adj. oböjl.
terr{äng}kör{ning s.
terr{äng}led{es adv.
terr{äng}löp{ning s.
terr{äng}rid{ning s.
terr{äng}ritt s.
terr{äng}skida s.
terr{äng}släp s.; fordon
terr{äng}vagn s.
terr{äng}vinst s.
ters s. -en -er intervall mellan

första o. tredje tonen i en
skala; tidebön kl. 9 fm.;
vapenläge o. parad i fäktning
m.m.; ªvard.º tredje sup

ters}ac{kord s.
tersett se terzett
ters}gard s.
terti{al [-tsia•l] s. -et; pl. =
tredjedels år, period av
fyra månader

terti{al}rap{port s.
1terti{är [-tsiä•r] adj. -t -a

som kommer i tredje
hand el. utgör tredje
stadium o.d.; som tillhör
tertiärtiden m.m.

2terti{är [-tsiä•r] s. oböjl.
tertiärtid o.d.; svensk t.

terti{är}av{lagr{ing s.
terti{är}kred{it s.
terti{är}lån s.
terti{är}peri{od{en s. best.
terti{är}stadi{um s.; t.ex. av

sjukdom
terti{är}tid{en s. best. peri-
oden mellan krita o.
kvartär

terz{ett [-(t)sett•] äv. ters{ett
[-ett•] s. -en -er ensemble för

tonstycke för tre solo-
röster med ackompanjemang
m.m.

terz{in [-tsi•n] s. -en -er
strof av tre femfotade
jambiska versrader med
första o. tredje raden rimm-
ande med mittraden i följande
strof

terz{in}dikt s.
tes s. -en -er lärosats som

skall bevisas el. försvaras
tesaur{era v. -de dra undan
ur cirkulationen o. lagra
guld el. betalningsmedel o.d.

tesaur{er{ing s.
tesaur{us [-au•-] s. -en -ar

stor ordsamling; be-
greppsordbok

te}serv{is s.
tes}för{fatt{are s.
te}sil s. -en -ar
te}sked s.
te{skeds{vis adv.
te}skörd s.
tesla}ström [tess•-] s.
elektrisk ström med hög
spänning o. frekvens

1test [tes•t] s. -et el. -en; pl. =
el. -er prov för utrönande av
intelligens el. lämplighet el. av
maskins funktionsduglighet
m.m.

2test [tes•t] s. -en -ar oordn-
ad tofs el. stripa av hår

testa v. -de pröva med test
testa{ment{ar{isk [-a•r-] adj.

-t -a; testamentariskt för-
ordnande givet i testa-
mente

testa{mente [-en•t-] s. -t -n
förordnande om kvar-
låtenskap; sista budskap
till efterföljare m.m.;
Gamla o. Nya testamentet
i Bibeln

testa{ment{era v. -de ge gm
testamente

testa{ment{lig [-en•t-] adj. -t
-a; t. fond grundad på
testamente

testa{ments}arv{inge s.
testa{ments}be{vak{ning s.
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testa{ments}exekut{or s.
testa{ments}giv{are s.
testa{ments}tag{are s.
testa{ments}tvist s. -en -er
testa{ments}vittne s.
test}an{lägg{ning s.; för kärn-

vapentest
test{are s. -n; pl. =, best. pl.

testarna
test{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; testamentsgivare

test}bana s.
test}bild s.
test}cykel s., till 1cykel
test}flyg{are s.
test}fråga s.
test}för{are s.
test}hår{ig adj. -t -a
test{ig [tes•t- el. te•st-] adj. -t

-a; testigt hår
test{ikel [-ikk•-] s. -n test-

iklar hanlig könskörtel
hos människor belägen i
pungen, sädeskörtel

test{ikel}in{flamm{at{ion s.
test{im{oni{um [-o•-] s. test-

imoniet testimonier intyg,
betyg, vitsord

test}köra v.
test}kör{ning s.
test}met{od s.
test{ning [tes•t-] s. -en -ar
testo{ster{on [-å•n] s. -et
manligt könshormon från
testiklar

test}pan{el s.
test}peri{od s.
test}pil{ot s.
test}proto{koll s.
test}re{sult{at s.
test}sänd{ning s.
tes}tugg{are s. -n; pl. =, best.

pl. testuggarna
test}värde s.
te}supé s.
tetani [-i•] s. -n muskel-
kramp orsakad av låg
kalkhalt i blodet

tetan{us [te•-] s. oböjl. stel-
kramp; en t.

tetan{us}bakt{erie s.
tet{as v. tetades ªprov.º retas
tête-à-tête [tätatä•t] s. -n

[-en] -r [-er] el. tät{a{tät
[-atä•t] -en -er möte el.
samtal på tumanhand
mellan älskande

tet{ig adj. -t -a ªprov.º ret-
sam; besvärlig; konstig

tetra s. -n tetror 1 (akvarie)-
fisk 2 förpackning i
tetraederform för drycker;
till varumärket Tetra

tetra{eder [-e•d-] s. -n tetra-
edrar regelbunden polyeder
med fyra ytor, fyrplaning

tetra{edr{isk adj. -t -a
tetra{glott [-ått•] s. -en -er
fyrspråkig ordbok

tetra{glott}lex{ik{on s.
tetra{gon [-å•n] s. -en -er
fyrhörning

tetra{logi [-gi•] s. -n -er litter-
ärt verk i fyra delar

tetra{plo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., tetraploida
med fyra kromosomupp-
sättningar

tetr{ark [-ar•k] s. -en -er
vasallfurste i romerska
riket under antiken m.m.

teut{on [tevtå•n el. -o•n] s.
-en -er person tillhörande
ett forntida germanfolk;
tysk o.d.

teut{on{isk adj. -t -a
te}vagn s.
te}vatten s.
teve s. -n; som pl. vanl. teve-

apparater TV – Sms: teve-
apparat, färgteve osv., se
TV-apparat, färg-TV osv.

text s. -en -er
texta v. -de
text}ana{lys s.
text}an{nons s.
text{are s. -n; pl. =, best. pl.

textarna
text}be{handl{ing s.
text}bok s., till 1bok
text}bubbla s.; i tecknade

serier
text}frag{ment s.
text}för{fatt{are s.
text}för{klar{ing s.
text}häfte s.

1text{il [-i•l] adj. -t -a; textila
material material till
textilier

2text{il s. -en -er produkt av
textilarbete

text{il}arbet{are s.
text{il{are [-ti•-] s. -n; pl. =,

best. pl. textilarna person
som sysslar med textil-
konst el. arbetar inom
textilindustri o.d.

text{il}ateljé s.
text{il}fabr{ik s.
text{il}fiber s.
text{il}form{giv{are s.
text{il}före{tag s.
text{il}handel s.
text{ili{er [-i•l-] s. pl. pro-
dukter av vävning el.
stickning el. virkning
m.m.

text{il}im{port s.
text{il}industri s.
text{il}in{stit{ut s.
text{il}kemi s.
text{il}konst s.
text{il}konst{när s.
text{il}konst{när{inna s.
text{il}kris s. -en -er
text{il}lär{are s.
text{il}mask{in s.
text{il}mönster s.
text{il}pro{dukt s.
text{il}pro{dukt{ion s.
text{il}slöjd s.
text{il}tryck s.
text{il}vara s.
text{il}växt s.
text}kom{ment{ar s.
text}krit{ik s.
text}krit{isk adj. -t -a
text{lig adj. -t -a; t. mot-

svarighet motsvarighet
i texten

text}lingv{ist{ik s.
text}läs{ning s.
text}massa s.
text}med{del{ande s.
text}mängd s.
text{ning s.
text}rad s. -en -er
text}re{klam s.
text}remsa s.
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text}sida s.
text}ställe s.
text}sänd{ning s.
text}tele{fon s.
text}tolk{ning s.
text}trogen adj.
text-TV el. text-tv s.
textu{ell adj. -t -a
text}under{lag s.
text{ur [-u•r] s. -en -er
sammansättning el.
hopfogning, t.ex. av korn
i bergart; teckning el.
mönstring hos materials
yta, ytbeskaffenhet m.m.

text{ur{era v. -de ge textur,
t.ex. krusighet åt garn

text{ur{er{ing s.
text{ur}för{ändr{ing s.
text}ut{lägg{ning s.
te}är{en{pris s.
T-form{ad [te•-] adj.
thai [taj] s. oböjl.; folkgrupp

som talar thaispråk
thai}länd{are s. -n; pl. =, best.

pl. thailändarna inv. i
Thailand

thai}ländsk adj. -t -a
thai}ländska s. -n thai-

ländskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

thai}siden s.; handvävt natur-
siden (från Thailand)

thai}språk s.; tillhörande
språkgrupp i Thailand, Laos,
Burma m.m.

thespis}kärra s.; beteckning
för resande teatersäll-
skap

thessali{er [-a•l-] s. -n; pl. =
inv. i Thessalien

thessal{isk adj. -t -a
Thessalon{ik{er}brev{et [-i•-]

namn; i Bibeln
thinner [ti-] s. -n giftig för-
tunningsvätska för färg-
er m.m.

thinner}för{gift{ad adj.
thinner}sniff{ning s.
thor{ax [to•- el. tå•-] äv.

tor{ax s. oböjl. bröstkorg;
mellankropp hos insekt;
en t.

thor{ax}kir{urgi s.
thor{ax}klin{ik s.
thriller [tr- el. eng. uttal] s.

-n; pl. = el. enl. eng. böjn.
gm skräckeffekter
spännande roman el.
film m.m., rysare

thriller}ef{fekt{er s. pl.
thym{us [ty•m-] äv. tym{us s.

-en -ar körtel i brösthål-
an, bräss

thyrox{in [ty-, -i•n] s. -et
sköldkörtelhormon

thyrsos s. oböjl. stav som
fungerar som guden
Dionysos kännetecken;
en t.

thyrsos}stav s. -en -ar
tia s. -n tior siffran 10; ngt
som är nummer 10; tio-
kronorsmynt

ti{am{in [-i•n] s. -et vitamin
(i lever, jäst m.m.)

tiara [tia•-] s. -n tiaror
österländsk hög prakt-
mössa; påvekrona; ut-
smyckat diadem

tibast [ti•-] s. -en växt
tibast}buske s.
tibast}bär s.
tibet{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Tibet

tibet{ansk adj. -t -a
tibet{anska s. -n tibetanskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
1tick s. -et; pl. =
2tick interj.; återgivande ljud

från ur m.m.
1ticka v. -de; uret tickar
2ticka s. -n tickor svamp
tick{ning s. -en -ar
tick}röta s.
tick-tack interj.; härmning av

klockljud
tics [tikks] s. pl. åter-
kommande ofrivilliga
rörelser el. muskelryck-
ningar i ansiktet o.d.

tid s. -en -er; alla tiders fest
ªvard.º utomordentlig fest
e.d.; i sinom t. vad det
lider o.d.; komma i t.; tids
nog tillräckligt tidigt; tre-

tiden – Sammansättningsfog,
se resp. ord.

tida adv. ªåld.º tidigt; sent
och t.

tid}del{ning s. fördelning av
maskintid till datoran-
vändare

tide}bok s., till 1bok ªhist.º
krönikeartad historisk fram-
ställning

tide}bön s.
tide}gärd s.; bönegudstjänst

m.m.
tide}lag s. -et; pl. = akt av
könsumgänge mellan
människa o. djur

tide{lags}brott s.; i. ä. lagstift-
ning

tid{end{er s. pl. ªåld.º nyhet-
er, underrättelser

tide}räkn{ing s. kronologi
tide}varv s.
tid}fästa v. tidfäste
tid}fäst{ning s.
tid}giv{ning s.
tid{ig adj. -t -a
tid{ig{are}lägga v.
tid{ig{are}lägg{ning s.
tid{ig{are}lär{are s. lärare
som undervisar i årskurs
1–7 på grundskolan

tid{ig}dia{gnos s.
tid{ig{het s.
tid{ig}medel{tida adj. oböjl.
tid}kont{roll s.
tid{kont{roll}ur s. -et; pl. =
tid}lön s.
tid}lös adj. -t -a
tid}lösa s. -n tidlösor växt
tid{löse}frö s.
tid{lös{het s.
tid}mät{are s.
tid}mät{ning s.
tid{ning s. -en -ar
tid{nings}anka s. oriktig
uppgift i tidning

tid{nings}an{nons s.
tid{nings}art{ikel s.
tid{nings}bi{laga s.
tid{nings}blad s.
tid{nings}bud s.
tid{nings}bunt s.
tid{nings}de{batt s.
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tid{nings}död s.
tid{nings}folk s.
tid{nings}före{tag s.
tid{nings}för{sälj{are s.
tid{nings}hus s.
tid{nings}hylla s.
tid{nings}hög s.
tid{nings}inter{vju s.
tid{nings}kamp{anj s.
tid{nings}kiosk s.
tid{nings}klipp s.
tid{nings}kor{re{spond{ent s.
tid{nings}kung s.
tid{nings}led{are s.
tid{nings}led{ning s.
tid{nings}lägg s. -et; pl. =
tid{nings}läs{are s.
tid{nings}läs{ning s.
tid{nings}man s., till 1man
tid{nings{manna}bana s.
tid{nings}mogul s.
tid{nings}not{is s.
tid{nings}nummer s.
tid{nings}packe s.
tid{nings}papper s.
tid{nings}pojke s.
tid{nings}pre{numer{at{ion s.
tid{nings}press s. -en -ar
tid{nings}re{cens{ent s.
tid{nings}re{cens{ion s.
tid{nings}re{dakt{ion s.
tid{nings}re{dakt{ör s.
tid{nings}re{fer{at s.
tid{nings}re{port{age s.
tid{nings}rubr{ik s.
tid{nings}sida s.
tid{nings}skriv{eri s.
tid{nings}spalt s.
tid{nings}styr{else s.
tid{nings}stånd s. -et; pl. =
tid{nings}ställ s.
tid{nings}stöd s.
tid{nings}tryck s.
tid{nings}tryck{eri s.
tid{nings}upp{gift s.
tid{nings}ur{klipp s.
tid{nings}ut{giv{are s.
tid{nings}värld{en s. best.
tid{nings}äg{are s.
tid}punkt s.
tid}rymd el. tids}rymd s.
tids}ad{verb s.
tids}anda s.

tids}an{giv{else s.
tids}a{spekt s.
tids}atmo{sfär s.
tids}av{snitt s.
tids}av{stånd s.
tids}axel s.
tids}be{frakta v.
tids}be{frakt{ning s.
tids}be{grepp s.
tids}be{gränsa v.
tids}be{gräns{ning s.
tids}be{räkn{ing s.
tids}be{spar{ande adj. oböjl.
tids}be{ställ{ning s.
tids}be{stämd adj.
tids}be{stämma v.
tids}be{stäm{ning s.
tids}be{ton{ad adj.
tids}bild s.
tids}bi{sats s.
tids}brist s.
tids}bunden adj.
tids}dikt s.
tids}doft s.
tids}doku{ment s.
tids}en{het s.
tids}en{lig adj. -t -a
tids}en{lig{het s.
tids}epok s.
tids}fakt{or s.
tids}feno{men s.
tids}frist s.
tids}fråga s.
tids}färg s.
tids}följd s.
tids}för{driv s. -et; pl. =
tids}för{lust s.
tids}för{skjut{ning s.
tids}gräns s.
tids}hist{or{isk adj. -t -a
tids}horisont s.
tids}in{del{ning s.
tids}in{ställa v.
tids}in{ställ{ning s.
tids}inter{vall s.
tids}ko{ef{fici{ent s.
tid}skrift s. -en -er
tid{skrifts}art{ikel s.
tid{skrifts}nummer s.
tid{skrifts}re{dakt{ion s.
tid{skrifts}re{dakt{ör s.
tid{skrifts}rum s.
tid{skrifts}ut{giv{ning s.

tids}kräv{ande adj. oböjl.
tids{lig adj. -t -a som avser
tid, tids-; som tillhör tid-
ens o. förgänglighetens
värld

tids{lig{het s.
tids}läge s.
tids}längd s.
tids}marg{in{al s.
tids}mask{in s.
tids}med{vet{ande s.
tids}med{veten adj.
tids}mell{an{rum s.
tids}miljö s.
tids}mått s.
tids{mäss{ig adj. -t -a
tids}nöd s.
tids}om{ställ{ning s.
tids}ordn{ing s.
tids}peri{od s.
tids}per{spekt{iv s.
tidspillan se tidsspillan

1tids}plan äv. tidplan s. -en 
-er – Formen tidplan anv.
mest i bet. ”schema”.

2tids}plan s. -et; pl. =
romanens olika t.

tids}plan{er{ing s.
tids}press s. -en
tids}pro{gram s.
tids}prägel s.
tids}ram s.
tids}rikt{ig adj. -t -a
tids}rum s. -met
tidsrymd se tidrymd
tids}samm{an{hang s.
tids}scen s.
tids}schema s.
tids}sign{al s.
tids}skala s.
tids}skede s.
tids}skildr{ing s.
tids}skill{nad s.
tids}skäl s. av t.
tids}smak s.
tids}spegel s.
tids}spill{an äv.

tid}spill{an s.; best. =; en t.
tids}studie s.
tids{studie}man s., till 1man
tids}tecken s.
tidstillägg avstavas tids}-

till{lägg s.
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tids}trogen adj.
tids}typ{isk adj. -t -a
tids}upp{fatt{ning s.
tids}upp{gift s.
tids}upp{lev{else s.
tids}ut{dräkt s. -en
tids}ut{rymme s.
tids}ut{tryck s. ªspråkv.º
tids}vinst s.
tids}värde s.; för ton m.m.
tids}zon s.
tids}ålder s.
tids}å{skåd{ning s.
tids}åt{gång s.
tids}öd{ande adj. oböjl.
tids}över{drag s.
tid}tab{ell s.
tid{tab{ells}en{lig adj. -t -a
tid}tag{are s.
tid{tag{ar}ur s. -et; pl. =
tid}tag{ning s.
tid}tals adv.
tid}ur s. -et; pl. =
tid}vatten s.
tid{vatten(s)}kraft{verk s.
tid{vatten(s)}ström s.
tid{vatten(s)}våg s. -en -or
tid}vinn{ande adj. oböjl.
tid{vis adv.
tie se tio
tie-break [taj•brejk] s. -et;

pl. = avslutning av set i
tennis efter ställningen
6–6

tiga v. teg, tigit pres. tiger
tig{are s. -n; pl. =, best. pl.

tigarna
tiger s. -n tigrar djur
tiger}bur s.
tiger}fäll s.
tiger}haj s.
tiger}hjärta s. tröst för ett t.
klen tröst o.d.

tiger}hopp s.; i gymnastik
tiger}lilja s.
tiger}orm s.
tiger}rand{ig adj. -t -a
tiger}skinn s.
tiger}språng s.
tiger}strimm{ig adj. -t -a
tigga v. tiggde; t. om ngt
tigg{ar}barn s.
tigg{ar}brev s.

tigg{are s. -n; pl. =, best. pl.
tiggarna

tigg{ar}färd s.
tigg{ar}munk s.
tigg{ar}orden s.
tigg{ar}påse s.
tigg{ar}stav s. -en -ar
tigg{eri [-ri•] s. -et -er
tigg{erska s. -n tiggerskor
tight se tajt
tights se tajts
tigre{an s. -en -er person
från Tigré (etiopisk
provins)

tigre{ansk adj. -t -a
tigr{er{ad adj. tigerfärgad,
tigerrandig

tigrinja [-in•ja] s. oböjl.;
språk i Etiopien

tigr{inna s. -n tigrinnor
tigerhona

tik s. -en -ar hynda
tik}valp s.
tilde s. -n -r tecknet ˜ som

t.ex. anger muljering i
spanskan

tilja s. -n tiljor golvplanka;
teaterscen m.m.

till prep. o. adv. gå, sitta t.
bords; jäkta sig t. döds så
att man dör; t. havs, t.
lands m.fl. se hav, land osv.;
en timme t.; t. och med, t.
slut

tillaga avstavas till}laga v. _
tillagning avstavas till}lag{-

ning s.
till}baka [-ba•-] adv. mot
utgångspunkten; bakåt;
åter; igen m.m.

till{baka}bild{ad adj.
till{baka}bild{as v. tillbaka-

bildades
till{baka}bild{ning s.
till{baka}blick s.
till{baka}blick{ande adj. oböjl.
till{baka}böjd adj.
till{baka}drag{ande s. -t
till{baka}dragen adj.
till{baka}dragen{het s.
till{baka}drag{ning s.
till{baka}driven adj.
till{baka}driv{ning s.

till{baka}glid s.
till{baka}gå{ende adj. oböjl.
till{baka}gång s. -en -ar
till{baka}hållen adj.
till{baka}kall{ad adj.
till{baka}kamm{ad adj.
till{baka}kast{ad adj.
till{baka}kommen adj.
till{baka}komst s. -en
till{baka}lagd adj.
till{baka}lut{ad adj.
till{baka}marsch s.
till{baka}press{ad adj.
till{baka}rikt{ad adj.
till{baka}rop{ad adj.
till{baka}ryck{ande adj. oböjl.
till{baka}ryck{ning s.
till{baka}rygg{ande adj. oböjl.
till{baka}satt adj.
till{baka}satt{het s.
till{baka}skjuten adj.
till{baka}skåd{ande adj. oböjl.
till{baka}slagen adj.
till{baka}struken adj.
till{baka}studs{ande adj.

oböjl.
till{baka}ställd adj.
till{baka}stött adj.
till{baka}syft{ande adj. oböjl.
till{baka}sätt{ning s.
till{baka}tagen adj.
till{baka}tryckt adj.
till{baka}träd{ande s. -t
till{baka}trängd adj.
till{baka}träng{ning s.
till{baka}tåg s. -et; pl. =
till{baka}verk{ande adj. oböjl.
till{baka}vikt adj.
till{baka}visa v. _
till{baka}vis{ning s.
till{baka}väg s.
till}baks [-ba•-] adv. ªvard.º
tillbaka

till}be el. till}bedja v.
till}bedj{an s.; best. =; en t.
till{bedj{ans}värd adj.
till}bedj{are s.
till}be{hör s. -et; pl. = tillhör-
ande utrustningsdel o.d.

till}be{reda v.
till}be{red{ning s.
till}bland{ad adj.
till}bland{ning s.
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till}bliv{else s. -n
till{bliv{else}hist{oria s.
till{bliv{else}pro{cess s.
till}bomm{ad adj.
till}bom{ning s.
till}bringa v. t. en vecka i

fjällen vistas
till}bring{are s. -n; pl. =, best.

pl. tillbringarna serverings-
kärl

till}buckl{ad adj.
till}buckl{ing s.
till}bud s. -et; pl. =
till buds [-u•-] adv. stå till

buds finnas att tillgå
till}byggd adj.
till}bygge s.
till}bygg{nad s.
till}byta v. t. sig el. byta sig

till el. byta till sig ngt
till}bör{lig adj. -t -a som sig
bör, skälig

till}bör{lig{en adv.
till}bör{lig{het s.
till}dela v. priset tilldelades

honom el. han tilldelades
el. blev tilldelad priset

till}del{ning s. -en -ar
till dels [-e•-] äv. till}dels

adv. delvis; i vissa hänse-
enden

1till dess [-ess•] adv. till den
tiden

2till dess [-ess•] konj. tills
till}dikt{ad adj.
till}dikt{ning s.
till}dra äv. till}draga v. t. sig
hända

till}drag{ande adj. oböjl.
till}drag{else s. -n -r händ-
else

till}drag{ning s. åtdragning
till}döma v.
till}döm{ning s.
till}er{känna v.
till}falla v.
till}fart s.
till{farts}väg s.
till}fas{ning s.
till}fil{ning s.
till finn{and{es [-finn•-] äv.

till}finn{and{es adv. vara t.
stå att finna, finnas

till}flykt s.
till{flykts}ort s. -en -er
till}flöde s.
till}foga v. 1 tillägga o.d.

2 vålla o.d.
till}form{ning s.
till}freds [-e•-] adj. oböjl.
nöjd, belåten

till{freds}ställa [till•-] v.
till{freds}ställ{ande adj. oböjl.
till{freds}ställ{bar adj. -t -a
till{freds}ställd adj.
till{freds}ställd{het s.
till{freds}ställ{else s. -n
till}friskna v. _
till}friskn{ande s. -t
till{friskn{ings}tid s.
till}frusen adj.
till}frys{ning s.
till}fråga v.
till}fråg{an s.; best. =; en t.;

på t.
till fullo [-full•-] äv. till}fullo

adv. fullständigt, helt
till}fyll{est [-fyll•-] el. till

fyll{est adv. tillräckligt o.d.
till{fyll{est}gör{ande adj.

oböjl.
till fånga [-ån•-] äv. till}-

fånga adv. ta ngn t.
till{fånga}ta äv. till{fånga}-

taga v.
till{fånga}tag{ning s.
till}fälle s. -t -n
till{fäll{es}dikt s.
till}fäll{ig adj. -t -a
till}fäll{ig{het s. -en -er; till-

fälligheternas spel
till{fäll{ig{hets}arbete s.
till{fäll{ig{hets}dikt s.
till{fäll{ig{hets}dikt{ning s.
till{fäll{ig{hets}jobb s.
till{fäll{ig{hets}poet s.
till{fäll{ig{hets}rim s. -met;

pl. =, best. pl. -men
till{fäll{ig{hets}vers s.
till}fäll{igt{vis adv. händelse-
vis m.m.

till}föra v. _ förse med ngt
till}för{ing s.
till}för{lit s. -en tillit o.d.
till}för{lit{lig adj. -t -a
till}för{lit{lig{het s.

till{för{lit{lig{hets}tävl{ing s.
till}för{ne [-ö•-] adv. ªåld.º
förr, förut

till}för{ordna v.
till}försel s. -n
till{försel}väg s.
till}för{sikt s. -en tillit, för-
tröstan o.d.

till}för{säkra v.
till}för{säkr{an s.
till}gift s. -en ªåld.º förlåtelse
till}given adj. vara ngn t.
till}given{het s.
till}gjord adj. förkonstlad

o.d.
till}gjord{het s.
till godo [-go•-] el. till}godo

adv. ha ngt t.; räkna sig ngt
t. räkna ngt som fordran
el. räkna sig ngt till för-
tjänst

till{godo}föra v.
till{godo}göra v. utnyttja

m.m.; t. sig dra nytta av,
tillgodoräkna sig

till{godo}hav{ande s. -t -n
till{godo}kvitto s.
till{godo}njuta v. åtnjuta
till{godo}räkna v. medräkna

till fördel o.d.; t. sig ngt
till{godo}se v. t. behov; t. sig
förse sig o.d.

till{godo}se{ende s.
till{godo}skriva v.
till}grepp s. ªjur.º det att
olovligt ta ngt

till{grepps}brott s.
till}gripa v. _ t. el. gripa till

drastiska metoder ta till,
använda men endast t.
värdeföremål

till}gräns{ande adj. oböjl.
till}gå v. 1 ªmest opers.º ske,
förlöpa  2 ha (vara,
finnas) att tillgå kunna
nyttja(s), ha (vara,
finnas) tillgänglig

till}gång s. -en -ar
till{gångs}konto s.
till}gäng{lig adj. -t -a
till{gäng{lig}göra v. samling-

arnas tillgängliggörande
till}gäng{lig{het s.
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till handa [-han•d-] el. till}-
handa adv. gå ngn t. bi-
träda el. hjälpa ngn

till{handa}gå v. ªjur.º förse
med

till{handa}gå{ende s.
till{handa}hålla v.
till{handa}håll{ning s.
till}handla v. t. sig ngt
till hands [-han•ds] äv.

till}hands adv. vara t. till
reds, till förfogande

till}hjälp s. hjälp; med t. av
till}hopa [-o•-] adv. till-
sammans; som förled i sms
ªåld.º hop-

till{hopa}lagd adj. ªåld.º
till{hopa}slagen adj. ªåld.º
till}huggen adj.
till}hugg{ning s.
till}hut{ad adj. ªvard.º
till}hut{ning s. -en -ar
till}hyfs{ad adj.
till}hyfs{ning s.
till}hygge s. föremål att slå
med o.d.

till}hyvl{ing s.
till}håll s. -et; pl. = vistelse-
ort vanl. i negativ bet.

till}hålla v. uppmana, till-
säga o.d.

till}håll{are s.; i lås
till{håll{ar}lås s. -et; pl. =

dörrlås
till{hålls}plats s.
till}höft{ad adj.
till}höra v. _
till}hör{ande adj. oböjl.
till}hör{ig adj. -t -a
till}hör{ig{het s. -en -er
tillika avstavas till}lika [-li•-]

adv. dessutom m.m.
tillimning avstavas till}-

lim{ning s.
till{int{et}gjord adj.
till{int{et}göra [-in•t-] v.
göra till intet, förstöra,
krossa o.d.

till{int{et}gör{else s. -n
tillit avstavas till}lit s. -en
förtroende, förtröstan

tillitsfull avstavas
till{lits}full adj. -t -a

till}jämn{ing s.
till}kalla v.
till}kap{ning s.
till}kitt{ning s.
till}klippt adj.
till}klistr{ing s.
till}klämd adj.
till}kläm{ning s.
till}knipen adj.
till}knip{ning s.
till}knuten adj.
till}knyckl{ad adj.
till}knyckl{ing s.
till}knyt{ning s.
till}knäppt adj. ªmest bildl.º
svårtillgänglig, tystlåten
o. stel

till}knäppt{het s.
till}knöl{ad adj.
till}komma v. _ kostnaden

för frakt tillkommer el.
kommer till men det till-
kommer honom (att); till-
komme ditt rike

till}komm{ande adj. oböjl.
till}komm{else s. -n
till}komst s. -en
till{komst}hist{oria s.
till{komst}tid s.
till}konstr{ad adj.
till}koppla v. _
till}koppl{ing s.
till}kork{ad adj.
till}kork{ning s.
till{korta}komm{ande s.

-t -n
till}krångl{ad adj.
till}krångl{ing s.
till}kvickn{ad adj.
till}kämpa v. t. sig el. kämpa

sig till ngt
till känna [-çänn•-] el.

till}känna adv. ge ngt t.
meddela ngt; ge sig t.
avslöja vem man är, visa
sig, låta höra av sig

till{känna}ge äv. till{känna}-
giva v.

till{känna}giv{ande s. -t -n
till}köp s.
till}köpt adj.
till}mak{ning s.; ä. metod att

spränga i gruvor gm eldning

med ved o. begjutning med
vatten

till}mur{ning s.
till}mäle s. -t -n glåpord o.d.
till}mäta v. tillerkänna, till-
skriva; t. ngn el. sig ngt

till}mät{ning s.
till möt{es [-ö•-] äv. till}-

möt{es adv. gå ngn t. gå att
möta ngn; göra ngn till
viljes o.d.

till{möt{es}gå v.
1till{möt{es}gå{ende adj. oböjl.
2till{möt{es}gå{ende s.
till}namn s.
till}nyktra v. _
till}nyktr{ing s.
till}närm{else{vis [till•- el.
-när•m-] adv. inte t. inte
på långt när

tillopp avstavas till}lopp s.
tilloppsvatten avstavas till{-

lopps}vatten s.
till}pack{ad adj.
till}pack{ning s.
till pass [-ass•] äv. till}pass

adv. komma väl t.
till}passa v. _
till}pass{ning s.
till}platt{ad adj. hoptryckt;

ªbildl.º svarslös
till}platt{ning s.
till}plugg{ad adj.
till}plugg{ning s.
till}press{ning s.
till}propp{ad adj.
till}propp{ning s.
tillra v. -de rinna sakta, falla

droppvis; tårarna tillrade
till}reda v. _, till 3reda
till}red{else s. -n -r
till}red{ning s.
till reds [-e•-] äv. till}reds

adv. i beredskap; jfr reds
till}regla äv. till}rigla v. _
till}regl{ing äv. till}rigl{ing s.
till}res{ande adj. oböjl.
till}rest adj.
till}rigg{ning s.
tillrigla se tillregla
tillrigling se tillregling
till}rinn{ande adj. oböjl.
till}rinn{ing s.
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till{rinn{ings}om{råde s.
till}rop s.
till}ropa v. t. ngn ngt el. ropa

ngt till ngn
till}rufs{ad adj.
till}rund{ad adj.
till}rund{ning s.
till{rygga}lägga v. lägga
bakom sig, avverka

till}råda v., till 1råda
till}råd{an s.; best. =; en t.;

göra ngt på ngns t.
till}råd{lig adj. -t -a
till}råd{lig{het s.
till}räck{lig adj. -t -a
till}räck{lig{het s.
till}räkna v. t. ngn el. sig ngt
till}räkne{lig adj. -t -a som
kan ställas till ansvar o.d.

till}räkne{lig{het s.
till{räkne{lig{hets}ålder s.
till rätta [-rätt•-] el. till}rätta

adv. komma t. med
till{rätta}kommen adj.
till{rätta}lägga v. lägga till
rätta, besiktiga m.m.

till{rätta}lägg{ande s. -t -n
till{rätta}lägg{ning s.
till{rätta}skaffa v. skaffa till
rätta ngt förkommet

till{rätta}visa v. förebrående
rätta, läxa upp

till{rätta}vis{ning s.
till}rör{ing el. till}rör{ning s.

1tills konj. till den tid då, till
dess att

2tills prep. till en tidpunkt;
vänta tills i morgon

till{salu}hålla [-sa•-] v. hålla
ngt till salu

till}samm{ans [-samm•-] äv.
till}samm{an adv.

till{samm{an}tagen adj.
till}sats s. -en -er
till{sats}medel s.
till{sats}ämne s.
till}se v. _
till sinn{es [-sinn•-] adv.
till sist [-sis•t] adv. till slut

m.m.
till}sjask{ad adj.
till}skansa v. -de orättmätigt
skaffa; t. sig ngt

till}skapa v. -de
till}skarv{ning s.
till}skift{ning s.
till}skjuta v. _
till}skjut{ning s.
till}skott s. -et; pl. = bidrag

m.m.
till{skotts}foder s.
till{skotts}kap{it{al s.
till{skotts}när{ing s.
till}skrift s. skriftlig till-
ägnan m.m.

till}skriva v. 1 skriva ett
formellt brev till  2 tiller-
känna, tillräkna; t. ngn
ngt

till}skriv{ning s.
till}skruv{ad adj.
till}skruv{ning s.
till}skrynkl{ad adj.
till}skrynkl{ing s.
till}skynda v. verka för
till}skynd{an s.; best. =; en t.;

på ngns t. föranstaltande
o.d.

till}skynd{ande adj. oböjl.
komma t.

till}skynd{are s. -n; pl. =,
best. pl. tillskyndarna

till}skynd{else s. -n -r
till}skära v. _, till 2skära
till{skär{ar}bord s.
till}skär{are s.
till{skär{ar}kurs s.
till}skär{ning s.
till{skär{nings}mönster s.
till}slag s. slag på boll i spel;
överraskande polisin-
gripande

till}slag{ning s.
till}slamm{ad adj.
till}slam{ning s.
till}slip{ad adj.
till}slip{ning s.
till}sluta v., till 3sluta
till}slut{ning s.
till}slät{ad adj.
till}slät{ning s.
till}snäst adj.
till}snörd adj.
till}snör{ning s.
till}snörp{ning s.
till}spetsa v. _

till}spets{ning s.
till}spik{ning s.
till spillo [-spill•-] adv. gå,

ge till spillo gå, ge för-
lorad

till{spillo}ge äv.
till{spillo}giva v.

till{spillo}given adj.
till}spärra v. _
till}spärr{ning s.
till}spök{ad adj.
till}stamp{ad adj.
till}stamp{ning s.
till}sticka v. _ -de utöka
genom stickning

till}stick{ning s.
till}stopp{ning s.
till}stram{ning s.
till}strömm{ande adj. oböjl.
till}ström{ning s.
till}stuk{ad adj.
till}stuk{ning s.
till}stunda v.
till}stund{ande adj. oböjl.
till}stymm{else s. -n -r
ansats el. tecken till ngt

till}styrd adj.
till}styrka v. tillråda, för-
orda o.d.

till}styrk{an s.; best. =; i pl. 
används tillstyrkanden; 
en t.

till}styrk{ande s. -t -n
till}styrk{are s.
till}stå v. tillstod, tillstått,

tillstådd n. tillstått, pres.
tillstår erkänna, medge

till}stå{ende s.
till}stånd s. -et; pl. =
till{stånds}an{sök{an s.
till{stånds}be{vis s.
till{stånds}fråga s.
till{stånds}giv{ande adj.

oböjl.
till{stånds}giv{ning s.
till{stånds}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. tillstånds-
havarna

till{stånds}mynd{ig{het s.
till{stånds}pröv{ning s.
till{stånds}verb s. verb som
uttrycker ett tillstånd,
t.ex. sova
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till}städ{es [-ä•-] adv. vara t.
närvarande, på platsen;
komma t. infinna sig

till{städ{es}kommen adj.
till{städ{es}var{ande adj. oböjl.
till}städja v. ªåld.º tillåta
till}städj{an s.; best. =
till}städj{else s. -n
till}ställa v. överlämna till

ngn, tillsända
till}ställ{ning s. -en -ar
bjudning, fest; arrange-
mang m.m.

till}ständ{ig adj. -t -a tillåt-
lig, tillbörlig, passande

till}ständ{ig{het s.
till}stängd adj.
till}stäng{ning s.
till}stök{ad adj.
till}stök{ning s.
till}stöta v. _; oförutsett in-
träffa

till}svarv{ad adj.
till}svarv{ning s.
tills vid{are [-vi•-] äv. tills}-

vid{are adv. för obestämd
tid framåt o.d.

tills{vid{are}an{ställd adj.
tills{vid{are{an}ställ{ning s.
tills{vid{are}för{ordn{ande s.
till}syn s. uppsikt, över-
vakning o.d.

till syn{es [-sy•-] äv. till}-
syn{es adv. som det ser ut,
skenbart

till{syn{ings}man s. -nen; pl.
-män, best. pl. -männen

till{syn{ings}pers{on{al s.
till{syns}an{svar s.
till{syns}fråga s.
till{syns}läk{are s.
till{syns}lär{are s.
till{syns}man s., till 1man
till{syns}mynd{ig{het s.
till{syns}org{an s.
till{syns}skyld{ig{het s.
till{syns}verk{sam{het s.
till}såg{ad adj.
till}såg{ning s.
till}säga v. _ gör som du blir

tillsagd
till}säg{else s. -n -r
till}säg{ning s. -en -ar

till}sända v.
till}sänd{ning s.
till}sätta v. _
till}sätt{ning s. -en -ar
till{sätt{nings}för{far{ande s.
till{sätt{nings}ärende s.
till}ta äv. till}taga v. öka o.d.
till}tafs{ad adj. tilltufsad
till}tag s. påhitt o.d.
tilltaga se tillta

1till}tag{ande adj. oböjl. t.
vind

2till}tag{ande s. -t; vara i t.
till}tagen adj. för högt t. be-
räknad, anslagen o.d.

till}tagsen [-tags- el. -takks-]
adj. tilltagset tilltagsna
driftig, företagsam; på-
flugen, framfusig o.d.

till}tagsen{het s.
till}tal s.
till}tala v. -de behaga; med
ett yttrande rikta sig till,
åtala o.d.

till}tal{ande adj. oböjl.
till{tals}form s. -en -er
till{tals}namn s.
till{tals}ord s.
till{tals}skick s.
till}tot{ad adj. ªvard.º
till}tramp{ad adj.
till}tramp{ning s.
till}trassl{ad adj.
till}trassl{ing s.

1till}tro s. vinna t. bli trodd
2till}tro v. t. ngn ngt tro ngt

om ngn
till}trubb{ad adj.
till}trubb{ning s.
till}tryck{ning s.
till}träda v., till 2träda; t. ett

arv, en tjänst
till}träd{are s. -n; pl. =, best.

pl. tillträdarna
till}träde s. -t -n
till{träd{es}dag s.
till{träd{es}rätt s.
till}tufs{ad adj. omilt be-
handlad

till}tufs{ning s.
till}tugg s. -et
till}tvinga v. t. sig ngt el.

tvinga sig till el. till sig ngt

till}tvål{ad adj. ªvard.º
till}tvål{ning s. ªvard.º
till}tyga v. _ illa t. ngn gå
illa åt ngn

till}tyg{ad adj. illa t.
till}tänkt adj. planerad, till-
ämnad

till}täpp{ning s.
till}täppt adj.
tilluft avstavas till}luft s.
till}val s. -et; pl. =
till{vals}kurs s.
till{vals}möj{lig{het s.
till{vals}syst{em s.
till{vals}ämne s.
till{vals}ärende s.
till}vand adj.
till vara [-va•-] el. till}vara

adv. ta t. ta hand om
till{vara}ta äv. till{vara}taga v.
till{vara}tag{are s.
till}var{else s. -n -r tillvaro,
existens

till{var{else}form s. -en -er
till}varo s. -n liv, förefintlig-
het o.d.

till{varo}form s. -en -er
till}verka v. -de framställa,
förfärdiga

till}verk{are s. -n; pl. =, best.
pl. tillverkarna

till{verk{ar}stämpel s.
till}verk{ning s. -en -ar
till{verk{nings}en{het s.
till{verk{nings}fel s.
till{verk{nings}industri s.
till{verk{nings}kap{ac{itet s.
till{verk{nings}kost{nad s.
till{verk{nings}met{od s.
till{verk{nings}nummer s.
till{verk{nings}pro{cess s.
till{verk{nings}rätt s.
till{verk{nings}tid s.
till vilj{es [-vil•j-] adv. göra

ngn till viljes
till}vinka v.
till}vinna v. t. sig ngt
till}vita v. -de ge skulden
för, beskylla; det tillvitad-
es honom el. han tillvitad-
es el. blev tillvitad att ha
gjort det

till}vit{else s. -n -r

tillstädes 924
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till}vrid{ning s.
till}vrängd adj.
till väga [-vä•-] el. till}väga

adv.
till{väga}gå{ende s. ªåld.º
till{väga{gångs}sätt s.
till}välla v. -de; t. sig ngt

med våld bemäktiga sig
till}vänja v.
till}vänj{ning s.
till{vänj{nings}peri{od s.
till{vänj{nings}risk s.
till}växa v. _, till växa
till}växla v. t. sig el. växla

sig till el. till sig ngt
till}växt s. -en växande;
ökning o.d.

till{växt}be{främj{ande adj.
oböjl.

till{växt}eko{nomi s.
till{växt}före{tag s.
till{växt}horm{on s.
till{växt}hämm{ande adj.

oböjl.
till{växt}kraft s.
till{växt}medel s.
till{växt}möj{lig{het s.
till{växt}pro{cess s.
till{växt}reg{ion s.
till{växt}rubb{ning s.
till{växt}takt s.
till}yrd adj.
till}yx{ad adj.
till}yx{ning s.
tillåta avstavas till}låta v.

tillät, tillåtit, tillåten
tillåtet tillåtna, pres.
tillåter ge lov; medge o.d.

tillåtelse avstavas till}-
låt{else s.

tillåten avstavas till}låten adj.
tillåtet tillåtna

tillåtlig avstavas till}låt{-
lig adj. -t -a

tillåtlighet avstavas till}låt{-
lig{het s.

tillägg avstavas till}lägg s.
-et; pl. = tilläggande;
tillagd del, tillskott o.d.;
tilläggning

tillägga avstavas till}lägga v.
_ 1 tillfoga, utöka med
o.d. 2 tilldela o.d.

tilläggning avstavas till}-
lägg{ning s. före fartygets
t. vid kaj innan fartyget
lägger till vid kaj

tilläggningsbrygga avstavas
till{lägg{nings}brygga s.

tilläggsanslag avstavas till{-
läggs}an{slag s.

tilläggsavgift avstavas till{-
läggs}av{gift s.

tilläggsavtal avstavas till{-
läggs}av{tal s.

tilläggsbestämmelse
avstavas till{läggs}be{-
stämm{else s.

tilläggsbiljett avstavas
till{läggs}bilj{ett s.

tilläggsbrygga avstavas
till{läggs}brygga s.; som båt
lägger till vid

tilläggsbudget avstavas
till{läggs}budget s.

tilläggsförslag avstavas
till{läggs}för{slag s.

tilläggsförsäkring avstavas
till{läggs}för{säkr{ing s.

tilläggsisolera avstavas
till{läggs}isol{era v.

tilläggsisolering avstavas
till{läggs}isol{er{ing s.

tilläggskaj avstavas
till{läggs}kaj s.

tilläggslån avstavas
till{läggs}lån s.

tilläggsmandat avstavas
till{läggs}mand{at s.

tilläggspension avstavas
till{läggs}pens{ion s.

tilläggsplats avstavas
till{läggs}plats s.

tilläggsproposition avstavas
till{läggs}pro{pos{it{ion s.

tilläggsstat avstavas
till{läggs}stat s.

tilläggsvis avstavas
till}läggs{vis adv.

tilläggsämne avstavas
till{läggs}ämne s.

till}ägna [-nn-] v. t. ngn en
bok; t. sig lägga sig till
med, lära sig m.m.

till}ägn{an s.; best. =; en t.
till}ägn{else s. -n

till}äg{or s. pl. tillhörande
ägor

till}ämna v. planera, i sina
planer tilldela o.d.

tillämpa avstavas till}-
lämpa v. omsätta i prakt-
ik; praktiskt använda o.d.

tillämpare avstavas till}-
lämp{are s.

tillämpbar avstavas till}-
lämp{bar adj. -t -a

tillämpbarhet avstavas
till}lämp{bar{het s.

tillämplig avstavas till}lämp{-
lig adj. -t -a; i tillämpliga
delar

tillämplighet avstavas till}-
lämp{lig{het s.

tillämpning avstavas till}-
lämp{ning s. -en -ar

tillämpningsföreskrift
avstavas till{lämp{nings}-
före{skrift s.

tillämpningsområde avstavas
till{lämp{nings}om{råde s.

tillämpningsregel avstavas
till{lämp{nings}regel s., till
1regel

tillämpningsövning avstavas
till{lämp{nings}öv{ning s.

till ända [-än•d-] äv. till}-
ända adv. gå t. ta slut,
upphöra

till{ända}gången adj.
till{ända}lupen adj. tillända-

lupet tilländalupna till-
ändagången

till ävent{yrs [-ä•v-] adv.
möjligen, kanske rentav

tillödning avstavas till}-
löd{ning s.

till}öka v. utöka
till}ök{ning s. -en -ar
till}önska v. t. ngn god jul
till}önsk{an s.
till}önsk{ning s.
till övers [-ö•v-] adv.; jfr

övers
tilta s. -n tiltor av plog vänd
jordremsa

tilt}rot{or s.; för sönderdelning
av tiltor

tima v. -de ªåld.º hända, ske
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tim}an{ställd adj.
tim}an{ställ{ning s.
tim}an{tal s.
tim}arvode s.
timb{al [-a•l] s. -en -er färs

e.d. lagad i form i vatten-
bad; mördegsskål med
fyllning m.m.

timb{al}form s. -en -ar
timbre [tä•nber] s. -n
klangfärg; färgton

time-out [tajmau•t] s. oböjl.
kort avbrott begärt av
lagen i vissa bollsporter;
en t.

timer [taj•m-] s. -n; pl. = el.
enl. eng. böjn. tidur som
ger signal el. startar el.
stoppar apparat vid in-
ställd tid m.m.

timer}funkt{ion s.
tim}er{sätt{ning s.
tim}glas s.
tim{glas}form{ig adj. -t -a
tim{id [-i•d] adj.; n. sing.

obest. obrukl., timida blyg-
sam, försynt, försagd

tim{id{itet [-e•t] s. -en
tim{ing [taj•-] el. tajm{ing s.

-en -ar tidsmässig an-
passning el. samordning;
jfr tajmning

timj{an s. -en el. = (krydd)-
växt

timj{an(s)}blad s.
tim}kost{nad s.
tim{lig [tim•-] adj. -t -a jord-
isk, världslig, förgänglig;
t. lycka, timliga omsorger

tim{lig{het s. -en
tim}lär{are s.
tim{lär{ar}tjänst s.
tim}lön s.
timme s. -n timmar el.

timma -n -r – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

timmer s. timret; pl. =, best.
pl. timren grov stock; ofta
koll. grovt rundvirke

timmer}av{lägg s. -et; pl. =
avlastningsplats för
timmer

timmer}av{verk{ning s.

timmer}bil s.
timmer}bråte s. -n timmer-

bråtar
timmer}bröt s.
timmer}driv{ning s.
timmer}flott{are s.
timmer}flotte s.
timmer}flott{ning s.
timmer}fora s.
timmer}gran s. -en -ar
timmer}hugg{are s.
timmer}hus s.
timmer}hygge s.
timmer}kista s.
timmer}koja s.
timmer}kälke s.
timmer}kör{ning s.
timmer}lada s.
timmer}lass s.
timmer}läns s.
timmer}länsa s.
timmer}man s., till 1man äv.

skalbagge
timmer{mans}penna s.
timmer}sax s.
timmer}skog s.
timmer}släp s.
timmer}spel s.
timmer}stek s. -et; pl. =
timmer}stock s.
timmer}svans s.; såg
timmer}såg s.
timmer}tall s.
timmer}träd s.
timmer}väg s.
timmer}vägg s.
timmer}välta s.
timotej [-ej•] s. -en gräs
timotej}frö s.
tim}peng s. -en
tim}penn{ing s.
tim}plan s. -en -er
tim{plane}för{slag s.
timra v. -de bygga av 

timmer
timr{ing s.
tims}gammal adj.
tim}slag s.
tims}lång adj. -t -a
tim}tal s. oböjl. i t.
tim}tals adv.
tim}tjänst s.
tim{vis adv.

tim}vis{are s.
1tina v. -de bringa att smälta

o.d.
2tina s. -n tinor mindre

laggkärl, bytta o.d.; bur-
formigt fiskredskap för
fångst av hummer el. ål m.m.

tinder s. tindret
tinder}ögd adj.
tindra v. -de glittra,
glimma o.d.

ting s. -et; pl. = 1 sak
2 domstolssammanträde
i lägsta instans; möte m.m.

tinga v. -de beställa i förväg
tingel}tangel [-tan•- el. tin•-]

s. tingeltanglet värdelös
grannlåt; publikfriande
underhållning

tingel{tangel}mus{ik s.
ting{est s. -en -ar föremål,
sak

ting}föra v.
ting}för{ing s.
ting{lig adj. -t -a 1 som rör
materiella ting, materiell;
världslig, jordisk o.d.
2 ªprov.º behändig, lätt-
skött, bekväm m.m.

ting{lig{het s.
ting}ord s.
tings}bord s.
tings}dom{are s.
tings}fisk{al s.
tings}frid s.
tings}hus s.
tings}lag s. -et; pl. =
tings}mer{it s.
tings}mer{it{er{ad adj.
tings}mer{it{er{ing s.; ä. mot-

svarighet till notariemeritering
tings}not{arie s.
tings}plats s.
tings}pre{dik{an s.
tings}rätt s.
tings{rätts}för{handl{ing s.
tings}sal s.
tings}ställe s.
tings}tjänst{gör{ing s.
tin{ing s.; till 1tina
tinkt{ur [-u•r] s. -en -er pre-

parat med drogextrakt i
alkoholhaltigt lösnings-
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medel; färg el. metall i
vapensköld

tinkt{ur}be{red{ning s.
tinne s. -n tinnar uppskjut-
ande parti intill skottglugg
på murkrön o.d.; spets,
topp m.m.

tinn{ing s. -en -ar
tinn{ing}ben s.
tinn{ing}grop s.
tinn{ing}lob s.
tinnit{us [tinn•-] s. oböjl.

ªmed.º sjukdom i form av
sus och ringningar i
öronen; en t.

tio äv. vard. tie räkn. t. 
tusen hopskr. äv.; t. tusende
el. mest tiotusende ordnings-
tal; tio-i-topp, tio-i-topp-
lista

tio- i sms som innehåller
svavel som ersättare för
syre

tio}dubbel adj.
tio}dubbla v.
tio}dubbl{ing s.
tio}fald{ig adj. -t -a
tio}falt adv.
tio}fot{ing s. -en -ar
tio}för{en{ing s. ªkem.º
tio}grad{ig adj. -t -a
tio{hundra}tal{et s. best.
tio-i-topp s. oböjl.
tio-i-topp-lista s.
tio}kamp s. -en -er ªsport.º

med tio idrottsgrenar
tio}kamp{are s. -n; pl. =, best.

pl. tiokamparna
tio}krona s.
tio{kron{ors}sedel s.; tidigare

sedel
ti{ol [-å•l] s. -en ªkem.º illa-

luktande svavelhaltig organisk
förening

tio}mila adj. oböjl.
tio{mila}skog s.
tio{min{ut{ers}rast s. -en -er

1ti{on{de räkn.
2ti{on{de s. -n el. -t avgift el.

(i ä. tid) skatt utgörande
tiondel av avkastning

tiondedel se tiondel
ti{on{de}giv{are s.

ti{on}del äv. ti{on{de}del s.
tio}pack s. -en -ar förpack-
ning med tio stycken av
ngt

tio}plast s. ªkem.º
tio}ring{ad adj.
tio}siffr{ig adj. -t -a
tio}syra s. ªkem.º
tio}tagg{are s. -n; pl. =, best.

pl. tiotaggarna
tio}tal s. ett t. man omkr.
tio man; från tiotalet mest
från 1910-talet

tio}tal{ism [-is•m] s. -en
tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
tio}tals adv.
tio{tals}siffra s.
tio}tusen räkn.
tio}tusen{de räkn.
tio{tusen{kron{ors}sedel s.
tio{tusen}tal s.
tio{tusen}tals [-tu•- el. ti•o-]

adv.
tio{vån{ings}hus s.
tio}växl{ad adj.; om cykel
tio}år{ig adj. -t -a
tio}år{ing s.
tio{års}peri{od s.
tio{års}åldern s. best.
tio}ör{ing s. -en -ar tidigare

mynt
tipp s. -en -ar 1 spets  2 an-
ordning för avstjälpning;
avstjälpningsplats m.m.

tippa v. -de 1 stjälpa av el.
ut; bringa att stjälpa om-
kull el. slå runt  2 avge
tips; gissa o.d.

tipp}an{ordn{ing s.
tipp{are s. -n; pl. =, best. pl.

tipparna
tipp{bar adj. -t -a till tippa 1
tipp}flak s.
tipp}form{ig adj. -t -a
tipp{ning s.
tipptopp se tiptop
tipp}vagn s.
tips s. -et; pl. = gissning om

utgång av tävling; vadhåll-
ning med sådan(a) giss-
ningar; vink, anvisning

tipsa v. -de ge en vink om
el. anvisning på ngt

tips{are s. -n; pl. =, best. pl.
tipsarna

tips}kup{ong s.
tips}medel s. pl.
tips}om{gång s.
tips}pro{men{ad s.
tips}rad s. -en -er
tips}re{sult{at s.
tips}tjänst s.
tips}vinst s.
tip}top [tipp•tåpp] el. tipp}-

topp adj. oböjl. utmärkt,
fulländad o.d.

tip{top}form s. i t.
tir s. -en -ar spiralgående
ränna mellan parter i
tågvirke

tira v. -de 1 fylla tirar i tåg
med garn  2 ªvard.º titta

tir{ad [-a•d] s. -en -er
ramsa, ordsvall

tir{ning s. -en -ar till tira 1
tis}dag s. -en äv. vard. tisdan;

pl. -ar; i tisdags
tis{dags}soppa s.
tissel s. tisslet; t. och tassel
viskningar, hemlighets-
makeri o.d.

tissel}tassel [-tass•- el.
tiss•-] s.

tissla v. -de; t. och tassla
tissl{are s. -n; pl. =, best. pl.

tisslarna
tistel s. -n tistlar 1 växt

2 stång mellan dragdjur
för parspänt fordon,
tistelstång

tistel}borre s. -n tistelborrar
ulltistel

tistel}fjäril s.
tistel}stång s.
tistel}tagg s.
tistr{on s. -et; pl. = ªprov.º
svart vinbär; svart vin-
bärsbuske

tistr{on}buske s.
tita s. -n titor fågel

1tit{an [-a•n] s. -en -er gud i
antik grekisk mytologi;
jätte o.d.

2tit{an [-a•n] s. -en el. -et
metall

tit{an}di{ox{id s.
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tit{an}im{plant{at s. ªodont.º
tit{an{isk adj. -t -a jättelik,
övermänsklig

tit{an}järn s.
tit{an}skruv s.; för tandprotes
titel [titt•- el. ti•t-] s. -n

titlar
titel}blad s.
titel}bort{lägg{ning s.
titel}dikt s.
titel}fig{ur s.
titel}fråga s.
titel}för{svar{are s.
titel}håll{are s.
titel}match s.; om mästar-

titel
titel}nov{ell s.
titel}roll s. -en -er
titel}sjuk adj. -t -a
titel}sjuka s.
titel}stil s.
tito{ism [-is•m] s. -en kom-
munism enligt Titos
modell

tito{ist s. -en -er
titr{era v. -de bestämma
halt av ämne i lösning gm
att tillföra reagerande
ämne i känd koncentrat-
ion m.m.

titr{er}ana{lys s.
titr{er{ing s.
titr{er}vätska s.

1titt s. -en -ar hastig blick;
kort besök o.d.

2titt adv. ofta, ideligen; t.
och ofta; t. och tätt

titta v. -de; titt ut! mest yttrat
i lek med barn

titt{are s. -n; pl. =, best. pl.
tittarna

titt{ar}frekv{ens s.; på TV
titt{ar}opin{ion s.
titt{ar}pan{el s.
titt{ar}siffr{or s. pl.
titt{ar}storm s.
titt{ar}succé s.
titt{ar}under{sök{ning s.
titt}glugg s.
titt}hål s.
titt{håls}kir{urgi s. kirurg-
iska ingrepp via små
operationshål

titt}in [-inn•] s. oböjl. kort
visit; en tittin

titt}skåp s.
titt}ut [-u•t] s. oböjl. leka

tittut
titt}öga s. titthål i ytter-
dörr

titul{at{ur [-u•r] s. -en -er
titel el. titlar; titelskick
o.d.

titul{era v. -de tilltala med
titel, kalla

titul{er{ing s.
titul{är [-ä•r] adj. -t -a blott
till namnet utan mot-
svarande tjänst o.d.

titul{är}pro{fess{or s.
titul{är}prost s.
tivoli [ti•- el. tivv•-] s. -t -n
nöjesfält o.d.

tivoli}art{ist s.
tixo{trop [-å•p] adj. -t -a;

tixotropa färger geléart-
ade färger med ringa
benägenhet att droppa

tixo{tropi [-i•] s. -n egen-
skap att vara geléaktig
vid normaltillstånd men
bli flytande vid omrör-
ning

tja interj.; angivande tvekan el.
betänksamhet el. måttlig upp-
skattning o.d.

tjabb s. -et ªprov.º
tjabba v. -de ªprov.º tjafsa;
gräla

tjabb{ig adj. -t -a
tjack s. -et; pl. = 1 ªstarkt

nedsättandeº flicka
2 knappast pl. ªvard.º
narkotika

tjacka v. -de ªvard.º köpa
tjafs s. -et ªvard.º
tjafsa v. -de ªvard.º
tjafs{ig adj. -t -a
tjafs{ig{het s.
tjalk s. -en -ar enmastat
jaktriggat nederländskt
lastsegelfartyg för kust-
fart i ä. tid

tjall s. -et ªvard.º angiveri
o.d.; fel, trassel (t.ex. t. på
linjen)

tjalla v. -de ªvard.º ange,
anmäla; skvallra

tjall{are s. -n; pl. =, best. pl.
tjallarna ªvard.º

tjat s. -et
tjata v. -de
tjat{ig adj. -t -a
tjat{ig{het s.
tjatter s. tjattret
tjattra v. -de
tjattr{ig adj. -t -a
tjeck s. -en -er inv. i
Tjeckien

tjeck{is{era v. -de göra
tjeckisk

tjeck{is{er{ing s.
tjeck{isk adj. -t -a
tjeck{iska s. -n tjeckiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
tjecko}slov{ak [-a•k] s. -en 

-er inv. i det forna
Tjeckoslovakien

tjecko}slov{ak{isk adj. -t -a
tjecko}slov{ak{iska s. -n

tjeckoslovakiskor kvinna
från det forna Tjecko-
slovakien

tjej s. -en -er ªvard.º flicka el.
kvinna

tjej}band s.
tjej}idrott s.
tjej}jobb s.
tjej}lopp s.
tjej}tjus{are s.
tje-ljud se tj-ljud
tjerkess [-ess•] s. -en -er
person tillhörande ett
kaukasiskt folk i Sovjet-
unionen

tjerkess{isk adj. -t -a
tjerkess{iska s. -n tjerkess-

iskor 1 ej pl.; språk
2 kvinna

tjetjen [tçetçe•n] s. -en -er
inv. i Tjetjenien

tjetjensk adj. -t -a
tji s. oböjl. ªvard.º ingenting;

få t. missräkna sig, bli
snopen

tjim s. -met ªvard.º glam,
stoj; tjo och tjim

tjimma v. -de ªvard.º
glamma, stoja
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1tjing s. oböjl. ªvard.º ha första
t. (på ngt) stå först i tur
till ngt

2tjing interj. ªvard.º anv. som
hälsningsord m.m.

tjinuski [çinus•ki] el.
kinuski s. -n ªsärsk. finl.º
kolasås, kolaglasyr

tj-ljud [çe•-] el. tje-ljud s.
1tjo interj. ªvard.º angivande

glädje (o. kraftkänsla) m.m.
2tjo s. -et ªvard.º stoj, stim

o.d.; tjo och tjim
tjoa v. -de ªvard.º ropa tjo,
hojta o.d.

tjock adj. -t -a; tjocka
släkten nära släktingar

tjocka s. -n dimma
tjock}bottn{ad adj.
tjock}buk{ig adj. -t -a
tjock{en s. best. vara på t.

ªvard.º vara gravid
tjock}flyt{ande adj. oböjl.
tjock}hals{ad adj.
tjock}hud{ad adj.
tjock}hud{ig adj. -t -a
tjock}hud{ing s. -en -ar
tjock}huvud s. ªvard.º
tjock}hår{ig adj. -t -a
tjock{is s. -en -ar ªvard.º
tjock{lek s. -en -ar
tjock}mag{ad adj.
tjockna v. -de bli tjockare

m.m.
tjock}olja s.
tjock}skal{ig adj. -t -a
tjock}skalle s. ªvard.º dum-
huvud

tjock}skall{ig adj. -t -a ªvard.º
tjock}tarm s.
tjock}vägg{ig adj. -t -a
tjock}ända el. tjock}ände s.
tjog [-å•-] s. -et; pl. =
tjog}tal s.
tjog}tals adv.
tjog{vis adv.
tjo}hej [-hej•] interj.
tjomme [-omm•-] s. -n

tjommar ªvard.º mans-
person

tjonga v. -de ªvard.º slå en
boll hårt och utan pre-
cision

tjorva v. -de ªvard.º t. till sig
trassla till sig, råka i
oordning

tjorv{ig adj. -t -a ªvard.º
tjosta v. -de ªprov.º andas
tungt, pusta

tjuder s. tjudret; pl. =, best.
pl. tjudren kreatursbind-
sel fäst vid påle i marken

tjuder}lina s.
tjuder}påle s.
tjudra v. -de; t. en ko
tjudr{ing s. -en -ar
tjuga s. -n tjugor 1 hö-
gaffel m.m. 2 ªvard.º
tjugokronorssedel

tjugo äv. tjugu el. vard. tjuge
[regionalt äv. uttalat
çugi] räkn. t. tusen hopskr.
äv.; t. tusende el. mest
tjugotusende ordningstal

tjugo}en [-enn• äv. -e•n]
räkn.; vid uppräkning äv.
tjugoett; klockan tjugo-
ett

tjugo{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

tjugo}ett [-ett•] s. oböjl.; kort-
spel

tjugoett se tjugoen
tjugoettiden avstavas

tjugo{ett}tid{en [-ett•-] s.
best. vid t.

tjugo}fald{ig adj. -t -a
tjugo}falt adv.
tjugo}fem [-femm•] räkn.
tjugo{fem{watts}lampa
[-femm•-] s.

tjugo{fem}ör{ing [-femm•-] s.
-en -ar tidigare mynt

tjugo}fyra [-fy•-] räkn.
tjugo{fyra}karat{ig [-fy•-] adj.

-t -a
tjugo}första räkn.; mask.

tjugoförste
tjugo{hundra}tal{et s. best.
tjugo{kron{ors}sedel s.
tjugo}lapp s.; sedel
tjug{on}dag äv.

tjug{on{de}dag{(en) s. oböjl.
t. Knut

tjug{on{de räkn.
tjugondedag se tjugondag

tjug{on}del äv. tjug{on{de}-
del s.

tjugo}nio [-ni•o] äv. vard.
tjugo}nie [-ni•e] räkn.

tjugo}pro{cent{ig adj. -t -a
tjugo}sex [-sek•s] räkn.
tjugo}sju [-su•] räkn.
tjugo}tal s. ett t. omkring
tjugo; tjugotalets författ-
are

tjugo}tal{ist [-is•t] s. -en -er
tjugo{tals}stil s.
tjugo}tre [-tre•] räkn.
tjugo}tusen räkn.
tjugo}tusen{de räkn.
tjugo}två [-två•] räkn.
tjugo}år{en s. pl. best. i t.
tjugo}år{ig adj. -t -a
tjugo}år{ing s.
tjugo}års adj. oböjl. en t.

yngling
tjugo{års}åldern s. best.
tjugo}åtta [-ått•a] räkn.
tjugo{ör{es}fri{märke s.
tjug}skaft s.; till tjuga 1
tjugu se tjugo

1tjur s. -en -ar hanne av nöt-
kreatur, älg, ren, hjort
m.fl.

2tjur s. -en mörk o. hård
ved av krokigt växande
barrträd

tjura v. -de vara missnöjd
el. sur el. surt el. envist mot-
strävig o.d.; ªprov. äv.º
gråta

tjur}fäkt{are s.
tjur}fäkt{ning s.
tjur{fäkt{nings}arena s.
tjur}gran s. -en -ar
tjur}horn s.
tjur}huvud s.
tjur}hålla v. ªvard.º tjur-
skalligt hålla på ngt

tjur{ig adj. -t -a
tjur{ig{het s.
tjur}kalv s.
tjur}nacke s.
tjur}rus{ning s.
tjur}skalle s. ªvard.º
tjur}skall{ig adj. -t -a ªvard.º
envis, tjurig o.d.

tjur}skall{ig{het s. ªvard.º
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tjur}tall s.
tjur}upp{föd{are s.
tjur}ved s.
tjusa v. -de bedåra, för-
trolla, hänföra

tjus{are s. -n; pl. =, best. pl.
tjusarna

tjus{ar}kon{ung{en s. best. t.
Gustav III

tjus{ar}lock s. -en -ar
tjus{erska s. -n tjuserskor
tjus}full adj. -t -a
tjus{ig adj. -t -a ªvard.º tjus-

iga melodier
tjus{ig{het s.
tjus}kraft s.
tjus{ning s.
tjus{nings}kraft s.
tjut s. -et; pl. =
tjuta v. tjöt, tjutit, pres.

tjuter
tjuv äv. (vard., mest i sms)

tjyv s. -en -ar som förled i
sms ofta utan lov el. i smyg

tjuva v. -de ªvard.º stjäla
tjuv{akt{ig adj. -t -a
tjuv{akt{ig{het s.
tjuv}dans s.
tjuv{eri [-i•] s. -et -er stöld
tjuv}fiska v.
tjuv}fiske s.
tjuv}gods s.
tjuv{gods}gömma s.
tjuv}gubbe s.
tjuv}gömma s.
tjuv}gömm{are s. -n; pl. =,

best. pl. tjuvgömmarna
hälare

tjuv}hålla v. hålla på ngt för
att luras o.d.

tjuv}jakt s.
tjuv}knep s.
tjuv}koppla v. t. en bil för

start utan nyckel
tjuv}larm s.; alarm
tjuv}liga s.
tjuv}lyssna v.
tjuv}lyssn{ing s.
tjuv}läsa v.
tjuv}läs{ning s.
tjuv}mjölka v.
tjuv}mjölk{ning s.
tjuv{nad s. -en -er

tjuv{nads}brott s.
tjuv}nyp s. ge ngn ett t.
tjuv}näste s.
tjuv}pojke s. odygdig pojke
tjuv}pojks{akt{ig adj. -t -a
tjuv{pojks}glimt s.
tjuv}röka v.
tjuv}rök{ning s.
tjuv}sam{hälle s.
tjuv}sena s. armbågsnerv
tjuv}skjuta v.
tjuv}skytt s.
tjuv}skytte s.
tjuv}spel s.; i uttr. tjuv- (äv.

tjyv-) och rackarspel
ªvard.º spel med bluff o.
knep m.m.

tjuv}start s.
tjuv}starta v.
tjuv}streck s.
tjuv}säker adj.
tjuv}tag s. fult tag o.d.
tjuv}titt s.
tjuv}titta v.
tjuv}tjock adj. -t -a ªvard.º må

tjuvtjockt må mycket illa
tjuv}trick s. -et; pl. =
tjuv}tryck s.
tjuv}trycka v.
tjuv}träna v.
tjuv}trän{ing s.
tjuv}vittja v.
tjuv}åka v.
tjuv}åk{ning s.
tjyv se tjuv
tjäder s. -n tjädrar fågel
tjäder}hane s.
tjäder}hanne s.
tjäder}hona s.
tjäder}höna s.
tjäder}lek s.
tjäder}spel s.
tjäder}tupp s.
tjäla v. -de; marken tjälar
blir hårdfrusen

tjäl}bild{ning s.
tjäl}bunden adj.
tjäle s. -n is (i jorden) i frusen
mark

tjäl}fri adj.
tjäll s. -et; pl. = ªåld.º ringa
boning

tjäl}loss{ning s.

tjäl{ning s.
tjäl}skada s.
tjäl}skott s.
tjäna v. -de; t. pengar; det

tjänar ingenting till har
ingen nytta med sig o.d.

1tjän{are s. -n; pl. =, best. pl.
tjänarna

2tjän{are [çä•nare el. vard.
çäna] interj.; anv. som häls-
ningsord

tjän{ar{inna s. -n tjänarinnor
tjän{ar{inne}ställ{ning s.
tjän{ar}stab s.
tjän{ar}ställ{ning s.

1tjän{is adj. oböjl. ªvard.º vara
t. med ngn god vän

2tjän{is interj. ªvard.º
tjän{lig adj. -t -a lämplig,
passande

tjän{lig{het s.
tjänst s. -en -er; stå till t.

med bistå med; göra ngn
en t. – Sammansättningsfog,
se resp. ord.

tjänst{akt{ig adj. -t -a
tjänst{akt{ig{het s.
tjänste s.; pl. = tjänsteför-
sändelse; ett t.

tjänste}ande s.; försynt
tjänare

tjänste}an{ge{lägen{het s.
tjänste}an{svar s.
tjänste}be{sök s.
tjänste}bil s.
tjänste}bo{stad s.
tjänste}brev s.
tjänste{brevs}rätt s.
tjänste}dräkt s.
tjänste}fel s.
tjänste}flicka s.
tjänste}folk s.
tjänste}fri adj.
tjänste}fri{het s.
tjänste}före{tag s.
tjänste}för{rätt{ande adj.

oböjl.
tjänste}för{rätt{ning s.
tjänste}för{se{else s.
tjänste}för{slag s.
tjänste{för{slags}nämnd s.
tjänste}för{sänd{else s.
tjänste}för{teckn{ing s.
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tjänste}grad s.
tjänste}gren s.
tjänste}grupp{liv{för{-

säkr{ing s.
tjänste}hjon s. ªåld.º
tjänste}hund s.
tjänste}häst s.
tjänste}inne{hav{are s.
person som innehar
tjänst; ªfinl.º kommunalt
anställd tjänsteman

tjänste}kate{gori s.
tjänste}klass s.
tjänste{kol{lekt{iv}av{tal s.

ªfinl.º
tjänste}kort s. betalkort för
tjänstebruk

tjänste}kupé s.
tjänste}kuv{ert s.
tjänste}kvinna s. ªhist.º tjän-
arinna

tjänste}läk{are s.
tjänste}man s. -nen; pl.

tjänstemän, best. pl.
tjänstemännen löntagare
med arbetsledande el.
förvaltande uppgifter o.d.

tjänste{manna}an{svar s.
tjänste{manna}för{slag s.
tjänste{manna}grupp s.
tjänste{manna}nivå s. på t.
tjänste{manna}org{an{is{-

at{ion s.
tjänste{manna}rör{els{en s.

best.
tjänste}med{del{ande s.
tjänste}o{dug{lig adj. -t -a
tjänste}pens{ion s.
tjänste}pens{ion{er{ing s.
tjänste}pist{ol s.
tjänste}plikt s.
tjänste}plikt{ig adj. -t -a
tjänste{plikts}lag s. -en -ar
tjänste}post s.
tjänste}regle{mente s.
tjänste}resa s.
tjänste}rum s.
tjänste}sekt{or s.
tjänste}skriv{else s.
tjänste}ställe s.
tjänste}ställ{ning s.
tjänste}tid s.
tjänste}till{sätt{ning s.

tjänste}upp{drag s.
tjänste}ut{öv{ning s.
tjänste}vapen s.
tjänste}vikt s.
tjänste}väg s. ärendet be-

handlas tjänstevägen
tjänste}ålder s.
tjänste}å{ligg{ande s.
tjänste}år s.
tjänste}åt{gärd s.
tjänste}ärende s.
tjänst}färd{ig adj. -t -a
tjänst}färd{ig{het s.
tjänst}göra v.
tjänst}gör{ing s.
tjänst{gör{ings}be{tyg s.
tjänst{gör{ings}skyld{ig{het s.
tjänst{gör{ings}tid s.
tjänst}led{ig adj. -t -a
tjänst}led{ig{het s.
tjänst{led{ig{hets}an{sök{an s.
tjänst}vill{ig adj. -t -a
tjänst}vill{ig{het s.

1tjära s. -n
2tjära v. -de
tjär}blomster s.; växt
tjär}bloss s.
tjär}bränn{ing s.
tjär}dal s.
tjär}doft s.
tjär}drev s.
tjär}fläck s.
tjär}färg s.
tjär{ig adj. -t -a
tjär}kok{are s.
T-järn [te•-] s.; med T-formig

profil
tjärn s. -en äv. -et; pl. -ar äv.

= liten skogssjö
tjär{ning s.
tjär}papp s.
tjär{papps}tak s.
tjär}pyts s.
tjär}salva s.
tjär}sand s.
tjär}sticka s.
tjär}stryka v.
tjär}stryk{ning s.
tjär}tunna s.
tjär}tvål s.
tjär}ugn s.
tjär}vatten s.
tjär}ved s.

t-ljud [te•-] s.
toa s. -n ªvard.º toalett; gå

på t.
toal{ett [-ett•] s. -en -er
tvättrum; avträde,
klosett m.m.; klädsel;
klänning; tvättning o. på-
klädning o.d.; göra t. klä
på sig, klä om sig,
snygga upp sig

toal{ett}art{ikel s.
toal{ett}be{styr s.
toal{ett}be{sök s.
toal{ett}bord s.
toal{ett}etui s.
toal{ett}hink s.
toal{ett}papper s.
toal{ett}rum s.
toal{ett}sak{er s. pl.
toal{ett}spegel s.
toal{ett}stol s.
toalettvål avstavas toal{ett}-

tvål s.
toal{ett}väska s.
toa}papper s.
toast}master [tå•st- el.
tou•st-] s. person som ut-
bringar skålar o. anmäl-
er talare vid större fest o.d.

tobak [tobb•- äv. to•-] s. -en
ªfinl. äv.º cigarett

tobak{ist [-is•t] s. -en -er
tobakshandlare

tobaks}af{fär s.
tobaks}auto{mat s.
tobaks}blad s.
tobaks}bo{lag s.
tobaks}bruk s.
tobaks}brun adj. -t -a
tobaks}buss s.; till 1buss 3
tobaks}doft s.
tobaks}fabr{ik s.
tobaks}färg{ad adj.
tobaks}handel s.
tobaks}handl{are s.
tobaks}hosta s. ªfinl.º rök-
hosta

tobaks}kon{sumt{ion s.
tobaks}lada s.
tobaks}lukt s.
tobaks}odl{are s.
tobaks}paus s. ªfinl.º rök-
paus

931 tobakspaus

21202 Ordlista T  12-11-27  10.24  Sida 931



tobaks}pipa s.
tobaks}planta s.
tobaks}plant{age s.
tobaks}pung s.
tobaks}re{klam s.
tobaks}rök s.
tobaks}rök{ning s.
tobaks}skatt s.
tobaks}var{or s. pl.
tobis s. -en -ar fisk
tobis}grissla s.
tobis}kung s.; fisk
tocc{ata [-ka•-] s. -n tocc-

ator komposition för
tangentinstrument el. luta
i fritt gestaltad stil e.d.

tocka v. -de ªprov.º flytta,
maka; t. (på) sig; t. ihop
sig

tocken pron. tocket tockna
ªprov.º sådan

toddy [tådd•y el. -i] s. -n; pl.
-ar el. toddar glas med
dryck av sprit el. vin,
vatten, socker m.m.

toddy}glas s.
toffel s. -n tofflor
toffel}blomma s.
toffel}djur s.
toffel}hjälte s. underkuvad
äkta man

toffla v. -de ªvard.º gå i
tofflor el. försiktigt o.d.;
sparka; t. till besegra, slå
i fotboll

tofs s. -en -ar
tofs{ig adj. -t -a; t. ragg
tofs}lärka s.
tofs}mes s.; fågel
tofs}prydd adj.
tofs}skiv{ling s.
tofs}vipa s.
toft s. -en -er tvärgående
sittbräde i båt

toft}kant s.
toft}väg{are s. -n; pl. =, best.

pl. toftvägarna ribba e.d.
som toft vilar på

toga [-å•- äv. -o•-] s. -n
togor romersk mantel

toga}klädd adj.
togol{es [-e•s] s. -en -er inv.
i Togo

togol{es{isk adj. -t -a
togol{es{iska s. -n togoles-

iskor kvinna
1tok s. -en -ar äv. toker -n

tokar fåne, stolle; skämt-
are, upptågsmakare m.m.

2tok s. -en buske
3tok s. -et; pl. = galenskap,

tokeri m.m.; på t. fel, åt
skogen o.d.

toka s. -n tokor kvinnlig
tok

tokaj{er [-aj•-] s. -n ungerskt
brungult vin

tokaj{er}flaska s.
tok{as v. tokades bära sig åt
som en tok el. tokar o.d.

tok}buske s.
tok{en{skap s. -en -er galen-
skap, tokeri

toker se 1tok
tok{eri [-i•] s. -et -er
tok{ig adj. -t -a
tok{ig{het s. -en -er
tok}prat s.
tok}ro{lig adj. -t -a
tok}ro{lig{het s.
tok}skalle s. ªvard.º
tok}stolla s.
tok}stolle s.
tok}stoll{ig adj. -t -a
tok}stoll{ig{het s.
toler{abel [-a•-] adj. -t toler-

abla tillåtlig, uthärdlig,
dräglig

toler{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er fördragsamhet;
förmåga att tåla läke-
medel el. gift o.d.; tillåten
måttvariation

toler{ans}grad s.
toler{ans}gräns s.
toler{ans}marg{in{al s.
toler{ans}mått s.
toler{ans}prov s. -et; pl. =
toler{ans}tröskel s.
toler{ant [-an•t el. -an•t] adj.;

n. =, -a som visar tolerans
toler{era v. -de fördra, tåla,
överse med, finna sig i

toler{er{bar adj. -t -a
tolft s. -en -er ªåld.º mängd
av tolv bräder m.m.

tolf{te räkn.
tolf{te}del s.
tolk s. -en -ar 1 person
som översätter muntligt
vid samtal; talesman för ngt
2 mätverktyg

tolka v. -de 1 översätta;
tyda; uttrycka; gestalta
roll m.m. 2 åka skidor el.
cykel med bogsering efter
djur el. motorfordon o.d.

tolk{are s. -n; pl. =, best. pl.
tolkarna

tolk}arvode s.
tolk{bar adj. -t -a
tolk{bar{het s.
tolk}lina s.
tolk{ning s. -en -ar
tolk{nings}fråga s.
tolk{nings}före{träde s.; vid

tvist om tolkning av tjänste-
avtal

tolk{nings}för{sök s.
tolk{nings}met{od s.
tolk{nings}pro{blem s.
tolk{nings}tvist s. -en -er
tolk}serv{ice s.
tolk}skola s.
tolk}ut{bild{ning s.
tolta [to•-] s. -n toltor torta
tolu{en [-e•n] s. -en el. -et

kolväte
tolv räkn. t. hundra
tolva s. -n tolvor; spela t.

kortspel där man vinner vid
12 poäng

tolv{finger}tarm s.
tolv{hundra}tal{et s. best.
tolv}man s., till 1man ªhist.º
nämndeman i häradsrätt

tolv{mils}gräns s.
tolv}skill{ing s. -en -ar ªåld.º
tjugofemöring m.m.

tolv}slag{et s. best. vid t.
tolv}stäng{ning s.
tolv}tagg{are s. -n; pl. =, best.

pl. tolvtaggarna
tolv}tid{en s. best. vid t.
tolv{tons}mus{ik s.
tolv{tons}tekn{ik s. ªmus.º
tolv}år{ig adj. -t -a
tolv}år{ing s.
tolv{års}åldern s. best.
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1tom [tomm] adj. -t -ma;
tomma ord utan täckning

2tom [tå•m] s. -en -er band
el. del av bok(verk), volym

tomahawk [-hå•k] s. -en -er
indiansk stridsyxa

tom{at [-a•t] s. -en -er frukt;
växt

tom{at}juice s.
tom{at}ketchup s.
tom{at}klyfta s.
tom{at}odl{ing s.
tom{at}planta s.
tom{at}puré s.
tom{at}röd adj.
tom{at}sall{ad s.
tom{at}soppa s.
tom{at}sås s.
tombak [tåmm•bakk] s. -en
mässing med hög
kopparhalt

tombola [tåmm•-] s. -n
tombolor lotteri med roter-
bar behållare o.d.

tombola}hjul s.
tombola}lott s.
tom}burk s.
tom}but{elj s.
tom}fat s.
tom}flaska s.
tom}glas s.
tom}gång s., till 1gång
tom{gångs}kör{ning s.
tom{het [kort o] s.
tom{hets}känsla s.
tom}hylsa s.
tom}hänt adj.
tom}kart{ong s.
tom}låda s.
tom}lår s. -en -ar
tomme s. oböjl. tomning;

mala t.
tom{ning s. mala t., gå i t.
utan mäld ªäv. bildl.º

tomo{grafi [-i•] s. -n metod
för röntgenfotografering
på bestämda djup, skikt-
röntgen

tom}rum s.
tom}säck s.
tomt [tåm•t] s. -en -er
tomta [tåm•ta] v. -de

1 ªvard.º uppträda som

jultomte; gå o. pyssla
m.m. 2 lägga husgrund av
sten m.m.

tomt}bok s., till 1bok i fastig-
hetsregister

tomte s. -n tomtar
tomte}bisse s. -n tomte-

bissar tomte
tomte}bloss s.
tomte{bo}lycka s. -n lycka
o. trevnad i det nya
hemmet; önska ngn t.

tomte}dräkt s.
tomte}far s.
tomte}gubbe s.
tomte}luva s.
tomte}mask s. -en -er
tomte}nisse s.
tomte}skägg s.
tomt}gräns s.
tomt}in{del{ning s.
tomt}jobb{are s.
tomt}jobb{eri s.
tomt}karta s.
tomt}lös{en s.
tomt}mark s.
tomt{ning s. -en -ar hus-
grund o.d.

tomt}om{råde s.
tomt}pris s., till 1pris
tomt}rätt s.
tomt{rätts}av{gäld s.
tomt{rätts}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. tomträtts-
havarna

tomt}skoj s.
tomt}spekul{ant s.
tomt}spekul{at{ion s.
tom}vagn s.

1ton [to•n] s. -en -er
2ton [tånn] s. -net; pl. =, best.

pl. -nen tusen kilogram;
äv. registerton

tona v. -de ljuda; ge färg-
ton; skifta i färg m.m.

ton{al [-a•l] adj. -t -a som
rör toner, ton-; bunden
till tonart m.m.

ton{al{itet [-e•t] s. -en
ton{ande adj. oböjl. t. kon-

sonant uttalad med stäm-
bandsvibration

ton}arm s.; på grammofon

ton}art s.
ton}band s.
ton}bild{ning s.
ton}dikt s.
ton}döv adj. -t -a
ton{em [-e•m] s. -et; pl. =
betydelseskiljande
musikalisk accent el.
tonhöjd

ton}fall s.
ton}fisk [to•n-] s.
ton}fisk{are s.
ton}fiske s.
ton{fisk}fångst s.
ton}följd s.
tong{an [-ga•n] s. -en -er
inv. på Tongaöarna

tong{ansk adj. -t -a
tong{anska s. -n tonganskor

kvinna
ton}gen{er{at{or s.
ton}giv{ande adj. oböjl. t.

kretsar
ton}gång s. -en -ar
ton}huvud s.
ton}höjd s.
ton{ic [tånn•ik] s. -en läske-
dryck med besk bismak
av kinin

ton{ic}flaska s.
ton{ika [ton•-] s. -n tonikor

treklang på tonarts grund-
ton

ton{ik{um [ton•-] s. -et; pl. =
stärkande medel

ton{ing s. -en -ar
ton{isk [ton•-] adj. -t -a;

toniskt medel stärkande;
t. kramp ihållande

ton}kilo{meter [tånn•-] s.
ton}konst s.
ton}konst{när s.
ton}kont{roll s.
ton{lig adj. -t -a till 1ton; ett

instruments tonliga egen-
skap

ton}läge s.
ton}lös adj. -t -a; t. konson-

ant motsatt: tonande
ton}lös{het s.
ton}mål{ning s.
tonn{age [-a•s] s. -t [-et];
tontal, fartygs dräktighet i
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registerton; mängd fartyg
med tanke på deras dräktighet

tonn{age}till{gång s.
ton}om{fång s.
tons{ill [tånnsill•] s. -en -er

mandelliknande bildning i
mun o. svalg

tons{ill}in{flamm{at{ion s.
ton}skala s.
ton}språk s.
ton}steg s.
ton}styrka s.
ton}stöt s.
tons{ur [tånnsu•r] s. -en -er
avrakad fläck el. rakning
av fläck på bakhuvudet

ton}säker adj.
ton}sätta v.
ton}sätt{are s.
ton}sätt{ar{inna s. -n tonsätt-

arinnor
ton}sätt{ning s. -en -ar
ton}tal [tånn•-] s.
ton}tals [tånn•-] adv.
ton}träff{ning s.
ton{us [to•n-] s. -en muskel-
spänning m.m.

ton{us}rubb{ning s.
ton{vals}tele{fon s.
ton}vikt [to•n-] s. betoning
ton{vis [tånn•-] adv.
ton}år [tånn•-] s. pl.; mest i pl.
ton}år{ig adj. -t -a
ton}år{ing s.
ton{års}barn s.
ton{års}finn{ar s. pl.
ton{års}flicka s.
ton{års}id{ol s.
ton{års}kille s., till 1kille

ªvard.º
ton{års}mode s.
ton{års}pojke s.
ton{års}pro{blem s.
ton{års}tid s.
ton{års}tjej s. ªvard.º
ton{års}trots s.
top{as [-a•s] s. -en -er ädel-

sten
top{as}smycke s.
top}less [tåpp•-] adv. sola t.
utan baddräktsöverdel

topo{graf [-a•f] s. -en -er
topo{grafi [-i•] s. -n beskriv-

ning av terrängförhållanden
o.d. på en plats el. i ett
område m.m.

topo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
topo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om terrängs form
el. kroppsorgans läge el.
matematiska objekts
egenskaper i fråga om
närhet o. sammanhang
o.d.

topo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
1topp s. -en -ar högsta del;

högsta nivå; klädesplagg;
toppen! ªvard.º utmärkt!

2topp adv. t. tunnor rasande
äv. t. rasande blixtrande
arg o.d.

3topp interj. överenskomm-
et!, låt gå! o.d.

toppa v. -de hugga toppen
av; vara i toppen av, stå
överst på o.d.; ställa rå på
högkant m.m.

topp}aktu{ell adj. -t -a
topp}art{ist s.
topp}ax s. -et; pl. =
topp}be{fatt{ning s.
topp}be{last{ning s.
topp}be{låna v.
topp}be{lån{ing s.
topp}be{tald adj.
topp}be{tyg s.
topp}brand s.
topp}dress{ing s.; för för-

bättring av gräsmatta
topp}eld s.; vid skogsbrand
topp{en- i sms ªvard.º mycket
bra

topp{en}art{ist s. ªvard.º
topp{en}bra adj. oböjl. ªvard.º
topp{en}fin adj. -t -a ªvard.º
topp{en}grej s. -en -er ªvard.º
topp{en}kille s., till 1kille

ªvard.º
topp}ex{pert s.
topp}fart s.
topp}fig{ur s.
topp}fin adj. -t -a
topp}form s. -en -er; i t.
topp}form{ig adj. -t -a
topp}hast{ig{het s.
topp}hem{lig adj. -t -a

topp}hugga v.
topp}hugg{ning s.
topp}idrott s.
topp{ig adj. -t -a; t. mössa;

toppiga vågor
topp{ig{het s.
topp}in{komst s.
topp}jobb s.
topp}kand{id{at s.
topp}klass s. i t.
topp}kond{it{ion s.
topp}kon{fer{ens s.
topp}kraft s. mycket duktig
person

topp}kurs s.
topplacering avstavas topp}-

plac{er{ing s.
topp}lag s. -et; pl. = t.ex. i

fotboll
topp}lanterna s.
topp}lock s. -et; pl. =
cylinderlock på motor

topp}luva s.
topp}lån s. lån mot säker-
het i den sista fjärdedel-
en av en fastighets värde

topp}länta s. -n topp-
läntor tåg som bär upp
rånock

topp}lön s.
topp}lös adj. -t -a
topp}lösa s. -n topplösor

växt
topp}man s., till 1man
topp}mat{ad adj.; om tvätt-

maskin
topp}match s.
topp}mod{ern adj. -t -a
topp}murkla s.
topp}möte s.
topp}namn s.
topp{ning s.
topp}nivå s.
topp}not{er{ing s.
topp}nummer s.
toppolitiker avstavas topp}-

pol{it{ik{er s.
topposition avstavas topp}-

pos{it{ion s.
topp}rank{ad adj.
topprestation avstavas topp}-

prest{at{ion s.
topp}re{sult{at s.
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topp}rida v. hunsa, för-
trycka

topp}rid{ning s.
topp}seed{ad adj.
topp}segel s.
topp}skick s. oböjl. vara i t.
topp}skikt s.
topp}skott s.; på växt
topp}socker s.
topp}spel s.
topp}spel{are s.
topp}spinn s. oböjl. över-
skruv en t.

topp}strid s.
topp}styrd adj.; om organis-

ation
topp}styr{ning s.
topp}trim s. oböjl. i t.
topp}trimm{ad adj.
toppunkt avstavas topp}-

punkt s.
topp}vent{il s.
topp}vinst s.
topp}värde s.
topp}ända el. topp}ände s.
toque [tåkk] s. -n [-en] -r
[-er]; damhatt utan
brätten

toque}mod{ell s.
torax se thorax
tordas se töras
tor{de v.; pret. konj.; pres. ibl.

tör inf. saknas han t. vara
hemma nu; likvid t. in-
sättas på vårt konto

tord{era v. -de vrida, ut-
sätta för torsion

tordes se töras
tord}mule [to•-] s.; fågel
tord{muls}ägg el. tord{mule}-

ägg s.
tord{yvel [to•-] s. -n tord-

yvlar skalbagge
tor}dön [to•-] s. -et; pl. = åska
tor{döns}knall s.
tor{döns}röst s.
tor{döns}stämma s.
tore{ad{or [-då•r] s. -en -er
tjurfäktare

tor{ero [-e•-] s. -n; pl. -r el.
-er tjurfäktare

torft{ig adj. -t -a
torft{ig{het s.

torg s. -et; pl. =; föra till
torgs utbasunera m.m.

torga v. -de göra uppköp
på torget

torg}dag s.
torg}dags adv.
torg}föra v.
torg}för{ing s.
torg}handel s.
torg}kasse s.
torg}möte s.
torg{ning s.
torg}plats s.
torg}rond s.
torg}skräck s.
torg}stånd s. -et; pl. =
tori{um [to•-] s. -et el. toriet

el. = metall
tori{um}di{ox{id s.
tork s. -en -ar anordning för
torkning m.m.; ªvard.º
vårdanstalt för alkohol-
missbrukare; sitta på
torken

1torka s. -n
2torka v. -de
tork}an{lägg{ning s.
tork{ar}blad s.; på vindrute-

torkare m.m.
tork{are s. -n; pl. =, best. pl.

torkarna
tork}drabb{ad adj.
tork{eri [-i•] s. -et -er
tork}fläkt s.
tork}hand{duk s.
tork}hus s.
tork}huv s.
tork}lada s.
tork}lina s.
tork}medel s.
tork{ning s.
tork}peri{od s.
tork}rum s.
tork}skåp s.
tork}spricka s.
tork}ställ s.
tork}ställ{ning s.
tork}tuml{are s. roterande
cylinder för torkning av
tvätt

tork}tål{ig adj. -t -a
tork}ugn s.
tork}vind s.

tork}vinda s.
tork}väder s.

1torn [-o-] s. -et; pl. = bygg-
nad; pjäs i schack

2torn [-o-] s. -en -ar hårt,
spetsigt utskott på växt;
slånens, hagtornens tornar

torna v. -de höja sig tornlikt
m.m.; t. (upp) sig

torn{ado [-a•-] s. -n; pl. -r el.
-er virvelstorm

torn}bild{ning s.
torn}bonde s.; i schack
torn}buske s.
torne}dal{ing [tå•-] s. -en -ar
inv. i Tornedalen

torne}dalsk adj. -t -a
torn{era v. -de delta i torn-
ering

torn{er{ing s. -en -ar kämpa-
spel till häst i ä. tid

torn{er}spel s.
torn}falk s.
torn}glugg s.
torn{ig adj. -t -a; t. buske
torn{ig{het s.
tornister [-is•t-] s. -n

tornistrar foderpåse att
hänga om hästnos; mil-
itär proviantväska av ä.
typ m.m.

tornister}rem s. -men -mar
torn}kammare s.
torn}klocka s.
torn}krönt adj.
torn}likn{ande adj. oböjl.
torn}rum s.
torn}segl{are s.
torn}silo s.
torn}spira s.
torn}svala s.
torn}uggla s.
torn}ur s. -et; pl. =
torp s. -et; pl. =
torp{are s. -n; pl. =, best. pl.

torparna
torp{ar}liv s.
torped [-e•d] s. -en -er
undervattensvapen med
sprängladdning för be-
kämpning av fartyg;
ªvard.º hårdför indrivare
av pengar
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torped}an{fall s.
torped}båt s.
torped{era v. -de träffa o.

sänka med torped; ªäv.
bildl.º omintetgöra

torped{er{ing s. -en -ar
torped}form{ig adj. -t -a
torped}spets s.
torped}tub s.
torp}stuga s.
torr adj. -t -a
torraka avstavas torr}raka s.

-n torrakor torrt träd på
rot

torr}batt{eri s. ªelektr.º
torr}boll s. ªvard.º tråkmåns
torr}dass s. -et; pl. = ªvard.º
torr}de{still{at{ion s.
torr}de{still{era v.
torr}de{still{er{ing s.
torr}dis s. -et
torr}docka s.
torr}fisk s.
torr}fluga s.
torr}foder s.
torr}fura s.
torr{het s.

1torr}hosta s.
2torr}hosta v.
torr}hö s.
torr{is s. -en -ar ªvard.º tråk-
måns

torr}jäst s.
torr}kaka s. ªfinl.º socker-
kaka o.d.

torr}klos{ett s.
torr}koka v., till 3koka
torr}kok{ning s.
torr}last s.
torr{last}far{tyg s.
torr}lägga v.
torr}lägg{ning s.
torr}mark s.
torr}mjölk s.
torr}nål s.
torr{nåls}grav{yr s.; grafisk

metod
torrolig avstavas torr}-

ro{lig adj. -t -a
torr}peri{od s.
torr}schampo s.
torr}sim s.
torr}sim{ning s.

torr}skaff{ning s.
torr}skodd adj.
torr}slip{ning s.
torr}spricka s.
torr}sprit s.
torr}sub{stans s.
torr}ved s. 1 torr ved

2 kådrik tallved, töre
torr{veds}bloss s.
torr}vikt s.
torr}ögd adj.
torröka avstavas torr}röka v.
torröta avstavas torr}röta s.
tors}dag s. -en äv. vard. tors-

dan; pl. -ar; i torsdags
tors{dags}ärt{er s. pl.
tors{ion [tårso•n] s. -en
formförändrande vrid-
ning av långsträckt kropp

tors{ions}fjäder s.
1torsk s. -en -ar fisk; ªvard.º

kund hos prostituerad
kvinna

2torsk s. -en svampsjukdom i
munnen m.m.

torska v. -de ªvard.º bli er-
tappad, åka fast; bli
lurad; förlora m.m.; ªprov.º
fiska torsk

torsk}filé s.
torsk}fiske s.
torsk}krig s.
torsk{lever}olja s.
torsk}pilk{ning s.
torsk}rom s. -men
torsk}svamp s.; till 2torsk
torso [tår•s-] s. -n; pl. -r el.

-er figurskulptur utan
huvud, armar o. ben;
ofullbordat el. stympat
verk o.d.

torso{art{ad adj.
torta [to•-] s. -n tortor växt
torta}blomma s.
tort{era v. -de pina för att

framtvinga bekännelse o.d.;
plåga

tort{er{ing s.
tort{yr [-y•r] s. -en -er
tortering

tort{yr}kammare s.
tort{yr}met{od s.
tort{yr}red{skap s.

torv s. -en
1torva s. -n torvor stycke

grästorv; den egna torvan
2torva v. -de ªvard.º t. till slå

till
torv}aska s.
torv}bal s. -en -ar
torv}brasa s.
torv}brik{ett s.
torv}bryt{ning s.
torv}bränsle s.
torv}bänk s.
torv}dik{ning s.
torv}eld{ning s.
torv}industri s.
torv}jord s.
torv}kraft{verk s.
torv}mosse s.
torv{moss}fynd s.
torv}mull s.
torv{mulls}klos{ett s.
torv}skär{ning s.
torv}stick{ning s.
torv}strö s.
torv}tak s.
torv}täcka v.
torv}täck{ning s.
torv}täckt adj.
torv}täkt s.
torv}upp{tag{ning s.
tosa s. -n tosor ªvard.º toka
tosca}kaka s. fin socker-
kaka med mandelglasyr

tos{ig adj. -t -a ªvard.º tokig
tos{ig{het s. -en -er ªvard.º s.
tos{ing s. -en -ar ªvard.º tok
tosk{ansk [-a•n-] adj. -t -a
som har att göra med
Toscana; toskanska
kolonner

tossa [-å-] s. -n tossor
ªvard.º fjolla, toka; stick-
ad toffel; ªfinl. vard. äv.º
mjuk sko, t.ex. sportsko,
toffel

toss{ig adj. -t -a
toss{ig{het s. -en -er
tota v. -de; t. ihop, till ªvard.º
knåpa ihop

tot{al [-a•l] adj. -t -a full-
ständig, hel, i sin helhet,
helhets-

tot{al}an{slag s.
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tot{al}an{svar s.
tot{al}an{tal s.
tot{al}be{döm{ning s.
tot{al}be{lopp s.
tot{al}bild s.
tot{al}budget s.
tot{al}di{mens{ion{er{ing s.
tot{al}ef{fekt s.
tot{al}fin{ansi{era v.
tot{al}för{bjuda v.
tot{al}för{bud s.
tot{al}för{lam{ad adj.
tot{al}för{lust s.
tot{al}för{mörk{else s.
tot{al}för{störa v.
tot{al}för{svar s.
tot{al}haver{era v.
tot{al}haveri s.
tot{al}in{dex s.; på börsen
tot{al}in{komst s.
tot{al}in{tryck s.
tot{al}in{vest{er{ing s.
tot{al{is{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-]; system el. organis-
ation el. kassa för vadhåll-
ning vid (häst)kapplöpningar

tot{al{is{at{or}spel s.
tot{al{is{at{or}vinst s.
tot{al{it{ar{ism [-is•m] s. -en
ett partis totala behärsk-
ande av staten o.d.

tot{al{iter [-a•-] adv. i sin
helhet, fullständigt

tot{al{itet [-e•t] s. -en helhet,
det hela

tot{al{itets}be{grepp s.
tot{al{it{är [-ä•r] adj. -t -a
allrådande el. allomfatt-
ande o.d.; t. stat diktatur-
stat

tot{al}kon{sumt{ion s.
tot{al}kost{nad s.
tot{al}kvadda v. ªvard.º
tot{al}kvadd{ning s. ªvard.º
tot{al}mob{il{is{er{ing s.
tot{al}om{döme s.
tot{al}om{sätt{ning s.
tot{al}ram s.
tot{al}re{nov{era v.
tot{al}re{nov{er{ing s.
tot{al}re{sult{at s.
tot{al}stopp s., till 1stopp
tot{al}summa s.

tot{al}syn s.
tot{al}verk{an s.
tot{al}vikt s.
tot{al}vol{ym s.
tot{al}vägra v.
tot{al}vägr{are s.
totem [tå•-] s. -en el. -et;

pl. = avbildning av djur el.
växt e.d. som en grupp
personer anser sig vara
förbunden med o. som
utgör gruppens skydds-
ande o.d.

totem}djur s.
totem{ism [-is•m] s. -en re-
ligions- o. organisations-
form med totem

totem{ist{isk adj. -t -a
totem}påle s.
to{to [tott•o] s. -n -ar 1 ej pl.

ªvard.º totalisator  2 ªbarn-
ordº häst

to{to}spel s.
to{to}vinst s.
tott s. -en -ar tofs el. tuss av
hår el. garn o.d.

toucha [tos•a] v. -de lätt
vidröra, snudda vid

touche [tos] s. -n [-en] -r
[-er]; anslag på piano;
orkesters hyllning med ut-
hållet ackord e.d.; pensel-
föring, färganläggning;
snuddning; anstrykning
m.m.

touch}knapp [tat•s-] s.; för
reglering med lätt beröring
(t.ex. för programval i teve)

touch}kont{roll [tat•s-] s.
touch}met{od{en [tat•s-] s.

best.; för inlärning av maskin-
skrivning o.d. utan hjälp av
synen

touch{ning [tos•-] s. -en -ar
tou{jours [toso•r] adj. oböjl.

ªåld.º trevlig, fryntlig,
sällskaplig

toupé se tupé
toupera se tupera
toupering se tupering
tour [to•r] s. -en -er mest i

best. tävling i vissa sport-
er; golftour, tennistour

tourned{os [tornedå•] s. -en
[-då•n] -er tjock skiva
hastigt stekt oxfilé

1tova s. -n tovor knippe av
hoptrasslat garn el. hår
m.m.

2tova v. -de göra tovig o.d.;
t. sig bli tovig

tov}hår{ig adj. -t -a
tov{ig adj. -t -a; tovigt hår
tov{ning s.
tox{ic{itet [-e•t] s. -en giftig-
het

tox{iko{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om gifter

tox{iko{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

tox{in [-i•n] s. -et el. -en; pl.
-er av organism bildat gift-
ämne, bakteriegift

tox{isk [tåk•s-] adj. -t -a
giftig; framkallad av gift
o.d.

trad s. -en -er trafikled till
sjöss o.d.

trad{era v. -de muntligt med-
dela från släkte till
släkte, vidareföra

trad{er{ing s.
trad{ig adj. -t -a ªvard.º tråk-
ig, långrandig, tröttsam
o.d.

trad{it{ion s. -en -er trader-
ing; gammal sedvänja
m.m.

trad{it{ion{al{ism [-is•m] s.
-en fasthållande vid
traditioner

trad{it{ion{al{ist s. -en -er
trad{it{ion{al{ist{isk adj. -t -a
trad{it{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
nedärvd, hävdvunnen,
sedvanlig, gammaldags
o.d.

trad{it{ions}be{var{are s. -n;
pl. =, best. pl. traditionsbe-
vararna

trad{it{ions}bunden adj.
trad{it{ions}bär{are s.
trad{it{ions}en{lig adj. -t -a
trad{it{ions}lös adj. -t -a
trad{it{ions}rik adj. -t -a
trad{it{ions}värde s.
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trad}jazz [tra•d- el. tradd•-]
s. traditionell jazz

traf{ik [-i•k] s. -en
traf{ik{abel [-ka•-] adj. -t

trafikabla farbar, fram-
komlig

traf{ik{ant [-an•t] s. -en -er
traf{ik{ant}grupp s.
traf{ik}ap{par{at s.
traf{ik}be{hov s.
traf{ik}be{last{ning s.
traf{ik}brott s.
traf{ik}buller s.
traf{ik}chef s.
traf{ik}del{are s.
traf{ik}di{strikt s.
traf{ik}dug{lig adj. -t -a
traf{ik}död s.
traf{ik}död{ad adj.
traf{ik{era v. -de använda
som färdväg, färdas på;
ombesörja samfärdseln
på

traf{ik{er{bar adj. -t -a
traf{ik{er{ing s.
traf{ik}fara s.
traf{ik}far{lig adj. -t -a
traf{ik}flyg s.
traf{ik}flyg{are s.
traf{ik}flöde s.
traf{ik}forsk{ning s.
traf{ik}fråga s.
traf{ik}fälla s.
traf{ik}för{bud s.
traf{ik}före{skrift s.
traf{ik}före{tag s.
traf{ik}för{håll{and{en s. pl.
traf{ik}för{se{else s.
traf{ik}för{säkr{ing s.
traf{ik}för{sörj{ning s.
traf{ik}hinder s.
traf{ik}ingenj{ör s.
traf{ik}in{tens{itet s.
traf{ik}kaos s.
traf{ik}knut s.
traf{ik}kont{roll s.
traf{ik}kors{ning s.
traf{ik}kun{skap s.
traf{ik}led s. -en -er
traf{ik}led{are s.
traf{ik}led{ning s.
traf{ik}ljus s.
traf{ik}lär{are s.

traf{ik}medel s.
traf{ik}miljö s.
traf{ik}mogen adj.
traf{ik}märke s.
traf{ik}nämnd s.
traf{ik}nät s.
traf{ik}offer s.
traf{ik}o{lycka s.
traf{ik}om{lägg{ning s.
traf{ik}om{råde s.
traf{ik}plan s. -en -er
traf{ik}plan{er{ing s.
traf{ik}plats s.
traf{ik}pol{is s.
traf{ik}pol{it{ik s.
traf{ik}pol{it{isk adj. -t -a
traf{ik}pro{blem s.
traf{ik}puls{åder s.
traf{ik}regel s. -n trafikregler
traf{ik}regl{er{ing s.
traf{ik}rytm s.
traf{ik}räkn{ing s.
traf{ik}san{er{ing s.
traf{ik}se{par{er{ing s.
traf{ik}sign{al s.
traf{ik}skada s.
traf{ik}skad{ad adj.
traf{ik}skola s.
traf{ik}skylt s.
traf{ik}stock{ning s.
traf{ik}stopp s., till 1stopp
traf{ik}ström s.
traf{ik}stör{ning s.
traf{ik}svag adj. -t -a
traf{ik}svår{ig{het{er s. pl.
traf{ik}syst{em s.
traf{ik}säker adj.
traf{ik}säker{het s.
traf{ik{säker{hets}verk s.

Statens t.
traf{ik}tekn{isk adj. -t -a
traf{ik}till{stånd s.
traf{ik}topp s.
traf{ik}under{lag s.
traf{ik}under{vis{ning s.
traf{ik}ut{skott s.
traf{ik}vakt s.
traf{ik}vett s.
traf{ik}vol{ym s.
traf{ik}zon s.
traf{ik}ök{ning s.
traf{ik}över{träd{else s.
traf{ik}över{vak{are s.

traf{ik}över{vak{ning s.
trag{edi [-sedi•] s. -n -er
sorgespel; sorglig händ-
else

trag{edi{enn [-sedienn•] s.
-en -er skådespelerska i
tragiska roller

trag{edi}för{fatt{are s.
traggel s. tragglet ªvard.º
traggla v. -de ªvard.º tjata,
ständigt upprepa;
plugga; läsa knaggligt;
knoga

traggl{ig adj. -t -a; traggliga
läsövningar

trag{ik [-gi•k] s. -en gripande
sorglighet; sorgligt öde
o.d.

trag{ik{er [-a•gi-] s. -n; pl. =
skådespelare i tragiska
roller; tragediförfattare

tragi}kom{edi [-gi-, -di•] s.
skådespel med tragiska
o. komiska drag

tragi}kom{isk [-giko•-] adj. -t
-a sorglustig

trag{isk adj. -t -a sorge-
spels-; gripande sorglig

trag{öd [-gö•d] s. -en -er
tragediförfattare

trailer [-ej•l-] s. -n trailrar
släpvagn till lastbil; prov
ur film el. TV-program

trailer}däck s.
traj s. -et; pl. = slingrande
spår efter hares el. annat
villebråds näringssök

traja v. -de efterlämna traj
o.d.

trak{ass{era v. -de utsätta
för obehag, vara kitslig
mot o.d.

trak{ass{eri [-i•] s. -et -er
mest i pl. obehag, förfölj-
else o.d.

trak{ass{er{ing s.
traké [-ke•] s. -n -er and-
ningsrör hos insekt m.m.

traké}gäl s.
trak{er s. pl. inv. i det forn-
tida Trakien

trak{isk adj. -t -a
trak{om [-å•m] s. -et; pl. =
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kronisk inflammation i
ögats bindehinna

trak{om}forsk{ning s.
trakt s. -en -er 1 bygd; om-
råde; del av skog
2 bakre del av hästs hov

trakta v. -de längta, sträva;
t. efter ngt

trakta{mente [-en•t-] s. -t -n
ersättning för kost o.
logi vid tjänsteresa

trakta{ments}er{sätt{ning s.
traktamente

trakta{ments}kost{nad s.
trakt{an s.; best. = ªåld.º

diktan och t. strävan och
åstundan

trakt{at [-a•t] s. -en -er för-
drag; religiös småskrift
m.m.

trakt{at}brott s.
trakt{at}en{lig adj. -t -a
trakt{at{mäss{ig adj. -t -a
trakt}brosk s.; till trakt 2
trakt{era v. -de förpläga;
behandla; spela ett instru-
ment

trakt{er{ad adj. inte vara t.
av inte sätta värde på

trakt{er{ing s. -en -ar för-
plägnad, undfägnad,
måltid o.d.

trakt}hugga v.
trakt}hugg{ning s.
trakt}in{del{ning s. ªlantmät.º
trakt}namn s. ªlantmät.º
trakt{or [-ak•t-] s. -n -er
[-o•r-]

trakt{or}drift s.
trakt{or}däck s.
trakt{or}fabr{ik s.
trakt{or}för{are s.
trakt{or{is{era v. -de införa
traktordrift i jordbruk
m.m.

trakt{or{is{er{ing s.
trakt{or}kort s.
trakt{or}plöj{ning s.
trakt{or}släp s.
trakt{or}tåg s. -et; pl. =
trakt{ör [-ö•r] s. -en -er
värdshusvärd, källar-
mästare

trakt{ör}form s. -en -ar typ av
eldfast form

trakt{ör}panna s.; typ av
kastrull

trak{yt [-ky•t] s. -en -er berg-
art

trak{yt}block s.
tra{la [-la•] interj. tralala
tra{la{la [-lala•] interj. anger

glädje el. ersätter ord vid sång
m.m.

1trall s. -en -ar melodi, låt,
visa; gammal vana m.m.

2trall s. -en äv. -et; pl. -ar äv.
= spjälgaller; spjälgolv

1tralla s. -n trallor litet räls-
fordon drivet med handkraft
el. trampning m.m.

2tralla v. -de sjunga med tra-
la(la) i st. f. ord

trall}golv s.
trall}vagn s.
trall}vän{lig adj. -t -a; t. låt

1tramp s. -et; pl. = ljud av
trampning; fotspår av
djur

2tramp s. -en -ar lastfartyg
med färdleder växlande
efter tillgång på frakter

1trampa s. -n trampor
2trampa v. -de
tramp}bil s.
tramp}bräda s.
tramp}bräde s.
tramp}båt s.
tramp}cykel s., till 1cykel
tramp}driven adj.
tramp}dyna s.
tramp}fart s. -en
tramp}far{tyg s.
tramp}kvarn s.
tramp}mina s.
tramp{ning s. -en -ar
tramp{ol{ett [-ett•] s. -en -er
fjädrande stålrörsram
med inspänd duk för
sats vid hopp o.d.

tramp{ol{in [-i•n] s. -en -er
fast hoppställning för
höga simhopp; satsbräda

tramp{ol{in}hopp s.
tramp}orgel s.
tramp}ört s.

1trams s. -et ªvard.º trams-
ande

2trams s. -en -ar ªvard.º
tramsig person

1tramsa v. -de ªvard.º upp-
träda tramsigt

2tramsa s. -n tramsor ªvard.º
tramsig kvinna

trams{ig adj. -t -a svamlig;
larvig m.m.

trams{ig{het s. -en -er
tran s. -en äv. -et fett el. olja
från havsdjur, t.ex. val

trana s. -n tranor fågel
tran{akt{ig adj. -t -a
tran}ben s.; äv. stöd för tak-
sparre

tran}bär s.
tran{bärs}ris s.
trance se trans
trancetillstånd se transtill-

stånd
tranch [-ans el. -ans] s. -en 

-er del av obligationslån
tranch{era [-anse•- el. -ans-]

v. -de skära upp stek m.m.
tranch{er}gaffel s.
tranch{er{ing s.
tranch{er}kniv s.
tran}dans el. trane}dans s.

känna sig som en sparv
i tranedansen

tran}hals s.
tran{ig adj. -t -a
tran{ig{het s.
trank{il [-anki•l] adj. -t -a
lugn, obekymrad

trank{il{itet [-e•t] s. -en
tran}kok{eri [tra•n- äv. -i•] s.
tran}plog s. ªfinl.º transträck
trans [-ans el. -ans] s. -en el.

trance -n [-en]; hänryck-
ning; dvallikt tillstånd o.d.

trans{akt{ion [-kso•n] s. -en
-er uppgörelse, affärs-
avtal; affär; moment av
socialt samspel m.m.

trans{akt{ions}ana{lys s.
trans{alp{in [-i•n] adj. -t -a
bortom Alperna från Rom
räknat

trans{alp{insk [-i•n-] adj.
-t -a transalpin

939 transalpinsk
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trans{atlant{isk [-an•t-] adj.
-t -a; t. sjöfart över
Atlanten

tran{scend{ens [-senden•s el.
-sen-] s. -en

tran{scend{ent [-en•t] adj.;
n. =, -a översinnlig;
gränsöverskridande m.m.

tran{scend{ent{al [-a•l] adj.
-t -a som rör det tran-
scendenta o.d.

trans{dukt{or [-uk•t-] s. -n 
-er [-o•r-]; transformator-
liknande anordning för
reglering av växelström

trans{fer [-an•s-] s. -n över-
föring; överlåtelse av
idrottsman; övergång vid
resa m.m.

trans{fer{abel [-a•b-] adj. -t
transferabla överförbar

trans{fer}av{tal s.
trans{fer{era v. -de överföra;
överlåta o.d.

trans{fer{er{ing s. -en -ar
trans{fer{er{ings}syst{em s.
trans{fig{ur{at{ion s. -en Kristi
förklaring

trans{form{at{ion s. -en -er
trans{form{at{ions}gramm{-

at{ik s.
trans{form{at{or [-a•t-] s. -n 

-er [-o•r-]; apparat för
ändring av spänning hos
växelström, omformare

trans{form{at{or}bygg{nad s.
trans{form{at{or}stat{ion s.
trans{form{era v. -de om-
forma, omvandla

trans{form{er{ing s.
trans{fus{ion s. -en -er

blodöverföring
trans{gress{ion s. -en -er
överskridande, havs ut-
bredning över land m.m.

trans{ist{or [-is•t-] s. -n -er
[-o•r-]; förstärkare som
bygger på användning 
av halvledare; radio-
apparat med sådana för-
stärkare

trans{ist{or}ap{par{at s.
trans{ist{or}mot{tag{are s.

trans{ist{or}radio s., till
2radio

trans{it [tran•s- äv. -i•t] s.
-en genomförsel av varor
el. genomfart av resande
genom ett land till ett annat,
transito

trans{it{era v. -de föra el.
låta passera genom ett
land till ett annat

trans{it{er{ing s. -en -ar
trans{it}gods s.
trans{it}hall s.
trans{it{iv [tran•s-] adj. -t -a;

transitivt verb verb som
kan förbindas med di-
rekt objekt

trans{it{iv{era v. -de göra
transitiv; t. ett verb

trans{it{iv{er{ing s.
trans{it}led{ning s.
trans{ito [tran•s-] s. -n
transit

trans{ito}gods s.
trans{ito}hall s.
trans{ito}hamn s.
trans{ito}handel s.
trans{it{or{isk [-o•-] adj. -t -a;

t. post (i bokföring) som
hänför sig till följande år

trans{ito}traf{ik s.
trans{it}pass{ag{er{are s.
tran{skrib{era v. -de om-
skriva med annat alfabet el.
för annan instrumentbesätt-
ning m.m.

tran{skrib{er{ing s. -en -ar
tran{skript{ion [-pso•n] s.

-en -er
trans{lat{or [-la•-] s. -n -er
[-o•r-] auktoriserad över-
sättare m.m.

trans{lat{ors}plats s.
trans{litter{at{ion s. -en -er
trans{litter{era v. -de om-
skriva ord tecken för
tecken med annat alfabet

trans{litter{er{ing s. -en -ar
tran}smak s.
trans{mar{in [-i•n] adj. -t -a
på el. från el. till andra
sidan havet o.d.

trans{miss{ion [-miso•n] s.

-en -er anordning för
kraftöverföring m.m.

trans{miss{ions}hjul s.
trans{miss{ions}kedja s.
trans{miss{ions}syst{em s.
trans{mitter [-mitt•-] s. -n

transmittrar automatisk
sändare för telegrafi 
m.m.

trans{mitt{era v. -de över-
föra

trans{mitt{er{ing s.
trans{mut{at{ion s. -en -er
trans{mut{era v. -de om-
vandla till annat ämne

trans{nat{ion{ell [-ell•] adj. -t
-a multinationell; trans-
nationella företag

trans{oce{an [-ea•n] adj. -t -a
på el. från el. till andra
sidan oceanen; över
oceanen

trans{oce{an}linje s.
trans{oce{ansk [-ea•n-] adj.

-t -a
trans{par{ang [-an•] s. -en 

-er genomskinlig o. bak-
ifrån belyst bild el. skylt
o.d.; stordia

trans{par{ens s. -en genom-
skinlighet

trans{par{ent [-en•t el. -an•t]
adj.; n. =, -a genomskinlig
el. genomlysande

tran{spir{at{ion s. -en svett-
ning; utdunstning

tran{spir{at{ions}be{svär s.
tran{spir{at{ions}org{an s.
tran{spir{era v. -de svettas;
utdunsta

trans{plant{at [-a•t] s. -et;
pl. = levande vävnad e.d.
överförd vid transplant-
ation

trans{plant{at{ion s. -en -er
trans{plant{at{ions}kir{urgi s.
trans{plant{at{ions}tekn{ik s.
trans{plant{at{ör [-ö•r] s. -en

-er
trans{plant{era v. -de över-
föra levande vävnad e.d.
från annan kroppsdel el.
annan individ; överflytta
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djurart m.m. till annan
plats

trans{plant{er{ing s. -en -ar
trans{ponder [-ån•d-] s. -n

transpondrar automatisk
radiomottagare o. -sänd-
are i flygplan m.m.

trans{pon{era v. -de över-
föra el. överflytta, t.ex.
musikstycke till annan tonart

trans{pon{er{ing s.
trans{port [-årt•] s. -en -er
forsling, fraktning;
förflyttning; överlåtelse
av fordran m.m.; överföring
till ny sida o.d.

trans{port{abel [-a•b-] adj. -t
transportabla flyttbar

trans{port}ap{par{at s.
trans{port}arbet{are s.
trans{port}band s.
trans{port}be{hov s.
trans{port}bil s.
trans{port{era v. -de forsla,
frakta, föra med sig; för-
flytta; överlåta fordran
o.d.; överföra post till ny
sida m.m.

trans{port{er{ing s.
trans{port}far{tyg s.
trans{port}flyg{plan s.
trans{port}före{tag s.
trans{port}för{säkr{ing s.
trans{port}kedja s. ªbildl.º
trans{port}kost{nad s.
trans{port}kärra s.
trans{port}led s. -en -er
trans{port}medel s.
trans{port}möj{lig{het s.
trans{port}nät s.
trans{port}plan s. -et; pl. =
trans{port}sträcka s.
trans{port}stöd s.
trans{port}syst{em s.
trans{port}sätt s.
trans{port}tekn{ik s.
trans{port}vagn s.
trans{port}väg s.
trans{port}väsen el.

trans{port}väsende s.
trans{port{ör [-ö•r] s. -en -er
person som utför trans-
port; transportanordn-

ing, gradskiva för be-
stickföring m.m.

trans{pos{it{ion s. -en -er
trans{sexu{al{ism [-is•m] s.

-en stark önskan att byta
kön gm operation

trans{sexu{ell [-ell•] adj. -t 
-a; t. person

trans{sibir{isk [-bi•-] adj. -t 
-a som går gm Sibirien;
den transsibiriska järn-
vägen

trans{sub{stanti{at{ion s. -en
-er förvandling av brödet
o. vinet i nattvarden till Kristi
lekamen o. blod

trans{sub{stanti{at{ions}-
lära s.

trans{sub{stanti{er{as v.
transsubstantierades för-
vandlas

trans}till{stånd el.
trance}till{stånd s.

tran}sträck s.
tran{sum{era v. -de göra ut-
drag av ngt ur skrift o.d.

tran{sum{er{ing s.
tran{sumt [-um•t] s. -et; pl. =
utdrag

trans{uran [-a•n] s. -et el.
-en; pl. -er grundämne
med högre atomnummer
än uran

trans{uran}serie s.
1trans{vers{al [-a•l] s. -en -er

linje som skär andra
linjer el. en figur

2trans{vers{al [-a•l] adj. -t -a
tvärgående

trans{vers{al}axel s.; i
hyperbel

trans{vers{ell [-ell•] adj. -t -a
tvärgående

trans{vest{ism [-is•m] s. -en
drift att klä sig i det
andra könets kläder o.d.

trans{vest{it [-i•t] s. -en -er
person med transvestism

trans{vest{it{ism [-is•m] s.
-en transvestism

1trapets [-et•s] s. -en -er
gymnastikredskap

2trapets [-et•s] s. -et -er

ªgeom.º fyrsidig plan figur
med två sidor parallella

trapets}art{ist s.
trapets}form{ig adj. -t -a
trapets}nummer s.
trapetso{id [-i•d] s. -en -er

ªgeom.º fyrsidig plan figur
utan parallella sidor

1trapp s. -en -ar fågel
2trapp s. -en 1 ªvard.º trappa

2 bergart
3trapp interj.; se 3tripp
1trappa s. -n trappor
2trappa v. -de; t. av, ned

stegvis minska o.d.; t. upp
stegvis öka o.d.

trapp}av{sats s.
trapp}block s.
trapper s. -n; pl. = el. enl. eng.

böjn. nordamerikansk
pälsjägare i ä. tid

trapp}form{ig adj. -t -a
trapp}fönster s.
trapp}gavel s.
trapp{gavel(s)}hus s.
trapp}hall s.
trapp}hus s.
trapp{ist [-is•t] s. -en -er
medlem av trappistorden

trapp{ist}orden s. best. gren
av cisterciensorden upp-
kallad efter klostret La
Trappe i Normandie

trapp}räcke s.
trapp}steg s.
trapp}stege s.
trapp{stegs}form{ad adj.
trapp{stegs{vis adv.
trapp}sten s.
trapp}städ{ning s.
trapp}upp{gång s.
trapp}valv s.
trapp}ägg s.

1trasa s. -n trasor
2trasa v. -de; t. sönder
tras}docka s.
tras}e{leg{ans s.
tras}grann adj.
tras}hank s. -en -ar

mansperson klädd i trasor
m.m.

tras{ig adj. -t -a
tras{ig{het s.
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trask s. -et
traska v. -de gå, vandra
tras}klädd adj.
tras}matta s.
tras}prolet{ari{at s.
trass{at [-a•t] s. -en -er
person el. bank e.d. som
en växel el. check är
dragen på

trass{at}bank s. -en -er
trassel s. trasslet tilltrasslat
oklistrat garn; krångel,
besvärligheter o.d.

trassel}sudd s. -en -ar
trass{ent [-en•t] s. -en -er
utställare av växel el. check

trass{era v. -de utställa el.
dra växel el. check

trass{er{ing s.
trassla v. -de krångla m.m.;

t. sig
trassl{ig adj. -t -a
trassl{ig{het s. -en -er
trast s. -en -ar fågel
trast}drill s.
trast}sång s.
tratt s. -en -ar

1tratta v. -de 1 hälla gm
tratt; proppa, fylla o.d.; t.
i sig ngt ªvard.º 2 ªvard.º
trilla, ramla; traska

2tratta s. -n trattor dragen
växel

tratt}form{ad adj.
tratt}form{ig adj. -t -a
tratt}grammo{fon s.
tratt}kant{ar{ell s.
tratt}likn{ande adj. oböjl.
tratt{oria [-i•a] s. -n tratt-

orior restaurang i Italien
tratt}pip s. -en -ar
tratt}prick s.; sjömärke
tratt}skiv{ling s.
trauma s. -t -n skada gm
yttre våld; kvarstående skada
efter psykisk chock o.d.

trauma}chock s.
traum{at{isk [-a•t-] adj. -t -a
som utgör el. orsakar
trauma

1trav s. -et travtävling
2trav s. -en växt; mest som

efterled i sms, t.ex. sandtrav

3trav s. -et el. -en; rida i t.;
hjälpa ngn på traven

trava v. -de 1 röra sig i
trav; hästen travar
2 lägga i trave, stapla 
o.d.

trav{are s. -n; pl. =, best. pl.
travarna

trav}bana s.
trave s. -n travar ordnad
hög av ved m.m., stapel;
ªprov.º skyl

tra{vers [-är•s] s. -en -er
kran på rörlig tvär balk
i verkstad; tvärbalk; tvär-
vall i befästning m.m.

tra{vers}balk s.
tra{vers}för{are s.
tra{vers}kran s.
tra{vest{era v. -de komiskt
förvränga

tra{vest{er{ing s.
tra{vesti [-i•] s. -n -er
trav}häst s.
trav}kusk s.
trav}lopp s.
trav}mät{ning s.
trav{ning s.
trav}sport s.
trav}stall s. -et; pl. = el. ibl.

-ar
trav}trän{are s.
trav}tävl{ing s.
tre räkn.
trea s. -n treor; skriva en t.
siffran 3

tre}akt{are s. -n; pl. =, best.
pl. treaktarna

tre}arm{ad adj.
tre}ax{ig adj. -t -a; t. nyckel
tre}axl{ad adj.
tre}axl{ig adj. -t -a
tre{barns}fam{ilj s.
tre}bent adj.
tre}blad{ig adj. -t -a
tre}båg{ig adj. -t -a
tre}cylindr{ig adj. -t -a
tre{dag{ars}be{sök s.
tre{dag{ars}kurs s.
tre}del{ad adj.
tre}del{ning s.
tre}di{mens{ion{ell adj. -t -a
tre{dje räkn. t. man hopskr.

äv. utomstående som be-
rörs av arbetstvist o.d.

tre{dje}dag s. t. jul
tre{dje{dags}frossa s.
tre{dje}del s. två tredjedelars

el. tredjedels majoritet; två
tredjedels procent

tre{dje{dels}fig{ur s. skjuta
mot t.

tre{dje{grads}ekv{at{ion s.
tre{dje{grads}funkt{ion s.

ªmat.º
tre{dje{gångs}till{sätt{ning s.;

av prästbefattning
tre{dje{hands}val s. -et; 

pl. =
tre{dje}klass{are s. -n; pl. =,

best. pl. tredjeklassarna
tre{dje}man [-mann•] s., till

1man; se tredje
tre{dje{mans}lag{stift{ning
[-man•s-] s.

tre{dje}op{pon{ent s.; förr vid
doktorsdisputation

tre{dje}par s.; i travlopp
tre{dje}plats s.
tre{dje}pris s., till 1pris
tre{dje}spår s.; i travlopp
tredsk adj. -t -a motsträvig,
trotsig

tredska s. -n
tredsk{as v. tredskades vara
tredsk, trilskas

tredsko}dom s. -en -ar dom
då ena parten uteblivit
från förhandling

tre}dubbel adj.
tre}dubbla v.
tre}dubbl{ing s.
tre}däck{ad adj.
tre}däck{are s. -n; pl. =, best.

pl. tredäckarna
tre}en{ig adj. -t -a
tre}en{ig{het s.
tre{en{ig{hets}lära s.
tre}fald s. -en -er mängd av
tre enheter

tre}fald{ig adj. -t -a
tre}fald{iga v. -de
tre}fald{ig{het [tre•- el.
-fal•d-] s.

tre{fald{ig{hets}sön{dag s.
tre}falt adv.
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tre}fas adj. oböjl.; äv.
substantiverat

tre}fas{ig adj. -t -a; t. ström
tre}fil{ig adj. -t -a
tre{fjär{de{dels}takt
[-fjä•rd-] s.

tre}flik{ad adj.
tre}fot s. -en
tre}fot{ad adj.
tre}färg{ad adj.
tre{färgs}tryck s.
tre{garns}lina s.
tre{glas}fönster s.
tre}grad{ig adj. -t -a
tre}gren{ad adj.
tre}gren{ig adj. -t -a
tre}hjul{ig adj. -t -a
tre}hjul{ing s. -en -ar
tre}hundra räkn.; särskr. äv.
tre}hundra{de räkn.
tre{hundra}tal{et s. best.
tre{hundra}år{ig adj. -t -a
tre}hörn{ing s. -en -ar
tre}hövd{ad adj.
tre{kammar}brunn s.
tre}kamp s. -en -er ªsport.º
tre}kant s.
tre}kant{ig adj. -t -a
tre}klang s. -en -er
tre{klangs}ac{kord s.
tre}klass{ig adj. -t -a
tre}klöver s.
tre{kropp{ars}pro{blem{et s.

best.
tre}kvart [-kvart•] s. oböjl.

sitta på t. ªvard.º på sned
tre{kvarts}lång adj. -t -a
tre{kvarts}strumpa s.
tre}led{ad adj.
tre{led{ar}syst{em s.
trelle}borg{are [-bår•j-] s.
inv. i Trelleborg

Trelle{borgs}bo [-bår•js-] el.
trelle{borgs}bo s. -n -r

tre{läk{ar}stat{ion s.
trema s. -t -n tecken av två
punkter satta över vokal

tre{makts}för{bund s.
tre{manna}lag s. -et; pl. =
tre}mast{ad adj.
tre}mast{are s. -n; pl. =, best.

pl. tremastarna
trema}tecken s.

tre{mils}gräns s.
tre{min{ut{ers}peri{od s.
tremolo [tre•-] s. -t -n
dallring, dallrande ton

tre}mot{or{ig adj. -t -a
tremul{ant [-an•t] s. -en -er
dallerljud

tremul{era v. -de dallra
i tonen o.d.

tremul{er{ing s. -en -ar
tre{måls}skytt s.
tre{mån{ad{ers}peri{od s.
tre}männ{ing s. -en -ar
kusinbarn m.m.

trench s. -en -ar ªvard.º
trenchcoat

trench}coat [tren•skåt el.
trents-] s. -en -ar impregn-
erad ytterrock med skärp
o. axelklaffar

trench{coats}foder s.
trend s. -en -er utvecklings-

riktning, tendens;
moderiktning o.d.

trend}brott s.
trend{ig adj. -t -a på modet,
modern, inne o.d.

trend{ig{het s.
trend}känsl{ig adj. -t -a
trend}linje s.
trend}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. trendmakarna
trend{mäss{ig adj. -t -a
trend}nisse s. ªvard.º trendig
person

trend}rikt{ig adj. -t -a
trend}skap{are s.
trend}sätt{are s. person som
sätter igång en trend

trend}våg s. -en -or
tren{ne räkn. ªåld.º tre
tre}pack s. -en -ar; en t. tvål
förpackning med tre
tvålar

trepan{at{ion s. -en -er
trepan{era v. -de med instru-

ment ta hål på kranium
m.m.

trepan{er{ing s. -en -ar
tre{parti}koalit{ion s.
tre{parti}reg{er{ing s.
tre}pass s.
tre{pass}båge s.

tre}pro{cent{ig adj. -t -a
tre{pro{cents}lån s.
tre{punkts}bälte s.
tre}rad{ig adj. -t -a
tre}rad{ing s. -en -ar strof
med tre versrader

tre}rumm{are s. -n; pl. =,
best. pl. trerummarna tre-
rumslägenhet

tre}rums adj. oböjl.
tre{rums}lägen{het s.
tre}sid{ig adj. -t -a
tre}sid{ing s. -en -ar
tre}siffr{ig adj. -t -a
tre}sits{ig adj. -t -a
tre}skaft s. oböjl.
tre}skaft{ad adj. t. väv
tre{skafts}väv s.
tre}skepp{ig adj. -t -a; 

t. kyrka
tre}skift s.
tre{skifts}arbet{are s.
tre}skuren adj. t. talja
tre}skär{ig adj. -t -a; t. plog
tre}slagen adj. t. lina
tre}snibb s.
tre}snår{et s. best. ªvard.º

vid t.
tre}spalt{ig adj. -t -a
tre}spann s. -et; pl. =
tre{stats}för{bund s.
tre}stav{ig adj. -t -a
tre}steg s. -et; hoppa t.
tre{stegs}hopp s.
tre{stegs}rak{et s.
tre}stjärn{ig adj. -t -a
tre}struken adj. trestrukna

oktaven
tre}sträng{ad adj.
tre}stämm{ig adj. -t -a
tre}tagg{ig adj. -t -a
tre}takt s.
tre}takt{ig adj. -t -a
tre}tal s.
tre}tid{en s. best. vid t.
tre}tråd{ig adj. -t -a
tret}tio äv. vard. tret}ti räkn.

t. tusen
tret{tio}en [-enn• äv. -e•n]

räkn.; vid uppräkning äv.
trettioett

tret{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.
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tret{tio}ett räkn.
tret{tio}första räkn.; mask.

trettioförste
tret}ti{on{de räkn.
tret{ti{on}del äv.

tret{ti{on{de}del s.
tret{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
tret{tio}tal s. ett t. omkring
trettio; trettiotalets för-
fattare

tret{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
tret{tio{tals}stil s.
tret{tio{två{on}del s.; t.ex. som

notvärde i musik
tret{tio}år{ig adj. -t -a
tret{tio}år{ing s.
tret{tio{års}åldern s. best.
tret}ton räkn. t. tusen
tret{ton}dag{en äv. tret{ton{-

de}dag{en s. best. 6 januari
tret{ton{dags}afton äv.

tret{ton{de{dags}afton s.
5 januari

tret{ton{dags}helg äv.
tret{ton{de{dags}helg s.

tret}ton{de räkn.
trettondedagen se tretton-

dagen
trettondedagsafton se

trettondagsafton
trettondedagshelg se

trettondagshelg
trettondedel se trettondel
trettondehelg se trettonhelg
tret{ton}del äv. tret{ton{de}-

del s.
tret{ton}helg äv. tret{ton{de}-

helg s.
tret{ton{hundra}tal{et s. best.
tret{ton{hundra{tals}skrift s.
tret{ton}år{ig adj. -t -a
tret{ton}år{ing s.
tret{ton{års}åldern s. best.
tre{tums}spik s.
tre}tung{ad adj.
tre}tusen räkn.; särskr. äv.
tre}tusen{de räkn.
tre{tusen}tonn{are s.
tre{tusen}år{ig adj. -t -a
tre}tå{ig adj. -t -a
tre}tår s.
tre}udd s.
tre}udd{ig adj. -t -a

treva v. -de famla, söka
o.d.; t. sig fram

trev{ande adj. oböjl.
trev{are s. -n; pl. =, best. pl.

trevarna försiktig under-
sökning av möjligheter o.d.,
försöksballong m.m.

treven adj. trevet trevna
trivsam

tre}vinkl{ig adj. -t -a
trev{lig adj. -t -a
trev{lig{het s. -en -er
trev{nad s. -en välbefinn-
ande, trivsel o.d.

trev{nads}känsla s.
trev}org{an s.
tre}vån{ings adj. oböjl. t.

stenhus
tre{vån{ings}hus s.
tre{vägs}kors{ning s.
tre{vägs}kran s.
tre}värd adj. t. fosfor
tre}växl{ad adj.
tre}år{ig adj. -t -a
tre}år{ing s.
tre}års adj. oböjl.
tre{års}peri{od s.
tre{års}åldern s. best.
tri s. -n kortform för triklor-
etylen

tri{ad [-a•d] s. -en -er tretal,
trefald

trial [traj•el] s. oböjl. motor-
cykeltävling i terräng-
bana; en t.

trial-and-error [traj•el änd
ärr•er] s. oböjl.; inlärning gm
försök-och-misstag

tri{angel [-an•-] s. -n tri-
anglar

tri{angel}byte s. -t -n
tri{angel}drama s.
tri{angel}form s.; i t.
tri{angel}form{ig adj. -t -a
tri{angel}koppl{ing s.

ªelektr.º
tri{angel}märke s.
tri{angel}mät{ning s.; av jord-

yta
tri{angel}nät s.
tri{angel}punkt s.
tri{angel}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. triangelslagarna

tri{angul{er{ing [-ang-] s.
-en -ar triangelmätning
m.m.

tri{angul{är [-ä•r] adj. -t -a
trehörnig

tri{as [-i•-] s. oböjl. ªgeol.º
lagersystem från perioden
närmast efter perm;
marin t.

tri{as}bild{ning s.
tri{athlon [tri•at-] s. oböjl.
uthållighetstävling i
grenarna simning,
cykling och löpning

trib{ad [-a•d] s. -en -er
homosexuell kvinna

trib{ad{isk adj. -t -a
trib{un [-u•n] s. -en -er

1 upphöjd plats, estrad,
talarplats o.d. 2 ämbets-
man i antikens Rom

trib{un{al [-a•l] s. -en -er
domstol m.m.

trib{un{at [-a•t] s. -et; pl. =
tribunämbete m.m.

trib{un}ämbete s.
trib{ut [-u•t] s. -en -er hyll-

ningsgärd; bidrag m.m.
trib{ut}skyld{ig adj. -t -a

1trick s. -et; pl. = konst-
grepp, knep, konststycke
o.d.

2trick s. -et äv. -en; pl. = äv.
-ar stick utöver det sjätte
i bridge m.m.

trick}film s.
trick}filma v.
trick}film{ning s.
trick}poäng s., till 1poäng
tricks s. -et; pl. = trick
tricksa v. -de använda
trick; göra finter; mixtra
m.m.

tri{era v. -de rensa o. sortera
säd

tri{er{ing s.
trift s. -en gräsnejlika
tri{ftong [-ån•] s. -en -er för-
bindelse av tre vokalljud
i en stavelse

tri{ftong{isk adj. -t -a
trift}växt s.
tri}för{gift{ad adj.
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tri{glyf [-y•f] s. -en -er
räfflad platta i dorisk
fris

tri{glyf}fris s., till 1fris
tri{gono{metri [-metri•] s. -n
vetenskapen om triangl-
ars vinklar m.m.

tri{gono{metr{isk [-me•-] adj.
-t -a

trik{in [-ki•n] s. -en -er para-
sitisk rundmask

trik{in}fri adj.
trik{in}halt{ig adj. -t -a
trik{in{os [-å•s] s. -en sjuk-
dom orsakad av trikiner

trik{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
trikinhaltig

tri{klor}et{yl{en [-klå•r-] s.
organisk förening av kol,
klor och väte använd som
lösningsmedel

tri{kol{or [-å•r] s. -en -er tre-
färgad fransk flagga

trikot{age [-a•s] s. -t [-et];
trikåvaror

trikå [-å•] s. -n -er maskin-
stickad produkt, maskin-
stickat plagg o.d.

trikå}dräkt s.
trikå}fabr{ik s.
trikå}stick{ning s.
trikå}tröja s.
trikå}under{kläd{er s. pl.
trikå}vara s.
trilj{on [-o•n] s. -en -er
miljon biljoner

trilj{on}del s.
1trilla v. -de forma ngt runt;

falla omkull
2trilla s. -n trillor ªåld.º

fjädervagn med två säten
trill{ing s. -en -ar
trill{ing}födsel s.
tri{lob{it [-i•t] s. -en -er fossilt

leddjur
tri{lob{it}art s.
tri{logi [-gi•] s. -n -er litter-
ärt verk i tre avdelningar

trilsk adj. -t -a trotsig,
omedgörlig o.d.

trilska s. -n
trilsk{as v. trilskades vara
trilsk

trilsken adj. trilsket trilskna
trilsk

trilsk{en{het s.
trilsk{het s.
trilskna v. -de; t. till bli
trilsk

trim [-imm] s. -men el. -met
god form, gott skick el.
läge o.d.

tri{maran [-a•n] s. -en -er
båttyp med tre skrov

tri{meter [-i•-] s. -n trimetrar
orimmad sextaktig jambisk
vers

trimma v. -de sätta i trim;
ställa in, justera; höja
effekten hos motor; ansa
pälsdjur; träna m.m.

trim{ning s.
trim}roder s.; på flygplan
trim}tank s.; på fartyg
trind adj. trint trinda rund

som ett klot; fyllig, fet o.d.
trind{het s.
trind}korn{ig adj. -t -a
trind}skalle s. ªvard.º dum-
huvud

trind}skall{ig adj. -t -a ªvard.º
trind}snö s.
trind}säd s. odlade balj-
växter

trind}yxa s.; från stenåldern
trind}ögd adj.
tringel s. -n tringlar bud o.

spel i vira
tringla v. -de bjuda el. spela
tringel

tringl{ing s.
trinidadi{er [-a•d-] s. -n;

pl. = inv. i Trinidad o.
Tobago

trinidad{isk adj. -t -a
trinidad{iska s. -n trinidad-

iskor kvinna
trio s. -n -r ensemble för
musikstycke för tre in-
strument; grupp av tre
personer

tri{od [-å•d] s. -en -er
elektronrör med tre
elektroder

tri{ol [-o•l äv. -å•l] s. -en -er
grupp av tre lika långa

toner i st. f. två el. fyra på en
tidsenhet

trio}mus{ik s.
tri{ox{id [-i•d] s. -en -er oxid
med tre atomer syre o.
en atom av annat grund-
ämne i molekylen

tripl{ett [-ett•] s. -en -er tre
sammanhängande rum;
tredje exemplar m.m.

tri{plo{id [-i•d] adj.; n. sing.
obest. obrukl., triploida
med tre kromosomupp-
sättningar

tri{pod [-o•d el. -å•d] s. -en 
-er antik trefot

tri{podi [-di•] s. -n -er grupp
av tre takter i vers e.d.

tri{pod}mast s.; på örlogsfartyg
1tripp s. -en; pl. -ar el. -er

liten resa; utflykt m.m.;
ªvard.º narkotikarus

2tripp s. -et; pl. =
3tripp interj.; i uttr. t. trapp

trull för att ange tre med av-
tagande storlek o.d.

trippa v. -de gå med små o.
lätta steg m.m.; ªvard.º be-
rusa sig med narkotika

1trippel s. -n skiffrig bergart
(använd som polermedel)

2trippel s. -n tripplar tre-
faldig seger m.m.

trippel- i sms trefaldig
trippel}al{li{ans s.
trippel}krock s.
trippel}seger s.
trippel}sten s.
trippel}takt s.
trippel}vacc{in s.
tripp{ing s. -en -ar fällning
med klubba i ishockey

tripp}mät{are s.; på bil o.d.
tripp}steg s.
trips s. -en -ar insekt
trips}art s.
tri{ptyk [-y•k] s. -en -er tre-
delad altartavla m.m.

triss s. -en s. tre kort av
samma valör i poker

1trissa v. -de driva, pressa;
t. upp priset

2trissa s. -n trissor rund
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skiva o.d.; dra på trissor
ªvard.º

triss}form{ig adj. -t -a
trist adj.; n. =, -a ledsam,

långtråkig; dyster
trist{ess [-ess•] s. -en
trist{het s.
triti{um [tri•t(s)i-] s. -et el.

tritiet el. = radioaktiv iso-
top av väte

triti{um}strål{ning s.
trit{on [-å•n el. -o•n] s. -en -er
forngrekisk havsgud

trit{on}font{än s.
tri{ton{us [-i•-] s. oböjl. ªmus.º
intervall med tre hela
tonsteg; en t.

tri{ton{us}inter{vall s.
triumf [-um•f] s. -en -er lys-
ande framgång, seger;
segerglädje, jubel; seger-
tåg m.m.

triumf{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; segerherre o.d.

triumf{at{or{isk [-o•-] adj.
-t -a

triumf}båge s.
triumf{era v. -de fira seger-
fest, jubla; segra

triumf}färd s.
triumf}kruci{fix s.
triumf}marsch s.
triumf}tåg s. -et; pl. =
triumf}vagn s.
tri{um{vir [-i•r] s. -en -er
medlem i triumvirat

tri{um{vir{at [-a•t] s. -et; pl. =
tremannaråd el. -välde

triv{as v. trivdes, trivts, pres.
trivs

trivi{al [-a•l] adj. -t -a all-
daglig, vanlig; platt, ut-
nött o.d.

trivi{al{is{era v. -de göra
trivial

trivi{al{itet [-e•t] s. -en -er
trivi{al}litter{at{ur s.
trivi{al}namn s. icke fack-
språklig benämning

trivi{al}rom{an s.
triv{sam adj. -t -ma
triv{sam{het s. -en -er
trivsel s. -n

trivsel}fakt{or s.
trivsel}fråga s.
trivsel}kväll s.
trivsel}pro{blem s.
trivsel}vikt s.
tri{ör [-ö•r] s. -en -er maskin
för triering

1tro s. -n; vara i god t.
2tro v. trodde, trott, trodd n.

trott, pres. tror
3tro adv. kommer han i kväll

tro?
1tro{ende adj. oböjl.; ofta

substantiverat en t. kristen
2tro{ende s. -t
tro}fast adj. trogen
tro}fast{het s.
trofé s. -n -er segertecken;

hornkrona e.d. av jaktbyte
m.m.

trofé}saml{ing s.
trogen adj. troget trogna
troglo{dyt [-y•t] s. -en -er
grottmänniska

troglo{dyt{isk adj. -t -a
tro{het s. egenskapen att
vara trogen

tro{hets}ed s. -en -er
tro{hets}krav s.
tro{hets}löfte s.
tro}hjärt{ad adj. tillitsfull,
redlig; godtrogen

tro}hjärt{en{het s.
troja}borg [tråj•-] el.

troje}borg s. labyrint med
gångar utmärkta med
stenar

troj{an [-a•n] s. -en -er inv.
i Troja

troj{ansk [-a•n-] adj. -t -a
trojeborg se trojaborg
trojka s. -n trojkor ryskt tre-
spann; ledargrupp av tre
personer

troké [-ke•] s. -n -er två-
stavig versfot med fall-
ande rytm

troke{isk [-ke•-] adj. -t -a; 
t. vers

troké}takt s.
tro{lig adj. -t -a
tro{lig{en adv.
tro{ligt{vis adv.

troll s. -et; pl. =; det går t. i
ngt ngt blir som förhäxat
e.d.

trolla v. -de
troll{are s. -n; pl. =, best. pl.

trollarna
troll}binda v.
troll}bunden adj.
troll}cirkel s.
troll}deg s. plastiskt lek-
material som liknar
modellera

troll{dom s. -en
troll{doms}konst s.
troll}druva s.
troll}dryck s.
troll{eri [-i•] s. -et -er troll-
ande m.m.

troll{eri}före{ställ{ning s.
troll{eri}knep s.
troll{eri}konst{när s.
troll{eri}nummer s.
troll{eri}trick s. -et; pl. =
trolley [tråll•i el. -y] s. -n -er
kontaktrulle för överför-
ing av ström från luftled-
ning till buss e.d.

trolley}buss s. trådbuss
troll}flöjt s.
troll}formel s.
troll}glans s.
troll}gubbe s.
troll}gumma s.
Troll{hätte}bo el. troll{hätte}-

bo s. -n -r inv. i Trollhätt-
an

troll}karl s.
troll}konst s.
troll}konst{när s.
troll}krets s.
troll}kunn{ig adj. -t -a
troll}kunn{ig{het s.
troll}kvinna s.
troll}kär{ing el.

troll}kärr{ing s.
troll}makt s. -en
troll}packa s. -n trollpackor
häxa

troll}ring s.
troll}skog s.
troll}slag s.
troll}slända s.; insekt
troll{slände}vinge s.
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troll}smör s.; svamp
troll}spegel s.
troll}spö s.
troll}stav s. -en -ar
troll}trumma s.
troll}tyg s. -et
troll}unge s.
tro}lova [-lå-] v., till 2lova;

t. sig förlova sig
tro}lov{ad adj.
tro}lov{ning s. -en -ar
tro{lov{nings}barn s.
trolsk [trål•sk] adj. -t -a
sällsam o. tjusande,
sagoaktig m.m.

trolsk{het s.
tro}lös adj. -t -a utan
trofasthet, svekfull o.d.

tro}lös{het s.
tromb s. -en -er 1 skydrag,
häftig virvelvind  2 blod-
propp

tromb}bild{ning s.
trombo{cyt [-y•t] s. -en -er
blodplätt i blod

tromb{on [-å•n] s. -en -er
dragbasun

tromb{on{ist [-is•t] s. -en -er
tromb{os [-å•s] s. -en -er
blodproppssjukdom,
trombbildning

tromb{os}risk s.
tromb}skada s.
tron s. -en -er
trona v. -de sitta liksom på
en tron; sitta värdigt el.
myndigt

tron}arv{inge s.
tron}av{säg{else s.
tron}följ{are s.
tron}följd s.
tron}följ{erska s. -n tronfölj-

erskor
tron}himmel s.
tron}kräv{are s. -n; pl. =, best.

pl. tronkrävarna
tron}likn{ande adj. oböjl.
tron}pre{tend{ent s.
tron}sal s.
tron}skifte s.
tron}stol s.
tron}tal s.
tron}till{träde s.

trop [-å-] s. -en -er bildligt
uttryck

trop{ik [-i•k] s. -en -er vänd-
krets; tropikerna trakten
mellan vändkretsarna,
heta zonen

trop{ik}feber s.
trop{ik}fågel s.
trop{ik}hjälm s.
trop{ik}växt s.
trop{ik}zon s.
trop{isk [-å•-] adj. -t -a

1 tropiska zonen; t. värme
2 bildlig, överförd

trop{ism [-is•m] s. -en -er
rörelse hos växt m.m. gm
yttre retning

tropo{sfär [-ä•r] s. -en
understa huvudskikt i
atmosfären

tropp s. -en -ar underavdel-
ning av pluton m.m.

troppa v. -de 1 t. av ge sig
av  2 rulla ihop fana på
fanstång efter parad m.m.

tropp}chef s.
tropp{ning s.
trosa s. -n trosor mest i pl.
underbyxor utan ben
mest för damer

tros}art{ikel s.
tros}be{känn{are s.
tros}be{känn{else s.
tros}er{faren{het s.
tros}fast adj. fast i tron
tros}fast{het s.
tros}frid s.
tros}fri{het s.
tros}fråga s.
tros}frände s.
tros}före{ställ{ning s.
tros}för{följ{else s.
tros}för{vant s. -en -er
tros}ge{men{skap s.
tros}glöd s. -en
tros}gördel s.; till trosa
tros}inne{håll s.
tro}skyld{ig adj. -t -a tillits-
full; oskuldsfull;
lättrogen o.d.

tro}skyld{ig{het s.
tros}lära s.
tros}nit s. -et

tros}rikt{ning s.
tross s. -en -ar 1 grovt tåg

2 personal o. fordon för
underhållstjänst vid
kompani el. bataljon
m.m.

tros}sak s.
tros}sam{fund s.
tros}sats s.
tross}botten s. brädbotten
med fyllning mellan vån-
ingar m.m.

tross}båt s. ªmil.º
tross}for{don s.
tross}fyll{ning s.
tross}kom{pani s. -et -er
trosslagen avstavas tross}-

slagen adj.
trosslagning avstavas tross}-

slag{ning s.
tross{ning s. -en -ar tross-
fyllning

tross}vagn s.
tros}syst{em s.
tros}upp{fatt{ning s.
tros}ur{kund s.
tros}viss adj. -t -a
tros}viss{het s.
tros}vittne s.
tros}å{skåd{ning s.
tro}tjän{are s. trogen tjän-
are sedan många år

tro}tjän{ar{inna s.
1trots s. -et trotsande; upp-

studsighet o.d.; i t. av
2trots prep. t. allt; t. om-

ständigheterna
trotsa v. -de
trots{are s. -n; pl. =, best. pl.

trotsarna
trots}hum{ör s.
trots{ig adj. -t -a
trots{ig{het s.
trotsk{ism [-is•m] s. -en
kommunistisk åskådning
som utgår från L.
Trotskij

trotsk{ist s. -en -er
trotsk{ist{isk adj. -t -a
trots}re{akt{ion s.
trots}ålder s.
trottel s. -n trottlar vridbar
platta e.d. i ventil, spjäll
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trottel}vent{il s.
trotto{ar [-a•r] s. -en -er
trotto{ar}bonde s.; som inte

själv brukar jorden
trotto{ar}bord s.
trotto{ar}kafé s.
trotto{ar}kant s.
trotto{ar}serv{er{ing s.
trot{yl [-y•l] s. -en spräng-

ämne
trot{yl}ladd{ning s.
tro}värd adj.
tro}värd{ig adj. -t -a
tro}värd{ig{het s.
trubad{ur [-u•r] s. -en -er
vissångare med luta el.
gitarr; medeltida
provensalsk kärleksskald
m.m.

trubad{ur}dikt{ning s.
trubad{ur}sång s.
trubba v. -de
trubbel s. trubblet; pl. =;

best. pl. trubblen ªvard.º be-
svär, svårighet, trassel

trubb{ig adj. -t -a
trubb{ig{het s.
trubb}nos s. trubbig nos

m.m.
trubb}nos{ig adj. -t -a
trubb}näsa s.
trubb}näs{ig adj. -t -a
trubb}näst adj. med trubb-
näsa

trubb}vinkl{ig adj. -t -a
truck s. -en -ar litet motor-
fordon för lokala trans-
porter vid fabrik m.m.

truck}för{are s.
truck}gaffel s.
trudelutt [-utt•] s. -en -er

ªvard.º glad melodistump
m.m.

trudelutta [-utt•a] v. -de
ªvard.º

trug s. -et
truga v. -de enträget söka
övertala el. förmå, t.ex. att
äta; t. på ngn ngt enträget
söka förmå ngn att ta
emot ngt o.d.

trug{ning s.
tru{ism [-is•m] s. -en -er

självklart påstående,
banalitet

tru{ist{isk adj. -t -a
trula v. -de vara trumpen,
sura

trul{ig adj. -t -a
trul{ig{het s.
trull interj.; se 3tripp
truls s. -en -ar
trulsa v. -de gå tungt o.
klumpigt; t. sig korva sig,
puta

truls{ig adj. -t -a
truls{ig{het s.
trum}broms s.
trum}eld s. ªofta bildl.º
trumf s. -en; pl. = el. -ar kort

av färg som tar över
andra; ªbildl.º om fördel-
aktigt läge

trumfa v. -de spela trumf
m.m.; t. igenom driva
igenom förslag o.d.

trumf}ess el. trumf}äss s., till
1ess

trumf}färg s.
trumf}kort s. ªofta bildl.º ef-
fektivt medel

trumf{ning s. -en -ar
trumf}stark adj. -t -a
trumfäss se trumfess
trum}hinna s.; i örat

1trumla v. -de 1 behandla i
trumla  2 ªprov. (sydsv.)º
köra med vält, packa
jorden med vält, välta

2trumla s. -n trumlor 1 rot-
erande cylindrisk behåll-
are för korn vid mältning
m.m. 2 ªprov. (sydsv.)º vält

truml{ing s.
1trumma s. -n trummor
2trumma v. -de
trum}mask{in s.
trum}minne s. ªdatabeh.º äldre

typ av dataminne
trumm{is s. -en -ar ªvard.º
person som spelar slag-
verk i t.ex. jazzorkester

trum{ning s. -en -ar
trumpen adj. trumpet

trumpna
trumpen{het s.

trump{et [-e•t] s. -en -er
trump{eta [-e•-] v. -de blåsa

på trumpet; ªbildl.º öppet
förkunna

trump{et{are s. -n; pl. =, best.
pl. trumpetarna

trump{et}blomma s.
trump{et}fan{far s.
trump{et{ist s. -en -er ªfinl.º
trumpetare

trump{et}sign{al s.
trump{et}stämma s.
trump{et}stöt s.
trump{et}svamp s.
trum}pinne s.
trumpna v. -de bli trumpen
trum}sjuka s.; hos kor m.fl.
trum}skinn s.
trum}slag s.
trum}slag{are s. -n; pl. =,

best. pl. trumslagarna
trum}stock s. trumpinne
trum}virvel s.
trunk s. -en -ar koffert; stor
resväska m.m.

trunk}bär{are s.
trunk}kolv s.; utan kolvstång
trupp s. -en -er
trupp}för{band s.
trupp}för{flytt{ning s.
trupp}för{ing s.
trupp}in{sats s.
trupp}kon{centr{at{ion s.
trupp}rör{else s.
trupp}samm{an{drag{ning s.
trupp}slag s.
trupp}styrka s.
trupp}tjänst s.
trupp}trans{port s.
trupp}ut{bild{ning s.
trupp}vana s.
trust s. -en -er monopolist-
isk sammanslutning av
företag under gemensam
ledning

trust}lag{stift{ning s.
trut s. -en -ar 1 fågel

2 ªvard.º mun
truta v. -de; t. med munnen
trut}ägg s.
try s. -n buskväxt
try}art s.
tryck s. -et; pl. =
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trycka v. tryckte; ligga och
t.; t. på ett faktum; t. upp
en broschyr

tryck}ac{cent s.
tryck}alster s.
tryck{ande adj. oböjl. t. värme
tryck{are s. -n; pl. =, best. pl.

tryckarna
tryck}ark s. -et; pl. =
tryck{bar adj. -t -a
tryck}be{håll{are s.
tryck}bok{stav s.
tryck}dräkt s.
trycke s. -t -n avtryckare;
låsvred o.d.

tryck{eri [-i•] s. -et -er för
framställning av tryckalster

tryck{eri}arbet{are s.
tryck{eri}konst s.
tryck{eri}pers{on{al s.
tryck{eri}tekn{isk adj. -t -a
tryck}fel s.
tryck{fels}nisse s.
tryck}form s. -en -ar
tryck}fri{het s.
tryck{fri{hets}brott s.
tryck{fri{hets}för{ordn{ing s.
tryck{fri{hets}lag s. -en -ar
tryck{fri{hets}mål s.
tryck{fri{hets}om{bud s.
tryck{fri{hets}rätts{lig adj.

-t -a
tryck{fri{hets}å{tal s.
tryck}färd{ig adj. -t -a
tryck}för{band s.
tryck}im{pregn{era v.
tryck}im{pregn{er{ing s.
tryck}kab{in s.
tryck}kammare s.
tryck}knapp s.
tryck}knäpp{ning s.
tryck}kok{are s.
tryck}kon{takt s.
tryck}kärl s.
tryck}luft s.
tryck{lufts}borr s.
tryck{lufts}kammare s.
tryck}mät{are s.
tryck{ning s. -en -ar
tryck{nings}kost{nad s.
tryck}ort s. -en -er
tryck}plåt s.
tryck}press s. -en -ar

tryck}pump s.
tryck}punkt s.
tryck}sak s.
tryck}sida s.
tryck}smörj{ning s.
tryck}stil s.
tryck}svag adj. -t -a
tryck}svärta s. -n
tryck}säker adj. ªtekn.º
tryckt adj.; n. =, -a; t. skrift;

t. stämning; tryckta tider
ekonomiskt svåra

tryck}typ s.
tryck}vals s. -en -ar
tryck{vatten(s)}re{akt{or s.
tryck}våg s. -en -or
tryck}värd adj.
tryck}år s.
tryffel s. -n tryfflar svamp

m.m.
tryffel}späck{ad adj.
tryffel}sås s.
tryff{era v. -de späcka el.
garnera med tryffel

tryff{er{ing s.
tryga s. -n trygor snösko;
kringla på skidstav

trygg adj. -t -a
trygga v. -de göra trygg,
skydda, säkra m.m.; t. sig
till för trygghet hålla sig till

trygg{ad adj. en ekonomiskt
t. framtid

trygg{het s.
trygg{hets}av{tal s.
trygg{hets}fakt{or s.
trygg{hets}fråga s.
trygg{hets}för{säkr{ing s.
trygg{hets}gar{anti s.
trygg{hets}känsla s.
trygg{hets}lag s. -en -ar
trygg{hets}larm s.
trygg{hets}narko{man s.
person med överdrivet
behov av trygghet

trygg{hets}sym{bol s.
trygg{hets}syst{em s.
trygg{hets}tele{fon s.; för

pensionärer
trymå [-å•] s. -n -er stor
väggspegel m.m.

trymå}hylla s.
tryna v. -de ªvard.º slöa,

sova; hålla sig undan,
maska

tryne s. -t -n
tryn}lik adj. -t -a
tryta v. tröt, trutit, pres.

tryter ta slut; fattas o.d.
trå v. trådde, trått, pres. trår
längta, tråna o.d.

tråckel s. tråcklet
tråckel}stygn s.
tråckel}tråd s.
tråckla v. -de sy el. fästa
provisoriskt med långa
stygn

tråckl{ing s.
tråd s. -en -ar; hålla i tråd-

arna
tråda v. trådde, trått, pres.

tråder ªåld.º vandra, be-
träda, trampa m.m.; t.
dansen dansa

tråd}back s.
tråd}drag{eri s. -et -er
tråd}drag{ning s.
tråd}fin adj. -t -a
tråd}form{ig adj. -t -a
tråd}gard{in s.
tråd{ig adj. -t -a
tråd{ig{het s.
tråd}korg s.
tråd}lik adj. -t -a
tråd}likn{ande adj. oböjl.
tråd}lös adj. -t -a
tråd}mask s. -en -ar
tråd}nött adj.
tråd}rak adj. -t -a
tråd}rulle s.
tråd{rulls}ställ s.
tråd}rät adj. -t -a
tråd}rätt adv.
tråd}skiv{ling s.
tråd}sliten adj.
tråd}smal adj. -t -a
tråd}spik s.
tråd}spole s.
tråd}tunn adj.
tråd}ut{lös{are s.; till kamera
tråd}ända el. tråd}ände s.
tråg s. -et; pl. = avlångt
kärl för deg m.m.

tråg}dal s.
tråg}form{ig adj. -t -a
tråk s. -et
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tråka v. -de reta, ge gliring-
ar o.d.; t. ut trötta gm en-
formighet, göra utled m.m.

tråk}göra s. ªvard.º
tråk{ig adj. -t -a
tråk{ig{het s. -en -er
tråk}måns s. -en -ar tråkig
person

tråk}måns{ig adj. -t -a
tråk{ning s. -en -ar
trål s. -en -ar fiskredskap
med strutformig nätsäck
som släpas efter fartyg

tråla v. -de fiska med trål
o.d.

trål{are s. -n; pl. =, best. pl.
trålarna fartyg

trål{ar}flotta s.
trål}fiska v.
trål}fisk{are s.
trål}fiske s.
trål}lina s.
trål{ning s.
trål}vajer el. trål}wire s.
tråna v. -de längta; täras av
längtan o.d.

trån{ad s. -en
trån{ads}full adj. -t -a
trån}full adj. -t -a
trång adj. -t, trängre äv. -are,

trängst äv. -ast
trång}bodd adj.
trång}bodd{het s.
trång}bröst{ad adj. oför-
dragsam, trångsinnad

trång}för{ing s. ªmus.º
trång{het s.
trång}huv{ad adj.
trång}mål s. nödläge o.d.
trång}sinn{ad adj.
trång}sinne s.
trång}sint adj.
trång}skall{ig adj. -t -a

ªvard.º
trång}syn s.
trång}synt adj.
trång}synt{het s.
trån}sjuk adj. -t -a
trån}sjuka s.

1trä s. -et -n virke från träd
2trä el. 1träda v. trär el.

träder, trädde, trätt, trädd
n. trätt dra, föra; t. på

(tråd på) en nål sätta tråd
på en nål

träa v. -de; tjädern träar
sätter sig i träd; hunden
träar lon driver upp lon
i ett träd

trä{akt{ig adj. -t -a
trä{akt{ig{het s.
trä}arbete s.
trä}aska s.
trä}balja s.
trä}be{läte s.
trä}ben s.
trä}bit s.
trä}blås{are s.
trä{blås}in{stru{ment s.
trä}bock s. ªvard.º trög el.
tråkig person

trä}bord s.
trä}brits s.
trä}bro s.
trä}brygga s.
trä}bygg{nad s.
trä}båt s.
trä}bänk s.
träck s. -en spillning, av-
föring, exkrementer m.m.

1träcka v. träckte dra el. hala
fartyg; leda häst efter lopp

2träcka v. -de avge träck; t.
i eget bo

träck}boll s.
träck{ning s.
träck}väg s.
träd s. -et; pl. = äv. vard. trän,

best. pl. -en äv. vard. träna
1träda se 2trä
2träda v. trädde, trätt, trädd

n. trätt, pres. träder gå,
stiga m.m.; t. ngns rätt för
när(a) göra intrång i
ngns rätt; t. i kraft börja
gälla

3träda s. -n trädor obesådd
åker; ligga i t. ligga obe-
sådd

träd}be{skär{ning s.
träd}be{stånd s.
träd}be{vuxen adj.
träd}be{växt adj.
träd}dunge s.
träd}död{are s. -n; pl. =, best.

pl. träddödarna växt

träde s. -t -n träda; ligga i t.
träd{es}bruk s.
träd{es}jord s.
träd{es}åker s.
träd}fatt{ig adj. -t -a
träd}fäll{ning s.
träd}gren s.
träd}groda s.
träd}gräns s.
träd}gård s. -en -ar
träd{gårds}an{lägg{ning s.
träd{gårds}arbet{are s.
träd{gårds}arbete s.
träd{gårds}arki{tekt s.
träd{gårds}av{fall s. -et
träd{gårds}blomma s.
träd{gårds}fest s.
träd{gårds}gång s. -en -ar
träd{gårds}hall{on s.
träd{gårds}jord s.
träd{gårds}konst s.
träd{gårds}land s., till 2land
träd{gårds}mur s.
träd{gårds}mäst{are s. -n;

pl. =, best. pl. trädgårds-
mästarna

träd{gårds}möbel s.
träd{gårds}när{ing s.
träd{gårds}odl{are s.
träd{gårds}odl{ing s.
träd{gårds}pro{dukt s.
träd{gårds}red{skap s.
träd{gårds}sax s.
träd{gårds}serv{er{ing s.
träd{gårds}skjul s.
träd{gårds}skola s.
träd{gårds}skötsel s.
träd{gårds}smultr{on s.
träd{gårds}snäcka s.
träd{gårds}soffa s.
träd{gårds}stad s., till 1stad
träd{gårds}stol s.
träd{gårds}sång{are s.; fågel
träd{gårds}säng s.
träd{gårds}tekn{ik{er s.
träd{gårds}täppa s.
träd{gårds}växt s.
träd}klyka s.
träd}kram{are s. -n; pl. =,

best. pl. trädkramarna
miljöaktivist som klättr-
ar upp i träd för att för-
hindra att de avverkas
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träd}krona s.
träd}kryp{are s.; fågel
träd}lärka s.
träd}lös adj. -t -a
träd{ning s.
träd}nål s.
träd}pip{lärka s.
träd}plant{er{ing s.
träd}rot s.
träd}skola s.
träd}slag s.
träd}stam s.
träd}stubbe s.
träd}stygn s.
träd}topp s.
trä}dörr s.
trä}far{tyg s.
träff s. -en -ar skott e.d.
som träffar målet; avtalat
möte; sammankomst
m.m.; stämma t. med

träffa v. -de; t. målet mot-
satt: bomma, missa; 
t. bekanta möta, råka
o.d.; t. uppgörelse
komma fram till, ingå; 
t. ett val göra; t. anstalter
vidta

träff{ande adj. oböjl. en t. an-
märkning

träff{as v. träffades träffa
varandra, råkas o.d.

träff}bild s.; vid skjutning
träff}lok{al s.
träff{ning s. -en -ar ªåld.º

mindre drabbning
träff}pro{cent s.
träff}punkt s.
träff}säker adj.
träff}säker{het s.
träff}verk{an s.
trä}fiber s.
trä{fiber}platta s.
trä{fiber}skiva s.
trä}fig{ur s.
trä}flis s.
trä}flisa s.
trä}fri adj.
trä}för{ädl{ing s.
trä}galler s.
trägen adj. träget trägna
flitig, ihärdig

trägen{het s.

trä}golv s.
trä}grav{yr s.
trä}gubbe s.
trä}halt{ig adj. -t -a
trä}handl{are s.
trä}hand{tag s.
trä}hjul s.
trä}hus s.
trä}häst s.
trä{ig adj. -t -a; t. smak; t.

prosa livlös, tråkig
trä{ig{het s.
trä}im{pregn{er{ing s.
trä}industri s.
träj{on s. -et ormbunke
träj{on}rot s.
trä}karl s.; samling upplagda

kort från spelförares
partner i bridge m.m.

trä{karls}bridge s.
trä}kista s.
trä}klabb s. -en -ar el.

trä}klabbe -n träklabbar
trä}kloss äv. trä}klots s.
trä}klubba s.
trä}klyka s.
trä}kol s.
trä{kols}grill s.
trä{kols}pro{dukt s.
trä{kols}tjära s.
trä}kon{strukt{ion s.
trä}kors s.
trä}kubbe el. trä}kubb s.
trä}kyrka s.
trä}kåk s.
trä}kärl s.
träl s. -en -ar ofri person

särsk. i det forntida Norden,
slav; ªäv. bildl.º

träla v. -de arbeta som en
träl, slava

träl{akt{ig adj. -t -a
träl}arbete s.
träl}binda v.
träl{dom s. -en
träl{doms}ok s.
trä}lek{sak s.
träl}göra s.
träl{ig adj. -t -a ªvard.º träl-
sam m.m.

träl{inna s. -n trälinnor
träl{isk adj. -t -a trälaktig,
slavisk

trä}list s.
träl}kvinna s.
trä}lock s. -et; pl. =
träl{sam adj. -t -ma träl-
ande, slitsam o.d.

träl}sinne s.
trä}lucka s.
trä}låda s.
trä}lår s. -en -ar
trä}länga s.
trä}mask s. -en -ar
trä}massa s.
trä}mjöl s.
träna v. -de
trän{are s. -n; pl. =, best. pl.

tränarna
trän{ar}jobb s.
trän{ar}lic{ens s.
träng s. -en truppslag för
underhållstjänst, träng-
trupper m.m.

tränga v. trängde; t. sig
fram

träng{ande adj. oböjl. t.
behov ytterst angelägna

träng{as v. trängdes, pres.
trängs; t. på spårvagnen

träng}far{tyg s.
träng}for{don s.
träng}för{band s.
träng}ingenj{ör s.
träng{ning s. -en -ar
träng}of{fic{er s.
träng}rege{mente s.
träng}rök s.
trängsel s. -n tät skockning

o.d.
träng}sold{at s.
trängta v. -de ivrigt längta
trängt{an s.; best. =; en t.
träng}trupp s.; mest i pl.
trän{ing s. -en -ar
trän{ings}bana s.
trän{ings}cykel s., till 1cykel
ergometercykel

trän{ings}dräkt s.
trän{ings}kamp s. -en -er
trän{ings}lok{al s.
trän{ings}läger s.
trän{ings}match s.
trän{ings}met{od s.
trän{ings}möj{lig{het s.
trän{ings}over{all s.
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trän{ings}pass s. t. på två
timmar

trän{ings}peri{od s.
trän{ings}red{skap s.
trän{ings}runda s.
trän{ings}tid s.
trän{ings}vill{ig adj. -t -a
trän{ings}värk s. -en
trän{ings}åk s.
tränj{on [-än•j- el. -ä•n-] s.

-et; pl. = ªprov.º tranbär
tränj{on}ris s.

1träns s. -en -ar flätat pryd-
nadssnöre; tät söm kring
knapphål

2träns s. -et el. -en; pl. = el.
-ar typ av betsel

tränsa v. -de förse med
träns o.d.; binda om garn
i stropp m.m.

träns}betsel s.
träns}bett s.
träns{ning s.
träns}stygn s.
trä}pan{el s.
trä}patr{on s.; i ä. tid
trä}pinne s.
trä}plank s. -et; pl. =
trä}planka s.
trä}platta s.
trä}plugg s. -en -ar
trä}port s.
trä}pulver s.
trä{pulver}eld{ning s.
trä}påle s.
trä}ram s.
trä}ribba s.
trä}ring s.
trä}räcke s.
träsk s. -et; pl. =
trä}skaft s.
trä}skalle s. ªvard.º dum-
huvud

trä}skall{ig adj. -t -a
ªvard.º

träsk{art{ad adj.
trä}sked s.
träsk{ig adj. -t -a; träskigt

område
trä}skiva s.
träsk}mark s.
trä}sko s.
trä{sko}dans s.

trä{sko}fiol s.
trä{sko}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. träskomakarna
trä{sko}mak{eri [trä•- el. -ri•]

s. -et -er
trä}skovel s.
trä}skruv s.
trä}skulpt{ur s.
trä{skydds}medel s.
trä}skål s.
trä}skär{are s.
trä}slag s.
trä}slev s.
trä}slip{eri [trä•- el. -ri•] s.
trä}slott s.
trä}slöjd s.
trä}smak s.
trä}snid{are s.
trä}snid{eri [trä•- el. -ri•] s.
trä}snitt s. -et; pl. =
trä}snitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. träsnittarna
trä{snitts}konst s.
trä}soffa s.
trä}sprit s.
trä}spån s.
trä}sticka s.
trä}stol s.
trä}stolpe s.
trä}stycke s.
trä}stång s.
trä}ställ{ning s.
trä}sula s.
trä}svarv s.
trä}svärd s.

1träta s. -n trätor
2träta v. trätte
trä}tavla s.
trä}tekn{isk adj. -t -a
trät}gir{ig adj. -t -a
trät}gir{ig{het s.
trä}tjära s.
trät}lysten adj.
trät}lyst{nad s.
träto}broder s.
trä}toffel s. ªmest prov. (sydsv.)º
träsko med överstycke av
läder

träto}frö s.
trä}trall s., till 2trall
trä}trappa s.
trä}ull s.
trä{ulls}skiva s.

trä}vara s.
trä{varu}ex{port s.
trä{varu}handel s.
trä{varu}handl{are s.
trä{varu}industri s.
trä}villa s.
trä}virke s.
trä}vit adj. trävitt trävita
trä}vägg s.
trög adj. -t -a
trög}bedd adj.
trög}bock s. ªvard.º slöfock

o.d.
trög}djur s.
trög}fatt{ad adj.
trög}flyt{ande adj. oböjl.
trög{het s.
trög{hets}lag s. -en -ar
trög{hets}mom{ent s.
trög}läst adj.
trög}måns s. -en -ar ªvard.º
trögna [-ö•g-] v. -de bli
trögare

trög}rör{lig adj. -t -a
trög}start{ad adj.
trög}såld adj.
trög}tänkt adj.
trög}tänkt{het s.
tröja s. -n tröjor
tröj}ärm s.
trösk s. -en -ar ªprov.º maskin

för tröskning; säd som
tröskats

1tröska s. -n tröskor maskin
för tröskning

2tröska v. -de
trösk{are s. -n; pl. =, best. pl.

tröskarna
tröske s. -t ªprov. (sydsv.)º
tröskning m.m.

tröskel s. -n trösklar
tröskel}ef{fekt s.
tröskel}värde s.
trösk}mask{in s.
trösk{ning s.
trösk}verk s.

1tröst s. -en – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

2tröst adj. oböjl. predikativt
ªåld.º förtröstansfull; var
t.!

trösta v. -de; t. sig finna
tröst
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tröst{are s. -n; pl. =, best. pl.
tröstarna

tröst}be{höv{ande adj. oböjl.
tröste}full adj. -t -a
tröste}grund s. -en -er
tröste}källa el. tröst}källa s.
tröste}ord el. tröst}ord s.
tröstepris se tröstpris
tröste}rik äv. tröst}rik adj.

-t -a
tröst{erska s. -n trösterskor
tröstkälla se tröstekälla
tröst}lös adj. -t -a
tröst}lös{het s.
tröst}mål s.; i fotboll o.d.
tröst}napp s. -en -ar
tröstord se trösteord
tröst}pris el. finl.

tröste}pris s., till 1pris
tröstrik se trösterik
tröst}äta v.
trött adj.; n. =, -a
trötta v. -de; t. ut (sig)
trött{as v. tröttades bli trött
trött{het s.
trött{hets}känsla s.
trött{hets}sym{tom el. trött{-

hets}symp{tom s.
trött}köra v.
trött}körd adj.
tröttna v. -de
trött{sam adj. -t -ma
trött{sam{het s.
trött}sprungen adj.
trött}ögd adj.
tsar s. -en -er rysk el. serbisk

el. bulgarisk monark i ä. tid
tsar}döme s. -t -n
tsar{inna s. -n tsarinnor
tsar}reg{im s.
tsar}välde s.
tsatsiki [tsatsi•ki] s. -n

grekisk maträtt
tse{tse}fluga s. afrikansk
fluga som överför sömn-
sjuka

T-shirt [ti•sört] s. -en; pl. -ar
el. enl. eng. böjn. T-tröja

T-sprit [te•-] s. teknisk sprit
med tillsatser som gör den
odrickbar

T-tröja [te•-] s. kortärmad
tunn tröja

tu räkn. två; ett tu tre; de
unga tu; på tu man hand
(el. tumanhand); det är
inte tu tal om den saken

tub s. -en -er hoptryckbar be-
hållare; kikare för ett
öga; ogängat rör m.m.

tuba s. -n tubor mässingsblås-
instrument m.m.

tuba}blås{are s.
tubba v. -de locka, förleda
tubb{are s. -n; pl. =, best. pl.

tubbarna
tubb{ning s.
tuberkel [-är•k-] s. -n

tuberkler liten knöl i
kroppen orsakad av
tuberkelbaciller

tuberkel}bac{ill s.
tuberkul{in [-i•n] s. -et
extrakt av dödade
tuberkelbaciller

tuberkul{in}prov s. -et; pl. =
el. -er

tuberkul{in}re{akt{ion s.
tuberkul{os [-å•s] s. -en
sjukdom orsakad av
tuberkelbaciller, tbc

tuberkul{os}fall s.
tuberkul{os}smitta s.
tuberkul{ös [-ö•s] adj. -t -a
orsakad av tuberkel-
baciller; som lider av
tuberkulos m.m.

tub}kan{on s., till 2kanon
tub}kik{are s.
tub}linj{al s.
tub}sock s. tubsocka
tub}socka s.; utan markerad

häl
tu}del{ad adj. delad i två
delar

tu}del{ning s.
tudor}stil s.

1tuff s. -en -er (porös) bergart;
vulkanisk t.

2tuff adj. -t -a ªvard.º hård,
hänsynslös; djärv; svår;
snygg m.m.

1tuffa äv. töffa v. -de; ång-
loket tuffar

2tuffa v. -de; t. till (sig)
ªvard.º göra sig tuffare

tuff{het s. ªvard.º
tuff{ing s. -en -ar ªvard.º tuff
person

tuff}lager s., till 1lager
tufsa v. -de; t. till ge en
läxa, ruska om m.m.

tufs{ig adj. -t -a rufsig;
medfaren o.d.

tuft{ad adj. t. matta med
lugg av trådar som
stuckits gm ett basskikt
o. fästs på avigsidan

tuft}matta s.
tuft{ning s.
tuft}vara s.

1tugg s. -et flis m.m.; ªvard.º
mat; ªvard.º prat, snack

2tugg s. -en -ar maskin för
sönderdelning m.m.

1tugga s. -n tuggor
2tugga v. -de
tugg}buss s.
tugg}mot{stånd s.
tugg}muskel s.
tugg{ning s.
tugg}tobak s.
tuggummi avstavas tugg}-

gummi s.
tuggummituggande avstavas

tugg{gummi}tugg{ande adj.
oböjl.

tugg}yta s.
tuja s. -n tujor träd el. buske
tuja}art s.
tukan [-a•n] s. -en -er fågel
tu}kluven adj.
tu}klyv{ning s.
tukt s. -en sedligt skick,
ordning; sträng fostran
m.m.

tukta v. -de aga; forma träd;
hugga till sten m.m.

tukt{ad adj. t. sten
tukt{an s.; best. = ªåld.º be-
straffning; en t.

tukt{are s. -n; pl. =, best. pl.
tuktarna

tukt}hus s. ªåld.º
tukt{hus}fånge s. ªåld.º
tukt{ig adj. -t -a sedlig,
ärbar

tukt{ig{het s.
tukt}lös adj. -t -a
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tukt}lös{het s.
tukt{ning s.
tukto}mäst{are s. ªåld.º
tukto}ris s. ªåld.º
tular{emi [-i•] s. -n harpest
tulip{ana}ros [-pa•-] s.; i uttr.

det är lätt att säga t. det
är lättare sagt än gjort

tuli{um s. -et el. tuliet el. =
metall

tulk}ört s. växt
tull s. -en -ar 1 avgift till

staten vid införsel el. ut-
försel av vara o.d.; mynd-
ighet som tar upp så-
dana avgifter  2 hållare
el. stöd för åra i roddbåt,
årklyka o.d.

tulla v. -de ta el. betala tull;
tullbehandla, förtulla;
snatta ur förråd o.d.,
skatta, plundra

tullag avstavas tull}lag s. -en
-ar

tullager avstavas tull}lager s.,
till 1lager

tull{are s. -n; pl. =, best. pl.
tullarna ªvard.º

tull}av{gift s.
tull{bar adj. -t -a tullpliktig

o.d.
tull}be{handla v.
tull}be{handl{ing s.
tull}be{lopp s.
tull}be{lägga v.
tull}be{lägg{ning s.
tull}be{sikt{iga v.
tull}be{sikt{ning s.
tull}be{slag s.
tull}be{stämm{else s.
tull}be{vak{ning s.
tull}båt s.
tull}de{klar{at{ion s.
tull}di{rekt{ion s.
tull}di{rekt{ör s.
tull}di{strikt s.
tull}form{al{itet s.
tull}fri adj.
tull}fri{het s.
tull}för{ordn{ing s.
tull}för{valt{are s.
tull}gods s.
tull}hus s.

tull}in{spekt{ör s.
tull}jakt s.
tull}kammare s.
tull}klar{er{ing s.
tull}kont{roll s.
tull}kont{roll{ör s.
tull}krim{in{al{en s. best.
tull}kryss{are s.
tull}man s., till 1man
tull}mur s.
tull}mynd{ig{het s.
tull}mäst{are s.
tull{ning s. -en -ar
tull{när [-ä•r] s. -en -er ªåld.º
tulltjänsteman

tull}pers{on{al s.
tull}pinne s.
tull}plikt{ig adj. -t -a
tull}plomb{er{ing s.
tull}pol{is s.
tull}reg{ion s.
tull}sats s.
tull}skydd s.
tull}snok s. ªvard.º
tull}stadga s., till 2stadga
tull}stat{ion s.
tull}tariff s.
tull}taxa s.
tull}tjänste{man s.
tull}un{ion s.
tull}verk{et s. best.
tull}vis{it{at{ion s.
tull}värde s.
tull}väsen el. tull}väsende s.
tulp{an [-a•n] s. -en -er växt
tulp{an}lök s.
tulp{an}träd s.; prydnadsträd

1tulta s. -n tultor tultande
liten flicka

2tulta v. -de (mest om småbarn)
gå osäkert

tult{ing s. -en -ar ªvard.º tult-
ande småbarn o.d.

tum s. -men; pl. =, best. pl.
-men längdmått utgörande ca
2,5 cm

tu{man}hand s. oböjl. på t. el.
på tu man hand för sig
själva, i enrum

tum}grepp s.
tum}handske s.
tumla v. -de ramla; vältra

sig; rulla; torka i tumlare

m.m.; t. sin häst rida sin
häst i konstmässig ritt med
tvära svängar o.d.

tuml{are s. -n; pl. =, best. pl.
tumlarna rundbottnat
dryckeskärl utan hand-
tag o. fot; tandval; roter-
ande behållare för torkning
av tvätt m.m., torktumlare

tuml{ing s.
tumma v. -de 1 fingra el.
känna på ngt med tumme o.
fingrar; ªvard.º bekräfta
överenskommelse; t. på ngt
ªbildl.º rucka el. jämka på
ngt 2 mäta virke vid last-
plats o.d.

tumm{are s. -n; pl. =, best. pl.
tummarna virkesmätare

tumme s. -n tummar; ha t.
med god hand med; hålla
tummarna för ngn av hjärt-
at önska framgång för
ngn; ha tummen mitt i
handen vara opraktisk

tummel s. tumlet
tumme}liten [-li•-] s. oböjl.

en t.
tummel}plats s.
tumme}tott [-tått• el.
tumm•-] s. -en -ar tumme
i barnspråk o.d.

tum}nagel s.
tum{ning s.
tum}regel s. -n tumregler
enkel minnesregel

tums}bred adj.
tums}bredd s.
tums}hög adj.
tum}skruv s.
tums}lång adj. -t -a
tums}tjock adj. -t -a
tum}stock s.
tum}sug{are s. -n; pl. =, best.

pl. tumsugarna
tum}tal s.; till tal 1
tum{ult [-ul•t] s. -et; pl. =
bråk, oväsen, folkupp-
lopp o.d.

tum{ult{art{ad adj.
tum{ultu{ar{isk [-a•-] adj. -t 

-a; tumultuariska scener
tum}vante s.
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tum}veck s.
tum{ör [-ö•r] s. -en -er växt
som utgör onormal ny-
bildning i kroppen,
svulst

tum{ör}cell s.
tum{ör}sjuk{dom s.

1tun s. -et; pl. = ªåld. el. prov.º
odlad mark kring gård,
gårdsplan o.d.

2tun s. -en -ar ªprov. (Gotland)º
gärdsgård, inhägnad

tunder s. tundret ªåld.º
medel att tända med,
fnöske

tunder}ask s.
tundra s. -n tundror slätt
med ständig tjäle norr om
skogsgränsen i polarom-
råde

tundra}om{råde s.
tung adj. -t -a, tyngre tyngst

1tunga s. -n tungor kroppsdel;
fisk; tungan på vågen
ªbildl.º det utslagsgivande
o.d. – Sammansättningsfog, se
resp. ord.

2tunga s. oböjl. ªåld.º börda
el. pålaga

tung{ad adj. t. flagga med
flikar

tung}arbet{ad adj.
tung}band s.
tung}ben s.
tung}bröst{ad adj.
tunge}fiske s.
tungel s. tunglet ªåld. el.

prov.º måne
1tungel}ljus s.
2tungel}ljus adj. -t -a
tunge}var s. -en -ar flundre-

fisk
tung}form{ig adj. -t -a
tung}fot{ad adj.
tung}för adj. -t -a ovig o.d.
tung}häfta s. -n
tung}körd adj.
tung}läst adj.
tung}met{all s.
tungo}mål s. språk o.d.
tungo{måls}tal s. -et inom

pingströrelsen m.m.
tungo{måls}tal{ande s. -t

tungo}tal s. -et tungomåls-
talande

tung}rodd adj. ªofta bildl.º
tung}rodd{het s.
tung}rot s.
tung{rots-r s.
tung}rygg s.
tung{sam adj. -t -ma svår,
besvärlig; dyster m.m.

tung{sam{het s.
tung}sinne s.
tung}sint adj.
tung}sint{het s.
tung}spat s.
tung}spene s.
tung{spens}ljud s.
tung}spets s.
tung{spets-r s.
tung}sövd adj.
tung}sövd{het s.
tungus [-ngu•s] s. -en -er

person tillhörande vissa folk-
slag i nordöstra Sibirien;
tråkmåns, döddansare

tungus{isk adj. -t -a
tungus{iska s. -n tungusiskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
tung{vatten(s)}re{akt{or s.
tung}vikt s.
tung}vikt{are s. -n; pl. =, best.

pl. tungviktarna
tung}vikt{ig adj. -t -a
tung{vikts}box{are s.
tung{vikts}box{ning s.
tun{ik [-i•k el. -ikk•] s. -en 

-er överklänning el. lång
utanpåblus till långbyxor el.
kjol

tun{ika [tu•-] s. -n tunikor
fornromerskt skjortlikn-
ande plagg m.m.; tunik

tun{ika{art{ad adj.
tun{ik}mod{ell s.
tunisi{er [-ni•-] s. -n; pl. =
inv. i Tunisien

tunis{isk adj. -t -a
tunis{iska s. -n tunisiskor

kvinna
tunn adj. tunt tunna

1tunna s. -n tunnor stort (trä)-
kärl; ä. rymdmått

2tunna v. -de göra el. bli
tunnare

tunn}band s.
tunn}bind{are s.
tunn}bind{eri [-ri• el.
tunn•-] s.

tunn}boj s. -en -ar till
1tunna

tunn}bröd s.
tunnel s. -n tunnlar
tunnel}bana s.
tunnel{bane}ned{gång s.
tunnel{bane}nät s.
tunnel{bane}stat{ion s.
tunnel{bane}tåg s. -et; pl. =
tunnel{bane}vagn s.
tunnel}bygge s.
tunnel}gata s.
tunnel}mynn{ing s.
tunnel}ugn s.
tunnel}öppn{ing s.
tunn}flyt{ande adj. oböjl.
tunn}form{ig adj. -t -a
tunn{het s.
tunn}hud{ad adj.
tunn}hår{ig adj. -t -a
tunn}klädd adj.
tunn}land s., till 2land ä. yt-
mått på ca 1/2 hektar

tunn}pann{kaka s.
tunn}plåt s.
tunn}skal{ig adj. -t -a
tunn}sliten adj.
tunn}stav s. -en -ar
tunn}sådd adj.
tunn}tals adv.; till 1tunna
tunn}tarm s.
tunn}tråd{ig adj. -t -a
tunn}valv s. halvcirkel-
formigt valv

tunn{vis adv.; till 1tunna
tunn}vägg{ig adj. -t -a
tupé [tup- el. top-] el. toupé
[top-] s. -n -er uppkamm-
ad pannlugg; liten peruk
som döljer kal fläck på
hjässan

tupé}plåster s.
tup{era [tup- el. top-] el.

toup{era [top-] v. -de
kamma mothårs

tup{er{ing el. toup{er{ing s.
tupp s. -en -ar ªfinl. vard. äv.º
toalett, dass

tuppa v. -de; t. av ªvard.º

955 tuppa

21202 Ordlista T  12-11-27  10.24  Sida 955



slumra till, svimma; t. sig
ªvard.º kråma sig m.m.

tupp}fjäder s.
tupp}fjät s.
tupp}fäkt{ning s.
tupp}kam s.
tupp}kyckl{ing s.
tupp}lur s. -en -ar kortvarig
sömn

1tur s. -en -er resa, utflykt;
figur i dans; omgång

2tur s. -en lycka, lyckträff
tur{as v. turades; t. om byta

el. växla om i tur o. ordning
turb{an [-a•n] s. -en -er öster-

ländsk lindad huvudbonad
turb{an}klädd adj.
turb{in [-i•n] s. -en -er mask-
in som utvinner energi ur
strömmande vatten o.d.

turb{in}drift s.
turb{in}far{tyg s.
turb{in}hjul s.
turb{in}hus s.
turb{in}mot{or s.
turbo s. -n bil försedd med
avgasturbin

turbo- i sms turbin-, turbin-
driven o.d.

turbo}diesel s.
turbo}elektr{isk adj. -t -a; t.

drift med turbin o. elektrisk
generator

turbo}jet [tur•b- el. -jett•] s.
turbo}jet{mot{or s. jetmotor
turbo}kom{press{or s.
turbo}ladd{ad adj.
turbo}ladd{ning s.
turbo}mot{or s.
turbo{prop}plan [tur•b- el.
-pråpp•-] s. -et; pl. = pro-
pellerplan drivet med
gasturbin

turbul{ens [-en•s] s. -en
virvelrörelse i strömmande
gas el. vätska m.m.; ofta luft-
gropar

turbul{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
ªbildl. äv.º upprörd, orolig

ture s. -n turar ªåld.º en
lustig t. en munter fyr

turf s. -en gräsbevuxen häst-
kapplöpningsbana

tur}gubbe s. ªvard.º
tur{ig adj. -t -a tursam
tur{ism [-is•m] s. -en
tur{ist s. -en -er
tur{ista [-is•ta] v. -de ªvard.º
resa som turist

tur{ist}an{lägg{ning s.
tur{ist}at{trakt{ion s.
tur{ist}be{sök s.
tur{ist}brosch{yr s.
tur{ist}buss s.
tur{ist}byrå s. -n -er
tur{ist}båt s.
tur{ist}chef s.
tur{ist}fälla s.
tur{ist}för{en{ing s.
tur{ist}guide s.
tur{ist}hot{ell s.
tur{ist}industri s.
tur{ist}in{form{at{ion s.
tur{ist}in{tend{ent s.
tur{ist}in{vas{ion s.
tur{ist{isk adj. -t -a
tur{ist}karta s.
tur{ist}klass s.
tur{ist}kont{or s.
tur{ist}land s., till 1land
tur{ist}mål s.
tur{ist}när{ing s.
tur{ist}om{råde s.
tur{ist}org{an{is{at{ion s.
tur{ist}ort s. -en -er
tur{ist}para{dis s.
tur{ist}resa s.
tur{ist}stat{ion s.
tur{ist}ström s.
tur{ist}stuga s.
tur{ist}säng s.
tur{ist}säs{ong s.
tur{ist}traf{ik s.
tur{ist}val{uta s.
tur{ist}vis{um s.
tur{ist}väsen el.

tur{ist}väsende s.
turk s. -en -ar inv. i Turkiet;
person som har turkiska
som modersmål; ªvard.º
turkiskt bad

turk}cypri{ot s.
turk}duva s.
turk}folk s.
turk{inna s. -n turkinnor
turk{isk adj. -t -a; turkiskt

bad hetluftsbad med torr
el. med fuktig luft

turk{iska s. -n turkiskor 1 ej
pl.; språk 2 kvinna

turk{men [-e•n] s. -en -er
person tillhörande turk-
folk i Turkmenistan o. an-
gränsande områden

turk{men{isk [-e•n-] adj. -t -a
turkmensk

turk{men{iska s. -n turkmen-
iskor turkmenska

turk{men{ist{ani{er [-a•n-] s.
-n; pl. = turkmen

turk{men{ist{anska s. -n
turkmenistanskor turk-
menska

turk{mensk [-e•n-] adj. -t -a
turk{menska s. -n turk-

menskor kvinna
1turk{os [-å•s el. -o•s] s. -en 

-er blågrön ädelsten
2turk{os [-å•s el. -o•s] adj.

-t -a
turk{os}blå adj.
turk{os}färg{ad adj.
turk}sadel s.; i kilbenet
turk}språk s.
tur{lig adj. -t -a tursam
tur}lista s.
turm{al{in [-i•n] s. -en -er

(svart) mineral (använt som
ädelsten)

turm{al{in}krist{all s.
turné s. -n -er rundresa för
scenuppträdanden o.d.;
bud (o. spel) i vira

turné}led{are s.
turné}pro{gram s.
turn{era v. -de ge yttrande

o.d. en viss spirituell vänd-
ning o.d.; åka på turné;
bjuda el. spela turné m.m.

turn{er{ing s. -en -ar turner-
ande; större utslagstävling
o.d.

turné}teater s.
turné}verk{sam{het s.
tur}nummer s.
turn{yr [-y•r] s. -en -er ar-
rangemang i ä. klädmode
som fick kjolen att puta
ut bakåt
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turn{yr}klänn{ing s.
tur-och-re{tur-bilj{ett s.
tur}ordn{ing s.
turs s. -en -ar troll el. jätte

i fornnordisk mytologi
tur{sam adj. -t -ma som
beror på tur

tur{sam{het s.
tur}skida s.
turtur}duva [turt•-] s.; duvart;

i pl. ofta ªbildl.º kärlekspar
tur}tät{het s.
tur{vis adv.
tusan s. oböjl.; i svordomar;

en t. till karl; för t.
1tusch s. -en el. -et (svart) färg

för teckning el. för färgning av
ögonbryn o.d.

2tusch s. -en -er touche
tuscha v. -de 1 rita el. färga

m.m. med tusch  2 toucha
tusch}lav s.; växt
tusch{ning s.; till tuscha 1–2
tusch}penna s.
tusch}pensel s.
tusch}streck s.
tusch}teckn{ing s.
tusen räkn. ett t.; två t. se

2två; två t. femton hopskr.
äv. tvåtusenfemton tjugo-
ett tusen el. tjugoettusen
äv. tjugoen tusen el. tjugo-
entusen

tusen{blads}tårta s.
tusen}bröder s. pl. små-
abborrar o.d.

1tusen{de räkn.
2tusen{de s. -t -n tusental
tusen}del äv. tusen{de}del s.
tusen}fald{ig adj. -t -a
tusen}fald{iga v. -de
tusen}falt adv.
tusen}fot{ing s. -en -ar
tusen}hövd{ad adj.
tusen}konst{när s.
tusen}krona s.
tusen{kron{ors}sedel s.
tusen}lapp s. ªvard.º
tusen}mila adj. oböjl.
tusen}sköna s. -n tusen-

skönor växt
tusen}tal s. ett t.; på tusen-

talet

tusen}tals adv.
tusen{tals}siffra s.
tusen}tonn{are s.
tusen}åra adj. oböjl. ªåld.º
tusenårig

tusen}år{ig adj. -t -a
tusen{års}rike s.
tu}skaft s. oböjl.
tu{skafts}väv s.
tuskul{um [tus•k-] s. oböjl.
fridfullt lantställe o.d.; 
ett t.

tuss s. -en -ar liten tott av
garn el. hår el. tapp av gräs
m.m.

tussa v. -de hetsa
tussilago [-la•-] s. -n -r
hästhovsört

1tut s. -en -ar pip på kanna
o.d.; munstycke m.m.

2tut s. -et; pl. =; till 2tuta 1
3tut interj.
1tuta s. -n tutor 1 signalan-

ordning, lur, siren o.d.
2 hölje att trä på finger
till skydd m.m.

2tuta v. -de 1 blåsa i instru-
ment el. signalera med ljud
m.m.; t. i ngn ngt inbilla
ngn ngt  2 ªvard.º dricka
sprit, supa o.d.

tut{ing s. -en -ar snaps m.m.
tut{ning s. -en -ar
tutsi s. -n -er medlem av en

folkgrupp i Rwanda och
Burundi

tutt s. -en -ar mest i pl. ªvard.º
bröstvårta på kvinna ;
ªfinl. äv.º napp

1tutta s. -n tuttor ªvard.º liten
flicka

2tutta v. -de ªvard.º tända; t.
eld; t. på

tutt}flaska s. ªfinl.º napp-
flaska

tutti [tutt•i] s. -t -n parti för
alla stämmorna el. hela
orkestern

tutti{frutti [-frutt•i] s. -n
blandad fruktkompott;
karameller el. glass o.d.
med smak av olika
frukter

1tuva s. -n tuvor
2tuva v. -de; t. sig bilda

tuvor
tuv{ad adj. som bildar
tuvor

tuvalu{an [-a•n] s. -en -er
inv. i Tuvalu

tuvalu{ansk adj. -t -a
tuvalu{anska s. -n tuvalu-

anskor kvinna
tuv{ig adj. -t -a
tuv{ig{het s.
tuv}skiv{ling s.
tuv}tåtel s.
tuv}ull s.; växt
tuv}äng s.
TV el. tv s. TV:n, tv:n; som 

pl. vanl. TV-apparater, tv-
apparater apparat för mot-
tagning av television; jfr
teve

tvaga s. -n tvagor viska för
skurning

tvagen se 2två
tvag{ning s. -en -ar
TV-an{passa v.
TV-ap{par{at s.
TV-av{gift s.
TV-be{vak{ning s.
TV-bild s.
TV-bo{lag s.
TV-chef s.
TV-de{batt s.
TV-deck{are s.
TV-doku{ment{är s.
tve- i sms två-, dubbel-
tve}dräkt s. -en osämja,
split

tweed [tvid] s. -en grovt ylle-
tyg

tweed}dräkt s.
tweed}kjol s.
tweed}kost{ym s.
tweed}rock s. -en -ar
tve}egg{ad adj.
tve}fald{ig adj. -t -a
tve}falt adv.
tve}gifte s.
tve}hågsen adj. tvehågset

tvehågsna
tve}hågsen{het s.
tve}hövd{ad adj. med två
huvuden
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tveka v. -de
tve}kamp s. -en -er
tvek{an s.; best. =
tve}kluven adj.
tve}kluven{het s.
tvek}lös adj. -t -a
tvek}lös{het s.
tvek{sam adj. -t -ma
tvek{sam{het s. -en -er
tve}kön{ad adj.
tve}ljud s.
tven{ne räkn. ªåld.º två
tve}salu s. oböjl. ªjur.º
tve}stjärt s.; insekt
tve}syn s.
tve}tal{an s. självmotsägelse

o.d.
tve}tung{ad adj.
tve}tyd{ig adj. -t -a
tve}tyd{ig{het s. -en -er
TV-film s.
TV-foto{graf s.
TV-fram{träd{ande s.
TV-före{tag s.
TV-hallåa s.
tvi interj. som uttryck för avsky

m.m.
tvill{ing s. -en -ar
tvill{ing}barn s.
tvill{ing}bror äv. tvill{ing}-

broder s.
tvill{ing}födsel s.
tvill{ing}krist{all s.
tvill{ing}par s.
tvill{ing}själ s.
tvill{ing{skap s. -et
tvill{ing}syst{em s.
tvill{ing}syster s.
tvill{ing}torn s. -et; pl. =
tvill{ing}vagn s.
tvills s. -en bomullstyg 
med fyrskaftad kypert-
bindning

tvills}foder s.
tvina v. -de vara el. bli
kraftlös, tyna

TV-industri s.
tving s. -en -ar spänn-
verktyg för samman-
pressning av arbets-
stycken o.d.

tvinga v. tvingade äv. tvang,
tvingat äv. tvungit, tvingad

n. tvingat äv. tvungen
tvunget tvungna, pres.
tvingar

tving{ande adj. oböjl. t. skäl
tving}skruv s.
tvin{ig adj. -t -a
tvinna v. -de sno ihop trådar

o.d.
tvinn{are s. -n; pl. =, best. pl.

tvinnarna
TV-inne{hav s.
tvinn{ing s.
tvinn}mask{in s.
tvin}rök s.; som tränger in i

rum från eldstad o.d.
tvin}sjuk adj. -t -a
TV-in{slag s.
tvin}sot s. -en
TV-in{spel{ning s.
TV-inter{vju s.

1tvist s. -en -er stridighet,
oenighet o.d.

2tvist s. -en löst tvinnat el.
otvinnat bomullsgarn;
bottenväv till broderi;
tvistsöm m.m.

twist [tvist] s. -en dans
tvista v. -de vara oense,
gräla o.d.

twista [tvis•ta] v. -de dansa
twist

tviste}fråga s.
tviste}frö s.
tviste}mål s.; motsatt: brott-
mål

tviste}punkt s.
tviste}ämne s.
tviste}äpple s.
tvist{ig adj. -t -a; t. fråga
omtvistad o.d.

tvist{ig{het s. -en -er
twist}mel{odi s.
tvist}söm s. broderi
tvivel s. tvivlet; pl. =, best. pl.

tvivlen
tvivel{akt{ig adj. -t -a
tvivel{akt{ig{het s. -en -er
tvivel{sam adj. -t -ma tvivl-
ande; oviss

tvivel}sjuk adj. -t -a
tvivel}sjuka s.
tvivels}mål s. oböjl. vara,

sväva i t. tvivla o.d.

tvivels}ut{an [tvi•- el. -u•tan]
adv. utan tvivel

tvivla v. -de; t. på ngt
tvivl{are s. -n; pl. =, best. pl.

tvivlarna
tvivl{erska s. -n tvivlerskor
TV-jour s.
TV-journ{al{ist s.
TV-kamera s.
TV-kan{al s.
TV-kanna s.
TV-kom{edi s.
TV-kom{ment{at{or s.
TV-känd{is s. ªvard.º
TV-lic{ens s.
TV-mast s.
TV-medi{et s. best.
TV-mot{tag{are s.
TV-mäss{ig adj. -t -a
TV-pejl{ing s.
TV-pers{on{lig{het s.
TV-pjäs s.
TV-pro{duc{ent s.
TV-pro{dukt{ion s.
TV-pro{gram s.
TV-publ{ik s.
TV-re{klam s.
TV-re{port{age s.
TV-re{porter s.
TV-rum s.
TV-ruta s.
TV-rätt{ig{het s.
TV-satell{it s.
TV-serie s.
TV-show s.
TV-skärm s. -en -ar
TV-soffa s.
TV-spel s.
TV-stat{ion s.
TV-studio s.
TV-sänd{are s.
TV-sänd{ning s.
TV-tal s.
TV-team s.
TV-teater s.
TV-tekn{ik{er s.
TV-tele{fon s.
TV-titt{ande s. -t
TV-titt{are s.
TV-under{håll{ning s.
tvungen adj. tvunget

tvungna; t. stämning
tvungen{het s.
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TV-ut{bud s.
TV-ut{sänd{ning s.
TV-våld s.

1två räkn.
2två v. tvådde, tvått el.

tvagit, tvådd n. tvått el.
tvagen tvaget tvagna, pres.
tvår ªåld.º tvätta; t. sina
händer ªbildl.º avsäga sig
allt ansvar

tvåa s. -n tvåor
två{arms}lyft s.
två{barns}fam{ilj s.
två{barns}mor äv. två{barns}-

moder s.
två}bent adj.
två}blad s.; växt
två{blads}tryck s.
två}bygg{are s.; växt
två{dag{ars}be{sök s.
två{dag{ars}kurs s.
två}del{ad adj.
två}di{mens{ion{ell adj. -t -a
två}dörr{ars adj. oböjl. t.

personbil
två}egg{ad adj.
två}fald{ig adj. -t -a två gång-

er; t. mästare
två{fam{iljs}hus s.
två}fil{ig adj. -t -a
två{fronts}krig s.
två}frö{ig adj. -t -a; t. frukt
två{färgs}tryck s.
två{glas}fönster s.
två{hands}fatt{ning s.
två}hjul{ig adj. -t -a
två}hjul{ing s. -en -ar
två{hjuls}driven adj.
två}hjärt{blad{ig adj. -t -a
två}horn{ad adj.
två}hundra räkn.; särskr. äv.
två}hundra{de räkn.
två{kammar}syst{em s.
två}krona s.
två}köl{ad adj.
två}kön{ad adj.
tvål s. -en -ar
tvåla v. -de; t. till ªvard.º gå
illa åt, skälla ut o.d.

tvål}ask s. -en -ar
tvål}fager adj. ªvard.º banalt
vacker

tvål}fling{or s. pl.

tvål{ig adj. -t -a
två{liters}för{pack{ning s.
tvål}kopp s.
tvål}lödder s.
tvål}lös{ning s.
tvål{ning s.
tvål}op{era s.; sentimental el.

melodramatisk radio- el.
TV-serie som utspelar 
sig i vanlig hemmiljö
m.m.

tvål}vatten s.
två}låg{ig adj. -t -a
två}läpp{ig adj. -t -a; t.

blomma
två}mans adj. oböjl. t. järn-

säng
två{mans}bob äv.

tvåmansbobb s.
två{mans}soffa s.
två{mans}tält s.
två}mast{ad adj.
två}mast{are s. -n; pl. =, best.

pl. tvåmastarna
två}mot{or{ig adj. -t -a
två{måls}skytt s.
tvång s. -et
tvångs}an{sluta v.
tvångs}an{sluten adj.
tvångs}an{slut{ning s.
tvångs}arbete s.
tvångs}e{vaku{era v.
tvångs}fix{er{ing s. ªpsykol.º
tvångs}fri adj.
tvångs}fri{het s.
tvångs}före{ställ{ning s.

ªpsykol.º
tvångs}för{flytta v.
tvångs}för{flytt{ning s.
tvångs}för{skriva v.
tvångs}för{sälj{ning s.
tvångs}för{valt{ning s.
tvångs}handl{ing s. ªpsykol.º
tvångs}in{grip{ande s.
tvångs}in{lösa v.
tvångs}in{lös{en s.
tvångs}in{tagen adj.
tvångs}in{tag{ning s.
tvångs}kom{mend{era v.
tvångs}köp s.
tvångs}lag s. -en -ar
tvångs}lån s.
tvångs}läge s.

tvångs}lös adj. -t -a
tvångs}lös{het s.
tvångs}mata v.
tvångs}mat{ning s.
tvångs}medel s.
tvångs{mäss{ig adj. -t -a
tvångs}neur{os s.
tvångs}om{händ{er{tag{-

ande s.
tvångs}rekryt{era v.
tvångs}rekryt{er{ing s.
tvångs}situ{at{ion s.
tvångs}spar{ande s. -t
tvångs}tanke s.
tvångs}tröja s.
tvångs{vis adv.
tvångs}vård s. -en
tvångs}vårda v.
tvångs}åt{gärd s.
tvångs}ät{ande s. -t sjukligt
behov att äta överdrivet
mycket

två{on}del s. tre tvåondels
takt

två}pack s. -en -ar förpack-
ning med två stycken av
ngt

två{parts}för{håll{ande s.
två{plans}villa s.
två}pro{cent{ig adj. -t -a
två}puckl{ig adj. -t -a; t.

kamel
två{punkts}bälte s.
två}rad{ig adj. -t -a
två{rads}korn s.
två}rumm{are s. -n; pl. =,

best. pl. tvårummarna två-
rumslägenhet

två}rumm{ig adj. -t -a
två}rums adj. oböjl.
två{rums}lägen{het s.
två{sam adj. -t -ma bestå-
ende av el. gällande enbart
två

två{sam{het s.
två}siffr{ig adj. -t -a
två}sits{ig adj. -t -a
två}skaft s. oböjl.
två{skafts}väv s.
två}sken{ig adj. -t -a; t. bana
två}skift s.
två}spalt{ig adj. -t -a
två}språk{ig adj. -t -a
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två}språk{ig{het s.
två}stav{ig adj. -t -a
två{stav{ig{hets}ac{cent s.
två}stjärn{ig adj. -t -a
två}struken adj. ªmus.º
två}stämm{ig adj. -t -a
två}takt{are s. -n; pl. =, best.

pl. tvåtaktarna
två}takts adj. oböjl. t. utom-

bordsmotor
två{takts}mot{or s.
två{tums}spik s.
två}tung{ad adj.
två}tusen räkn.; särskr. äv.
två}tusen{de räkn.
två}vinge s.; insekt
två}vån{ings adj. oböjl. t.

stenhus
två{vån{ings}hus s.
två{vägs}kom{mun{ik{at{ion s.
två}år{ig adj. -t -a
två}år{ing s.
två}års adj. oböjl.
två{års}av{tal s.
två{års}kon{trakt s.
två{års}peri{od s.
två{års}åldern s. best.
två}ägg{ig adj. -t -a
två{äggs}tvill{ing s.
tvär adj. -t -a jfr tvärt
tvära v. -de; t. (över) vägen
tvär}arg adj. -t -a ªvard.º
tvär}balk s.
tvär}bjälke s.

1tvär}brant adj.
2tvär}brant s.
tvär}bromsa v.
tvär}broms{ning s.
tvär}drag s.
tvär{en s. best.; i uttr. på t.;

sätta sig på t. ªofta bildl.º
vara motspänstig o.d.

tvär}fack{lig adj. -t -a
tvär}flöjt s.
tvär}form{at s.; med större

bredd än höjd
tvär}fåra s.
tvär}gata s.
tvär}gå{ende adj. oböjl.
tvär}hand s. oböjl. knappt en

t. hög
tvär{hands}bred adj.
tvär{het s.

tvär}huggen adj.
tvär}ilsk adj. -t -a ªvard.º
tvär}ilsken adj. ªvard.º
tvär}kom{mun{ik{at{ion s.
tvär}mätt adj. ªvard.º
tvär}nit s. -en -ar ªvard.º
tvärbromsning

tvär}nita v. ªvard.º
tvär}pol{it{isk adj. -t -a
tvär}rand s.
tvär}rand{ig adj. -t -a
tvär}rand{ning s.
tvär}rikt{ning s.
tvärs [tvärs•] adv. härs och

t., kors och t. än i den
ena, än i den andra rikt-
ningen

tvärsa [tvärs•a] v. -de ªvard.º
tvära

tvär}sekt{ion s.
tvärs}gå{ende adj. oböjl.
tvärs}i{gen{om prep. o. adv.;

särskr. äv.
tvär}skepp s.
tvär}skepps adv.
tvär}slå s. -n -ar
tvär}snitt s. -et; pl. =
tvärs}om adv. ªmindre brukl.º
tvärtom

tvär}spant s.
tvär}språk{lig adj. -t -a
tvär}stanna v.
tvär}stopp s., till 1stopp
tvär}stoppa v.
tvär}streck s.
tvär}strimma s.
tvär}strimm{ig adj. -t -a
tvär}stup s.
tvär}ställd adj.
tvär}summa s.
tvär}säker adj. alldeles
säker; självsäker o.d.

tvär}säker{het s.
tvärs}över prep. o. adv.; särskr.

äv.
tvärt [tvärt•] adv.; till tvär;

brytas t. av; tystna t.
tvärt}e{mot prep. o. adv.;

särskr. äv.
tvär}tiga v.
tvärt}om adv.; särskr. äv. på
rakt motsatt sätt o.d.

tvär}trä s.

tvär}tystna v.
tvär}vaken adj.
tvär}veck s.
tvär}veten{skap s.; som berör

flera vetenskapsgrenar
tvär}veten{skap{lig adj. -t -a
tvär}vigg s. vresig person
tvär}vända v.
tvär}vänd{ning s.
tvätt s. -en -ar
tvätta v. -de
tvätt}akt{iv adj. -t -a
tvätt}an{vis{ning s.
tvätt{are s. -n; pl. =, best. pl.

tvättarna
tvätt}auto{mat s.
tvätt}balja s.

1tvätt{bar adj. -t -a
2tvätt}bar s. -en -er
tvätt{bar{het s.
tvätt}björn s.
tvätt}bräda s.
tvätt}bräde s.
tvätt{eri [-i•] s. -et -er
tvätt{erska s. -n tvätterskor
tvätt}fat s.
tvätt}gods s.
tvätt}gryta s.
tvätt}gumma s.
tvätt}hall s.
tvätt}ho s.
tvätt}in{rätt{ning s.
tvätt}kläd{er s. pl.
tvätt}klämma s.
tvätt}korg s.
tvätt}lapp s.
tvätt}lina s.
tvätt}mask{in s.
tvätt}medel s.
tvätt{medels}paket s.
tvätt}märk{ning s.
tvätt}mäst{are s.
tvätt{ning s. -en -ar
tvätt}nota s.
tvätt}nypa s.
tvätto{mat [-a•t] s. -en -er
tvättautomat

tvätt}pro{gram s.
tvätt}pulver s.
tvätt}rum s.
tvätt}stuga s.
tvätt}ställ s.
tvätt}svamp s.
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tvätt}vatten s.
tvätt}äkta adj. oböjl.
tvätt}äkt{het s.
TV-över{vak{ad adj.
TV-över{vak{ning s.

1ty konj. på grund av att
2ty pron. ªåld.º jfr förty, ity; ty

åtföljande därmed följ-
ande

3ty v. tydde, tytt, pres. tyr; ty
sig till ngn hålla sig el.
söka sig till ngn för skydd
o.d.

tya v. -de ªprov.º orka; för-
slå, räcka till

tycka v. tyckte; t. om; t. till
tyck{are s. -n; pl. =, best. pl.

tyckarna
tyck{as v. tycktes, pres. tycks

äv. tyckes förefalla o.d.
tycke s. -t -n tyckande;
uppskattning; gryende
kärlek; prägel m.m.

tyck}mycken adj. tyck-
mycket tyckmyckna bort-
skämt kritisk, granntyckt

tyck}mycken{het s.
1tyda s. -n tydor förebud

i folktron, varsel
2tyda v. tydde, tytt, tydd n.

tytt, pres. tyder; t. på ngt
ge skäl att tro ngt o.d.

tyd{bar adj. -t -a
tyd{bar{het s.
tyd{lig adj. -t -a
tyd{lig{en adv.
tyd{lig}göra v.
tyd{lig{het s.
tyd{lig{hets}komm{at{er{ing s.
tyd{ligt{vis adv.
tyd{ning s. -en -ar
tyfo{id}bakt{erie [-i•d] s.
tyfo{id}feber s. tyfus
tyf{on [-å•n] s. -en -er 1 ost-

asiatisk virvelstorm
2 tryckluftsdriven siren 
– Urspr. varumärke.

tyf{on}centr{um s.
tyf{us s. -en tarmsjukdom

orsakad av en salmonella-
bakterie

tyf{us}bakt{erie s.
tyf{us}epi{demi s.

tyf{us}pati{ent s.
tyg s. -et; pl. = el. -er textil-

vara m.m.; som förled i sms
äv. avseende militär
vapen-, sambands- o.
fordonsutrustning o.d.;
springa allt vad tygen håll-
er allt vad man orkar

tyga v. -de i förb. t. till till-
tyga

tyg}bit s.
tyg}blomma s.
tyg}docka s.
tygel s. -n tyglar
tygel}för{ing s.
tygel}lös adj. -t -a
tygel}lös{het s.
tyg}för{råd s.
tyg}knapp s.
tygla v. -de; t. en häst; t. sin

iver
tyg}lapp s.
tygl{ing s.
tyg}materi{el s.
tyg}packe s.
tyg}påse s.
tyg}remsa s.
tyg}rulle s.
tyg}sko s.
tyg}stycke s.
tyg}tekn{isk adj. -t -a; tyg-

tekniska kåren
tyg}trasa s.
tyg}tryck s.
tyken adj. tyket tykna ªprov.º
påflugen; näsvis; fräck
m.m.

tyko{brahe}dag [-bra•-] s.
olycksdag

ty{känn{as v. ªprov.º vara el.
bli blyg el. rädd för
främmande m.m.

tyll s. -en el. -et florstunt tyg
tyll}brod{eri s.
tyll}gard{in s.
tyll}kjol s.
tyll}klänn{ing s.
tyll}slöja s.
tympan{on [tym•-] s. oböjl.;

utsmyckat trekantigt gavel-
fält i klassiska tempel
och i kyrkoportaler; en t.

tymus se thymus

tyna v. -de vara el. bli
kraftlös, försvagas; en
tynande tillvaro; t. bort

tynga v. tyngde
tyngd s. -en -er
tyngd}kraft s.
tyngd}lag s. -en -ar
tyngd}lyft{are s.
tyngd}lyft{ning s.
tyngd}lös adj. -t -a
tyngd}lös{het s.
tyngd}punkt s.
tyngd{punkts}för{skjut{ning s.
tyn{ing s.
typ s. -en -er
typa v. -de fastställa typen
av

typ}be{sikt{ning s.
typ}be{teckn{ing s.
typ}ex{empel s.
typ}ex{empl{ar s.
typ}fall s.
typ}god{känd adj.
typ}god{känna v.
typ}god{känn{ande s.
typ}huvud s.
typ}in{tyg s.
typ{is{era v. -de framställa
som typer el. i typer; göra
likformig m.m.

typ{is{er{ing s.
typ{isk adj. -t -a; t. för
typ{isk{het s.
typ}lära s.
typ{ning s.
typo{graf [-a•f] s. -en -er
person som arbetar med
sättning o. tryckning av
böcker o.d.

typo{grafi [-i•] s. -n utform-
ning av trycksaker o.d.;
boktryckerikonst

typo{graf{isk [-a•-] adj. -t -a
typo{logi [-gi•] s. -n typlära
typo{log{is{era [-gi-] v. -de
bestämma typer av

typo{log{is{er{ing s.
typo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
typ}prov{ning s.
typ}snitt s. -et; pl. = för bok-

tryck
typ}sort s.; av trycktyper o.d.
tyrann [-ann•] s. -en -er
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grym självhärskare; för-
tryckare m.m.

tyranni [-i•] s. -et hänsyns-
lös el. grym maktutöv-
ning, förtryck m.m.

tyrann{is{era v. -de be-
handla tyranniskt

tyrann{is{er{ing s.
tyrann{isk [-ann•-] adj. -t -a
hänsynslös el. grym i
maktutövning o.d.

tyrann}välde s.
tyr{ist{or [-is•t-] s. -n -er
[-o•r-]; styrbar diod,
halvledare

tyr{ist{or}lok s.
tyr{ist{or}regul{at{or s.
tyr{ist{or}truck s.
tyrol{are [-å•l-] s. -n; pl. =,

best. pl. tyrolarna inv. i
Tyrolen

tyrol{er}dräkt s.
tyrol{er}hatt s.
tyrolsk [-å•l-] adj. -t -a
tyrolska s. -n tyrolskor

1tysk adj. -t -a
2tysk s. -en -ar inv. i Tysk-

land
tyska s. -n tyskor 1 ej pl.;

språk 2 kvinna
tysk}född adj.
tysk{het s.
tysk}lär{are s.
tysk}språk{ig adj. -t -a
tysk}svensk adj. -t -a; t. ord-

bok
tyst adj.; n. =, -a
tysta v. -de
tyst}gå{ende adj. oböjl.
tyst{het s. i t.
tyst{hets}löfte s.
tyst{hets}plikt s.
tyst}låten adj. tystlåtet tyst-

låtna
tyst}låten{het s.
tystna v. -de
tyst{nad s. -en
tyst{nads}löfte s.
tyst{nads}plikt s.
ty}värr [-ärr•] adv.
tå s. -n -r; från topp till tå;

trampa ngn på tårna ªofta
bildl.º förolämpa ngn

tåa v. -de ªåld.º gå på tå;
ªvard.º sparka i väg ngt
med tårna

tå}ben s.
tå}fjutt s. -en -ar ªvard.º
skott med tåspetsen i fot-
boll

1tåg s. -et; pl. = 1 lång rad
av järnvägsvagnar el.
fordon el. människor;
krigsföretag  2 rep el.
kabel el. lina

2tåg s. -en stråväxt; mest som
efterled i sms, t.ex. ryltåg

1tåga v. -de marschera, gå
i procession

2tåga s. -n tågor 1 växtfiber
i lin m.m. 2 knappast pl. ut-
hållighet, seghet, seg
kraft o.d.

tåg}bilj{ett s.
tåg}bukt s. -en -er
tåg}byte s. -t -n
tåg}död s.
tåg}död{ad adj.
tåg}färja s.
tåg}för{bind{else s.
tåg}för{sen{ing s.
tåg{ig adj. -t -a full av tågor

m.m.
tåg}kata{strof s.
tåg}klar{er{are s.
tåg}kupé s.
tåg}led{es adv.
tåg}luffa v.; med rabattkort
tåg}luff{are s.
tåg{luff{ar}kort s.
tåg{luff{ning s.
tåg}mäst{are s.
tåg}o{lycka s.
tåg}om{byte s.
tåg}ordn{ing s.
tåg}pass{ag{er{are s.
tåg}pers{on{al s.
tåg}resa s.
tåg}res{en{är s.
tåg}rån s.
tåg}råtta s. ªvard.º tågtjuv
tåg}sjuk adj. -t -a
tåg}stopp s., till 1stopp
tåg}sätt s.
tåg}tid s.
tåg{tid}tab{ell s.

tåg}traf{ik s.
tåg}tunnel s.
tåg}ur{spår{ning el.

tåg}ur{spår{ing s.
tåg}verk s.
tåg}virke s. -t koll. tåg av alla

slag
tåg}vissla s.
tåg}värd{inna s.
tåg}växt s.
tå}gång{are s.
tåg}ända el. tåg}ände s.
tå}hätta s.
tå}häv{ning s. -en -ar
tå}järn s.
tåla v. tålde, pres. tål 1 stå
ut med; finna sig i; tillåta,
medge m.m. 2 t. sig ge sig
till tåls

tåla}mod s. -et
tåla{mods}pröv{ande adj.

oböjl.
tå}led s. -en -er
tål{ig adj. -t -a
tål{ig{het s.
tål}mod{ig adj. -t -a som
visar tålamod

tål}mod{ig{het s.
tåls s. oböjl.; i uttr. ge sig till t.
tål{sam adj. -t -ma tålig
tål{sam{het s.
tå}lös adj. -t -a
tå}nagel s.

1tång s. -en tänger verktyg
2tång s. -en växt
tång}bad s.
tång}be{vuxen adj.
tång}be{växt adj.
tånge s. -n tångar i skaftet
inskjutande långsmal del
av knivblad el. verktyg
o.d.; ªprov.º udde m.m.

tång}för{loss{ning s.
tång}krabba s.
tång}lake s.; fisk
tång}loppa s.
tång}ruska s.
tång}räka s.
tång}snälla s. -n tångsnällor

fisk
tång}vall s.
tåp{ig adj. -t -a ªvard.º tafatt;
enfaldig
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tåp{ig{het s. -en -er ªvard.º
tår s. -en -ar; en t. på tand

ªvard.º en sup – Samman-
sättningsfog, se resp. ord.

tåra v. -de; t. sig
tår{ad adj. tårade ögon
tår{as v. tårades fyllas av
tårar

tår}blank adj. -t -a
tår}dryp{ande adj. oböjl.
tår}dränkt adj.
tåre}dal s. ªpoet.º
tåre}flod el. tår}flod s.
tåre}flöde el. tår}flöde s.
tårefylld se tårfylld
tåre}källa s. ªpoet.º
tå}rem s. -men -mar
tårflod se tåreflod
tårflöde se tåreflöde
tår}fylld äv. tåre}fylld adj.
tår}gas s.
tår{gas}pist{ol s.
tår}gång s. -en -ar
tår}höljd adj.
tår{ig adj. -t -a
tår}kan{al s.
tår}körtel s.
tår}lös adj. -t -a
tår}mild adj.
tår}mild{het s.
tår}pil s.; med hängande grenar
tår}säck s.
tårta [tå•r-] s. -n tårtor; t.

på t. tautologi
tårt}bit s.
tårt}botten s.
tårt}kart{ong s.
tårt}papper s.
tårt}spade s.
tår}vätska s.
tår}ögd adj.
tå}spets s.
tå{spets}dans{ös s.
tåt s. -en -ar kort snöre o.d.
tåtel s. -n växt
tåtel}strå s.
täck adj. -t -a ªåld.º vacker,
nätt; det täcka könet

täcka v. täckte
täck{as v. täcktes, pres. täck-

(e)s ªåld.º värdigas, be-
haga; ªfinl.º inte skämmas
att, kunna o.d.

täck}bark s. -en
täck}blad s.
täck}byxor s. pl.
täck}dika v.
täck}dike s.
täck}dik{ning s.
täcke s. -t -n; spela under

täcket samarbeta i hem-
lighet

täcke{lig adj. -t -a ªåld.º be-
haglig

täcke{lig{het s.
täck{else s. -t -r döljande
skynke, förhänge, täcke
o.d.

täck}fjäder s.
täck}färg s.
täck{het s.
täck}hår s.
täck}jacka s.; av vadderat tyg
täck}kappa s.
täck}mantel s. ªbildl.º
täck}namn s.
täck{ning s. check utan t.;

ord utan t.
täck{nings}grad s.
täck{nings}köp s.
täck}odla v.
täck}odl{ing s. odlings-
metod med marktäck-
ning av organiskt
material

täck}ord s.
täck}org{an{is{at{ion s.
täck}stick{ad adj.
täckt adj. t. bil motsatt:
öppen

täck}trupp s.
täck}vadd s.
täck}vinge s.
täfft adj. oböjl.; predikativt

ªprov.º slut, omöjligt
täkt s. -en -er plats för in-
samling el. utvinning e.d.
(mest som efterled i sms, t.ex.
grustäkt); ªprov.º vret m.m.

täkt}mark s.
tälja v. täljde skära med kniv
tälj{are s. -n; pl. =, best. pl.

täljarna tal över bråk-
strecket i ett bråk; divid-
end

tälj}kniv s.

tälj{ning s.
tälj}sten s.; mjuk skiffer
tälj{stens}kam{in s.
tälj}yxa s.
tält s. -et; pl. =
tälta v. -de
tält{are s. -n; pl. =, best. pl.

tältarna
tält}duk s.
tält}flik s.
tält}hydda s.
tält}kyrka s.
tält}lag s. -et; pl. =
tält}läger s.
tält}möte s.
tält{ning s.
tält}pinne s.
tält}plats s.
tält}slag{ning s.
tält}stol s.
tält}stång s.
tält}säng s.
tält}tak s.
tält}öppn{ing s.
tämja v. tämjde
tämj{are s. -n; pl. =, best. pl.

tämjarna
tämj{bar adj. -t -a
tämj{bar{het s.
tämj{ning s.
täm{lig [tämm•-] adj. -t -a
någorlunda god el. stor
o.d.

täm{lig{en adv. ganska,
någorlunda o.d.

tända v. tände, tänt, tänd n.
tänt, pres. tänder; t. på ngn
el. ngt bli starkt intresser-
ad av

tänd}ap{par{at s.
tänd{are s. -n; pl. =, best. pl.

tändarna tändapparat
m.m.

tänd}hatt s.
tänd}kula s.
tänd{kule}mot{or s.
tänd}medel s.
tänd{ning s.
tänd{nings}lås s.; till bil o.d.
tänd{nings}nyckel s.
tänd}patr{on s.
tänd}rör s.
tänd}sats s.
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tänd}sticka s. -n tändstickor
tänd{sticks}ask s.
tänd{sticks}et{ik{ett s.
tänd{sticks}fabr{ik s.
tänd{sticks}plån s.
tänd}stift s.
tänd}vätska s.
tänja v. tänjde
tänj{bar adj. -t -a
tänj{bar{het s.
tänj{ning s. -en -ar
tänj{nings}rör{else s.
tänka v. tänkte
tänk{are s. -n; pl. =, best. pl.

tänkarna
tänk{ar}panna s.
tänk{ar}pose s.
tänk{bar adj. -t -a
tänk{bar{het s.
tänke}bok s., till 1bok med

rådhusrättsprotokoll m.m.
från ä. tid

tänke}språk s.
tänke}sätt s.
tänk}värd adj.
tänk}värd{het s. -en -er
tänn{lika s. -n tännlikor
tapetserarstift

1täppa s. -n täppor liten
trädgård; herre på täppan
ªvard.º den som bestämm-
er o.d.

2täppa v. täppte tillsluta;
t. till, igen

täpp{ning s.
täppt adj.; n. =, -a; t. i näsan

vid snuva
täppt{het s.
tära v. tärde, pres. tär; solen

tär på isen; t. på förråden,
krafterna

tär{ande adj. oböjl. t. sjuk-
dom

tärd adj. sliten, avmagrad;
hon såg sjuk och t. ut

1tärna s. -n tärnor 1 fågel
2 marskalks dam vid
bröllop; ªåld.º ung hov-
dam m.m.

2tärna v. -de skära i tärn-
ingar m.m. tärnad potatis

tärn}art s.; till 1tärna 1
tärn{ing s. -en -ar; tärningen

är kastad ªbildl.º det finns
ingen återvändo

tärn{ings}bäg{are s.
tärn{ings}form{ig adj. -t -a
tärn{ings}kast s. -et; pl. =
tärn{ings}spel s.
tärn}klänn{ing s.
tär}sot s. -en

1tät adj. tätt täta
2tät s. -en -er främsta del av

en trupp el. ett löparfält o.d.,
spets; gå i täten

täta v. -de göra tät
tätatät se tête-à-tête
tät}be{byggd el. tätt}be{-

byggd adj.
tät}be{bygg{else s.
tät}be{folk{ad el. tätt}be{-

folk{ad adj.
tät}be{vuxen el. tätt}be{-

vuxen adj.
täte s. -n vätska med bakt-
erier för beredning av
långmjölk

tät}grupp s.; i tävling
tät{het s.
tät}karl s.
tät}klunga s.
tät}känn{ing s. ªsport.º
tät}list s.
tät}man s., till 1man
tät}mask{ig adj. -t -a
tät}medel s.
tät}mjölk s.
tätna v. -de
tät{ning s. -en -ar
tät{nings}list s.
tät{nings}materi{al s.
tät{nings}medel s.
tät}ort s. -en -er
tät{orts}be{bygg{else s.
tät{orts}om{råde s.
tät{orts}reg{ion s.
tät{orts}traf{ik s.
tät}pack{ad el. tätt}pack{-

ad adj.
tät}plats s.
tät}pos{it{ion s.
tät}skriven el. tätt}-

skriven adj.
tättbebyggd se tätbebyggd
tättbefolkad se tätbefolkad
tättbevuxen se tätbevuxen

tätt{ing s. -en -ar fågel
tätt{ing(s)}ägg s.
tätt}klippt adj.
tätt}ligg{ande adj. oböjl.
tättpackad se tätpackad
tättryckt avstavas tätt}-

tryckt adj.
tätt}sitt{ande adj. oböjl.
tättskriven se tätskriven
tätt}slut{ande adj. oböjl.
tätt}stå{ende adj. oböjl.
tättvuxen se tätvuxen
tätt}väx{ande adj. oböjl.
tätt}åt{sitt{ande adj. oböjl.
tät}vuxen el. tätt}vuxen adj.
tät}ört s. -en
täv s. -en ªprov. (norrl.)º lukt,
vittring

tävla v. -de
tävl{an s.; best. =; i pl. används

tävlingar; en t.
tävl{are s. -n; pl. =, best. pl.

tävlarna
tävl{ing s. -en -ar
tävl{ings}bana s.
tävl{ings}be{stämm{else s.
tävl{ings}bil s.
tävl{ings}cykl{ist s.
tävl{ings}dag s.
tävl{ings}funkt{ion{är s.
tävl{ings}för{are s.
tävl{ings}för{slag s.
tävl{ings}gren s.
tävl{ings}hum{ör s.
tävl{ings}häst s.
tävl{ings}idrott s.
tävl{ings}köra v.
tävl{ings}kör{ning s.
tävl{ings}led{are s.
tävl{ings}led{ning s.
tävl{ings}lust s.
tävl{ings}mom{ent s.
tävl{ings}pris s., till 1pris
tävl{ings}ras{eri s.
tävl{ings}regel s., -n tävlings-

regler
tävl{ings}re{sult{at s.
tävl{ings}skrift s.
tävl{ings}sugen adj. ªvard.º
tävl{ings}säs{ong s.
tävl{ings}till{fälle s.
tävl{ings}van adj. -t -a
tävl{ings}åk{are s.
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tö s. -et el. -n
töa v. -de; det töar; drivor-

na töar (bort)
töcken s. töcknet; pl. =; best.

pl. töcknen dimma, dis
o.d.

töcken}bank s. -en -ar
töcken}bild s.
töcken}ge{stalt s.
töcken}grå adj.
töcken}höljd adj.
töcken}slöja s.
töcken}värld s.
töckn{ig adj. -t -a
töckn{ig{het s.
töff interj.; återgivande ljud av

motor m.m.
töffa se 1tuffa
töff}töff interj.
tö}före s.
tö{ig adj. -t -a
töja v. töjde; t. sig
töj{bar adj. -t -a
töj{bar{het s.
töj}mån s.
töj{ning s. -en -ar
töj{nings}för{måga s.
töj}säker adj.
tölp s. -en -ar ohyfsad
mansperson o.d.

tölp{akt{ig adj. -t -a
tölp{akt{ig{het s. -en -er
tölp{ig adj. -t -a
tölp{ig{het s.
tölt s. oböjl. gångart hos is-
landshästar

töm s. -men -mar
töm}för{ing s.

tömma v. tömde, tömt,
tömd n. tömt, pres.
tömmer, imper. töm

töm{ning s. -en -ar
töm{nings}kran s.
töm{nings}tid s.
töm}ring s.
tönt s. -en -ar ªvard.º fjantig
person; larvighet

1tönta v. -de ªvard.º bära sig
fjantigt åt

2tönta s. -n töntor ªvard.º
fjantig kvinna

tönt{ig adj. -t -a ªvard.º
fjantig, dum

tönt{ig{het s. -en -er
tör se torde
tör{as äv. tord{as v. tordes,

torts äv. tordats, pres. törs
våga o.d.

töre s. -t kådrik tallved,
tjurved

törel s. -n törlar växt; ªprov.º
kärnstav

törel}växt s.
tör}hända [-hän•d-] adv.
kanske

törn s. -en -ar stöt; arbets-
skift på fartyg; varv av
rep runt pollare; ta t.
stöta emot, hindra båten
att stöta emot

törna v. -de; t. emot stöta
emot; t. in gå till kojs, gå
el. komma in o.d.

törn}be{strö v.
törn}be{vuxen adj.
törn}buske s.

törne s. -t -n – Sammansätt-
ningsfog, se resp. ord.

törne}krans
törne}krona s.
törne}krönt adj.
törne}snår el. törn}snår s.
törne}stig s.
törn}häck s.
törn{ig adj. -t -a
törn}ros s. -en -or
törn{rosa}sömn s. långvarig

ostörd sömn
törn{ros}buske s.
törn{ros}snår s.
törn}skata s.
törnsnår se törnesnår
törn}strö v.
törn}sång{are s.; fågel
törn}tagg s.
tör}skate s.; till töre
törst s. -en
törsta v. -de känna törst
tör}sticka s.
törst{ig adj. -t -a
törst}känsla s.
törst}släck{ande adj. oböjl.
tör}ved s.; till töre
tös s. -en -er
tösa}bit s. ªvard.º
tö}snö s.
tös}unge s. ªvard.º
töva v. -de dröja
tö}valla s.
töv{an s.; best. =; en t.
tö}vind s.
tö}väder s.
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u s. u:et; pl. u:n el. u, best. pl.
u:na

U-balk s.; med U-formig profil
ubikv{itet [-e•t] s. -en ªteol.º
allestädesnärvaro

u}båt s. -en -ar under-
vattensbåt

u{båts}bas{er{ad adj.
u{båts}jakt s.
u{båts}krig s.
u{båts}kränk{ning s.
u{båts}skydd s.
u{båts}span{ing s.
u{båts}vapen s.
udd s. -en -ar; spjärna mot

udden göra fruktlöst mot-
stånd

udda adj. oböjl. låta u. vara
jämnt inte vara nogräkn-
ad, låta saken falla o.d.

udda}byx{or s. pl.
udd{ad adj. försedd med
uddar

udda}mål s.
udda{måls}seger s.
udda}männ{iska s.
udda}nummer s.
udda}plagg s.
udda{tals}met{od s.; vid pro-

portionella val
udda}tå{ig adj. -t -a
udd}blad s.
udde s. -n uddar
udd{ig adj. -t -a ªbildl.º bit-
ande, frän; u. humor

udd{ig{het s. -en -er
udd}ljud s. ªspråkv.º begynn-
elseljud

udd}ljud{ande adj. oböjl.
ªspråkv.º

udd}lös adj. -t -a
udd}lös{het s.
udd}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men allitteration
udd}spets s.
udd}vass adj. -t -a
uff interj.; som uttryck för an-

strängning el. motvilja m.m.

ufo s. -t -n oidentifierat
främmande föremål,
flygande tefat

ufo}ob{serv{at{ion s.
U-form{ad adj.
ugandi{er [-an•d-] s. -n; pl. =
inv. i Uganda

ugand{isk adj. -t -a
ugand{iska s. -n ugandiskor

kvinna
1uggla s. -n ugglor fågel; ana

ugglor i mossen något
misstänkt i görningen o.d.

2uggla v. -de ªvard.º sitta och
u. sitta uppe sent el. sitta
ensam o. tyst o.d.

uggle}bo s.
uggle}låt s.
uggle}skri s.
uggle}ved s. fosforescer-
ande murken ved

ugn s. -en -ar
ugns}bak{ad adj.
ugns}bakt adj.; n. =, -a
ugns}eld{fast adj.
ugns}fast adj.
ugns}grädda v.
ugns}het adj. ugnshett ugns-

heta
ugns}kok{ning s.
ugns}lack{er{ing s.
ugns}lucka s.
ugns}pann{kaka s.
ugns}rum s.
ugns}sköt{are s.
ugns}steka v.
ugns}torka v.
ugns}tork{ning s.
ugns}varm adj. -t -a
ugns}värme s.
ugr{isk adj. -t -a; ugriska

språk
uh interj.; angivande obehag el.

rysning o.d.
u-hjälp s. u-landshjälp
u-hjälps}an{slag s.
u-hjälps}in{sats s.
u-hjälps}peng{ar s. pl.
uhu [uhu•] interj.; återgivande

ugglas läte o.d.
uj interj.; angivande jämmer el.

klagan el. harm m.m.
U-järn s.; med U-formig profil

ukas [-a•s] s. -en -er påbud,
förordning

ukrain{are [-aj•- äv. -i•-] s.
-n; pl. =, best. pl. ukrain-
arna inv. i Ukraina

ukrainsk adj. -t -a
ukrainska s. -n ukrainskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
ukulele [-le•le] s. -n -r

stränginstrument
ukulele}spel{are s.
ula v. -de ªprov.º tjuta el.
böla m.m.

ulan [-a•n] s. -en -er be-
riden lansiär i ä. tid

u-land s., till 1land ut-
vecklingsland

u-lands}arbet{are s.
u-lands}arbete s.
u-lands}bi{stånd s.
u-lands}hjälp s.
u-lands}pol{it{ik s.
u-lands}pro{blem s.
ulan}uni{form s.
ulcer{ös [-serö•s] adj. -t -a
sårig, sårbildande; u.
sjukdomsform

u-ljud s.
ulk s. -en -ar fisk
ulka v. -de ªprov.º gråta,
snyfta; känna kvälj-
ningar; kräkas

ull s. -en
ull}bal s. -en -ar
ull}fett s. -et
ull}fiber s.
ull}garn s.
ull{garns}tofs s.
ull{hands}krabba s.
ull}hår s.
ull}hår{ig adj. -t -a
ull{ig adj. -t -a
ull{ig{het s.
ull}karda s.
ull}kard{ning s.
ull}kval{itet äv. ull}kval{ité s.
ull}sax s.
ull}sort{er{ing s.
ull}spinn{eri s.
ull}spinn{ing s.
ull}strumpa s. gå på i ull-

strumporna fortsätta utan
att låta sig påverkas
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ull}tott s.
ull}tuss s.
ullus avstavas ull}lus s.
ull}vante s.
ull}ört s.
ulma v. -de glimma, glöda,
pyra o.d.

ulrice{hamn{are [-ham•n-] s.
-n; pl. =, best. pl. ulrice-
hamnarna inv. i Ulrice-
hamn

Ulrice{hamns}bo [-ham•ns-]
el. ulrice{hamns}bo s. -n -r

ulster s. -n ulstrar vid över-
rock el. kappa av grovt
ylletyg

ulster}tyg s.
ult{ima [ul•t-] s. -n äv. =; pl.

ultimor sista stavelse i ett
ord, slutstavelse

ult{ima}be{ton{ing s.
ult{im{at [-a•t] adj.; n. =, -a
slutgiltig, fulländad; den
ultimata lösningen

ult{im{at{iv [-i•v äv. ul•t-] adj.
-t -a

ult{im{at{um [-a•-] s. -et; pl. =
oåterkalleligen yttersta
anbud, oeftergivligt krav

ult{im{at{um}not s. -en -er
ult{imo [ul•t-] adv. ªåld.º på
sista dagen i månaden, den
sista; under tiden från
den 21 till månadens slut
m.m.

ult{imo}af{fär s.
ultra s. oböjl. ytterlighets-
man; en u.

ultra- i sms ytterlighets-,
ytterligtgående, bortom,
utanför m.m.

ultra}centri{fug s.
ultra{ism [-is•m] s. -en
ytterlighetsriktning o.d.

ultra{ist s. -en -er
ultra{ist{isk adj. -t -a
ultra}kon{serv{at{iv adj. -t -a
ultra}kort adj.
ultra}kort{våg s.
ultra}känsl{ig adj. -t -a

1ultra}liber{al adj. -t -a
2ultra}liber{al s.
ultra}ljud s. ljud av så hög

frekvens att det ej kan
uppfattas av det mänsk-
liga örat

ultra{ljuds}under{sök{ning s.
ªmed.º

ultra}mar{in [-i•n] adj. -t -a
mörkblå

ultra{mar{in}blå adj.
ultra}mod{ern adj. -t -a
ultra}mont{an{ism [-is•m] s.

-en strävan att utsträcka
påvens makt utanför
Italien

ultra}nat{ion{al{ist s.
1ultra}radik{al adj. -t -a
2ultra}radik{al s.
1ultra}rap{id [ul•tr- el. -i•d]

adj.; om filmfotografering
ytterst snabb

2ultra}rap{id [ul•tr- el. -i•d] s.
oböjl. i u. i ytterligt lång-
sam rörelse vid återgivning
av förlopp från film

ultra{rap{id}takt s.
ultra}re{akt{ion{är adj. -t -a
ultra}viol{ett adj. u. strålning

med våglängd(er) mindre än
det violetta ljuset o. större än
röntgens

ulv s. -en -ar ªåld.º varg; en
u. i fårakläder

u}läge s. undervattensläge
um{bell{at [-a•t] s. -en -er
flockblommig växt

um{bell{at}växt s.
umbra s. -n brunt färgämne

m.m.
umbra}brun adj. -t -a
um}bära v. undvara, för-
saka o.d.

um}bär{ande s. -t -n
um}bär{lig adj. -t -a
um}bär{lig{het s.
ume}bo [u•-] s. -n -r inv. i
Umeå

Umeå}bo [u•-] el. umeå}bo s.
-n -r

um}gås v. umgicks, umgåtts,
pres. umgås

um}gäld{er s. pl. omkost-
nader; avgifter

um}gälla v. lida el. betala
för, sota för m.m.

um}gänge s. -t -n
um}gäng{else s. -n ªåld.º um-
gänge

um{gäng{es}form s. -en -er
um{gäng{es}konst s.
um{gäng{es}krets s.
um{gäng{es}liv s.
um{gäng{es}rätt s.
um{gäng{es}sed s.
um{gäng{es}ton s., till 1ton
um{gäng{es}vett s.
um{gäng{es}vän s.
um}gäng{sam adj. -t -ma
um}gäng{sam{het s.
unci{al [-sia•l] s. -en -er bok-

stav i majuskelskrift
unci{al}skrift s.

1und{an adv. borta; i väg; åt
sidan m.m.; u. för u.

2und{an prep. bort från o.d.
und{an}be äv. und{an}bedja v.

u. sig ngt be att få slippa
ngt o.d.

und{an}dra äv.
und{an}draga v. det undan-
drar sig min bedömning

und{an}driv{ning s.
und{an}dräkt s. -en lindrig
form av förskingring

und{an}dölja v.
und{an}flykt s. -en -er
und{an}flytt{ning s.
und{an}forsl{ing s.
und{an}försel s. -n
und{an}fös{ning s.
und{an}föst adj.
und{an}gjord adj.
und{an}glid{ande adj. oböjl.
und{an}glid{ning s.
und{an}gömd adj.
und{an}göm{ning s.
und{an}hålla v. u. ngn peng-

ar, uppgifter underlåta att
lämna o.d.

und{an}håll{ande s. -t
und{an}håll{ning s.
und{an}hängd adj.
und{an}knuff{ad adj.
und{an}lagd adj.
und{an}man{över s.
und{an}pet{ad adj.
und{an}pet{ning s.
und{an}ryckt adj.
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und{an}röja v. u. bevis
und{an}röj{ning s.
und{an}satt adj.
und{an}schakt{ad adj.
und{an}schakt{ning s.
und{an}skaffa v. _
und{an}skaff{ning s.
und{an}skuff{ad adj.
und{an}skymd adj.
und{an}skymd{het s.
und{an}skymma v. _
und{an}slängd adj.
und{an}smuggl{ad adj.
und{an}smussl{ad adj.
und{an}smussl{ing s.
und{an}snilla v. _ -de
und{an}snill{ning s.
und{an}stopp{ad adj.
und{an}stucken adj.
und{an}stuv{ad adj.
und{an}städ{ad adj.
und{an}ställd adj.
und{an}stök{ad adj.
und{an}stök{ning s.
und{an}stött adj.
und{an}ta äv. und{an}taga v.
und{an}tag s.
undantaga se undanta
und{an}tag{and{es prep. med
undantag av, utom

und{an{tags}be{stämm{else s.
und{an{tags}fall s.
und{an{tags}för{mån s.
und{an{tags}lag s. -en -ar
und{an{tags}lös adj. -t -a
und{an{tags}lös{het s.
und{an{tags}männ{iska s.
und{an{tags}regel s., till

1regel
und{an{tags}stuga s.
und{an{tags}ställ{ning s.
und{an{tags}till{stånd s.
und{an{tags{vis adv.
und{an}tränga v. _
und{an}träng{ning s.
und{an}vik{ande adj. oböjl.
und{an{vinds}vänd{ning s.;

vid segling
1under prep. under bordet;

under tiden; u. det (att)
medan

2under adv. fartyget gick u.
3under s. undret; pl. =, best.

pl. undren märklig händ-
else, mirakel; inget u. att
inget att undra över att

under}arbete s.
under}arm s.
under{arms}ben s.
under}art s.
under}av{del{ning s.
under}backe s.; i backhopp-

ning
under}bal{ans{era v. u. en

budget
under}bal{ans{er{ing s.
under{bar adj. -t -a
under}barn s. brådmoget
och begåvat barn

under}be{folk{ad adj.
under}be{fäl s.; tidigare be-

teckning för gruppbefäl
under}be{handla v. ªmed.º
otillräckligt behandla

under}be{handl{ing s.
under}be{lagd adj.
under}be{lägg{ning s.
under}be{mann{ad adj.
under}be{mann{ing s.
under}ben s.
under}be{tala v.
under}be{tal{ning s.
under}bett s.
under}be{tyg s.
under}binda v. u. blodkärl
under}bind{ning s.
under}bjuda v. _
under}blåsa v. _ ªbildl.º ge
näring åt

under}borg{en s.
under}bud s.
under}bygga v. _
under}bygg{nad s. -en -er
under}byx{or s. pl.
under}bädd s.
under}del s.
under}di{mens{ion{era v.
under}di{mens{ion{er{ing s.
under}dom{in{ant s. sub-
dominant

under}dom{stol s.
under}drift s.
under}driva v. ta till i
underkant o.d.

under}dån{ig adj. -t -a
mycket el. överdrivet

vördsam; undergiven,
hörsam o.d.

under}dån{ig{het s.
under}däck s.; på fartyg
under}entre{pren{ör s.
under}ex{pon{era v.
under}ex{pon{er{ing s.
under}fall s.
under{falls}hjul s.
under}fin{ansi{era v. u. en

reform
under}fin{ansi{er{ing s.
under}full adj. -t -a
under}fund [-fun•d] adv.

komma u. med
under}fund{ig [un•der-] adj.

-t -a som har en under-
mening; illmarig m.m.

under}fund{ig{het s. -en -er
under}för{stå v. mena men
inte utsäga m.m.

under}för{stå{ende s. med
u. av

under}för{säkra v.
under}för{säkr{ing s.
under}för{sörjd adj.
under}gard{in s.
under}given adj. foglig,
lydaktig o.d.

under}given{het s.
under}ground
[an•degraund] s. oböjl.
mest i sms; konstnärlig avant-
garderörelse

under{ground}konst s.
under{ground}litter{at{ur s.
under{ground}press s. -en
under}grupp s.
under}gräva v.
under}gräv{ning s.
under}gå v. utsättas el. vara
föremål för o.d.

under}gå{ende s.
under}gång s. -en -ar; rom-

arrikets u. fall, upplös-
ning; undergångar under
järnväg för (gång)trafik

under{gångs}stäm{ning s.
under{gångs}vis{ion s.
under}gör{ande adj. oböjl.

u. medicin
under}gör{are s.
under}halt{ig adj. -t -a med
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för låg halt ädel metall;
dålig o.d.

under}halt{ig{het s.
under hand [-han•d] äv.

under}hand adv. i tysthet,
enskilt m.m.

under}handla v.
under}handl{are s.
under}handl{ing s.
under{hands}be{sked s.
under{hands}dis{kuss{ion s.
under{hands}för{sälj{ning s.
under{hands}in{form{at{ion s.
under{hands}kon{takt s.
under{hands}löfte s.
under{hands}med{del{ande s.
under{hands}över{ens{-

komm{else s.
under{havs}kabel s. kabel
som lagts ut i havet

under{havs}rygg s.
under}hud s.
under{huds}fett s. -et
under}hugg{are s. ªvard.º
underordnad el. obetyd-
lig person o.d.

under}hus s.; i parlament
under{hus}leda{mot s.
under{hus}med{lem s.
under}hyr{es{gäst s. ªfinl.º
inneboende

under}håll s. -et; pl. =
under}hålla v.
under}håll{ande adj. oböjl.

u. roman
under}håll{are s.
under}håll{ning s. -en -ar
under{håll{nings}art{ist s.
under{håll{nings}bransch{en

s. best.
under{håll{nings}chef s.
under{håll{nings}för{fatt{are s.
under{håll{nings}litter{at{ur s.
under{håll{nings}mus{ik s.
under{håll{nings}pro{gram s.
under{håll{nings}våld s. u. i

teve
under{håll{nings}värde s.
under{hålls}arbete s.
under{hålls}be{rätt{ig{ad adj.
under{hålls}bi{drag s.
under{hålls}börda s.
under{hålls}fri adj.

under{hålls}kost{nad s.
under{hålls}lån s.
under{hålls}plikt{ig adj. -t -a
under{hålls}skyld{ig adj. -t -a
under{hålls}skyld{ig{het s.
under{hålls}tjänst s.; vid

krigsmakten
under{hålls}verk{stad s.
under}i{från adv.
under}in{stans s.
under}jord s. område under
markytan; dödsrike

under}jord{isk adj. -t -a
under{jords}arbete s.
under}jäs{ning s.
under}jäst [långt ä] adj.
under}kant s. i u.
under}kasta v. utsätta för,
göra till föremål för
m.m.; u. sig ge el. foga sig,
utsätta sig för m.m.

under}kast{else s. -n
under}kjol s.
under}klang s.
under}klass s.; i samhället
under}klass{ig adj. -t -a
under}klass{ig{het s.
under}klass{mäss{ig adj.

-t -a
under}kläd{er s. pl.
under{kläds}bransch{en s.

best.
under}klänn{ing s.
under}koj s.
under}kropp s.
under}kudde s.
under}kunn{ig adj. -t -a; göra

sig u. om ngt skaffa sig
vetskap om, ta reda på

under}kunn{ig{het s.
under}kur s. -en -er till

3under
under}kuva v.
under}kuv{ning s.
under}kvista v. ta bort lägre
grenar på träd

under}kvist{ning s.
under}kyld adj. underkylt

regn med temperatur under
noll

under}kyl{ning s.
under}käke s.
under{käks}ben s.

under{käks}vinkel s.
under}känd adj.; äv.

substantiverat bli u.; få
underkänt

under}känna v.
under{kör{nings}skydd s.; på

lastbil o.d.
under}lag s. -et; pl. = under-
liggande lager el. bädd;
grundval m.m.

under{lags}karta s.
under{lags}materi{al s.
under}lak{an s.
under}land s., till 3land
under}led{are s.
under}lever{ant{ör s.
under{lig adj. -t -a
under}ligg{ande adj. oböjl.
under{lig{het s. -en -er
under}liv s. nedre del av
buk el. bål; kvinnliga köns-
organ

under{livs}be{svär s.
under{livs}blöd{ning s.
under{livs}cancer s.
under{livs}sjuk{dom s.
under{ljuds}fart s. -en
under{ljuds}hast{ig{het s.
hastighet som under-
stiger ljudets

under{ljuds}plan s. -et; pl. =
under}lyd{ande adj. oböjl.
under}låta v. underlät,

underlåtit, underlåten
underlåtet underlåtna,
pres. underlåter låta bli,
uraktlåta, försumma

under}låt{else s. -n -r
under}låten{het s.
under{låten{hets}synd s.
under}läge s.
under}lägg s. -et; pl. =
under}lägga v. _ u. sig ngt

el. lägga under sig ngt
under{läggs}filt s.
under}lägsen adj. under-

lägset underlägsna
under}lägsen{het s.
under{lägsen{hets}kom{-

plex s.
under{lägsen{hets}känsla s.
under}läk{are s.
under}läpp s.
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under}lätta v.
under}man s., till 1man ªåld.º

Guds u.
under}mast s.
under}med{ic{in s.; till 3under
under}med{vet{ande s.
under}med{veten adj.
under}men{ing s. dold el.
förtäckt mening

under}min{era v.
under}min{er{ing s.
under}mål s.
under}mål{ig adj. -t -a som
ej håller måttet, minder-
värdig

under}mål{ig{het s.
under}mänsk{lig adj. -t -a
under}närd adj.
under}när{ing s.
under}of{fic{er s. ªhist.º
under}ordna v. han har svårt

att u. sig
under}ordn{ad adj.
under}ordn{ande adj. oböjl.;

som inleder bisats; u. kon-
junktion

under}ordn{ing s.
under}pall{ning s.
under}pant s. pant som blir
kvar hos pantsättare;
bevis, tecken o.d.

under}plagg s.
under}pris s., till 1pris
under}privi{legi{er{ad adj.
under}pro{dukt{ion s.
under}pål{ning s.
under}rede s.
under{reds}be{handla v.
under{reds}be{handl{ing s.
under}re{pre{sent{er{ad adj.
under}rubr{ik s.
under}rätt s.
under}rätta v. informera,
meddela

under}rätt{ad adj. väl, illa u.
under}rätt{else s.
under{rätt{else}ag{ent s.
under{rätt{else}av{del{ning s.
under{rätt{else}of{fic{er s.
under{rätt{else}org{an s.
under{rätt{else}org{an{is{-

at{ion s.
under{rätt{else}tjänst s.

under{rätt{else}verk{sam{-
het s. olovlig u.

under{rätt{else}väsen el.
under{rätt{else}väsende s.

under{rätts}dom s. -en -ar
under{sam adj. -t -ma
undrande, förundrad;
sällsam, förunderlig

under{sam{het s.
under}sats s.
under}segel s.
under}sida s.
under}skatta v.
under}skatt{ning s. -en -ar
under}skjorta s. ªfinl.º
undertröja

under}skog s.
under}skorpa s.
under}skott s. -et; pl. = brist
under{skotts}av{drag s.
under{skotts}om{råde s.
under}skrida v. u. den be-

räknade kostnaden
under}skrift s. -en -er
under}skriva v. _
under}skriv{ning s.
under}skåp s.
under}skön adj. -t -a under-
bart vacker

under}sköt{erska s.
under}slaf s. ªvard.º
under}slag s. u. i bro som

plankorna vilar på
under}slagen adj.; om segel:
fäst vid rundhult el. stag

under}slev s. -et; pl. = för-
skingring o.d.

underst adv. superl. längst
under

understa adj. superl.
under{state{ment [ander-
stej•tment] s.; pl. = under-
drift; ett u.

under}stiga v. vara mindre
än o.d.

under}stimul{er{ad adj.
under}stimul{er{ing s.
under}strecka v. _
under}streck{are s.; tidnings-

artikel
under}streck{ning s.
under}stryka v. _
under}stryk{ning s.

under}ström s.
under}ström{ning s.
under}stucken adj. av annat
ursprung än det upp-
givna; falsk; maskerad,
dold m.m.

under}stund{om [-stun•d-]
adv. ibland

under}styrd adj. u. bil som
vid högre fart kräver större
utslag av ratten i kurvor

under}styr{ning s.
under}stå v. u. sig vara
fräck nog att

under}ställa v.; för prövning
o.d. hänskjuta till; ställa
under ledning av o.d.

under}ställ{ning s.
under}stöd s. -et; pl. =
under}stödja v.; pres. under-

stöder el. understödjer ge
ekonomiskt stöd; bistå o.d.

under}stödj{are s.
under{stöds}bi{drag s.
under{stöds}kassa s.
under{stöds}pol{it{ik s.
under{stöds}skyld{ig adj.

-t -a
under{stöds{tag{ar}anda s.
under{stöds}tag{are s.
under}stöt s.
under}syssel{satt adj. under-

sysselsatta barn
under}syssel{sätt{ning s.
under}såte s. medborgare

i förh. till makthavare i stat
under}såt{lig adj. -t -a som
anstår en undersåte,
underdånig

under}sälja v. sälja billigare
än m.m.

under}säng s.
under}säts{ig adj. -t -a kort-
växt o. kraftigt byggd

under}säts{ig{het s.
under}söka v. undersökte
under}sök{ande adj. oböjl.

u. journalistik
under}sök{are s. -n; pl. =,

best. pl. undersökarna
under}sök{ning s. -en -ar
under{sök{nings}arbete s.
under{sök{nings}dom{are s.
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under{sök{nings}kom{-
miss{ion s.

under{sök{nings}led{are s.
under{sök{nings}materi{al s.
under{sök{nings}met{od s.
under{sök{nings}om{råde s.
under{sök{nings}peri{od s.
under{sök{nings}plikt s.; för

köparen vid fastighetsköp
under{sök{nings}rap{port s.
under{sök{nings}re{sult{at s.
under{sök{nings}rum s.
under}tak s.
under}tal{ig adj. -t -a; u.

personal icke fulltalig
under}tal{ig{het s.
under}tax{era v.
under}tax{er{ing s.
under}teckna v. _
under}teckn{ad adj.
under}teckn{are s.
under}teckn{ing s.
under}term s.; i slutledning
under}text s.; under t.ex. en

bild; ªäv. bildl.º textens
budskap

under}till adv.
under}titel s.
under}ton s. -en -er
under}tryck s.
under}trycka v. u. ett upp-

ror; u. ett utrop
under}tryck{ning s.
under{trycks}kammare s.;

med lågt lufttryck
under}tråd s.; vid symaskins-

sömnad
under}tröja s.
under}ut{nyttja v.
under}ut{nyttj{ande adj.

oböjl.
under}ut{skott s.
under}ut{veckl{ad adj.
under}ut{veckl{ing s.
under{vattens}arkeo{logi s.
under{vattens}båt s.
under{vattens}far{kost s.
under{vattens}grund s. -et;

pl. =
under{vattens}grynna s.
under{vattens}kabel s.
under{vattens}kamera s.
under{vattens}klippa s.

under{vattens}läge s.
under{vattens}ström s.
under{vattens}veget{at{ion s.
under{vattens}verk{sam{het s.
under}veget{at{ion s.
under}verk s.; till 3under
under{verks}tro s.
under}vikt s.
under}vikt{ig adj. -t -a;

underviktiga barn
under}visa v. -de
under}vis{are s.
under}vis{ning s. -en
under{vis{nings}an{stalt s.
under{vis{nings}ap{par{at s.

ªmest bildl.º
under{vis{nings}film s.
under{vis{nings}fråga s.
under{vis{nings}grupp s.
under{vis{nings}lok{al s.
under{vis{nings}materi{al s.
under{vis{nings}materi{el s.
under{vis{nings}met{od{ik s.
under{vis{nings}om{råde s.
under{vis{nings}paket s.
under{vis{nings}plan s. -en 

-er
under{vis{nings}plan{er{ing s.
under{vis{nings}pro{gram s.
under{vis{nings}råd s. -et;

pl. =
under{vis{nings}situ{at{ion s.
under{vis{nings}sjuk{hus s.
under{vis{nings}skyld{ig{-

het s.
under{vis{nings}språk s.
under{vis{nings}tekn{ik s.
under{vis{nings}tekno{logi s.

-n
under{vis{nings}tid s.
under{vis{nings}timme äv.

under{vis{nings}timma s.
under{vis{nings}väsen el.

under{vis{nings}väsende s.
under{vis{nings}ämne s.
under}vån{ing s.
under}vägs [-ä•-] adv. på
vägen

under}värde s.
under}värd{era v.
under}värd{er{ing s.
under}värme s.
under}år{ig adj. -t -a

under}år{ig{het s.
under}år{ing s.
under}ärm s.
und}falla v. låta u. sig råka
yttra

und}fall{ande adj. oböjl.
eftergiven, foglig, med-
görlig

und}fallen adj. undfallande
und}fall{en{het s.
und}fly v. undvika o.d.
und}flykt s. -en -er ªåld.º
und}få v. ta emot o.d.
und}få{ende s. -t
und}fången adj. undfånget

undfångna
und}fägna v. bjuda, trakt-
era

und}fäg{nad s.
und}gå v. klara sig från,
slippa; förbises av m.m.

und{in [-i•n] s. -en -er
vattenande

und}komma v. komma
undan

undra v. -de
undr{an s.; best. =; i pl. an-

vänds undringar; en u.
undr{ans}värd adj.
undr{as v. undrades; u. om

han kommer
undre adj. oböjl.
undr{ing s. -en -ar ªvard.º
undrande fundering

und}se{ende s. oböjl. ªåld.º
överseende; skonsamhet;
hänsyn m.m.

und}skylla v. u. sig ur-
skulda sig

und}skyll{an s.; best. =; i pl.
används undskyllningar;
en u.

und}skyll{ning s. -en -ar
und}slippa v. låta u. sig
råka säga

und}sätta v. komma till
hjälp, rädda o.d.

und}sätt{ning s.
und{sätt{nings}ex{ped{it{ion s.
und{sätt{nings}för{sök s.
und{sätt{nings}kår s.
und{sätt{nings}man{skap s.
undul{ant}feber [-an•t-] s.;

971 undulantfeber

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 971



infektionssjukdom med feber
i vågor

undul{at [-a•t] s. -en -er
papegoja

undul{at}bur s.
undul{at{ion s. -en -er våg-
rörelse; vågformig bild-
ning

undul{at{ions}teori s.
undul{at{or{isk [-o•-] adj.

-t -a
undul{era v. -de gå i vågor
und}vara v. oböjl. vara utan
und}vika v.
und}vik{ande adj. oböjl. u.

svar
ung adj. -t -a, yngre yngst
ung}björk s.
ung}bo{skap s.
ung}djur s.
ung{djurs}upp{föd{ning s.
ung{dom s. -en -ar; dagens

ungdom; många ungdom-
ar hade samlats; man är
ingen ungdom längre

ung{dom{lig adj. -t -a
ung{dom{lig{het s.
ung{doms}arbete s.
ung{doms}arbets{lös{het s.
ung{doms}as{sist{ent s.
ung{doms}av{del{ning s.; t.ex.

på bibliotek
ung{doms}bjud{ning s.
ung{doms}bok s., till 1bok
ung{doms}brotts{lig{het s.
ung{doms}brotts{ling s.
ung{doms}dia{bet{es s.
ung{doms}dikt s.
ung{doms}dröm s.
ung{doms}fråg{or s. pl.
ung{doms}fyll{eri s.
ung{doms}fäng{else s.
ung{doms}för{bund s.
ung{doms}för{en{ing s.
ung{doms}för{fatt{are s.
ung{doms}för{medl{ing s.
ung{doms}för{vill{else s.
ung{doms}för{älsk{else s.
ung{doms}gen{er{at{ion s.
ung{doms}glöd s. -en
ung{doms}grupp s.
ung{doms}gård s.
ung{doms}gäng s.

ung{doms}hem s.
ung{doms}hot{ell s.
ung{doms}in{tro{dukt{ion s.
typ av utbildningsbidrag
för ungdomar

ung{doms}klubb s.
ung{doms}krim{in{al{itet s.
ung{doms}kult{ur s.
ung{doms}kär{lek s.
ung{doms}lag s. -et; pl. =
ung{doms}led{are s.
ung{doms{led{ar}ut{bild{-

ning s.
ung{doms}liga s.
ung{doms}litter{at{ur s.
ung{doms}lok{al s.
ung{doms}läger s.
ung{doms}minne s.
ung{doms}mot{tag{ning s.
ung{doms}org{an{is{at{ion s.
ung{doms}ork{ester s.
ung{doms}por{trätt s.
ung{doms}prakt{ik s. arbets-
marknadsutbildning för
arbetslösa ungdomar

ung{doms}pro{blem s.
ung{doms}pro{gram s.
ung{doms}re{volt s.
ung{doms}rom{an s.
ung{doms}råd s. -et; pl. =
ung{doms}rör{else s.
ung{doms}se{kret{er{are s.
ung{doms}skola s.
ung{doms}svärm{eri s.
ung{doms}synd s.
ung{doms}teater s.
ung{doms}tid s.
ung{doms}tro s.
ung{doms}verk s.
ung{doms}verk{sam{het s.
ung{doms}våld s.
ung{doms}vård s. -en
ung{doms{vårds}skola s.
ung{doms}vän s.
ung{doms}år s. pl.
unge s. -n ungar; katten har

fått ungar avkomma;
grannens ungar ªvard.º
barn

1ungefär [unjefä•r] adv. u.
klockan tio

2ungefär [unjefä•r] s. oböjl.
på ett u.

ungefär{lig adj. -t -a; u. be-
räkning motsatt: exakt

ungefär{lig{en adv.
ungefär{lig{het s.
ungersk adj. -t -a
ungerska s. -n ungerskor

1 ej pl.; språk 2 kvinna
ungersk}född adj.
ung{er}sven s. ªåld.º yngling
ung}flicks{akt{ig adj. -t -a
ung{flicks}skratt s.
ung}fågel s.
ung}got{ik s.
ung}herre s.
ung}herr{skap s.
ung}hingst s.
ung}häst s.
ung}karl s.; ogift man
ung{karls}blomma s.; kruk-

växt
ung{karls}hot{ell s.
ung{karls}här{bärge s.
ung{karls}liv s.
ung{karls}lya s.
ung{karls}lägen{het s.
ung{karls}stånd s. -et
ung{karls}tjej s. ªvard.º
ung{karls}vana s.; mest i pl.
ung{karls}vån{ing s.
ung}kyrk{lig adj. -t -a
ung}kyrk{lig{het s.

1ung}liber{al adj. -t -a
2ung}liber{al s.
ung}lotta s.
ung}mod{er{at s.
ung}mö s.
ung}nöt s. -et; pl. =
ungr{are s. -n; pl. =, best. pl.

ungrarna inv. i Ungern
ung}re{näss{ans s.
ung}skog s.
ung{skogs}be{stånd s.
ung}soci{al{ist s.
ung}tjur s. -en -ar
ung}träd s.
ung}tupp s. ªofta bildl.º
un{ic{itet [-e•t] s. -en -er
unikhet

uni{fi{era v. -de göra enhet-
lig el. likformig

uni{fi{er{ing s.
1uni{form [-får•m] s. -en 

-er

undulat 972

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 972



2uni{form [-får•m] adj. -t -a
enhetlig, likformig

uni{form{era v. -de göra en-
hetlig el. likformig; förse
med uniform

uni{form{er{ing s.
uni{form{er{ings}sträv{an s.
uni{form{itet [-e•t] s. -en en-
hetlighet, likformighet

uni{form{itets}sträv{an s.
uni{forms}byx{or s. pl.
uni{forms}jacka s.
uni{forms}kappa s.
uni{forms}kjol s.
uni{forms}klädd adj.
uni{forms}knapp s.
uni{forms}mod{ell s.
uni{forms}mössa s.
uni{forms}per{sedel s.
uni{forms}rock s. -en -ar
uni{forms}skjorta s.
uni{forms}tyg s.
uni{forms}ärm s.
un{ik [-i•k] adj. -t -a ensam
i sitt slag, enastående

un{ika}box [u•n-] s., till 1box
ªåld.º kartongliknande
låda för matsäck o.d.

un{ik{het s. -en -er
un{ik{um [u•n-] s. -et; pl. =
unik sak el. företeelse;
ett u.

uni{lat{er{al [-a•l] adj. -t -a
ensidig

uni{lat{er{al}kon{trakt s.
un{ion [-o•n] s. -en -er för-
ening; statsförbund o.d.

un{ion{ell [-ell•] adj. -t -a
förbunds- o.d.

un{ion{ist s. -en -er nord-
irländare som vill ha
kvar unionen med
England

un{ion{ist}parti s.
un{ions}flagga s.
un{ions}parti s.
un{ions}stat s.
un{ions}tid{en s. best.
un{ions}upp{lös{ning s.
uni{sex [-sek•s] s. -et
uni{sex}mode s.; mode med
ensartad klädsel för
båda könen

uni{sex}mod{ell s.
uni{son [-o•n] adj. -t -a
enstämmig, samfälld; u.
sång

uni{son}sång s.
un{it{arie [-a•-] s. -n -r an-
hängare av unitarism

un{it{ar{isk adj. -t -a
un{it{ar{ism [-is•m] s. -en
kristen åskådning som
tar avstånd från treenig-
hetsläran

un{it{ar{ist s. -en -er
un{it{ar{ist{isk adj. -t -a
uni{vers{al- [-a•l-] i sms all-
omfattande, totalt; med
allsidig användbarhet;
världs- o.d.

uni{vers{al}arv{inge s. ende
arvinge o.d.

uni{vers{al}be{gåv{ning s.
uni{vers{al}borr s.
uni{vers{al}fräs{mask{in s.
uni{vers{al}geni s.
uni{vers{al{ism [-is•m] s. -en
strävan el. förmåga att
vara universell

uni{vers{al{ist s. -en -er
uni{vers{al{ist{isk adj. -t -a
uni{vers{al{itet [-e•t] s. -en
uni{vers{al}läke{medel s.
uni{vers{al}lös{ning s.
uni{vers{al}medel s.
uni{vers{al}snille s.
uni{vers{al}språk s.
uni{vers{al}tid s.
uni{vers{al}verk{tyg s.
uni{vers{ell [-ell•] adj. -t -a
allomfattande, total, all-
sidig; världs- o.d.

uni{vers{itet [-e•t] s. -et; pl. =
uni{vers{itets}ad{junkt s.
uni{vers{itets}biblio{tek s.
uni{vers{itets}bygg{nad s.
uni{vers{itets}cirkel s.
uni{vers{itets}di{rekt{ör s.
uni{vers{itets}ex{am{en s.
uni{vers{itets}fili{al s.
uni{vers{itets}folk s.
uni{vers{itets}för{valt{ning s.
uni{vers{itets}in{stit{ut{ion s.
uni{vers{itets}kansl{er s.
uni{vers{itets}kata{log s.

uni{vers{itets}klin{ik s.
uni{vers{itets}kurs s.
uni{vers{itets}led{ning s.
uni{vers{itets}lekt{or s.
uni{vers{itets}lär{are s.
uni{vers{itets}miljö s.
uni{vers{itets}nivå s.
uni{vers{itets}om{råde s.
uni{vers{itets}ort s. -en -er
uni{vers{itets}pro{fess{or s.
uni{vers{itets}rekt{or s.
uni{vers{itets}sjuk{hus s.
uni{vers{itets}stad s., till

1stad
uni{vers{itets}stip{endi{um s.
uni{vers{itets}stud{er{-

ande adj. oböjl.; ofta
substantiverat

uni{vers{itets}studi{er s. pl.
uni{vers{itets}styr{else s.
uni{vers{itets}tjänst s.
uni{vers{itets}under{vis{ning s.
uni{vers{itets}ut{bild{ad adj.
uni{vers{itets}ut{bild{ning s.
uni{vers{itets}väsen el.

uni{vers{itets}väsende s.
uni{vers{itets}ämne s.
uni{vers{um [-vär•s-] s. -et;

pl. = världsalltet
unken adj. unket unkna in-
stängd o. fuktig; lätt
skämd m.m.

unken{het s.
unkna v. -de bli unken
unna v. -de; u. ngn ngt; u.

sig ngt; det är honom väl
unt det är han väl värd

uns s. -et; pl. = ä. viktenhet
om 29,7 el. 26,3 gram;
mest i uttr. inte ett u. ingen-
ting alls

unt se unna
upp adv. det är u. till dig

ªvard.º kommer an på;
vara ngn upp i dagen;
vända ngt upp och ned el.
ner, jfr uppochnedvänd

uppackad avstavas upp}-
pack{ad adj.

uppackning avstavas upp}-
pack{ning s.

uppackningsrum avstavas
upp{pack{nings}rum s.
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uppallad avstavas upp}-
pall{ad adj.

uppallning avstavas upp}-
pall{ning s.

upp}amma v.
upp}arbeta v. _ u. utbränt

kärnbränsle för återanvänd-
ning

upp}arbet{ning s.
upp{arbet{nings}an{lägg{-

ning s.
uppassad avstavas upp}-

pass{ad adj.
uppassare avstavas upp}-

pass{are s.
uppasserska avstavas upp}-

pass{erska s. -n uppass-
erskor

uppassning avstavas upp}-
pass{ning s.

upp}back{ad adj.
upp}back{ning s.
upp}bax{ad adj. ªvard.º
upp}ben{ing s.
upp}bind{ning s.
upp}bjuda v. _ u. alla sina

krafter men bjuda upp ngn
till dans

upp}bjud{ande s. -t; med u.
av alla sina krafter

upp}bjud{ning s.
upp}bland{ad adj.
upp}bland{ning s.
upp}blomstr{ing s.
upp}bloss{ande adj. oböjl.
upp}blås{bar adj. -t -a
upp}blås{ning s.
upp}blåst adj. ªofta bildl.º
högfärdig

upp}blåst{het s.
upp}blöt{ning s.
upp}blött adj.
upp}borr{ad adj.
upp}borr{ning s.
upp}bragt adj. vred
upp}bragt{het s.
upp}bringa v. -de skaffa

fram; kapa fartyg m.m.
upp}bring{ning s.
upp}broms{ning s.
upp}brott s. tid för u.
upp{brotts}order s.
upp{brotts}sign{al s.

upp{brotts}stäm{ning s.
upp}brunnen adj.
upp}brus{ande adj. oböjl.

ªmest bildl.º häftig o.d.
upp}brus{ning s.
upp}bruten adj.
upp}bryt{ning s.
upp}bränn{ing s.
upp}bunden adj. vara u.
i beroendeställning

upp}buren adj. en u. författ-
are omtyckt, värderad o.d.

upp}burr{ad adj.
upp}bygga v. _ uppbyggde;

u. åhörarna med en pre-
dikan men bygga upp en
stenmur

upp}bygg{else s. -n; predik-
an ger u.

upp{bygg{else}litter{at{ur s.
upp{bygg{else}syfte s. i u.
upp}bygg{lig adj. -t -a; upp-

byggliga skrifter
upp}bygg{lig{het s. -en -er
upp}bygg{nad s.
upp{bygg{nads}arbete s.
upp{bygg{nads}skede s.
upp{bygg{nads}tid s.
upp}båd s. -et; pl. = ªfinl. äv.º
mönstring, inskrivning

upp}båda v. _ kalla samm-
an, samla o.d.

upp}båd{ning s.
upp{båds}syn s. ªfinl.º
upp}bädd{ad adj.
upp}bänd{ning s.
upp}bära v. _ u. pengar men

bära upp ved
upp}bär{ning s.
upp}böjd adj.
upp}bök{ad adj.
upp}börd s. -en -er; u. av

skatter
upp{börds}en{het s.
upp{börds}man s., till 1man
upp{börds}mynd{ig{het s.
upp{börds}term{in s.
upp{börds}år s.
upp}daga v. -de upptäcka,
avslöja o.d.

upp}dat{era v. komplettera
med aktuella uppgifter
o.d.

upp}dat{er{ing s.
upp}dela v. _
upp}del{bar adj. -t -a
upp}del{ning s. -en -ar
upp}dikta v. _
upp}dra äv. upp}draga v. _ u.

åt ngn att göra ngt ge ngn
i uppgift men dra upp
klockan

upp}drag s. -et; pl. =
uppdraga se uppdra
upp}drag{bar adj. -t -a
upp}drag{ning s.
upp{drags}forsk{ning s.
upp{drags}giv{are s.
upp{drags}tag{are s.
upp{drags}verk{sam{het s.
upp}drap{er{ad adj.
upp}drap{er{ing s.
upp}driva v. _ något går inte

att uppdriva få tag i men
driva upp priserna/takten

upp}driv{ning s.
upp}duka v. _
upp}duk{ning s.
upp}dyk{ande adj. oböjl.

komma u.
upp}dyrka v. _ 1 öppna
med dyrk  2 höja priset
på, höja pris

upp}dyrk{ning s.
upp}dämd adj. uppdämt

behov
upp}däm{ning s.
uppe adv.
upp}efter [upp•- el. -ef•t-]

prep. o. adv.
upp}egga v. _
upp}egg{else s.
uppe}gå{ende adj. oböjl.

u. patienter
uppe}håll s. -et; pl. =
uppe}hålla v. _ u. för-

bindelserna, u. en tjänst;
u. sig på landet men hålla
humöret uppe

uppe}håll{else s. -n
uppe{håll{else}drift s.
uppe{hålls}ort s. -en -er
uppe{hålls}plats s.
uppe{hålls}rum s.
uppe{hålls}till{stånd s.
uppe{hålls}väder s.
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uppe}hälle s. -t levebröd,
utkomst m.m.

upp}elda v. _
upp}eld{ad adj. ªäv. bildl.º
fylld av entusiasm

upp}eld{ning s.
upp}e{mot [upp•- el. -mo•t]

el. upp e{mot prep.
upp{en{bar adj. -t -a
upp{en{bara v. -de visa, låta
se m.m.

upp{en{bar{else s. -n -r;
uppenbarelser från Gud;
atletisk till sin u.

Upp{en{bar{else}bok{en namn;
i Bibeln

upp{en{bar{else}form s. -en 
-er

upp{en{bar{else}re{lig{ion s.
upp{en{bar{else}tro s.
upp{en{bar{lig{en adv. upp-
enbart

upper}cut [upp•erkutt el.
app•erkatt] s. -en -ar slag
underifrån mot hakan
i boxning

uppe}sitt{ande adj. oböjl.
uppe}sitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. uppesittarna
uppe{sitt{ar}kväll el. upp{-

sitt{ar}kväll s.
uppe}vid adv.
upp}fart s.
upp{farts}ramp s.
upp{farts}väg s.
upp}fatta v. -de urskilja;
förstå m.m.

upp}fatt{bar adj. -t -a
upp}fatt{ning s. -en -ar;

ändra u. mening, åsikt
upp{fatt{nings}för{måga s.
upp}fiff{ad adj.
upp}fiff{ning s. ªvard.º
upp}finna v. _
upp}finn{are s.
upp{finn{ar}geni s.
upp{finn{ar}rätt s.
upp{finn{ar}stöd s.
upp}finn{ing s. -en -ar
upp{finn{ings}för{måga s.
upp{finn{ings}rik adj. -t -a
upp{finn{ings}rike{dom s.
upp}fisk{ad adj.

upp}flamm{ande adj. oböjl.
upp}flam{ning s.
upp}flog [-flåg] s. -et; pl. =;

en fågels u.
upp}flugen adj.
upp}flytt{ad adj.
upp}flytt{ning s. -en -ar
upp}fläkt adj.
upp}flängd adj.
upp}fodra v. _ u. på väv
upp}fodr{ing s.
upp}fordra v. transportera
upp; uppmana

upp}fordr{an s.; best. = upp-
maning

upp}fordr{ande adj. oböjl.
upp}fordr{ing s. upptrans-
portering; uppmaning

upp{fordr{ings}verk s.
upp}forsl{ing s.
upp}fostra v. _
upp}fostr{an s. god u.
upp}fostr{are s.
upp}fostr{ing s.
upp{fostr{ings}an{stalt s. ªhist.º
upp{fostr{ings{bar adj. -t -a
upp{fostr{ings}hem s. ªhist.º
upp{fostr{ings}ide{al s.
upp{fostr{ings}met{od s.
upp{fostr{ings}princip s.
upp{fostr{ings}syfte s.
upp}frakt{ning s.
upp}frisk{ande adj. oböjl.
upp}frisk{ning s.
upp}fräsch{ad adj.
upp}frätt adj.
upp}fylla v. _ uppfylla sitt

löfte men fylla upp en grop
i marken

upp}fyll{else s. -n; drömmen
gick i u.

upp}fåll{ning s.; av t.ex. klänn-
ing

upp}fånga v. _
upp}fång{ning s.
upp}fäll{bar adj. -t -a
upp}fälld adj.
upp}fäll{ning s.
upp}färd s.
upp}föda v. _
upp}föd{are s. -n; pl. =, best.

pl. uppfödarna
upp}föd{ning s. -en

upp}följa v. _ följa den
fortsatta utvecklingen av
el. fortsätta el. vidare ut-
veckla

upp}följ{are s.
upp}följ{ning s.
upp{följ{nings}an{svar s.
upp{följ{nings}arbete s.
upp{följ{nings}brev s.
upp{följ{nings}under{sök{-

ning s.
upp}för prep. o. adv. gå u.
(en backe)

upp}föra v. _ uppförde, pres.
uppför; u. el. föra upp på
en räkning men endast u.
ett skådespel framföra,
spela; u. sig bete sig

upp}för{ande s. -t -n
upp{för{ande}prax{is s.
upp{förs}backe s.
upp}för{stora v.
upp}för{stor{ing s.
upp}ge äv. upp}giva v. _ u. el.

ge upp kampen ge kamp-
en förlorad men endast u.
goda skäl meddela o.d.

upp}gift s. -en -er
upp{gifts}in{saml{ing s.
upp{gifts}lämn{are s.
upp{gifts}plikt{ig adj. -t -a
upp{gifts}skyld{ig adj. -t -a
upp{gifts}skyld{ig{het s.
upp}gillr{ad adj.
upp}gillr{ing s.
uppgiva se uppge
upp}giv{as v.; ingen böjn. ªngt

åld.º u. av trötthet falla
ihop o.d.

upp}giv{else s. -n
upp}given adj. utmattad,
förbi; förtvivlad m.m.

upp}given{het s.
upp}giv{ning s.
upp}grund{ad adj.
upp}grund{ning s. -en -ar
upp}gräv{ning s.
upp}gumm{ad adj.
upp}gum{ning s.
upp}gå v. _ kostnaden upp-

går till 800 kronor men
temperaturen går upp 5
grader
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1upp}gå{ende adj. oböjl.
2upp}gå{ende s. på u.
upp}gång s. -en -ar; upp-

och nedgång
upp{gångs}peri{od s.
upp{gångs}tend{ens s.
upp}gödsl{ad adj.
upp}gödsl{ing s.
upp}göra v. _ u. el. göra upp

en plan men endast göra
upp om priset komma
överens

upp}gör{else s. -n -r
upp{gör{else}scen s.
upp}hack{ad adj.
upp}hack{ning s.
upp}hal{are s.
upp}hal{ning s.
upp{hal{nings}bädd s.
upp}handla v.
upp}handl{ing s.
upp{handl{ings}be{slut s.
upp{handl{ings}be{stämm{-

else s.
upp{handl{ings}för{far{ande s.
upp{handl{ings}kun{gör{-

else s.
upp{handl{ings}ärende s.
upp}haspl{ing s.
upp}haussa v. _
upp}hauss{ning s.
upp}hetsa v. _
upp}hets{ning s.
upp}hetta v. _
upp}hett{ning s.
upp}hiss{ad adj.
upp}hiss{ning s.
upp}hitta v.
upp}hitt{ad adj.
upp}hitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. upphittarna
upp}hiv{ning äv.

upp}hyv{ning s.
upp}hjälpa v. _
upp}hopp s.
upp}host{ning s.
upp}hov [-o-] s. -et ur-
sprung, början, grund
o.d.

upp{hovs}lag s. -en -ar
upp{hovs}man s., till 1man
upp{hovs{manna}in{täkt s.
upp{hovs{manna}rätt s.

upp{hovs}rätt s.
upp{hovs}rätts{lig adj. -t -a
upp}hugg{ning s.
upphyvning se upphivning
upp}hälld adj.
upp}häll{ning s. vara på

upphällningen hålla på
att ta slut

1upphämta se opphämta
2upp}hämta v. _ u. el. hämta

upp ett försprång
upp}hämt{ning s.
upp}hängd adj.
upp}häng{ning s. -en -ar
upp{häng{nings}an{ordn{ing s.

1upp}häva v. upphävde an-
nullera

2upp}häva v. _ upphävde äv.
upphov, upphävt, pres.
upphäver; han upphov sin
röst

upp}höja v. _ u. ngn till sky-
arna; 3 upphöjt till 2 är 9

upp}höjd adj. med upphöjt
lugn oberört, överlägset

upp}höjd{het s.
upp}höj{else s. -n -r
upp}höj{ning s.
upp}höra v. _ sluta
uppiffad avstavas upp}-

piff{ad adj.
uppiffning avstavas upp}-

piff{ning s.
upp}i{från prep. o. adv.
upp}i{gen{om prep. o. adv.
uppiggad avstavas upp}-

pigg{ad adj.
uppiggande avstavas upp}-

pigg{ande adj. oböjl.
uppiggning avstavas upp}-

pigg{ning s.
upp}i{kring prep. o. adv.
upp}jag{ad adj.
upp}jazz{ad adj.; nyarrang-
erad i jazzrytm

upp}jazz{ning s. -en -ar
upp}just{era v. _
upp}just{er{ing s.
upp}kalla v. u. ngn efter ngn
ge ngn namn efter ngn

upp}kall{else s.
upp{kall{else}namn s.
upp}kamm{ad adj.

upp}kast s. -et; pl. =
upp}kast{ad adj.
upp}kast{ning s. -en -ar
upp}kavl{ad adj.
upp}klara v. _
upp}klar{ing s.
upp{klar{ings}pro{cent s.;

i fråga om brott
upp}klarn{ande s. -t -n

ªmeteor.º
upp}klarn{ing s. ªmeteor.º
upp}klippt adj.; om frisyr
upp}klistr{ing s.
upp}kliven adj. uppklivet

uppklivna
upp}klädd adj.
upp}klängd adj.
upp}klättr{ad adj.
upp}klättr{ing s.
upp}knuten adj.
upp}knyt{ning s.
upp}knäpp{ning s.
upp}knäppt adj. ªofta bildl.º
uppsluppen, uppspelt

upp}kok s.
upp}kok{ning s.
upp}kol{ning s. framställ-
ning av träkol

upp}kom{ling s. -en -ar
person utan kultur som
kommit sig upp i sam-
hället

upp{kom{lings}fas{on{er s. pl.
upp{kom{lings}typ s.
upp}komma v. vinst upp-

kommer kommer till
stånd

upp}komst s. -en
upp{komst}hist{oria s.
upp}kon{stru{er{ing s.
upp}koppl{ad adj.
upp}koppl{ing s.
upp}kork{ad adj.
upp}kork{ning s.
upp}krupen adj.
upp}kräk{ning s.
upp}kvist{ning s.
upp}käft{ig adj. -t -a ªvard.º
upp}käft{ig{het s.
upp}köp s.
upp}köp{are s.
upp{köps}för{en{ing s.
upp}köpt adj.

uppgående 976

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 976



upp}körd adj. fördärvad
genom körning; tung i
magen; ªvard.º lurad

upp}kör{ning s.
upp}körsel s.
upp{körs}väg s.
upp}ladd{ad adj. fylld av
energi

upp}ladd{ning s.
upp}lag s. -et; pl. = upplagt
förråd o.d.

upp}laga s. -n upplagor
upp}lag{ad adj.
upp}lagd adj. u. för en

promenad; en brett u.
kampanj

upp{lage}minsk{ning s.
upp{lage}siffra s.
upp{lage}spir{al s.
upp{lage}ök{ning s.
upp}lag{ning s.
upp}lagra v. _
upp}lagr{ing s.
upp{lags}när{ing s.
upp{lags}plats s.
Upp}land [upp•-] namn
upp}land [upp•-] s., till

2land; Göteborgs u. om-
råde som Göteborg är
handelscentrum för

upp}land{ad adj. upplandat
område som höjt sig ur
vattnet

upp}land{ning s. -en
Upp{lands}kust{en s. best.
upp}leta v. _
upp}let{ning s.
upp}leva v. upplevde, upp-

levt äv. upplevat, upplevd
n. upplevt, pres. upplever;
u. en kris vara med om,
genomleva

upp}lev{else s. -n -r
upp{lev{else}inne{håll s.
upp{lev{else}läs{ning s.
upp{lev{else}tröskel s.
upp{lev{else}värld s.
upp}lind{ad adj.
upp}lind{ning s.
upp}linj{er{ing s.
upp}liva v. _ -de
upp}liv{ad adj.
upp}liv{ande adj. oböjl.

upp}liv{ning s.
upp{liv{nings}för{sök s.
upp}ljum{ning s.
upplogad avstavas upp}-

plog{ad adj.
upplogning avstavas upp}-

plog{ning s.
upp}lopp s. -et; pl. = kamp på
slutdel av löpsträcka vid
tävling; folkmassas brott
mot allmän ordning,
tumult

upp{lopps}sida s.
upp{lopps}sträcka s.
upp}lov{ning [-o-] s.
upp}luckr{ad adj.
upp}luckr{ing s.
upp}lupen adj. upplupet

upplupna; u. ränta ränta
som uppkommit

upp}lyft{ande adj. oböjl.
upp}lyft{ning s.
upp}lysa v. _ skenet upplys-

er el. lyser upp himmeln
men endast u. ngn om ngt

upp}lys{ning s. -en -ar
upp{lys{nings}anda s.
upp{lys{nings}arbete s.
upp{lys{nings}centr{al s.
upp{lys{nings}disk s.
upp{lys{nings}filo{sofi s.
upp{lys{nings}kamp{anj s.
upp{lys{nings}märke s.
upp{lys{nings}skrift s.
upp{lys{nings}tid{en s. best.
upp{lys{nings}tjänst s.
upp{lys{nings}verk{sam{het s.
upp}lys{nings{vis adv.
upp}lyst adj.
upp}lyst{het s.
upp}låna v. _
upp}lån{ing s. -en -ar
upp{lån{ings}be{hov s.
upp}låta v. upplät, upplåtit,

upplåten upplåtet upp-
låtna, pres. upplåter; u. sin
röst ªåld.º göra sin röst
hörd; u. hyreslägenhet i
andra hand ställa till för-
fogande

upp}låt{are s. -n; pl. =, best.
pl. upplåtarna

upp}låt{else s. -n -r

upp{låt{else}vill{kor s.
upp}lägg s. -et; pl. =
upp}lägg{ning s. -en -ar
upp{lägg{nings}av{gift s.; för

banklån etc.
upp{lägg{nings}fat s.
upp{lägg{nings}maska s.; vid

stickning
upp{läggs}fat s.
upp{läggs}maska s.; vid stick-

ning
upp}ländsk adj. -t -a
upp}ländska s. -n upp-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

upp}länn{ing s. -en -ar inv.
i Uppland el. ªprov. (sydsv.)º
i mellersta el. norra
Sverige

upp}lärd adj.
upp}lär{ning s.
upp}läsa v. _
upp}läs{are s. -n; pl. =, best.

pl. uppläsarna
upp}läs{ning s.
upp{läs{nings}afton s.
upp}läx{ning s.
upplöjd avstavas upp}-

plöjd adj.
upplöjning avstavas upp}-

plöj{ning s.
upp}lösa v. _ u. ett möte

men lösa upp en knut
upp}lös{bar adj. -t -a
upp}lös{lig adj. -t -a
upp}lös{lig{het s.
upp}lös{ning s. -en -ar
upp{lös{nings}för{måga s.
upp{lös{nings}pro{cess s.
upp{lös{nings}tend{ens s.
upp{lös{nings}till{stånd s.
upp}mana v. u. ngn att

skynda sig säga till,
anmana

upp}man{ing s.
upp{man{ings}form s. -en -er
upp}marsch s.
upp{marsch}om{råde s.
upp}mask{ad adj.
upp}mask{ning s.
upp}med prep. ªprov.º u.

älven
upp}mejsl{ing s.

977 uppmejsling
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upp}mjuka v. _
upp}mjuk{ning s.
upp{mjuk{nings}pro{cess s.
upp{mjuk{nings}rör{else s.
upp}mob{il{is{era v. _
upp}mob{il{is{er{ing s.
upp}mont{er{ad adj.
upp}mont{er{ing s.
upp}muddr{ing s.
upp}muntra v. _ u. till nya

ansträngningar sporra,
egga men muntra upp
stämningen pigga upp

upp}muntr{an s.; best. =; i pl.
används uppmuntringar; 
en u.

upp{muntr{ans}värd adj.
upp}muntr{ing s. -en -ar
upp{muntr{ings}ord s.
upp}mur{ad adj.
upp}mur{ning s.
upp}mål{ad adj.
upp}mål{ning s.
upp}märk{sam adj. -t -ma;

göra ngn u. på ngt
upp{märk{sam}göra v.
upp}märk{sam{het s.
upp}märk{samma v. -de
lägga märke till, göra ngn
uppmärksam

upp}mäta v. _
upp}mät{bar adj. -t -a
upp}mät{ning s.
upp{mät{nings}rit{ning s.
upp}neg{oci{er{ing el.

upp}neg{oti{er{ing s.
upp}nos{ig adj. -t -a ªvard.º
näsvis

upp}nos{ig{het s.
upp}nyst{ad adj.
upp}nyst{ning s.
upp}nå v. u. vuxen ålder
komma till; u. goda re-
sultat ernå

upp}nå{bar adj. -t -a
upp}nåe{lig adj. -t -a
upp}nåe{lig{het s.
upp}nå{ende s. -t
upp}näsa s.
upp}näst adj.
upp{och{ned}vänd el.

upp{och{ner}vänd adj.;
särskr. äv.

upp{och{ned}vänd{ning el.
upp{och{ner}vänd{ning s.

uppochnervänd se uppoch-
nedvänd

uppochnervändning se upp-
ochnedvändning

upp}odla v. _; börja bedriva
jordbruk på

upp}odl{ing s.
upp}offra v.
upp}offr{ande adj. oböjl.
upp}offr{ing s. -en -ar
upp}om prep. o. adv.
upp}om{kring prep. o. adv.
uppoppad avstavas upp}-

popp{ad adj.
upp}ordn{ing s.
upp}rabbl{ad adj.
upp}rabb{ling s.
upp}rada v. _
upp}rad{ning s. -en -ar
upp}ragg{ad adj. ªvard.º
upp}rasp{ning s.
upp}re{klam{era v. _
upp}re{klam{er{ing s.
upp}rensa v. _
upp}rens{ning s.
upp{rens{nings}akt{ion s.
upp}repa v. _ -de; u. ngns

ord men endast repa upp en
stickning

upp}rep{ning s. -en -ar
1upp}resa v. _ majstången

upprestes el. restes upp; u.
sig mot ngn göra uppror
men mest resa sig upp från
stolen

2upp}resa s.
upp}res{ning s.
uppressad avstavas upp}-

press{ad adj.
uppressning avstavas upp}-

press{ning s.
upp}ret{ad adj.
upp}rigg{ad adj.
upp}rigg{ning s.
upp}rikt{ig adj. -t -a
upp}rikt{ig{het s. -en -er
upp}ringd adj.
upp}ring{ning s.
upp}rinn{else s. -n
upp{rinn{ings}om{råde s.; för

älv o.d.

upp}risp{ad adj.
upp}risp{ning s.
upp}rit{ad adj.
upp}rit{ning s.
upp}ritsa v.
upp}rits{ning s.
upp}riva v. _
upp}riven adj. bli u. av

underrättelsen nedbruten,
förtvivlad o.d.

upp}riven{het s.
upp}riv{ning s.
upp}rop s. -et; pl. =
upp}rop{ad adj.
upp{rops}lista s.
upp}ror s. -et; pl. =
upp}ror{isk adj. -t -a; upp-

roriska tankar
upp}ror{isk{het s.
upp{rors}anda s.
upp{rors}fana s. höja upp-

rorsfanan
upp{rors}för{sök s.
upp{rors}led{are s.
upp{rors}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. upprorsmakarna
upp{rors}man s., till 1man
upp{rors}rör{else s.
upp{rors}sign{al s.
upp{rors}stäm{ning s.
upp{rors}tend{ens s.
upp}rugg{ad adj. en u. yta
upp}rugg{ning s.
upp}rull{ad adj.
upp}rull{ning s.
upp}rusk{ning s.
upp}rus{ning s.
upp}rusta v. _
upp}rust{are s. -n; pl. =, best.

pl. upprustarna
upp}rust{ning s.
upp{rust{nings}be{hov s.
upp{rust{nings}plan s. -en -er
upp}rut{ning s.
upp}rutten adj.
upp}ruttn{ad adj.
upp}ryck{ning s.
upp}ryckt adj.
upp}rymd adj. upprymt upp-

rymda glad, munter,
livad o.d.

upp}rymd{het s.
upp}rymma v. _ u. ett hål

uppmjuka 978
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upp}rymm{are s. -n; pl. =,
best. pl. upprymmarna

upp}rym{ning s.
upp}räck{ning s.
upp}räckt adj. med upp-

räckta händer
upp}räkna v. _
upp}räkn{ing s.
upp}ränna v. _ u. el. ränna

upp en väv varpa till en
väv

upp}ränn{ing s. varp
upp}rätt adj. u. ställning
upp}rätta v. -de
upp}rätt{are s.
upp}rätt{else s. -n -r; få u.

för en oförrätt
upp{rätt}hålla v. u. ordning;

u. en tjänst
upp{rätt}håll{are s.
upp{rätt}stå{ende adj. oböjl.
upp}röjd adj.
upp}röj{ning s.
upp{röj{nings}arbete s.
upp}röra v. u. ngns känslor
upp}rör{ande adj. oböjl.
upp}rörd adj.
upp}rörd{het s.
Upp{sala}bo [upp•-] el. upp{-

sala}bo s. -n -r inv. i Upp-
sala

Upp{sala}stud{ent s.
upp{sali{ens{are [-en•s-] s.

-n; pl. =, best. pl. uppsali-
ensarna mest om akadem-
iker

upp{sali{ens{isk adj. -t -a
upp}samla v. _
upp}saml{are s.
upp}saml{ing s.
upp{saml{ings}centr{al s.
upp{saml{ings}läger s.
upp{saml{ings}plats s.
upp{saml{ings}ställe s.
upp}sats s. -en -er
upp{sats}bok s., till 1bok
upp{sats}för{fatt{are s.
upp{sats}lag s. -et; pl. =
upp{sats}skriv{ning s.
upp{sats}ämne s.
upp}satt adj. en högt u.

person med hög sam-
hällsställning

upp}schakt{ad adj.
upp}schakt{ning s.
upp}se{ende s. oböjl. väcka u.
upp{se{ende}väck{ande adj.

oböjl.
upp}segl{ande adj. oböjl.
upp}segl{ing s. vara under

u. i annalkande
upp}sikt s. -en tillsyn o.d.
upp}sil{ning s.
uppsittarkväll se uppesittar-

kväll
upp}sitt{ning s. på häst m.m.
upp}sjung{ning s.; sångprov;
uppmjukning av rösten
före sång

upp}sjö s. oböjl.; högvatten gm
inströmning från hav
o.d.; u. på ngt riklig till-
gång

upp}skak{ad adj. bli u. av en
hemsk upplevelse

upp}skak{ande adj. oböjl.
upp}skak{ning s.
upp}skatta v.
upp}skatt{bar adj. -t -a
upp}skatt{ning s. -en -ar
upp}skatt{nings{vis adv.
upp}skick{ad adj.
upp}skick{ning s.
upp}skjuta v. _ u. el. skjuta

upp ett möte till senare
tidpunkt men endast skjuta
upp som svampar ur jord-
en

upp}skjut{ning s. -en -ar
upp}skoj{ad adj. lurad m.m.
upp}skott{ad adj.
upp}skott{ning s.
upp}skov [långt o] s. -et;

pl. =; utan u.
upp{skovs}an{håll{an s.
upp{skovs}be{slut s.
upp{skovs}möj{lig{het s.
upp{skovs}yrk{ande s.
upp{skovs}ärende s.
upp}skriva v. _
upp}skriv{ning s.
upp}skruv{ad adj. uppskruv-

ade priser
upp}skruv{ning s.
upp}skrämd adj.
upp}skräm{ning s.

upp}skuren adj. – I n. sing.
uppskuret ofta substantiverat,
om skivor av kött o. korv o.d.

upp}skyffl{ing s.
upp}skär{are s.
upp}skär{ning s.
upp}skärr{ad adj. oroad,
skrämd

upp}skärr{ning s.
upp}skörta v. _
upp}skört{ning s.
upp}slag s. -et; pl. =
upp}slagen adj. en u. bok
upp}slag{ning s.
upp{slags}bok s., till 1bok

med alfabetiskt ordnade
artiklar (i olika ämnen)

upp{slags}giv{are s.
upp{slags}ord s.; i ordbok o.d.
upp{slags}rik adj. -t -a
upp{slags}rike{dom s.
upp{slags}verk s.
upp{slags}ända el.

upp{slags}ände s.
upp}slakt{ad adj.; om djur:
slaktad så att hud,
huvud, fötter och inälvor
har avlägsnats

upp}slakt{ning s.
upp}slamm{ad adj.
upp}slam{ning s. -en -ar
upp}slit{ande adj. oböjl.

ªbildl.º
upp}sliten adj.
upp}slit{ning s.
upp}slits{ad adj.
upp}slits{ning s.
upp}sluka v. _ -de
upp}sluppen adj. uppsluppet

uppsluppna munter
upp}sluppen{het s.
upp}slut{ning s. u. kring en

idé samling e.d.
upp}slå{ende s.
upp}slängd adj.
upp}släpp{ning s.
upp}smälld adj. ªvard.º
upp}snabb{ad adj.
upp}snabb{ning s.
upp}snappa v. _
upp}snapp{ning s.
upp}snofs{ad adj. ªvard.º
upp}snygg{ad adj.
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upp}snygg{ning s.
upp}sort{er{ad adj.
upp}sort{er{ing s.
upp}spalt{ad adj.
upp}spalt{ning s.
upp}spark{ad adj.
upp}spel s.
upp}spel{ning s.
upp}spelt adj. munter
upp}spelt{het s.
upp}spet{ad adj.
upp}spik{ad adj.
upp}spik{ning s.
upp}spjälka v. _
upp}spjälk{ning s.
upp}splittr{ad adj.
upp}splittr{ing s.
upp}sprick{ande adj. oböjl.

u. molntäcke
upp}sprick{ning s.
upp}sprucken adj.
upp}språng s.
upp}sprätt{ad adj.
upp}spy{ende s.
upp}spåra v. _
upp}spår{ning s.
upp}spänd adj.
upp}spänn{ing s.
upp{spänn{ings}an{ordn{ing s.

ªtekn.º
upp}spärr{ad adj. uppspärr-

ade klor
upp}stag{ad adj.
upp}stall{ad adj.
upp}stann{ing s. -en -ar;

göra en häftig u.
upp}stapl{ad adj.
upp}stapl{ing s.
upp}start{ad adj.
upp}start{ning s.
upp}steg{ad adj.
upp}stekt adj.
upp}stick{ande adj. oböjl. u.

stenar i vattnet
upp}stiga v. _ u. på tronen

men stiga upp från bordet
upp}stig{ning s. -en -ar
upp{stig{nings}dags adv.
upp}stopp{ad adj. en u. fågel
upp}stopp{are s.
upp}stopp{ning s.
upp}stram{ad adj.
upp}stram{ning s.

upp}struken adj. uppstruket
hår

upp}sträck{ning s. få en u.
skarp tillrättavisning

upp}sträckt adj.
upp}ström s.
upp}ströms prep. o. adv.
upp}studs{ig adj. -t -a som
sätter sig upp, ohörsam
o.d.

upp}studs{ig{het s.
upp}stylt{ad adj. u. stil hög-
travande o.d.

upp}stylt{ning s.
upp}stå v. _ uppstod, upp-

stått, uppstånden upp-
ståndet uppståndna, pres.
uppstår; u. el. stå upp från
de döda men endast det
uppstår en paus blir, upp-
kommer

upp}stå{ende adj. oböjl.
upp}stånd{else s. -n; de

dödas u.; väcka u.
upp{stånd{else}tro s.
upp}stånden adj. uppståndet

uppståndna
upp}städ{ad adj.
upp}ställa v. _ u. el. ställa

upp regler men endast ställa
upp i en tävling delta

upp}ställ{ning s. -en -ar
upp{ställ{nings}plats s.
upp}stämma v. _ börja
sjunga

upp}stöt{ning s. -en -ar
upp}stött{ning s.
upp}sug{ning s.
upp}supen adj.
upp}sutten adj. u. på hästen
upp}sve{ar s. pl.

1upp}svensk adj. -t -a från
Svealand el. Norrland

2upp}svensk s. person från
Svealand el. Norrland

upp}svenska s. -n språk
upp}sving s. -et; pl. =
upp{svings}peri{od s.
upp}svullen adj.
upp}svälld adj.
upp}svälld{het s.
upp}sväll{ning s. -en -ar
upp}svämm{ad adj.

upp}sväm{ning s. -en -ar
upp}svängd adj.
upp}sydd adj.
upp}syn s. min, utseende;
uppsikt

upp{syn{ings}man s. -nen; pl.
-män, best. pl. -männen

upp}såg{ad adj.
upp}såg{ning s.
upp}såt s. -et; pl. = avsikt,
föresats

upp}såt{lig adj. -t -a
upp}såt{lig{en adv.
upp}såt{lig{het s.
upp}säga v. _ u. el. säga 

upp ett avtal men endast
säga upp sig från en anställ-
ning

upp}säg{bar adj. -t -a
upp}säg{bar{het s.
upp}säg{else s. -n -r
upp}säg{ning s. -en -ar
upp{säg{nings}dag s.
upp{säg{nings}hot s. -et;

pl. =
upp{säg{nings}lån s.
upp{säg{nings}lön s.
upp{säg{nings}regel s., till

1regel
upp{säg{nings}skydd s.
upp{säg{nings}tid s.
upp}sända v. _
upp}sänd{ning s.
upp}sätt{are s.
upp}sätt{ning s. -en -ar; en

u. verktyg uppsats
upp{sätt{nings}kost{nad s.
upp}söka v. _
upp}sök{ning s.
upp}ta äv. upp}taga v. _ u. el.

ta upp förhandlingar; u. el.
ta upp ngns tid; u. ngn
som medlem

upp}tagen adj.
upp}tagen{het s.
upp{taget}sign{al s.; i telefon
upp{taget}ton s. -en -er i tele-

fon
upp}tag{ning s. -en -ar
upp{tag{nings}hem s.
upp{tag{nings}om{råde s.
upp{tags}plats s.; där ville-

bråd skräms upp av hundarna

uppsnyggning 980

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 980



upp}takt s. -en -er taktdel som
utgör inledning o.d.

upp{takts}möte s.
upp}tax{era v. _
upp}tax{er{ing s.
upp}teckna v. _
upp}teckn{are s.
upp}teckn{ing s.
upp}tejp{ad adj.
upp}till adv.
upp}timr{ing s.
upp}tin{ing s.
upp}tork{ad adj.
upp}tork{ning s.
upp}torn{ande adj. oböjl.
upp}torn{ing s. -en -ar
upp}tramp{ad adj.
upp}trappa v. _
upp}trapp{ning s.
upp}trav{ad adj.
upp}trissa v. _
upp}triss{ning s.
upp}tryck s.
upp}tryckt adj.
upp}tråckl{ing s.
upp}träda v. _, till 2träda; u.

anspråksfullt uppföra sig;
u. inför publik framträda
o.d. men träda upp i talar-
stolen stiga upp

upp}träd{ande s. -t -n
upp}trädd adj.
upp}träde s. -t -n träta,
bråk, scen o.d.

upp}träd{ning s. u. av pärlor
på en tråd

upp}trän{ad adj.
upp}träng{ande adj. oböjl.
upp}trängd adj.
upp}trän{ing s.
upp}tukt{else s. -n -r
upp}tup{er{ad adj.; om hår
upp}tåg s. -et; pl. = skämt,
påhitt

upp{tågs}mak{are s. -n; pl. =,
best. pl. upptågsmakarna

upp}täcka v. upptäckte
upp}täck{are s. -n; pl. =, best.

pl. upptäckarna
upp{täck{ar}glädje s.
upp{täck{ar}iver s.
upp{täck{ar}lust s.
upp{täck{ar}lusta s.

upp}täckt s. -en -er; upp-
täckten av Amerika

upp{täckts}färd s.
upp{täckts}resa s.
upp{täckts}res{ande s.
upp}tänd adj.
upp}tänd{as v. upptändes; 

u. av vrede
upp}tänd{ning s.
upp}tänka v. _
upp}tänk{bar adj. -t -a
upp}tänk{lig adj. -t -a
upp}tö{ad adj.
uppumpad avstavas upp}-

pump{ad adj.
uppumpning avstavas upp}-

pump{ning s.
upputsad avstavas upp}-

puts{ad adj.
upp}vakna v. _ -de
upp}vakn{ande s. -t
upp}vakta v. u. med blomm-

or på födelsedagen
upp}vakt{are s.
upp}vakt{ning s. -en -ar
upp}vev{ad adj.
upp}vid adv.
upp}vigla v. -de
upp}vigl{are s. -n; pl. =, best.

pl. uppviglarna
upp}vigl{ing s.
upp{vigl{ings}för{sök s.
upp}vikt adj.
upp}vil{ad adj.
upp}vind s.
upp}visa v. _ u. el. visa upp

sin biljett men endast ex-
emplaret uppvisar skador
är behäftat med

upp}vis{bar adj. -t -a
upp}vis{ning s. -en -ar
upp{vis{nings}grupp s.
upp{vis{nings}kon{sert s.
upp{vis{nings}match s.
upp{vis{nings}nummer s.
upp{vis{nings}pro{gram s.
upp}visp{ad adj.
upp}vriden adj.
upp}vräkt adj.
upp}vuxen adj.
upp}väcka v. _ uppväckte;

u. någons vrede men väcka
upp någon ur sömnen

upp}väck{else s. -n
upp}väg s. på uppvägen
upp}väga v. _ fördelarna

uppväger nackdelarna men
väga upp matvaror

upp}väg{ning s.
upp}väll{ande adj. oböjl.
upp}vältr{ande adj. oböjl.

u. rök
upp}vänd adj.
upp}värd{era v.
upp}värd{er{ing s.
upp}värma v. _
upp}värm{ning s.
upp{värm{nings}an{ordn{ing s.
upp{värm{nings}centr{al s.
upp{värm{nings}kost{nad s.
upp{värm{nings}met{od s.
upp}växa v. _, till växa
upp}växt s. -en
upp{växt}miljö s.
upp{växt}skildr{ing s.
upp{växt}tid s.
upp{växt}år s. pl.

1uppå avstavas upp}på [upp•-
el. -å•] prep. på

2uppå avstavas upp}på [upp•-
el. -å•] adv. ovanpå

upp}åk{ning s. u. från femte
till andra plats i tävling

upp}åt prep. o. adv.
upp{åt}borst{ad adj.
upp{åt}böjd adj.

1upp{åt}gå{ende adj. oböjl. u.
trend

2upp{åt}gå{ende s. -t
upp{åt}kamm{ad adj.
upp{åt}rikt{ad adj.
upp{åt}stig{ande adj. oböjl.
upp{åt}struken adj.
upp{åt}sträckt adj.
upp{åt}sträv{ande adj. oböjl.
upp{åt}tjack s. ªvard.º
narkotika med uppigg-
ande verkan; till tjack 2

upp{åt}vriden adj.
upp{åt}vänd adj.
upp}äntr{ing s.
upp}äten adj.
upp}öva v. _
upp}öv{ad adj.
upp}över [upp•- el. -ö•-]

prep. o. adv.
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upp}öv{ning s.
U-pro{fil s. U-formig profil
up-to-date [apptodej•t] adj.

oböjl. fullt modern, tids-
enlig

1ur prep. o. adv. stiga upp ur
sängen; färgen går ur för-
svinner

2ur s. -et; pl. = tidmätare,
klocka

3ur s. -en -ar ªåld.º uroxe
4ur s. -en el. -et 1 stark blåst

med snö el. regn; mest i
uttr. i ur och skur i alla
väder  2 anhopning av
nedrasande stenar på
bergsluttning el. nedan-
för brant o.d.

ur- i sms stam-, ursprungs-;
grund-; ytterst, enastå-
ende

ur{akt}låta [u•r-] v. uraktlät,
uraktlåtit, uraktlåten
uraktlåtet uraktlåtna, pres.
uraktlåter underlåta, för-
summa

ur{akt}låten{het s.
ur{akt{låten{hets}synd s.
ural{isk [-a•l-] el. uralsk adj.

-t -a; uraliska språk finsk-
ugriska o. samojediska
språk

ur}alstr{ing s. självalstring
uran [-a•n] s. -et el. -en

metall
uran}bryt{ning s.
uran}bränsle s.; i kärnreakt-

orer
uran}fynd{ig{het s.
uran}gruva s.
uran}halt s.
uran}halt{ig adj. -t -a
uran}iso{top s.
uran}kärna s.
uran}malm s.
uran}pro{dukt{ion s.
uran}re{akt{or s.
uran}stav s. -en -ar i reaktor
uran}till{gång{ar s. pl.
ur}arta v.
ur}art{ning s.
ur{art{nings}tecken s.
ur}arva adj. oböjl. göra sig u.

avstå från arv o.d.; u.
konkurs då arvingarna av-
träder tillgångarna i boet

ur{arva}gör{else s. -n -r
ur{arva}kon{kurs s.
urban [-a•n] adj. -t -a be-
levad, världsvan;
storstadsmässig m.m.

urban{is{era v. -de göra
urban

urban{is{er{ing s.
urban{is{er{ings}pro{cess s.
urban{ism [-is•m] s. -en lära

som förespråkar stadskult-
ur; stadsbyggnadskonst
m.m.

urban{ist{isk adj. -t -a
urban{itet [-e•t] s. -en
ur}be{bygg{else s.
ur}be{folk{ning s.
ur}ben{ad adj. u. strömming
ur}ben{ing s.
ur}berg s. berggrund från
jordens urtid

ur{bergs}om{råde s.
ur{bergs}platå s.
ur{bergs}sköld s.
ur}be{släkt{ad adj.
ur}be{stånds{del s.
ur}bild s.; tänkt grundform,
urtyp

ur}bild{lig adj. -t -a
ur}blekt adj.
ur}blåst adj. u. ägg; känna

sig u.
ur}borra v. _
ur}borr{ning s.
ur}bota adj. oböjl. som inte
kan sonas med el. utgör-
as av böter; ohjälplig o.d.

ur}bränd adj.
ur}bränn{ing s. -en -ar
ur}bygd s.
ur}cell s.
ur}djur s. encelligt djur
ur{djurs}släkte s.
ur}drift s.
ur}drucken adj.
urdu [urd•-] s. oböjl.; språk i

Indien o. Pakistan
ur}dum adj. ªvard.º
ur}dum{het s. ªvard.º
ur}dål{ig adj. -t -a ªvard.º

urea [-e•a] s. -n gödselmedel
av urinämne

ure{as [-a•s] s. -en -er
enzym som spjälkar
urinämne i koldioxid o.
ammoniak

ur}ele{ment s.
ur{emi [-i•] s. -n urinförgift-
ning

ur}enkel adj. ªvard.º
ur{et{an [-a•n] s. -en -er ester
ur{et{an}plast s.
ur}fader s.
ur}fatt{ig adj. -t -a
ur}fjäder s.
ur}flott adj., till 1flott
ur}folk s.
ur}form s. -en -er
ur}frisk adj. -t -a
ur}fräs{ning s.
ur}fräst adj.
ur}fågel s.
ur}fån{ig adj. -t -a ªvard.º
ur}fälld adj. urblekt o.d.
ur}fäll{ning s.
ur}för{bann{ad adj. ªvard.º
ur}gammal adj.
urg{era [-ge•-] v. -de på-
yrka, ivrigt framhålla,
driva en sats o.d.

ur}germ{ansk adj. -t -a
ur}germ{anska s. -n
ur}ge{stalt s.
ur}ge{stalt{ning s.
ur}grund s. -en -er
ur}grävd adj.
ur}gräv{ning s.
ur}gröp{ning s. -en -ar
ur}gröpt adj.
ur}hem s.
ur}hist{oria s.
ur}holka v. _
ur}holkning s. -en -ar
ur}idi{ot s. ªvard.º
ur}idi{ot{isk adj. -t -a ªvard.º
urie}brev [-i•-] s. brev som
är ödesdigert för över-
bringaren

ur{in [-i•n] s. -en vätska ut-
söndrad från njurarna

ur{in}blåsa s.
ur{in}brunn s.
ur}indo{europe{isk adj. -t -a
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ur}indo{europe{iska s. -n
ur{in}driv{ande adj. oböjl.
ur{in{era v. -de kasta sitt
vatten

ur{in{er{ing s.
ur}in{föd{ing s.
ur{in}förgiftad adj.
ur{in}för{gift{ning s.
ur{in}led{are s.
ur}inne{vån{are s.
ur{ino{ar [-a•r] s. -en -er be-

kvämlighetsinrättning där
män kan urinera

ur{in}org{an s.
ur{in}prov s. -et; pl. = el. -er
ur{in}rör s.
ur}in{stinkt s.
ur{in}stämma s. -n oför-
måga att tömma urin-
blåsan m.m.

ur{in}syra s.
ur{in}träng{ning s.
ur}in{vån{are s.
ur{in}väg s.
ur{in{vägs}in{fekt{ion s.
ur{in}ämne s.
ur}kalka v. avlägsna kalk
ur ben

ur}kalk{ning s.
ur}kalk{sten s.; i urberg
ur}karv{ad adj.
ur}karv{ning s.
ur}klipp s. -et; pl. =
ur}klipp{ning s.
ur{klipps}bok s., till 1bok
ur}klippt adj.
ur}klämd adj.
ur}knack{ad adj.
ur}kok s.
ur}kok{ning s.
ur}kokt adj.
ur}kom{isk adj. -t -a ªvard.º
ur}kon{serv{at{ism s.
ur}kon{serv{at{iv adj. -t -a
ur}koppla v. _
ur}koppl{ing s.
ur}kork{ad adj. ªvard.º
mycket dum

ur}kraft s.
ur}kraft{ig adj. -t -a
ur{kraft}träd{ande s. -t
ur}kram{ad adj.
ur}kram{ning s.

ur}kristen adj.
ur}kristen{dom s.
ur}kund s. -en -er skriftlig
handling som utgör källa
el. bevis o.d.

ur}kund{lig adj. -t -a; ur-
kundliga vittnesbörd

ur{kunds}för{falsk{ning s.
ur{kunds}materi{al s.
ur}kyrk{an s. best.
ur}källa s. upphov, ur-
sprung o.d.

ur}kärn{ing s.
ur}ladda v. _ u. sig el. ladda

ur sig mista sin laddning,
få utbrott m.m.

ur}ladd{ning s.
ur}lak{ad adj. känna sig u.
matt, kraftlös o.d.

ur}lak{ning s.
ur}last{ning s.
ur{last{nings}kaj s.
ur{led}vrick{ning [-le•d-] s.
ur{led}vriden adj.
ur{led}vrid{ning s.
ur}löj{lig adj. -t -a ªvard.º
ur}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. urmakarna
ur}mak{eri [u•r- el. -i•] s. -et 

-er
ur}mejsl{ing s.
ur}minn{es adj. oböjl. sedan

u. tid(er) sedan äldsta
tider o.d.; u. hävd vars upp-
komst ingen kan minnas

ur}mjölk{ad adj.
ur}mjölk{ning s.
ur}moder s.
ur}moder{lig adj. -t -a
ur}mod{ig adj. -t -a
ur}mod{ig{het s.
ur}myt s.
ur}männ{iska s.
urna s. -n urnor vaslikn-
ande kärl för vatten el. aska
m.m.

ur}nebul{osa s.
urn}grav s.
urn}hall s.
urn}kulle s., till 1kulle
urn}lund s.
urn}nisch s.
ur}nord{isk adj. -t -a

ur}nord{iska s. -n
ur}nupen adj. urnupet ur-

nupna ªbot.º urnupna blad
ur}nyp{ning s.
uro{gen{it{al}org{an
[-genita•l-] s. urin- o.
könsorgan

uro{gen{it{al}öppn{ing s.
uro{grafi [-i•] s. -n röntgen-
undersökning av urin-
organen

uro{log [-å•g] s. -en -er
uro{logi [-gi•] s. -n läran om
urinorganen o. deras
sjukdomar

uro{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
ur}oxe s. oxdjur av den ut-
döda stamformen för
nötkreatur

ur}pack{ning s.
ur}plock s.
ur}plock{ad adj.
ur}plock{ning s.
ur}premi{är s.
ur}princip s.
ur}re{lig{ion s.
ur}ring{ad adj.
ur}ring{ning s.
ur}schakt{ad adj.
ur}schakt{ning s.
ur}sinne s.
ur}sinn{ig adj. -t -a
ur}skilja v. _ u. ljudet av

röster men endast skilja ur
större stenar ur gruset

ur}skilj{bar adj. -t -a
ur}skilj{ning s. avskiljande
ur}skill{ning s.; gott om-
döme, förstånd o.d.

ur{skill{nings}för{måga s.
ur{skill{nings}lös adj. -t -a
ur}skog s. av människan
orörd skog; svårgenom-
tränglig tropisk skog

ur{skogs}bälte s.
ur{skogs}om{råde s.
ur{skogs}veget{at{ion s.
ur}skrift s. urskriften till en

dikt
ur}skruv{ad adj.
ur}skruv{ning s.
ur}skulda v. -de söka rätt-
färdiga; ursäkta o.d.
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ur}skuld{an s.; best. = ªåld.º
ursäkt

ur}skuren adj.
ur}skål{ad adj.
ur}skål{ning s.
ur}sköljd adj.
ur}skölj{ning s.
ur}skölp{ad adj.
ur}skölp{ning s. -en -ar
ur}skölpt adj.
ur}spar{ad adj.
ur}spar{ing el. ur}spar{ning s.

-en -ar
ur}sprung s. -et; pl. = be-
gynnelse, upphov; här-
stamning o.d.

ur}sprung{lig adj. -t -a
ur}sprung{lig{en adv.
ur}sprung{lig{het s.
ur{sprungs}be{folk{ning s.
ur{sprungs}be{teckn{ing s.
ur{sprungs}de{klar{at{ion s.
ur{sprungs}land s., till 1land
ur{sprungs}miljö s.
ur{sprungs}om{råde s.
ur{sprungs}text s.
ur{sprungs}upp{gift s.
ur{sprungs}vers{ion s.
ur}språk s.
ur}språk{lig adj. -t -a
ur}spår{ad adj.
ur}spår{ning el. ur}spår{ing s.

-en -ar
ur}stadi{um s.
ur}stam{fader s.
ur}stans{ning s.
ur}stark adj. -t -a
ur}stig{ning s.
ur}stjälp{ning s.
ur}stjälpt adj.
ur}styv adj. -t -a ªvard.º
mycket duktig

ur{stånd}satt [-ån•d-] adj.
ur{stånd}sätta v.
ur}supen adj.
ur}svarv{ning s.
ur}svensk adj. -t -a
ur}svensk{het s.
ur}såg{ad adj.
ur}såg{ning s. -en -ar
ur}säkt [u•-] s. -en -er
ur}säkta v. -de; u. sig
ur}säkt{bar adj. -t -a

ur}säkt{lig adj. -t -a
ur}tag s.
ur}tag{bar adj. -t -a
ur}tagen adj.
ur}tag{ning s. -en -ar
ur}tapp{ad adj.
ur}tapp{ning s.
ur}tavla s.
ur}text s.
ur}tid s. -en äldsta tiden
ur}tida adj. oböjl.
ur{tids}djur s.
ur{tids}männ{iska s.
ur{tids}var{else s.
ur{tids}ödla s.
ur}till{stånd s.

1ur}tima [u•-] adj. oböjl.
som samlas på annan 
tid än den vanliga; 
u. riksmöte

2ur}tima [u•-] s. -n urtimor
ªvard.º urtima möte o.d.

ur}tjus{ig adj. -t -a ªvard.º
ur}trist adj. ªvard.º
ur}tråk{ig adj. -t -a ªvard.º
ur}tråk{ig{het s.
ur}trösk{ad adj.
ur}trösk{ning s.
ur}tvätt{ad adj.
ur}tvätt{ning s.
ur}typ s.
ur}typ{isk adj. -t -a
uruguay{an [-aja•n] s. -en 

-er inv. i Uruguay
uruguay{ansk [-a•nsk] adj.

-t -a
uruguay{anska s. -n

uruguayanskor kvinna
uruguay{are [-aj•-] s. -n;

pl. =, best. pl. uruguayarna
uruguayan

uruguaysk adj. -t -a
uruguayansk

ur}upp{föra v.
ur}upp{för{ande s.
ur}usel adj.
ur}val s. -et; pl. =
ur{vals}grund s. -en -er
ur{vals}in{stru{ment s.
ur{vals}krit{eri{um s.
ur{vals}mek{an{ism s.
ur{vals}met{od s.
ur{vals}princip s.

ur{vals}regel s., till 1regel
ur{vals}situ{at{ion s.
ur{vals}under{sök{ning s.
ur}vattna v. _
ur}vattn{ad adj.
ur}vattn{ing s.
ur}verk s.
ur}vers{ion s. urversionen av

dikten
ur}vis{are s.
ur}vissen adj. ªvard.º
ur}vriden adj.
ur}vrid{ning s.
ur}vuxen adj.
ur}väder s.
ur}värld s.
ur}väsen s., till 2väsen
ur}växt adj. urväxta kläder
ur}åldr{ig adj. -t -a
ur}åldr{ig{het s.
ur}äkta adj. oböjl.
U-rör s. U-formigt böjt 
rör

us{ans [usan•s el. ysan•s] s.
-en -er handelsbruk

usch interj.; angivande avsky
el. ovilja o.d.

uschia{mej [-i•a-] interj.
usch

uschlig se uslig
usel adj. -t usla mycket
dålig

usel{het s. -en -er
usl{ig el. uschl{ig adj. -t -a

ªvard.º usel
usl{ing s. -en -ar
usu{ell [-ell•] adj. -t -a bruk-
lig, vanlig

usurp{at{ion s. -en
usurp{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] troninkräktare

usurp{era v. -de tillskansa
sig med våld el. list, lägga
beslag på

usurp{er{ing s.
U-sväng s. U-formig sväng
ut adv. vända ut och in på

ngt
ut}ac{kord{era v. _
ut}ac{kord{er{ing s.
ut}ag{er{ad adj. slutförd,
slutbehandlad

1ut{an prep.
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2ut{an konj.; angivande motsätt-
ning

3ut{an adv. rengöra ngt u.
och innan ut- o. invänd-
igt, fullständigt

ut}and{as v. _ u. sin sista
suck men andas ut efter
förskräckelsen

ut}and{ning s.
ut{and{nings}luft s.
ut{an}för prep. o. adv.
ut{an{för}känsla s.
ut{an{för{skap s. -et
ut{an{för}stå{ende adj. oböjl.
ut{an{för}ställd adj.
ut{an}läs{ning s. utantilläs-
ning

ut{an}läxa s.
ut}an{nons{era v. _
ut}an{nons{er{ing s.
ut}an{ordna v. u. ett belopp
utbetala o.d.

ut}an{ordn{ing s.
ut{an}på prep. o. adv.
ut{an{på}ficka s.
ut{an{på}ligg{ande adj. oböjl.
ut{an{på}sitt{ande adj. oböjl.
ut{an{på}skjorta s.
ut{an}skrift s. adress på brev;

ªäv. bildl.º
ut{an}till adv. kunna ngt u.
utantilläsning avstavas

ut{an{till}läs{ning s.
utantilläxa avstavas

ut{an{till}läxa s.
ut{an}verk s. yttre del av fäst-

ning; ytterhölje; ªbildl.º fint
yttre utan innehåll

ut}arbeta v. _ u. el. arbeta ut
en plan men endast arbeta
ut sig

ut}arbet{ad adj.
ut}arbet{ning s.
ut}arma v. -de göra utfattig
ut}arm{ad adj.
ut}arm{ning s.
ut}ar{rend{era v. _
ut}ar{rend{er{ing s.
ut}av [-a•v äv. u•t-] prep. o.

adv. av
ut}bal{ans{era v. u. mekan-

iska krafter; u. ett saldo
ut}bal{ans{er{ing s.

ut}bas{un{era v. _
ut}bas{un{er{ing s.
ut}be äv. ut}bedja v. u. sig

ngt
ut}be{ordra v. _
ut}be{tala v. _
ut}be{tal{ning s. -en -ar
ut{be{tal{nings}be{sked s.
ut{be{tal{nings}dag s.
ut{be{tal{nings}kort s.
ut{be{tal{nings}order s.
ut}bilda v. -de
ut}bild{are s. -n; pl. =, best.

pl. utbildarna
ut}bild{ning s. -en -ar
ut{bild{nings}ad{min{-

istr{at{ion s.
ut{bild{nings}alt{ern{at{iv s.
ut{bild{nings}an{stalt s.
ut{bild{nings}an{svar{ig adj.

-t -a
ut{bild{nings}arbete s.
ut{bild{nings}av{del{ning s.
ut{bild{nings}bak{grund s.
ut{bild{nings}be{hov s.
ut{bild{nings}be{vis s.
ut{bild{nings}bi{drag s.
ut{bild{nings}center s., till

3center
ut{bild{nings}centr{um s.
ut{bild{nings}chans s.
ut{bild{nings}de{parte{ment s.
ut{bild{nings}en{het s.
ut{bild{nings}ex{plos{ion s.
ut{bild{nings}form s. -en -er
ut{bild{nings}fråga s.
ut{bild{nings}in{sats s.
ut{bild{nings}kap{ac{itet s.
ut{bild{nings}klyfta s.
ut{bild{nings}kon{sult s.
ut{bild{nings}kost{nad s.
ut{bild{nings}kurs s.
ut{bild{nings}led{are s.
ut{bild{nings}linje s.
ut{bild{nings}min{ister s.
ut{bild{nings}mom{ent s.
ut{bild{nings}mynd{ig{het s.
ut}bild{nings{mäss{ig adj.

-t -a
ut{bild{nings}möj{lig{het s.
ut{bild{nings}nivå s.
ut{bild{nings}nämnd s.
ut{bild{nings}om{gång s.

ut{bild{nings}om{råde s.
ut{bild{nings}org{an{is{-

at{ion s.
ut{bild{nings}plan s. -en -er
ut{bild{nings}plan{er{ing s.
ut{bild{nings}plats s.
ut{bild{nings}pol{it{ik s.
ut{bild{nings}pol{it{isk adj.

-t -a
ut{bild{nings}pro{gram s.

ªfinl. äv.º utbildningslinje
vid universitet

ut{bild{nings}radio s. -n
ut{bild{nings}re{form s.
ut{bild{nings}resurs{er s. pl.
ut{bild{nings}sam{hälle s.
ut{bild{nings}sekt{or s.
ut{bild{nings}stand{ard s.
ut{bild{nings}syst{em s.
ut{bild{nings}tid s.
ut{bild{nings}ut{bud s.
ut{bild{nings}ut{skott s.
ut{bild{nings}verk{sam{het s.
ut{bild{nings}väg s.
ut{bild{nings}väsen el.

ut{bild{nings}väsende s.
ut}bjuda v. _ u. el. bjuda ut

ngt till salu men mest bjuda
ut ngn på restaurang

ut}bjud{ning s.
ut}bland{ad adj.
ut}bland{ning s.
ut}blick s.
ut}blomm{ad adj.
ut}blom{ning s.
ut}blott{ad adj. som har för-
lorat alla ägodelar

ut}blott{ning s.
ut}blås{ning s.
ut{blås{nings}vent{il s.
ut}blåst adj.
ut}bo s. -n -r fastighets-
ägare som är bosatt på
annan ort

ut}bogs{er{ing s.
ut}boja v. -de markera med
bojar

ut}boj{ning s.
ut}bomb{ad adj.
ut}bord{are s. -n; pl. =, best.

pl. utbordarna båt med
utombordsmotor

ut}borr{ning s.
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ut}breda v. _ u. en lära, 
u. sig el. bre(da) ut sig
men endast bre(da) ut en
matta

ut}bredd adj.
ut}bred{ning s.
ut{bred{nings}karta s.
ut{bred{nings}om{råde s.
ut}bringa v. u. en skål
ut}bring{are s.
ut}brista v. _
ut}brod{era v. _ u. en berätt-

else
ut}brod{er{ing s.
ut}brott s. -et; pl. =
ut}brunnen adj.
ut}bryta v. _ krig utbryter el.

bryter ut men endast bryta
sig ut ur fängelset

ut}bryt{are s.
ut{bryt{ar}frakt{ion s.
ut{bryt{ar}grupp s.
ut{bryt{ar}kung s.
ut{bryt{ar}provins s.
ut{bryt{ar}re{publ{ik s.
ut{bryt{ar}stat s.
ut}bryt{ning s.
ut{bryt{nings}för{sök s.
ut}bränd adj.
ut}bränd{het s.
ut}bränn{ing s.
ut}bu{ad adj. ªvard.º
ut}bud s. -et; pl. =
ut{buds}över{skott s.
ut}bukt{ad adj.
ut}bukt{ning s.
ut}buren adj.
ut}bygga v. _ u. el. bygga ut

en fors för kraftproduktion
men bygga ut en brygga
från stranden

ut}bygg{bar adj. -t -a
ut}bygge s.
ut}bygg{nad s. -en -er
ut{bygg{nads}etapp s.
ut{bygg{nads}plan s. -en -er
ut{bygg{nads}pro{gram s.
ut{bygg{nads}takt s.
ut}bygg{ning s.
ut}byta v. _ u. el. byta ut

boken mot svärdet men
endast u. tankar

ut}byt{bar adj. -t -a

ut}byt{bar{het s.
ut}byte s. -t -n utbytande;
vinst, fördel o.d.

ut{byt{es}ord s.
ut{byt{es}pro{gram s.
ut{byt{es}stud{ent s.
ut}bär{ning äv. ut}bär{ing s.
ut{bär{nings}tur s. -en -er
ut}böl{ing s. -en -ar person
från annan ort el. krets el.
miljö o.d.

ut}börd{ing s. -en -ar ut-
böling

ut}check{ning s.
ut}dan{ing s.
ut}dans{ande adj. oböjl.

komma u.
ut}data s. pl.
ut}de{batt{er{ad adj.
ut}deb{it{era v. _
ut}deb{it{er{ing s.
ut{deb{it{er{ings}höj{ning s.
ut{deb{it{er{ings}ök{ning s.
ut}dela v. _
ut}del{are s. -n; pl. =, best. pl.

utdelarna
ut}del{ning s. -en -ar
ut{del{nings}be{rätt{ig{ad adj.
ut{del{nings}höj{ning s.
ut{del{nings}in{täkt{er s. pl.
ut{del{nings}kup{ong s.
ut{del{nings}pro{cent s.
ut}dika v. _
ut}dik{ning s.
ut{dik{nings}arbete s.
ut}dis{kut{er{ad adj.
ut}dock{ning s.
ut}drag s. -et; pl. =
ut}drag{are s.
ut}drag{bar adj. -t -a
ut}dragen adj. utdragna för-

handlingar
ut}drag{ning s. -en
ut{drags}bord s.
ut{drags}låda s.
ut{drags}skiva s.
ut{drags}soffa s.
ut{drags}säng s.
ut}driva v. _ u. el. driva ut

onda anda men mest driva
ut boskap på bete

ut}driv{ning s.
ut}dryg{ad adj.

ut}dryg{ning s.
ut}dunsta v. _
ut}dunst{ning s. -en -ar
ut}död adj.

1ut}dö{ende adj. oböjl.
2ut}dö{ende s. -t; vara på u.
ut}döma v. _ u. böter; u. en

plan
ute adv. ªäv. vard.º omodern;

vara illa u. i knipa o.d.
ute}arbet{are s.
ute}arbete s.
ute}bli äv. ute}bliva v. inte
infinna sig; inte inträffa
m.m.

ute}bliv{ande s. -t
ute}bruk s. oböjl. för, till u.
ute}dass s. -et; pl. = ªvard.º
ut}ef{fekt s.
ut}efter [u•t- el. -ef•t-] prep.
längs med

ute}för{svar s.; t.ex. i ishockey
ute}grill s.
ute}gång s., till 1gång
ute{gångs}får s.
ute{gångs}för{bud s.
ute}kväll s.
ute}lag s. -et; pl. = i t.ex.

brännboll
ute}ligg{ande adj. oböjl.
ute}ligg{are s.
ute}liv s.
ute}låst adj.
ute}lämna v. förbigå, inte
ta med

ute}lämn{ing s.
ute}man s., till 1man t.ex. i

bollek
ute}miljö s.
ute}möbel s.
ut{ens{ili{er [-si•-] s. pl. till-
behör, verktyg, redskap

ute}plats s.
ute}restaur{ang s.
ute}rum s.
uter{us [u•t-] s. oböjl. liv-
moder; en u.

uter{us}cancer s.
ute}scen s.
ute}serv{er{ing s.
ute}sluta v., till 3sluta

1ute}slut{ande adv. enbart
2ute}slut{ande adj. oböjl. ªjur.º
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u. förfoganderätt som till-
kommer innehavaren ensam

ute{slut{ande}rätt s.
ute}slut{ning s. -en -ar
ute{slut{nings}met{od s.
ute}sov{are s.
ute}spel{are s.; motsatt: mål-
vakt

ute}stå v. vara obetald
ute}stå{ende adj. oböjl.
ute}stänga v.
ute}stängd{het s.
ute}stäng{ning s.
ute}syssla s.
ute}toal{ett s.
ute}vist{else s.
ut}ex{am{in{era v.
ut}ex{am{in{er{ad adj.
ute}ät{are s. -n; pl. =, best. pl.

uteätarna
ut}fack{ning s. uppförande
av icke bärande ytter-
väggar på inre stomme
m.m.

ut{fack{nings}vägg s.
ut}fall s. -et; pl. =
ut}falla v. _ u. med vinst, u.

till belåtenhet men endast
falla ut genom fönstret

ut{falls}prov s. -et; pl. =
ut{falls}rikt{ning s.
ut}fart s.
ut{farts}väg s.
ut}fatt{ig adj. -t -a helt utan
medel

ut}fest{ad adj.
ut}fir{ning s.
ut}fisk{ad adj.
ut}fisk{ning s.
ut}flagga v. _ överföra till
bekvämlighetsflagg

ut}flagg{ning s.
ut{flagg{nings}lag s. -en -ar
ut}flipp{ad adj. ªvard.º utan
självkontroll

ut}flugen adj.
ut}flyg{ning s.
ut}flykt s. -en -er utfärd
ut{flykts}buss s.
ut{flykts}korg s.
ut{flykts}mål s.
ut}flyt{ning s.
ut}flytt{are s.

ut}flytt{ning s.
ut{flytt{nings}be{vis s.
ut{flytt{nings}län s.
ut{flytt{nings}ort s. -en -er
ut{flytt{nings}våg s. -en -or
ut}flöde s. -t -n
ut}fodra v. u. kor med kraft-

foder
ut}fodr{ing s.
ut{fodr{ings}norm s.
ut{fodr{ings}plats s.
ut}fordra v. utmana; äv.
kräva ut m.m.

ut}forma v. _
ut}form{ning s. -en -ar
ut}forska v. _
ut}forsk{are s.
ut}forsk{ning s.
ut}forsl{ing s.
ut}frakt s.
ut}frakta v. _; till utländsk

hamn
ut}frakt{are s. -n; pl. =, best.

pl. utfraktarna
ut}frakt{ning s.
ut}frusen adj.
ut}frys{ning s. u. ur kamrat-

kretsen
ut}fryst adj.
ut}fråga v. _
ut}fråg{are s.
ut}fråg{ning s. -en -ar
ut}fylla v. _
ut}fyll{nad s.
ut{fyll{nads}gods s.
ut{fyll{nads}ord s.
ut}fyll{ning s.
ut}få v. _
ut}få{ende s. -t
ut}fälla v. _ u. el. fälla ut
framkalla kemisk utfäll-
ning men endast fälla ut en
fällstol

ut}fäll{bar adj. -t -a
ut}fäll{ning s.
ut}färd s.
ut}färda v. -de; u. ett pass;

u. förbud
ut}färd{are s. -n; pl. =, best.

pl. utfärdarna
ut{färds}mål s.
ut}fästa v. utfäste lova; u.

sig lova

ut}fäst{else s. -n -r
ut}för prep. o. adv.
ut}föra v. _ u. el. föra ut

valuta ur landet men endast
u. ett arbete fullgöra o.d.

ut}för{ande s. -t -n
ut}för{bar adj. -t -a
ut}för{bar{het s.
ut}för{ing s. -en -ar
ut}för{lig adj. -t -a
ut}för{lig{het s.
ut{förs}backe s.
ut}försel s. -n
ut{försel}av{gift s.
ut{försel}för{bud s.
ut{försel}till{stånd s.
ut{förs}gång s. -en -ar
ut{förs}gåva s. ha goda ut-

försgåvor kunna uttrycka
sig väl i tal

ut{förs}löpa s.
ut{förs}åk{are s.
ut{förs}åk{ning s.
ut}för{säkr{ad adj. han blir u.

om en månad hans sjuk-
försäkring upphör att
gälla

ut}för{sälja v.
ut}för{sälj{ning s.
ut{för{sälj{nings}pris s., till

1pris
ut}fös{ning s.
ut}gallr{ad adj.
ut}gallr{ing s.
ut}gammal adj. mycket
gammal o. orkeslös

ut}ge äv. ut}giva v. _ u. el. ge
ut en bok, u. sig för el. ge
sig ut för att vara ngt
påstå sig vara ngt men
endast ge sig ut på långfärd

ut}ge{stalta v.
ut}ge{stalt{ning s.
ut}gift s. -en -er
ut{gifts}be{gräns{ning s.
ut{gifts}be{skatt{ning s.
ut{gifts}konto s.
ut{gifts}minsk{ning s.
ut{gifts}post s.
ut{gifts}ram s.
ut{gifts}sida s. på utgifts-

sidan
ut{gifts}stegr{ing s.
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ut{gifts}summa s.
ut{gifts}tak s.
ut{gifts}ut{veckl{ing s.
ut{gifts}veri{fik{at{ion s.
ut{gifts}ök{ning s.
utgiva se utge
ut}giv{are s. -n; pl. =, best. pl.

utgivarna
ut}giv{ning s. -en -ar
ut{giv{nings}be{vis s.
ut{giv{nings}dag s.
ut{giv{nings}ort s. -en -er
ut{giv{nings}år s.
ut}gjuta v. u. blod; han

utgöt sig över hur illa han
behandlats

ut}gjut{else s. -n -r
ut}gjut{ning s. -en -ar
ut}glesa v. _
ut}gles{ning s.
ut}gren{ad adj.
ut}gren{ing s. -en -ar
ut}grunda v. söka förstå
ut}grund{ning s. -en -ar upp-
grundning

ut}gräv{are s.
ut}grävd adj.
ut}gräv{ning s.
ut{gräv{nings}plats s.
ut}gå v. _ bussen utgår från

Malmö startar; anmäl-
ningstiden utgår el. går ut
i morgon upphör; ersätt-
ning utgår utbetalas

1ut}gå{ende adj. oböjl. u. sam-
tal

2ut}gå{ende s. vara på u.
ut}gång s. -en -ar
ut}gången adj.; boken är u.
inte längre i handeln

ut{gångs}bud s.
ut{gångs}dörr s.
ut{gångs}hast{ig{het s.
ut{gångs}läge s.
ut{gångs}marsch s.
ut{gångs}materi{al s.
ut{gångs}psalm s.
ut{gångs}punkt s.
ut{gångs}spärr s.
ut{gångs}ställ{ning s.
ut{gångs}tal s.
ut}gård s.
ut}gåva s.; av bok o.d.

ut}gödsl{ing s.
ut}göra v. bilda, vara; be-
löpa sig till; fullgöra, be-
tala

ut}hack{ad adj.
ut}hal{are s. ªsjö.º
ut}hal{ning s.
ut}hamn s.
ut}hamr{ing s.
ut}hopp s.
ut}huggen adj.
ut}hugg{ning s. -en -ar
ut}hungr{ad adj.
ut}hungr{ing s.
ut}hus s.
ut{hus}bygg{nad s.
ut{hus}länga s.
ut}hyra v. _, till hyra
ut}hyr{are s. -n; pl. =, best. pl.

uthyrarna
ut}hyr{bar adj. -t -a
ut}hyr{ning s. -en -ar
ut{hyr{nings}bil s.
ut{hyr{nings}lok{al s.
ut{hyr{nings}rum s.
ut{hyr{nings}stuga s.
ut}håll{ig adj. -t -a
ut}håll{ig{het s.
ut{håll{ig{hets}prov s. -et;

pl. =
ut{håll{ig{hets}re{kord s.
ut{håll{ig{hets}tävl{ing s.
ut}håll{ning s. u. av en ton
ut}hämta v.
ut}hämt{ning s.
ut}hängd adj.
ut}härda v. _ u. smärtorna

men mest vi måste härda ut
stå ut

ut}härd{bar adj. -t -a
ut}härd{lig adj. -t -a
ut}i [-i• äv. u•-] prep. o. adv.
ut{i}fall [-fall•] konj. ªvard.º
ifall

ut{i}från prep. o. adv.
ut{i}gen{om prep.
ut{i}kring prep. o. adv.
ut{il{ism [-is•m] s. -en util-
itarism

ut{il{ist s. -en -er
ut{il{ist{isk adj. -t -a
ut{il{it{ar{ism [-is•m] s. -en
uppfattning som hävdar

nyttan som högsta 
norm för mänskligt
handlande

ut{il{it{ar{ist s. -en -er
ut{il{it{ar{ist{isk adj. -t -a
ut}jag{ad adj.
ut}jord s.
ut}jämna v. _ u. el. jämna ut

det pålagda gruset men
mest u. motsättningar

ut}jämn{ing s. -en
ut{jämn{ings}bi{drag s.
ut{jämn{ings}ef{fekt s.
ut{jämn{ings}mand{at s.
ut{jämn{ings}skatt s.
ut{jämn{ings}syst{em s.

kommunalt u.
ut}kall{ad adj. polisen blev

u. till flygplatsen
ut}kall{else s.
ut}kam{ning s.
ut}kant s.
ut{kants}om{råde s.
ut}kast s. -et; pl. =; u. till

avtal
ut}kast{ad adj. bli u. från

krogen; löst utkastade på-
ståenden

ut}kast{are s.
ut}kast{ning s.
ut}kavl{ing s.
ut}kik s. -en -ar person 
som spanar; plats för 
el. möjlighet till spaning
o.d.; hålla u. spana

ut{kiks}plats s.
ut{kiks}post s.
ut{kiks}punkt s.
ut{kiks}torn s. -et; pl. =
ut}kil{ad adj. lösbruten med
kilar

ut}kil{ning s.
ut}klar{er{are s.
ut}klar{er{ing s.
ut}klassa v. besegra över-
lägset m.m.

ut}klass{ning s.
ut{klass{nings}stil s. vinna

i u.
ut}klipp s.
ut}klipp{ning s.
ut}klippt adj.
ut}klyva v. _ åstadkomma
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avkomma genom klyvning
av arvsanlag

ut}klyv{ning s.
ut}kläck{ning s.
ut}klädd adj.
ut}kläd{ning s. -en -ar
ut}klädsel s.
ut}knuff{ad adj.
ut}kok s.; t.ex. vid bessemer-

blåsning
ut}komma v. _ boken ut-

kommer el. kommer ut om
en månad men endast
komma ut i naturen

ut}kom{mend{era v. _
ut}kom{mend{er{ing s.
ut}komst s. -en bärgning,
uppehälle m.m.

ut{komst}möj{lig{het s.
ut}kon{kurr{era v. _
ut}kora v.
ut}kor{ad adj.
ut}kor{else s. -n
ut}krag{ning s. -en -ar bygg-

nadskonstruktion
ut}kram{ad adj.
ut}krist{all{is{era v. _
ut}krist{all{is{er{ing s.
ut}krupen adj.
ut}kryp{ande adj. oböjl.

komma u.
ut}kräva v. _
ut}kräv{ning s.
ut}kugg{ad adj.
ut}kvitt{era v. _
ut}kvitt{er{ing s.
ut}kyld adj.
ut}kyl{ning s.
ut}kämpa v.
ut}kör{are s. -n; pl. =, best. pl.

utkörarna
ut}körd adj.
ut}kör{ning s.
ut{körs}port s.
ut}laga s. -n utlagor pålaga,
skatt

ut}lagd adj.
ut}lak{ning s.
ut}land{et s. best.
ut{lands}af{fär s.
ut{lands}be{ro{ende s. -t
ut{lands}be{tal{ning s.
ut{lands}e{tabl{er{ing s.

ut{lands}för{sälj{ning s.
ut{lands}handel s.
ut{lands}in{vest{er{ing s.
ut{lands}jobb s.
ut{lands}kon{takt s.
ut{lands}kor{re{spond{ent s.
ut{lands}lekt{or s.
ut{lands}lån s.
ut{lands}mark{nad s.
ut{lands}mynd{ig{het s.
ut{lands}press s. -en
ut{lands}pro{gram s.
ut{lands}resa s.
ut{lands}res{en{är s.
ut{lands}ränta s.
ut{lands}sam{tal s.; på telefon
ut{lands}sem{ester s.
ut{lands}skuld s.
ut{lands}studi{er s. pl.

1ut{lands}svensk adj. -t -a
2ut{lands}svensk s.
ut{lands}till{gång{ar s. pl.
ut{lands}till{verk{ning s.
ut{lands}tjänst s.
ut{lands}turné s.
ut{lands}upp{drag s.
ut{lands}upp{lån{ing s.
ut{lands}val{uta s.
ut{lands}vist{else s.
ut{lands}äg{ande s.
ut{lands}ägd adj.
ut}last{ad adj.
ut}last{ning s.
ut}led adj. u. på ngt
ut}ledsen adj. u. på ngt
ut}lekt adj. u. fisk
ut}less adj. -t -a ªvard.º
ut}lev{ad adj.
ut}lev{else s. -n
ut}lever{era v. _
ut}lever{er{ing s.
ut}ligg{are s. utriggare m.m.
ut}ligg{ning s.; hos lyftkran

m.m.
ut}ljud s. slutljud
ut}ljud{ande adj. oböjl.
ut}lok{al{is{era v. _
ut}lok{al{is{er{ing s.
ut}lopp s. utflöde; ªofta bildl.º
ut{lopps}gren s.; av älv o.d.
ut}lots{ning s.
ut}lotta v. _
ut}lott{ning s.

ut}lova [-lå-] v., till 2lova
ut}luft{ad adj.
ut}luft{ning s.
ut}lysa v. tillkännage m.m.
ut}lys{ning s.
ut}lån s.
ut}låna v. _
ut}lån{are s.
ut}lån{ing s. -en -ar
ut{lån{ings}av{del{ning s.
ut{lån{ings}disk s.
ut{lån{ings}fond s.
ut{lån{ings}pol{it{ik s.
ut{lån{ings}regl{er{ing s.
ut{lån{ings}ränta s.
ut{lån{ings}tak s.
ut{lån{ings}verk{sam{het s.
ut{lån{ings}ök{ning s.
ut}låta v. u. sig yttra sig
ut}låt{ande s. -t -n
ut}låt{else s. -n -r
ut}lägg s. -et; pl. = utgift

m.m.
ut}lägga v. _ u. el. lägga ut

texten förklara men endast
lägga sig ut för ngn fälla
ett gott ord

ut}lägg{are s. -n; pl. =, best.
pl. utläggarna

ut}lägg{ning s.
ut}läk{ning s.
ut}läkt adj.
ut}lämna v. _
ut}lämn{ing s. -en -ar
ut{lämn{ings}för{far{ande s.
ut{lämn{ings}kon{vent{ion s.
ut{lämn{ings}lag s. -en -ar
ut{lämn{ings}ärende s.
ut}ländsk adj. -t -a
ut}ländska s. -n utländskor

1 ej pl. ªvard.º främmande
språk  2 kvinna

ut}länn{ing s. -en -ar
ut{länn{ings}av{del{ning s.
ut{länn{ings}fient{lig adj.

-t -a
ut{länn{ings}hat s.
ut{länn{ings}kom{miss{ion s.
ut{länn{ings}kont{roll s.

lagen om särskild u.
ut{länn{ings}lag s. -en -ar
ut{länn{ings}nämnd{en s.

best.
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ut{länn{ings}rotel s.; inom
polisen

ut{länn{ings}ärende s.
ut}lärd adj. fullärd o.d.
ut}läsa v. _ u. el. läsa ut

klander ur brevet; u. el.
läsa ut ett ord rätt vid läs-
ning uttala men endast läsa
ut en bok

ut}läs{bar adj. -t -a
ut}läs{ning s.
ut}löpa v. _ utlöpte; fartyget

utlöper el. löper ut; fristen
utlöper el. löper ut men
mest linan löper ut

ut}löp{are s. vandrings-
skott; avläggare m.m.

ut}löp{ning s.
ut}lösa v. _ u. el. lösa ut sina

meddelägare men endast u.
ett larm sätta i gång o. d

ut}lös{are s. -n; pl. =, best. pl.
utlösarna

ut}lös{bar adj. -t -a
ut}lös{ning s. -en -ar
ut{lös{nings}an{ordn{ing s.
ut{lös{nings}knapp s.
ut{lös{nings}mek{an{ism s.
ut}magr{ad adj.
ut{mal{nings}grad s.; vid mal-

ning av säd
ut}mana v.
ut}man{ande adj. oböjl.
ut}man{are s.
ut}mangl{ad adj.
ut}man{ing s.
ut}man{övr{era v. _
ut}man{övr{er{ing s.
ut}mark s.
ut{marks}jord s.
ut}marsch s.
ut}mat{ning s.
ut{mat{nings}mek{an{ism s.
ut}matta v. _
ut}matt{ad adj.
ut}matt{ning s.
ut{matt{nings}gräns s.
ut{matt{nings}krig s.
ut{matt{nings}prov s. -et;

pl. =
ut}med [u•t- el. -me•d] prep.
ut}mejsla v. _
ut}mejsl{ing s.

ut}min{ut{era v. _ sälja sprit
i små mängder

ut}min{ut{er{ing s.
ut{min{ut{er{ings}ställe s.
ut}mod{ell{er{ing s.
ut}mot{ad adj.
ut}mot{ning s.
ut}mynna v. _
ut}mål s. markområde för
inmutad gruva el. för an-
läggning vid vattenfall

ut}måla v. _
ut}mål{ning s.
ut{måls}karta s.
ut}märgla v. göra mager o.
avtärd

ut}märgl{ad adj.
ut}märka v. _ u. el. märka ut

en vinterväg men endast u.
sig genom ngt

ut}märk{else s. -n -r heders-
bevisning o.d.

ut{märk{else}tecken s.
ut}märk{ning s.
ut}märkt adj. utmärkta re-

sultat
ut}märkt{het s.
ut}mäta v. _ u. el. mäta ut

ett straff men mest u. egen-
dom för skuld lagligen ta
om hand

ut}mät{bar adj. -t -a
ut}mät{ning s.
ut}mät{nings{bar adj. -t -a
ut{mät{nings}be{slut s.
ut{mät{nings}dom s. -en -ar
ut{mät{nings}fri adj.
ut{mät{nings}för{far{ande s.
ut{mät{nings}hot s. -et; pl. =
ut{mät{nings}man s., till

1man
ut{mät{nings}ärende s.
ut}mönstra v. _ gallra ut,
kassera o.d.

ut}mönstr{ing s.
ut}nyttja v. -de begagna;
dra fördel av

ut{nyttj{ande}grad s.
ut{nyttj{ande}tid s.
ut}nyttj{are s. -n; pl. =, best.

pl. utnyttjarna
ut}nyttj{bar adj. -t -a
ut}nyttj{ning s.

ut{nyttj{nings}tid s.
ut}nämna v.
ut}nämn{ing s. -en -ar
ut{nämn{ings}dag s.
ut{nämn{ings}pol{it{ik s.
ut{nämn{ings}strid s.
ut}nöt{ning s.
ut{nöt{nings}krig s.
ut}nött adj.
ut{och{in}vänd adj.; särskr. äv.
ut}om prep. han kände alla

u. henne; vara u. synhåll;
vara u. sig (av ilska)
mycket upprörd

ut{om}bord{are s. -n; pl. =,
best. pl. utombordarna båt
med utombordsmotor

ut{om{bords}mot{or s.
ut{om}bys adv. o. adj. oböjl.
ut{om}europe{isk adj. -t -a
ut{om}gårds adv.
ut{om}hus adv.
ut{om{hus}an{tenn s.
ut{om{hus}arbete s.
ut{om{hus}bana s.
ut{om{hus}bass{äng s.
ut{om{hus}be{lys{ning s.
ut{om{hus}bruk s. oböjl.
ut{om{hus}kon{sert s.
ut{om{hus}pool s.
ut{om{hus}re{klam s.
ut{om{hus}scen s.
ut{om{hus}sport s.
ut{om{hus}syssla s.
ut{om{hus}säs{ong s.
ut{om{hus}vist{else s.
ut{om}jord{ing s. -en -ar

ªvard.º varelse från
rymden

ut{om}jord{isk adj. -t -a
ut{om}kring prep. o. adv.
ut{om}kristen adj.
ut{om{kveds}hav{ande{skap s.
ut{om}kyrk{lig adj. -t -a
ut{om}lands adv. utrikes
ut{om{lands}vist{else s.
ut{om{läns}av{tal s.
ut{om{läns}vård s. -en
ut{om}mänsk{lig adj. -t -a
ut{om}nord{isk adj. -t -a
ut{om}ord{ent{lig [u•- äv.
-den•t-] adj. -t -a; u. pre-
cision
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ut{om}ord{ent{lig{het s.
ut{om}parla{ment{ar{isk adj.

-t -a
ut{om{plans}be{stämm{else s.;

mest i pl.; för byggande
ut{om}sinn{lig adj. -t -a
ut{om}skand{in{av{isk adj.

-t -a
ut{om}skärs adv.
ut{om{skärs}far{led s.
ut{om}språk{lig adj. -t -a
ut{om}stå{ende adj. oböjl.
ut{om}svensk adj. -t -a
ut{om}veten{skap{lig adj.

-t -a
ut{om}världs{lig adj. -t -a
ut{om}äkt{en{skap{lig adj.

-t -a; utomäktenskapligt
barn

utopi [-i•] s. -n -er oupp-
nåeligt samhällsideal; out-
förbar tanke, dröm som ej
kan förverkligas

utop{isk [-å•- äv. -o•-] adj.
-t -a; utopiska tankar,
skrifter

utop{ist [-is•t] s. -en -er
utop{ist{isk adj. -t -a
ut}pass{er{ande adj. oböjl.
ut}pass{er{ing s.
ut}peka v. _
ut}pendl{are s.
ut}pendl{ing s.; ur en kommun

o.d.
ut}pet{ad adj.
ut}pin{ad adj.
ut}plac{era v. _
ut}plac{er{ing s.
ut}plan{ing s.
ut}plant{era v. _
ut}plant{er{ing s.
ut}platt{ad adj.
ut}platt{ning s.
ut}plock s.
ut}plock{ad adj.
ut}plock{ning s.
ut}plundra v. _
ut}plundr{are s.
ut}plundr{ing s.
ut}plåna v. _ förstöra, öde-
lägga

ut}plån{are s.
ut}plån{ing s.

ut}port{ion{era v. _
ut}port{ion{er{ing s.
ut}post s.
ut}post{er{ad adj.
ut}post{er{ing s.
ut}pressa v. _
ut}press{are s.; som pressar ut

pengar o.d.
ut}press{ning s.
ut{press{nings}akt{ion s.
ut{press{nings}hot s. -et;

pl. =
ut{press{nings}met{od s.
ut{press{nings}pol{it{ik s.
ut{press{nings}syfte s. i u.
ut}pricka v. _
ut}prick{ning s.
ut}prova v. _
ut}prov{ning s.
ut}prångl{ad adj.
ut}prångl{are s.
ut}prångl{ing s.
ut}prägl{ad adj. tydlig, på-
taglig m.m.

ut}prägl{ing s.
ut}pröv{ad adj.
ut}pröv{ning s.
ut}pump{ad adj. ªvard.º ut-
mattad, tröttkörd; en u.
skidåkare

ut}pump{ning s.
ut}put{ande adj. oböjl.
ut}pynt{ad adj.
ut}pynt{ning s.
ut}rad{era v. _
ut}rad{er{ing s.
ut}ragl{ande adj. oböjl.

komma u.
ut}rang{era v. _ gallra ut,
kassera o.d.

ut}rang{er{ing s.
ut}rann{saka v.
ut}reda v. _, till 3reda; u. el.

reda ut orsakerna till ngt
men mest reda ut håret; u.
en fråga till grund för förslag
o.d.

ut}red{are s. -n; pl. =, best. pl.
utredarna

ut}re{dig{er{ing s.
ut}red{ning s. -en -ar; u. av

en fråga; förslag från en u.
tillsatt av regeringen

ut{red{nings}arbete s.
ut{red{nings}av{del{ning s.
ut{red{nings}be{tänk{ande s.
ut{red{nings}di{rekt{iv s.
ut{red{nings}för{slag s.
ut{red{nings}grupp s.
ut{red{nings}in{stit{ut s.
ut{red{nings}kom{mitté s.
ut{red{nings}man s., till 1man
ut{red{nings}materi{al s.
ut{red{nings}nämnd s.
ut{red{nings}re{sult{at s.
ut{red{nings}stadi{um s.
ut{red{nings}tekn{isk adj.

-t -a
ut{red{nings}under{lag s.
ut{red{nings}upp{drag s.
ut{red{nings}väsen el.

ut{red{nings}väsende s.
ut}rensa v. _
ut}rens{ning s.
ut{rens{nings}akt{ion s.
utr{er{ad adj. el. outr{er{ad
[otrer-] outrerat över-
driven, driven till sin
spets

ut}resa s.
ut{rese}för{bud s.
ut{rese}till{stånd s.
ut}rigg{ad adj. u. kapprodd-

båt
ut{rigg{ar}båt s.
ut}rigg{are s. -n; pl. =, best.

pl. utriggarna båt med
ställning för årtullar ut-
anför relingen; flytkropp
fäst med spiror vid sidan
av mindre båt; vant-
spridare m.m.

ut}rik{es adv. o. adj. oböjl.
resa u. till el. i utlandet;
till u. ort

ut{rik{es}af{fär s.
ut{rik{es}bal{ans s.
ut{rik{es}de{batt s.
ut{rik{es}de{parte{ment s.
ut{rik{es}flyg s.
ut{rik{es}för{valt{ning s.
ut{rik{es}handel s.
ut{rik{es{handels}min{ister s.
ut{rik{es}kor{re{spond{ent s.
ut{rik{es}led{ning s.
ut{rik{es}min{ister s.

991 utrikesminister

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 991



ut{rik{es}min{isteri{um s.
ut{rik{es{min{ister}möte s.
ut{rik{es}nämnd s.
ut{rik{es}pol{it{ik s.
ut{rik{es}pol{it{isk adj. -t -a
ut{rik{es}re{dakt{ör s.
ut{rik{es}resa s.
ut{rik{es}tjänst s.
ut{rik{es}ut{skott s.
ut}rik{isk adj. -t -a
ut}rik{iska s. -n ªvard.º
främmande språk; på u.

ut}rinn{ing s.
ut}rit{ad adj.
ut}riven adj.
ut}riv{ning s.
ut}rop s.
ut}ropa v. _ u. el. ropa ut

varor på auktion men
endast aj! utropade hon

ut}rop{are s. -n; pl. =, best. pl.
utroparna

ut}rop{ning s.
ut{rops}ord s.; t.ex. ’aj’
ut{rops}pris s., till 1pris vid

auktion
ut{rops}sats s.
ut{rops}tecken s.
ut}rota v. _ utplåna, förinta
ut}rot{bar adj. -t -a
ut}rot{ning s.
ut{rot{nings}akt{ion s.
ut{rot{nings}hot{ad adj.
ut{rot{nings}krig s.
ut{rot{nings}läger s.
ut{rot{nings}met{od s.
ut{rot{nings}pol{it{ik s.
ut}ruckl{ad adj. förstörd av
festande

ut}rull{ning s.
utr{um [ut•rum el. u•trum]

s. oböjl. ªspråkv.º grammat-
iskt genus med böjnings-
formen -(e)n; ett u.

ut}runnen adj.
ut}rus{ande adj. oböjl.
ut}rus{ning s.
ut}rusta v. _ -de; u. ngn för

långfärd
ut}rust{ning s. -en -ar
ut{rust{nings}an{slag s.
ut{rust{nings}be{hov s.
ut{rust{nings}de{talj s.

ut{rust{nings}kost{nad s.
ut{rust{nings}nämnd s.
ut}ryck{ning s. -en -ar; brand-

kårens u.; värnpliktigas u.
ut{ryck{nings}bi{drag s.; till

värnpliktiga
ut{ryck{nings}dag s.
ut{ryck{nings}for{don s.
ut{ryck{nings}larm s.
ut{ryck{nings}order s.
ut{ryck{nings}sign{al s.
ut{ryck{nings}tid s.
ut}rymma v. _ u. el. rymma

ut ett vindskontor men
mest u. en försvarsställning

ut}rymme s. -t -n
ut{rymm{es}be{hov s.
ut{rymm{es}brist s.
ut{rymm{es}kräv{ande adj.

oböjl.
ut{rymm{es}skäl s. av u.
ut}rym{ning s.
ut{rym{nings}akt{ion s.
ut{rym{nings}order s.
ut{rym{nings}plan s. -en -er
ut{rym{nings}väg s.
ut{rym{nings}öv{ning s.
ut}räck{ning s.
ut}räckt adj.
ut}räkn{ad adj. boxaren

blev u.
ut}räkn{ing s.
ut{räkn{ings}met{od s.
ut}räta v.
ut}rät{ning s. -en -ar
ut}rätta v.
ut}rätt{ning s. ha många ut-

rättningar ärenden o.d.
ut}rök{ning s.
ut}rökt adj.
ut}röna v. ta el. få reda på
ut}saga s. -n utsagor uttal-
ande, yttrande

ut}sago s. oböjl. enligt
egen u.

ut}satt adj. med u. namn;
på u. tid; i u. läge

ut}satt{het s.
ut}schakt{ning s.
ut}schas{ad äv. ut}sjas{ad adj.

ªvard.º uttröttad
ut}se v. _ u. el. se ut lämplig

plats för ngt men endast u.

ngn till ordförande, se ut
genom fönstret

ut}se{ende s. -t -n; u. av
lämplig plats; ha ett till-
talande u.

ut}se{ende{mäss{ig adj. -t -a
ut}segl{ande adj. oböjl.
ut}segl{ing s.
ut}sida s.
ut}sikt s. -en -er
ut{sikts}berg s.
ut{sikts}lös adj. -t -a
ut{sikts}lös{het s.
ut{sikts}plats s.
ut{sikts}post s.
ut{sikts}punkt s.
ut{sikts}torn s. -et; pl. =
ut}sin{ing s.
ut}sippr{ande adj. oböjl.
ut}sippr{ing s.
ut}sira v. _
ut}sir{ning s.
utsjasad se utschasad
ut}sjungen adj.
ut{sjö}fiske s.; på öppna havet
ut{sjö}grund s. -et; pl. =
ut{sjö}lod{ning s.
ut}skeppa v. _
ut}skepp{ning s.
ut{skepp{nings}hamn s.
ut{skepp{nings}möj{lig{het s.
ut}skick s. utskickad för-
sändelse o.d.

ut}skick{ad adj.
ut}skick{ning s.
ut}skifta v. _ ªåld.º dela ut,
fördela

ut}skift{ning s.
ut{skift{nings}skatt s.
ut}skilja v. _
ut}skilj{ning s.
ut}skjuta v. _ torpeden har

utskjutits el. skjutits ut
men mest han sköt ut båten
(i sjön)

ut}skjut{bar adj. -t -a
ut}skjut{ning s.
ut{skjut{nings}ramp s.
ut{skjuts}stege s.
ut}skott s. -et; pl. = kom-
mitté som utsetts inom
styrande församling; ut-
skjutande del; utgallrad
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sämre el. sämsta vara 
m.m.

ut{skotts}be{handla v.
ut{skotts}be{handl{ing s.
ut{skotts}be{tänk{ande s.
ut{skotts}för{handl{ing s.
ut{skotts}för{hör s.
ut{skotts}leda{mot s.
ut{skotts}maj{or{itet s.
ut{skotts}ord{för{ande s.
ut{skotts}porsl{in s. -et
ut{skotts}re{pre{sent{ant s.
ut{skotts}samm{an{träde s.
ut{skotts}skriv{ning s.
ut{skotts}ut{låt{ande s.
ut{skotts}vara s.
ut{skotts}virke s.
ut}skov s. öppning i damm
för avrinning

ut{skovs}lucka s.
ut}skratt{ad adj.
ut}skratt{ning s.
ut}skrift s.
ut}skriken adj.
ut}skriva v. _, till skriva; 

u. el. skriva ut patient,
medicin

ut}skriv{ning s. -en -ar
ut{skriv{nings}nämnd s.
ut{skriv{nings}pröv{ning s.
ut}skulpt{er{ing s.
ut}skum s. avskum
ut}skvätt adj.
ut}skyld s. -en -er mest i pl.

ªhist.º pålaga, skatt
ut{skylds}be{lopp s.
ut}skåp{ad adj. ªvard.º ut-
klassad

ut}skåp{ning s. -en -ar ªvard.º
ut}skälld adj. ªvard.º
ut}skäll{ning s. ªvard.º
ut}skämd adj.
ut}skäm{ning s.
ut}skänka v. _ u. rusdrycker
ut}skänk{ning s.
ut{skänk{nings}lok{al s.
ut{skänk{nings}pris s., till

1pris
ut{skänk{nings}rätt{ig{het s.
ut{skänk{nings}ställe s.
ut{skänk{nings}till{stånd s.
ut}skär s. yttre skär
ut}skär{gård s.

ut}skär{ning s.
ut{skärs}fiske s.
ut}slag -et; pl. = u. i ansikt-

et; u. i ett mål; mätarens
u.; u. av oginhet; u. ur
masugn avtappning av
smält järn m.m.

ut}slagen adj.
ut}slag{ning s.
ut{slag{nings}mek{an{ism s.
ut{slag{nings}tävl{ing s.
ut{slags}back s.; där vatten

kan slås ut i avlopp
ut{slags}fråga s.
ut{slags}giv{ande adj. oböjl.
ut{slags}hål s.; på masugn
ut{slags}röst s.; vid lika röste-

tal
ut{slags}tävl{ing s.; där förlust

medför utslagning ur tävlingen
ut}slakt{ning s.
ut}sliten adj.
ut}slit{ning s.
ut}slockn{ad adj.
ut}slockn{ing s.
ut}slunga v. _
ut}slung{ning s.
ut}sluss{ning s.
ut}slut{ning s. -en -ar materiel

för skapande av mellan-
rum mellan ord vid sätt-
ning

ut}slå{ende s.
ut}släcka v. _
ut}släck{ning s.
ut}slängd adj.
ut}släp{ad adj. utarbetad
ut}släp{ning s.
ut}släpp s. -et; pl. =
ut}släpp{ning s.
ut{släpp{nings}vent{il s.
ut{släpps}mängd s.
ut{släpps}nivå s.
ut}slät{ad adj. karaktärslös,
ointressant

ut}slät{ning s.
ut}smid{ning s.
ut}smuggl{ing s.
ut}smycka v. _ u. äv. smycka

ut ett bokband med guld-
ornament

ut}smyck{ning s.
ut{smyck{nings}upp{drag s.

ut}smyg{ande adj. oböjl.
komma u.

ut}snitt s. -et; pl. =
ut}sockn{es adj. oböjl.; ofta

substantiverat utanför
socknen o.d.; u. folk

ut{sockn{es}folk s.
ut}sockn{ing s. -en -ar ut-
socknes person

ut}sort{er{ad adj.
ut}sort{er{ing s.
ut}sot s. -en bisjukdom
kännetecknad av rikliga
uttömningar i kupan;
ªåld.º diarré

ut}sovr{ing s.
ut}span{ing s.
ut}spar{ad adj.
ut}spar{ing el. ut}spar{ning s.

-en -ar
ut}spark s.; i fotboll
ut}spark{ad adj.
ut}spark{ning s.
utsparning se utsparing
ut}spekul{er{ad adj.; listigt
uttänkt; utstuderad

ut}spel s. u. i hjärter; nytt u.
i förhandlingarna

ut}spela v. u. sig ske, äga
rum

ut}spel{ad adj. utspelat kort;
laget blev helt utspelat

ut}spel{ning s.
ut{spels}kort s.
ut}spilld adj.
ut}spinna v. _ ett samtal ut-

spinner sig äger rum o.d.,
men mest spinna ut en tråd

ut}spisa v. ge mat åt, be-
spisa

ut}spis{ning s.
ut{spis{nings}kost{nad s.
ut{spis{nings}lok{al s.
ut}spol{ning s.
ut}spott{ad adj.
ut}spret{ad adj.
ut}sprick{ning s.
ut}sprid{are s.
ut}spridd adj.
ut}sprid{ning s.
ut}spring{ande adj. oböjl.

komma u.
ut}sprucken adj.

993 utsprucken

21202 Ordlista U  12-11-27  10.29  Sida 993



ut}sprungen adj.
ut}språng s. -et; pl. =
ut}spräng{ning s.
ut}spy v. _
ut}spädd adj.
ut}späd{ning s.
ut{späd{nings}ef{fekt s.
ut}spänd adj.
ut}spärra v. _ utestänga; u.

el. spärra ut studenter från
fortsatt utbildning

ut}spärr{ning s.
ut}spök{ad adj. u. i tras-

granna kläder
ut}staka v. _
ut}stak{ning s.
ut}stamp{ad adj. ªofta bildl.º
utmönstrad, utslagen o.d.

ut}stamp{ning s.
ut}stans{ad adj.
ut}stans{ning s.
ut}stick{ande adj. oböjl.
ut}stjälp{ning s.
ut}stoff{era v. _ utstyra o.d.
ut}stoff{er{ing s.
ut}straff{ad adj. u. ur militär-

tjänst
ut}struken adj.
ut}stryk{ning s.
ut}stråla v. _
ut}strål{ning s.
ut}sträcka v. _ u. el. sträcka

ut en hjälpande hand men
endast u. sin resa ända till
Afrika

ut}sträck{ning s. i stor u.
i hög grad o.d.

ut}strödd adj.
ut}strö{ende s.
ut}ström{ning s.
ut}stud{er{ad adj. u. hämnd;

u. bov
ut}styrd adj. smyckad; ut-
rustad

ut}styrsel s. -n utstyrslar ut-
smyckning, dräkt o.d.; ut-
rustning, t.ex. för brud

ut{styrsel}re{vy s.; med dyr-
bara dräkter m.m.

ut{styrsel}stycke s.
ut}stå v. _ utstod, utstått,

utstånden utståndet ut-
ståndna, pres. utstår; u. sitt

straff, u. obehag men endast
jag står inte ut (med bullr-
et) längre

ut}stå{ende adj. oböjl. u.
kindknotor

ut}ställa v. _ u. el. ställa ut
maskiner på en mässa men
endast u. en revers skriva
ut

ut}ställ{are s.
ut}ställd adj. utställda byx-

ben utsvängda nedtill
ut}ställ{else s. -n -r
ut{ställ{else}dag s.; för check

o.d.
ut}ställ{ning s. -en -ar
ut{ställ{nings}ar{rang{ör s.
ut{ställ{nings}be{sök{are s.
ut{ställ{nings}bygg{nad s.
ut{ställ{nings}dag s.; t.ex. för

check
ut{ställ{nings}före{mål s.
ut{ställ{nings}hall s.
ut{ställ{nings}kata{log s.
ut{ställ{nings}kom{miss{-

arie s.
ut{ställ{nings}lok{al s.
ut{ställ{nings}om{råde s.
ut{ställ{nings}sal s.
ut{ställ{nings}skärm s. -en 

-ar
ut{ställ{nings}verk{sam{het s.
ut}stämpla v. _; för (ut)hugg-

ning m.m.
ut}stämpl{ing s.
ut}stört{ande adj. oböjl.

komma u.
ut}stöta v. _ u. ett skrik;

stöta ut någon ur gemen-
skapen

ut}stöt{ning s.
ut{stöt{nings}pro{cess s.
ut}stött adj. u. ur kamrat-

kretsen
ut}stött{het s.
ut}sudd{ad adj.
ut}sudd{ning s.
ut}sug s. -et
ut}suga v. _ u. el. suga ut

jorden ta kraften ur; u. el.
suga ut de anställda gm
dålig betalning men mest
suga ut saften ur bäret

ut}sug{are s. -n; pl. =, best.
pl. utsugarna

ut}sug{ning s.
ut{sug{nings}an{ordn{ing s.
ut{sug{nings}pol{it{ik s.
ut{sug{nings}vent{il s.
ut}supen adj.
ut}svarv{ning s.
ut}svett{ning s.
ut}svulten adj.
ut}svulten{het s.
ut}svälld adj.
ut}sväll{ning s. -en -ar
ut}svält{ning s.
ut}sväng{bar adj. -t -a
ut}svängd adj.
ut}sväng{ning s.
ut}sväv{ande adj. oböjl. u.

framställning vidlyftig; 
u. liv liv i sedeslösa nöjen
o.d.

ut}sväv{ning s.
ut}sydd adj.
ut}syn s. utblick
ut}syna v. _ u. ett träd för

avverkning
ut}syn{ing s. -en -ar
ut}så v. u. split, tvivel
ut}såg{ad adj.
ut}såg{ning s. -en -ar
ut}såld adj.
ut}sålla v.
ut}såll{ning s.
ut}säde s. frö av säd för
sådd; sättpotatis m.m.

ut{säd{es}för{en{ing s.
ut{säd{es}kont{roll s.
ut{säd{es}odl{ing s.
ut{säd{es}potat{is s.
ut{säd{es}spann{mål s.
ut}säga v. _ u. el. säga ut

vad man tänker men endast
tonfallet utsäger mycket
om känsloläget

ut}säg{bar adj. -t -a
ut}sälja v. _
ut}sälj{ning s.
ut}sända v. _, till sända
ut}sänd{are s.
ut}sänd{ning s. -en -ar
ut}sätta v., till sätta; u. ngn

för risker; u. datum för
ngt fastställa
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ut}sätt{are s. mätningsman
vid byggarbeten

ut}sätt{ning s.
ut}söka v. _ u. el. söka ut

det bästa men endast u. en
fordran tvångsvis utta

ut}sök{bar adj. -t -a
ut}sök{ning s.
ut{sök{nings}balk s.
ut{sök{nings}för{ordn{ing s.
ut{sök{nings}lag s. -en -ar
ut{sök{nings}mål s.
ut}sökt adj. de utsöktaste

läckerheter
ut}sökt{het s.
ut}söndra v. _ frånskilja o.
avlägsna o.d.

ut}söndr{ing s. -en -ar
ut{söndr{ings}org{an s.
ut}söt{ad adj. utsötat havs-

vatten
ut}söt{ning s.
ut}sövd adj. vakna u. ut-
vilad

ut}ta el. ut}taga v. u. el. ta ut
innestående medel men
endast ta sig ut genom
fönstret

ut}tag s. -et; pl. =
uttaga se utta
ut}tag{are s.
ut}tag{bar adj. -t -a
ut}tag{ning s.
ut{tag{nings}auto{mat s.; för

pengar
ut{tag{nings}kvitto s.
ut{tag{nings}princip s.
ut{tag{nings}tävl{ing s.
ut{tags}auto{mat s.; för pengar
ut{tags}av{gift s.
ut{tags}be{lopp s.
ut{tags}kvitto s.
ut{tags}pro{cent s.
ut{tags}ränta s.
ut}tal s.
ut}tala v. _ -de; u. ett ord

rätt, u. sin åsikt, u. sig om
ngt men låta ngn tala ut
tala färdigt

ut}tal{ad adj. uttalade hjärt-
besvär tydligt framträd-
ande

ut}tal{ande s. -t -n

ut}tal{bar adj. -t -a
ut{tals}be{teckn{ing s.
ut{tals}en{lig adj. -t -a
ut{tals}fel s.
ut{tals}lex{ik{on s.
ut{tals}lätt{nad s.
ut{tals}ord{bok s.
ut}tapp{ad adj.
ut}tapp{ning s.
ut}tass{ande adj. oböjl. ªvard.º

komma u.
ut}tax{era v.
ut}tax{er{ing s.
ut{tax{er{ings}be{lopp s.
utter s. -n uttrar rovdjur;
bräda e.d. som löper i
vattnet o. som håller ut
en lina med tafsar för
fiske m.m.

utter}fiske s.
utter}skinn s.
ut}titt{ad adj. förföljd el. be-
svärad av nyfikna blickar
o.d.

ut}tjat{ad adj. ªvard.º
ut}tjänt adj.
ut}tolka v.
ut}tolk{are s.
ut}tolk{ning s.
ut}tork{ad adj.
ut}tork{ning s.
uttra v. -de fiska med utter
ut}tramp{ad adj. u. sko
ut}trans{port s.
ut}trans{port{era v. _
ut}trans{port{er{ing s.
uttr{ing s.
ut}tryck s. -et; pl. =
ut}trycka v. _ u. sin tack-

samhet, minen uttrycker
glädje, u. sig men endast
trycka ut en fönsterruta

ut}tryck{bar adj. -t -a
ut}tryck{lig adj. -t -a tydligt
uttryckt, tydlig; en u.
önskan

ut}tryck{lig{en adv. klart och
tydligt

ut{trycks}be{hov s.
ut{trycks}form s. -en -er
ut{trycks}full adj. -t -a
ut{trycks}full{het s.
ut{trycks}för{måga s.

ut{trycks}kraft s.
ut{trycks}lös adj. -t -a
ut{trycks}lös{het s.
ut{trycks}medel s.
ut{trycks}möj{lig{het s.
ut{trycks}sätt s.
ut}tråk{ad adj.
ut}tråk{ning s.
ut}träda v. _, till 2träda; u.

äv. träda ut ur en förening
men mest träda ut på
trappan

ut}träde s. -t -n
ut}trängd adj.
ut}träng{ning s.
ut}trösk{ad adj. en u. fråga
alltför mycket diskuter-
ad o.d.

ut}trösk{ning s.
ut}trötta v. _
ut}trött{ad adj.
ut}trött{bar adj. -t -a
ut}trött{bar{het s.
ut}trött{ning s.
ut{trött{nings}takt{ik s.
ut}tunn{ad adj.
ut}tunn{as v. _ bli tunn-
are

ut}tunn{ing s.
ut}tyda v. _
ut}tyd{are s. -n; pl. =, best. pl.

uttydarna
ut}tyd{ning s.
ut{tyd{nings}för{sök s.
ut}tåg s. -et; pl. =
ut{tågs}marsch s.
ut}tänj{bar adj. -t -a
ut}tänj{bar{het s.
ut}tänjd adj.
ut}tänj{ning s.
ut}tänkt adj.
ut}töjd adj.
ut}töj{ning s.
ut}tömma v. _ u. äv. tömma

ut sina krafter på ngt men
mest tömma ut vattnet ur
hinken

ut}tömm{ande adj. oböjl. u.
svar fullständigt o.d.

ut}töm{ning s. -en -ar
ut}ur [u•t- el. -u•r] prep. ur
ut}vak{ad adj. uttröttad av
vakande
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ut}vald adj. en u. samling
förnämlig o.d.

ut}vald{het s.
ut}vals{ning s.
ut}vandra v. _ u. till

Amerika men vandra ut
i naturen

ut{vandr{ar}bygd s.
ut}vandr{are s.
ut}vandr{ing s.
ut{vandr{ings}våg s. -en -or
ut}vask{ning s.
ut}veckla v. _ -de; u. stor

uppfinningsrikedom men
mest veckla ut tidningen

ut}veckl{as v. utvecklades
utveckla sig

ut}veckl{ing s. -en -ar
ut{veckl{ings}arbete s.
ut{veckl{ings}av{del{ning s.
ut{veckl{ings}bank s. -en -er
bank som ger lån till 
u-land

ut}veckl{ings{bar adj. -t -a
som kan utvecklas

ut{veckl{ings}bi{drag s.
ut{veckl{ings}bio{logi s.
ut{veckl{ings}bi{stånd s.
ut{veckl{ings}bo{lag s.
ut{veckl{ings}dug{lig adj.

-t -a
ut{veckl{ings}dug{lig{het s.
ut{veckl{ings}en{het s.
ut{veckl{ings}fas s.
ut{veckl{ings}fond s.
ut{veckl{ings}gång s. -en
ut{veckl{ings}hist{oria s.
ut{veckl{ings}hist{or{isk adj.

-t -a
ut{veckl{ings}hjälp s.
ut{veckl{ings}hämm{ad adj.
ut{veckl{ings}häm{ning s.
ut{veckl{ings}ingenj{ör s.
ut{veckl{ings}kedja s.
ut{veckl{ings}kost{nad s.
ut{veckl{ings}kurva s.
ut{veckl{ings}land s., till

1land med låg levnads-
standard

ut{veckl{ings}linje s.
ut{veckl{ings}lära s.
ut{veckl{ings}möj{lig{het s.
ut{veckl{ings}mönster s.

ut{veckl{ings}nivå s.
ut{veckl{ings}om{råde s.

ªsärsk. finl.º stödområde
ut{veckl{ings}opt{im{ism s.
ut{veckl{ings}peri{od s.
ut{veckl{ings}plan s. -en -er
ut{veckl{ings}plan{er{ing s.
ut{veckl{ings}pol{it{ik s.
ut{veckl{ings}pot{enti{al s.
ut{veckl{ings}pro{cess s.
ut{veckl{ings}pro{gram s.
ut{veckl{ings}pro{jekt s.
ut{veckl{ings}psyko{logi s.
ut{veckl{ings}sam{arbete s.
ut{veckl{ings}sam{tal s.; för

elev el. arbetstagare
ut{veckl{ings}skede s.
ut{veckl{ings}stadi{um s.
ut{veckl{ings}steg s.
ut{veckl{ings}störd adj.
ut{veckl{ings}stör{ning s.
ut{veckl{ings}takt s.
ut{veckl{ings}tend{ens s.
ut{veckl{ings}trend s.
ut{veckl{ings}tro s.
ut{veckl{ings}verk{sam{het s.
ut{veckl{ings}väg s.
ut}verka v.
ut}vidga v.
ut}vidg{ning s. -en -ar
ut{vidg{nings}ko{ef{fici{ent s.
ut{vidg{nings}plan s. -en -er
ut}vik{ning s.
ut{vik{nings}bild s.
ut{vik{nings}brud s. ªvard.º
ut{vik{nings}flicka s.
ut{viks}blad s.
ut}vikt adj.
ut}vil{ad adj.
ut}vinna v. _
ut}vinn{bar adj. -t -a
ut}vinn{ing s.
ut}vinn{ings{bar adj. -t -a
ut}vintra v. -de; rapsen har

utvintrat har förstörts el.
dött under vintern

ut}vintr{ing s.
ut}visa v. _ u. el. visa ut en

spelare för två minuter
men endast det får fram-
tiden u.

ut}vis{ning s.
ut{vis{nings}be{slut s.

ut{vis{nings}bås s.
ut{vis{nings}bänk s.
ut{vis{nings}dom s. -en -ar
ut{vis{nings}ärende s.
ut}vissl{ad adj.
ut}vot{er{ad adj. u. ur styr-

elsen
ut}vräkt adj.
ut}vuxen adj.
ut}vädr{ad adj.
ut}vädr{ing s.
ut}väg s. -en -ar
ut}välja v. _
ut}vänd{ig adj. -t -a; u. mål-

ning målning på utsidan
ut}värd{era v. fastställa el.
bedöma värdet av el.
resultatet av försök m.m.

ut}värd{er{ing s.
ut{värd{er{ings}arbete s.
ut{värd{er{ings}verk{sam{-

het s.
ut}värds{hus s.; utanför stad

o.d.
ut}värt{es adv. o. adj. oböjl.

läkemedel för u. bruk el.
att användas u.

ut}växla v. _
ut}växl{ing s. -en; u. mellan

två axlar i en maskin
kraftöverföring med
ändrat varvtal mellan el.
kvot mellan varvtalen för

ut{växl{ings}an{ordn{ing s.
ut{växl{ings}mek{an{ism s.

1ut}växt s.
2ut}växt adj.
1ut}åt adv. dörren går u.
2ut}åt prep.
ut{åt}böjd adj.
ut{åt}böj{ning s.
ut{åt}rikt{ad adj.
ut{åt}till adv.
ut{åt}vänd adj.
ut{åt}vänd{het s.
ut}äga s.
ut}äng s.
ut{ängs}lada s.
ut}äten adj.
ut}ö s. -n -ar
ut}öd{ning s.
ut}öka v. _
ut}ök{ning s.
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ut}ösa v. _ u. el. ösa ut sin
ilska över ngn men mest
ösa ut vatten ur båten

ut}ös{ning s.
ut}öva v. u. ett yrke; u. in-

flytande på ngn
ut}öv{are s. -n; pl. =, best. pl.

utövarna
ut}över [-ö•- el. u•t-] prep.

ingenting u. det nödvänd-
igaste mer än

ut}öv{ning s. -en

uv s. -en -ar fågel; ªäv. bildl.º
gammal originell person

uv}bo s.
uvertyr se ouvertyr
uv}skri s.

1uvul{ar [-a•r] adj. -t -a
ªspråkv.º

2uvul{ar [-a•r] s. -en -er
ªspråkv.º tungspensljud

uzbek [-e•k] s. -en -er mest
i pl. turkisk folkgrupp
i Centralasien

uzbek{isk adj. -t -a
uzbek{iska s. -n uzbekiskor

kvinna
uzbek{ist{ani{er [-a•n-] s. -n;

pl. = uzbek
uzbek{ist{ansk adj. -t -a
uzbekisk

uzbek{ist{anska s. -n uzbek-
istanskor uzbekiska

uä-barn s. utomäktenskap-
ligt barn
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v [ve] s. v:et; pl. v:n el. v,
best. pl. v:na

w [dubb•elve] s. w:et; pl.
w:n el. w, best. pl. w:na

1va [kort a] interj. ªvard.º hur
sa?

2va [ve•a] s. oböjl.; system för
vattentillförsel o. avlopp

va-an{lägg{ning s.
vacc{in [vaksi•n] s. -et; pl.

-er äv. = preparat som
tillförs kroppen för im-
munisering

vacc{in{at{ion s. -en -er
vacc{in{at{ions}in{stru{ment s.
vacc{in{at{ions}kort s.
vacc{in{at{ions}märke s.
vacc{in{at{ör [-ö•r] s. -en -er
vacc{in}be{red{skap s.
vacc{in}depå s.
vacc{in}dos s.
vacc{in{era v. -de ge vaccin,
behandla

vacc{in{er{ing s. -en -ar
vacker adj. -t vackra
vacker{het s.
vackert adv. ta det v. för-
siktigt; jo v. ingalunda

vackla v. -de
vackl{an s.; best. =; en v.

1vad pron. rel. jag vet inte vad
som har hänt; vad som
helst

2vad pron. interr. vad heter du?
3vad adv. vad vackert det är

idag!
4vad s. -et; pl. = 1 vadställe

2 vädjande till högre rätt
3 hålla el. slå v.

5vad s. -en; pl. -er äv. -or
bakre del av underben

6vad s. -en -ar rörligt fisk-
redskap av nät, not

vada v. -de gå i grunt vatten
o.d.

vad{an adv. ªåld.º varifrån;
varför

vad{ar}byx{or s. pl. för
flugfiskare

vad{are s. -n; pl. =, best. pl.
vadarna fågel m.m.

vad{ar}fågel s.
vad{bar adj. -t -a; v. älv älv
som man kan vada över

vad}ben s.
vadd s. -en -ar stycke av
material av uppluckrade
bomullsfibrer för stoppning
m.m.

vadd{era v. -de förse med
stoppning av vadd

vadd{er{ing s. -en -ar
vadd}stopp{ning s.
vadd}tuss s.
vadd}täcke s.
vade}an{mäl{an s. anmälan
om vad; till 4vad 2

vade}in{laga s. skrivelse där
man överklagar en dom;
till 4vad 2

vade{me{cum [-me•k-] s.
oböjl. ªåld.º fickhandbok
o.d.; ett v.

vade}tal{an s.; till 4vad 2
vad}fiske s.
vad}helst [-hel•st] pron.;

särskr. äv. ªåld.º gör v. du
vill

vad}håll{are s.
vad}håll{ning s.
vad}lång adj. -t -a
vad}mal [vadd•- äv. va•d-] s.

-en el. -et grovt ylletyg
vad{mals}byx{or s. pl.
vad{mals}jacka s.
vad{mals}kläd{er s. pl.
vad{mals}rock s. -en -ar
vad}muskel s.
vad{ning s. -en -ar
vad}sill s.
vad}slag{ning s.
vad}som{helst [-hel•st]

pron.; särskr. äv.
vad}ställe s.

va}då [-å•] adv. ªvard.º vad
va}falls [-fall•s] adv. hur sa,
vad

vag adj. -t -a
vagabond [-bån•d äv.
-bån•d] s. -en -er land-
strykare, lösdrivare

vagabond{age [-a•s] s. -t
[-et]; vagabondliv

vagabond{era v. -de leva
vagabondliv o.d.

vagabond{er{ing s.
vagabond}liv s.
vagabond}rom{an s.
vag{ant [-an•t] s. -en -er
kringvandrande student
el. präst under medeltiden;
vagabond

vag{ant}dikt s.
vag{ant}poesi s.
vagel s. -n vaglar 1 varig
inflammation i körtel i
ögonlocksrand 2 sitt-
stång för höns

1vagga s. -n vaggor
2vagga v. -de
vagg{ande adj. oböjl. v. gång
vagg{ning s.
vagg}sång s.
vagg}tryck s. inkunabel
vagg}visa s.
vagg{vise}mel{odi s.
vag{het s. -en -er
vag{ina [-gi•-] s. -n äv. =; pl.

vaginor slida i kvinnligt
könsorgan

vag{in{al [-a•l] adj. -t -a
vagn s. -en -ar
vagn}björn s. vagn för
transport av järnvägs-
vagn på väg o.d.

vagn}borg s. förskansning
av vagnar i ring

vagn}hall s.
vagn}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. vagnmakarna
vagn}mäst{are s.
vagn}park s.
vagns}axel s.
vagns}dörr s.
vagns}fönster s.
vagns}hjul s.
vagns}häst s.
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vagn}skada s.
vagn{skade}för{säkr{ing s.
vagns}klass s.; på tåg
vagns}korg s.
vagns}last s.
vagns}lider s.
vagns}lykta s.
vagns}skjul s.
vagns}säte s.
vagn}sätt s.
vagn}tals adv.
vagn}våg s. -en -ar
vag{ong [-ån•] s. -en -er
personvagn på järnväg
m.m.

vag{ong}dörr s.
vaj s. oböjl. ªvard.º fel; ha
(ngt) v. på bilen

1vaja v. -de svänga fram o.
tillbaka, svaja o.d.

2vaja s. -n vajor renko
vajer s. -n vajrar el. wire -n

wirar [vaj•rar]; lina av
stål el. annan metall

vajer}lås s.
vajer}öga s.
vaj{ning s.
vajs{ing s. oböjl. ªvard.º fel,
vaj

vaj}skinn s.
1vak s. -en -ar öppning i is
2vak s. -et vakande; om fisk

uppstigning till vatten-
ytan

1vaka v. -de vara vaken;
fisken vakar stiger upp
till ytan; båten vakar väl
följer väl vattnets rörels-
er

2vaka s. -n vakor 1 det att
vara vaken  2 taltrast

vak{ans [-an•s el. -an•s] s.
-en -er ledighet i fråga om
innehav av tjänst; obesatt
tjänst m.m.

vak{ans}för{ordn{ande s.
vak{ans}grad s.; i fastighets-

beståndet
vak{ans}lista s.
vak{ans}situ{at{ion s.
vak{ans}sätta v.
vak{ans}sätt{ning s.
vak{ans}tid s.

vak{ant [-an•t äv. -an•t] adj.;
n. =, -a för tillfället utan
innehavare, ledig, obe-
satt

vak{ant}sätta v.
vak{ant}sätt{ning s.
vak{are s. -n; pl. =, best. pl.

vakarna flöte el. boj för
markering av nät m.m.

vak{ar}lina s.
vaken adj. vaket vakna
vaken}dröm s.
vaken}drömma v.
vaken}drömm{are s.
vaken{het s.
vaken}liv s.
vak}fågel s. vaka
vak}kant s.
vakna v. -de
vak}natt s.
vak}pers{on{al s.
vak{sam adj. -t -ma
vak{sam{het s.
vak}skytte s.; vid åtel o.d.
vakt s. -en -er; vara på sin

v.; slå v. om
vakta v. -de; v. sig ta sig i
akt

vakt{are s. -n; pl. =, best. pl.
vaktarna

vakt}av{lös{ning s.
vakt}be{fäl{hav{are s.
vakt}bo{lag s.
vakt}bricka s.
vakt}chef s.
vakt}di{strikt s.
vaktel s. -n vaktlar fågel
vaktel}bo s.
vakt}gör{ing s.
vakt}hav{ande adj. oböjl.
vakt}hund s.
vakt}håll{ning s.
vak}tjänst s.
vakt}kon{stapel s.
vakt}kont{or s.
vakt}kur s., till 2kur
vakt}lista s.
vakt}man s., till 1man
vakt}man{skap s.
vakt{mäst{ar}bo{stad s.
vakt}mäst{are s. -n; pl. =,

best. pl. vaktmästarna
vakt{mäst{ar}tjänst s.

vakt}mäst{eri [-i•] s. -et -er
vakt}om{byte s.
vakt}par{ad s.
vakt}pass s.
vakt}pers{on{al s.
vakt}post s.
vakt}rum s.
vakt}stuga s.
vakt}styrka s.
vakt}tjänst s.
vakt}torn s. -et; pl. =
vaku{ol [-å•l] s. -en -er
vätskefyllt rum i djur- el.
växtcell

vaku{um s. -et; pl. = tom-
rum

vaku{um}broms s.
vaku{um}för{pack{ning s.
vaku{um}pump s.
vaku{um}sug el. vaku{um}-

sug{are s. -en -ar
vaku{um}sug{ning s.
vaku{um}tank s.
vaku{um}toal{ett s.
vaku{um}tork s.
vaku{um}torka v.
vaku{um}tork{ning s.

1val s. -et; pl. =; vara i valet
och kvalet

2val s. -en -ar 1 däggdjur
2 ªåld.º antal av 80 styck-
en; en v. strömming

vala s. -n valor fornnordisk
sierska

valack [-akk• el. vall•-] s.
-en -er kastrerad hingst

val}af{fisch s.
val}ag{it{at{ion s.
val}al{li{ans s.
val}ana{lys s.
val}ap{par{at s.
val}ap{pell s.
val}arbet{are s.
val{bar adj. -t -a
val{bar{het s.
val{bar{hets}vill{kor s.
val}be{red{ning s.
val}be{rätt{ig{ad adj.
val}borg s. oböjl. ªvard.º val-
borgsmässa; en v.

val{borgs}mäss s. oböjl. den
30 april

val{borgs{mässo}afton s.
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val{borgs{mässo}eld s.
val{borgs{mässo}fir{ande s. -t
val{borgs}natt s.
val}bo{skap s. ªvard.º
val}brosch{yr s.
val}byrå s. -n -er
val}dag s.
val}de{batt s.
val}del{tag{ande s.
vald{ens [-en•s] s. -en -er

ªkyrkohist.º
vald{ens{isk adj. -t -a
val}di{strikt s.
val}djur s.
vale interj. ªvard.º i uttr. tvi v.
valen adj. valet valna stel el.
domnad av köld o.d.

valen{het s.
val{ens [-en•s] s. -en -er tal
som anger antal bind-
ningar som en atom el.
jon o.d. bildar m.m.

val{ens}elektr{on s.
val{ens}tal s. ªkem.º
valeri{ana [-ia•-] s. -n pre-

parat av vänderot som
lugnande medel

wales{are [oej•ls-] s. -n;
pl. =, best. pl. walesarna
inv. i Wales

wales{isk adj. -t -a
wales{iska s. -n walesiskor

1 ej pl.; språket kymriska
2 kvinna

valete [vale•-] s. oböjl. ªfinl.º
i sista v. i sista ögon-
blicket

val}fisk s. ªåld.º valdjur
val{fisk}fjäll s. -et; pl. =
ryggskal av bläckfisk,
sepiaskal

val}fläsk s. ªvard.º lockbete
för väljare

val}fram{gång s.
val}fri adj.
val}fri{het s.
val{fri{hets}princip s.
val}fränd{skap s. själsfränd-
skap m.m.

val}fusk s.
val}fång{are s. -n; pl. =, best.

pl. valfångarna
val}fångst s.

val}för{rätt{are s.
val}handl{ing s.
val}hem{lig{het s.
val}hänt adj. valen i händ-
erna; fumlig, tafatt

val}hänt{het s.
val{id{era v. -de bekräfta

(giltigheten av) teori o.d.
val{id{itet [-e•t] s. -en

rättsgiltighet m.m.
val}jakt s.
valk s. -en -ar
valka v. -de knåda el.
stampa kläde o.d.; vända
el. rulla tuggbuss m.m.; v.
sig bilda valkar

val}kamp s. -en -er
val}kamp{anj s.
valk{are s. -n; pl. =, best. pl.

valkarna
val}kassa s.
valk{eri [-i•] s. -et -er
valk}fris{yr s.
walkie-talkie [oåkitå•ki] s.

-n -r [-kier]; bärbar enhet
av radiosändare o. -mot-
tagare

valk{ig adj. -t -a; valkiga
händer

valk}lera s.
valk}mask{in s.
valk{ning s.
val}knop s. -en -ar knut i
form av en el. flera åttor
o.d.

val}knut s. valknop
val}kok{eri [va•l- el. -i•] s.
val}kom{miss{ion s.
val}kom{mitté s.
walk over [oåkå•ver] el.

walk}over s. oböjl. seger
utan tävling gm mot-
ståndares uteblivande m.m.;
en w.

val}krets s.
val}krets{vis adv.
val}kupp s.
val}kuv{ert s.
val{kyria [-ky•-] s. -n val-

kyrior äv. val{kyrja -n val-
kyrjor kvinnligt väsen
som enl. fornnordisk
mytologi deltog i strid o.

förde de stupade till Val-
hall m.m.

val{kyrie{art{ad adj.
valkyrja se valkyria
vall s. -en -ar 1 sträng el.
bank av uppkastad jord
el. snö el. av sten o.d.
2 stycke mark besådd
med gräs el. klöver o.d.
för slåtter el. bete m.m.;
driva boskap i v., gå (i) v.
med boskap

1valla v. -de 1 gå i vall med;
vakta; föra omkring m.m.
2 v. skidor 3 v. sig bilda
gräsvall; åkern vallar igen
växer igen till gräsmark

2valla s. -n vallor glidmedel
för skidor

val}lag s. -en -ar
vall{are s. -n; pl. =, best. pl.

vallarna
valla}skikt s.
wall}board [våll•bård el.
oå•l-] s. -en typ av spån-
skiva

vall}fart s. färd till helig
plats ªäv. bildl.º

vall{farts}ort s. -en -er
vall}färd s. vallfart
vall}färda v. -de göra vall-
färd

vall}färd{are s. -n; pl. =, best.
pl. vallfärdarna

vall}grav s.
vall}gång s. -en till vall 2
vall}horn s.
vall}hund s.
vall}hö s.
val}lista s.
vall}mo s. -n -r växt
vall{mo}blomma s.
vall{mo}frö s.
vall{mo}röd adj.
vall{ning s. -en -ar
vall}odl{ing s.
val}lok{al s.
vall{on [-o•n] s. -en -er ätt-

ling av fransktalande
belgier m.m.

vall{onsk [-o•n-] adj. -t -a
vall{onska s. -n vallonskor

1 ej pl.; dialekt 2 kvinna
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vall{on}släkt s.
vall{on}smide s.; ä. färsknings-

metod
vall}piga s. ªåld.º
vall}pojke s. ªåld.º
vall}visa s.
vall}växt s.
vallåt avstavas vall}låt s.
val}löfte s.
vall}ört s.
vall{örts}rot s.
valm{ad adj. valmat tak tak
med fall åt fyra sidor

val}mani{fest s.
val{mans}kår s.
valm}tak s.
val}möj{lig{het s.
val}möte s.
valna v. -de bli valen
val}natt s.
val}neder{lag s.
val}nämnd s.
val}nöt s., till 1nöt frukt; träd;

trä
val{nöts}brun adj. -t -a
val{nöts}möbel s.
val{nöts}olja s.
val{nöts}skal s.
val{nöts}stor adj. -t -a
val{nöts}trä s.
val{nöts}träd s.
val{nöts}tårta s.
val}olja s.
val}om{gång s.
val{or{is{at{ion s. -en stegr-
ing av varupris gm av-
siktlig begränsning av
utbuden; omvärdering
av statslån

val{or{is{er{ing s. valoris-
ation

valp s. -en -ar
valpa v. -de föda valpar
valp{akt{ig adj. -t -a
valp{akt{ig{het s.
val}paroll s.
val}peri{od s.
valp{ig adj. -t -a
valp{ig{het s.
valp}kull s. -en -ar
val}plats s. plats där strid
utkämpats, stridsplats

valp{ning s. -en -ar

val}pro{gnos s.
val}pro{gram s.
val}pro{pag{anda s.
val{pröv{nings}nämnd s.
valp}sjuka s.
val}rav s. -en stelnad
spermacetiolja från
kaskelot

val}re{sult{at s.
val}rike s.
val}ross [-råss] s. -en -ar säl-

djur
val{ross}bete s. -n valross-

betar
val{ross}mustasch s.
val}rätt s.
val}rör{else s.

1vals s. -en -ar cylinder-
formig maskindel o.d.

2vals s. -en -er 1 (musik till)
dans; köra samma gamla v.
ªvard.º 2 ªvard.º lögn; dra
en v. ljuga, bluffa

valsa v. -de 1 bearbeta
med valsar 2 dansa vals;
dansa, fara; ªvard.º ljuga

vals{are s. -n; pl. =, best. pl.
valsarna

vals{bar adj. -t -a
val}sedel s.
val}seger s.
vals}form{ig adj. -t -a
val}situ{at{ion s.
val}skolk s.
val}skolk{are s.
vals}kvarn s.
vals}mask{in s.
vals}mel{odi s.
vals{ning s.
val}språk s. tänkespråk som

valts av ngn för att uttrycka
grundtanken i hans strävan
o.d.

val}späck s.
vals}steg s.
vals}takt s.
val}strat{eg s.
val}strat{egi s.
val}strid s.
vals}tråd s.
vals}verk s. -et; pl. =
vals{verks}arbet{are s.
val}syst{em s.

vals{ör [-ö•r] s. -en -er ªåld.º
val}takt{ik s.
val}takt{isk adj. -t -a
val}tal s.
val}tala v. -de
val}tekn{isk adj. -t -a; v.

samverkan
valt}horn s.; mässingsblåsin-

strument
valt}horn{ist [-is•t] s.
valt{horns}blås{are s.
val}upp{takt s.
val}urna s.
val{uta [-u•-] s. -n valutor

motsvarande värde, veder-
lag, ersättning; ett lands
gällande myntslag el. betal-
ningsmedel

val{uta}av{regl{er{ing s.
val{uta}brott s.
val{uta}börs s. -en -er
val{uta}fond s. Internation-

ella valutafonden
val{uta}för{lust s.
val{uta}för{ordn{ing s.
val{uta}handel s.
val{uta}handl{are s.
val{uta}in{komst s.
val{uta}kont{roll s.
val{uta}kris s. -en -er
val{uta}kurs s.
val{uta}lag s. -en -ar
val{uta}mark{nad s.
val{uta}ned{skriv{ning s.
val{uta}o{ro s. -n
val{uta}pol{it{ik s.
val{uta}pol{it{isk adj. -t -a
val{uta}regl{er{ing s.
val{uta}re{serv s.
val{uta}risk s.
val{uta}sam{arbete s.
val{uta}smuggl{ing s.
val{uta}spekul{ant s.
val{uta}spekul{at{ion s.
val{uta}styr{else s.
val{uta}svin s. ªnedsättandeº
val{uta}syst{em s.
val{uta}till{gång{ar s. pl.
val{uta}trans{akt{ion s.
val{uta}turbul{ens s.
val{uta}un{ion s. EU:s v.
val{uta}ut{flöde s.
val{uta}växl{ing s.
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val{ut{era v. -de börja el.
sluta att beräkna viss
ränta på lån m.m.

val{ut{er{ing s.
val{ut{er{ings}dag s.
val}ut{gång s.
val}ut{slag s.
valv s. -et; pl. =
val}vaka s.
valv}båge s.
valv{bågs}kon{strukt{ion äv.

valv{båge}kon{strukt{ion s.
valvel s. -n valvler klaff

i hjärta m.m.
valvel}fel s.
val}vind s. ªbildl.º
valv}kupa s.
valv}ribba s.
valvs}chef s.; i bank
valv}slag{ning s.
valv}stup{stå{ende s. oböjl.

ªgymn.º
val}år s.
val{ör [-ö•r] s. -en -er värde;
myntsort med åsatt
värde; färgton; be-
tydelsenyans o.d.

val{ör}mål{eri s.
val{ör}tryck s.
val}över{vak{are s.
val}över{vak{ning s.
vamp s. -en; pl. -ar el. -er

ªvard.º kvinna som lägger
an på män; manslukerska

vampa v. -de ªvard.º med
förförelsekonster snärja
en man

vamp{ig adj. -t -a ªvard.º
vamp{ning s. ªvard.º
vamp}typ s.
vamp{yr [-y•r] s. -en -er gen-
gångare som enl. ä. folk-
tro suger sovande männ-
iskors blod; fladdermus;
ªbildl.º utsugare

vamp{yr}film s.
vamp{yr}typ s.
vamp{yr}tänd{er s. pl.

1van adj. -t -a; v. vid ngt
2van s. -en -er mest i pl.; forn-

nordisk gud
van- i sms dåligt, felaktigt,
o-, miss- m.m.

vana s. -n vanor
vanad{in [-i•n] s. -et el. -en

metall
vanad{in}stål s.
vana}gud s.
van}art s. -en oart, dåligt
uppförande o.d.

van}art{ad adj.
van}art{as v.
van}art{ig adj. -t -a vanartad
van}börd{ig adj. -t -a ªåld.º av
låg el. utomäktenskaplig
börd

vand [va•nd] adj. gå i vanda
spår

vand{al [-a•l] s. -en -er
1 hänsynslös förstörare
2 mest i pl.; medlem av
germansk folkstam

vand{al{is{era v. -de hän-
synslöst förstöra

vand{al{is{er{ing s.
vand{al{isk [-a•l-] adj. -t -a
vand{al{ism [-is•m] s. -en
hänsynslös förstör-
elselusta o.d.

vandel s. -n uppförande,
levnadssätt o.d.

vandla v. -de; handla och v.
göra o. låta, bete sig

vandra v. -de
vandr{are s. -n; pl. =, best. pl.

vandrarna
vandr{ar}för{en{ing s.
vandr{ar}hem s.
vandr{ar}känga s.
vandr{ing s. -en -ar
vandr{ings}biblio{tek s.
vandr{ings}fisk s.; t.ex. lax
vandr{ings}hist{oria s.
vandr{ings}kyrka s.
vandr{ings}led s. -en -er
vandr{ings}leg{end s.
vandr{ings}lust s.
vandr{ings}man s., till 1man
vandr{ings}pok{al s.
vandr{ings}pris s., till 1pris
vandr{ings}skott s.; hos växt
vandr{ings}stav s. -en -ar
vandr{ings}sägen s.
vandr{ings}ut{ställ{ning s.
vandr{ings}väg s.
vane}bild{ande adj. oböjl.

vane}djur s.
vane}för{bryt{are s.
vane}handl{ing s.
vane}kristen adj.
vane}kristen{dom s.
vane}männ{iska s.
vane{mäss{ig adj. -t -a
vane{mäss{ig{het s.
vane}rök{are s.
vane}sak s.
vane}slav s. -en -ar
vane}tänk{ande s. -t
van}frejd s. ªåld.º dålig frejd,
vanheder o.d.

van}för adj. -t -a ªåld.º
kroppsligt handikappad

van}före{ställ{ning s. fel-
aktig föreställning

van}för{het s.
vang s. -en -er vangstycke
vang}stycke s. kantbalk
vari trappsteg infogats

van}heder s. skam, nesa
van}heder{lig adj. -t -a
van}hedra v.
van}hedr{ande adj. oböjl.
van}helga v. kränka helgd-
en hos, ohelga

van}helgd s.
van}hävd s. -en misskötsel

av jordbruk
van}hävd{ad adj.
van{hävds}mål s.
van{ilj [-il•j] s. -en växt;

krydda
van{ilj}glass s.
van{ilj}kräm s.
van{ilj}socker s.
van{ilj}stång s.
van{ilj}sås s.
vanill{in [-i•n] s. -et el. -en
ämne som ger vanilj dess
doft

vank s. oböjl. brist, fel; utan
(någon) v.; utan v. och
brist el. lyte

vanka v. -de gå sakta utan
mål; v. av och an

van}kant s. rundad kant
från trädstams yta på
sågat virke

van}kant{ig adj. -t -a; van-
kantiga bräder
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van{kant}såg{ning s.
vank{as v. vankades till-
handahållas, ges; finnas
att få o.d.; det v. lunch

vankel}mod s. -et obeslut-
samhet

vankel}mod{ig adj. -t -a
vankel}mod{ig{het s.
wankel}mot{or [van•k-] s.;

typ av förbränningsmotor
vank}fri adj.
van{lig adj. -t -a
van{lig{en adv.
van{lig{het s. -en -er efter,
(e)mot vanligheten

van{ligt{vis adv.
van}lott{ad adj. missgynnad
van}makt s. -en
van{makts}känsla s.
van}mäkt{ig adj. -t -a
van}mäkt{ig{het s.

1vanna s. -n vannor träfat
för rensning av säd;
sädesrensningsmaskin;
flack skål för kemiska
försök; smältrum i glas-
ugn

2vanna v. -de rensa i vanna
vann{ing s.
van}pryda v. misspryda
van}pryd{nad s.
van}rykte s. komma i v.
van}sinne s.
van{sinn{es}dåd s.
van{sinn{es}färd s.
van{sinn{es}kör{ning s.
van}sinn{ig adj. -t -a
van}sinn{ig{het s. -en -er
van}skap{ad adj.
van}skap{lig adj. -t -a
van}skap{lig{het s. -en -er
van}skap{nad s.
van}skapt adj.
van}skapt{het s.
vansk{lig adj. -t -a
vansk{lig}göra v.
vansk{lig{het s. -en -er
van}sköta v.
van}skötsel s.
van}släkt{as v. urarta o.d.
van}stark adj. -t -a ªprov.º
svag

van}styrd adj. illa styrd

van}styre s.
van}ställa v.
van}ställd{het s.
van}ställ{ning s.
vant s. -et; pl. = el. -er lina
som stöder fartygsmast
mest i sidled

vante s. -n vantar; lägga
vantarna på ªvard.º be-
mäktiga sig

vant}finger s.
vant}krage s.
van}tolka v. misstolka
van}tolk{ning s.
van}trev{nad s.
van}triv{as v.
van}trivsel s.
van}tro s. falsk tro; otro
van}trogen adj. misstrogen

m.m.
vant}skruv s.
vant}sprid{are s.
van}tyda v.
van}tyd{ning s.
vanuat{isk adj. -t -a
vanuat{iska s. -n vanuat-

iskor kvinna
vanuatu{er [-a•t-] s. -n; pl. =
inv. i Vanuatu

van}vett s. vansinne
van}vett{ig adj. -t -a
van}vett{ig{het s. -en -er
van}vett{ing s. -en -ar
van{vetts}handl{ing s.
van}vuxen adj.
van}vård s. -en
van}vårda v.
van{vårds}fall s.
van}vörda v. missakta o.d.
van}vörd{ig adj. -t -a
van}vörd{ig{het s.
van}vörd{nad s.
va-nämnd s.

1van}ära s. vanheder, skam
2van}ära v. vanhedra
van}är{ande adj. oböjl.
vapen s. vapnet; pl. =, best.

pl. vapnen
vapen}af{fär s.
vapen}arsen{al s.
vapen}at{trapp s.
vapen}bok s., till 1bok
vapen}bragd s.

vapen}broder s.
vapen}brödra{skap s.
vapen}bär{ande adj. oböjl.
vapen}bär{are s. ªhist. o.

bildl.º
vapen}drag{are s.
vapen}em{bargo s.
vapen}ex{port s.
vapen}ex{port{ör s.
vapen}fabr{ik s.
vapen}firma s.
vapen}fri adj.
vapen}för adj. -t -a
vapen}för{sälj{ning s.
vapen}gny s.
vapen}gren s.
vapen}gömma s.
vapen}handel s.
vapen}handl{are s.
vapen}hot s. -et; pl. =
vapen}hus s. förhall i kyrka
vapen}inne{hav s.
vapen}kont{roll s.
vapen}lag s. -en -ar
vapen}lever{ans s.
vapen}lic{ens s.
vapen}lös adj. -t -a
vapen}makt s. -en
vapen}mek{an{ik{er s.
vapen}pro{dukt{ion s.
vapen}prydd adj.
vapen}rock s. -en -ar
vapen}skrammel s.
vapen}sköld s.
vapen}slag s.
vapen{slags}be{teckn{ing s.
vapen}smed s.
vapen}smedja s.
vapen}smuggl{ing s.
vapen}stille{stånd s.
vapen{stille{stånds}linje s.
vapen}syst{em s.
vapen}tekn{ik s.
vapen}till{verk{ning s.
vapen}tjänst s.
vapen}vila s. -n vapenvilor
vapen}vård s. -en
vapen}vägra v.
vapen}vägr{an s.
vapen}vägr{are s.
vapen}ära s.
vapen}öva v.
vapen}öv{ning s.
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vap{ör [-ö•r] s. -en -er ªåld.º
uppstötning; väder-
spänning m.m.

1var adv.; som förled i sms ofta
rel.; var är han?; jag vet
inte var han är; var som
helst; här och var

2var pron.; n. -t; var männ-
iska; i var äv. vars mans
mun; var och en äv. en och
var, gen. (substantiviskt)
vars och ens, n. vart och
ett (jfr envar); de fick var
sin krona, var sitt äpple,
var sina två kronor; var
tredje dag, vart tredje
dygn (jfr varannan)

3var s. -et grumlig gulaktig
vätska i inflammerad
vävnad o.d.

4var s. -et; pl. = överdrag till
kudde o.d.

5var s. -en -ar flundrefisk
6var adj. ªåld.º skygg, vak-

sam, försiktig; varse
1vara s. -n varor; butiken har

bra varor för försäljning;
tala för sina varor ªäv.
bildl.º – Sms-fog: varu-.

2vara s. oböjl. ta v. på ta
hand om, bevara; ta sig
till v. akta sig; ta ngt till v.
ta hand om, bevara

3vara s. -t tillvaro o.d.
4vara v. var konj. vore, 

varit, pres. är konj. vare,
imper. var; var så god(a) 
äv. varsågod(a) och stig
fram!

5vara v. -de 1 fortfara,
räcka; bestå  2 utsöndra
var; såret varar (sig)

var{akt{ig adj. -t -a
var{akt{ig{het s.
var{an [-a•n] s. -en -er ödla
var}andra [-an•d-] pron.; gen.

-s; acceptera varandras
brister

var}ann [-ann•] pron. ªvard.º
varandra

var}ann{an [-ann•-] räkn.; n.
vartannat; han kom på
besök v. dag

var{ann{an{dags}frossa s.;
malaria

var{an}ödla s.
var{as v. varades vara sig;

till 3var
var}av adv.
var}bakt{erie s.
var{berg{are s. -n; pl. =, best.

pl. varbergarna inv. i Var-
berg

Var{bergs}bo el. var{bergs}-
bo s. -n -r

var}bild{ning s.
var}bygel s. bygel över ge-

värsavtryckare
var}böld s.
varda v. vart, vorden vordet

vordna; sup. saknas, pres.
varder, pres. konj. varde
ªprov. el. åld.º bli; pojken
vart rädd; varde ljus!

var}dag s. -en el. vard. var-
dan; pl. -ar; till vardags
om vardagarna

var}dag{lig adj. -t -a; vardag-
ligt språk

var}dag{lig{het s. -en -er
var}dags{akt{ig adj. -t -a
var{dags}arbete s.
var{dags}be{styr s.
var{dags}bruk s. oböjl. till v.
var{dags}filo{sofi s.
var{dags}fras s. -en -er
var{dags}före{te{else s.
var{dags}grå adj.
var{dags}göro{mål s.
var{dags}jobb s.
var{dags}klädd adj.
var{dags}kläd{er s. pl.
var{dags}klänn{ing s.
var{dags}kun{skap s.
var{dags}kväll s.
var{dags}lag s. oböjl. i v. om
vardagarna o.d.

var{dags}liv s.
var{dags}lunk s.
var{dags}mat s.
var{dags}miljö s.
var{dags}morgon s.
var{dags}männ{iska s.
var{dags}möda s.
var{dags}nära adj. oböjl.
var{dags}ord s.

var{dags}pro{blem s.
var{dags}re{al{ism s.
var{dags}rum s.
var{dags{rums}soffa s.
var{dags}rut{in s.
var{dags}situ{at{ion s.
var{dags}språk s.
var{dags}syssla s.
var{dags}till{varo s.
var{dags}ting s.
var{dags}vara s.; till 1vara
var{dags}verk{lig{het s.
var{dags}våld s.
var{dags}värld s.
vard{ande s. -t; i v.
varde s. -n vardar sjö- el.
vägmärke i form av sten-
kummel

var}dera pron.; n. vartdera;
ge pojkarna ett äpple v. el.
ge v. pojken ett äpple ge
ett äpple åt var o. en av
pojkarna

var}efter adv.
var{else s. -n -r levande
väsen; ªåld.º tillvaro (t.ex.
ha sin v.)

var}e{mell{an adv.
var}e{mot adv.
var}enda [-en•da] pron.; n.

vartenda; v. dag; v. en,
vartenda ett, äv. vard. var-
endaste en, vartendaste ett

vare sig konj. vare sig du vill
eller ej antingen du vill
eller ej – Uttrycket föregås
av inte e.d. i sådana fraser
som han brydde sig inte
om vare sig böner eller
hot, han kom inte vare sig
i går eller i dag.

var{est adv. ªåld.º var; där;
platsen v. han bodde

var}ev{iga [-e•-] adj.; n. vart-
eviga särskr. äv. ªvard.º v.
dag varenda

var}fågel s.; törnskata
var}för [var•- äv. va•-] adv.
var}för{inn{an adv.
var}för{ut{an adv.
var}för{ut{om adv.
varg s. -en -ar; v. i veum
fredlös person
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varga}tid s. svåra tider
varga}vinter s. hård vinter
varga}väder s. bistert väder
varg}biten adj.
varg{er{ing [-je•-] s. -en -ar
reservtrupp på indelnings-
verkets tid

varg{er{ings}karl s.
varg}flock s. -en -ar
varg}grin s.
varg}grop s.; i ä. tid
varg}hagel s.
varg}hona s.
varg}hund s.
varg}huvud s.
varg{inna s. -n varginnor
varghona

varg}likn{ande adj. oböjl.
varg}päls s.
varg}skinn s.
varg{skinns}påse s.
varg}stam s.
varg}timme äv. varg}timma s.
varg}tjut s.
varg}unge s.
varg}valp s.
var}helst [-hel•st] adv.; särskr.

äv. ªåld.º
var}härd s.
var}i adv.
varia [va•-] s. pl. varje-
handa

1vari{abel [-a•b-] s. -n vari-
abler föränderlig storhet
el. företeelse o.d.

2vari{abel [-a•b-] adj. -t vari-
abla föränderlig, varier-
ande

vari{abel}värde s.
vari{abil{itet [-e•t] s. -en
vari{ans [-an•s el. -an•s] s.

-en -er växling; avvikelse;
mått för statistisk spridning

vari{ans}ana{lys s.
vari{ant [-an•t] s. -en -er

besläktad sido- el. växel-
form; avvikande form el.
typ el. läsart

vari{ant}ex{empl{ar s.
vari{ant}form s. -en -er
vari{at{ion s. -en -er
vari{at{ions}bredd s.
vari{at{ions}möj{lig{het s.

vari{at{ions}rik adj. -t -a
vari{at{ions}rike{dom s.
vari{at{or [-a•t-] s. -n -er
[-o•r-] för (elektrisk) reglering
(t.ex. av hastighet)

var}i{bland adv.
varic{er [-i•s-] s. pl. ªmed.º
åderbråck i ven

vari{era v. -de omväxla,
vara olika; göra olika, ge
omväxling åt

vari{er{bar adj. -t -a
vari{er{ing s. -en -ar
vari{eté s. -n -er serverings-

lokal med underhållning
av sång- o. dansartister

vari{eté}art{ist s.
vari{eté}före{ställ{ning s.
vari{eté}nummer s.
vari{eté}sång{erska s.
vari{et{et [-te•t] s. -en -er bi-
form, avvikande sort

vari{et{ets}namn s.
var}i{från adv.
var{ig adj. -t -a
var}i{gen{om adv.
var{ig{het s.
var}i{kring adv.
var}in{om adv.
var}in{till adv.
var}in{vid adv.
vario{meter [-me•-] s. -n

variometrar ªfys.º mätinstru-
ment

varjag [-a•g] s. -en -er ªhist.º
viking el. nordisk köp-
man i österled, väring

var{je pron.; äv. substantiviskt
var och en; lite av varje

var{je}handa adj. oböjl.; ofta
substantiverat tala om v.

var}jämte adv.
varken konj. han v. kan

eller vill han kan inte
och vill inte heller – 
I apposition kan inte osv.
sättas in, efterföljt av komma,
t.ex. han kom inte, varken
i går eller i dag el. han
kom varken i går eller
i dag.

var}kunna v. -de ªåld.º v. sig
förbarma sig

var}kunn{sam adj. -t -ma
var}kunn{sam{het s.
var{lig adj. -t -a försiktig,
varsam

varm adj. -t -a; bli v. i kläd-
erna hemmastadd

varm}bad s.
varm{bad}hus s.
varm}blod s. -et; pl. = varm-
blodig häst

varm}blod{ig adj. -t -a; v.
häst om häst(ras) med livligt
temperament o. smäcker
kropp m.m.

varm}bona v. v. ett hus
varm}bon{ing s.
varm}bänk s.; för växter
var}med adv.
varm}fodr{ad adj.
varm}front s.; i atmosfären
varm}för{zinka v.
varm}för{zink{ning s.
varm}gar{age s.
varm}gång s., till 1gång
varm}hjärt{ad adj.
varm}hjärt{en{het s.
varm}hus s.; för växter
varm}korv s.
varm}köra v. v. motorn
varm}kör{ning s.
varm}luft s.
varm{lufts}ball{ong s.
varm{lufts}borste s.
varm{lufts}mot{or s.
varm{lufts}ridå s.
varm{lufts}tork s.
varm}mangel s.
varm}mangla v.
varm}mangl{ing s.
varm}rätt s.; jfr 3rätt 2
varm}valsa v.
varm}vals{ning s.
varm}vatten s.
varm{vatten(s)}be{håll{are s.
varm{vatten(s)}be{red{are s.
varm{vatten(s)}flaska s.
varm{vatten(s)}kran s.
varm{vatten(s)}krus s. -et;

pl. =
varna v. -de
var}nagel s. oböjl. ªåld.º av-
skräckande exempel; till
(en) v.
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varn{are s. -n; pl. =, best. pl.
varnarna

varn{ing s. -en -ar
varn{ings}blinker s.
varn{ings}eld s.
varn{ings}flagg s.
varn{ings}flagga s.
varn{ings}klocka s.
varn{ings}lampa s.
varn{ings}ljus s.
varn{ings}läte s.
varn{ings}märke s.
varn{ings}ord s.
varn{ings}rop s.
varn{ings}sign{al s.
varn{ings}skott s.
varn{ings}skylt s.
varn{ings}syst{em s.
varn{ings}tavla s.
varn{ings}tecken s.
varn{ings}text s.
varn{ings}tri{angel s.

1var}om adv.
2var}om konj. v. icke el. inte

om så inte är el. sker o.d.
var}om{kring adv.

1varp s. -en -ar längsgående
skikt av trådar i väv,
ränning i väv

2varp s. -et; pl. = 1 hög av av-
fall från brytning el.
skrädning av malm;
slagghög  2 plats för not-
dragning; draglina till
trål; lina fäst vid varp-
ankare m.m.

1varpa s. -n varpor 1 ej pl.
idrott där man kastar en
skiva av sten el. metall
mot en pinne  2 sten för
varpakastning  3 anordn-
ing för varpning för väv

2varpa v. -de 1 sammanföra
o. ordna trådar till varp
för väv; iordningställa
varp för väv o.d. 2 för-
flytta fartyg o.d. med lina
o. spel m.m.

varpakastning se varp-
kastning

varp}ankare s., till 1ankare
varp{are s. -n; pl. =, best. pl.

varparna

varp}bob{in s.
varp}bom s.
varp}hög s.
varp}kast{ning el. varpa}-

kast{ning s.
varp}krona s.
varp}kyp{ert s.
varp}lina s.
varp{ning s.
varp}trikå s.
varp}tråd s.
var}på adv.
vars [var•s] interj. ªvard.º ja

el. jo v. åja, åjo, för all
del

vars se 1vilken
var{sam adj. -t -ma
var{sam{het s.
varse adj. oböjl. bli v. ngt få
syn på, märka

varse}bli äv. varse}bliva v.
varse}bliv{ning s.
varse{bliv{nings}ob{jekt s.
varsel s. varslet; pl. =, best.

pl. varslen förebud;
förvarning o.d.

varsel}feno{men s.
varsel}ljus s.; t.ex. på bil
varsel}plikt s.; i arbetsrätten
varsel}tid s.
var sin pron. var sitt hopskr.

äv. på var sitt håll
varsk [va•-] adj. -t -a mest om

djur: vaksam, på sin vakt
var}sko [va•rs- el. vars•-] v.

varskodde, varskott, var-
skodd n. varskott, pres.
varskor förvarna; under-
rätta o.d.

var}sko{ende s. -t
varsla v. -de ge förebud,
förebåda m.m.; förvarna;
v. (om) ngt

varsna [var•s- el. va•-] v. -de
bli varse, märka

var}som{helst [-hel•st] adv.;
särskr. äv.

var}stans adv. lite v. på åt-
skilliga ställen

var}så{god interj.; särskr. äv.
var}så{goda interj.; särskr. äv.

1vart adv. till vilken plats; v.
skall du gå?

2vart s. oböjl.; i uttr. någon v.,
ingen v. hopskr. äv. någon-
stans, ingenstans

vart}ann{at [-ann•-] pron.
komma efter v.; om v. i
oordning

vart}efter [-ef•t- el. vart•-]
adv. efter hand

vart}helst [-hel•st] adv.;
särskr. äv.

vart}hän adv.
var}till adv.
vart}som{helst [-hel•st] adv.;

särskr. äv.
vart}åt adv. åt vilket håll
varu- i sms
varu}be{lån{ing s.
varu}be{teckn{ing s.
varu}bil s.
varu}brist s.
varu}bud s.
varu}buss s.
varu}börs s. -en -er
varu}de{klar{at{ion s.
varu}de{klar{era v.
varu}de{klar{er{ad adj.
varu}dis{trib{ut{ion s.
varu}fakta s. pl.
varu}för{sörj{ning s.
varu}grupp s.
varu}hus s. -et; pl. =
varu{hus}kedja s.
varu}in{tag s.
varu}känne{dom s.
varu}lag s. -en -ar
varu}lager s., till 1lager
var}ulv s. man som enl. ä.

folktro kan förvandlas till
varg e.d.; ªäv. bildl.º

varu}mängd s.
varu}märke s.
varu{märk{es}in{trång s.
varu{märk{es}rätt s.
varu}mässa s.
var}under adv.
varu}pro{duc{er{ande adj.

oböjl.
varu}pro{dukt{ion s.
varu}prov s. -et; pl. = el. -er
var}ur adv.
varu}skatt s.
varu}slag s.
varu}smuggl{ing s.
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varu}sorti{ment s.
var}ut{av adv.
var}ut{i adv.
var}ut{inn{an adv. ªåld.º var-
uti

varu}traf{ik s.
varu}trans{port s.
var}ut{över adv.
varu}ut{byte s.
varu}vagn s.
varv s. -et; pl. = 1 i sms

varv-; cirkelrörelse till-
baka till utgångspunkten;
skikt, omgång  2 i sms
varvs-; anläggning för
bygge o. reparation av
fartyg

varva v. -de lägga varvvis;
omväxla; vid tävling
springa el. köra förbi och
få ett varvs försprång

var}vid adv.
varv{ig adj. -t -a; v. lera
varv{ig{het s.
varv{ning s. -en -ar
varv}räkn{are s.
varvs}an{ställd adj.
varvs}arbet{are s.
varvs}de{batt s.
varvs}docka s.
varvs}en{het s.
varvs}före{tag s.
varvs}industri s.
varvs}jobb s.
varvs}kon{cern s.
varvs}kris s. -en -er
varvs}led{ning s.
varvs}ned{lägg{ning s.
varvs}när{ing s.
varvs}om{råde s.
varvs}ort s. -en -er
varvs}pro{dukt{ion s.
varvs}reg{ion s.
varvs}slip s. -en -ar
varvs}stad s., till 1stad
varvs}äg{are s.
varv}tal s.
varv}tals adv.
varv{vis adv.
var}å adv. ªåld.º varpå
var}åt adv.
var}över adv.
vas s. -en -er

Vasa}kärve s.; som dekorativt
motiv m.m.

vasall [-all•] s. -en -er län-
tagare i ä. tid; person el.
stat i beroende ställning
o.d.

vasall}döme s. -t -n
vasall{skap s. -et
vasall}stat s.
Vasa}lopp{et s. best.; skid-

tävling
Vasa{lopps}segr{are s.
Vasa}med{alj s.
Vasa}orden s. best.
vase s. -n vasar 1 risknippe

nedsänkt i vatten som skydd
för fisk o.d.; sädeskärve
m.m. 2 ªprov.º pojkvasker;
ömklig stackare o.d.

vasel{in [-i•n] s. -et el. -en
typ av fett som används i
salvor

vas}form{ig adj. -t -a
1vask s. -en -ar avloppsho i

kök o.d.
2vask s. -et jord el. malm

som skall vaskas el. som
vaskas; ªvard.º tvättning
m.m.

vaska v. -de utvinna metall
gm slamning; ªvard.º
tvätta (t.ex. v. sig) m.m.

vask{are s. -n; pl. =, best. pl.
vaskarna

vask}bord s.
vask{eri [-i•] s. -et -er
vask}malm s.
vask{ning s. -en -ar
vaskul{är [-ä•r] adj. -t -a
hörande till blodkärlen

vas}mål{ning s.
vaso{grafi [-i•] s. -n röntg-
enfotografering av blod-
kärl, angiografi

vaso{mot{or{isk [-to•-] adj.
-t -a; vasomotoriska
nerver kärlutvidgande 
o. -sammandragande

1vass adj. -t -a spetsig, skarp
m.m.; ett strå vassare en
smula bättre el. förmer
e.d.

2vass s. -en -ar gräs; skära

pipor i vassen utnyttja
tillfället att ta för sig

vass}be{vuxen adj.
vass}be{växt adj.
vass}buk s. ªprov. o. finl.º
skarpsill

vass}bälte s.
vass}egg{ad adj.
vass}egg{ig adj. -t -a
vass}hydda s.
vass{ig adj. -t -a; v. strand
vassbevuxen

1vassla s. -n tunn vätska
som bildas vid ystning
el. koagulering av mjölk

2vassla v. -de; v. sig bilda
vassla o.d.

vassle s. -n vassla
vassle{akt{ig adj. -t -a
vassl{ig adj. -t -a; v. filbunke
vasslipad avstavas

vass}slip{ad adj.
vass}matta s.
vass}näst adj.
vass}pipa s.
vass}rugge el. vass}rugg s.
vass}rör s.
vass{rörs}flöjt s.
vasstrå avstavas vass}strå s.
vass}tung{ad adj.
vass}täckt adj.
vass}täkt s.
vass}vippa s.
vass}ögd adj.
vater}bom s.; utfällbar utanför

fartygssida för förtöjning o.d.
vater}bord s. däcksplanka
närmast fartygssida

vater}stag s.; mellan bogspröt
o. stäv

Vatik{an{en [-a•n-] namn
påvens residens el. det
under påven lydande
området i Rom; den påv-
liga regeringen o.d.

Vatik{an}kon{cili{um el.
Vatik{an}kon{sili{um s.

vatik{ansk [-a•n-] adj. -t -a
watt [vatt] s. -en; pl. =
enhet för effekt om 1
joule per sekund

vatt}blå adj. färglös
vatten s. vattnet; pl. =, best.
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pl. vattnen; gå över ån
efter v.; ta sig v. över
huvudet

vatten}aloe s.
vatten}av{stöt{ande adj. 

oböjl.
vatten}av{vis{ande adj. oböjl.
vatten}bad s.
vatten}bal{ans s.
vatten}bas{er{ad adj.; om

färger o.d.
vatten}bass{äng s.
vatten}be{håll{are s.
vatten}bland{ad adj.
vatten}blank adj. -t -a
vatten}blask s.
vatten}blink s. -en växt
vatten}blom{ning s.
vatten}blå adj.
vatten}blåsa s.
vatten}brist s.
vatten}bruk s.
vatten}bruk{are s.
vatten}bryn s.
vatten}bråck s.
vatten}buffel s.
vatten}buren adj.
vatten}bygg{nad s.
vatten}bädd s.
vatten}bär{are s.
vatten}cistern s.
vatten}cykel s., till 1cykel
vatten}del{are s.
vatten}djup s.
vatten}djur s.
vatten}dom s. -en -ar
vatten}dom{are s.
vatten}dom{stol s.
vatten}drag s.
vatten}driv{ande adj. oböjl.

v. medicin
vatten}droppe s.
vatten}dränka v.
vatten}dränk{ning s.
vatten}fall s.
vatten}fall{are s. -n; pl. =,

best. pl. vattenfallarna an-
ställd vid vattenfallsverket

vatten{falls}styr{els{en s.
best.

vatten{falls}verk s.
vatten}fast adj.
vatten}filter s.

vatten}flaska s.
vatten}fläck s.
vatten}flöde s.
vatten}fylla v.
vatten}fylld adj.
vatten}fågel s.
vatten}färg s.
vatten{färgs}bild s.
vatten}för{ing s.
vatten}för{o{ren{ing s.
vatten}för{sörj{ning s.
vatten}glas s.
vatten}grav s.
vatten}halt s.
vatten}halt{ig adj. -t -a
vatten}hink s.
vatten}hjul s.
vatten}ho s.
vatten}hål s.
vatten}kamma v.
vatten}kam{ning s.
vatten}kanna s.
vatten}kan{on s., till 2kanon
vatten}karaff s.
vatten}karaff{in s.
vatten}kask{ad s.
vatten}kastrull s.
vatten}kittel s.
vatten}klar adj. -t -a
vatten}klos{ett s.
vatten}klöver s.
vatten}konst s.
vattenkoppor se vattkoppor
vatten}kraft s. – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
vatten{kraft(s)}an{lägg{ning s.
vatten{kraft(s)}till{gång s.
vatten{kraft(s)}ut{bygg{nad s.
vatten}kraft{verk s.
vatten}kran s.
vatten}krasse s.
vatten}kruka s.
vatten}kval{itet äv. vatten}-

kval{ité s.
vatten}kvarn s.
vatten}kyld adj.
vatten}lag s. -en -ar
vatten}led s. -en -er
vatten}led{ning s.
vatten{led{nings}nät s.
vatten{led{nings}rör s.
vatten{led{nings}vatten s.
vatten}linje s.

vatten}loppa s.
vatten}lås s.
vatten}läcka s.
vatten}löp{are s.; insekt
vatten}lös{lig adj. -t -a
vatten}lös{ning s.
vatten}madrass s.
vatten}magas{in s.
vatten}massa s.
vatten}mel{on s.
vatten}mängd s.
vatten}märke s. 1 i papper

m.m. 2 växt
vatten}mät{are s.
vatten}nivå s.
vatten}om{råde s.
vatten}orm s.
vatten}pass s. -et; pl. = red-
skap för prövning av
ngts horisontala läge o.d.

vatten}pest s.; växt
vatten}pipa s.
vatten}pist{ol s.
vatten}plan{ing s.
vatten}plask s.
vatten}polo s. -n
vatten}post s.
vatten}prov s. -et; pl. = el. -er
vatten}pump s.
vatten}puss s.
vatten}pärla s.
vatten}pöl s.
vatten}rall{are s. ªvard.º
arbetare vid vatten-
kraftsbygge

vatten}regl{er{ing s.
vatten}ren{ing s.
vatten}re{servo{ar s.
vatten}resurs{er s. pl.
vatten}rik adj. -t -a
vatten}råtta s.
vatten}ränna s.
vatten}rätt s.
vatten{rätts}dom{are s.
vatten}rätts{lig adj. -t -a
vatten}rök s.
vatten}saml{ing s.
vatten}sjuk adj. -t -a
vatten}skada s.
vatten}skad{ad adj.
vatten}skalle s.; sjukdom m.m.
vatten}skida s.
vatten{skid}åk{are s.

vattenaloe 1008

21202 Ordlista V  12-11-27  10.44  Sida 1008



vatten{skid}åk{ning s.
vatten}skopa s.
vatten}skoter s.
vatten}slang s. -en -ar
vatten}sork s.
vatten}spann s., till 1spann
vatten}spegel s.
vatten}spegl{ing s.
vatten}spindel s.
vatten}sprid{are s.
vatten}sprut{ande adj. oböjl.
vatten}stråk s.
vatten}stråle s.
vatten}ström s.
vatten}stånd s. -et; pl. =
vatten{stånds}mät{are s.
vatten}stämpel s.
vatten}stänk s.

1vatten}sug s. -en -ar pump
2vatten}sug s. -et
vatten}svin s.
vatten}svull{nad s.
vatten}syst{em s.
vatten}säck s.
vatten}säker adj.
vatten}säng s.
vatten}tank s.
vatten}taxa s.
vatten}temp{er{at{ur s.
vatten}till{försel s.
vatten}till{gång s.
vatten}torn s. -et; pl. =
vatten}tryck s.
vatten}tunna s.
vatten}turb{in s.
vatten}tål{ig adj. -t -a
vatten}täkt s.
vatten}tät adj. vattentätt

vattentäta
vatten}upp{fordr{ing s.
vatten}var{else s.
vatten}verk s.
vatten}virvel s.
vatten}vård s. -en
vatten}väg s.
vatten}värm{are s.
vatten}växt s.
vatten}yta s.
vatten}åder s.
vatten}ånga s.
vatten}ämbar s.
vatten}ödla s.
vatten}ösa v. ösa vatten på

vatten}ös{ning s.
vatten}över{dom{stol s.
vatt}gröt s.; kokt på vatten o.

(korn el.) rågmjöl
wattimme avstavas watt}-

timme äv. wattimma
avstavas watt}timma s.

vatt}kopp{or äv.
vatten}kopp{or s. pl. ªmed.º

watt}lös adj. -t -a
watt}meter s. -n wattmetrar

för mätning av elektrisk effekt
vattna v. -de; v. krukväxter-

na; v. sig
vattn{are s. -n; pl. =, best. pl.

vattnarna
vattn{as v. vattnades; det

vattnas i munnen
vattn{ig adj. -t -a
vattn{ing s. -en
vattn{ings}plats s.
vattra v. -de göra vågig el.
flimrande som en vattenyta

vattr{ad adj. vattrat; vattrat
siden

vattr{ing s. -en -ar
watt}sekund s. joule
vattu}man s., till 1man
vattenbärare m.m.; mest
i best. Vattumannen stjärn-
bild

vattu}sikt{ig adj. -t -a som
lider av vattusot

vattu}skräck s.; virussjukdom
(hos hundar)

vattu}sot s. -en ªåld.º sjuklig
ansamling av vatten i
kroppen

vatt}ved s. skada på kärn-
veden i äldre tallar

vatt}väll{ing s.; på vatten och
mjöl

vaude{ville [vådevill•] s. -n
[-en] -r [-er] äv. våde{vill
[-ill•] -en -er lustspel med
inlagda visor m.m.

vaude{ville}för{fatt{are s.
vax s. -et -er
vaxa v. -de
vax{art{ad adj.
vax}av{tryck s.
vax}bild s.
vax}blek adj. -t -a

vax}böna s.
vax}docka s.
vax}duk s.
vax{duks}fodr{al s.
vax{duks}pärm s.
vax}fig{ur s.
vax}gul adj. -t -a
vax}hud s.
vax}kab{in{ett s.
vax}kaka s.
vax}ljus s.
vax{ning s.
vax}papper s.
vax}propp s.
vax}skiv{ling s.
vax}taft s.
vax}tavla s.
vax}tänd{sticka s.
vax}vit adj. vaxvitt vaxvita
wc [ve•se] s. wc:t; pl. wc:n

el. wc, best. pl. wc:na
vattenklosett

wc-stol s.
VD s. VD:n VD:ar el. vd

vd:n vd:ar verkställande
direktör

V-dal [ve•-] s. V-formig dal
1ve s. oböjl. vånda, olycka

o.d.; ditt väl och ve
2ve interj. ªåld.º ve dig!
webb}adress [vebb•- el.
oebb•-] s. adress till en
webbsida

webb}an{svar{ig adj. -t -a ofta
substantiverat; person som
har det övergripande an-
svaret för en webbplats

webb{en [vebb•- el. oebb•-]
s. best. World Wide Web,
en funktion på Internet
varigenom man kan
hämta olika slags in-
formation

webb}läs{are s. datorpro-
gram som hämtar och
visar information via
World Wide Web

webb}plats s. mängd in-
formation om ett visst
ämne som någon present-
erar via World Wide Web

webb}sida s. den informat-
ionsmängd på en webb-
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plats som man kan nå
utan att behöva gå vid-
are en länk

veck s. -et; pl. =
1vecka s. -n veckor – Samm-

ansättningsfog, se resp. ord.
2vecka v. -de lägga i veck
veck}berg s.
veck{ig adj. -t -a
veckla v. -de vika runt el.

upp, vira, linda o.d.
veckl{are s. -n; pl. =, best. pl.

vecklarna fjäril
veckl{ar}fjäril s.
veckl{ar}larv s. -en -er
veckl{ing s. -en -ar
veck{ning s. -en -ar
vecko}bilj{ett s.
vecko}blad s.; i tidnings-

namn
vecko}dag s.
vecko{dags}park{er{ing s.
vecko}gammal adj.
vecko}handla v.
vecko}helg s.
vecko{lig adj. -t -a som åter-
kommer varje vecka

vecko}lång adj. -t -a
vecko}lön s.
vecko}magas{in s.
vecko}pendla v.
vecko}pendl{ing s.
vecko}peng s.
vecko}press s. -en
vecko}schema s.
vecko}skifte s.
vecko}slut s. -et; pl. =
vecko{sluts}kurs s.
vecko{sluts}resa s.
vecko{sluts}traf{ik s.
vecko}tal s. i v.
vecko}tid{ning s.
vecko{tid{nings}följe{tong s.
vecko{tid{nings}journ{al{ist s.
vecko}tid{skrift s.
vecko}timme äv. vecko}-

timma s.
veckovill se veckvill
vecko{vis adv.
veck}rik adj. -t -a
veck}vill äv. vecko}vill adj.

-t -a osäker om vilken
veckodag det är

veck}ända el. veck}ände s.
veckoslut

ved s. -en
ved{art{ad adj.
ved}backe s.
ved}bod s.
ved}brand s.
ved}bär{are s.
vedel s. -n växt; mest som

efterled i sms, t.ex. sötvedel
vedel}art s.
ved}eld{ad adj.
veder- i sms vid, emot,
mot, åter m.m.

veder}bör v. oböjl. den (dem)
det v. den (dem) som det
gäller o.d.

veder}bör{ande adj. oböjl.;
ofta substantiverat (den)
som det här är fråga om;
man bör begära av varje
svensk att v. själv tar ställ-
ning i frågan

veder}bör{lig adj. -t -a be-
hörig, tillbörlig

veder}bör{lig{en adv.
veder{delo}man s., till 1man

ªåld.º motståndare
veder}döp{are s. anhängare
av omdop av vuxna i ä.
tid

veder}far{as v. vederfors,
vederfarits, vederfaren
vederfaret vederfarna,
pres. vederfar(e)s ªåld.º
komma ngn till del; få 
del av

veder}få{ende s. -t ªåld.º
veder}fås v.; pres. =, sup.

vederfåtts ªåld.º tillfriskna,
bli återställd

veder}gälla v. återgälda o.d.
veder}gäll{ning s.
veder{gäll{nings}akt{ion s.
veder}häft{ig adj. -t -a pålit-
lig

veder}häft{ig{het s.
veder}kvicka v. vederkvickte
stärka, uppfriska

veder}kvick{else s. -n -r
veder}lag s. -et; pl. = ersätt-
ning o.d.; murparti som
stöd för valv el. båge

veder{lags}jord s.; vid jordbyte
veder{lags}mur s.
veder}like s.; jämlike
veder}lägga v. motbevisa

o.d.
veder}lägg{ning s.
veder}mäle s. -t -n tecken

på ynnest, bevis
veder}möda s.; svår möda,
besvär o.d.

veder}namn s. öknamn; bi-
namn

veder}part s. ªåld.º motpart
veder}sak{are s. -n; pl. =,

best. pl. vedersakarna mot-
ståndare

veder}stygg{lig adj. -t -a av-
skyvärd, ryslig o.d.

veder}stygg{lig{het s. -en -er
veder}tagen adj. allmänt
antagen, gängse

veder}vilja s. motvilja
veder}våga v. sätta på spel;
ta risken av; våga sig på

veder}värd{ig adj. -t -a av-
skyvärd, otäck o.d.

veder}värd{ig{het s. -en -er
vedett}båt [-ett•-] s. mindre
örlogsfartyg för bevak-
ningstjänst m.m.

ved}famn s.
ved}fång s. -et; pl. =
ved}hugg{are s.
ved}hugg{ning s.
ved}hög s.
ved{isk adj. -t -a; vediskt

språk i de äldsta fornindiska
skrifterna

ved{iska s. -n språk
ved}kap s. -en -ar kapklinga
ved}kap{ning s.
ved}kast s. -en -er
ved}klabb s. -en -ar el.

ved}klabbe -n vedklabbar
ved}klamp s. -en -ar
ved}korg s.
ved}kubbe el. ved}kubb s.
ved}lass s.
ved}lider s. ªprov. o. finl.º
ved}lår s. -en -ar
ved}pinne s.
ved}skjul s.
ved}spis s. -en -ar
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ved}stack s.
ved}stapel s.
ved}såg s.
ved}såg{ning s.
ved}trave s.
ved}trä s.
ved}upp{lag s.
ved}yxa s.
ved}ämne s. lignin
week}end [vi•k- el. oi•k-] s.

-en -er
week{end}stuga s.
week{end}ställe s.
vega}mössa s.; skärmmössa

med låg kant o. platt kulle
veget{abilie}pro{dukt{ion s.
veget{abili{er [-getabi•-] s.

pl.; födoämnen ur växt-
riket; grönsaker

veget{abil{isk [-i•l-] adj. -t -a
växt-, ur växtriket

veget{ari{an [-a•n] s. -en -er
person som endast äter
föda från växtriket jämte
i vissa fall mjölk

veget{ari{an{ism [-is•m] s.
-en

veget{ari{ansk [-a•n-] adj.
-t -a

veget{ar{isk [-ta•-] adj. -t -a;
v. kost kost ur växtriket

veget{ar{ism [-is•m] s. -en
vegetarianism

veget{at{ion s. -en -er växt-
lighet, växtliv, växtsam-
hälle m.m.

veget{at{ions}bälte s.
veget{at{ions}gräns s.
veget{at{ions}peri{od s.
veget{at{ions}reg{ion s.
veget{at{ions}rik adj. -t -a
veget{at{iv [-i•v äv. ve•- el.
vegg•-] adj. -t -a tillväxt-;
overksam, vegeterande;
v. fortplantning

veget{era v. -de leva i andlig
overksamhet; om växt:
leva

veget{er{ing s.
vehikel [-ikk•-] s. -n

vehiklar medel för kom-
munikation

vejde s. -n växt

vejde}färg s.
vek adj. -t -a böjlig, mjuk;
svag o.d.; veka livet under
bröstkorgen

veka v. -de uppmjuka o.
tvätta hud före garvning

veke s. -n vekar
veke}garn el. vek}garn s.
veke}tåg s. -en ªbot.º
vekgarn se vekegarn
vek{het s.
vek}hjärt{ad adj.
vek}hjärt{en{het s.
ve}klaga v.
ve}klag{an s.
vek{lig adj. -t -a
vek{lig{het s.
vek{ling s. -en -ar veklig
person

vekna v. -de bli vek,
mjukna m.m.

vek{ning s.; till veka
vekt{or s. -n -er [-o•r-]; stor-
het uppbyggd av kom-
ponenter av storlek o.
riktning o. grafiskt fram-
ställd med en riktad pil m.m.

vekt{or}ana{lys s.
vekt{ori{ell [-ell•] adj. -t -a
vela v. -de ªvard.º vara obe-
slutsam; vimsa o.d.

1vel{ar [-a•r] adj. -t -a ªspråkv.º
2vel{ar [-a•r] s. -en -er

ªspråkv.º bakre gomljud
vele s. -n velar ªprov.º velig
person

vel{ig adj. -t -a obeslutsam;
vimsig; fjollig o.d.

vel{ig{het s.
vel{ing s. -en -ar ªvard.º velig
person

well}papp [vell•-] s. för-
packningsmaterial med
skikt av veckat papper,
vågpapp

well{papp}kart{ong s.
velo{ci{ped [-e•d] s. -en -er

ªåld.º cykel
velo{ci{ped}lykta s.
velo{drom [-å•m] s. -en -er
rundbana med doserade
kurvor för cykeltävling

velour [-o•r] s. -en ylletyg

med kort jämnskuren
lugg; sammet

velour}klädd adj.
velour}kläd{er s. pl.
velour}pappa s.; tidigare

(1970-talet) skämtsamt om
pappa som visar mjukhet och
gärna tar hand om barn och
familj

welter}vikt [vel•t-] s.; vikt-
klass mellan lättvikt o.
mellanvikt i boxning o.
brottning

welter}vikt{are s. -n; pl. =,
best. pl. welterviktarna

welter{vikts}box{are s.
velv{et{in [-i•n] s. -en bom-
ullssammet

vel{äng [-än•] s. -en fint
pergament av lamm- el.
kalvskinn

1vem pron. rel.; gen. vems som
subjekt i bisats vem som,
t.ex. jag vet inte vem som
har gjort det; hon kan
välja vem hon vill

2vem pron. interr.; gen. vems;
vem väljer hon?

vem}helst [-hel•st] pron.;
särskr. äv. ªåld.º

ve}mod s. -et längtansfull
sorgsenhet, svårmod 
o.d.

ve}mod{ig adj. -t -a
ve}mod{ig{het s.
ve{mods}bland{ad adj.
ve{mods}drag s.
ve{mods}full adj. -t -a
ve{mods}stäm{ning s.
vem}som{helst [-hel•st]

pron.; särskr. äv.
ven s. -en -er 1 blodkärl
som för blod till hjärtat,
blodåder  2 gräs

ven}art s.
ven}blod s.
vend{er s. pl. västslavisk be-
folkning i norra Tysk-
land i ä. tid

vend{etta [-ett•-] s. -n
vendettor korsikansk
blodshämnd

vend{isk adj. -t -a
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vener{abel [-a•-] adj. -t
venerabla vördnadsvärd

vener{at{ion s. -en vördnad,
aktning, hänsyn

venereo{log [-å•g] s. -en -er
venereo{logi [-gi•] s. -n
vetenskapen om köns-
sjukdomarna

venereo{log{isk [-å•g-] adj.
-t -a

vener{isk [-ne•-] adj. -t -a; v.
sjukdom könssjukdom

veneti{an [-tsia•n] s. -en -er
venetianare

veneti{an{are [-tsia•n-] s. -n;
pl. =, best. pl. venetianarna
inv. i Venedig el. Veneto

veneti{ansk [-a•n-] adj. -t -a
veneti{anska s. -n veneti-

anskor 1 ej pl.; dialekt
2 kvinna

venezolan se venezuelan
venezolansk se venezuelansk
venezolanska se venezuel-

anska
venezuel{an [-a•n] äv.

venezol{an s. -en -er inv.
i Venezuela

venezuel{ansk äv. venezol{-
ansk adj. -t -a

venezuel{anska äv. venezol{-
anska s. -n venezuelanskor
kvinna

ven}havre s.
venia s. oböjl. tillstånd att

predika; en v.
vent{il [-i•l] s. -en -er
vent{il{at{ion s. -en -er
vent{il{at{ions}fläkt s.
vent{il{at{ions}luft s.
vent{il{at{ions}syst{em s.
vent{il{at{ions}trumma s.
vent{il{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-] ªtekn.º fläkt m.m.

vent{il}bas{un s.
vent{il{era v. -de åstad-
komma luftväxling i,
vädra, lufta; dryfta el.
diskutera uppsats m.m.

vent{il{er{bar adj. -t -a
vent{il{er{ing s.
vent{il{er{ings}syst{em s.
vent{il}gummi s.

vent{il}hus s.
vent{il}lucka s.
vent{il}ruta s.
vent{il}snöre s.
ventr{ikel [-ikk•-] s. -n

ventriklar magsäck;
vätskefyllt rum i hjärna;
hjärtkammare

ventr{ikel}inne{håll s.
Venus}atmo{sfär s.
venus}berg s.; framför blygd-

ben hos kvinna
venus}hår s.; växt
Venus}pass{age s.; framför

solskivan
venus}sko s.; växt
ven}vägg s.
ven{ös [-ö•s] adj. -t -a till

ven 1; venöst blod icke
syrsatt

vepa s. -n vepor sängtäcke
el. väggbonad av ylle, mest
från ä. tid

ver{anda [-an•d-] s. -n
verandor

ver{anda}dörr s.
ver{anda}trappa s.
verb s. -et; pl. = ordklass
som anger handlingar,
tillstånd o.d.

verba s. pl. ord; (uttrycka
ngt) i klara v. klart och
tydligt

verb{al [-a•l] adj. -t -a verb-
o.d.; ord-, språklig,
hemmastadd i språket
o.d.; ordagrann

verb{al}abs{trakt s. -et -er
verb{al}ad{jekt{iv s.
verb{al}böj{ning s.
verb{al}form s. -en -er
verb{al}in{spir{at{ion s.; ord

för ord
verb{al{is{era v. -de uttrycka
i ord

verb{al{is{er{ing s.
verb{al{ism [-is•m] s. -en

meningslöst ordflöde
verb{al{iter [-a•-] adv. orda-
grant

verb{al}not s. -en -er munt-
ligt diplomatiskt meddel-
ande

verb{al}sub{stant{iv s.
verb{at{im adv. ordagrant
verb}böj{ning s.
verbena [-be•-] s. -n

verbenor växt
verbena}olja s.
verb}form s. -en -er
verb}änd{else s.
veri{fi{era v. -de fastställa
riktigheten av, bestyrka,
intyga med bilagda handl-
ingar

veri{fi{er{bar adj. -t -a
veri{fi{er{bar{het s.
veri{fi{er{ing s.
veri{fik{at [-a•t] s. -et; pl. =
bestyrkande handling el.
bilaga, kvitto o.d.

veri{fik{at{ion s. -en -er be-
styrkande o.d.; verifikat

veri{fik{at{ions}handl{ing s.
ver{ism [-is•m] s. -en rikt-
ning inom (italiensk) litterat-
ur o. konst som syftar till
verklighetsskildring i var-
daglig miljö

ver{ist s. -en -er
ver{ist{isk adj. -t -a
ver{it{abel [-a•-] adj. -t verit-

abla verklig, sannskyldig,
äkta

verk s. -et; pl. =; i själva
verket i verkligheten

verka v. -de
verk{an s.; best. =; i pl. an-

vänds verkningar; en v.
verk{ans}eld s.
verk}hel{ig adj. -t -a ªåld.º
verk}hel{ig{het s. ªåld.º
verk}klinga s.; för hovslagare

m.m.
verk{lig adj. -t -a
verk{lig{en adv. i verklig-
heten; i sanning; faktiskt
m.m.

verk{lig}göra v.
verk{lig{het s. -en -er
verk{lig{hets}an{knyt{ning s.
verk{lig{hets}bak{grund s.
verk{lig{hets}bild s.
verk{lig{hets}flykt s.
verk{lig{hets}främm{ande adj.

oböjl.
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verk{lig{hets}för{ankr{ad adj.
verk{lig{hets}för{ankr{ing s.
verk{lig{hets}för{falsk{ning s.
verk{lig{hets}i{akt{tag{else s.
verk{lig{hets}in{tryck s.
verk{lig{hets}kon{takt s.
verk{lig{hets}materi{al s.
verk{lig{hets}nära adj. oböjl.
verk{lig{hets}prägel s.
verk{lig{hets}sinne s.
verk{lig{hets}skildr{ing s.
verk{lig{hets}syn s.
verk{lig{hets}trogen adj.
verk{lig{hets}under{lag s.
verk{lig{hets}upp{fatt{ning s.
verk{lig{hets}upp{lev{else s.
verk{lig{hets}åter{giv{ning s.
verk}mäst{are s.; arbetsledare
verk{ning s. -en -ar mest i pl.
verk{nings}eld s.
verk{nings}full adj. -t -a
verk{nings}för{måga s.
verk{nings}grad s.
verk{nings}lös adj. -t -a
verk{nings}medel s.
verk{nings}sätt s.
verk{sam adj. -t -ma
verk{sam{het s. -en -er
verk{sam{hets}be{hov s.
verk{sam{hets}be{rätt{else s.

ªfinl. äv.º förvaltningsbe-
rättelse

verk{sam{hets}form s. -en -er
verk{sam{hets}fält s.
verk{sam{hets}gren s.
verk{sam{hets}idé s.
verk{sam{hets}in{rikt{ning s.
verk{sam{hets}led{are s. ªfinl.º
verk{sam{hets}lust s.
verk{sam{hets}om{råde s.
verk{sam{hets}plan{er{ing s.
verk{sam{hets}år s.
verks}chef s.
verks}ingenj{ör s.
verk}skydd s.
verks}led{ning s.
verks}läk{are s.
verks}stadga s., till 2stadga
verks}styr{else s.
verk}stad s. -en el. vard.

verkstan, pl. verkstäder
lokal för hantverk el.
mekanisk industri m.m.

verk{stads}arbet{are s.
verk{stads}arbete s.
verk{stads}bygg{nad s.
verk{stads}för{en{ing s.
verk{stads}före{tag s.
verk{stads}golv s.; ªbildl.º på

verkstadsgolvet
verk{stads}industri s.
verk{stads}klubb s.
verk{stads}lok{al s.
verk{stads}pro{dukt s.
verk{stads}skola s.
verk{stads}tekn{ik s.
verk{stads}tekn{isk adj. -t -a
verk}ställa v.
verk}ställ{ande adj. oböjl. v.

direktör
verk}ställ{are s.
verk}ställ{bar adj. -t -a
verk}ställ{bar{het s.
verk}ställ{ig{het s. gå i v.
verkställas, utföras

verk{ställ{ig{hets}före{skrift s.
verk{ställ{ig{hets}ord s.;

i order o.d.
verk}synd s.
verk}tum s. ªåld.º gammal
tum

verk}tyg s. -et; pl. = redskap
för bearbetning av
material m.m.; ªäv. bildl.º

verk{tygs}back s. ªfinl.º verk-
tygslåda

verk{tygs}låda s.
verk{tygs}mask{in s.
verk{tygs}sats s.
verk{tygs}skåp s.
verk{tygs}stål s.
verk{tygs}väska s.
vermi{cell{er [-ell•-] s. pl.
trådformiga makaroner

vermi{cell}soppa s.
vermouth [värr•mutt el.
-mott] äv. vermut s. -en
kryddat starkvin smak-
satt med malört

vermouth}but{elj s.
vermut se vermouth
verniss{age [-a•s] s. -n [-en]

-r [-er]; öppnande av
konstutställning, första
visningen

verniss{age}dag s.

verniss{age}fest s.
verniss{age}publ{ik s.
veronika [-rå•- äv. -ro•-] s.

-n veronikor växt
veronika}blå adj.
ve}rop s.
vers s. -en; pl. -er äv. -ar

1vers{al [-a•l] s. -en -er stor
bokstav

2vers{al [-a•l] adj. -t -a;
versalt U stort U

vers{al}bok{stav s.
vers{at{il [-i•l] adj. -t -a rör-
lig i intellektet; mångsidig;
ombytlig

vers}bygg{nad s.
vers}drama s.
vers{er{ad adj. belevad,
världsvan

vers}form s. -en -er
vers}fot s., till 1fot
versi{fi{era v. -de sätta el.
avfatta på vers

versi{fi{er{ing s.
versi{fik{at{ion s. -en -er
versbyggnad o.d.

versi{fik{at{or{isk [-to•-] adj.
-t -a

versi{fik{at{ör [-ö•r] s. -en -er
versmakare

vers{ion [värso•n] s. -en -er
avfattning el. utform-
ning; läsart; tolkning,
översättningsprov

vers}konst s.
vers}lära s.
vers}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. versmakarna
vers}mått s.
vers}rad s. -en -er
vers}schema s.
verst s. -en; pl. = gammalt

ryskt längdmått utgörande ca
1 km

vers}tekn{isk adj. -t -a
vertebr{at [-a•t] s. -en -er
ryggradsdjur

vertebr{at}fauna s.
1vert{ik{al [-a•l] adj. -t -a lod-

rät, lod-
2vert{ik{al [-a•l] s. -en -er

lodrät linje m.m.
vert{ik{al}axel s.
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vert{ik{al}cirkel s.; på himmel-
en m.m.

vert{ik{al}led s. oböjl. i v.
vert{ik{al}linje s.
vert{ik{al}plan s. -et
vert{ik{al}vinkel s. motstå-
ende vinkel vid två räta
linjers skärningspunkt

verv s. -en kraft o. livfull-
het, glöd o.d.

vesen adj. veset vesna ªprov.º
dålig, klen, svag o.d.

ves{ir [-i•r] äv. 1vis{ir s. -en 
-er hög ämbetsman i muslim-
ska länder i ä. tid

ves{ir}värd{ig{het s.
vesper s. -n vesprar afton-
gudstjänst, aftonsång
m.m.

vesper}guds{tjänst s.
vesper}ring{ning s.
vesselart se vessleart
vesselsnabb se vesslesnabb
vessla s. -n vesslor rovdjur;
motordrivet fordon för
färd på snö m.m.

vessle}art el. vessel}art s.
vessle}snabb el. vessel}-

snabb adj. -t -a
vest{al [-a•l] s. -en -er präst-
inna i Vestas tempel i det
forntida Rom; kysk
kvinna, mö

vest{al{isk adj. -t -a
western se västern
west{fal{isk adj. -t -a
vestibul [-u•l] s. -en -er
tambur, förhall

vestibul}dörr s.
veta v. visste, vetat, pres. vet

1vet{ande adj. oböjl. mindre v.
själsligt efterbliven o.d.;
väl v. att medveten om
att

2vet{ande s. -t; mot bättre v.
vet{bar adj. -t -a
vete s. -t sädesslag
vete}ax s. -et; pl. =
vete}berg s. ªbildl.º
vete}bröd s.
vete{bröds}krans s.
vete}bulle s.
vete}fält s.

vete}grodd s.
vete}kli s.
vete}korn s.
vete}krans s.
vete}lev s.
vete}längd s.
vete}mjöl s.
vete{mjöls}klister s.
veten{skap s. -en -er
veten{skapa v. -de ªvard.º
veten{skap{are s. -n; pl. =,

best. pl. vetenskaparna
veten{skap{lig adj. -t -a
veten{skap{lig{het s.
veten{skaps}akademi s.
veten{skaps}gren s.
veten{skaps}hist{oria s.
veten{skaps}hist{or{isk adj.

-t -a
veten{skaps}man s., till 1man
veten{skaps}om{råde s.
veten{skaps}teori s.
vete}odl{ing s.
vet{er{an [-a•n] s. -en -er
gammal krigare; gammal
erfaren yrkes- el. idrotts-
man m.m.

vet{er{an}bil s.; av ä. modell
vet{er{an{bils}rally s.
vet{er{an}klass s.
vet{er{an}mäst{er{skap s.
vet{er{an}sold{at s.

1vet{er{in{är [-ä•r] s. -en -er
djurläkare

2vet{er{in{är [-ä•r] adj. -t -a;
veterinära skrifter

vet{er{in{är}be{sikt{ning s.
vet{er{in{är}ex{am{en s.
vet{er{in{är}hög{skola s.
vet{er{in{är}kont{roll s.
vet{er{in{är}med{ic{in s. vet-

erinärmedicine doktor
vet{er{in{är}med{ic{insk adj.

-t -a
vet{er{in{är}mot{tag{ning s.
vet{er{in{är}råd s. -et; pl. =
vet{er{in{är}styr{els{en s. best.
vet{er{in{är}tjänst s.
vet{er{lig adj. -t -a känd, be-
kant

vet{er{lig{en adv. såvitt känt
är o.d.; mig v. såvitt jag
vet

vet{er{ligt adv. veterligen;
mig v.

vete}skörd s.
vete}åker s.
vet}gir{ig adj. -t -a
vet}gir{ig{het s.
veto s. -t -n förbud, nej
veto}rätt s. rätt att vägra
godkännande el. bekräft-
else o.d.

vet}saga s. sciencefiction-
berättelse

vet{skap s. -en kännedom
o.d.

vett s. -et; med v. och vilja
avsiktligt

vetta v. vette, vettat, pres.
vetter ha läge el. vara
riktad åt visst håll o.d.

vette s. -n vettar konst-
gjord lockfågel m.m.

vett{ig adj. -t -a
vett{ig{het s.
vett}lös adj. -t -a
vett}lös{het s.
vett}skrämd adj. ytterst
skrämd

vett}skrämd{het s.
vett}skytte s.; till vette
vett}vill adj. -t -a vettvillig
vett}vill{ig adj. -t -a tokig;
förvirrad o.d.

vett}vill{ing s. -en -ar vett-
villig person

ve{um s. oböjl. varg i v. fred-
lös person

vev s. -en -ar
1veva v. -de dra en vev; dra

med vev m.m.
2veva s. -n ªvard.º i samma v.,

i den vevan vid ungefär
samma tidpunkt

vev}arm s.
vev}axel s.
vev}hand{tag s.
vevla v. -de förse vant med
tvärlinor

vev}lager s., till 1lager
vevl{ing s. -en -ar
vevl{ings}lina s.
vev}lira s. -n vevliror äldre

musikinstrument
vev{ning s.
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vev}stake s.; mellan kolv o.
vevaxel

V-form{ad [ve•-] adj.
V-form{er{ing s.
whippet [vipp•- el. oipp•-] s.

-en -ar engelsk vinthund(ras)
whisky [vis•k- el. ois•k-, -y

el. -i] s. -n spritdryck från
bl.a. Skottland

whisky}but{elj s.
whisky}flaska s.
whisky}grogg s.
whisky}pinne s. ªvard.º liten
whiskygrogg

whist [vis•t äv. ois•t] s. -en
kortspel

whist}spel{are s.
vi adv. ªåld.º varför
vi se 1jag
via prep. genom, över,
förbi

via{dukt [-uk•t] s. -en -er
bro med järnväg e.d. över
dal el. järnväg m.m.

via{dukt}bygge s.
vial [-a•l] s. -en -er ärtväxt
vial}art s.
vibb{ar s. pl. ªvard.º vibrat-
ioner, personlig utstrålning

vibra{fon [-få•n] s. -en -er
slaginstrument med
metallplattor o. reson-
ansrör med rörliga lock

vibra{fon{ist [-is•t] s. -en -er
vibr{at{ion s. -en -er
vibr{at{ions}dämp{ande adj.

oböjl.
vibr{at{ions}dämp{are s.
vibr{at{ions}fri adj.
vibr{at{ions}vält s.
vibr{ato [-a•-] s. -t -n följd
av små snabba tonhöjds-
växlingar vid sång el. spel,
darrning o.d.

vibr{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; apparat för alstr-
ing av vibrationer m.m.

vibr{at{or}om{form{are s.
vibr{era v. -de darra, dallra

m.m.
vibr{er{ing s.
vibr{ion [-å•n el. -o•n] s. -en

-er bakterie

1vice adj. oböjl.; framför titlar
o.d. ställföreträdande

2vice s. -n ªvard.º den ställ-
företrädande

vice}amir{al s.
vice}här{ads{hövd{ing s. ªfinl.º
vice}kansl{er s.
vice}kon{sul s.
vice}kon{ung s.
vice}kung s.
vice}not{arie s. ªfinl.º person
med lägre juridisk exam-
en

vice}past{or [-pas•t-] s.
vice}pre{sid{ent s.
vice versa adv. omvänt,
tvärtom

vice}värd s.
vichy s. -n flaska vichy-
vatten

vichy}flaska s.
vichy}vatten s.; kolsyrat vatten

med hög salthalt
vichy{vatten(s)}flaska s.
vicka v. -de 1 vara ostadig;
gunga; röra fram o. åter
2 ªvard.º vikariera

vickel s. -n vicklar inlaga o.
omblad i cigarr

vicker s. -n ärtväxt
vicker}art s.
vick{ig adj. -t -a ostadig,
vacklande

vick{ning s. -en -ar 1 till
vicka 1 2 enklare impro-
viserad måltid sent på
kvällen, nattsexa

vick{nings}rätt s.; jfr 3rätt 2
1vid prep. en stuga v. sjön; v.

fyratiden
2vid adj. vitt vida; stå på v.

gavel helt öppen
3vid adv. ta v. efter ngn el. ngt

fortsätta där ngn el. ngt
slutar

vida adv. långt omkring;
mycket o.d.; v. bekant

1vid{are adv. komp. gå v.; och
så v.; det gick inget v.
ªvard.º det gick inte sär-
skilt bra

2vid{are adj. oböjl. v. efter-
forskningar; utan v.

vid{are}be{fordra v.
vid{are}be{fordr{an s.
vid{are}föra v.
vid{are}för{ädla v.
vid{are}för{ädl{ing s.
vid{are}ut{bilda v.
vid{are}ut{bild{ning s.
vid{are}ut{veckla v.
vid{are}ut{veckl{ing s.
vid}bränd adj.
vid}bränn{ing s.
vid}brätt{ad adj.
vid}brätt{ig adj. -t -a
vidd s. -en -er
vidd}mått s.
vide s. -t -n buske
vide}art s.
vide}buske s.
vide}kisse s. ªmest barnspråkº
videknopp

vide}knopp s.
video s. -n -r apparat med

band el. skiva för uppspel-
ning o. inspelning av teve-
bilder med ljud; äv. om
sådan inspelning el. om
själva tekniken

video}ap{par{at s.
video}band s.
video}band{spel{are s.
video}but{ik s.
video}film s.
video}filma v.
video}film{ning s.
video{gram [-amm•] s. -met;

pl. =, best. pl. -men kassett
el. skiva för video

video}in{spel{ning s.
video}kamera s.
video}kass{ett s.
video}konst s.
video}sign{al s.
video}skiva s.
video{tek [-e•k] s. -et; pl. =

lokal för samling av video-
gram

video}tekn{ik s.
video}upp{tag{ning s.
video}ut{rust{ning s.
video}våld s.
vider}tryck s. tryckning på
andra sidan av ett
papper
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vider{trycks}sida s.
vide}snår s.
vide}sparv s.
vide}ört s.
vid}film s.
vid}foga v.
vid}fäst adj.
vid}fäst{ning s.
vidga v. -de
vidg{as v. vidgades vidga
sig

vidg{ning s.
vid}gå v. erkänna
vid}hjärt{ad adj.
vid}hjärt{en{het s.
vid}hålla v. stå fast vid; allt-

jämt förfäkta m.m.
vid}häfta v. _
vid}häft{ning s.
vid{häft{nings}för{måga s.
vid}häng{ande adj. oböjl.
vid}häng{ning s.
vid}hängsen adj. vidhängset

vidhängsna
vid}hängsen{het s.
vid{im{at{ion s. -en -er
vid{im{era v. -de bestyrka
en kopia el. avskrifts
överensstämmelse med
originalet, bevittna; äv.
allmännare bekräfta riktig-
heten i ngt

vid{im{er{ing s.
vidja s. -n vidjor böjlig
gren av vide, mjukt spö

vidje}band s.
vidje}korg s.
vidje}smal adj. -t -a
vid}komma v. _ sådant som

inte vidkommer dem el.
mest kommer dem vid
angår o.d. men endast vad
den saken vidkommer be-
träffar

vid}komm{ande s. oböjl. för
mitt v. för min del, vad
mig beträffar

vid}kull{ig adj. -t -a
vid}känn{as v. _ erkänna;

vilja veta av; stå för; utstå
m.m.

vid}ligg{ande adj. oböjl.
vid}lyft{ig adj. -t -a

vid}lyft{ig{het s. -en -er
vid}låda v. _; sitta fast vid,

vara förenad med
vid{makt}hålla [vi•d-] v. _
upprätthålla, bevara

vid{makt}håll{are s.
vidr{ig adj. -t -a
vidr{ig{het s. -en -er
vid}räkn{ing s. uppgörelse,
räfst

vid}röra v. _
vid}rör{ing s.
vid}sitt{ande adj. oböjl.
vid}skep{else s. -n -r före-

ställning el. sed som vittnar
om övertro o.d.

vid}skep{lig adj. -t -a
vid}skep{lig{het s. -en -er
vid}skriven adj. v. cirkel som

tangerar en triangels ena sida
o. de båda andras förläng-
ningar

vid}skygg{ig adj. -t -a vid-
brättad

vid}stick{ad adj.
vid}stick{ning s.
vid}sträckt adj.
vid}sträckt{het s.
vid}stå{ende adj. oböjl.
vid}sydd adj.
vid}syn s. -en
vid}synt adj.
vid}synt{het s.
vid}ta äv. vid}taga v. _ mils-

vida skogar vidtar el. tar
vid norr om byn men endast
v. åtgärder genomföra
o.d.

vid}tala v. _ -de
vid}under [vi•d-] s. vid-

undret; pl. =, best. pl. vid-
undren

vid}under{lig [vi•d- el.
-un•d-] adj. -t -a

vid}under{lig{het s. -en -er
vid{vinkel}kamera s.
vid{vinkel}ob{jekt{iv s.
vid}öppen adj.
wien{are [vi•n-] s. -n; pl. =,

best. pl. wienarna person
från Wien

wien{er}bröd [vi•n-] s.
wien{er}korv s.

wien{er}krans s.
wien{er}schnitzel s.
wien{er}stol s.; av böjträ
wien{er}vals s. -en -er
wien}klass{ic{ism s. musik-
alisk riktning i Wien c.
1770 – c. 1830

wien}klass{ic{ist s.
wien}klass{ic{ist{isk adj. -t -a
wien}klass{ik{er s.
wiensk adj. -t -a
wienska s. -n wienskor
kvinna från Wien

vietnam{es [-e•s] s. -en -er
inv. i Vietnam

vietnam{es{isk adj. -t -a
vietnam{es{iska s. -n

vietnamesiskor 1 ej pl.;
språk 2 kvinna

vift s. oböjl. ªvard.º vara ute
på v.

1vifta v. -de
2vifta s. -n viftor redskap att

fläkta sig med o.d.
vift{ning s. -en -ar
vig adj. -t -a
viga v. vigde

1vigg s. -en -ar 1 dykand
2 ªvard.º försök att få
mindre lån; slå en v. för-
söka få låna

2vigg s. -en -ar äv. vigge -n
viggar ªlitt.º blixt

vigga v. -de ªvard.º låna
pengar

vigg{are s. -n; pl. =, best. pl.
viggarna ªvard.º

vigge se 2vigg
vigg}för{sök s.
vigg}mönster s.
vigg{ning s. -en -ar ªvard.º
vigg}söm s.
vigg}ägg s.
vig{het s.
vig{il{ans [-gilan•s el. -an•s]

s. -en ªåld.º till vigilera
vig{il{ant [-an•t] el. vig{ul{ant

adj.; n. =, -a ªprov. o. finl.º
rask, rörlig o.d.

vig{il{era v. -de ªåld.º låna
pengar, dra sig fram med
smålån o.d.

vig{il{er{ing s. ªåld.º
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vig{ilia [-gi•-] s. -n vigilior
nattlig gudstjänst m.m.

vig{ning s. -en -ar
vig{nings}akt s.
vi}grupp s.
vigsel [vi•g- el. vikk•-] s. -n

vigslar
vigsel}akt s.
vigsel}an{nons s.
vigsel}at{test s.
vigsel}be{vis s.
vigsel}bok s., till 1bok
vigsel}cere{moni s.
vigsel}formul{är s.
vigsel}för{rätt{are s.
vigsel}ring s.
vigsel}tal s.
vigsel}vägra v.
vigsel}vägr{an s.
vigulant se vigilant
wigwam [wigg•wam] s. -en

-er indianhydda
vig}vatten s.
vig{vatten(s)}skål s.
vig{ör [-gö•r] s. -en hälsa,

livskraft; vid god v.
vik s. -en -ar

1vika v. vek, vikit el. vikt,
viken viket vikna el. vikt n.
vikt, pres. viker; v. sig i en
fråga ge efter

2vika adv.; i förb. ge v. ge
efter

vik{are s. -n; pl. =, best. pl.
vikarna säl

vik{ari{at [-a•t] s. -et; pl. =
tjänstgöring som vikarie

vik{ari{ats}för{ordn{ande s.
vik{ari{ats}tjänst s.
vik{arie [-a•-] s. -n -r tillfällig
ersättare

vik{arie}arvode s.
vik{ari{era v. -de tjänstgöra
som vikarie

vik{ari{er{ing s.
vik{arie}tjänst s.
vik{ar}säl s.
vik{bar adj. -t -a
vik{bar{het s.
vik}blad s.
vik}botten s.
vik}dörr s.
vik{ing s. -en -ar 1 forn-

nordisk sjökrigare  2 vik-
ingafärd o.d.; fara, ligga
i v.

vik{inga}balk s. ªpoet.º
vik{inga}flotta s.
vik{inga}färd s.
vik{inga}hjälm s.
vik{inga}hövd{ing s.
vik{inga}lynne s. -t
vik{inga}skepp s.
vik{inga}stil s.
vik{inga}tid s.
vik{inga}tida adj. oböjl.
vik{inga}tåg s. -et; pl. =
vik{ning s. -en -ar
vikt s. -en -er; fästa v. vid;

en sak av stor v.
vikta v. -de tillmäta olika
värde, väga; v. sig ªvard.º
göra sig märkvärdig

vikt}del s.
vikt}en{het s.
vikt}för{lust s.
vikt{ig adj. -t -a betydelse-
full; som tror sig vara
märkvärdig, högfärdig
o.d.

vikt{ig{het s. -en -er
vikt{ig{hets}mak{eri s. -et
vikt{ig}petter s. -n viktig-

pettrar ªvard.º
vikt}klass s.
vikt}lös adj. -t -a
vikt}lös{het s.
vikt}minsk{ning s.
vikt{ning s.
viktoria [-o•-] s. -n viktorior
seger, triumf m.m.

viktori{an s. -en -er
viktori{ansk [-a•-] adj. -t -a;

den viktorianska tiden
drottning Viktorias reg-
eringstid i England

vikt}pro{blem s.
vikt}pro{cent s.
vikt}sats s.
vikt}skål s.
vikt}slag s.
vikt}syst{em s.
viktu{ali{er [-a•-] s. pl. ªåld.º
matvaror, livsmedel

vikt}väkt{are s.
vikt}ök{ning s.

vikunja [-un•j-] s. -n
vikunjor lamadjur

vikunja}ull s.
vik}val s. -en -ar
vik}vägg s.
vi}känsla s.

1vila s. -n; gå till v. – Samman-
sättningsfog, se resp. ord

2vila v. -de; v. på hanen av-
vakta

vil{ande adj. oböjl. v. förslag
bordlagt o.d.; v. bolag utan
verksamhet

vild adj. vilt vilda; v. strejk
utan beslut av fackförbund

vild}and s., till 1and
vild}apel s.
vilda{västern}film äv. vilda

västern-film s.
vilda{västern}scen äv. vilda

västern-scen s.
vild}bas{are el. vild}base s.

-n; pl. =, best. pl. vildbas-
arna ostyrig pojke o.d.

vild}batt{ing s. ªprov.º vild-
basare; vilding o.d.

vild}blomma s.
vild}djur s.
vild{djurs}in{stinkt s.
vild{djurs}tjut s.
vilde s. -n vildar ªnedsättandeº
person som tillhör natur-
folk; ªbildl.º politiker utan
partianslutning

vilde}liv s.
vild}fågel s.
vild}fång{ad adj.; om lax m.m.
vild}gås s.
vild}hall{on s.
vild}havre s.
vild{het s.
vild}hjärna s. ªvard.º
vild}honung s.
vild}häst s.
vild{ing s. -en -ar ªvard.º
galenpanna, vildhjärna
o.d.

vild}kan{in s.
vild}kapri{fol s.
vild}katt s.
vild}katta s.
vild}man s., till 1man i herald-

iskt vapen m.m.
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vild}mark s.
vild{marks}liv s.
vild{marks}om{råde s.
vild{nad s. -en vilt, ville-
bråd

vild}pers{ilja s.
vild}ros s. -en -or
vild}sint adj.
vild}sint{het s.
vild}skott s.; på träd o.d.
vild}skön adj. -t -a
vild}svin s.
vild{svins}galt s.
vild}vin s. -et växt
vild{vins}ranka s.
vild}vuxen adj.
vild}väx{ande adj. oböjl.
vild}åsna s.
vild}ögd adj.
vil}fåtölj s.

1vilja s. -n viljor; få sin v.
fram; stridiga viljor

2vilja v. ville, velat, velad n.
velat, pres. vill; om det vill
sig väl

vilje s. oböjl. ªmest relig.º
vilja; äv. i uttr. göra ngn till
viljes

vilje}akt s.
vilje}an{sträng{ning s.
vilje}fast adj.
vilje}fast{het s.
vilje}för{klar{ing s.
vilje}för{lam{ning s.
vilje}in{rikt{ning s.
vilje}kraft s.
vilje}liv s.
vilje}lös adj. -t -a
vilje}lös{het s.
vilje}männ{iska s.
vilje}stark adj. -t -a
vilje}styrka s.
vilje}svag adj. -t -a
vilje}yttr{ing s.

1vilk{en pron. rel. vilket,
vilka; gen. i substantivisk anv.
vilkens el. vars, vilkets el.
mest vars, vilkas el. vars;
han kommer i morgon,
vilket gläder mig mycket

2vilk{en pron. interr. vilket,
vilka; gen. i substantivisk anv.
vilkens, vilkets, vilkas som

subj. i bisats vilken som,
t.ex. jag vet inte v. som
kommer; v. väljer han; jag
vet inte v. han väljer; v.
som helst

vilk{en}dera pron.; n. vilket-
dera; gen. i substantivisk anv.
vilkenderas, vilketderas
vilken av dem

vilk{en}som{helst [-hel•st]
pron.; särskr. äv.

vill adv. ªåld.º vilse; gå, fara v.
1villa s. -n villor 1 i sms

villa-; bostadshus; ªfinl. ävº
sommarstuga  2 i sms
villo-; oriktig inbillning,
villfarelse; förvirring

2villa v. -de vilseleda, för-
villa; v. bort sig

villa}av{slut{ning s. ªfinl.º
säsongavslutning på
sommarstugan

villa}be{bygg{else s.
villa}be{skatt{ning s.
villa}fast{ig{het s.
villa}för{en{ing s.
villa}för{ort s.
villa}för{säkr{ing s.
villa}in{brott s.
villa}kvart{er s. -et; pl. =
villa}lån s.
vill{ande adj. oböjl. ªpoet.º
villsam; i v. skogen

villa}om{råde s.
villa}pris s., till 1pris
villa}ränta s.
villa}sam{hälle s.
villa}stad s., till 1stad
villa}tomt s.
villa}träd{gård s.
villa}äg{are s.
villa{äg{are}för{en{ing s.
ville}bråd s. -et; pl. = djur
som är föremål för jakt

ville{bråds}be{stånd s.
viller}valla s. -n oreda, för-
virring

vill}fara v. bevilja, uppfylla;
v. en önskan

vill}far{else s. -n -r
vill{ig adj. -t -a
vill{ig{het s.
vill}kor [-kår] s. -et; pl. =

förutsättning, betingelse;
ªfinl. äv.º underkänt betyg
som måste höjas; få v.
ªfinl.º få villkorlig upp-
flyttning

vill}kora v. -de föreskriva
villkor för, förbinda med
villkor

vill}kor{lig adj. -t -a med
villkor

vill}kor{lig{het s.
vill{kors}bunden adj.
vill{kors}för{hör s. ªfinl.º för-
hör för elev som fått vill-
kor

vill{kors}kon{junkt{ion s.
vill{kors}lån s.
vill{kors}lös adj. -t -a
vill{kors}sats s.
villo}ande s.
villo}lära s.
villo}spår s.
villo}väg s. på villovägar
vill}råd{ig adj. -t -a obeslut-
sam, tveksam

vill}råd{ig{het s.
vill{sam adj. -t -ma där man
lätt går vilse; förvillande

vill{sam{het s.
vilo}dag s.
vilo}hem s.
vilo}läge s.
vilo}massa s. ªfys.º
vilo}paus s.
vilo}peri{od s.
vilo}plats s.
vilo}punkt s.
vilo}rum s. ªbildl.º de dödas v.
vilo}stund s.
vilo}ställe s.
vilo}tid s.
vilo}år s.
vil}rum s. rum för vila på
arbetsplats

vil{sam adj. -t -ma
vilse adv. gå v.
vilse}föra v.
vilse}förd adj.
vilse}gången adj.
vilse}kommen adj.
vilse}leda v., till 1leda
vilse}led{ande adj. oböjl.
vilse}ledd adj.
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vilsen adj. vilset vilsna vilse-
kommen; förvirrad o.d.

vilsen{het s.
vil}soffa s.
vil}stol s.

1vilt s. -et mest koll.; grupp av
villebråd

2vilt adv. v. främmande
människor alldeles

vilt}af{fär s.
vilt}art s.
vilt}be{stånd s.
vilt}handel s.
vilt}hägn s. -et; pl. =
inhägnad för vilt

vilt}o{lycka s.
vilt}park s.
vilt}re{serv{at s.
vilt}skada s.
vilt{skade}fond s.
vilt}smak s.
vilt}spegel s.; vid väg
vilt{spår}prov s. -et; pl. =
vilt}stam s.
vilt}stig s.
vilt}stråk s.
vilt}stängsel s.
vilt}vård s. -en
vilt}vård{are s.
vilt{vårds}fråg{or s. pl.
vilt}växel s. ªjakt.º
vimba s. -n vimbor vimma
vimla v. -de
vimma s. -n vimmor karpfisk
vimmel s. vimlet
vimmel}kant{ig adj. -t -a yr
i huvudet, förvirrad o.d.

vimmel}kant{ig{het s.
vimpel s. -n vimplar
vimpel}prydd adj.
vimpel}stake s.
vimpl{ad adj. vimpelprydd
vimsa v. -de ªvard.º virra o.d.
vims{ig adj. -t -a ªvard.º
vims{ig{het s.

1vin s. -et -er dryck
2vin s. -et vinande
vina v. ven, vinit, pres. viner
vin}ag{ent{ur s.
vin{are s. -n; pl. =, best. pl.

vinarna 1 primitivt musik-
instrument 2 ªvard.º flaska
vin

vin}berg s.
vin{bergs}snäcka s.
vin}bonde s.
vin}but{elj s.
vin}bål s. -en -ar
vin}bär s.
vin{bärs}buske s.
vin{bärs}gelé s.
vin{bärs}saft s.
vin{bärs}sylt s.

1vind s. -en -ar 1 i sms vind-;
luft i rörelse; v. för våg
utan styrning el. tillsyn
o.d. 2 i sms vinds-; ut-
rymme under yttertak i
hus  3 vindspel; brunns-
vängel

2vind adj. vint vinda
snedvriden, skev

1vinda v. -de 1 linda; slingra
m.m.; v. upp vatten ur
brunnen 2 se med
vänster och höger öga åt
olika håll, skela

2vinda s. -n vindor 1 an-
ordning för uppvindning,
t.ex. av garn 2 växt

vind}blåst adj.
vind}bro s.
vind}brygga s.
vind}böjtel s. -n vindböjtlar
hållningslös o. opålitlig
person m.m.

vind}drag s.
vind}driven adj.
vindel s. -n vindlar mest i pl.
slinga, sväng, skruvlinje
o.d.

vindel}trappa s.
vind}en{ergi s.
vinde}växt s.; mest i pl.
vind}fläkt s.
vind}flöjel s.
vind}fång s. -et; pl. =
vind}fälle s. träd som fällts
av vinden

vind}för{håll{and{en s. pl.
vind}hast{ig{het s.
vind{het s.
vind{ic{era v. -de göra an-
språk på; återkräva; för-
fäkta en mening, hävda

vind{ic{er{ing s.

vind{ik{at{ion s. -en
vind{ik{at{ions}rätt s. rätt att
återkräva egendom från
orättmätig besittare

vind}il s.
vin}di{strikt s.
vind}jacka s.
vind}kantr{ing s.
vind}kast s. -et; pl. =
vind}kraft s.
vind}kraft{verk s.
vind}kåre s.
vind}känsl{ig adj. -t -a
vindla v. -de gå i vindlar,
slingra sig

vind}leka s. -n vindlekor
vindflöjel

vindl{ing s. -en -ar
vind}lös adj. -t -a
vind}mask{in s.
vind}mot{or s.
vind}mät{are s.
vind}mölla s. ªsydsv.º vind-

kraftverk
vind{ning s.
vind}pin{ad adj.
vind}pust s.
vin}drick{ning s.
vind}rikt{ning s.
vind}ros s. -en -or
vind}rufs s.
vind}ruta s.
vind{rute}spol{are s.
vind{rute}tork{are s.
vin}druva s.
vin{druvs}klase s.
vind}rätt adv. mot vinden
vinds}brand s.
vinds}fönster s.
vind}sida s.
vinds}kammare s.
vind}skiva s.; på tak
vinds}kont{or s.
vinds}kupa s.
vind}skydd s.
vind}skydd{ad adj.
vinds}lucka s.
vinds}lya s.
vind}snabb adj. -t -a
vind}snurra s.
vind}spel s.
vinds}rum s.
vinds}röj{ning s.
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vinds}skrubb s. -en -ar
1vind}stilla adj. oböjl. utan

vind, vindlös
2vind}stilla s. -n vindstillor
vinds}trappa s.
vind}strut s.
vind}styrka s.
vind}stöt s.
vind}surfa v. brädsegla
vind}surf{are s.
vind}surf{ing s.
vind{surf{ing}bräda s.
vinds}ut{rymme s.
vinds}vån{ing s.
vind}tunnel s.
vind{tunnel}prov s. -et; pl. =
vind}turb{in s.
vind}tyg s. -et
vind{tygs}jacka s.
vind}tät adj. vindtätt vind-

täta
vind}ägg s.; utan skal
vind}öga s. riktning var-
ifrån vinden kommer
m.m.

vind}ögd adj. som vindar
med ögonen

vind}ögd{het s.
vin}fat s.
vin}firma s.
vin}flaska s.
vin}fläck s.
vin}fält s.
vin}färg{ad adj.
ving s. -en -ar par av spelare
i forwardskedjas ytter-
del, flygel, vinge

ving{ad adj. försedd med
vingar

ving}ben s.
ving}bredd s.
ving}brott s.; på flygplan
ving}bruten adj.
vinge s. -n vingar; få luft

under vingarna ªmest bildl.º
1vingel s. vinglet; till vingla 1
2vingel s. -n vinglar bud i vira
vingel}mak{are s. -n; pl. =,

best. pl. vingelmakarna
vinglare

ving}fjäder s.
ving}fot{ing s. -en -ar snäck-

djur

ving}frukt s.
ving}klaff s.
ving}klippa v.
vingla v. -de 1 vackla; vara
ostadig el. opålitlig m.m.
2 bjuda el. spela vingel

vingl{are s. -n; pl. =, best. pl.
vinglarna

vin}glas s.
vingl{eri [-ri•] s. -et -er
vingl{ig adj. -t -a; vingliga

fötter
vingl{ig{het s.
vin}glögg s.
ving}lös adj. -t -a
ving}mutter s. -n ving-

muttrar
ving}par s.
ving}penna s.
ving}skjuten adj.
ving}slag s.
ving}spegel s.; på fågel
ving}spets s.
ving}sus s.
vin}gud s.
ving{åkers}dans s.
ving{åkers}dräkt s.
vin}gård s.
vin}handl{are s.
vin}hus s. vinfirma
vinj{ett [-ett•] s. -en -er
ornament el. liten bild vid
början el. slutet av ett textav-
snitt; även om film- el. ljud-
sekvens med samma funktion

vinj{ett}bild s.
vin}jäst s.
vink s. -en -ar
vinka v. -de; inte ha mycket

tid att v. på ªvard.º
vin}kanna s.
vin}karaff s.
vinkel s. -n vinklar
vinkel}ben s.
vinkel}byggd adj.
vinkel}böjd adj.
vinkel}hake s.
vinkel}hus s.
vinkel}hylla s.
vinkel}järn s. -et; pl. =
vinkel}linj{al s.
vinkel}mått s.
vinkel}mät{are s.

vinkel}par{ent{es s. tecknen
ª och º

vinkel}rät adj. -t -a
vinkel}slip s. -en -ar
vinkel}spets s.
vinkel}ställd adj.
vinkla v. -de forma el. ställa

el. löpa i vinkel; betrakta
el. fotografera i viss
vinkel; ge personlig el.
ensidig prägel åt skildring
m.m.

vinkl{are s. -n; pl. =, best. pl.
vinklarna

vinkl{ig adj. -t -a; vinkliga
linjer

vinkl{ing s. -en -ar
vink{ning s. -en -ar
vin}kork s.
vin}kyl{are s.
vin}käll{are s.
vin}känn{are s.
vin}land s., till 1land
vin}lista s.; på restaurang
vin}lägel s.
vin}löv s.
vin{lövs}krans s.
vin}märke s.
vinn s. oböjl. lägga sig v.
(om) bemöda sig om

vinna v. vann, vunnit,
vunnen vunnet vunna,
pres. vinner; v. gehör, bi-
fall; v. på ngn komma
närmare ngn vid löpning
o.d.

vinn{ande adj. oböjl. ett v.
sätt tilltalande, behagligt

vinn{ar}bransch s.; på börsen
vinn{ar}cirkel s.; på travtävling
vinn{are s. -n; pl. =, best. pl.

vinnarna
vinn{ar}lag s. -et; pl. =
vinn{ar}låt s.
vinn{ar}odds s.
vinn{ar}tid s.
vinn{ing s. -en -ar förtjänst,
fördel

vinn{ings}lysten adj.
vinn{ings}lyst{nad s.
vinn{ings}syfte s. i v.
vinn}lägga v. v. sig om
vin}odl{are s.
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vin}odl{ing s.
vin}planta s.
vin}press s. -en -ar
vin}prov{are s.
vin}prov{ning s.
vin}ranka s.
vin}ruta s.; växt
vin}rätt{ig{het s.
vin}röd adj.
vinsch s. -en -ar vindspel
vinscha v. -de förflytta o.d.
med vinsch

vinsch}lina s.
vinsch{ning s.
vin}skörd s.
vin}sort s.
vinst s. -en -er
vinst}an{del s.
vinst}be{gär s.
vinst}bo{lag s.
vinst}bring{ande adj. oböjl.
vinst}chans s.
vinst}del{ning s.
vinst{del{nings}syst{em s.
vin}sten s. vinsyrans kali-
umsalt

vinst}för{bättr{ing s.
vinst}giv{ande adj. oböjl.
vinst}hem{tag{ning s.; på

börsen
vinst}intr{esse s.
vinst}konto s.
vinst}lista s.
vinst}lott s.
vinst}lyft s.; på börsen
vinst}marg{in{al s.
vinst}mask{in s. ªbildl.º
vinst}max{im{er{ing s.
vinst}medel s. pl.
vinst}mål s.; i fotboll, ishockey

m.m.
vinst}möj{lig{het s.
vinst}nivå s.
vinst}nummer s.
vin}stock s.
vinst}plan s. -en -er
vinst}pro{gnos s.
vinst}re{sult{at s.
vinst}rik adj. -t -a
vinst}siffr{or s. pl.
vinst}skatt s.
vinst}spar{konto s.
vinst}summa s.

vinst}syfte s.
vinst}till{växt s.
vin}stuga s.
vinst}ut{del{ning s.
vinst}ut{sikt{er s. pl.
vinst}ut{veckl{ing s.
vinst}ök{ning s.
vin}syra s.
vinter s. -n vintrar årstid;

i vintras sistlidna vinter,
förra vintern

vinter}bad{are s.
vinter}bom{ull s.
vinter}bona v.
vinter}dag s.
vinter}dräkt s.
vinter}dvala s.
vinter}däck s.
vinter}fiske s.
vinter}foder s.
vinter}frukt s.
vinter}föda s.
vinter}för{råd s.
vinter}gata s. stjärnsystem

m.m.; vintergatan el.
Vintergatan ljust band på
stjärnhimmeln representer-
ande det stjärnsystem
som solen tillhör

vinter{gats}syst{em s.
vinter}grön adj. -t -a
vinter}gröna s. -n vinter-

grönor växt
vinter}gäck s.; växt
vinter}halv{år s.
vinter}härd{ig adj. -t -a
vinter}ide s.
vinter}idrott s.
vinter}kappa s.
vinter}klim{at s.
vinter}kläd{er s. pl.
vinter}kvart{er s. -et; pl. =
vinter}kväll s.
vinter}kyla s.
vinter}köld s.
vinter}kör{ning s.
vinter}land{skap s.
vinter{lig adj. -t -a; vinterligt

landskap
vinter}lik adj. -t -a
vinter}lov s. -et; pl. =
vinter}morgon s.
vinter}mån{ad s.

vinter}mörker s.
vinter}mössa s.
vinter}natt s.
vinter}ny s. kry som ett v.
vinter}olympi{ad s.
vinter}potat{is s.
vinter}pär{on s.
vinter}rock s. -en -ar
vinter}sem{ester s.
vinter}sol s.
vinter}sol{stånd s.
vinter}spel s.
vinter}sport s.
vinter{sport}ort s. -en -er
vinter}storm s.
vinter}säs{ong s.
vinter}sömn s.
vinter}tid s.
vinter}träd{gård s.
vinter}ut{bilda v.
vinter}ut{bild{ning s.
vinter}vila s.
vinter}viste s.
vinter}väder s.
vinter}väg s.
vinter}äpple s.
vinter}över{rock s.
vint}hund s.
vint{hunds}valp s.
vintr{ig adj. -t -a; vintrigt

landskap
vin}träd s.
vin}tunna s.
vin{yl [-y•l] s. -en organisk

radikal; vinylklorid-
plast

vin{yl}acet{at s.
vin{yl}golv s.
vin{yl}klor{id s.
vin{yl{klor{id}plast s.
vin{yl}plast s.
vin{yl}tap{et s.
vin}äger [-ä•-] s. -n vin-
ättika

vin{äger}sås s.
vin{ägr{ett}sås [-ett•-] s.; med

vinäger o. olja m.m.
vin}ätt{ika s.
viol [-o•l] s. -en -er växt; 

färg
viola [vi•- äv. -å•-] s. -n

violor altviolin m.m.
viola}spel{are s.
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viol}blå adj.
viol}doft s.
viol{ett [-ett•] adj.; n. =, -a
blåröd, violblå

viol{ett}blind adj.
viol{in [-i•n] s. -en -er fiol
viol{in{ist [-is•t] s. -en -er
fiolspelare

viol{in}klav s.
viol{in}kon{sert s.
viol{in}solo s.
viol{in}son{at s.
viol{in}stämma s.
viol{in}virtu{os s.
viol{on}cell [-lånsell• äv.
-lånsell•] s. -en -er cello

viol{on}cell{ist [-is•t] s.
violoncellspelare

viol{on{cell}kon{sert s.
viol{on{cell}solo s.
viol{on{cell}sträng s.
viol{on{cell}stämma s.
viol}rot s.
vipa s. -n vipor fågel
vipp s. -en -ar lyftanordning;

vara på vippen (att) ªvard.º
vara nära att; kola vippen
ªvard.º dö

1vippa v. -de stjälpa; svänga
upp el. ned

2vippa s. -n vippor knippa
eller tofs av fjädrar eller
dun; blomställning

vipp}an{ordn{ing s.
vipp}arm s.
vipp}galge s.
vipp{ig adj. -t -a vippande,
svängande

vipp{ning s. -en -ar
vipport avstavas vipp}port s.
vipp}stjärt s.; fågel
vipp}stång s.
vipp}tåg s. -et; pl. =
vips interj. bums, plötsligt

o.d.
vip}ägg s.

1vira v. -de linda, veckla,
svepa

2vira s. -n kortspel
3vira s. -n viror ändlöst

band av silduk i pappers-
maskin m.m.

vira}duk s.

virak [vi•-] s. -en harts; rök-
else

vira}parti s.
vira}spel{are s.
wire se vajer
virgin{al [-a•l] s. -en -er liten
cembalo utan ben

vir{il [-i•l] adj. -t -a manlig,
manligt betonad o.d.

vir{il{itet [-e•t] s. -en
virka v. -de
virke s. -t
virk{es}av{kast{ning s.
virk{es}för{råd s.
virk{es}för{sörj{ning s.
virk{es}handl{are s.
virk{es}mät{ning s.
virk{es}pro{dukt{ion s.
virk{es}sorti{ment s.
virk{es}tork s.
virk{es}trans{port s.
virk{es}upp{lag s.
virk{es}ut{tag s.
virk}garn s.
virk{ning s. -en -ar
virk}nål s.
vir{ning s.
viro{log [-å•g] s. -en -er
viro{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om virus

viro{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
vir{os [-å•s] s. -en -er virus-
sjukdom

virra v. -de irra; vara
oredig o.d.

virr}hjärna s. ªvard.º
virr{ig adj. -t -a
virr{ig{het s.
virr}panna s. ªvard.º
virr}varr s. -et oreda o.d.
virtu{ell [-ell•] adj. -t -a; v.

bild skenbar; antagen;
virtuellt minne skenbart
minne i dator; v. verklig-
het datorsimulerad

1virtu{os [-uo•s el. -uå•s] 
adj. -t -a enastående
skicklig

2virtu{os [-uo•s el. -uå•s] s.
-en -er tekniskt överlägset
skicklig konstnär

virtu{os{eri [-i•] s. -et -er
virtu{os{itet [-e•t] s. -en

överlägsen teknisk skick-
lighet

virtu{os{mäss{ig adj. -t -a
virtu{os{mäss{ig{het s.
virtu{os}nummer s.
virul{ens [-en•s] s. -en
virul{ent [-en•t] adj.; n. =, -a
starkt sjukdomsalstr-
ande; livskraftig

vir{us s. -et; pl. = sjukdoms-
alstrande smittämne

vir{us}in{fekt{ion s.
vir{us}sjuk{dom s.
vir{us}typ s.
virvel s. -n virvlar
virvel}dans s.
virvel}storm s.
virvel}ström s.
virvel}vind s.
virvla v. -de röra sig i virvel

el. virvlar; snurra m.m.
virvl{ing s.
-vis adverbiell slutled; många

adverb på vis kan också
uppträda som adjektiv kors-
vis, parvis, stegvis

1vis adj. -t -a levnadsklok;
insiktsfull m.m.

2vis s. -et; pl. = sätt; göra ngt
på annat v.; på sätt och v.

1visa s. -n visor; ord och inga
visor skarpa ord utan
omsvep

2visa v. -de; det visade sig
omöjligt (att)

vis}afton s.
vis{are s. -n; pl. =, best. pl.

visarna på ur m.m.
vis}ark{iv s.
vis{ar}nål s.
vis{ar}tavla s.

1vis{avi [-avi•] prep. mitt
emot; gentemot; med av-
seende på, beträffande

2vis{avi [-avi•] s. -n -er
person som sitter mitt
emot o.d.

vis{avi}dam s.
vis}bok s., till 1bok
visch{an s. best. ªvard.º
landsbygden

vis{dom s. -en -ar
vis{doms}ord s.
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vis{doms}tand s. bakersta
kindtand

vise s. -n visar bidrottning
vise}cell s.
vise}lös adj. -t -a
visent [-en•t] s. -en -er
europeisk bisonoxe

visent}tjur s. -en -ar
vis{era v. -de förse pass med
visum; granska o. på-
teckna pass el. granska
biljetter m.m.

vis{er{ing s. -en -ar
vis{er{ings}fri{het s.
vis{er{ings}tvång s.
vis}fest{iv{al s.
vis{het s.
vis{hets}lära s.
vis{hets}lär{are s.
vis{ibel [-i•b-] adj. -t visibla
synlig; som låter sig ses

vis{ibil{itet [-e•t] s. -en
vis{ion [-so•n] s. -en -er syn,
uppenbarelse; framtids-
syn m.m.

vis{ions}dikt{ning s.
1vis{ion{är [-ä•r] adj. -t -a; v.

åskådlighet
2vis{ion{är [-ä•r] s. -en -er

person med visioner
1visir se vesir
2vis{ir [-i•r] s. -et; pl. = an-

siktsskydd på hjälm;
sikte på skjutvapen m.m.

vis{ir}linje s.
vis{ir}skiva s.; på kamera
vis{ir}skåra s.
vis{it [-i•t] s. -en -er artighets-
besök

vis{it{at{ion s. -en -er
vis{it{at{ions}akt s.
vis{it{at{ions}proto{koll s.
vis{it{at{or [-a•-] s. -n -er
[-o•r-]; visitationsförrätt-
are

vis{it{era v. -de granska,
besiktiga, undersöka 
o.d.

vis{it{er{ing s. -en -ar
vis{it}kort s.; med namn (o.

adress)
vis{it}tid s.

1viska v. -de 1 tala tyst

2 göra ren el. putsa med
viska m.m.

2viska s. -n viskor redskap
av hopbundna kvistar
att rengöra med o.d.

visk{are s. -n; pl. =, best. pl.
viskarna 1 till 1viska 1
2 för rengöring av lopp i
eldvapen

visk}lek{en s. best.
visk{ning s. -en -ar
visk{nings}kamp{anj s.
visk{os [-å•s] s. -en fiber av
lösning av cellulosa-
xantat

visk{os}fiber s.
visk{os{itet [-e•t] s. -en inre
friktion, seghet

visk{os{itets}mät{ning s.
visk{ös [-kö•s] adj. -t -a seg;
trögflytande o.d.

vis{lig{en adv. förståndigt
nog

vis}man s., till 1man
vis}mel{odi s.
vismut [viss•-] s. -en metall
vismut}glans s.; mineral
vismut}malm s.
vis{ning s. -en -ar
vis{nings}hus s.
vis{nings}lägen{het s.
vis{nings}rum s.
vis{nings}sal s.
vis{nings}tid s.
vis{nings}timme äv. vis{-

nings}timma s.; mest i pl.
visp s. -en -ar
vispa v. -de
visp}grädde s.
visp{ig adj. -t -a ªvard.º
ostadig, hållningslös o.d.

visp{ig{het s.
visp}kvist s.
visp{ning s.
viss adj. -t -a; i v. mån
vissel s. visslet
vissel}kon{sert s.
vissel}pipa s.
vissel}sign{al s.
vissel}ton s., till 1ton
vissen adj. visset vissna
vissnad; ªvard.º dålig,
krasslig; tråkig, dum

vissen{het s.
viss{er{lig{en adv.
viss{het s.
viss{hets}grad s.

1vissla v. -de frambringa ett
högt, pipande ljud

2vissla s. -n visslor signal-
anordning

vissl{are s. -n; pl. =, best. pl.
visslarna

vissl{ing s. -en -ar
vissna v. -de
vissne}sjuka s.; hos växt
visso s. oböjl. till yttermera

v. till ytterligare bekräft-
else o.d.

visst adv.
viss{tids}an{ställd adj.
viss{tids}an{ställ{ning s.
viss{tids}för{ordn{ande s.
viss{tids}pens{ion s.
vis}sång{are s.
vis}sång{erska s.
vist{ande s. -t till vistas
vist{as v. vistades
viste s. -t -n boplats,
vistelseort; lägerplats 
för samer

vist{else s. -n -r
vist{else}ort s. -en -er
vist{else}tid s.
visten adj. vistet vistna

ªprov.º narig i huden
viste}plats s.
vis}text s.
vist}hus s. byggnad för
matvaror i ä. tid

vist{hus}bod s.
visu{al{is{era v. -de åskåd-
liggöra med bild, ge en klar
bild av; föreställa sig

visu{al{is{er{are s. -n; pl. =,
best. pl. visualiserarna
i reklam

visu{al{is{er{ing s. -en -ar
visu{ell [-ell•] adj. -t -a upp-

fattad med synen, syn-;
som ger inre bilder, bild-
m.m.

vis{um s. -et; pl. = el. visa,
best. pl. -en el. visa till-
ståndsbevis för inresa i
ett land m.m.
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vis{um}an{sök{an s.
vis{um}fri{het s.
vis{um}tvång s.
vit adj. vitt vita
vita s. -n vitor
vit{akt{ig adj. -t -a
vit{al [-a•l] adj. -t -a full av
liv o. kraft, livaktig;
spänstig; livsviktig,
väsentlig; livs- o.d.

vit{al}för{nimm{else s.
vit{al{is{era v. -de göra
vitalare

vit{al{is{er{ing s.
vit{al{ism [-is•m] s. -en äldre
biologisk uppfattning
som hävdar att livspro-
cesserna förutsätter en
målinriktad livskraft

vit{al{ist s. -en -er
vit{al{ist{isk adj. -t -a
vit{al{itet [-e•t] s. -en liv-
aktighet, livskraft o.d.

vit{am{in [-i•n] s. -et -er
organiskt ämne som är
nödvändigt för hälsan

vit{am{in}be{rik{ad adj.
vit{am{in}brist s.
vit{am{in{era el. vit{am{in{-

is{era v. -de tillsätta vit-
aminer till

vit{am{in{er{ing el.
vit{am{in{is{er{ing s.

vit{am{in}in{jekt{ion s. ªbildl.º
vitaminisera se vitaminera
vitaminisering se vitamin-

ering
vit{am{in}piller s.
vit{am{in}pre{par{at s.
vit{am{in}rik adj. -t -a
vit{am{in}spruta s.
vit{am{in}tabl{ett s.
vit}ax{ig adj. -t -a
vit}blek adj. -t -a
vit}blomm{ig adj. -t -a
vit}blond adj.

1vit}bok s. -en vitböcker med
utrikespolitiska aktstycken
m.m.

2vit}bok s. -en -ar avenbok
vit}brod{eri s.
vite s. -t -n i förväg bestämd
påföljd för överträdelse el.

kontraktsbrott m.m. i form
av böter o.d.

vit{es}be{lopp s.
vit{es}före{lägg{ande s.
vit}fisk s.
vit}fläck{ig adj. -t -a
vit}gläns{ande adj. oböjl.
vit}glödg{ad adj.
vit}gnistr{ande adj. oböjl.
vit}grå adj.
vit}gul adj. -t -a
vit{het s.
vit}hyllt adj.
vit}hår{ig adj. -t -a
vit}hövd{ad adj.
vit}kalka v.
vit}kalk{ning s.
vit}klädd adj.
vit}klöver s.
vit}kål s.
vit{kåls}huvud s.
vit}lack{er{ad adj.
vit}limma v. vitkalka
vit}lim{ning s.
vit{ling [vitt•-] s. -en -ar fisk
– Sammansättningsfog, se
resp. ord.

vit{ling}lyra s.; fisk
vit{ling(s)}fiske s.
vit}lock{ig adj. -t -a
vit}lut s. -en
vit}lök s.
vit{löks}doft s.
vit{löks}doft{ande adj. oböjl.
vit{löks}kapsel s.
vit{löks}klyfta s.
vit{löks}lukt s.
vit{löks}mar{in{er{ad adj.
vit{löks}press s. -en -ar
vit{löks}salt s.
vit}medel s.
vit}mena v. -de vitkalka; ªäv.

bildl.º
vit}men{ad adj.
vit}men{ing s.
vit}met{all s.
vit}mossa s.
vit}måla v.
vit}mål{ning s.
vit}måra s.; växt
vit{mögel}ost s., till 1ost
vitna v. -de bli vitare m.m.
vit}peppar s.

vit{peppar}korn s.
vit}plister s.
vit}pudr{ad adj.
vitra se 2vittra
vit}rand{ig adj. -t -a; svart-

och v. med svarta o. vita
ränder

vit}ranunkel s.
vit}rapp{ad adj.
vit}rapp{ning s.
vitr{in [-i•n] s. -en -er skåp
med glasdörrar el. glas-
väggar el. bord med glas-
lock o.d.

vitr{in}skåp s.
vitri{ol [-o•l] s. -en

kopparsulfat; ªbildl.º bitter-
het, galla o.d.

vitri{ol}blå adj.
vit}rock s. -en -ar ªvard.º om

person
vit}rut{ig adj. -t -a
vit}rygg s.; fågel
vit}rygg{ig adj. -t -a; v. hack-

spett
vit}rysk adj. -t -a
vit}ryska s. -n vitryskor 1 ej

pl.; språk 2 kvinna
vit}ryss s.
vit}räv s.
vits s. -en -ar
vitsa v. -de göra ordlekar
vits{are s. -n; pl. =, best. pl.

vitsarna
vit}senap s.
vits{ig adj. -t -a
vits{ig{het s.
vit}sippa s.; växt
vit{sipps}blad s.
vit}skimr{ande adj. oböjl.
vit}skumm{ande adj. oböjl.
vit}skägg{ig adj. -t -a
vits}mak{are s. -n; pl. =, best.

pl. vitsmakarna
vit}smink{ad adj.
vits}ord s. vittnesbörd,
intyg; betyg; rätt att
gälla som sann; ªfinl. äv.º
enskilt betyg i skolämne

vits}orda v. intyga o.d.
vit}strimm{ig adj. -t -a
vit}sås s.

1vitt adv. långt omkring, vida;
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jfr 2vid; v. och brett mång-
ordigt o.d.

2vitt s. oböjl. vit färg
vitta v. -de ªprov. (sydsv.)º vit-
kalka m.m.

vitt}be{kant adj.
vitt}be{rest adj.
vitt}be{römd adj.
vitten s. oböjl.; ä. små mynt;

inte en el. ett v. inte ett
öre, inte ett dugg

vitter adj. -t vittra skön-
litterär; litteraturälsk-
ande

vitter}folk s.; till 2vittra
vitter{het s. skönlitteratur,
diktkonst

vitter{hets}akademi s.
vitter{hets}alster s.
vitter{lek s. -en ªåld.º vitter
verksamhet, diktning

vitt}famn{ande adj. oböjl.
vitt}flyg{ande adj. oböjl.
vitt}för{gren{ad adj.
vitt}gå{ende adj. oböjl.
vittja v. -de se till o. ta
hand om fångsten i nät el.
snara o.d.; undersöka o.
stjäla ur fickor m.m.

vittj{are s. -n; pl. =, best. pl.
vittjarna

vittj{ning s.
vittna v. -de
vittne s. -t -n; bli v. till;

bära v. om ådagalägga,
visa

vittn{es}be{rätt{else s.
vittn{es}bås s.
vittn{es}börd s. -et; pl. =; av-

lägga v. vittna
vittn{es}ed s. -en -er
vittn{es}för{hör s.
vittn{es}gill adj. -t -a
vittn{es}gill{het s.
vittn{es}mål s. avlägga v.
vittna

vittn{es}plikt s.
vittn{es}psyko{logi s.
vittn{es}upp{gift s.
vittn{es}ut{saga s.
vitt{ning s. ªprov. (sydsv.)º till

vitta
vitt}om{fatt{ande adj. oböjl.

vitt}om{spänn{ande adj. oböjl.
1vittra v. -de 1 falla sönder

till stoft  2 känna lukt av,
känna vittring

2vittra s. -n vittror el. vitra -n
vitror naturväsen med bostad
under jorden enl. ä. folktro

vittr{ing s. 1 till 1vittra 1
2 luktspår av vilt m.m.

vittr{ings}för{måga s.
vittr{ings}grus s.
vitt}sväv{ande adj. oböjl.
vitt}syft{ande adj. oböjl.
vitt}ut{gren{ad adj.
vittvin se vitvin
vit}tvätt s.
vit}val s. -en -ar
vit}var{or s. pl.
vit{varu}af{fär s.
vit}vin el. vitt}vin s., till 1vin
vit{vins}vin{äger s.
vit}värme s.
vit}öga s.
viv s. -et; pl. = ªåld.º hustru,
gemål

viva s. -n vivor växt
vive}art äv. viv}art s.
vivel s. -n vivlar skalbagge
vivel}art s.
vivendi se modus vivendi
vive}växt äv. viv}växt s.
vivi{sekt{ion [-kso•n] s. -en 

-er operativt ingrepp på
levande djur i experiment-
syfte

vivre [vi•ver el. vi•vre] s. -t
[-vret]; levnadskostnad-
er, uppehälle, mat o.
husrum; fritt v.

vivväxt se viveväxt
viv{ör [-ö•r] s. -en -er
person som lever ett 
flott o. lättsinnigt liv, lebe-
man

v-ljud [ve•-] s.
VM s. världsmästerskap;

ett VM
VM-fin{al s.
VM-kval s. ªsport.º
voall se voile
wobbler el. vobbler s. -n;

pl. = fiskliknande drag
som slingrar i vattnet

vodka [vådd•-] s. -n (ryskt)
brännvin

vodka}flaska s.
voile [voall•] s. -n [-en] -r
[-er] äv. voall -en -er tunt
tyg

voile}gard{in s.
voj interj.; angivande jämmer

m.m.
voja v. -de; v. sig
vojlock [våj•-] s. -en -ar
underlag för sadel på häst-
rygg

vojlock}filt s.
vojt s. -en -ar anordning
med linor o. block för
transport av personer
mellan fartyg m.m.

vojta v. -de transportera
med vojt

vojt{ning s.
wok [vokk] s. -en -ar stek-
panna med höga sidor
för snabb uppfräsning av
mat

woka [vokka] v. -de till-
reda med wokpanna

vok{abel [-a•-] s. -n vokabler
lösryckt ord, glosa

vok{abel}saml{ing s.
vok{abul{är [-ä•r] s. -en 

-er ordförråd; ordlista
o.d.

1vok{al [-a•l] adj. -t -a som
avser sångröst, sång- el.
röst- o.d.

2vok{al [-a•l] s. -en -er
ªspråkv.º självljud

vok{al}en{semble s.
vok{al}harm{oni s. ªspråkv.º
vok{al{is [-i•s] s. -en -er
sångstycke på enbart
vokaler

vok{al{is{at{ion s. -en
vok{al{is{era v. -de förse

semitisk text med tecken
för vokaler; uttala vokal-
er i sång el. förändra ljud
till vokal m.m.

vok{al{is{er{ing s. -en -ar
vok{al{isk [-a•-] adj. -t -a
vok{al{ism [-is•m] s. -en
system av vokaler i ett
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språk; vokalisk bestånds-
del av ord m.m.

vok{al{issa s. -n vokalissor
kvinnlig vokalist

vok{al{ist s. -en -er sångare
i dansorkester o.d.

vok{al}kval{itet äv.
vok{al}kval{ité s.

vok{al}kvant{itet s.
vok{al}längd s.
vok{al}mus{ik s.; sång
vok{al}möte s.
vok{al}parti s. ªmus.º
vok{al}skrid{ning s. ªspråkv.º
vok{al}syst{em s.
vok{al}verk s. musikverk
för sång

vok{at{iv [våkk•-] s. -en -er
ªspråkv.º tilltalskasus

vok{at{iv}änd{else s.
wok}panna s. wok
vol{ang [-an•] s. -en -er veck-

ad el. rynkad tygremsa som
garnering

vol{ang}kjol s.
vol{ang}prydd adj.
vol{au{vent [vållåvan•] s. -en

-er smördegsform med
gallerformigt lock o. fyllning
av ragu el. skaldjur el.
svamp o.d.

wolfram [våll•-] el. volfram
s. -en el. -et metall

wolfram}malm s.
wolfram}tråd s.
volj{är [-ä•r] s. -en -er stor
fågelbur, fågelhus

volley [våll•i el. -y] s. -n slag
på tennisboll före studs

volley}boll s. -en lagspel där
bollen slås över ett nät
med händerna före studs

volley{boll}match s.
volm se vålm
volma se vålma
volmning se vålmning
volont{är [vållåntä•r el.
-åntä•r] s. -en -er frivillig;
praktikant m.m.

volont{är}tid s.
1volt [vål•t] s. -en; pl. = enhet

för elektrisk spänning
2volt [vål•t] s. -en -er hopp

med helomvändning av
kroppen framåt el.
bakåt; cirkelrunt spår på
ridbana

volta s. -de göra en volt el.
volter, slå runt; gå el. rida
i volter m.m.

volt{ige [vålti•s] s. -n [-en] 
-r [-er]; gymnastiska rör-
elser på häst som rör sig
runt volten

volt{ige}gjord s.
volt{ig{era [-se•-] v. -de ut-
föra voltige m.m.

volt{ige}rid{ning s.
volt{ig{er{ing [-se•-] s.
volt{ig{ör [-sö•r] s. -en -er
volt}meter s. -n voltmetrar

mätinstrument
volt}mät{are s.
volt}spår s.
volt}start s.
vol{um{in{ös [-ö•s] adj. -t -a
omfångsrik

vol{unt{ar{ism [-is•m] s. -en
filosofisk uppfattning som
hävdar att viljan är
grundvalen i tillvaron

vol{unt{ar{ist{isk adj. -t -a
vol{ut [-u•t] s. -en -er spiral-
formig vindling på kapitäl

vol{ut}form{ad adj.
vol{ym [-y•m] s. -en -er om-
fång, rymd; bok; del el.
band av bokverk; ljud-
styrka

vol{ym}en{het s.
vol{ym}ex{pans{ion s.
vol{ym}knapp s.
vol{ym}kont{roll s.
vol{ym}minsk{ning s.
vol{ym{mäss{ig adj. -t -a
vol{ym}pro{cent s.
vol{ym}ök{ning s.
vom se våm
vom{era v. -de kasta upp,
kräkas

vom{er{ing s.
vom{it{iv [-i•v] s. -et; pl. =
kräkmedel

voodoo [vo•do] s. -n system
av magiska föreställning-
ar i Västindien

voodoo}kult [vo•do] s., till
1kult

vorden se varda
work}out [wö•kaot] s. -en
gymnastik utan redskap
och till musik, gymping

work}shop [wö•ksåpp] s.
-en; pl. -ar el. enl. eng. böjn.
möte med vetenskapligt el.
konstnärligt ämne där del-
tagarna delar med sig av
sina erfarenheter,
kollokvium

vot{era v. -de rösta om ngt;
bestämma el. bevilja gm
omröstning

vot{er{ing s. -en -ar
vot{er{ings}knapp s.
vot{er{ings}ordn{ing s.
vot{er{ings}re{sult{at s.
vot{er{ings}siffra s.
vot{iv- [-i•v-] i sms ªrelig.º om
ngt som skänks som tack
för bönhörelse

vot{iv}gåva s.
vot{iv}kyrka s.
vot{iv}skepp s.
vot{iv}tavla s.
vot{um [-o•-] s. -et; pl. = röst

vid röstning; uttalande i
samband med avgivande av
röst

voucher [vau•ts-] s. -n; pl. =
el. enl. eng. böjn. kupong
med kvitto på förhands-
betalning av hotellrum
el. måltider m.m.

vov [vovv] interj.; återgivande
hundskall o. mest med upp-
repning

vovve [vovv•e] s. -n vovvar
ªbarnspråkº hund

voyeur [voajö•r] s. -en -er
person som tillfredsställs
sexuellt av att se i smyg
på andra i erotiska situ-
ationer, tittare

voyeur{ism [-is•m] s. -en
voyeur{ist{isk adj. -t -a
vrak s. -et; pl. = sjöodugligt
förolyckat fartyg el.
totalhavererat fordon;
ªbildl.º utslagen människa
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vraka v. -de 1 förkasta, ut-
döma; v. bort slumpa
bort  2 fiska el. driva
med drivgarn

vrak}del s.
vrak}gods s.
vrak}lax s. utlekt lax som

går ned mot havet
vrak}let{are s. -n; pl. =, best.

pl. vrakletarna
vrak{ning s.
vrak}plundr{are s.
vrak}plundr{ing s.
vrak}pris s., till 1pris ytterst
billigt pris

vrak}spillra s.
vrak}ved s.

1vred adj.; n. sing. obest.
obrukl., vreda arg, vredgad

2vred s. -et; pl. = handtag på
dörrlås m.m.

vrede s. -n förbittring,
ilska o.d.

vred{es}dom s. -en -ar
vred{es}mod s. -et; i v.
vred{es}skål s.
vred{es}ut{brott s.
vredg{ad adj. vred
vredg{as v. vredgades bli
vred, förtörnas

vrensk adj. -t -a mot-
spänstig

vrensk{as v. vrenskades
vara vrensk m.m.

vres- i sms; förvriden,
knotig m.m.

vres}alm s.
vres}fur s.
vres}fura s.
vres}furu s. oböjl.
vres{ig adj. -t -a förvriden,
knotig; butter, tvär

vres{ig{het s.
vres}ros s. -en -or
vres}ved s.
vres}vuxen adj.
vret s. -en -ar liten åker

i skog
vricka v. -de; v. en fot; v. sig
vrick{ad adj. ªvard.º tokig; en

v. idé
vrick}borr s.
vrick}eka s.

vrick{ning s. -en -ar
vrick}åra s.
vrida v. vred, vridit, vriden

vridet vridna, pres. vrider;
vinden vrider (sig) ändrar
riktning

vrid}axel s.
vrid{bar adj. -t -a
vrid{bar{het s.
vrid}borr s.
vrid}eld s.
vriden adj. vridet vridna; en

v. idé ªvard.º tokig
vriden{het s.
vrid}fjäder s.
vrid}fönster s.
vrid}mom{ent s.
vrid{ning s. -en -ar
vrid{nings}axel s.
vrid}rör{else s.
vrid}scen s.
vrid}styv adj. -t -a
vrid}styv{het s.
vril s. -en -ar skål o.d. av
knotig utväxt på träd

vril}skål s.
V-ring{ad adj.
V-ring{ning s. V-formad
ringning på jumper etc.

vrist s. -en -er
vrist}ben s.
vrist}länk s.
vrist}rem s. -men -mar
vrist}skada s.
vrist}värm{are s.
vrå s. -n -r hörn
vråk s. -en -ar 1 fågel

2 isränna, råk
vråk}bo s.
vrål s. -et; pl. =
vrål- i sms; förstärkande

ªvard.º väldigt
vråla v. -de
vrål}apa s.
vrål}jobba v. ªvard.º
vrål}plugga v. ªvard.º
vrål}skratt s.
vrål}tjus{ig adj. -t -a ªvard.º
vrål}åk s. ªvard.º stor o. flott
bil

vrång adj. -t -a oriktig, för-
vänd; motsträvig, ogin;
ondskefull m.m.

vrång}bild s.
vrång{het s.
vrång}sinne s.
vrång}sint adj.
vrång}sint{het s.
vrång}strup{en s. best. sätta

i v.
vrång}vis adj. -t -a ªåld.º
orättvis

vrång}vis{het s. ªåld.º
vräka v. vräkte, vräkt, vräkt

n. vräkt, pres. vräker kasta
handlöst; avhysa m.m.; v.
sig i lyx

vräk{ig adj. -t -a skrytsamt
slösaktig el. praktfull o.d.

vräk{ig{het s.
vräk{ning s. -en -ar
vräk{nings}be{slut s.
vräk{nings}dom s. -en -ar
vränga v. vrängde vända ut
o. in på

vräng{ning s. -en -ar
vrövel [vrövv•- el. vrö•v-] s.

vrövlet ªvard.º struntprat
vrövla v. -de ªvard.º strunt-
prata

V-tecken [ve•-] s. seger-
tecken

vula v. -de bekläda tackling
o.d. till skydd mot nöt-
ning m.m.

vulg{ar{is{era v. -de göra
vulgär, försimpla

vulg{ar{is{er{ing s.
vulg{ar{ism [-is•m] s. -en -er
vulgärt uttryck

vulg{ar{itet [-e•t] s. -en -er
vulg{är [-gä•r] adj. -t -a
simpel, grov, ohyfsad;
som förled äv. alltför för-
enklad

vulg{är}argu{ment s.
vulg{är}bild s.
vulg{är}de{batt s.
vulg{är}lat{in s. latinskt
folkligt talspråk under
senantik o. ä. medeltid

vulg{är}pro{pag{anda s.
vulg{är}språk s.
vulg{är}tolk{ning s.
vulg{är}upp{fatt{ning s.
vulka v. -de vulkanisera
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vulk{an [-a•n] s. -en -er
vulk{an{is{era v. -de be-
handla gummi med
svavel, härda o.d.; repar-
era däck m.m. gm sådan
behandling

vulk{an{is{er{bar adj. -t -a
vulk{an{is{er{ing s.
vulk{an{is{er{ings}verk{stad s.
vulk{an{isk [-a•-] adj. -t -a
vulk{an{ism [-is•m] s. -en
vulkanisk verksamhet

vulk{an}krater s.
vulk{an}kägla s.
vulk{an}ut{brott s.
vulk{an}ö s. -n -ar
vulk}ap{par{at s.
vulk{are s. -n; pl. =, best. pl.

vulkarna
vulk{ning s.
vul{ning s.
vulst s. -en -er valk, för-
tjockning; utåtbuktande
list; omvikt plåtkant m.m.

vulst}form{ad adj.
vulst{ig adj. -t -a
vulva s. -n vulvor yttre
kvinnligt könsorgan,
blygd

vurm s. -en -ar överdrivet
intresse, mani

vurma v. -de; v. för ngt
vurm{are s. -n; pl. =, best. pl.

vurmarna
vurm{eri [-i•] s. -et -er
vurm{ig adj. -t -a; vurmiga

idéer
vurm{ig{het s.

1vurpa s. -n vurpor kullkör-
ning, kullerbytta o.d.

2vurpa v. -de falla omkull
vid åkning el. körning; v.
med bilen

vurst s. -en -ar i ä. tid använd
vagn med längsgående
bänkar; rökt korv m.m.

vurst}vagn s.
vuxen adj. vuxet vuxna;

vara v. sin uppgift; ofta
substantiverat, t.ex. barn och
vuxna

vuxen}bok s., till 1bok
vuxen}dop s.

vuxen}döv adj. -t -a
vuxen}elev s.
vuxen}folk s.
vuxen}gymn{asi{um s.
vuxen{het s.
vuxen}kon{takt s.
vuxen}liv s.
vuxen}peda{gog{ik s.
vuxen}psyki{atri s.
vuxen}roll s. -en -er
vuxen}skola s.
vuxen}stud{er{ande adj.

oböjl.; ofta substantiverat
vuxen}studi{er s. pl. bedriva

v.
vuxen}studie{stöd s.
vuxen}ut{bild{ning s.
vuxen}värld{en s. best.
vy s. -n -er utsikt, anblick,
syn; bild; i pl. äv. vidsynt
betraktelsesätt

vy}kort s.
vy{korts}bild s.
vy{korts}ställ s.
vyss interj.; används (ofta med

upprepning) till barn som skall
sova

vyssa el. vyssja v. -de
vyssan}lull [-ull• el. vyss•-]

interj.; särskr. äv.
vyssja se vyssa
vyss{ning el. vyssj{ning s.
våd s. -en -er långsmalt
stycke tyg el. tapet m.m.

våda s. -n vådor olycks-
händelse; fara

våda}död s.
våda}skjuta v.
våda}skott s.
våd}bredd s.
våd}eld s.
vådevill se vaudeville
våd{lig adj. -t -a farlig; våd-

liga följder
våd{lig{en adv.
våd{lig{het s.
våffel}dag{en s. best. ªvard.º
vårfrudagen

våffel}järn s.
våffel}lagg s.
våffel}mönster s.
våffel}smet s.
våffla s. -n våfflor

1våg s. -en -or bölja m.m.;
vågornas brus; vågor i
håret; diskussionens vågor
gick höga

2våg s. -en -ar redskap för
vägning

våga v. -de 1 ha mod att;
äventyra; v. sig fram
töras gå e.d.; v. sig på; v.
livet för 2 göra vågig
m.m.; v. håret

våg{ad adj. 1 djärv; tve-
tydig, frivol; till våga 1
2 till våga 2; vågat hår

våg}arm s.
våg}balk s.
våg}berg s.
våg}brus s.
våg}bryt{are s.
våg}dal s.
våg}en{ergi s.
våg}form{ig adj. -t -a
våg}hals s. våghalsig
person

våg}hals{ig adj. -t -a dum-
dristig, oförvägen

våg}hals{ig{het s.
våg}höjd s.
våg{ig adj. -t -a till 1våg;

vågigt hår
våg{ig{het s.
våg}kam s.
våg}kraft s.
våg}kraft{verk s.
våg}krön s.
våg}linje s.
våg}linj{ig adj. -t -a
våg}längd s.
våg{längds}om{råde s.
våg}mask{in s.
våg}mäst{are s. person vars
röster blir utslagsgivande
i en omröstning

våg{mäst{ar}pol{it{ik s.
våg{mäst{ar}roll s. -en -er
våg}mäst{eri [vå•g el. -i•] s.

-et
våg{ning s.
våg}papp s.
våg}plan s. -et vågrätt plan
våg}rät adj. -t -a motsatt:
lodrät; v. riktning som våg-
balk intar vid vägning
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våg}rör{else s.
våg{sam adj. -t -ma djärv,
oförvägen

våg{sam{het s.
våg}skvalp s.
våg}skål s.
våg}spel s.
våg}stycke s.
våg}svall s.
våg}topp s.
vål s. -en -ar ªprov.º berg,
höjd

våla v. -de ªprov.º bry el.
vårda sig om att m.m.; v.
sig bry sig om att

våld s. -et
våld}föra v. v. sig på med våld
förgripa sig på

våld}för{ande s. -t
våld}gästa v.
våld}gäst{ning s.
våld{sam adj. -t -ma
våld{sam{het s. -en -er
vålds}be{nägen adj.
vålds}brott s.
vålds}brotts{lig{het s.
vålds}drabb{ad adj.
vålds}dyrk{are s.
vålds}dåd s.
vålds}film s.
vålds}gärn{ing s.
vålds}handl{ing s.
vålds}ideo{logi s.
vålds}in{slag s.
vålds}makt s. -en
vålds}man s., till 1man
vålds}medel s.
vålds}ment{al{itet s.
vålds}met{od s.
vålds}offer s.
vålds}porno{grafi s.
vålds}reg{im s.
vålds}rotel s.
vålds}scen s.
vålds}skildr{ing s.
vålds}tend{ens s.
vålds}verk{are s. -n; pl. =,

best. pl. våldsverkarna
vålds}video s.
vålds}våg s. -en -or
våld}ta äv. våld}taga v.
med våld tvinga till
samlag

våld}täkt s. brottet att våld-
ta

våld{täkts}för{sök s.
våld{täkts}man s., till 1man
våle s. -n vålar flytkropp

med flagga för utmärkning
av fiskredskap m.m.

vålla v. -de
vålm [vål•m] el. volm s. -en

-ar liten höstack, såte
vålma el. volma v. -de lägga

hö i vålmar
vålm{ning el. volm{ning s.
vål{nad s. -en -er
vål{nads}blek adj. -t -a
våm [våmm] el. vom s. -men

-mar största o. första del
av idisslares mage

våm}inne{håll s.
vånda s. -n våndor plåga;
ångest

vånd{as v. våndades
vånde}full adj. -t -a
vång s. -en -ar ªmest prov.

(sydsv.)º gärde, fält
vån{ing s. -en -ar; tre

vånings el. våningars
hyreshus

vån{ings}byte s. -t -n
vån{ings}hot{ell s.
vån{ings}nyckel s.
vån{ings}plan s. -et; pl. =
vån{ings}städ{erska s.
vån{ings}säng s.
vånna v. -de ªprov., vard.º bry
sig om; önska – Mest i
pres. ind. vånnar o. imperf.
konj. vånne, t.ex. jag vånne
jag vore död jag ville jag
vore död.

våp s. -et; pl. = enfaldig o.
sjåpig person

våp{ig adj. -t -a
våp{ig{het s.

1vår s. -en -ar årstid; i våras
sistlidna vår, förra våren

2vår pron. -t -a; de våra, de
våras; i våra dagar

våra v. -de bearbeta o. beså
jorden på våren

våran pron. vårat våra
ªvard.º vår

vår}arbete s.

vår{as v. vårades bli vår;
ªbildl.º gå mot goda tider

vår}bal s. -en -er
vår}blomma s.
vår}brodd s.; växt
vår}bruk s.
vår}bryt{ning s.
vår}budget s.
vår}bäck s.
vård s. -en -ar 1 ej pl. om-
sorg m.m. 2 minnesmärke

vårda v. -de; v. sig om
vård{ad adj. v. klädsel
vår}dag s.
vår}dag{jämn{ing s. -en -ar
vård}an{stalt s.
vård}an{ställd adj.
vård}ap{par{at s. ªbildl.º
vård}arbete s.
vård{are s. -n; pl. =, best. pl.

vårdarna
vård{ar{inna s. -n vårdar-

innor
vård{ar}tjänst s.
vård}av{del{ning s.
vård}be{hov s.
vård}be{höv{ande adj. oböjl.
vård}bi{drag s.
vård}bi{träde s.
vård}centr{al s.
vård}en{het s.
vård}fall s.
vård}form s. -en -er
vård}gar{anti s.
vård}giv{are s.
vård}hem s.
vård}in{rätt{ning s.
vård}in{stit{ut{ion s.
vård}in{tyg s.
vård}kase el. vård}kas s.; för

signalering om fiendens an-
nalkande i. ä. tid

vård}kost{nad s.
vård}kris s. -en -er
vård}kräv{ande adj. oböjl.
vård}kval{itet äv. vård}kval{-

ité s.
vård}lag s. -et; pl. =
vård}linje s.; på gymnasiet
vård}lär{are s.
vård{nad s. -en vård, om-
sorg o.d.; ha v. om barn

vård{nads}bi{drag s.
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vård{nads}er{sätt{ning s.
vård{nads}hav{are s. -n;

pl. =, best. pl. vårdnads-
havarna

vård{nads}kräv{ande adj.
oböjl.

vård{nads}plikt s.
vård{nads}rätt s.
vård{nads}tvist s. -en -er
vård}om{råde s.
vård}pers{on{al s.
vård}plats s.
vård}resurs{er s. pl.
vård}sekt{or s.
vård}skola s.
vårds}lös adj. -t -a
vårds}lösa v. -de
vårds}lös{het s.
vård}sväng{en s. best. ªvard.º
vård}sök{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
vård}tag{are s.
vård}team s.
vård}tecken s. ªåld.º bekräft-
ande tecken

vård}tid s.
vård}träd s. ensamt större
träd på gårdstomt o.d.

vård}ut{bild{ning s.
vård}ut{bud s.
vård}yrke s.
vår}eld s.; krukväxt
vår}fest s.
vår}flod s.
vår}flora s.
vår}frisk adj. -t -a
vår{fru}dag{en s. best. Marie
bebådelsedag

vår}grön adj. -t -a
vår}grönska s.
vår}himmel s.
vår}is s.
vår}kant{en s. best. på v.
vår}kappa s.
vår}klynne s. växt
vår}kon{sert s.
vår}krage s.; växt
vår}kväll s.
vår}känn{ing s.
vår}känsla s.
vår{lig adj. -t -a
vår{lig{het s.
vår}lik adj. -t -a

vår}luft s.
vår}lök s.; växt
vår}mode s.
vår}morgon s.
vår}musser{on s.
vår}mån{ad s.
vår}natt s.
vår{ning s.; till våra
vår}plöja v.
vår}plöj{ning s.
vår}prim{ör s.
vår}regn s.
vår}ren{gör{ing s.
vår}riks{dag s.
vår}rulle s.; maträtt
vår}sal{ong s.
vår}sess{ion s.
vår}sid{an s. best. på v.
vår}sol s.
vår}städ{ning s.
vår}så v.
vår}sådd s.
vår}sång s.
vår}säd s.
vår}säs{ong s.
vårta [vå•r-] s. -n vårtor
vårt}bit{are s. -n; pl. =, best.

pl. vårtbitarna insekt
vår}tecken s.
vår}term{in s.
vårt}form{ig adj. -t -a
vårt}gård s. ªanat.º
vårt{ig adj. -t -a
vår}trött adj.
vår}trött{het s.
vårt}svin s.
vårt}särv s. -en växt
vår}vete s.
vår}vind s.
vår}vinter s.
vår{vinter}dag s.
vår}väder s.
vår}värme s.
vår}yra s.
våt adj. vått våta; i vått och

torrt i alla skiften o.d.
våt}arv äv. våt}arve s., till

2arv växt
våt}dräkt s.
våt}lim s. -met
våt}mark s.
våt{marks}om{råde s.
våt}pressa v.

våt}press{ning s.
våt}rum s.
våt{rums}tap{et s.
våt}serv{ett s.
våt}stark adj. -t -a; våtstarkt

papper
våt}ut{rymme s.
våt}varm adj. -t -a
våt}var{or s. pl. varor i flyt-
ande form särsk. vin och
sprit

våt}värm{ande adj. oböjl.
v. omslag

väbel s. -n väblar befall-
ningshavare som svarar
för allmän ordning på
örlogsfartyg el. slott m.m.

väbel}tjänst s.
väck adv. ªvard.º bort; borta
väcka v. väckte; v. ond el.

ont blod framkalla för-
argelse o.d.; v. vakar
hugga upp

väck{are s. -n; pl. =, best. pl.
väckarna

väck{ar}klocka s.
väck{ar}ur s. -et; pl. =
väck{bar adj. -t -a
väck{else s. -n -r rörelse som

vill väcka personligt religiöst
engagemang

väck{else}möte s.
väck{else}pre{dik{ant s.
väck{else}rör{else s.
väck{else}skrift s.
väck{else}sång s.
väck{ning s. -en -ar
väckt adj. de väckta t.ex.

inom väckelserörelse
vädd s. -en växt
vädd}klint s. -en
vädd}växt s.
väder s. vädret; pl. =, best.

pl. vädren; gå till väders
stiga

väder}be{ständ{ig adj. -t -a
väder}biten adj.
väder}flöjel s.
väder}för{håll{and{en s. pl.
väder}gubbe s. ªvard.º
väder}gud s.
väder}karta s.
väder}kol{ik s.

vårdnadsersättning 1030

21202 Ordlista V  12-11-27  10.44  Sida 1030



väder}korn s. förmåga att
känna vittring o.d.

väder}kvarn s.
väder{kvarns}vinge s.
väder}lek s.
väder{leks}för{håll{and{en

s. pl.
väder{leks}lära s.
väder{leks}märke s.
väder{leks}rap{port s.
väder{leks}ut{sikt{er s. pl.
väder}ob{serv{at{ion s.
väder}om{slag s.
väder}pro{gnos s.
väder}rad{ar s.
väder}rap{port s.
väder}satell{it s.
väder}skepp s.
väder}sol s. bisol
väder}spå{man s.
väder}spänd adj.
väder}spänn{ing s.; i buken
väder}stat{ion s.
väder}stinn adj.
väder}streck s.; huvudrikt-
ning i horisontalplanet

väder}tjänst s.
väder}ut{sikt{er s. pl.
vädja v. -de bedjande hän-
vända sig till, anhålla om
o.d.; hänskjuta mål till
högre rätt o.d.

vädj{an s.; best. =; i pl. an-
vänds vädjanden; en v.

1vädj{ande adj. oböjl. en v.
blick

2vädj{ande s. -t -n
vädjo}bana s. ªåld.º tävlings-
bana

vädra v. -de
vädr{ing s.
vädr{ings}fönster s.
vädur [vä•-] s. -en -ar ªåld.º
gumse; kaninras; vattenupp-
fordringsapparat

vädur(s)}horn s.
väft s. -en inslag i väv
väft}garn s.
väg s. -en -ar; vart tog han

vägen; ge sig i v.; följa ngn
till vägs gå med ngn ett
stycke; gå till väga

1väga se tillväga

2väga v. vägde bestämma
vikten el. tyngden av; ha
en vikt av

väg{ande adj. oböjl. v. skäl
viktiga

väg}arbet{are s.
väg}arbete s.
väg}av{gift s.
väg}av{snitt s.
väg}bana s.
väg{bar adj. -t -a
väg{bar{het s.
väg}be{lägg{ning s.
väg}bom s.
väg}bro s.
väg}bula s.
väg}bygg{are s.
väg}bygge s.
väg}bygg{nad s.
väg}damm s. -et
väg}dike s.
väg}di{rekt{ör s.
väg}drag{ning s.
väg}egen{skap s.; hos fordon
väg}far{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat ªåld.º
väg}färja s.
väg}för{bind{else s.
väg}för{en{ing s.
väg}för{håll{and{en s. pl.
väg}för{valt{ning s.
vägg s. -en -ar; ställa ngn

mot väggen ªbildl.º tvinga
ngn att ge besked m.m.;
svaret var uppåt väggarna

vägg}almanacka äv.
vägg}almanack s.

vägg}bo{nad s.
vägg}bänk s.
vägg}fast adj.
vägg}hylla s.
vägg}karta s.
vägg}klocka s.
vägg}kon{takt s.
vägg}lampa s.
vägg}lus s.
vägg}ma{dam s. ªvard.º vägg-
lus

vägg}mål{ning s.
vägg}pan{el s.
väg}grepp s.
väg}grus s.
vägg}skåp s.

vägg}spegel s.
vägg}spel s.; i fotboll
vägg}tele{fon s.
vägg}tid{ning s.
vägg}ur s. -et; pl. =
vägg}ut{tag s.; för stickpropp
vägg}yta s.
väg}hyvel s.
väg}håll{are s.
väg}håll{ning s.
väg}ingenj{ör s.
väg}in{stit{ut s.
väg}kant s.
väg}karta s.
väg}knut s.
väg}kors s.
väg}kors{ning s.
väg}kost s. ªsärsk. finl.º
väg}krök s.
väg}kurva s.

1väg}lag s. -et; pl. = 1 en
vägs standard; gott,
dåligt v. 2 ªfinl.º vägsam-
fällighet

2väg}lag s. -en -ar
väg}leda v., till 1leda visa
vägen, ge ledning; v. sig
ta sig fram o.d.

väg}led{are s. -n; pl. =, best.
pl. vägledarna

väg}led{ning s. -en -ar
väg}lus s. ªvard.º
väg}lös adj. -t -a
väg}mask{in s.
väg}mynd{ig{het s.
väg}märke s.
väg{märk{es}för{ordn{ing s.
väg}mäst{are s.
väg}mät{are s.
vägn{ar [-nn-] s. pl. på el. å

ngns v.
väg{ning [-gn-] s. -en -ar
väg}nummer s.
väg}nämnd s.
väg}nät s.
väg- och vatten}bygg{are s.
väg- och vatten}bygg{nad s.
väg- och vatten{bygg{nads}-

kår s.
väg}om{lägg{ning s.
väg}plan{er{ing s.
väg}port s.
väg}pro{jekt s.
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vägra v. -de; v. (att) betala;
han vägrades tillträde

vägr{an s.; best. =; en v.
vägr{are s. -n; pl. =, best. pl.

vägrarna
väg}ren s.
vägr{ing s. -en -ar; hästens

vägringar
väg}räcke s.
väg}rätt s.
väg}röj{are s.
väg}röj{ning s.
väg}salt s.
väg}sam{fäll{ig{het s.
väg}skatt s.
väg}skrapa s.
väg}skylt s.
väg}skäl s.
väg}spärr s.
väg}sträcka s.
väg}sträck{ning s.
väg}stump s.
väg}syst{em s.
väg}torn s. -en -ar getapel
väg}traf{ik s.
väg}traf{ik{ant s.
väg{traf{ik}för{ordn{ing s.
väg{traf{ik}kun{gör{else s.
väg{traf{ik}skatt s.
väg}trans{port s.
väg}tull s.
väg}tunnel s.
väg}under{håll s. -et
väg}val s. -et; pl. =
väg}verk s.
väg}vett s.
väg}vill adj. -t -a
väg}vinn{ande adj. oböjl.
väg}vis{are s. -n; pl. =, best.

pl. vägvisarna
väg}vårda s. -n vägvårdor

ªbot.º cikoria
väg}väsen el. väg}väsende s.
väja v. väjde vika undan

o.d.; v. för ngn
väj{ning s. -en -ar
väj{nings}plikt s.
väkt s. -en -er ªåld.º vakt-
period; stund, timme o.d.

väkt{are s. -n; pl. =, best. pl.
väktarna bevakare, vakt-
man, nattvakt o.d.

väkt{ar}gång s. -en -ar

väkt{ar}tjänst s.
1väl adv. bättre bäst; ha det v.

ställt; se sig v. för; v. stora
skor

2väl [väll•] adv. du är v. inte
ledsen; det kan jag v. göra

3väl s. oböjl. mitt, ditt v.
bästa

väl}akt{ad adj.
1väl}an [-ann•] interj. nå, nå

väl
2väl}an [väll•-] adv. ªvard.º

väl, i alla fall o.d.
väl}an{pass{ad adj.
väl}ans{ad adj.
väl}an{vänd adj.
väl{art{ad adj.
väl}av{lön{ad adj.
väl}av{vägd adj.
väl}bal{ans{er{ad adj.
väl}be{finn{ande s.
väl}be{hag s. -et
väl}be{hag{lig adj. -t -a
väl}be{hållen adj.
väl}be{höv{lig adj. -t -a
väl}be{kant adj.
väl}be{räkn{ande adj. oböjl.
väl}be{satt adj.
väl}be{ställd adj.
väl}be{sökt adj.
väl}be{tald adj.
väl}be{tänkt adj.
väl}be{vak{ad adj.
väl}be{var{ad adj.
väl}bild{ad adj.
väl}boren adj. ªåld.º av adlig
börd

väl}borst{ad adj.
väl}byggd adj.
väl}bärg{ad adj.
väld s. -en ªåld.º partiskhet
väld{ans adv. o. adj. oböjl.

ªvard.º väldig(t)
välde s. -t -n
väl}de{fini{er{ad adj.
välde{liga adv. väldigt
mycket

väld{ig adj. -t -a; väldigt
noga

väld{ig{het s. -en -er
väl}discipl{in{er{ad adj.
väl}dis{pon{er{ad adj.
väl}doft{ande adj. oböjl.

väl}doku{ment{er{ad adj.
väl}dress{er{ad adj.
väl}drill{ad adj.
väl}etabl{er{ad adj.
väl}form{ad adj.
väl}formul{er{ad adj.
väl}fris{er{ad adj.
väl}fung{er{ande adj. oböjl.
väl}funnen adj.
väl}fylld adj.
väl}fägna v. undfägnad väl
väl}fäg{nad s.
väl}färd s. -en väl, lycka,
välgång; ekonomisk o.
social trygghet i ett sam-
hälle m.m.

väl{färds}pol{it{ik s.
väl{färds}sam{hälle s.
väl{färds}stat s.
väl{färds}syst{em s.
väl}född adj.
väl}för{rätt{ad adj. efter väl-

förrättat värv
väl}för{sedd adj.
väl}för{tjänt adj.
väl}gen{om{tänkt adj.
väl}gjord adj.
väl}grund{ad adj.
väl}gång s. -en väl, lycka,
framgång

väl{gångs}önsk{an s.
väl}gärn{ing s.
väl}gödd adj.
väl}gör{ande adj. oböjl.
väl}gör{are s.
väl}gör{en{het s. privat soci-
al hjälpverksamhet o.d.

väl{gör{en{hets}bas{ar s.
väl{gör{en{hets}in{rätt{ning s.
väl}hållen adj.
väl}hängd adj.; om kött
väl}in{form{er{ad adj.
välja v. valde, valt, vald n.

valt, pres. väljer
välj{ar}baro{meter s.
välj{are s. -n; pl. =, best. pl.

väljarna
välj{ar}flykt s.
välj{ar}grupp s.
välj{ar}kate{gori s.
välj{ar}kår s.
välj{ar}opin{ion s.
välj{ar}skara s.
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välj{ar}stöd s.
välj{ar}sym{pati s.
välj{ar}under{lag s.
välj{ar}under{sök{ning s.
välj{bar adj. -t -a
välj{bar{het s.
väl}kamm{ad adj.
väl}klang s.
väl}kling{ande adj. oböjl.
väl}klippt adj.
väl}klädd adj.
väl}klädd{het s.
väl}komma s. -n välkommor

ªåld.º stor gillespokal m.m.
väl}kommen adj. kär-
kommen, läglig; v.! som
hälsning till gäst o.d.

väl}komna v. -de hälsa väl-
kommen m.m.

väl}komn{ande adj. oböjl.
väl}kom{pon{er{ad adj.
väl}komst s. -en välkomn-
ande m.m.

väl{komst}fest s.
väl{komst}häls{ning s.
väl{komst}ord s.
väl{komst}tal s.
väl{komst}tala v. -de
väl}känd adj.

1väll s. -en -ar hopfogning
gm vällning; ställe med
sådan hopfogning m.m.

2väll s. -et framvällande av
vatten el. toner m.m.

välla v. vällde strömma;
hopfoga metallstycken gm
smidning m.m. vid hög
temperatur; upphetta till
vitvärme m.m.

väl}lag{ad adj.
väll{are s. -n; pl. =, best. pl.

vällarna
väll{bar adj. -t -a
väll{bar{het s.
väl}lev{nad s.
väl{lev{nads}man s., till 1man
väll}hetta s.
väll{ing s. -en -ar
väll{ing}flaska s.
väll{ing}klocka s.
väll{ing}pulver s.
väll{ing}skål s.
väl}ljud s.

väl}ljud{ande adj. oböjl.
väll{ning s.
väll{nings}hetta s.
väl}lov{lig adj. -t -a lovvärd
väll}rand s.
väll}svets{ning s.
väl}lukt s.
väl}lukt{ande adj. oböjl.
väl}lust s. sinnlig njutning

o.d.
väl}lust{ig adj. -t -a präglad
av el. benägen för vällust
m.m.

väl}lust{ing s. -en -ar person
som jagar sexuell vällust

väl{lust}känsla s.
väl}lyck{ad adj.
väl}läs{ning s.
väl}makt s. välmåga o.d.
väl}mani{kyr{er{ad adj.
väl}mat{ad adj.
väl}men{ande adj. oböjl.
väl}men{ing s. oböjl. i ren v.
väl}ment adj.
väl}ment{het s.
väl}modul{er{ad adj.
väl}mot{iv{er{ad adj.
väl}må{ende adj. oböjl.
väl}måga s. -n god hälsa;
välstånd o.d.

väl}möbl{er{ad adj.
väl}närd adj.
väl}olj{ad adj.
väl}ordn{ad adj.
väl}org{an{is{er{ad adj.
väl}plac{er{ad adj.
väl}plan{er{ad adj.
väl}pläg{ad adj.
väl}pläg{nad s.
väl}pol{er{ad adj.
väl}press{ad adj.
väl}pro{port{ion{er{ad adj.
väl}puts{ad adj.
väl}rak{ad adj.
väl}reg{iss{er{ad adj.
väl}re{nomm{er{ad adj.
väl}re{pre{sent{er{ad adj.
väl}rikt{ad adj.
väl}rust{ad adj.
väl}sedd adj.
väl}signa [-sin•n-] v. -de
väl}sign{ad adj. vara i väl-

signat tillstånd vara

gravid; välsignade unge!
besvärliga

väl}sign{else s. -n -r
väl{sign{else}bring{ande adj.

oböjl.
väl{sign{else}rik adj. -t -a
väl}sinn{ad adj.
väl}sitt{ande adj. oböjl. en v.

kostym
väl}situ{er{ad adj.
väl}sjung{ande adj. oböjl.
välsk [väl•sk] adj. -t -a ut-
ländsk, främmande;
fransk el. italiensk; välska
seder

väl}skap{ad adj.
väl}skapt adj.
väl}skriven adj.
väl}skriv{ning s.
väl{skriv{nings}öv{ning s.
väl}skrädd{ad adj.
väl}skuren adj.
väl}skött adj.
väl}slip{ad adj.
väl}smak{ande adj. oböjl.
väl}smord adj.
väl}sort{er{ad adj.
väl}spel s.
väl}spel{ad adj.
väl}spel{ning s.
väl}stekt adj.
väl}stopp{ad adj.
väl}stånd s. -et
väl{stånds}sam{hälle s.
väl{stånds}ut{veckl{ing s.
väl{stånds}ök{ning s.
väl}städ{ad adj.
väl}ställd adj.
väl}svarv{ad adj. ªvard.º om

kvinnofigur: välformad
väl}sydd adj.
vält s. -en -ar redskap med
roterande valsar för
packning av jord el.
vägbana m.m.

1välta v. välte, vält, vält n.
vält, pres. välter falla åt
sidan; stjälpa

2välta v. -de köra el. be-
arbeta o.d. med vält

3välta s. -n vältor upplagd
samling av virke

väl}tal{are s.

1033 vältalare

21202 Ordlista V  12-11-27  10.44  Sida 1033



väl}tal{ig adj. -t -a
väl}tal{ig{het s.
vält}för{are s.
vält{ning s.
vältra v. -de rulla; stjälpa

o.d.; v. sig
väl}trimm{ad adj.
vältr{ing s.
väl}trän{ad adj.
väl}tvätt{ad adj.
väl}under{rätt{ad adj.
väl}upp{fostr{ad adj.
väl}ut{bild{ad adj.
väl}ut{rust{ad adj.
väl}ut{veckl{ad adj.
välva v. välvde göra valv-
formig el. kupig; rulla,
vältra; v. planer; v. sig

välvd adj. valvformad
väl}vilja s. vänlighet, om-
tanke o.d.

väl}vill{ig adj. -t -a
väl}vill{ig{het s.
väl}vis adj. -t -a ªåld.º
välv{ning s. -en -ar
väl}vuxen adj.
väl}vård{ad adj.
väl}växt adj.
väl}önsk{an s.
väl}över{lagd adj.
väl}över{tänkt adj.
väl}över{vägd adj.
vämj{as v. vämjdes, vämjts,

pres. vämj(e)s känna
äckel

vämje{lig adj. -t -a
vämje{lig{het s. -en -er
vämj{else s. -n äckel o.d.

1vän [vänn] s. -nen -ner
2vän [vä•n] adj. -t -a ªåld.º

fager, vacker
1vända s. -n vändor runda,

omgång, tur m.m.
2vända v. vände, vänt, vänd

n. vänt, pres. vänder; v.
upp och ned, v. ut och in;
v. sig till ngn

vänd{bar adj. -t -a
vänd{bar{het s.
vände}rot s. oböjl.; växt
vände{rots}knippe s.
vänd}kors s.
vänd}krets s.

vänd{ning s. -en -ar; vara
snabb i vändningarna

vänd{nings}man{över s.
vänd{nings}radie s.
vänd}plan s. -en -er
vänd}plats s.
vänd}punkt s.
vänd}radie s.
vänd}skiva s.
vänd}sydd adj.
vänd}zon s.
väners}borg{are [-bår•j-] s.
inv. i Vänersborg

Väners{borgs}bo el.
väners{borgs}bo s. -n -r

vän}fast adj.
vän}fast{het s.
vän}för{en{ing s.
vän}gåva s.
vän{het [vä•n-] s. ªåld.º
vän{inna s. -n väninnor
kvinnlig vän

vänja v. vande, vant, vand
n. vant, pres. vänjer; v. sig

vänj{ning s.
vän}krets s.
vän{lig [vänn•-] adj. -t -a
vän{lig{en adv.
vän{lig{het s. -en -er
vän}ort s. -en -er
vän{orts}rör{else s.
vän}pris s., till 1pris
vän{skap s. -en
vän{skap{lig adj. -t -a
vän{skap{lig{het s.
vän{skaps}band s.
vän{skaps}be{tyg{else s.
vän{skaps}full adj. -t -a
vän{skaps}för{bind{else s.
vän{skaps}för{drag s.
vän{skaps}för{håll{ande s.
vän{skaps}kor{rupt{ion s.
vän{skaps}match s.
vän{skaps}pakt s.
vän{skaps}pris s., till 1pris
vänsl{ande s. -t
vänsl{as v. vänslades smek-
as, kela

1vänster adj.; best. vänstra;
på v. sida

2vänster s. -n politiskt parti;
slag med vänster hand

3vänster s. oböjl. vänster

sida, vänstra sidan; till,
åt, från v.

vänster}back s. ªsport.º
vänster}extr{em{ist s.
vänster}extr{em{ist{isk adj.

-t -a
vänster}fil s. -en -er
vänster}flygel s.; i t.ex. fotboll
vänster}fot{ad adj.
vänster}grupp s.
vänster}gäng{ad adj.
vänster}hand s.
vänster{hands}spel{are s.; i

t.ex. tennis
vänster}hänt adj.
vänster}hänt{het s.
vänster}in{rikt{ad adj.
vänster}kant s.
vänster}knäck s. -et; pl. =

ªvard.º extraknäck
vänster}knäcka v. ªvard.º
vänster}led{are s.
vänster}man s., till 1man
vänster}orient{er{ad adj.
vänster}parti s.
vänster}pol{it{ik s.
vänster}popul{ism s.
vänster}popul{ist s.
vänster}prassel s. vänster-

prasslet; pl. = ªvard.º för-
hållande utanför äkten-
skapet

vänster}press s. -en
1vänster}radik{al adj. -t -a
2vänster}radik{al s.
vänster}reg{er{ing s.
vänster}rör{else s.
vänster}sida s.
vänster}soci{al{ist s.
vänster}soci{al{ist{isk adj. -t -a
vänster}sväng s.
vänster}sym{pat{is{ör s.
vänster}traf{ik s.
vänster}vind s.
vänster}ving s. ªsport.º
vänster}vriden adj.
vänster}vrid{ning s.
vänstr{an s. best. ªvard.º
vänstra handen

vän}säll adj. -t -a
vänta v. -de
vänt{an s.; best. =; en v.; gå i

väntans tider vänta barn
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vänt{ans}tid s.
vänte}lista s.
vänt{en s. best. ªprov.º i förb.
(ha ngt el. vara) i v. att
vänta

vänte}tid s.
vänte}värde s.
vänt}hall s.
vän}tjänst s.
vänt}kur s., till 2kur
vänt}rum s.
vänt}sal s.
väpna v. -de
väpn{ad adj. v. neutralitet
väpn{are s. -n; pl. =, best. pl.

väpnarna riddares sven
m.m.

väpn{ar}tröja s.
väpp{ling s. -en -ar växt av
klöversläktet

väpp{ling(s)}blad s.
1värd adj. värt värda

predikativt vara v. 200
kronor; vara v. beundran

2värd s. -en -ar
värd}dat{or s.
värd}djur s.
värde s. -t -n
värde}be{räkn{ing s.
värde}be{ständ{ig adj. -t -a
värde}fast adj.
värde}full adj. -t -a
värde}före{mål s.
värde}för{sänd{else s.
värde}gar{anti s.
värde}ge{men{skap s.
värde}handl{ing s.
värde}kon{serv{at{iv adj. -t -a
värde}ladd{ad adj.
värde}lös adj. -t -a
värde}lös{het s.
värde}minsk{ning s.
värde{mäss{ig adj. -t -a
värde}mät{are s.
värde}nihil{ism s.
värde}om{döme s.
värde}papper s.
värde{pappers}fond s.
värde}post s.
värd{era v. -de
värd{er{bar adj. -t -a
värde}re{lat{iv{ism s.
värd{er{ing s. -en -ar

värd{er{ings}fri adj.
värd{er{ings}fråga s.
värd{er{ings}grund s. -en -er
värd{er{ings}man s., till 1man
värd{er{ings}princip s.
värd{es v.; pres. o. imperf.

konj. ªåld.º (att du) värdes
förbarma dig må, måtte

värde}sak s.
värde}skada s.
värde}skala s.
värde}stegr{ing s.
värde}syst{em s.
värde}säker adj.
värde}säkra v.
värde}säkr{ing s.
värde}sätta v.
värde}sätt{ning s.
värde}teori s.
värde}trans{port s.
värde}ök{ning s.
värd}fam{ilj s.
värd}folk s.
värd{ig adj. -t -a
värd{ig{as v. värdigades ha
godheten el. nedlåta sig
att

värd{ig{het s. -en -er; stiga
till höga värdigheter be-
fattningar o.d.

värd{ig{hets}tecken s.
värd{inna s. -n värdinnor
värd{inne}plikt s.
värd{inne{skap s. -et; utöva v.
värd}land s., till 1land
värd}mynd{ig{het s.
värd}nat{ion s.
värds}hus [vä•rds- äv.
vär•s-] s. -et; pl. =

värds{hus}rör{else s.
värds{hus}värd s.
värd{skap s. -et; utöva v.
värd}växt s.
vär{ing s. -en -ar ªhist.º vik-
ing i livvaktstjänst hos
östromerske kejsaren;
varjag

1värja s. -n värjor stötvapen
för fäktning m.m.

2värja v. värjde försvara,
skydda o.d.; v. sig för ngt

värj}fäkt{ning s.
värj}fäste s.

värj}för{ing s.
värj}hugg s.
värj}spets s.
värj}stöt s.
värk s. -en -ar 1 ej pl.; ihåll-

ande smärta  2 smärtsam
sammandragning av liv-
modern vid förlossning

värka v. värkte göra ont;
det värker

värk}bruten adj.
värk}lindr{ande adj. oböjl.
värk}tabl{ett s.
värld [vä•rd] s. -en -ar; det

är inte hela världen inte så
viktigt

världs}allt{et s. best.
världs}ande s.
världs}art{ist s.
världs}atlas s. -en -er
världs}bank{en s. best.
världs}be{kant adj.
världs}be{römd adj.
världs}bild s.
världs}borg{are s.
världs}brand s.
världs}bäst adj. ªsport. el.

vard.º
världs}dam s.; med världsvana
världs}del s.
världs}eko{nomi s.
världs}eko{nom{isk adj. -t -a
världs}e{lit s.
världs}er{faren adj.
världs}er{faren{het s.
världs}er{övr{are s.
världs}er{övr{ing s.
världs}etta s.
världs}famn{ande adj. oböjl.
världs}fient{lig adj. -t -a
världs}fred s.
världs}från{var{ande adj.

oböjl.
världs}från{vänd adj.
världs}från{vänd{het s.
världs}främm{ande adj. oböjl.
världs}för{akt s.
världs}för{bättr{are s.
världs{för{bättr{ar}iver s.
världs}för{sak{else s.
världs}gåta s.
världs}handel s.
världs}hav s.
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världs}herra{välde s.
världs}hist{oria s.
världs}hist{or{isk adj. -t -a
världs}händ{else s.
världs}härsk{are s.
världs}karta s.
världs}kata{strof s.
världs}klass s. i el. av v.
världs}klok adj. -t -a
världs}klok{het s.
världs}kon{fer{ens s.
världs}kon{gress s.
världs}kon{junkt{ur s.
världs}krig s.
världs}kris s. -en -er
världs}känd adj.
världs}led{ande adj. oböjl.
världs{lig adj. -t -a
världs{lig{het s.
världs}litter{at{ur s.
världs}läge s.
världs}makt s. -en -er
världs}man s., till 1man med

världsvana
världs}manna{mäss{ig adj.

-t -a
världs}mark{nad s.
världs{mark{nads}pris s., till

1pris
världs}med{borg{are s.
världs}metro{pol s.
världs}mäst{are s. -n; pl. =,

best. pl. världsmästarna
världs}mäst{ar{inna s.
världs}mäst{er{skap s.
världs}namn s.
världs}ny{het s.
världs}om{fatt{ande adj.

oböjl.
världs}om{segl{ing s. -en -ar
världs}om{spänn{ande adj.

oböjl.
världs}opin{ion s.
världs}ordn{ing s.
världs}org{an{is{at{ion s.
världs}pat{ent s.
världs}pol{it{ik s.
världs}pol{it{isk adj. -t -a
världs}premi{är s.
världs}press s. -en
världs}pro{blem s.
världs}pro{dukt{ion s.
världs}rank{ing s.

världs}rank{ning s.
världs}re{kord s.
världs{re{kord}håll{are s.
världs}re{lig{ion s.
världs}re{vol{ut{ion s.
världs}rykte s.
världs}rymd{en s. best.
världs}råd s. -et; pl. =;

Kyrkornas v.
världs}sam{fund{et s. best.
världs}sam{vete s.
världs}sens{at{ion s.
världs}situ{at{ion s.
världs}smärta s.
världs}språk s.
världs}stad s., till 1stad
världs}stjärna s.
världs}succé s.
världs}svält s.
världs}tid s.
världs}topp s.
världs}träd s. ªmytol.º
världs}trött adj.
världs}trött{het s.
världs}under{gång s. -en
världs}un{ik adj. -t -a
världs}upp{fatt{ning s.
världs}ut{ställ{ning s.
världs}ut{veckl{ing s.
världs}van adj. -t -a um-
gängesvan o.d.

världs}vana s.
världs}vid adj.
världs}vis adj. -t -a
världs}vis{dom s.
världs}vis{het s.
världs}välde s.
världs}ålder s.
världs}å{skåd{ning s.

1värma s. -n ªåld.º värme
2värma v. värmde
värm{are s. -n; pl. =, best. pl.

värmarna
värme s. -n äv. (i naturv. fack-

språk) -t
värme}an{lägg{ning s.
värme}av{gång s. -en
värme}be{handla v.
värme}be{handl{ing s.
värme}be{ständ{ig adj. -t -a
värme}bild s.
värme}bölja s.
värme}centr{al s.

värme}dis s. -et
värme}dyna s.
värme}eko{nomi s.
värme}ele{ment s.
värme}en{ergi s.
värme}flaska s.
värme}fläkt s.
värme}foto{graf{er{ing s.
värme}för{lust s.
värme}för{sörj{ning s.
värme}grad s.
värme}isol{er{ande adj. oböjl.
värme}isol{er{ing s.
värme}kamera s.
värme}kost{nad s.
värme}kraft{verk s.
värme}kudde s.
värme}källa s.
värme}lampa s.
värme}led{ning s.
värme{led{nings}ele{ment s.
värme}ljus s.
värme}lära s.
värme}mängd s.
värme}panna s.
värme}platta s.
värme}pump s.
värme}regl{er{ing s.
värme}re{kord s.
värme}skåp s.
värme}slag s.; sjukdomstill-

stånd
värme}slinga s.
värme}strål{ning s.
värme}stuga s.
värme}syst{em s.
värme}tekn{ik s.
värme}tål{ig adj. -t -a
värme}under{skott s.
värme}ut{veckl{ing s.
värme}verk s.
värme}våg s. -en -or
värme}värde s.
värme}växl{are s. -n; pl. =,

best. pl. värmeväxlarna
värme}åter{vinn{ing s.
värme}över{för{ing s.
Värm}land namn
värm}ländsk adj. -t -a
värm}ländska s. -n värm-

ländskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

värm}länn{ing s. -en -ar
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värm{ning s.
värm{nings}kost{nad s.
värn s. -et; pl. = försvar,
skydd

värna v. -de försvara,
skydda o.d.; v. (om) ngt
skydda ngt o.d.

värn}kraft s.
värn}lös adj. -t -a
värn}lös{het s.
värn}plikt s.
värn}plikt{ig adj. -t -a
värn{plikts}armé s.
värn{plikts}kont{or s.
värn{plikts}riks{dag s.
värn{plikts}tid s.
värn{plikts}tjänst{gör{ing s.
värn{plikts}upp{båd s. ªfinl.º
mönstring

värn{plikts}ut{bild{ning s.
värn{plikts}verk{et s. best.
värn{plikts}vägr{an s.
värn{plikts}vägr{are s.
värn}skatt s.
värpa v. värpte
värp{are s. -n; pl. =, best. pl.

värparna
värp}höna s.
värp}höns s.
värp}låda s.
värp{ning s.
värp}rede s.
värre adj. oböjl.

1värst adv. särskilt; inte så v.
ofta

2värst adj. superl. min värsta
upplevelse

värst{ing s. -en -ar ªvard.º
svårbehandlad ung-
domsbrottsling; positivt
även om ngn el. ngt som är
värst i något avseende

värt [värt el. vä•rt] adj.
oböjl.; predikativt det är 
inte v. att ljuga det är
alltför riskabelt; det är
fara v. att det är att be-
fara att

värv s. -et; pl. = uppdrag,
syssla, arbete

värva v. -de gm övertalning
e.d. skaffa medlemmar el.
anhängare o.d.

värv{are s. -n; pl. =, best. pl.
värvarna

värv{ning s.
värv{nings}för{sök s.
värv{nings}kamp{anj s.
väsa v. väste

1väsen s. oböjl. oljud; ställa
till ett förfärligt v.

2väsen s. -det; pl. =, best. pl.
-dena besjälad varelse;
sinnelag; övernaturliga v.;
godmodig till sitt v.

3väsen s. -det; pl. =, best. pl.
-dena el. väsende -t -n mest
som efterled i sms verksam-
het

väsens}be{släkt{ad adj.
väsens}främm{ande adj.

oböjl.
väsens}frände s.
väsens}fränd{skap s.
väsens}lös adj. -t -a
väsens}skild adj.
väsent{lig [-en•t-] adj. -t -a
huvudsaklig; betydelse-
full

väsent{lig{en adv. huvud-
sakligen

väsent{lig{het s. -en -er
väska s. -n väskor
väsk}lås s.
väsk}rem s. -men -mar
väsk}ryck{are s. -n; pl. =,

best. pl. väskryckarna
person som stjäl hand-
väskor genom att snabbt
rycka dem från ägaren
och försvinna

väsk}ryck{ning s.
väsk}tjuv äv. vard. väsk}tjyv s.
väs}ljud s.
väsn{as v. väsnades
väs{ning s. -en -ar
vässa v. -de
väss{ning s.
vässten avstavas väss}sten s.
slip- el. brynsten

1väst s. -en -ar klädesplagg
2väst s. -en väderstrecket väst-

er m.m.
3väst adv. i riktning mot

väster, väster; v. från el.
om ngt

väst}afr{ik{ansk adj. -t -a
väst}al{li{ans s.

1väst{an adv. i väster; v. om
(ngt)

2väst{an s.; best. = västlig
vind; en mild v.

väst{an}fläkt s.
väst{an}havs adv. väster om
havet

väst{an}vind s.
väst}block s.
väst}demo{krati s.
väst}dipl{om{at s.

1väster s. oböjl.; väderstreck;
område i detta väder-
streck

2väster adv. v. om Stockholm
Väster}botten namn
väster}bottn{ing s. -en -ar
väster}bottn{isk adj. -t -a
väster}bottn{iska s. -n

västerbottniskor 1 ej pl.;
folkmål 2 kvinna

väster}gök s.
Väster}göt{land namn
väster}hav s.
väster}i{från adv.
väster}land{et s. best.
Europa m.m.

väster}led s. oböjl. ªåld.º i v.
väster}läge s.
väster}ländsk adj. -t -a
väster}länn{ing s. -en -ar
västern el. western [väs•t-

el. oäs•t-] s. oböjl. film e.d.
med motiv från västra
USA i ä. tid; en v. el. w.

västern}film s.
väster}på adv.
väster}sol s.
väster}ut adv.; särskr. äv.
väster}ås{are [-å•s-] s. -n;

pl. =, best. pl. västeråsarna
inv. i Västerås

Väster{ås}bo [-å•s-] el.
väster{ås}bo s. -n -r

väster}över adv.
väst}europe{isk adj. -t -a
väst}ficka s.
väst{ficks}form{at s.
väst}front s.
väst}germ{ansk adj. -t -a
väst}gräns s.
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väst{göta}dia{lekt s.
väst{göta}klim{ax s. anti-
klimax

väst{göta}knalle s.
väst}göte [väs•tjö- el.
väs•ö-] s. -n västgötar inv.
i Västergötland

väst}götsk adj. -t -a
väst}götska s. -n väst-

götskor 1 ej pl.; folkmål
2 kvinna

väst}indi{er s.
väst}ind{isk adj. -t -a
väst}in{flu{er{ad adj.
väst}kant s. på västkanten
väst}klänn{ing s.
väst}kust s.
väst{kust}fisk{are s.
väst{kust}sall{ad s.
väst}land s., till 1land
väst{lig adj. -t -a
väst}makt s. -en -er ªpolit.º
Väst{man}land namn
väst{man}ländsk adj. -t -a
väst{man}ländska s. -n väst-

manländskor 1 ej pl.; folk-
mål 2 kvinna

väst{man}länn{ing s. -en -ar
väst}nord{isk adj. -t -a
väst}nord{väst adv.
väst}nord{väst{lig adj. -t -a
väst}på adv.
västra adj. best. Sveriges v.

riksgräns
väst}rom{ersk adj. -t -a
väst}slav{isk adj. -t -a
väst}svensk adj. -t -a
väst}syd{väst adv.
väst}syd{väst{lig adj. -t -a
väst}tysk adj. -t -a
väst}vart adv. åt väster;
väster om ngt

väst}vind s.
väst}värld{en s. best.
väst}över adv.

1väta s. -n
2väta v. vätte göra våt,

fukta
väte s. -t grundämne; vatten

består av v. och syre
väte}bomb s.
väte{bombs}krig s.
väte}jon s.

väte{jon}kon{centr{at{ion s.
väte}kraft s.
väte}per{ox{id s.
väte}super{ox{id s.; tidigare

beteckning för väteperoxid
vät}gas s.
vät{gas}ball{ong s.
vät{gas}bränsle s.
vät}medel s.
vät{ning s.

1vätska s. -n vätskor
2vätska v. -de; såret vätskar

sig
vätsk{ande adj. oböjl. v. sår
vätsk{as v. vätskades vätska
sig

vätske}bal{ans s.
vätske}brist s.
vätske}driv{ande adj. oböjl.
vätske}dropp s. ªmed.º
vätske}droppe s.
vätske}form s.
vätske}för{lust s.
vätske}nivå s.
vätske}till{försel s.
vätsk{ig adj. -t -a; vätskiga

sår
vätsk{ning s.
vätte s. -n vättar småväxt
naturväsen med bostad
under jorden enl. ä. folk-
tro

vätte}ljus s. belemnit
vätte}ros s. -en -or växt
vätter}röd{ing s. röding i el.
från Vättern

väv s. -en -ar
väva v. vävde
väv{are s. -n; pl. =, best. pl.

vävarna
väv{ar}fågel s.
väv}bom s.
väv}buren adj.
väv{eri [-i•] s. -et -er
väv{erska s. -n väverskor
väv}kammare s.
väv}kula s.; signaltecken på

fartyg
väv}kurs s.
väv}lär{are s.
väv}lär{ar{inna s.
väv}mäst{are s.
väv{nad s. -en -er

väv{nads}död s.
väv{nads}odl{ing s.
väv{nads}tekn{ik s.
väv{nads}vätska s. ªanat.º
väv{ning s.
väv}plast s.
väv}sked s.
väv{skeds}tand s.
väv}skola s.
väv}stol s. -en -ar
väv{stols}bom s.
väv}stuga s.
väv}trissa s.
växa v. växte, vuxit el. växt,

vuxen vuxet vuxna äv.
växt n. växt, pres. växer; v.
sig stark

växel s. -n växlar 1 anordn-
ing för kraftöverföring; koppl-
ingsanordning; småpengar;
jfr växla 2 skuldförbindelse

växel}ac{cept{ant s.
växel}blank{ett s.
växel}bord s.
växel}bruk s.; med växlande

grödor år från år
växel}dis{kont{er{ing s.
växel}kassa s.
växel}kont{or s.; för valuta-

växling
växel}kurs s.; för valutor
växel{kurs}mek{an{ism s.
växel{kurs}sam{arbete s.
växel{kurs}ändr{ing s.
växel}lag s. -en -ar
växel}lok s.
växel}loko{mot{iv s.
växel}låda s.
växel}mynt s.
växel}nav s.
växel}om{sätt{ning s.
växel}peng{ar s. pl.
växel}pro{test s.
växel}rytt{are s.
växel}rätt s.
växel}slant s.
växel}spak s.
växel}spel s. omväxlande
spel, växling m.m.

växel}spår s.
växel}ström s. elektrisk
ström med periodisk växl-
ing av riktning

västgötadialekt 1038

21202 Ordlista V  12-11-27  10.44  Sida 1038



växel{ströms}gen{er{at{or s.
växel}sång s.
växel}tele{fon{ist s.
växel}varm adj. -t -a; växel-

varma djur
växel}verka v.
växel}verk{an s.
växel{vis adv. omväxlande

o.d.
växla v. -de
växl{ande adj. oböjl.
växl{are s. -n; pl. =, best. pl.

växlarna
växl{ing s. -en -ar
växl{ings}auto{mat s.
växl{ings}kont{or s.
växl{ings}rik adj. -t -a
växt s. -en -er
växt}ana{tomi s.
växt}be{ting{els{er s. pl.
växt}cell s.
växt}del s.
växt}fam{ilj s.
växt}fiber s.
växt}fysio{logi s.
växt}färg s.
växt}färga v.
växt}färg{ning s.
växt}följd s.

växt}för{ädl{are s.
växt}för{ädl{ing s.
växt{för{ädl{ings}an{stalt s.
växt}geo{grafi s.
växt}gift s. -et -er
växt}horm{on s.
växt}hus s.
växt{hus}ef{fekt s.
växt{hus}gas s.
växt{hus}teori s.
växt}kraft s.
växt{lig adj. -t -a; v. skog
skog som växer bra

växt{lig{het s.
växt{lig{hets}karta s.
växt}liv s.
växt}materi{al s.
växt}namn s.
växt}när{ing s.
växt}odl{are s.
växt}odl{ing s.
växt}peri{od s.
växt}plankt{on s.
växt}plats s.
växt}press s. -en -ar
växt}rik{et s. best.
växt}saft s.
växt}sam{hälle s.
växt}sjuk{dom s.

växt}skydd s.
växt{skydds}medel s.
växt}släkte s.
växt}sort s.
växt}sätt s.
växt}tråd s.
växt}värk s. -en
växt}värld s.
växt}ät{ande adj. oböjl.
växt}ät{are s. -n; pl. =, best.

pl. växtätarna
väx}väder s.
vörda v. -de
vörd{ig adj. -t -a vördnads-
bjudande o.d.

vörd{ig{het s.
vörd{nad s. -en
vörd{nads}be{tyg{else s.
vörd{nads}bjud{ande adj.

oböjl.
vörd{nads}full adj. -t -a
vörd{nads}värd adj.
vörd{nads}värd{het s.
vörd{sam adj. -t -ma
vörd{sam{het s.
vörd{sam{lig{en adv. ªåld.º
vört s. -en extrakt ur mäsk
vört}bröd s.
vört{bröds}kaka s.

1039 vörtbrödskaka

21202 Ordlista V  12-11-27  10.44  Sida 1039



x [ekks] s. x:et; pl. x, best.
pl. x:en

x:a [ek•sa] v. -de korsa
(över) skrivmaskinsskrift med
x; sy upp med x-stygn jfr
exa

xant{at [ksanta•t] s. -et;
pl. = el. -er salt el. ester av
svavelhaltig organisk syra

xant{in [ksanti•n] s. -et el.
-en kvävehaltig organisk för-
ening

xantippa [-tipp•a] s. -n
xantippor argsint o. gräl-
sjuk hustru

x-axel s. vågrät axel i ko-
ordinatsystem

xeno{fobi [-i•] s. -n rädsla
för främlingar

xeno{fob{isk [-få•b-] adj.
-t -a

xen{on [-å•n äv. kse•-] s. -et
ädelgas

xen{on}lampa s.
xeno}trans{plant{at{ion s.

ªmed.º transplantation
från djur till människa

xero{fyt [-y•t] s. -en -er växt
anpassad till torka

xero{grafi [-i•] s. -n elektro-
statisk kopiering med
hjälp av laddat selen-
skikt på plåt, fotokopi-
ering

xero{graf{isk adj. -t -a
X-form{ad [ek•s-] adj.

x-ko{ord{in{at s.; avstånd till 
y-axeln

X-krok s. upphängnings-
krok med stift

X-kromo{som s. en av de
två könskromosomerna
motsatt: Y-kromosom

X-stygn s.
X-typ s.
xylo{fon [-få•n] s. -en -er
slaginstrument med trä-
plattor

xylo{fon{ist [-is•t] s. -en -er
xylo{fon}solo s.
xylo{graf [-a•f] s. -en -er
xylo{grafi [-i•] s. -n trä-
gravyr; träsnitt

xylo{graf{isk [-a•f-] adj.
-t -a

xyl{os [-å•s] s. -en trä-
socker
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y s. y:et; pl. y:n el. y, best. pl.
y:na

yacht [jått] s. -en -er
lustjakt

yacht}klubb s.
yankee [jän•ki] s. -n; pl. enl.

eng. böjn.; nordstatsamerik-
an

yard [ja•rd] s. -en; pl. = el.
enl. eng. böjn.; engelskt och
amerikanskt längdmått ut-
görande 0,9144 m

yawl [jå•l] s. -en -er två-
mastat segelfartyg med
aktermasten bakom
rodret

yawl}rigg{ad adj.
y-axel s. lodrät axel i ko-
ordinatsystem

yemen{it [jemeni•t] el.
jemen{it s. -en -er inv. i
Yemen (Nord- el. Syd-
yemen)

yemen{it{isk el.
jemen{it{isk adj. -t -a

yemen{it{iska el.
jemen{it{iska s. -n yemenit-
iskor kvinna

yen [jenn] s. -en; pl. = jap-
ansk myntenhet

yen}kurs s.
y-ko{ord{in{at s. avstånd till
x-axeln

Y-koppla v.
Y-koppl{ing s.; av elektriska

kretsar
Y-kromo{som s. en av de två
könskromosomerna mot-
satt: X-kromosom

yl s. -et; pl. =
yla v. -de
y-ljud s.
ylle s. -t
ylle}byx{or s. pl.
ylle}fabr{ik s.
ylle}filt s.
ylle}garn s.

ylle}hals{duk s.
ylle}kjol s.
ylle}klänn{ing s.
ylle}kofta s.
ylle}mössa s.
yllen adj. yllet yllna ªåld.º av
ylle, ylle-

ylle}plagg s.
ylle}sjal el. ylle}schal s.
ylle}strumpa s.
ylle}tröja s.
ylle}tyg s.
yl{ning s. -en -ar
ymn{ig adj. -t -a riklig
ymn{ig{het s.
ymn{ig{hets}horn s.
ymp s. -en -ar ympkvist o.d.
ympa v. -de skära in kvist el.

knopp från ädlare träd e.d. på
en stam; vaccinera

ymp{are s. -n; pl. =, best. pl.
ymparna

ymp}bast{ard s.
ymp}kvist s.
ymp{ning s. -en -ar
ymp}skott s.
ymp}snitt s. -et; pl. =
ymp}ställe s.
ymp}vax s. -et
yngel s. ynglet; pl. =, best. pl.

ynglen unge av fisk el. grod-
djur m.m.; ofta koll.; ªvard o.
nedsättandeº barn

yngel}damm s. -en -ar
yngel}plats s.
yngel}röta s. bipest
yngel}stadi{um s.
yngla v. -de; y. av sig
yng{ling s. -en -ar
yng{linga}sinne s.
yng{linga}skara s.
yng{linga}ålder s.
yng{linga}år s. pl.
yngre se ung
yngst se ung
ynk s. -en el. -et ömkan,
jämmer

1ynka adj. oböjl. ªvard.º ynk-
lig, obetydlig; enda, en-
staka; någon y. gång

2ynka v. -de ömka o.d.
ynk{an s.; best. =
ynk{ans}värd adj.

ynke{dom s. -en -ar
ynk{lig adj. -t -a ömklig
ynk{lig{het s. -en -er
ynk}rygg s.; feg stackare
ynn{est s. -en gunst, bevis på
välvilja

ynn{est}be{vis s.
yoga [jå•ga] s. -n indisk relig-

ionsfilosofisk lära
yoga}ställ{ning s.
yoga}öv{ning s.
yoghurt [jågg•urt el. jå•g-] s.

-en bulgarisk typ av sur-
mjölk

yoghurt}glass s.
yogi [jå•gi] s. -n -er utövare
av yoga m.m.

yppa v. -de uppenbara,
röja; y. sig uppkomma

ypp{er{lig adj. -t -a
ypp{er{lig{het s.
ypp{ersta adj. superl.; mask.

ypperste ypperligast, bäst
ypp{ig adj. -t -a frodig, fyll-
ig; flott, överdådig

ypp{ig{het s.
ypsilon [yp•silånn] s. oböjl.;
grekisk bokstav motsv. y

1yr adj. -t -a
2yr s. -et yrväder; yrande

snö el. stänk o.d.
1yra v. -de tala förvirrat o.d.
2yra v. yrde, pres. yr; snön yr
3yra s. -n 1 feberns, segerns

y. 2 yrväder; yrande snö
el. stänk o.d.

yr{ande adj. oböjl. i y. fart
yr{het s.
yr}hätta s. yster flicka
yrka v. -de begära, kräva;

y. på ngt
yrk{an s.; best. =; i pl. används

yrkanden; en y.
yrk{ande s. -t -n
yrke s. -t -n
yrk{es}akt{iv adj. -t -a
yrk{es}arbeta v.
yrk{es}arbet{ande adj. oböjl.
yrk{es}arbet{are s.
yrk{es}arbete s.
yrk{es}armé s.
yrk{es}be{teckn{ing s.
yrk{es}broder s.
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yrk{es}chauff{ör s.
yrk{es}de{monstr{ant s.
yrk{es}er{faren{het s.
yrk{es}et{ik s.
yrk{es}et{isk adj. -t -a
yrk{es}fisk{are s.
yrk{es}fiske s.
yrk{es}folk s.
yrk{es}för{are s.
yrk{es}för{be{red{ande adj.

oböjl.
yrk{es}för{bud s.
yrk{es}ge{men{skap s.
yrk{es}gren s.
yrk{es}grupp s.
yrk{es}heder s.
yrk{es}hem{lig{het s.
yrk{es}hygi{en s.
yrk{es}id{ent{itet s.
yrk{es}in{rikt{ad adj.
yrk{es}in{rikt{ning s.
yrk{es}in{spekt{ion s.
yrk{es}in{spekt{ör s.
yrk{es}in{tro{dukt{ion s.
yrk{es}kamr{at s.
yrk{es}karri{är s.
yrk{es}kate{gori s.
yrk{es}kom{pet{ens s.
yrk{es}krav s.
yrk{es}kunn{ande s.
yrk{es}kunn{ig adj. -t -a
yrk{es}kunn{ig{het s.
yrk{es}kun{skap s.
yrk{es}kvinna s.
yrk{es}kår s.
yrk{es}liv s.
yrk{es{livs}er{faren{het s.
yrk{es}lär{are s.
yrk{es}läro{an{stalt s. ªfinl.º
yrk{es}man s., till 1man
yrk{es}med{ic{in s.
yrk{es}med{ic{insk adj. -t -a
yrk{es}mil{it{är s.
yrk{es}mål{are s.
yrk{es}männ{iska s.
yrk{es{mäss{ig adj. -t -a
yrk{es}mörd{are s.
yrk{es}odl{are s.
yrk{es}of{fic{er s.
yrk{es}om{råde s.
yrk{es}orient{er{ing s. studie-

och y.
yrk{es}peda{gog{ik s.

yrk{es}pol{it{ik{er s.
yrk{es}prakt{ik s.
yrk{es}reg{ister s.
yrk{es}roll s. -en -er
yrk{es}råd s. -et; pl. =
yrk{es}sjuk{dom s.
yrk{es}skada s.
yrk{es{skade}för{säkr{ing s.
yrk{es}skick{lig adj. -t -a
yrk{es}skick{lig{het s.
yrk{es}skola s.
yrk{es}språk s.
yrk{es}stolt adj.
yrk{es}stolt{het s.
yrk{es}tekn{isk adj. -t -a
yrk{es}traf{ik s.
yrk{es}under{vis{ning s.
yrk{es}ut{bilda v.
yrk{es}ut{bild{ning s.
yrk{es}ut{öv{are s.
yrk{es}ut{öv{ning s.
yrk{es}val s. -et; pl. =
yrk{es{vals}lär{are s.
yrk{es}van adj. -t -a
yrk{es}vana s.
yrk{es}verk{sam adj.
yrk{es}verk{sam{het s.
yrk{es}väg{led{are s.
yrk{es}väg{led{ning s.
yrsel s. -n
yrsel}an{fall s.
yrsel}känsla s.
yr}snö s.
yr}vaken adj.; ännu inte fullt
vaken

yr}vaken{het s.
yr}väder s.
Y-rör s.; med form av ett Y
ysta v. -de skilja ut ost-
ämne ur mjölk; tillverka
ost; y. sig bli till ostmassa
o.d.

yst{are s. -n; pl. =, best. pl.
ystarna

yste s. -t -n ostberedning;
ostmassa m.m.

yster adj. -t ystra
yster{het s.
yst{eri [-i•] s. -et -er lokal
för ostberedning

yst}mjölk s.
yst{ning s.
yst}vassla s.

yst}vassle s.
yta s. -n ytor
yt}akt{iv adj. -t -a; ytaktivt

ämne som sänker ytspänning-
en

yt}be{fordra v.
yt}be{fordr{an s.; av post
yt}be{handla v.
yt}be{handl{ing s.
yt}berg{art s.
yt}bärg{are s. person som
från helikopter räddar
olycksoffer från havs-
ytan

yt}en{het s.
yt}inne{håll s.
yt}jämn{het s. ªtekn.º
yt}kemi s.
yt}lager s., till 1lager
yt}led{es adv. på jordytan
yt{lig adj. -t -a; y. skada; yt-

liga kunskaper
yt{lig{het s. -en -er
yt}läge s.
yt}mor{än s.
yt}mått s.
yt}skikt s.
yt}spänn{ing s.
yt}strukt{ur s.
ytter s. -n yttrar yttre an-
fallsspelare i fotboll m.m.

ytter}back s.; i fotboll
ytter}bana s.
ytter}be{lys{ning s.
ytterbi{um [-är•b-] s. -et el.

ytterbiet el. = metall
ytter}dörr s.
ytter}ficka s.
ytter}fil s. -en -er
ytter}filé s.
ytter}foder s.
ytter}för{ort s.
ytter}hals{duk s.
ytter}hud s.
ytter}hölje s.
ytter}kant s.
ytter}kläd{er s. pl.
ytter}kont{ur s.
ytter}kuv{ert s.
ytter{lig adj. -t -a extrem;

y. noggrannhet
ytter{lig{are adv. o. adj. oböjl.

y. några minuter

yrkeschaufför 1042
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ytter{lig}gå{ende adj. oböjl.
ytter{lig{het s. -en -er; gå till

ytterligheter
ytter{lig{hets}fall s.
ytter{lig{hets}parti s.
ytter{lig{hets}rikt{ning s.
ytter{lig{hets}åt{gärd s.
ytter{ligt adv. i hög grad
ytter}mera adv. till y. visso
ytter}mitt{fält{are s.; i fotboll
ytter}om{råde s.
ytter}plagg s.
ytter}plats s.
ytter}rock s. -en -ar
ytter}sida s.
ytter}skär s.
ytter}skär{gård s.
ytter}spel s.
ytterst adv. superl. längst ut;
i högsta grad; sitta y.; y.
kompetent

yttersta adj. best. superl. ofta
substantiverat som befinner
sig längst ut; bära y. an-
svaret för; göra sitt y.;
ligga på sitt y. ligga för
döden

ytter}stad s., till 1stad

ytter}tak s.
ytter}temp{er{at{ur s.
ytter}trappa s.
ytter}vinkel s.
ytter}vägg s.
ytter}värld s.
ytter}ända el. ytter}ände s.
ytter}öra s.
yttra v. -de; y. sig
yttr{ande s. -t -n
yttr{ande}fri{het s.
yttr{ande}rätt s.
yttre adj. oböjl.; äv. substantiv-

erat, t.ex. ett ståtligt y.
yttr{ing s. -en -ar; yttringar

av tillgivenhet
yttri{um s. -et el. yttriet el. =

metall
yttri{um}miner{al s.
yt}tryck s.
yt}vatten s.
yt}ved s.
yt}verk{an s. ªelektr.º
yt}vidd s.
yva v. -de; y. sig bli yvigare;

y. sig över yvas
yv{as v. yvdes, yvts, pres.

yv(e)s vara stolt över

yver}boren [y•verbå-] adj.
ªåld.º överdrivet foster-
ländsk, storsvensk; själv-
medveten, högmodig
m.m.

yver}boren{het s.
yv}hår{ig adj. -t -a; y. katt
katt med yvigt hår

yv{ig adj. -t -a; yvigt hår;
yviga gester

yv{ig{het s.
1yxa s. -n yxor; kasta yxan

i sjön
2yxa v. -de; y. till grovt el.

hastigt forma till med yxa
o.d.

yx}egg s.
yx}hammare s.
yx}hugg s.
yx}huvud s.
yx}lägg s. -en -ar ªprov.º
gullviva

yx}nacke s.
yxne s. -t orkidé; mest som

efterled i sms, t.ex. guldyxne
yx}skaft s. god dag y. svar
som inte hänger ihop
med frågan o.d.

1043 yxskaft
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z [sä•ta] s. z:t; pl. z:n el. z,
best. pl. z:na

zairi{er [sai•r-] s. -n; pl. =
inv. i före detta Zaire

zair{isk adj. -t -a
zambi{er [sam•b-] s. -n; pl. =
inv. i Zambia

zamb{isk adj. -t -a
zamb{iska s. -n zambiskor

kvinna
zappa v. -de snabbt växla
mellan TV-kanaler

zebra s. -n zebror el. sebra
-n sebror hästdjur

zebra}fink s.; burfågel
zebra}fisk s.; akvariefisk
zebra}mark{er{ing s.; i trafik
zebra}rand{ig adj. -t -a
zelot se selot
zelotisk se selotisk
zelotism se selotism
zen}budd{ism [se•n-] s.
japansk form av budd-
ism präglad av meditat-
ion

zen}budd{ist{isk adj. -t -a
zenit [se•-] s. oböjl. punkt
på himlavalvet rakt
ovanför observatören

zenit{al [-a•l] adj. -t -a; 
z. belysning

zenit}di{stans s.
zenit}punkt s.
zen}med{it{at{ion s.
zeol{it [seåli•t] s. -en -er

aluminiumsilikat
zeol{it}miner{al s.
zeppelin{are [-i•n-] s. -n;

pl. =, best. pl. zeppelinarna
luftskepp utvecklat av
tysken von Zeppelin

zeugma [tsev•g- el. sev•g-] s.
-t -n stilistisk figur där
två uttryck samordnas
på ett överraskande sätt,

t.ex. ’treva sig fram med hjälp
av käpp och vana’

zeugm{at{isk [-a•-] adj. -t -a;
z. konstruktion

Z-form{ad [sä•ta-] adj.
zigen{ar}blod s.
zigen{are [sije•- el. sige•-] s.

-n; pl. =, best. pl. zigenarna
person tillhörande ett
från nuv. Pakistan här-
stammande folk som
spritt sig till de flesta
europeiska länder; jfr 2rom

zigen{ar}fam{ilj s.
zigen{ar}följe s.
zigen{ar}kap{ell s.
zigen{ar}läger s.
zigen{ar}mus{ik s.
zigen{ar}språk s.
zigen{erska [sije•- el. sige•-]

s. -n zigenerskor
zigensk adj. -t -a
zigenska s. -n ªåld.º romani
zimbabwi{er [simbab•v-] s.

-n; pl. = inv. i Zimbabwe
zimbabw{isk adj. -t -a
zimbabw{iska s. -n

zimbabwiskor kvinna
zink [s-] s. -en metall
zink}balja s.
zink}blände s.
zink}feber s.
zink}grå adj.
zink}ox{id s.
zink}pasta s.
zink}plåt s.
zink}salva s.
zink}spat s.
zink}vitt s. oböjl. zinkoxid

som färg
zinnia [s-] s. -n zinnior växt
zinnia}planta s.
zirk{on [sirkå•n] s. -en -er
mineral el. ädelsten av
zirkoniumsilikat

zirk{oni{um [sirkå•- el. -ko•-]
s. -et el. zirkoniet el. = metall

zirk{oni{um}di{ox{id s.
zloty [slå•ty el. -i] s. -n; pl. =

polsk myntenhet
zodiak{al}ljus [s-, -a•l-] s.

zodiak{al}tecken s.
zodiak{en [s-, -a•k-] s. best.

ªastr.º djurkretsen
zodiak}tecken s.
zon [so•n] s. -en -er om-
råde, bälte

zon{al [s-, -a•l] adj. -t -a; z.
utbredning

zon{er{ad adj. uppdelad i
zoner

zon{er{ing s.
zon}gräns s.
zon}in{del{ning s.
zon}tariff s.
zon}terap{eut s.
zon}terapi s. behandling
mot smärtor gm massage
av vissa zoner av foten

zoo [so] s. oböjl. zoologisk
trädgård, djurpark; ett z.

zoo- [so•-] i sms djur-
zoo}fysio{logi [so•-] s.
zoo{log [-å•g] s. -en -er
zoo{logi [-gi•] s. -n veten-
skapen om djur

zoo{log{isk [-å•g-] adj. -t -a
zooma [so•-] v. -de steglöst
förändra brännvidd hos
objektiv o.d.; z. in ngt ta
in ngt i närbild gm
zoomning

zoom}lins s.
zoom{ning s. -en -ar
zoom}ob{jekt{iv s.
zoom}opt{ik s.
zoo}pale{onto{logi [so•-] s.
zoo{tomi [-i•] s. -n s. djur-
anatomi

zoo{tom{isk [-tå•-] adj. -t -a
Z-slagen adj. Z. tross
Z-spunnen adj. Z. tråd
Z-stål s.; med Z-formad profil
zucch{ini [(t)soki•-] s. -n -er

grönsaken squash
zulu [su•-] s. -n -er person
tillhörande bantufolk i
Sydafrika

zulu}folk s.
zulu}kvinna s.
zyg{ot [sygå•t] s. -en -er
befruktad äggcell

z 1044
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1å s. å:et; pl. å:n el. å, best. pl.
å:na

2å s. -n -ar; många bäckar
små gör en stor å

3å prep. på; å ngns vägnar
4å el. åh interj.; som uttr. för

önskan el. beundran el. klagan
m.m.

å}be{ropa v. -de anföra som
stöd, hänvisa till; å. sig
på åberopa

å}be{rop{bar adj. -t -a
å}bo s. -n -r innehavare av
åborätt i ä. tid

å{bo}rätt s. ärftlig besitt-
ningsrätt till annans jord
i ä. tid

å}brodd s., växt
å{brodds}kvist s.
å}brädd s.
å}bygg{nad s. -en -er; går-

dens åbyggnader stall, ladu-
gård m.m.

å}bäka v. -de; å. sig
å}bäke s. -t -n stor o.
klumpig varelse el. sak;
person som åbäkar sig
m.m.

å}bäk{ig adj. -t -a
å}bäk{ig{het s.
åda s. -n ådor ejderhona
å{daga}lägga v.
å{daga}lägg{ning s.
å}dal s.
å}dal{ing s. -en -ar person
från Ådalen

åder s. -n ådror; blodåder,
guldåder, källåder m.m.

åder}bråck s. sjuklig ut-
vidgning av blodåder

åder{bråcks}binda s.
åder{bråcks}strumpa s.
åder}för{fett{ning s.
åder}för{kalk{ad adj.
åder}för{kalk{ning s.
åder}gnejs s.
åder}hinna s.; i öga

åder}låta v. åderlät, åder-
låtit, åderlåten åderlåtet
åderlåtna, pres. åderlåter
öppna blodkärl på;
tappa på ngt

åder}låt{ning s. -en -ar
åder}nät s.

1ådra v. -de göra ådrig
2å}dra äv. å}draga v. å. sig en

sjukdom
3ådra s. -n inre drivkraft
ådraga se 2ådra
ådr{ig adj. -t -a försedd med
ådror

ådr{ig{het s.
ådr{ing s. -en -ar
å}döma v. å. ngn ett straff
å färde adv. ªåld.º jfr färd;

vara å färde hålla på att
ske

åga el. 4aga s. oböjl.; i uttr.
ligga på å. el. a. ªprov. o.
finl.º ligga och vara orolig
att inte vakna i rätt tid

åh se 4å
å}hej [åhej•] interj.; i tillrop

vid kraftansträngning m.m.
å}hoj [åhåj•] interj.; anv. som

lystringsord; jfr ohoj
å}hå [åhå•] interj. på det
viset, jaså

å}håga s. -n ªåld.º håg, lust
å}höra v. å. ett föredrag
å{hör{ar}dag s.
å}hör{are s.
å}hör{ar{inna s. -n åhörar-

innor
å{hör{ar}läkt{are s.
å{hör{ar}plats s.
å{hör{ar}skara s.
å}ja interj.; särskr. äv.
å}jo interj.; särskr. äv.
åk s. -et; pl. = lopp, åkning;

ªvard.º åkdon
åka v. åkte; å. bil; å. dit

ªvard.º bli avslöjad; å. fast;
å. på en smäll

å}kalla v. å. Gud i bön (om
hjälp)

å}kall{an s.; best. =; en å.
å}kall{else s.
åk{ar}bil s.
åk{ar}brasa s. slå, ta sig en å.

åk{are s. -n; pl. =, best. pl.
åkarna

åk{ar}kamp s. -en -ar häst
utsliten av tunga körslor

åk{bar adj. -t -a; å. kran
åk}don s.
åker s. -n åkrar
åker}are{al s.
åker}binda s.; växt
åker}bruk s.
åker}bruk{ande adj. oböjl.
åker}bruk{are s.
åker{bruks}bygd s.
åker}bär s.
åker}fält s.
åker}groda s.
åker}höna s. ªprov.º rapp-
höna; nyckelpiga

åk{eri [-i•] s. -et -er
åk{eri}före{tag s.
åk{eri}när{ing s.
åk{eri}rör{else s.
åk{eri}äg{are s.
åker}jord s.
åker}kulla s. -n åkerkullor

växt
åker}kål s.
åker}kösa s. -n åkerkösor

gräs
åker}lapp s.
åker}mark s.
åker}ren s.
åker}senap s.
åker}sork s.
åker}spöke s. fågelskrämma
åker}stubb s., till 1stubb
åker}teg s.
åker}tistel s.
åker}vall s.
åker}vinda s.; växt
åker}vädd s.; växt
å}klaga v. åtala, anklaga
å}klag{are s. -n; pl. =, best. pl.

åklagarna
å{klag{ar}mynd{ig{het s.
å{klag{ar}sid{an s. best.
å{klag{ar}vittne s.
å{klag{ar}väsen el. å{klag{ar}-

väsende s.
å{klag{ar}ämbete s.
åk{ning s. -en -ar
å}komma s. -n åkommor

lindrig sjukdom, krämpa
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åk}påse s.; för småbarn
åk}rikt{ning s.
åk}sjuk adj. -t -a
åk}sjuka s.
åk}skick{lig{het s.
åk}tur s. -en -er
ål s. -en -ar 1 fisk 2 mörk
ryggstrimma på häst m.m.
3 grodd på potatis o. säd

åla v. -de 1 röra sig som en
ål; slingra o.d. 2 å. potat-
is ta bort groddar från
potatis

ålamörker se ålmörker
ålands}rot s.; växt
ål}brosme s.
ålder s. -n åldrar
ålder{dom s. -en hög ålder
ålder{dom{lig adj. -t -a
ålder{dom{lig{het s. -en -er
ålder{doms}hem s.
ålder{doms}krämpa s.
ålder{doms}skröp{lig adj.

-t -a
ålder{doms}svag adj. -t -a
ålder{doms}svag{het s.
ålder}man s., till 1man i gille

el. byalag m.m.
ålders}be{stäm{ning s.
ålders}de{mens s.
ålders}de{ment adj.
ålders}dia{bet{es s.
ålders}döv{het s.
ålders}fix{er{ing s.
ålders}för{del{ning s.
ålders}för{ändr{ing s.
ålders}grupp s.
ålders}gräns s.
ålders}klass s.
ålders}krämpa s.
ålders{mäss{ig adj. -t -a
ålders{mäss{igt adv.
ålders}pens{ion s.
ålders}pens{ion{är s.
ålders}pre{sid{ent s.
ålders}pyram{id s.
ålders}re{lat{er{ad adj.
ålders}skill{nad s.
ålders}skröp{lig adj. -t -a
ålders}skäl s.
ålders}starr s.; till starr 1
ålders}streck s. falla för

åldersstrecket

ålders}strukt{ur s.
ålders}svag adj. -t -a
ålders}svag{het s.
ålders}tecken s.
ålder}stigen adj.; kommen till
åren, gammal

ålder}stigen{het s.
ålderstillägg avstavas

ålders}till{lägg s.
ålders}tyngd adj.
ålders}upp{del{ning s.
åld}fru s. föreståndarinna
för hushåll o. linneför-
råd m.m. på kungligt 
slott

åldr{ad adj. som åldrats
1åldr{ande adj. oböjl. en å.

skådespelare
2åldr{ande s. -t; för tidigt å.
åldr{as v. åldrades
åldr{ig adj. -t -a gammal
åldr{ing s. -en -ar
åldr{ings}rån s.
åldr{ings}sjuk{vård s.
åldr{ings}vård s. -en
ål}fisk{are s.
ål}fiske s.
ål}homma s. ªprov.º
å}ligga v. det åligger honom

att
å}ligg{ande s. -t -n
å-ljud s.
ål}kista s.
ål}kråka s. storskarv
ålla s. -n ållor el. olla [åll•a]

-n ollor torklåda för frukt
m.m.

ål}mete s.
ål}mörker äv. prov. åla}-

mörker s.
ål}nate s.
ål{ning s.
ål}ryssja s.
ål}skinn s.
ål}sump s. -en -ar
ål}yngel s.
å}lägga v.
å}lägg{ande s. -t -n
å}ländsk adj. -t -a
å}ländska s. -n åländskor

1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
å}länn{ing s. -en -ar inv. på
Åland

åm s. -en -ar fat ä. rymdmått
om 157 l

åma v. -de ªvard.º å. sig
åbäka sig, sjåpa sig

åm{ig adj. -t -a 1 ªvard.º som
åmar sig  2 ªprov.º skämd,
unken

å}minn{else s. -n; till å. av
till minne av

å{minn{else}dag s.
å{minn{else}hög{tid s.
åm{ning s. -en skala av
siffror för djupgående på
fartygs stäv el. sida m.m.

å}mynn{ing s.
åmål{it [-i•t] s. -en -er inv.
i Åmål

Åmåls}bo [å•m-] el. åmåls}-
bo s. -n -r

å}nej interj.; särskr. äv.
1ånga s. -n ångor
2ånga v. -de
ång}ac{kumul{at{or s.
ång{are s. -n; pl. =, best. pl.

ångarna ångfartyg
ång}bad s.
ång}be{handla v.
ång}be{handl{ing s.
ång}bild{ning s.
ång}båt s.
ång{båts}brygga s.
ång{båts}linje s.
ång{båts}resa s.
ång{båts}traf{ik s.
ång}centr{al s.
ång}drift s.
ång}driven adj.
ånger s. -n
ånger}frist s.
ånger}full adj. -t -a
ånger}full{het s.
ånger}fylld adj.
ånger}känsla s.
ånger}köpt adj. ångerfull
ånger}köpt{het s.
Ånger{man}land namn
ånger{man}ländsk adj. -t -a
ånger{man}ländska s. -n

ångermanländskor 1 ej pl.;
folkmål 2 kvinna

ånger{man}länn{ing s. -en 
-ar

ånger}rätt s.

åkpåse 1046
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ånger}vecka s.
ång{est s. -en
ång{est}an{fall s.
ång{est}dämp{ande adj. oböjl.
ång{est}full adj. -t -a
ång{est}fylld adj.
ång{est}känsla s.
ång{est}ladd{ad adj.
ång{est}neur{os s.
ång{est}rop s.
ång{est}skri s.
ång{est}svett s.
ång{est}till{stånd s.
ång}far{tyg s.
ång}färja s.
ång{färje}traf{ik s.
ång}koka v., till 3koka
ång}kok{ning s.
ång}kraft s.
ång}kraft{verk s.
ång}kvarn s.
ång}lok s.
ång}loko{mot{iv s.
ång}mask{in s.
ång{ning s.
ång}panna s.
ång{panne}drift s.
ång{panne}tryck s.
ång}pre{par{era v.
ång}pre{par{er{ing s.
ång}pressa v.
ångra v. -de; å. sig
ång}radio s. -n ªskämtsamtº
ång}rosta v.
ång}rost{ning s.
ång}rör s.
ång}slup s.
ång}stryk{järn s.
ång}stråle s.

1ång}ström s.; pl. = längdenhet
om tiomiljondels mm; 
en å.

2ång}ström s. -men ström av
ånga

ång}tekn{ik s.
ång}tryck s.
ång}turb{in s.
ång}vissla s.
ång}vält s.
ång{värme}centr{al s.
å}nyo [-y•-] adv. på nytt, än
en gång

åpen adj. åpet åpna som

själviskt tar för sig av
ngt

år s. -et; pl. =; inte på år och
dag på mycket länge –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

åra s. -n åror
åra}tal s. oböjl. det räcker i

å. i flera el. många år
år}blad s.
år}bruten adj.
år}bräckt adj.
årder s. årdret el. -n; pl. =,

best. pl. årdren ªhist.º primit-
ivt jordbruksredskap som
ristar upp fåror i jorden

årder}bill s. -en -ar
år{et{runt}be{bygg{else äv.

år{et runt-be{bygg{else s.
år{et{runt}be{mann{ing äv.

år{et runt-be{mann{ing s.
år{et{runt}bo{ende adj. oböjl.;

ofta substantiverat
år{et{runt}bo{stad äv. år{et

runt-bo{stad s.
år{et{runt}hus äv. år{et runt-

hus s.
år{et{runt}plagg äv. år{et

runt-plagg s.
år}fot s., till 1fot hos fågel
år}fot{ad adj.
år}gång s. -en -ar av tidning

el. vin m.m.
år{gångs}vin s., till 1vin
år}hundra{de s.
år{hundra{de}skifte s.
år{ing s. -en -ar ettårig häst
år{ings}aukt{ion s.
år}klyka s.
år{lig adj. -t -a
år{lig{en adv.
år}lom s.
år}milj{on s.
år}myri{ad s.
år}par s.
års adv. så här å. vid den
här tiden på året

års}abonne{mang s.
års}an{slag s.
års}an{ställd adj.
års}arbet{are s. person an-
ställd inom en bransch
under ett år

års}arbets{tid s.
års}av{gift s.
års}av{kast{ning s.
års}av{verk{ning s.
års}barn s.
års}bas{is s. oböjl. på å.
års}be{hov s.
års}be{rätt{else s.
års}be{sked s.; från banker

m.m.
års}bok s., till 1bok
års}bok{slut s.
års}bok{stav s.; på silver m.m.
års}budget s.
års}bäst adj.; ofta substantiv-

erat, t.ex. hans årsbästa
bästa resultat i idrottsgren
under året

års{bästa}not{er{ing s.
års}cykel s., till 2cykel
års}dag s.
års}de{but s.; i travsport m.m.
års}fest s.
års}för{bruk{ning s.
års}för{en{ing s.
års}gammal adj.
års}grupp s.
års}hyra s.
års}högst adj.; ofta

substantiverat; om aktiekurs;
årshögsta betalkurser

års}hög{tid s.
års}in{komst s.
års}kalv s.
års}klass s.
års}kon{trakt s.
års}kort s.
års}kost{nad s.
års}kull s. -en -ar
års}kurs s.
års}lång adj. -t -a
års}lön s.
års}medel{tal s.
års}mod{ell s.
års}möte s.
års{möt{es}för{handl{ing s.
års}om{sätt{ning s.
års}premie s.
års}pre{numer{at{ion s.
års}pro{dukt{ion s.
års}pro{gnos s.
års}rap{port s.
års}redo{gör{else s.
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års}redo{vis{ning s.
års}re{sult{at s.
års}ring s.
års}ränta s.
års}skifte s.
års}skott s.; på träd m.m.
års}skrift s.
års}slut s. -et; pl. =
års}stämma s.
års}tid s.
års{tids}vind s.
års{tids}växl{ing s.
års}tryck s.; av böcker el. för-

fattningar m.m.
års}unge s.
års}vinst s.
års{vis äv. år{vis adv.
års}växt s. -en
års}över{sikt s.
årta [å•r-] s. -n årtor simfågel
år}tag s.
år}tal s. årtalet 1973
år{tals}be{teckn{ing s.
år{tals}följd s. i å.
år}ti{onde s. -t -n tid av tio
år

år}tull s.
årt}unge s.
år}tusen{de s. tid av tusen
år

år{tusen{de}lång adj. -t -a
år{tusen}lång adj. -t -a
årvis se årsvis
ås s. -en -ar
å}samka v. å. ngn obehag; å.

sig skulder
å}se v. se på
ås}form{ig adj. -t -a
ås}gupp s.; på väg
å}sido [-si•-] adv. sätta ngt å.
skjuta undan el. för-
summa ngt o.d.; skämt å.
utan skämt o.d.

å{sido}satt adj. känna sig å.
å{sido}sätta v.
å}sikt s. -en -er
å{sikts}bild{ning s.
å{sikts}bryt{ning s.
å{sikts}fri{het s.
å{sikts}fånge s.
å{sikts}för{tryck s.
å{sikts}reg{istr{era v.
å{sikts}reg{istr{er{ing s.

å{sikts}rikt{ning s.
å{sikts}skill{nad s.
å{sikts}yttr{ing s.

1åska s. -n åskor; åskan går
2åska v. -de
åsk}blå adj.
åsk}buller s.
åsk}by s.
åsk}dunder s.
åsk}front s.
åsk}gud s.
åsk{ig adj. -t -a
åsk}knall s.
åsk}led{are s.
åsk}lik adj. -t -a
åsk}moln s.
åsk}muller s.
åsk}ned{slag s.
åsk}regn s.
åsk}rädd adj.
ås}krön s.
åsk}skräll s.
åsk}skur s.
åsk}slag s.
åsk}tung adj. -t -a
åsk}vigg äv. åsk}vigge s.
åsk}väder s.
å}skåda v. se på
å}skåd{an s.; best. =
å{skåd{ar}bänk s.
å}skåd{are s. -n; pl. =, best.

pl. åskådarna
å{skåd{ar}hop s.
å{skåd{ar}läkt{are s.
å{skåd{ar}massa s.
å{skåd{ar}plats s.
å}skåd{lig adj. -t -a
å{skåd{lig}göra v.
å}skåd{lig{het s.
å}skåd{ning s. -en -ar livs- el.

samhällsuppfattning o.d.;
beskådande m.m.

å{skåd{nings}ex{empel s.
å{skåd{nings}materi{al s.
å}skåd{nings{mäss{ig adj.

-t -a
å{skåd{nings}sätt s.
å{skåd{nings}under{vis{ning s.
åsna s. -n åsnor hästdjur;
dumhuvud

åsne{akt{ig adj. -t -a
åsne}brygga s.; för en obe-

gåvad alltför svår uppgift;

hjälpmedel för obegåv-
ade m.m.; ªfinl.º rädd-
ningsplanka; krystad
övergång från ett tema
till ett annat i uppsats, före-
drag o.d.

åsne}driv{are s.
åsne}föl s.
åsne}hingst s.
åsne}skri s.
åsne}spark s. ªofta bildl.º ut-
fall mot försvarslös o.d.

åsne}stig s.
åsne}sto s.
åsne}öra s.
åsn{inna s. -n åsninnor
åsnesto

ås}rygg s.
ås}slutt{ning s.
ås}stång s.; i tält
å}stad [-a•d] adv. i väg,
bort; till stånd o.d.

å{stad}komma [å•-] v. _;
sällan lös sms

å}stunda v. -de ªngt åld.º
önska, längta efter

å}stund{an s.; best. = begär,
önskan; en å.

å}syfta v.
å}syn s. i allas å.
å}syna adj. oböjl. å. vittne
ögonvittne

å{syna}vittne s.
å}sätta v. å. ngt ett pris
å}sätt{ning s.

1åt prep.
2åt adv. sitta åt; bära sig åt
3åt s. -et maginnehåll i sill

m.m.; ªprov. koll.º mygg el.
broms el. ohyra o.d.

å}ta äv. å}taga v. å. sig ett
uppdrag

å}tag{ande s. -t -n
å}tal s. -et; pl. =; väcka å.
å}tala v. -de; å. ngn för ngt
å}tal{bar adj. -t -a
å}tal{bar{het s.
å{tals}be{slut s.
å{tals}efter{gift s.
å{tals}plikt s.
å{tals}punkt s.
å{tals}rätt s.
å}tanke s. -n; komma i å.
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åt}börd s. -en -er
åt{börds}språk s.
åt}dragen adj.
åt}drag{ning s.
åtel s. -n åtlar död djur-
kropp som lockbete vid
jakt m.m.

åtel}skytte s.
åter adv. ånyo; tillbaka;
kvar o.d.; däremot, å
andra sidan; våren är åter
här; han åter var av en
annan mening

åter}an{knyta v.
åter}an{knyt{ning s.
åter}an{passa v.
åter}an{pass{ning s.
åter}an{skaffa v.
åter}an{skaff{ning s.
åter{an{skaff{nings}värde s.
åter}an{ställa v.
åter}an{ställ{ning s.
åter}an{vända v.
åter}an{vänd{ning s.
åter}be{rätta v.
åter}be{sätta v.
åter}be{sök s.
åter}be{tala v.
åter}be{tal{ning s.
åter}be{tal{ningspliktig adj.

-t -a
åter{be{tal{nings}skyld{ig adj.

-t -a
åter}bilda v.
åter}bild{ning s.
åter}blick s.
åter}bruk s.
åter}bud s.
åter}bära v. betala tillbaka

m.m.
åter}bär{ing s. -en -ar
åter}börda v. -de föra el. ge
tillbaka

åter}er{inra v.
åter}er{inr{ing s.
åter}er{övra v. _
åter}er{övr{ing s.
åter}fall s.
åter}falla v.
åter{falls}brotts{ling s.
åter{falls}feber s.
åter{falls}frekv{ens s.
åter{falls}för{bryt{are s.

åter}finna v. _
åter}flytta v.
åter}flytt{ning s.
åter}flöde s.
åter}frakt s.
åter}fram{kalla v.
åter}få v. _
åter}få{ende s. -t
åter}färd s.
åter}föda v.
åter}föd{else s.
åter}föra v.
åter}för{ena v.
åter}för{en{ing s.
åter}för{ing s. -en -ar
åter}för{passa v.
åter}för{pass{ning s.
åter}för{skaffa v.
åter}för{sluta v.
åter}för{säkra v.
åter}för{säkr{ing s.
åter}för{sälja v.
åter}för{sälj{are s.
åter}för{sälj{ning s.
åter}för{sätta v.
åter}för{visa v.
åter}för{vis{ning s.
åter}för{värv s.
åter}för{värva v.
åter}ge äv. åter}giva v. _ å.

ngn modet el. ge ngn
modet åter men endast å.
ett samtal el. en mening
o.d.

åter}giv{ande s. -t -n
åter}giv{are s.
åter}giv{bar adj. -t -a
åter}giv{ning s. -en -ar
åter}glans s.
åter}gå v. köpet återgår; å.

till arbetet; allt återgick till
det gamla

åter}gång s., till 1gång
åter{gångs}dom s. -en -ar
åter}gälda v.
åter}hålla v.
åter}håll{ande adj. oböjl. å.

kraft
åter}hållen adj.
åter}håll{sam adj. -t -ma
måttfull o.d.

åter}håll{sam{het s.
åter}hämta v. å. krafter; å.

sig efter chocken sansa sig
o.d.

åter}hämt{ning s.
åter}hör{ande s. oböjl. på å.!
åter}i{gen adv. ånyo; där-
emot

åter}in{föra v.
åter}in{för{ande s. -t
åter}in{kalla v.
åter}in{passa v.
åter}in{pass{ning s.
åter}in{rätta v.
åter}in{sätta v.
åter}in{sätt{ning s.
åter}in{träda v.
åter}in{träde s. -t -n
åter}in{vandra v.
åter}in{vandr{ing s.
åter}in{vest{era v.
åter}in{viga v.
åter}in{vig{ning s.
åter}kalla v. å. ngt i minnet;

å. ett beslut ta tillbaka;
återkallas till livet

åter}kall{else s.
åter}kasta v.
åter}kast{ning s.
åter}klang s.
åter}klinga v.
åter}knyta v.
åter}knyt{ning s.
åter}komma v. _
åter}komm{ande adj. oböjl.

å. utbildning
åter}komst s. -en
åter}koppla v.
åter}koppl{ing s.
åter}krav s.
åter}kräva v. _
åter}köp s.
åter}köpa v.
åter{köps}rätt s.
åter{köps}värde s.
åter}ljud s.
åter}ljuda v., till 1ljuda
åter}lån s.
åter}lån{ing s.
åter}lämna v.
åter}lämn{ing s.
åter}läsa v.
åter}läs{ning s.
åter}lösa v.
åter}lös{are s.
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åter}lös{ning s. försoning
genom Kristi gärning

åter}marsch s.
åter}plant{era v.
åter}plant{er{ing s.
åter}re{miss s.
åter}re{mitt{era v.
åter}re{mitt{er{ing s.
åter}resa s.
åter}rop s.; på auktion
åter}ropa v.
åter}samla v.
åter}saml{as v. samlas på
nytt

åter}saml{ing s.
åter{saml{ings}plats s.
åter}se v. _
åter}se{ende s.
åter}skaffa v. _
åter}skall s.
åter}skalla v.
åter}skapa v.
åter}sken s.
åter}skänka v. _
åter}smuts{ning s.
åter}spegla v.
åter}spegl{ing s.
åter}start s.; av t.ex. kärn-

kraftsaggregat
åter}stod s. återstående del,
rest

åter}stråla v.
åter}strål{ning s.
åter}ström{ning s.
åter}studsa v.
åter}studs{ning s.
åter}stå v. vara kvar o.d.
åter}stå{ende adj. oböjl.
åter}ställa v.
åter}ställ{are s.
åter{ställ{ar}pol{it{ik s.
åter}ställ{bar adj. -t -a
åter}ställ{else s. -n
åter}ställ{ning s.
åter{ställ{nings}arbete s.
åter{ställ{nings}tecken s.;

i notskrift
åter}svall s.
åter}svalla v.
åter}svar s.
åter}sända v. _
åter}sänd{ning s.
åter}ta äv. åter}taga v.

åter}tag{ning s.
åter}tjänst s.
åter}trans{port s.
åter}tåg s. -et; pl. =; arméns

å.
åter}tåga v.
åter}upp{bygga v.
åter}upp{bygg{nad s.
åter{upp{bygg{nads}arbete s.
åter}upp{föra v.
åter}upp{leva v.
åter}upp{lev{else s.
åter}upp{liva v.
åter}upp{liv{ning s.
åter{upp{liv{nings}för{sök s.
åter}upp{repa v.
åter}upp{rep{ning s.
åter}upp{rust{ning s.
åter}upp{rätta v.
åter}upp{rätt{else s.
åter}upp{stå v.
åter}upp{stånd{else s.
åter}upp{stånden adj.
åter}upp{sätta v.
åter}upp{sätt{ning s.
åter}upp{ta äv. åter}upp{-

taga v.
åter}upp{tag{ning s.
åter}upp{täcka v.
åter}upp{täckt s.
åter}upp{vakna v.
åter}upp{väcka v.
åter}upp{väck{else s.
åter}ut{försel s.
åter}ut{nyttja v.
åter}ut{sända v.
åter}ut{sänd{ning s.
åter}vakna v.
åter}val s. -et; pl. =
åter}verka v.
åter}verk{an s.
åter}verk{ning s.; mest pl. få

återverkningar
åter}vinna v.
åter}vinn{ing s. -en
åter{vinn{ings}an{lägg{ning s.
åter}vinn{ings{bar adj. -t -a
åter{vinn{ings}före{tag s.
åter{vinn{ings}grad s.
åter{vinn{ings}industri s.
åter{vinn{ings}tekn{ik s.
åter}vis{it s.
åter}väcka v.

åter}väg s. på återvägen
åter}välja v.
åter}vända v. _
åter}vändo s. oböjl. det fanns

ingen å. ingen möjlighet
att vända om; utan å.
ªvard.º

åter{vänds}gata s.
åter{vänds}gränd s.
åter}växa v., till växa
åter}växt s. -en
åter}över{sätta v.
åter}över{sätt{ning s.
åt}följa v. följa med; en bi-

laga åtföljer ansökan
åt}följ{ande adj. oböjl.
åt}följ{as v. följas; han åt-

följdes av fyra vakter
åt}gjord adj.
åt}gå v. _ det åtgår el. mest

går åt mycket bränsle för-
brukas el. erfordras men
endast gå illa åt ngn fara
illa fram med ngn

åt}gång s. -en
åt}gången adj. illa å. med-
faren

åt}gärd s. -en -er; vidta åt-
gärder för ngt

åt}gärda v.
åt{gärds}för{slag s.
åt{gärds}paket s.
åt{gärds}pro{gram s.
åt}gör{ande s. -t -n åtgärd
åt}huta v. _
åt}hut{ning s. -en -ar
åt}häv{or s. pl. åtbörder, sätt
att uppträda

åt}klämd adj.
åt}kläm{ning s.
åt}knipen adj.
åt}knip{ning s.
åt}knuten adj.
åt}kom{lig adj. -t -a
åt}kom{lig{het s.
åt}komma v. _ saker som

inte må kunna åtkommas
av obehöriga el. mest som
obehöriga inte må kunna
komma åt

åt}komst s. -en förvärv 
m.m.

åt{komst}handl{ing s.
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åt}lyda v. lyda, rätta sig
efter

åt}lyd{nad s.
åt}löje s.; föremål för löje el.
spe o.d.

åt}minst{one [-min•st-] adv.
åt}njuta v. äga o. ha glädje av,
ha o.d.

åt}njut{ande s. -t; i å. av
åt}nöja v. å. sig (med) vara
nöjd

åt}nöj{as v. vara nöjd
åtra v. -de ªåld.º å. sig ändra
sig, ångra sig

1å}trå v. åtrådde, åtrått,
åtrådd n. åtrått, pres. åtrår

2å}trå s. -n
å{trå}värd adj.
åt}sida s. framsida o.d.
åt}sitt{ande adj. oböjl. å.

kläder
åt}skilja v. _ skilja, hålla
isär o.d.

åt}skilj{as v. _ skiljas från
varandra

åt}skilj{bar adj. -t -a
åt}skill{ig adj. -t -a rätt
mycken; åtskilliga gånger
rätt många

åt}skill{nad s. åtskiljande,
skillnad o.d.

åt{skill{nads}lös adj. -t -a
åt}skils adv. var för sig,
skilda o.d.

åt}skruva v. _
åt}skruv{ning s.
åt}smet{ad adj.
åt}smit{ande adj. oböjl.

åt}snörd adj.
åt}snör{ning s.
åt}snörpa v. _
åt}snörp{ning s.
åt}snörpt adj.
åt}spänd adj.
åt}strama v. _
åt}stram{ning s. -en -ar
åt{stram{nings}pol{it{ik s.
åt}stryp{ning s.
åt}strypt adj.

1åtta räkn.
2åtta s. -n åttor; skriva en å.

siffran 8
åtta}arm{ad adj.
åtta}cylindr{ig adj. -t -a
åtta}hundra räkn.; särskr. äv.
åtta}hundra{de räkn.
åtta{hundra{meters}lopp s.
åtta}hörn{ig adj. -t -a
åtta}hörn{ing s. -en -ar
åttakantig se åttkantig
åtta}sid{ig adj. -t -a
åtta}tid{en s. best. vid å.
åtta}timm{ars adj. oböjl. å.

arbetsdag
åtta{timm{ars}dag s.
åtta}tusen räkn.; särskr. äv.
åtta}tusen{de räkn.
åtta{vån{ings}hus s.
åtta}år{ig adj. -t -a
åtta}år{ing s.
åtta{års}åldern s. best.
åtti se åttio
ått{ing s. -en -ar åttondel
åt}tio äv. vard. åt}ti räkn. å.

tusen
åt{tio}en [-enn• äv. -e•n]

räkn.; vid uppräkning äv.
åttioett

åt{tio{en}del [-enn•- äv.
-e•n-] s.

åt{tio}ett räkn.
åt{tio}första räkn.; mask.

åttioförste
åt}ti{on{de räkn.
åt{ti{on}del äv. åt{ti{on{de}del s.
åt{tio}pro{cent{ig adj. -t -a
åt{tio}tal s. ett å. omkring
åttio; åttiotalets författare

åt{tio}tal{ism [-is•m] s. -en
vanl. om litterär riktning på
1880-talet i Sverige

åt{tio}tal{ist [-is•t] s. -en -er
åt{tio{tals}för{fatt{are s.
åt{tio{tals}stil s.
åt{tio}år{ig adj. -t -a
åt{tio}år{ing s.
åt{tio{års}dag s.
åt{tio{års}åldern s. best.
ått}kant s.
ått}kant{ig el. åtta}kant{-

ig adj. -t -a
ått{on{de räkn.
ått{on}del äv. ått{on{de}del s.
ått{on{dels}not s. -en -er

ªmus.º
åt}varna v. varna, varsko
åt}vriden adj.
åt}vrid{ning s.
å}verk{an s.
å}vila v. arbetet åvilar

honom åligger
å{väga}bringa [-vä•-] v. ªngt

åld.º bringa till stånd,
åstadkomma
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1ä s. ä:et; pl. ä:n el. ä, best. pl.
ä:na

2ä se äh
äckel s. äcklet; pl. =, best. pl.

äcklen känsla av kvälj-
ning; avsky; ªvard.º äcklig
person

äckel}känsla s.
äckla v. -de inge äckel;

ªvard.º reta
äckl{as v. äcklades känna
äckel

äckl{ig adj. -t -a
äckl{ig{het s. -en -er
ädel adj. -t ädla
ädel}fas{an s.
ädel}fisk s.
ädel}fiske s.
ädel}gas s.; som inte el. sällan

bildar föreningar
ädel}gran s. -en -ar
ädel{het s.
ädel}met{all s.
ädel}mod s. -et
ädel}mod{ig adj. -t -a
ädel}ost s., till 1ost
ädel}pekor{al s.
ädel}skånska s. -n bildat
talspråk i Skåne

ädel}smed s.
ädel}sten s. -en -ar
ädel}trä s.
ädel}ärg s.
ädl{ing s. -en -ar adels-
man

äfs{ing s. -en -ar trådända
av avklippt varp

1äga v. ägde
2äga s. -n ägor mest i pl.; odlat

stycke mark som egen-
dom

äg{ande s. -t; utländskt ä.
äg{ande}för{håll{ande s.
äg{ande}rätt s.
äg{ande{rätts}be{vis s.
äg{ar}an{del s.
äg{ar}an{svar s.

äg{ar}bo{stad s. ªfinl.º
bostad som ägaren själv
bor i

äg{ar}demo{krati s.
äg{are s. -n; pl. =, best. pl.

ägarna
äg{ar}för{håll{ande s.
äg{ar}för{ändr{ing s.
äg{ar}grupp s.
äg{ar}hypo{tek s.
äg{ar}in{flyt{ande s.
äg{ar{inna s. -n ägarinnor
äg{ar}intr{esse s.
äg{ar}kon{centr{at{ion s.
äg{ar}längd s.
äg{ar}makt s. -en
äg{ar{skap s. -et
äg{ar}sprid{ning s.
äg{ar}strukt{ur s.
ägg s. -et; pl. =
ägg}cell s.
ägg}don{at{ion s.; för konst-

gjord befruktning
ägg}form{ad adj.
ägg}form{ig adj. -t -a
ägg}halva s.
ägg}hinna s.
ägg}kaka s.
ägg}kart{ong s.
ägg}kläck{ning s.
ägg{kläck{nings}mask{in s.
ägg}kopp s.
ägg}korg s.
ägg}led{are s.
ägg}lik{ör s.
ägg}loss{ning s.
ägg}lägg{ning s.
ägg{lägg{nings}rör s.
ägg}massa s.
ägg}mjölk s.
ägg{olje}temp{era s.; färg
ägg}ost s., till 1ost
ägg}planta s.
ägg}pro{duc{ent s.
ägg}pro{dukt{ion s.
ägg}pulver s.
ägg}rund adj.
ägg}rätt s.; jfr 3rätt 2
ägg}röra s.
ägg}sjuk adj. -t -a; ä. höna
ägg}skal s.
ägg}sked s.
ägg}smet s.

ägg}stann{ing s. -en -ar till-
redd av ägg o. mjölk

ägg}stav s. -en -ar listornament
ägg}stock s.; körtel
ägg{stocks}in{flamm{at{ion s.
ägg{stocks}tum{ör s.
ägg}stor adj. -t -a
ägg}svamp s.
ägg}toddy s.
äggul avstavas ägg}gul adj.

-t -a
äggula avstavas ägg}gula s.
ägg}vita s.
ägg{vite}halt s.
ägg{vite}sjuk{dom s.
ägg{vite}ämne s.
ägg}ört s.
ägilj{ett [-giljett•] s. -en -er

guldsnodd fäst på bröstet
o. löpande över axeln på
uniform

ägna [-nn-] v. -de; ä. och
anstå ngn passa sig för
ngn; ä. sig åt ngt; ä. sig
för ngt vara lämpad för
ngt

ägn{ad adj. lämpad; av be-
skaffenhet att

ägo s. oböjl. ha ngt i sin ä.
ägo}are{al s.
ägo}del s.
ägo}del{ning s.
ägo}fred s.
ägo}gräns s.
ägo}rätt s.
ägo}skifte s.
ägo}slag s.
ägo}splittr{ing s.
ägo}tvist s. -en -er
ägr{ett [-ett•] s. -en -er
fjäderknippe, fjäder-
buske; smycke i form av
plym el. bukett m.m.

ägr{ett}häger s.; fågel
äh äv. 2ä interj. ªvard.º an-

givande besvikelse el. ringakt-
ning m.m.

1äkta adj. oböjl. ä. makar
2äkta v. gifta sig med
3äkta s. oböjl. ta till ä. gifta

sig med
äkta{make}kuv{ert äv. äkta

make-kuv{ert s.
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äkta{make}pröv{ning äv. äkta
make-pröv{ning s.

äkt{en{skap s. -et; pl. =
äkt{en{skap{lig adj. -t -a
äkt{en{skaps}an{bud s.
äkt{en{skaps}brott s.
äkt{en{skaps}bryt{are s. ªåld.º
äkt{en{skaps}bryt{erska s. -n

äktenskapsbryterskor ªåld.º
äkt{en{skaps}certi{fik{at s.
äkt{en{skaps}drama s.
äkt{en{skaps}för{håll{ande s.
äkt{en{skaps}för{ord s.
äkt{en{skaps}hinder s.
äkt{en{skaps}lag s. -en -ar
äkt{en{skaps}lag{stift{ning s.
äkt{en{skaps}lic{ens s.
äkt{en{skaps}likn{ande adj.

oböjl.
äkt{en{skaps}löfte s.
äkt{en{skaps}mark{nad s.
äkt{en{skaps}mäkl{are s.
äkt{en{skaps}mäkl{erska s.

-n äktenskapsmäklerskor
äkt{en{skaps}partner s.
äkt{en{skaps}reg{ister s.
äkt{en{skaps}råd{giv{ning s.
äkt{en{skaps}skill{nad s.
äkt{en{skaps}tycke s. -t
äkt{en{skaps}ålder s.
äkt{het s.
äkt{hets}in{tyg s.
äkt{hets}krit{eri{um s.
äkt}svensk adj. -t -a
äldre se gammal
äld{re}bo{ende s.
äld{re}om{sorg s.
äld{re}sjuk{vård s.
äld{re}stöd s.
äld{re}vård s. -en
äldst se gammal
äldste s. -n förtroendeman
i urkristen el. frikyrklig för-
samling m.m.

äldste}kår s.
äldste}råd s. -et; pl. =
älg s. -en -ar
älg}fam{ilj s.
älg}gräs s.
älg}horn s.
älg}hud s.
älg}hund s.
älg}jakt s.

älg}jäg{are s.
älg}kalv s.
älg}kliv s.
älg}ko s.
älg}kött s.
älg}pass s.
älg{skade}fond s.
älg}skytt s.
älg}stam s.
älg}stek s. -en -ar
älg}stråk s.
älg}studs{are s.
älg}tid s.
älg}tjur s. -en -ar
älg}ört s.
ä-ljud s.
äll{ing s. -en -ar ªprov.

(sydsv.)º ank- el. andunge
älska v. -de
älsk{ande adj. oböjl.; ofta

substantiverat
älsk{ans}värd adj. värd att
älska

älsk{are s. -n; pl. =, best. pl.
älskarna

älsk{ar{inna s. -n älskar-
innor

älsk{ar{inne}roll s. -en -er
älsk{ar}roll s. -en -er
älsk{lig adj. -t -a
älsk{lig{het s.
älsk{ling s. -en -ar som förled

älsklings- i sms mest om-
tyckt, favorit-

älsk{lings}barn s.
älsk{lings}blomma s.
älsk{lings}djur s.
älsk{lings}färg s.
älsk{lings}för{fatt{are s.
älsk{lings}psalm s.
älsk{lings}rätt s.; jfr 3rätt 2
älsk{lings}syssel{sätt{ning s.
älsk{lings}tanke s.
älsk{lings}ut{tryck s.
älsk{lings}ämne s.
älsk{og s. -en könskärlek
älsk{ogs}krank adj. -t -a
älsk{ogs}lek s.
älsk{ogs}stund s.
älsk}värd adj.
älsk}värd{het s. -en -er

1älta v. -de kraftfullt be-
arbeta; upprepat diskut-

era; ä. deg, smör; ä. en
fråga

2älta s. -n ªåld.º rakitis m.m.
ält{are s. -n; pl. =, best. pl.

ältarna till 1älta
ält}gräs s.; växt
ält}mask{in s.
ält{ning s.
ält}ranunkel s.; växt
älv s. -en -ar
älva s. -n älvor kvinnligt

naturväsen enl. ä. folktro –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

älva}blåst el. älva}bläst s.
ªåld.º nässelfeber m.m.

älvadans se älvdans
älva}drott{ning el.

älv}drott{ning s.
älva}kung el. älv}kung s.
älva}lek s.
älv}arm s.
älv}brink s.
älv}dal s.
älv}dal{ing s. -en -ar inv.
i Älvdalen

älv}dans el. älva}dans s.
älvdrottning se älva-

drottning
älv}fåra s.
älv}kant s.
älvkung se älvakung
älv}kvarn s. skålgrop för

älvor
älv}mynn{ing s.
älv}ring s. häxring; till älva
älv}rädd{are s.; om miljö-

aktivist
älv}ut{bygg{nad s.
älv}äx{ing s.; växt
äm{abel [-a•-] adj. -t ämabla
älskvärd

ämbar s. -et; pl. = hink o.d.
ämbete s. -t -n
ämbets}an{svar s.
ämbets}be{rätt{else s.
ämbets}be{tyg s. ªfinl.º
personbevis

ämbets}be{vis s. ªfinl.º
personbevis

ämbets}broder s.
ämbets}brott s.
ämbets}dräkt s.
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ämbets}ex{am{en s.
ämbets}för{klar{ing s.; av

statschef i riksdagen
ämbets}hus s. ªfinl.º förvalt-
ningsbyggnad

ämbets}karri{är s.
ämbets}lok{al s.
ämbets}man s., till 1man
ämbets{manna}an{svar s.
ämbets{manna}kår s.
ämbets{manna}reg{er{ing s.
ämbets{manna}välde s.
ämbets}plikt s.
ämbets}rum s.
ämbets}tid s.
ämbets}ut{öv{ning s.
ämbets}verk s.
ämna v. -de; ä. sig ha för
avsikt att bege sig

ämne s. -t -n
ämn{es}block s.; i skolan 

m.m.
ämn{es}gren s.
ämn{es}grupp s.
ämn{es}in{rikt{ad adj.
ämn{es}kom{bin{at{ion s.
ämn{es}kon{fer{ens s.
ämn{es}lär{are s.
ämn{es{mäss{ig adj. -t -a
ämn{es}namn s.
ämn{es}om{råde s.
ämn{es}om{sätt{ning s.
ämn{es}sfär s.
ämn{es}val s. -et; pl. =
ämn{es{vis adv.
ämn{es}över{grip{ande adj.

oböjl.
1än prep.; i jämförelse; jag

känner ingen annan än
honom bara honom; han
är längre än sin bror; han
är längre än mig

2än konj. 1 i jämförelse; han
är äldre än jag (är); jag
tittar mer på TV än jag
borde 2 än sen (då)?

3än adv. ännu; än så länge;
än en tid ytterligare; vem
det än är vemhelst; ett bi-
drag om än litet även om
det är; han är än här, än
där ibland

1ända adv. så långt som;

resa ä. hit; nå ä. ned 
till golvet; ä. från heden-
hös

2ända s. -n -r el. ände -n
ändar; dagen i ända hela
dagen; fristen går till ända
tar slut; till den ändan
med det syftet

3ända s. -n ändor ªvard.º
bakdel, stuss

4ända v. -de avsluta; ta slut
o.d.

ända}lykt s. -en ªåld.º slut;
ªvard.º bakdel

ända}mål s. -et; pl. =
ända{måls}en{lig adj. -t -a
ända{måls}en{lig{het s.
ända{måls}lös adj. -t -a
ända{måls}lös{het s.
ända{måls}vidr{ig adj. -t -a
änd{as v. ändades ta slut,
sluta o.d.

änd}be{slag s.
ände se 2ända
änd{else s. -n -r ªspråkv.º
änd{else}lös adj. -t -a
änd{else}vok{al s.
änd}håll{plats s.
änd{lig adj. -t -a som har ett
slut el. en gräns e.d.

änd{lig{het s.
änd}lös adj. -t -a
änd}lös{het s.
änd}mor{än s.

1än}dock adv. ändå
2än}dock konj. ªåld.º fastän
änd}punkt s.
ändra v. -de; ä. sig
änd}rim s. -met; pl. =, best.

pl. -men
ändr{ing s. -en -ar
ändr{ings}för{slag s.
änd}stat{ion s.
änd}tarm s.
änd{tarms}öppn{ing s.
änd}trä s.
änd}vända v. vända bak
och fram på

änd}yta s.
än}då [än•d- äv. -å•] adv. i
alla fall, likväl o.d.; ännu
(t.ex. ä. större)

äng s. -en -ar

ängd s. -en -er ªåld.º trakt,
nejd

änge s. -t -n löväng; ªprov.º
äng

ängel s. -n änglar
ängel}holm{are [-hål•m-] s.

-n; pl. =, best. pl. ängel-
holmarna inv. i Ängel-
holm

Ängel{holms}bo [-hål•ms-]
el. ängel{holms}bo s. -n -r

änger s. -n ängrar skalbagge
ängla}barn s.
ängla}bud{skap s.
ängla}from adj.
ängla}god adj.
ängla}huvud s.
ängla}hår s.
ängla}häls{ning s.
ängla}kör s. -en -er
ängla}lik adj. -t -a
ängla}mak{erska s. -n ängla-

makerskor ªhist.º kvinna
som tog hand om oönsk-
ade barn och lät dem dö

ängla}mat s.
ängla}ren adj. -t -a
ängla}skara s.
ängla}skön adj. -t -a
ängla}vakt s.
ängla}vinge s.
äng-ljud se ng-ljud
ängs}bete s. -t
ängs}blomma s.
ängs}champ{inj{on s.
ängs}gräs s.
ängs}gröe s.; växt
ängs}hö s.
ängs}kavle s. -n växt
ängs}knarr s. -en -ar korn-
knarr

ängsla v. -de; ä. sig
ängsl{an s.; best. =; en ä.
ängsl{as v. ängslades vara
ängslig, ängsla sig

ängsl{ig adj. -t -a
ängsl{ig{het s.
ängs}mark s.
ängs}pip{lärka s.
ängs}ruta s.; växt
ängs}skära s.; växt
ängs}slåtter s.
ängs}syra s.; växt
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ängs}ull s.; växt
ängs}viol s.
ängs}vädd s.; växt
änka s. -n änkor
änke}dok s.
änke}drott{ning s.
änke}fru s.
änke}lek{en s. best.; springlek
änke}man s., till 1man änk-
ling

änke}nåd s. -en -er ªåld.º
änke}pens{ion s.
änke}stånd s. -et
änke}stöt s.; på armbågs-

nerven
änke}säte s.
änke}tid s.
änke}år s.
änk{ling s. -en -ar
änk{lings}tid s.
änne s. -t -n ªåld.º panna
än}nu [änn•- äv. -u•] adv.

han är ä. kvar; ä. en gång;
ä. större

än}skönt konj. ªåld.º ehuru,
fastän

änter}bila s. stridsyxa vid
äntring

änter}hake s. båtshake an-
vänd vid äntring av far-
tyg i strid i ä. tid

änt{lig adj. -t -a ªåld.º slutlig
o.d.

änt{lig{en adv. till slut, långt
om länge o.d.

äntra v. -de klättra upp på el.
uppför o.d.

äntr{ing s.
äntr{ings}för{sök s.
äppel- se äpple
äppel}bit s.
äppel}blad s.
äppel}blom s.
äppel}blomma s.
äppel}gelé s.
äppel}kaka s.
äppel}kart s.
äppel}kind{ad adj.
äppel{knyck{ar}byx{or s. pl.

ªvard.º
äppel}käck adj. -t -a ªvard.º
äppel}kärna s.
äppel}mos s.

äppel}munk s.
äppel}must s.
äppel}paj s.
äppel}skal s.
äppel}skrott s. ªvard.º
äppel}skörd s.
äppel}sort s.
äppel}syra s.
äppel}träd s.
äppel}vin s., till 1vin
äppel}vin{äger s.
äpple s. -t -n – Sms-fog:

äppel- äv. äpple-.
1ära s. -n; ä. vare Gud; en

ärans drummel ªvard.º
2ära v. -de hedra, vörda 

o.d.
är{ad adj. ärade åhörare!
är{bar adj. -t -a dygdig, an-
ständig, sedesam o.d.

är{bar{het s.
äre}be{tyg{else s.
äre}gir{ig adj. -t -a
äre}gir{ig{het s.
äre}kränka v.
äre}kränk{ning s.
äre{kränk{nings}å{tal s.
äre}kär adj. -t -a
äre}lysten adj.
äre}lyst{nad s.
äre}lös adj. -t -a
äre}lös{het s.
äre}minne s.
ärende s. -t -n
ärende}för{del{ning s.
ärende}lista s.
är{en}pris s. -en växt
äre}port s.
äre}rädd{ning s.
äre}rör{ig adj. -t -a
äre}rör{ig{het s.
äre}sak s.
äre}titel s.
äre}varv s.; för segrare i tävling
äre}vörd{ig adj. -t -a
äre}vörd{ig{het s.
ärft{lig adj. -t -a
ärft{lig{het s.
ärft{lig{hets}ana{lys s.
ärft{lig{hets}fakt{or s.
ärft{lig{hets}forsk{ning s.
ärft{lig{hets}lära s.
ärg s. -en grönt skikt på

koppar bildat gm luftens in-
verkan

ärga v. -de överdras med
ärg m.m.; ä. sig ärga

ärg}grön adj. -t -a
ärg{ig adj. -t -a
ärg{ig{het s.
ärg{ning s.
äril s. -en -ar ªåld.º ugns-
botten; eldstad, härd

äril}sten s. ªåld.º
är{ing s. -en ªåld.º årsväxt,
gröda

är{ings}gud s.
är{ings}rit s.
ärja v. -de ªåld.º plöja med
årder

ärj}krok s.
ärj{ning s. ªåld.º
ärke- i sms förste-, över-;
verkligt, i högsta grad
o.d.

ärke}biskop s.
ärke}biskop{at s.
ärke}biskop{lig adj. -t -a
ärke{biskops}döme s. -t -n
ärke}bov s.
ärke}fiende s.
ärke}hertig s.
ärke}kon{serv{at{iv adj. -t -a
ärke}nöt s. -et; pl. =
ärke}re{akt{ion{är adj. -t -a
ärke}riv{al s.
ärke}rom{ant{isk adj. -t -a
ärke}skoj{are s.
ärke}skurk s.
ärke}stift s. Uppsala ä.
ärke}ängel s.
ärla s. -n ärlor fågel
ärle}bo el. ärl}bo s.
är{lig adj. -t -a sannings-
enlig; hederlig; ett ärligt
svar; ärliga avsikter

är{lig{en adv. på ärligt sätt
är{lig{het s.
är{lig{hets}krav s.
ärm s. -en -ar
ärm}bräda s.
ärm}bräde s.
ärm}hål s.
ärm}håll{are s.
ärm}linn{ing s.
ärm}längd s.

1055 ärmlängd

21202 Ordlista Ä  12-11-27  10.49  Sida 1055



ärm}lös adj. -t -a
ärna v. -de ªåld.º ämna; ä.

sig
äro}full adj. -t -a
äro}rik adj. -t -a
ärr s. -et; pl. =
ärra v. -de; ä. sig bli till ärr,
bilda ärr

ärr{ad adj. en ä. veteran er-
faren

ärr{as v. ärrades bilda ärr
ärr}bild{ning s.
ärr{ig adj. -t -a
ärr{ig{het s.
ärr}väv{nad s.

1ärt s. -en; pl. -er el. (mest
individualiserande) -or el.
1ärta -n ärtor frö; ärter 
och fläsk som maträtt

2ärt s. -en -er växt
1ärta se 1ärt
2ärta s. -n ärtor ärtig flicka
ärt}balja s.
ärt}burk s.
ärt}buske s.
ärt}bössa s.
ärt}grön adj. -t -a
ärt}gul adj. -t -a
ärt{ig adj. -t -a ªvard.º snits-
ig, flott; sexig m.m.

ärt{ig{het s.
ärt}land s., till 2land
ärt}puré s.
ärt}reva s.
ärt}skida s.
ärt}skocka s. -n ärtskockor

växt
ärt{skocks}botten s.
ärt}soppa s.
ärt}stor adj. -t -a
ärt}sång{are s.; fågel
ärt}säng s.
ärt}törne s.
ärt}växt s.
ärva v. ärvde
ärv{da}balk s.
äsch interj.; angivande otålig-

het el. (harmset) avvisande
m.m.

1äska v. -de begära, anhålla
om; ä. anslag; ä. tystnad
ªåld.º

2äska s. -n äskor rund el. oval
ask av spån i svepteknik
m.m.

äsk{ande s. -t -n
äsp{ing s. -en -ar ung hugg-
ormshona m.m.

äss se 1ess
ässja s. -n ässjor smides-
härd

äta v. åt, ätit, äten ätet ätna,
pres. äter

ät{bar adj. -t -a
ät{bar{het s.
ät}färd{ig adj. -t -a
ät{lig adj. -t -a
ät{lig{het s.
ät{ning s.
ät}pinn{ar s. pl.
ät}red{skap s.
ät}stör{ning s.
ätt s. -en -er – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
ätt{ar}tal el. ätte}tal s. ªåld.º
släktregister o.d.

ätt{ar}tavla el. ätte}tavla s.
stamtavla

ätte}fader s.
ätte}hög s.
ätteled se ättled
ätte}lägg s. -en -ar ättling
ättelängd se ättlängd
ätte}moder s.
ättesaga se ättsaga
ättesamhälle se ättsamhälle
ätte}stupa s.
ättetal se ättartal
ättetavla se ättartavla
ätt{ika s. -n – Sammansätt-

ningsfog, se resp. ord.
ätt{ik}ester s.
ättikflaska se ättik(s)-

flaska
ättiklag se ättik(s)lag
ätt{ik(s)}fabr{ik s.
ätt{ik(s)}flaska s.
ätt{iks}gurka s.
ätt{ik(s)}lag s. -en
ättiksmak se ättik(s)smak
ätt{ik}sprit s.
ätt{ik(s)}smak s.
ätt{ik(s)}strömm{ing s.
ätt{ik(s)}sur adj. -t -a

ättikströmming se
ättik(s)strömming

ättiksur se ättik(s)sur
ätt{ik}syra s.; organisk syra

med stickande lukt
ätt{ik}ål s.; rundmask
ätt}led el. ätte}led s. -et;

pl. =
ätt}leda v., till 1leda
ätt}led{ning s.
ätt{ling s. -en -ar avkom-
ling

ätt}längd el. ätte}längd s.
ätt}saga el. ätte}saga s.
ätt}sam{hälle el. ätte}-

sam{hälle s.
ät}äpple s.
även adv. också
även}led{es adv. också, lika-
så

även}som konj. liksom också
även}så adv. ªåld.º likaså
ävent{yr s. -et; pl. =; till

äventyrs möjligen, kan-
ske rent av

ävent{yra v. -de
ävent{yr{are s. -n; pl. =, best.

pl. äventyrarna
ävent{yr{erska s. -n äventyr-

erskor
ävent{yr{lig adj. -t -a
ävent{yr{lig{het s. -en -er
ävent{yrs}be{rätt{else s.
ävent{yrs}bok s., till 1bok
ävent{yrs}film s.
ävent{yrs}lust s.
ävent{yrs}lusta s.
ävent{yrs}lysten adj.
ävent{yrs}lyst{nad s.
ävent{yrs}rom{an s.
ävent{yrs}spel s.
ävja s. -n massa av av-
lagrade djur- o. växt-
rester under vatten; sörja
m.m.

ävje}botten s.
ävj{ig adj. -t -a
ävl{an s.; best. =; en ä.
ävl{ande s. -t
ävl{as v. ävlades bemöda
sig, sträva o.d.

äx{ing s. -en -ar gräs
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1ö s. ö:et; pl. ö:n el. ö, best. pl.
ö:na

2ö s. -n -ar
ö}be{folk{ning s.
ö}bo s. -n -r
ö}båge s.
öd s. oböjl. ªåld.º Uppsala öd

gamla kungliga jordegendom-
ar i Sverige i ä. tid

öda v. ödde, ött, ödd n. ött,
pres. öder slösa; göra slut
på i onödan

1öde s. -t -n försyn; levnads-
lott; mest pl. händelse i
livet, upplevelse

2öde adj. oböjl. tom, utan
folk

öde}by s.
öde}bygd s.
öde{bygds}väg s.
öde}gård s.
öde}hemm{an s.
öde}kyrka s.
öde}lägga v.
öde}lägg{else s. -n -r
öd{em [-e•m] s. -et; pl. =
vattensvullnad

öde}mark s.; obebodd vild-
mark

öde{marks}land{skap s.
öde{marks}väg s.
öd{em{at{ös [-ö•s] adj. -t -a;

ö. svullnad ödem
öd{em}vätska s.
öd{es}be{stämd adj.
öd{es}be{stämd{het s.
öd{es}bunden adj.
öd{es}diger adj. olycks-
bringande; avgörande
m.m.

öd{es}drabb{ad adj.
öd{es}drama s.
öd{es}fråga s.
öd{es}ge{men{skap s.
öd{es}gud{inna s.
öd{es}match s.
öd{es}mot{iv s.

öd{es}mål s. oböjl. ªhist.º
ligga i ö. ligga i obrukat
och övergivet tillstånd

öd{es}mätt{ad adj.
öd{es}stund s.
öd{es}stäm{ning s.
öd{es}timme äv. öd{es}-

timma s.
öd{es}trag{edi s.
öd{es}tro s.
öde}stuga s.
öd{es}tyngd adj.
öd{es}val s. -et; pl. =
öde}tomt s.
öde}torp s.
ödla s. -n ödlor kräldjur
ödle}art s.
ödle}lik adj. -t -a
ödle}skinn s.
ödle}väska s.
öd}mjuk adj. -t -a
öd}mjuka v. -de; ö. sig
öd}mjuk{het s.
ödsla v. -de
ödsl{are s. -n; pl. =, best. pl.

ödslarna
ödsl{ig adj. -t -a
ödsl{ig{het s.
ödsl{ig{hets}känsla s.
öga s. -t; pl. ögon, best. pl.

ögonen; ha ett gott ö. till
vara förtjust i, äv. hysa
agg till; orkanens ö.
centrum

1ögla [ö•g- el. ögg•-] s. -n
öglor

2ögla [ö•g- el. ögg•-] v. -de;
ö. sig bilda ögla el. öglor

ögle}knut s.
ögna [ön•na äv. ö•g-] v. -de
flyktigt se i el. igenom

ögon se öga
ög{ona}böj adv. ªvard.º ögon-
blickligen

ög{ona}krök adv. ªvard.º
ögonblickligen

ög{on}bad s.
ög{on}bank s. -en -er
ög{on}blick s. -et; pl. = ytterst
liten stund; tillfälle m.m.

ög{on}blick{lig adj. -t -a
ög{on}blick{lig{en adv.
omedelbart, genast

ög{on{blicks}bild s.
ög{on{blicks}skildr{ing s.
ög{on}botten s. ªmed.º
ög{on}bryn s.
ög{on{bryns}penna s.
ög{on}dia{gnos s.
ög{on}dropp{ar s. pl.
ög{on}flirt el. ög{on}flört s.
ög{on}flirta el. ög{on}flörta v.
ögonflört se ögonflirt
ögonflörta se ögonflirta
ög{on}frans s.
ög{on}fröjd s.
ög{on}fäg{nad s.
ög{on}färg s.
ög{on}glob s.
ög{on}håla s.
ög{on}hår s.
ög{on}höjd s.
ög{on}kast s. -et; pl. =
ög{on}klin{ik s.
ög{on}kon{takt s. få ö.
ög{on}lapp s.
ög{on}lins s.
ög{on}ljus s.; växt
ög{on}lock s. -et; pl. =
ög{on}läk{are s.
ög{on}muskel s.
ög{on}mått s.
ög{on}märke s.
ög{on}par s.
ög{on}pro{tes s.
ög{on}pås{ar s. pl.; under

ögonen
ög{on}rör{else s.
ög{on}sikte s. ta i ö. se på,
bese

ög{on}sjuk{dom s.
ög{on}skada s.
ög{on}sken{lig adj. -t -a
tydlig, uppenbar

ög{on}sken{lig{en adv.
ög{on}skugga s.
ög{on}skydd s.
ög{on}spegel s.
ög{on}springa s.
ög{on}sten s.
ög{on}tagg s.; på hjort
ög{on}tand s.
ög{on}tjän{are s.
ög{on}tjän{eri [ö•- el. -i•] s.

-et
ög{on}tröst s.; växt m.m.
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ög{on}tusch s. -en el. -et
ög{on}vita s.
ög{on}vittne s.
ög{on{vittn{es}be{rätt{else s.
ög{on{vittn{es}skildr{ing s.
ög{on}vrå s.
ö}grupp s.
ök s. -et; pl. = drag- el. last-
djur m.m.

1öka v. -de bli större, tillta;
ökade anslag; ökande vind

2öka s. -n ökor ªprov.º eka
öken [ö•k- el. ökk•-] s.

öknen öknar
öken{art{ad adj.
öken}djur s.
öken}folk s.
öken}färd s.
öken}klim{at s.
öken}käng{or s. pl.
öken}land{skap s.
öken}om{råde s.
öken}reg{ion s.
öken}råtta s.
öken}räv s.
öken}sand s.
öken}sprid{ning s.
öken}storm s.
öken}torka s.
öken}torr adj. -t -a
öken}trakt s.
öken}vandr{ing s.
öken}vind s.
öken}växt s.
ök}namn s.
ök{ning s. -en -ar
ök{nings}takt s.
ök{nings}tal s.
ö}känd adj. beryktad, illa
känd

ö}känd{het s.
öl s. -et äv. -en; pl. = dryck;
burk el. flaska el. glas öl
– I bet. ”portion öl” endast
-en.

öla v. -de ªvard.º dricka öl
Ö}land namn
Ö{lands}kalk{sten s.
ö{lands}tok s. -en växt
öl}back s.
öl}brygg{eri [ö•l- el. -i•] s.
öl}brygg{ning s.
öl}burk s.

öl}but{elj s.
öl}drick{ande s.
öl}fat s.
öl}flak s. ªvard.º öppen
kartong med ölburkar

öl}flaska s.
öl}glas s.
öl}gubbe s. ªvard.º
öl}hall s.
ölj{ett [-ett•] s. -en -er
metallskoning kring hål
i ovanläder, segelduk m.m.

ö-ljud s.
öl}kafé s.
öl}kon{sumt{ion s.
öl}korg s. ªfinl.º ölback
öl}mag{ad adj.
öl}mage s.
öl}ost s., till 1ost
öl}pub s.
ölschapp se ölsjapp
öl}sejdel s.
öl}sinne s. humör efter
alkoholförtäring; dåligt ö.

öl}sjapp el. öl}schapp s.
öl}sort s.
öl}stop s.
öl}stuga s.
öl}stånka s.
öl}supa s. -n soppa på
svagdricka

öl}tunna s.
öl}tält s.
öl}ut{kör{are s.
ö}ländsk adj. -t -a
ö}ländska s. -n öländskor

1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
ö}länn{ing s. -en -ar
öl}öppn{are s.
öm adj. -t -ma
öm}fot{ad adj.
öm}fot{ing s. -en -ar
öm{het s.
öm{hets}be{hov s.
öm{hets}be{tyg{else s.
öm{hets}be{vis s.
öm{hets}hunger s.
öm{hets}törst{ande adj. oböjl.
öm}hjärt{ad adj.
öm}hjärt{en{het s.
öm}hud{ad adj.
ömka v. -de tycka synd om;
beklaga m.m.

ömk{an s.; best. =; en ö.
ömk{ans}värd adj.
ömk{lig adj. -t -a ömkans-
värd; usel, jämmerlig o.d.

ömk{lig{en adv.
ömk{lig{het s. -en -er
öm}kyla s. frostskada som
orsakar ömhet

ömma v. -de; ö. för ha med-
känsla med, äv. vara mån
om

ömm{ande adj. oböjl. i ö. fall
ömsa v. -de byta kläder m.m.
ömse adj. oböjl. på ö. håll
ömse}sid{ig adj. -t -a
ömse}sid{ig{het s.
ömse{vis adv. växelvis o.d.
öm}sinn{ad adj.
öm}sint adj.
öm}sint{het s.
öm}skinn{ad adj.
öm}skint adj.
öm}skint{het s.
öms{ning s.
öms{om adv. växelvis o.d.;

ö. varmt, ö. kallt
öm}tål{ig adj. -t -a som lätt
blir sjuk el. tar skada o.d.;
känslig; lättstött; som
kräver takt el. varsamhet
m.m.

öm}tål{ig{het s.
önska v. -de
önsk{an s.; best. =; i pl. an-

vänds önskningar; en ö.
önske}barn s.
önske}dröm s.
önske}lista s.
önske}låt s.
önske}mål s. önskan o.d.
önske}pro{gram s.
önske}roll s. -en -er
önske}sats s.
önske}sits s. ªvard.º ideal-
iskt förhandlingsläge

önske}tänka v.
önske}tänk{ande s. -t
önske}väder s.
önsk{lig adj. -t -a
önsk{ning s. -en -ar mest i pl.
önsk}värd adj.
önsk}värd{het s.
öppen adj. öppet öppna; ö.
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vård motsatt: vård på
sjukhus m.m.; öppet köp
som köparen kan låta gå till-
baka; öppet brev; öppet
hus; en ö. fråga

öppen{het s.
öppen}hjärt{ig adj. -t -a
oförbehållsam; uppriktig
o.d.

öppen}hjärt{ig{het s.
öppen}vård s. -en
öppet}håll{ande s. -t
öppet{håll{ande}tid s.
öppet}håll{ning s.
öppet}tid s.
öppna v. -de; ö. sig
öppn{are s. -n; pl. =, best. pl.

öppnarna
öppn{ing s. -en -ar
öppn{ings}an{för{ande s.
öppn{ings{bar adj. -t -a
öppn{ings}bud s.
öppn{ings}cere{moni s.
öppn{ings}flik s.
öppn{ings}hög{tid{lig{het s.
öppn{ings}match s.
öppn{ings}scen s.
öppn{ings}skede s.; vid för-

lossning
öppn{ings}tal s.
öppn{ings}tala v. -de
ör s. -en äv. -et; pl. -ar äv. =
grovt grus; grusbank,
revel, holme m.m.

öra s. -t; pl. öron, best. pl.
öronen; dra öronen åt sig
ªbildl.º ana oråd o.d. –
Sammansättningsfog, se resp.
ord.

örclips se öronclips
öre s. -t; pl. -n el. (efter grund-

tal alltid) =, best. pl. -na
öre{bro{are [-bro•-] s. -n;

pl. =, best. pl. örebroarna
inv. i Örebro

ör{es}kolumn s.
ör{es}mynt s.
Öre}stad [-a•d] namn stads-
områdena på bägge
sidor av Öresund

ör{es}tal s.
Öre}sund [-sun•d] namn
Öre{sunds}båt s.

ör{es}ut{jämn{ing s.
öre}svin s. delfin
ör}fil s. -en -ar 1 slag på
örat el. kinden o.d. 2 ªfinl.
äv.º kanelbulle

ör}fila v. -de ge örfilar
ör}grus s.
örhinna se öronhinna
ör}hänge s. -t -n
ö}rike s.
ör{ing s. -en -ar fisk
ör{ing(s)}fiske s.
örla v. -de ªprov.º vimla;
vimsa omkring

ör{lig s. oböjl. ªåld.º krig
ör{logs- i sms sjökrigs-
ör{logs}bas s. -en -er
ör{logs}depå s.
ör{logs}far{tyg s.
ör{logs}flagga s.
ör{logs}flotta s.
ör{logs}kapt{en s.
ör{logs}man s., till 1man
ör{logs}skepp s.
ör{logs}skola s.
ör{logs}stat{ion s.
ör{logs}varv s.
örn s. -en -ar rovfågel
örn}blick s.
örn}bo s.
örn}bräken s.
örn}gott s. -et; pl. = avtag-
bart kuddvar m.m.

örn{gotts}band s.
örn{gotts}kudde s.
örn{gotts}var s. -et; pl. =
örn}näbb s.
örn}näsa s.
örn}näste s.
örn}per{spekt{iv s.
örn}pro{fil s.
örn}unge s.
öron se öra
ör{on}be{döv{ande adj. oböjl.
ör{on}ben s.
ör{on}clips äv. ör}clips s.
ör{on}dropp{ar s. pl.; läke-

medel
ör{on}form{ig adj. -t -a
ör{on}hinna äv. ör}hinna s.
ör{on}in{fekt{ion s.
ör{on}in{flamm{at{ion s.
ör{on}kir{urgi s.

ör{on}klin{ik s.
ör{on}lapp s.
ör{on{lapps}fåtölj s.
ör{on}läk{are s.
ör{on}lös adj. -t -a; öronlösa

koppar
ör{on}man{et s.
ör{on}mussla s.
ör{on}märka v.
ör{on}märke s.
ör{on}märk{ning s.
ör{on}märkt adj. ªbildl.º re-
serverad för särskilt
ändamål

ör{on-näsa-hals}klin{ik s.
ör{on-näsa-hals}läk{are s.
ör{on}op{er{at{ion s.
ör{on}propp s.
ör{on}sjuk{dom s.
ör{on}skydd s.
ör{on}smycke äv. ör}smycke s.
öronsnibb se örsnibb
ör{on}snäcka s.
ör{on}sus{ning s.
ör{on}tassl{are s.
ör{on}trump{et s. rör mellan
öra o. svalg

ör{on}vax s. -et
ör{on}vittne s.
ör}ring s.
örsmycke se öronsmycke
ör}snibb äv. ör{on}snibb s.
ör}sopp s.
ör}språng s. -et värk i örat
ört s. -en -er
örta}gård s. ªåld.º
örta{gårds}mäst{are s. ªåld.º
ört}blad s.
ört}de{kokt s.
örtesäng se örtsäng
ört}krydda s.
ört}salt s.
ört}säng äv. örte}säng s.

ªåld.º
ört}te s.
örtug s. -en -ar ä. nordiskt

(räkne)mynt med lågt värde
ös s. -et ªvard.º hällregn;

musik el. sång framförd med
fart el. kraft; ståhej m.m.

1ösa v. öste; ö. på ªvard.º ta i
för fullt, hålla full fart
m.m.
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2ösa s. -n ösor ªprov.º ös-
skopa

ös{ig adj. -t -a ªvard.º fart-
fylld, rapp

ös}kar s.
ös{ning s.
ös}regn s.
ös}regna v.
ös}skopa s.

1öst s. -en väderstrecket öster
m.m.

2öst adv. i riktning mot
öster, öster; ö. från el. om
ngt

öst}afr{ik{ansk adj. -t -a
1öst{an s.; best. = östlig vind;

en kraftig ö.
2öst{an adv.; i öster; ö. om

ngt
öst{an}fläkt s.
öst{an}vind s.
öst}asi{at{isk adj. -t -a
öst}block s.
öst{blocks}stat s.

1öster s. oböjl.; väderstreck;
område i detta väder-
streck

2öster adv. ö. om Stockholm
Öster}botten namn det vid-

sträckta Ö.
öster}bottn{ing s. -en -ar
öster}bottn{isk adj. -t -a
öster}gök s.
Öster}göt{land namn
öster}i{från adv.
öster}land{et s. best. orient-
en m.m.

öster}led s. oböjl. ªåld.º i ö.
öster}ländsk adj. -t -a
öster}länn{ing s. -en -ar
öster}på adv.
öster}rik{are s. -n; pl. =, 

best. pl. österrikarna inv.
i Österrike

öster}rik{isk adj. -t -a
öster}rik{iska s. -n österrik-

iskor
öster{sjö}fart s.
öster{sjö}fiske s.
öster{sjö}lax s.
öster{sjö}mussla s.
Öster}sjön namn
öster{sjö}stat s.

öster}sol s.
öster}ut adv.; särskr. äv.
öster}över adv.
öst}europé s.
öst}europe{isk adj. -t -a
öst}flykt{ing s.
öst}front s.
öst}got s. ªhist.º
öst}got{isk adj. -t -a ªhist.º
öst}gräns s.
öst{göta}dia{lekt s.
öst}göte [ös•tjö- el. ös•ö-] s.

-n östgötar inv. i Öster-
götland

öst}götsk adj. -t -a
öst}götska s. -n östgötskor

1 ej pl.; folkmål 2 kvinna
öst}kant s. på östkanten
öst}kust s.
öst}land s., till 1land
öst{lig adj. -t -a
öst}nord{isk adj. -t -a
öst}pol{it{ik s.
öst}på adv.
östra adj. best. ö. Uppland

med Roslagen
1östro{gen [-je•n] s. -et; pl. =

el. -er kvinnligt könshormon
2östro{gen [-je•n] adj. -t -a;

östrogent hormon
östro{gen}be{handl{ing s.
öst}rom{ersk adj. -t -a
östr{on [-å•n] s. -et kvinnligt

könshormon
öst}sida s.
öst}slutt{ning s.
öst}stat s.
öst{stats}land s., till 1land
öst{stats}mod{ell s.
öst{stats}syst{em s.
öst}svensk adj. -t -a
öst}tysk adj. -t -a
öst}vart adv. åt öster; öster

om ngt
öst}väst{lig äv. öst-

väst{lig adj. -t -a
öst}zon s.
öst}över adv.
öva v. -de

1över prep. ö. bord, ö. huvud,
ö. hövan, ö. lag, ö. nog, ö.
stag, ö. styr, ö. stäv, ö.
ända hopskr. äv.

2över adv. faran är ö.; ha
pengar ö.

över}ad{jut{ant s.
över}akt{iv adj. -t -a
över}allt adv. allestädes
över}amb{iti{ös adj. -t -a
över}an{stränga v.
över}an{strängd adj.
över}an{sträng{ning s.
över}ant{varda v. ªåld.º
över}arbeta v.
över}arbet{ning s. -en -ar
över}arm s.
över{arms}ben s.
över{arms}muskel s.
över}bal{ans s. ta överbal-

ansen förlora jämvikten
över}bal{ans{era v. ö.

budgeten med större utgifter
än inkomster

över}be{folka v.
över}be{folk{ad adj.
över}be{folk{ning s.
över}be{fäl{hav{are s.
över}be{gåv{ad adj.
över}be{lagd adj.
över}be{lasta v.
över}be{last{ning s.
över}be{lägg{ning s.
över}be{mann{ing s.
över}be{skydda v.
över}be{skydd{ande adj.

oböjl.
över}be{tald adj.
över}be{tal{ning s.
över}be{tona v.
över}be{ton{ing s.
över}bett s.
över}be{tyg s.
över}be{visa v.
över}be{vis{ning s.
över}biblio{tek{arie s.
över}bjuda v. _ ö. el. bjuda

över ngn vid auktion men
endast ö. varandra i artig-
het

över}blick s.
över}blicka v.
över}blick{bar adj. -t -a
över}bliven adj.
över}blomm{ad adj.
över}blås{ning s.; på blås-

instrument
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över}boka v.
över}bok{ning s.
över}bord [-bo•rd] adv.;

särskr. äv. gå, falla ö.
över}bram{segel s.
över}bringa v.
över}bring{are s.
över}broa v.
över}brygga v. _ -de
över}brygg{ning s.
över}bud s.
över{buds}pol{it{ik s.
över}byggd adj.
över}bygg{nad s.
över}bädd s.
över}cere{moni{mäst{are s.
över}civ{il{is{er{ad adj.
över}del s. -en -ar
över}di{mens{ion{era v.
över}di{mens{ion{er{ing s.
över}di{rekt{ör s.
över}dom{are s.
över}dom{stol s.
över}dos s. -en -er
över}dos{era v.
över}dos{er{ing s.
över}dra äv. över}draga v.
över}drag s. -et; pl. =
överdraga se överdra
över}drag{ning s.
över{drags}byx{or s. pl.
över{drags}kläd{er s. pl.
över}dram{at{is{era v.
över}dram{at{is{er{ing s.
över}drift s.
över}driva v.
över}driven adj.
över}dåd s. överflöd, lyx

o.d.; våghalsighet
över}dåd{ig adj. -t -a
präglad av överdåd;
ypperlig; våghalsig

över}dåd{ig{het s.
över}däck s.
över}däcka v.
över}däck{ning s.
över}däng{are s. -n; pl. =,

best. pl. överdängarna
ªvard.º skicklig person,
mästare

över}död{lig{het s.
över}efter{fråg{an s.
över}e{mot{ion{ell adj. -t -a

över}ens [-en•s] adv. ense;
ens

över{ens}fyr s. -en -ar ensfyr
över{ens}komma [ö•ver- äv.
-en•s-] v. _ ö. om ngt

över{ens}komm{else s. -n -r
över{ens}linje s.
över{ens}stämma [ö•ver- äv.
-en•s-] v. _

över{ens}stämm{ande adj.
oböjl.

över{ens}stämm{else s. -n -r
över}e{tabl{er{ing s.
över}exekut{or s.
över}ex{plo{at{era v.
över}ex{plo{at{er{ing s.
över}ex{pon{era v.
över}ex{pon{er{ing s.
över}fall s. -et; pl. =
över}falla v.
över{falls}hjul s.
över}fara v.
över}fart s.
över{farts}ställe s.
över}fet adj. överfett över-

feta
över}fiska v.
över}fisk{ning s.
över}flotta v. _
över}flott{ning s.
över}flyga v. _
över}flygla v. -de över-
träffa; kringgå o. om-
fatta trupper o.d.

över}flygl{ing s.
över}flyg{ning s.
över}flytta v. _
över}flytt{ning s.
över}flöd s. -et; ha ö. av el.

på ngt
över}flöda v. _ ªofta bildl.º ö.

av ngt
över}flöd{ig adj. -t -a
över{flöd{ig}göra v.
över}flöd{ig{het s.
över{flöds}kon{sumt{ion s.
över{flöds}sam{hälle s.
över}frakta v. _
över}frakt{ning s.
över}full adj. -t -a
över}fur{ir s.; tidigare grupp-

befälsgrad
över}fylla v.

över}fylld adj.
över}fång s. -et; pl. =; glas

i ö. med överdrag av glasskikt
i färg

över{fångs}glas s.
över}färd s.
över}färja v. _
över}färj{ning s.
över}föra v. _ ö. el. föra över

trupper till en plats men
endast ö. vätska till ånga

över}för{bar adj. -t -a
över}för{bar{het s.
över}för{fin{ad adj.
över}för{fin{ing s.
över}för{frisk{ad adj.
över}för{ing s.
över{för{ings}bild s.
över{för{ings}hast{ig{het s.
över{för{ings}led{ning s.
över}för{mynd{are s.
över}för{säkr{ad adj.
över}för{säkr{ing s.
över}för{tjust adj.
över}ge äv. över}giva v.
lämna, ge sig av från 
o.d.

över}given adj.
över}given{het s.
över}gjuta v. _
över}glid{ande adj. oböjl.
över}glid{ning s.
över}glänsa v.
över}grepp s. -et; pl. = obe-
hörigt angrepp el. in-
grepp m.m.

över}grip{ande adj. oböjl. ö.
målsättning överordnad,
mera allmängiltig o.d.

över}gå v. _ ö. el. gå över till
annat yrke men endast ö.
ngn i slughet överträffa o.
värken går över tar slut

över}gå{ende adj. oböjl. ö.
regn kortvarigt

över}gång s. -en -ar; ö. för
fotgängare; ö. till eldrift

över{gångs}be{stämm{else s.
över{gångs}be{svär s.
över{gångs}feno{men s.
över{gångs}form s. -en -er
över{gångs}peri{od s.
över{gångs}reg{er{ing s.
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över{gångs}rit s.; t.ex. dop,
giftermål

över{gångs}skede s.
över{gångs}stadi{um s.
över{gångs}stat s. på ö.
över{gångs}ställe s.
över{gångs}tid s.
över}gångs{vis adv.
över{gångs}ålder s.
över}göda v.
över}göd{ning s.
över}gödsl{ing s.
över}hala v. överse o. re-
parera fartyg m.m.

över}hal{are s. ªfinl. o. vard.º
overall, blåställ

över}hal{ning s. -en -ar
kraftig krängning; över-
syn o. reparation av far-
tyg; åthutning m.m.

över}hand s. -en; ta över-
hand, ta överhanden
vinna herraväldet, bli
starkare

över{hands}knop s. -en -ar
knut (i form av åtta)

över}herre s.
över}herr{skap s. -et över-
välde

över{het s. -en -er statlig
styrelse, laga myndigheter
o.d.

över{het{lig adj. -t -a
över{hets}pers{on s.
över{hets}sam{hälle s.
över}hetta v.
över}hett{ning s.
över}hopa v.
över}hop{ning s.
över}hopp{ad adj.
över}hopp{ning s.
över{hopp{nings}skydd s.
över{hopps}skydd s.
över}hov{pre{dik{ant s.
över}hud s.
över{huds}väv{nad s.
över}hus s.; i parlament m.m.
över huvud el. 2över}huvud
[-hu•-] adv. över huvud
taget

1över}huvud [ö•-] s. -et, pl. =
el. -en, best. pl. -ena högste
ledare m.m.

2överhuvud se över huvud
över huvud taget el. över{-

huvud}taget, över}huvud
taget adv. i det hela, i
stort sett

över}hälld adj.
över}häll{ning s.
över}häng s. -et; pl. =
över}häng{ande adj. oböjl. en

ö. fara
över}hängd adj.
över}häng{ning s.
över}hög{het s.
över}hölja v. ö. ngn med

kyssar men hölja över
fågelburen

över}hölj{ning s.
över}hör{ning s.; i telefon o.d.
över höv{an [-hö•-] äv. över}-

höv{an adv. till övermått,
alltför mycket

över}ide{al{is{era v.
över}ide{al{is{er{ing s.
över}ila v. ö. sig förhasta
sig

över}il{ad adj.
över}il{ning s.
över}ingenj{ör s.
över}in{se{ende s.
över}in{skriv{ning s.
över}in{spekt{ör s.
över}in{stans s.
över}intel{lig{ent adj.
över}in{tend{ent s.
över}is{ad adj.
över}is{ning s.
över}jag s. -et ªpsykol.º
över}jord{isk adj. -t -a
över}jäg{mäst{are s.
över}jäs{ning s.
över}jäst [långt ä] adj.
över}kalk{ad adj. överkalk-

ade målningar
över}kalk{ning s.
över}kant s. i ö.
över}kap{ac{itet s.
över}kast s. -et; pl. = på säng

m.m.
över}klaga v.
över}klag{ande s. -t -n
över}klag{ning s. -en -ar
över{klag{nings}rätt s.
över}klass s.

över}klass{are s. -n; pl. =,
best. pl. överklassarna
ªvard.º

över{klass}barn s.
över{klass}hem s.
över}klass{ig adj. -t -a
över}klass{ig{het s.
över{klass}lyx s.
över{klass}miljö s.
över{klass}ung{dom s.
över}klistr{ing s.
över}kliv{ning s. -en -ar

mellan versrader m.m.
över}klok adj. -t -a
över}klok{het s.
över}klädd adj.
över}kläd{er s. pl.
över}kläd{nad s.
över}klädsel s.
över}koj s.
över}kokt adj.
över}kom{lig adj. -t -a
över}kom{mando s.
över}kom{mend{ant s.
över}kom{mersi{al{is{er{ad adj.
över}kom{pens{at{ion s.
över}kom{pens{era v.
över}kom{pens{er{ing s.
över}kon{stapel s.
över}kon{sumt{ion s.
över}kont{roll{ör s.
över}koppl{ad adj.
över}koppl{ing s.
över}korsa v. _
över}kors{ning s.
över}kost{nad s.
över}kraga v.
över}krag{ning s. -en -ar ut-
skjutande byggnadsdel i
ett övre stenlager

över}krav s.
över}krit{ad adj.
över}krit{isk adj. -t -a
över}kropp s.
över}kucku s. ªvard.º högste
ledare o.d.

över}kult{iv{er{ad adj.
över}kurs s.
över}kvali{fic{er{ad adj.
över}kyld adj.
över}käke s.
över{käks}ben s.
över}känsl{ig adj. -t -a
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över}känsl{ig{het s.
över}körd adj. ªäv. bildl.º om

person vars synpunkter non-
chaleras

över}kör{ning s.
över}lag [-la•g] adv.; särskr.

äv. genomgående
över}lagd adj. överlagt mord
uppsåtligt

över}lagra v.
över}lagr{ing s.
över}lak{an s.
över}lant{mät{are s.
över}lapp s. överlappning
över}lappa v. delvis täcka,
gå om lott med

över}lapp{ning s.
över{lapps}fog s. -en -ar
över}last s.
över}lasta v.
över}last{ad adj.
över}led{ning s.

1över}leva v., till leva leva
kvar efter; komma
undan ngt med livet

2över}leva s. -n överlevor
mest i pl. ªåld.º rest, kvar-
leva

över}lev{ande adj. oböjl.
över{lev{else}för{säkr{ing s.
över}lev{nad s.
över{lev{nads}dräkt s. rädd-
ningsdräkt för sjöfolk

över{lev{nads}för{måga s.
över{lev{nads}pro{blem s.
över{lev{nads}tid s.
över}ligg{ande adj. oböjl.
över}ligg{are s.; vid univers-

itet; ribba på målställning
i t.ex. fotboll

över}ligg{ning s.
över}lista v. listigt lura o.d.
över}list{ning s.
över}liv s. överkropp m.m.
över}ljudd adj. klaga överljutt
över{ljuds}bang s.
över{ljuds}fart s. -en
över{ljuds}flyg{ning s.
över{ljuds}hast{ig{het s.
över{ljuds}plan s. -et; pl. =
över}ljus s.
över}lopps s. oböjl. till ö.
mer än som behövs o.d.

över{lopps}en{ergi s.
över{lopps}gärn{ing s.
över}lupen adj. överlupet

överlupna överhopad;
övervuxen

över}lyck{lig adj. -t -a
över}låta v. överlät, över-

låtit, överlåten överlåtet
överlåtna, pres. överlåter
frånträda o. överlämna o.d.

över}låt{are s. -n; pl. =, best.
pl. överlåtarna

över}låt{bar adj. -t -a
över}låt{else s. -n -r
över{låt{else}handl{ing s.
över{låt{else}vill{kor s.
över}läder s.
över}läge s.
över}lägg s. -et; pl. =
över}lägga v.
över}lägg{ning s. -en -ar
över{läggs}blad s.
över}lägsen adj. överlägset

överlägsna; vara ngn ö. i
ngt överträffa o.d.

över}lägsen{het s.
över}läk{are s. -n; pl. =, best.

pl. överläkarna
över}lämna v. ö. el. lämna

över rodret till ngn men
endast ö. sig åt sömnen

över}lämn{are s.
över}lämn{ing s.
över}läpp s.
över}lär{are s.; tidigare skol-

befattning
över}löp{are s.; till fienden o.d.
över}löp{eri [ö•- el. -i•] s. -et
över}maga adj. oböjl. över-
modigt självsäker o.d.;
ªåld.º minderårig,
omyndig

över}makt s. -en
över}man s., till 1man
över}manna v.
över}mask{in{ist s.
över}mod s. -et
över}mod{ig adj. -t -a
över}mogen adj.
över}mogn{ad s.
över}morgon s. oböjl. i ö.
över}mål s.
över}mål{ad adj.

över}mål{ning s.
över}mått s. till ö.
över}mått{an [-mått•- el. ö•-]

äv. över mått{an adv.
omåttligt

över}mäkt{ig adj. -t -a
över}mäkt{ig{het s.
över}männ{iska s.
över{männ{isko}attit{yd s.
över{männ{isko}mor{al s.
över}mänsk{lig adj. -t -a
över}mänsk{lig{het s.
över}mätt adj.
över}mätta v.
över}mätt{ad adj.
över}mätt{nad s.
över}mätt{ning s.
över}möbl{er{ad adj.
över}nat{ion{ell adj. -t -a
över}natta v.
över}natt{are s. -n; pl. =, best.

pl. övernattarna
över}natt{ning s. -en -ar
över{natt{nings}stuga s.
över{natt{nings}ställe s.
över}nat{ur{lig adj. -t -a
över}nat{ur{lig{het s.
över}nerv{ös adj. -t -a
över}nog adv.
över}närd adj.
över}opt{im{ist{isk adj. -t -a
över}ord s. överdrift i ord
över}ordna v. samhällets

krav överordnas enskilda
intressen sätts högre än

över}ordn{ad adj. ö. myndig-
het; ö. sats ªspråkv.º

över}ordn{ing s.
över}org{an{is{at{ion s.
över}org{an{is{er{ad adj.
över}pensl{ing s.
över}plagg s.
över}post{ilj{on s.
över}prest{er{ande adj. oböjl.
över}pris s., till 1pris
över}pro{dukt{ion s.
över}pröva v.
över}pröv{ning s.
över}pudr{ing s.
över}raska v. -de
över}rask{ad adj.
över}rask{ande adj. oböjl.
över}rask{ning s. -en -ar
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över{rask{nings}an{fall s.
över{rask{nings}ef{fekt s.
över{rask{nings}mom{ent s.
över{rask{nings}takt{ik s.
över}re{ag{era v. reagera
alltför häftigt

över}re{akt{ion s.
över}rede s.
över}re{klam{er{ad adj.
över}re{pre{sent{at{ion s.
över}re{pre{sent{er{ad adj.
över}resa s.
över}ret{ad adj.
över}ret{lig adj. -t -a
över}ret{lig{het s.
över}ret{ning s.
över}riden adj.
över}rid{ning s.
över}rigg{ad adj.
över}rik adj. -t -a
över}risk s. ªmed.º
över}rock s. -en -ar
över{rocks}ficka s.
över{rocks}krage s.
över{rocks}tyg s.
över}rom{ant{is{era v.
över}rom{ant{is{er{ing s.
över}rubr{ik s.
över}rumpla v. -de oväntat
överfalla; överraska o.d.

över}rumpl{ing s.
över{rumpl{ings}för{sök s.
över}räcka v. _
över}räck{ning s.
över}räkna v. _
över}räkn{ing s.
över}ränta s.
över}rätt s.
över}rör{lig adj. -t -a
över}rör{lig{het s.
över}rösta v. ljuda högre än

m.m.
övers s. oböjl.; i uttr. till ö.

hopskr. äv. kvar, i behåll
m.m.; inte ha mycket till ö.
för inte vilja ge mycket
för o.d.

över}sand{ad adj.
över}sand{ning s.
över}sats s.
över}se v. _ bestämmelserna

måste överses el. ses över
kritiskt gås igenom men

endast ö. med ngt se
genom fingrarna, ha
fördrag

1över}se{ende adj. oböjl.
2över}se{ende s. ha ö. med
över}segl{ad adj.
över}segl{ing s.
över}sexu{al{is{er{ad adj.
över}sida s.
över{sig}given adj. för-
tvivlad, utom sig o.d.

över}sikt s. -en -er
över}sikt{lig adj. -t -a
över}sikt{lig{het s.
över{sikts}karta s.
över{sikts}kurs s.
över{sikts}plan s. -en -er
över{sikts}plan{er{ing s.
över}sil{ning s. situation då
grund- el. ytvatten rinner
över mark

över}sinn{lig adj. -t -a
över}sinn{lig{het s.
över}sitt{ar{akt{ig adj. -t -a
över}sitt{are s. -n; pl. =, best.

pl. översittarna
över{sitt{ar}fas{on{er s. pl.
över{sitt{ar}ton s., till 1ton
över}sitt{eri [-ri• äv. ö•-] s. -et
över}sjuk{lig{het s.
över}skatta v.
över}skatt{ning s. -en -ar
över}skeppa v. _
över}skepp{ning s.
över}skikt s.
över}skjuta v. _ belopp som

överskjuter 100 kronor
men skjuta över talongen
till ngn maka över

över}skjut{ande adj. oböjl.
över}skjut{ning s.
över}skorpa s.
över}skott s. -et; pl. =
över{skotts}en{ergi s.
över{skotts}kraft s.
över{skotts}lager s., till

1lager
över{skotts}materi{al s.
över{skotts}parti s.
över{skotts}pro{dukt{ion s.
över{skotts}värme s.
över}skrida v. gå över, pass-
era m.m.

över}skrid{ning s. -en -ar
över}skrift s.
över}skriv{ning s.
över}skruv s.; i bollspel
över}skugga v.
över}skya v.
över}skygga v.
över}skyla v. _, till 1skyla
över}skyl{ning s.
över}skåda v.
över}skåd{lig adj. -t -a
över}skåd{lig{het s.
över}skåp s.
över}skär{ning s. metod att
skära bort utstående
lugg på textilier

över}skölja v. _
över}skölj{ning s.
över}sköt{are s.
över}sköt{erska s.
över}slaf s. ªvard.º
över}slag s. ö. över kost-

naderna ungefärlig be-
räkning av

över{slags}kalk{yl s.
över}släta v. _
över}slät{ning s.
över}smet{ad adj.
över}smord adj.
över}snö{ad adj.
över}sockra v. _
över}spel s.
över}spel{ad adj. idén är ö.
utagerad; målvakten blev
ö. överlistad

över}spel{ning s. -en -ar
över}spol{ad adj. flotten blev

ö. av grova sjöar
över}spol{ning s.
över}spunnen adj.
över}spänd adj. överspända

idéer verklighetsfrämm-
ande, underliga

över}spänd{het s.
över}spänn{ing s.
överst adv. superl. längst
upp

översta adj. best. superl.
över}stand{ard s.
över}stat{lig adj. -t -a
över}stat{lig{het s.
överste s. -n överstar; ö. är

ofta regementschef
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över}stegra v. ö. ett flygplan
så att lyftkraften förloras

över}stegr{ad s.
över}stegr{ing s.
överste}löjtn{ant [-löj•t- el.
ö•v-] s. ö. är ofta batalj-
onschef

över}sten s.
överste}präst [-präs•t el. ö•-]

s.; i Israel i ä. tid m.m.
överste}präst{er{lig [-präs•t-

el. ö•-] adj. -t -a
över}stiga v. vara större än

m.m.
över}stig{lig adj. -t -a som
man kan komma över

över}stimul{era v.
över}stimul{er{ing s.
över}struken adj.
över}stryk{ning s.
över}stråla v.
över}strål{ning s.
över}strödd adj.
över}strömm{ande adj. oböjl.
över}ström{ning s.
över}stycke s.
över styr [-sty•r] äv.

över}styr adv. falla om-
kull; gå ö. gå omkull

över}styrd adj. ö. bil med
bristande kursstabilitet

över}styr{else s.
över}styr{man s.
över}styr{ning s.
över}stå v. _ han har över-

stått krisen men mest
artikeln får stå över till
i morgon vänta med att tas
in

över}stå{ende adj. oböjl. som
står över

över}stånd{are s. -n; pl. =,
best. pl. överståndarna
efter avverkning kvarstå-
ende ä. träd

över}stånden adj. över-
ståndet överståndna; över-
ståndna lidanden

över}ståt{håll{are s. ªåld.º
över}stök{ad adj.
över}svall s.
över}svall{ande adj. oböjl.
över}svinne{lig el. över}-

svinn{lig adj. -t -a ªåld.º
gränslös, överjordisk
m.m.

över}svinne{lig{het el.
över}svinn{lig{het s. ªåld.º

översvinnlig se över-
svinnelig

översvinnlighet se över-
svinnelighet

över}svämma v. _
över}sväm{ning s. -en -ar
över{sväm{nings}kata{strof s.
över{sväm{nings}om{råde s.
över{sväm{nings}skydd s.; på

tvättmaskin
över}syn s. -en -er
över{syns}grupp s.
över}synt adj.
över}synt{het s.
över}syssel{satt adj.
över}syssel{sätt{ning s.
över}sålla v.
över}såte s. överhetsperson
över}såt{lig adj. -t -a
över}sända v. _
över}sänd{ning s.
över}säng s.
över}sätta v., till sätta
över}sätt{are s.
över}sätt{ar{inna s.
över}sätt{bar adj. -t -a
över}sätt{ning s. -en -ar
över{sätt{nings}arbete s.
över{sätt{nings}byrå s. -n -er
över{sätt{nings}litter{at{ur s.
över{sätt{nings}lån s. ordlån
gm översättning

över{sätt{nings}mask{in s.
över}ta äv. över}taga v. _ ö.

el. ta över gården efter
fadern men ta sig över ett
hinder

över}tag s. -et; pl. =; få ö.
bättre läge, försteg o.d.

övertaga se överta
över}tag{are s.
över}tala v. -de; ö. ngn till

ngt med sina ord förmå
över}tal{are s.
över}tal{ig adj. -t -a; ö.

personal
över}tal{ig{het s.
över}tal{ning s.

över{tal{nings}de{fin{it{ion s.
över{tal{nings}för{måga s.
över{tal{nings}för{sök s.
över{tal{nings}kamp{anj s.
över}tand s.
över}tax{era v.
över}tax{er{ing s.
över}teckna v. ö. ett oblig-

ationslån
över}teckn{ing s.
över}term s.; i slutledning
över}tid s. arbeta (på) ö.
över{tids}arbete s.
över{tids}block{ad s.
över{tids}er{sätt{ning s.
över}timme äv. över}timma s.
över}tolka v.
över}tolk{ning s.
över}ton s. -en -er
över}ton{ing s.
över}tramp s. -et; pl. = i

längdhopp; ªäv. bildl.º brott
mot god ton

över}trass{era v.
över}trass{er{ing s.
över}tro s. alltför långtgå-
ende tro särsk. i fråga om
övernaturliga ting o.d.

över}trumfa v. _ ö. ngn i
slagfärdighet men trumfa
över kungen sticka över
kungen med trumf

över}tryck s.
över{trycks}dräkt s.
över{trycks}kab{in s.
över}träda v., till 2träda; ö.

ett förbud bryta mot
över}träd{are s. -n; pl. =, best.

pl. överträdarna
över}träd{else s. -n -r
över}träffa v.
över}träff{bar adj. -t -a
över}trän{ad adj.
över}trän{ing s.
över}trött adj.
över}trött{het s.
över}tung adj. -t -a
över}tyd{lig adj. -t -a
över}tyd{lig{het s.
över}tyg s.
över}tyga v. -de
över}tyg{ad adj.
över}tyg{ande adj. oböjl.
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över}tyg{else s. -n -r tro el.
mening omfattad med för-
vissning

över{tyg{else}tro{het s.
över}täcka v. _
över}täck{ning s.
över}tänd adj. helt i lågor
över}tänkt adj.
över}upp{sikt s.
över}upp{syn{ings{man s.
över}ut{nyttja v.
över}ut{nyttj{ande s. -t
över}ut{veckl{ad adj.
över}vaka v.
över}vak{are s. -n; pl. =, best.

pl. övervakarna
över}vak{ning s. -en -ar
över{vak{nings}kamera s.
över{vak{nings}nämnd s.
över{vak{nings}org{an s.
över{vak{nings}rad{ar s.
över{vak{nings}upp{gift s.
över}valla v. såret på trädet

övervallas gm tillväxt av ved
från kanterna

över}vall{ning s.
över{vall{nings}ved s.
över}vara v. övervarade,

övervarat el. övervarit,
pres. övervarar förekommer
huvudsakl. i inf. vara när-
varande vid

över}varva v. låta motorn gå
med för högt varvtal

över}varv{ning s.
över{vattens}far{tyg s.
över{vattens}grund s. -et; pl. =
över{vattens}läge s.
över}verk{lig adj. -t -a
över}vikt s.
över}vikt{ig adj. -t -a som
väger mer än normalt

över{vikts}av{gift s.
över}vinna v.
över}vinn{else s. -n
över}vinst s. oskäligt stor
vinst

över}vintra v. -de
över}vintr{are s. -n; pl. =,

best. pl. övervintrarna
över}vintr{ing s. -en -ar
över{vintr{ings}för{måga s.
över{vintr{ings}plats s.
över}vuxen adj.
över}våld s. våldförande

o.d.
över}vån{ing s.
över}väga v. _ ö. förslaget
tänka över o. fördelarna
överväger nackdelarna
har större vikt än men
gungbrädet väger över åt
ena sidan sjunker

1över}väg{ande adj. oböjl.; ofta
som adv., t.ex. ö. ostlig vind
företrädesvis; till ö. del
till största delen

2över}väg{ande s. -t -n be-
grundan, eftertanke; ta
ngt i ö. tänka igenom ngt

över}välde s.
över}väld{iga v. -de besegra,
betvinga; slå med häp-
nad m.m.

över}väld{ig{ande adj. oböjl.
väldig o.d.

över}vältra v. _
över}vältr{ing s.
över}värde s.
över}värd{era v.
över}värd{er{ing s.
över}världs{lig adj. -t -a
över}värme s.
över}växel s.; på bil o.d.

över}växt adj. ö. med gräs
över}å{klag{are s.
över}år{ig adj. -t -a
över ända [-än•da] äv.

över}ända adv. omkull
över}ärm s.
över}ösa v. _ ö. ngn med

presenter men ösa över
ngn med en hink vatten

över}ös{ning s.
öv{lig adj. -t -a bruklig, sed-
vanlig

öv{ning s. -en -ar
öv{nings}am{mun{it{ion s.
öv{nings}bana s.
öv{nings}bil s.
öv{nings}ex{empel s.
öv{nings}flyga v.
öv{nings}flyg{ning s.
öv{nings}fält s.
öv{nings}köra v.
öv{nings}kör{ning s.
öv{nings}led{are s.
öv{nings}lär{are s.; i övnings-

ämne
öv{nings}om{råde s.
öv{nings}skjuta v.
öv{nings}skjut{ning s.
öv{nings}tid s.
öv{nings}uppe{håll s.
öv{nings}upp{gift s.
öv{nings}verk{sam{het s.
öv{nings}ämne s.; t.ex. gymn-

astik, teckning
övre adj. oböjl.
övr{ig adj. -t -a; för övrigt
i fråga om annat,
annars, äv. i förbigående
sagt; i övrigt i fråga om
annat, annars

ö}värld s.
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